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TAKDİM

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi artık kurumsallaşma 
aşamasını tamamladı. Dört yıl üst üste ve düzenli olarak Balkan ve Türk 
Coğrafyasından katılımcılarla giderek "Uluslararası” niteliğini artırıyor. İrtibatta 
olduğumuz Üniversite ve akademisyen sayısı da doğal olarak artıyor. Balkanların 
Türk akademisyenlerin gündemine daha yoğun bir şekilde taşınmasına aracılık 
ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Dördüncü Kongre 10-16 Eylül Tarihleri arasında Makedonya'nın Kalkandelen 
şehrinde Kongre ortakları olan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Celal Bayar 
Üniversitesi, Tetova Devlet Üniversitesi ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın 
katkıları ile gerçekleştirildi. Kongrenin teması "Balkanlarda Riskler ve Fırsatlar" 
olarak belirlendi. Ardından talep edenlerin katılımlarıyla Makedonya'dan 
Yunanistan'a uzanan bir "kültür gezisi" yapıldı. Kültür gezisinin kongrenin önemli ve 
tamamlayıcı bir unsuru olduğuna inanıyoruz. Elde ettiğimiz geri bildirimler bu 
gezinin Kongre amacı ile örtüştüğü yönünde.

Sosyal Bilimler Kongresi Olmanın Zorlukları ve Gerekliliği

Kongre sonrası yapılan değerlendirmelerde ortaya değişik görüşler çıkıyor. 
Bunlardan bir tanesi de kongrenin Sosyal Bilimlerinin tamamını kapsar nitelikte 
olması sebebiyle birbirinden "kopuk" oturumların yapılması mecburiyetidir. Bu ilk 
bakışta bir sorun olarak görülse de uzun dönemde yaralan olabilecek bir durumdur. 
Bu sayede farklı sosyal bilim alanlarından akademisyenlerin ortak bir faaliyette bir 
araya gelmeleri mümkün olmaktadır. Günümüzde kongreler giderek "çeşitliliklerini 
artırma" eğilimi göstermektedirler. Zira kongrelerden beklenen yaralardan bir tanesi 
bildiri mahiyetindeki çalışmalar hakkında bilimsel geribildirim almak ise bir diğeri de 
araştırmacılar arasında sosyal ağlan genişletmektir. Ayrıca farklı sosyal bilim 
alanlarında hangi konuların ele alındığına dair fikir sahibi olmak ta bir diğer önemli 
husustur. Bütün bu noktalar dikkate alındığında Kongrenin bundan sonra da aynı 
kapsam da ve mahiyette devam etmesinin uygun olacağı karara bağlanmıştır.

Yeni Bir Aşama: Balkan Odaklıhk ve Uluslararası Çeşitlilik

Zaman geçiyor. Balkanlar artık ilk bulduğumuz zamanlardaki gibi değil. Ülkeler 
kabuk değiştiriyorlar. Uluslararası işbirliği seçenekleri artıyor. Türkiye burada 
akademik kadroları ve faaliyetleri ile var olmak zorunda. Var olabilmek için bu 
türden gelişmeleri okumak, anlamak mecburiyetinde. Kongremiz bu yönüyle de 
önemli bir işlev üstlenebilir.

Kongre tecrübeleri ve gözlemlerimizden hareketle şunu söylemek mümkündür ki 
Türkiye'de bilimsel odak her yıl büyük değişiklik gösteriyor. Gündem farklılaşıyor, 
çeşitleniyor. Örneğin bir zamanlar Sosyal Bilimlerin hemen her alanında Avrupa 
Birliği eksenli konular gündemi oluştururken bugünlerde Ortadoğu eksenli 
tartışmalar yoğunluk kazanıyor. Gündemin akademik camiada karşılık bulması 
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önemlidir fakat bilim insanı "kelebek değil arıdır" veya "turist değil, kâşiftir". 
Odaklandığı mevzuyu koklayarak, şöyle bir göz atarak geçemez. Derinlemesine 
bakması gerektiğini bilir. Bu nedenle kongremizin Balkan karakterini geliştirmenin 
yollarını da arıyoruz. Gelecekten bugünlere bakıldığında bu kongrenin de Balkanların 
gelişiminde katkısı olduğunun söylenecek olması düşüncesi bizi bu yönde atım 
atmaya sevk ediyor. Kongre gerçek anlamını ancak bu şekilde bulacaktır.

Buna ek olarak farklı şehirlerde kurulan yeni üniversitelerin genç akademik 
kadroları da giderek artan sayıda kongremizde boy gösteriyorlar. Bu türden 
faaliyetler genç akademisyenlerin tecrübe ve gelişimleri için oldukça önemli. Bunu 
duymaktan ve dile getirmekten keyif alıyoruz.

Yine zevkle ifade etmek gerekir ki artık kongremizin Azerbaycan bağlantısı da 
giderek güçleniyor. Bu ülkeden genç ve idealist akademisyenlerin hem kongrenin 
düzenlenmesi aşamasında hem de katılımcı olarak verdikleri destek takdire 
şayandır.

Buna ek olarak Kongrenin uluslararası çeşitliliğini artırmanın başka yollarını da 
arıyoruz. Elbette odağımızda her zaman Balkanlar olacak. Ancak farklı uluslararası 
camiaların da bu kongrede temsil edilebilmelerini sağlamak adına Türkçe ve Balkan 
Dillerinin yanında İngilizceyi de kongre dillerine eklemeyi planlıyoruz. Bu sayede 
Balkan ve Türk coğrafyası dışından da katılımcı sayısında bir artış olacağını 
düşünüyoruz.

Bir konuya daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu kongre başladığında Türk 
Üniversitelerinin Balkanlara olan ilgisi ve irtibatı bir kaçı hariç oldukça düşüktü. 
Şimdilerde görülmektedir ki değişik uzmanlık alanına sahip kongreler de art arta 
Balkan Ülkelerine yönelmekteler. Bütün bunlar tam da bizim arzu ettiğimiz 
gelişmelerdir. Bundan sonra zaman bize kimlerin bu tür faaliyetleri "anlık bir 
hevesle" gerçekleştirdiğini; kimlerin "uzun soluklu bir yola" çıktıklarını gösterecek. 
Kongre ekibimiz uzun yol yürüyebilecek akademisyenlerden gerçekleşiyor.

Uluslararası endekslerde taranma

Kongrenin uluslararası çeşitliliğinin artmasına koşut olarak uluslararası endekslerde 
de taranması için çalışmalarımızı başlattık. Bu konuda mesafe aldık. Kısa zamanda 
olumlu bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu sayede kongre kapsamında 
yayınlanan eserlerin uluslararası yansımalarının daha geniş olacağına inanıyoruz.

Gelecek Kongreler

2013 yılının planlaması tamamlandı. Yeri belirlendi. Sırbistan'ın Sancak Bölgesinde 
yer alan Novi Pazar bize ev sahipliği yapacak. Ayrıca, 2014 yılı için ön görüşmelere 
başlandı ve mesafe alındı. Kongrenin gerçekleştirileceği ev sahibi ülke yakında 
belirlenecek. Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi seçeneklerimiz var.

Teşekkür

Kongre ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Sakarya Üniversitesi kongre sürecinde 
taleplerimizi mümkün olduğunca karşılamaktadır. Ortaklık yaptığımız kurumlar da 
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protokol çerçevesinde kendi paylarına düşen katkıyı sağladılar. Makedonya bizim 
her zaman bulunmaktan keyif aldığımız bir ülkedir. Tetova Devlet Üniversitesi de 
kongrenin aksamadan yürütülmesi için imkânları çerçevesinde katkıda bulundu. 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bizim ihtiyaç duyduğumuz uluslararası bağlantılan 
kurmamızın kapısını açan kurum oldu. Bu vakfın bizlere aktardığı vizyon sayesinde 
Türkiye dışındaki coğrafyalarda da yapılabilecek çok şeyle olduğunu görebildik. 
Bütün kongre ortaklarına teşekkür ediyoruz.

Ama bir hakkı layıkıyla teslim etmek gerekiyor. Her kongrede en büyük sorumluluğu 
Kongre Yürütme Kurulu'nda görev alan az sayıdaki genç akademisyen 
arkadaşlarımız üstleniyorlar. Tamamen gönüllü olarak büyük sıkıntılara 
katlanıyorlar. Kongrenin planlanması, yazışmalar, duyurular, afişlerin ve internet 
sayfasının tasarlanması, yüzlerce soruya cevap verilmesi, kongre güzergâhının 
tespiti, ulaşım ve konaklama işletmelerinin tespiti ve gerekli irtibatın sağlanması, 
yemek ve diğer ihtiyaçların planlanması, gerekli anlaşmaların yapılması, kongre 
kayıt ve hakemlik sürecinin izlenmesi, plan ve programların yapılması ve 
yürütülmesi, sponsorluk ve destek arayışlarının yürütülmesi bir solukta aklıma gelen 
onlarca görevden sadece birkaç tanesi. Bütün bunları kısıtlı imkânlarla ve tamamen 
gönüllülük esasıyla yürüten bu ekibe müteşekkirim. Böylesi bir çalışma birbirine 
inanan ve ideali olan insanların üstesinden gelebilecekleri bir iştir.

Yeni kongrelerde buluşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Recai COŞKUN

Kongre Kurucusu
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TÜRK İDARİ TARİHİNDE DANIŞMANLIK VE ORHUN ABİDELERİ

Cenay BABAOĞLU*

"Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk tarihi.

Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türklüğün en büyük 
iftihar vesilesi olan eser." (Muharrem ERGİN)

ÖZET

Türk İdari Tarihinde bir destek mekanizması olarak rollerini sürdüren ve her daim 

yöneticilerin yanında yer alan danışmanlar, günümüzde anlam farklılaşmaları 

yaşamaktadırlar. Çağın getirdiği uzmanlaşma ihtiyacına paralel olarak farklılaşan 
danışmanlık hizmetlerini daha iyi kavrayabilmek için, öncelikle tarihsel boyutuna 

bakmak gerekmektedir. Bu amaçla, Türk Tarihinin paha biçilemez yazılı eserleri 

olan Orhun Kitabeleri (Abideleri), farklı bir gözle incelenmeye çalışılacaktır. Bilge 
Kağan döneminde diktirildiği anlaşılan kitabeleri hazırlayan ve kendi adına da bir 

kitabe diktiren dönemin veziri ve Han'ın danışmanı Tonyukuk'un kitabelerde yer 
alan tavsiyeleri, aynı zamanda Hakan'ın eşinin ve kardeşinin rolleri bir tür layiha/ 

siyasetname gözüyle incelenecek ve Türk îdari Tarihindeki danışmanlık rolüne dair 

çıkarımlarda bulunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Orhun Yazıtları, Tonyukuk, Danışmanlık, Türk İdari 

Tarihi,

GİRİŞ

Orhun Yazıtlarını günümüz Türkçesi'ne aktaran Ergin, çevirinin yayınlandığı kitabına 

yukarıdaki sözleri ile başlamaktadır. Ergin'in ifade ettiği gibi, Orhun Abideleri'nin 
önemi yalnızca tarihi kalıntılar olmasından değildir. Orhun Abideleri, Türk tarihi 

açısından ilk yazılı kaynak olmalarının dışında, Türk Milleti'ne verdiği öğütler 

bakımından da birer "Abide"dir (Ergin, 1999:3)

‘ Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Araştırma Görevlisi. 
ç«n^iab^egLu@haç.etteBeiedu,.tr
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Türk tarihinde böylesi bir yere sahip eserleri tam anlamıyla incelemek kuşkusuz çok 

büyük bir çalışma gerektirecektir. Bu çalışma ile yapılması planlanan ise, Orhun 

Abideleri'nde yer alan öğütleri ve Vezir Tonyukuk'un ifadelerini, danışmanlık kurumu 
açısından incelemek olacaktır.

Bu kapsamda önce danışmanlık kavramı incelenecek ve ardından Tonyukuk'un 

danışmanlık rolü, Orhun Abideleri özelinde irdelenecektir.

DANIŞMANLIK KURUMU: TANIM VE ÖZELLİKLER

Danışmanlık kurumu tarih boyunca farklı isimlerle karar mercilerinde yer etmiş; 

kimi zaman padişahın eğiticisi (lala, atabey), kimi zaman imparator yardımcısı 
(Aristo) rolüne bürünmüştür.

Klasik anlamda, yöneticiye destek hizmet birimi olarak kabul edilen danışmanlığın, 
örgütsel anlamda bir yer kazanması ancak endüstri devriminden sonra mümkün 

olabilmiştir (Kubr, 1996:27). Öyle ki, kurumsal anlamda danışmanlık hizmetinin yer 

aldığı ilk örgütün bir ayakkabı fabrikası olduğu iddia edilmektedir (Bozkurt, 2007: 
29; Erdost, 2004: 144; Beşenk, 2009:7-8).

Bu V/k'in başarılı olması karşısında, danışman kullanımı yaygınlaşmış ve bilimsel 
yönetim ilkeleriyle de örtüşen yaklaşım giderek benimsenmiştir. Verimliliğin 

arttırılması yaklaşımıyla beraber, danışmanların örgütlerde yeri önem kazanmaya 

başlamıştır. Bu sürecin devlete yansımasıyla birlikte, özellikle anglo-sakson kökenli 
ülkelerde verimliliğin arttırılması için danışmanlar görevlendirilmeye başlanmıştır 

(Beşenk, 2009: 8-9) Havvthorne çalışmalarıyla örneklendirilen bu dönemde teknik 
yöntemler ağırlıklı olarak tavsiye edilmiştir (Erdost, 2004: 145). Özel sektör 

yaklaşımlarının, devlete aktarılması çabalan olarak görülebilecek bu süreçte, savaş 

sonrası krize kadar danışman görevlendirmeleri dingin bir hızda devam etmiştir. 

Savaşın ve ardından gelen krizin yıkıcı etkileri danışman görevlendirmelerinde artışı 

beraberinde getirmiş, ancak danışmanların 'altın çağı' ancak II. Dünya Savaşı'nda 
sonra gelebilmiştir (Kubr, 1996: 29).

Öncelikle askeri ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen bu ilişki, zamanla devletin yeniden 

yapılandırılmasında da kullanılmış ve uzmanlık ihtiyacıyla paralel olarak, danışman 
ihtiyacı ve kullanım oranı artmıştır (Erdost, 2004: 146).
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TÜRK İDARİ TARİHİNDE DANIŞMANLIK VE ORHUN ABİDELERİ

Yukarıda da belirtildiği üzere, danışmanlığı tek bir tipoloji içinde tanımlamak 
mümkün değildir. Ancak, çalışmanın konusu idari danışmanlığı kısaca açıklamak 

gerekirse şöyle bir tanım yapılabilir:

Geçici bir süre içinde sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübeyi 

kullanarak, çalışma yaptığı kuruluşta.......önceden belirlenmiş bir konu

üzerinde çalışarak, bu çalışmanın sonucunu yöneticilere sunan kişiye 

danışman denir. (Aytar, 1998:16).

Tanımda dikkat çeken noktalardan biri, yaptığı çalışmaları yöneticiye sunan 

ifadesidir. Danışmanlıktaki en önemli husus, yönetici için gerekli konularda bilgi 
veya tecrübeye dayalı tavsiyeler verebilmektir (Ertan, 2006:11; Holtz, 1993:34). 

Tavsiyelerin uygulanabilirliği veya yöneticiyi etkileme derecesi İse, yönetici ve 
danışman özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bu anlamda, danışman için 

gerekli temel niteliklere de göz atmak yerinde olacaktır.

Danışmanlık yapabilmek için öncelikli koşul, alanında uzmanlaşmış olunması ve ilgili 

konular hakkında yeterli bilgi ve/veya tecrübeye sahip olma zorunluluğudur 

(Albayrak, 1998:168; Beşenk, 2009: 12; Kubr, 1996:685; Medvic, 2003:120).

Danışmanların etkili biçimde kullanılabilmesinin önemli koşullarından bir diğeri de, 

bağlı olduğu yöneticiden bağımsız düşünebilme alanına sahip olabilmesidir (Beşenk, 
2009: 13). Açmak gerekirse danışman, yöneticisinin düşüncelerini

aktaran/onaylayan/tekrarlayan olmaktan çok; gerektiğinde yöneticisiyle çatışan, 

haklı olduğunu düşündüğü konularda yöneticisini ikna edebilen kişi olmalıdır. Bu 
koşulun sağlanabilmesinin yolu ise, iki patikadan geçmektedir. Önceliklisi ve daha 

önemlisi, yöneticinin danışmana bağımsız bir düşünce alanı bırakmasıdır. Danışman, 
düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli ve aktarabilmelidlr. ikinci gerek ise, 

danışmanın kişilik yapısıyla ilgili olarak ikna etme ve müzakere kabiliyetinin yüksek 

derecede olması gerekliliğidir (Ertan, 2006: 12,15).

Danışmanlar için olmazsa olmaz özelliklerinden biri de, sorumlu alanıyla ilgili 

yenilikleri takip edebilmesidir. Gündemin yanında, kendi bilgilerini de güncellemek 

zorunda olan danışman, gerektiğinde danışanı da güncellemelerle yönlendirmeli ve 

hatta ilgili kişi ve kurumu gerekli değişimlere zorlamalıdır (Bozkurt, 2007:18; Ertan, 

2006:45; Lippitt ve Lippitt, 1986:185).
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Kurumlann ya da bireylerin danışmana İhtiyaç duyması da, en çok danışmanlığın 

bilgi sağlama yetisine dayanmaktadır. (Beşenk, 2009; 18; Holtz, 1986: 69).

Beşenk (2009: 111-112) kamuda danışman kullanımının 1990'lann ortasından 
sonra, kamu yönetimi anlayışının değişmesiyle yaygınlaştığını savunmaktadır. Bu 

yönelimin öncelikle uzmanlara, 2000'lerden sonra ise, üniversitelere doğru 
olduğunu iddia etmektedir. Buna rağmen Yülek (2008), kamudaki danışmanlık 

hizmetinin henüz yeterli kapasiteye erişemediği ifade etmekte, sorunun kamunun 
fiziki bir alım yapmadığı için, fikri danışmanlık hizmetini küçümsemesine 
bağlamaktadır. Kamunun dışarıdan fikir almada daha 'çekingen' olduğu kabul edilir 

bir gerçektir, ancak Duyan'ın (2008: 62-64) da ifade ettiği üzere, yetkin konumdaki 

pek çok devlet kurumunda danışmanlar görülmektedir. Müşavir kadrolarının, birer 

danışmanlık makamı olduğu unutulmamalıdır. Başbakanhk'a otuz beş adet 

müşavirlik kadrosu tahsis edilmesi, danışmanlığın devlet tarafından çok da 
küçümsenmediğine işaret etmektedir. Yine tüm kamu kurumlarında bulunan hukuk 
ve basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerinin, danışma hizmeti gördükleri hatırda 
tutulmalıdır. Bakanlıkların merkez örgütlerinde geliştirilen program ve projelere 
dâhil edilen uzmanlar da, benzer bir statüdedirler. Geçici süre İçin -en fazla altı ay- 

istihdam edilen bu uzmanların, konularında uzman isimler olması ve program/proje 
için danışman olarak görevlendirilmeleri kamudaki danışman istihdamına örnek 

olarak verilebilir (Duyan, 2008: 65).

Türkiye'de danışmanlık veren kurumlan listeleyen Bozkurt'un (2007: 96) 
çalışmasında göze çarpan; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), 

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) ve Özelleştirme İdaresi Danışmanlık Hizmetleri Dairesi devlet tarafından 

önemsendiğini göstermektedir. Yine TBMM milletvekili danışmanları ve büyükşehir 
belediyeleri danışmanları, Türk kamu yönetimindeki diğer danışmanlık yapılan 

olarak gösterilebilir.

Görüldüğü üzere, Türkiye'de ve Modern Türk Yönetimi'nde danışmanlık rolü yeterli 

kurumsallığa erişmiş durumdadır. Batılı yazarlar tarafından son yüzyılda yeşermiş 
olarak görülen bu kurumlann, Türk yönetim geleneğindeki yerine dair çıkarımlarda 

bulunmak için sonraki bölümde Orhun Kitabeleri incelenecektir.

ABİDELERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE DANIŞMANLIK
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Orhun (kimi kaynaklarda Orhon) Kitabeleri'nin çevirisini yapabilmek 100 seneden 
fazla sürdüyse de, metinlerin analizini yapabilmek çok daha uzun yıllar almıştır ve 

almaktadır. Metinlerin anlamlarıyla ilgili tartışmalar halen sürmektedir. Bu bölümde 

yapılmaya çalışılacak olan şey de, bu tartışmalı alanlardan mümkün olduğunca 

kaçınarak, metinlerin analiz edilmesidir. Farklı çevirilerde yer alan ufak anlam 
farklılıkları, paragrafın tüm anlamını değiştirebildiğinden, olabildiğince, 

"kesinleşmiş" bölümleri analiz etmek daha anlamlı olacaktır.

Analiz kısmında öncelikle Abidelerde geçen metnin günümüz Türkçesi'ndeki karşılığı 

verilecek, sonrasında yorumlanacaktır. Bu yorum kısmını günümüzde karşılığının 
olup olmadığı tartışması ile verilen metnin yorumu son bulacaktır.

"...Türk Tanrısı (ve) kutsal yer (ve) su (ruhları) şöyle yapmışlar şüphesiz ki: 
Türk halkı yok olmasın diye, halk olsun diye, babam İlteriş Hakanı (ve) 
annem İlbilge Hatun'u göğün tepesinde tutup (daha) yukarı kaldıdılar 
şüphesiz. Babam Hakan on yedi erle baş kaldırmış. " (İlteriş) baş kaldırıyor" 

diye haber alıp şehirdekiler dağa çıkmış, dağdakiler (şehre) inmiş, derlenip 

toplanıp yetmiş kişi olmuşlar. Tanrı güç vermiş (olduğu) için, babam Hakanın 

askerleri kurt gibi imiş, düşmanlan (ise) koyun gibi imiş. Doğuya ve batıya 

sefer edip (adam) derlenmiş toplamış..." (Bilge Kağan Abidesi Doğu Yüzü 10 
ve 11. Bölümler)

Söz konusu paragrafta bir kez daha Hakan'ın kutsallığına atıf yapılmaktadır. Türk 

Halkı yok olmasın diye, Hakan ve Hatun'un göğe çıkarıldığı, sonra yere indirildiği 
efsanesi, yönetim hakkının bu aileye Tanrı tarafından verildiğini göstermeye 
yöneliktir. Diğer taraftan II. Göktürk Devleti'nin kurulmasını sağlayan Hakan 
İlteriş'in adı da dikkat çekicidir. İl; devlet demektir, -terlş ise; derleyen, toplayan 

anlamına gelmektedir. Bu durumda Hakan'ın adı "Devleti Derleyen, Toparlayan"1 

anlamına gelmektedir. Yine Hatun'un adı ise îlbilge'dir, yani "Devletin Bilgesi" 
anlamındadır. Bu mana ise Hatun'un, yani Hakan'ın eşinin devlet için önemini 

göstermektedir. Bu durumda eski Türk yönetimin anlayışında kadınların, devlet 

yönetimine dâhil edildiği, en azından bir danışma makamı olarak Hakan'ın yanında 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

1Türkdoğan 0.(2003), Türk Tarihinin Sosyolojisi, IQ Kültür, Sanat Yayınlan, Ankara

"... (b)öylece oturur iken Oğuzlardan bir kaçak geldi. Kaçağ(ın) sözleri şöyle 

(idi): "Dokuz Oğuz halkı üzerine (bir) kağan tahta çıktı" diyor. (Bu kağan)
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Çin'e General Ku'ya göndermiş; Kıtaylılara Tongra Eşimi göndermiş. 

(Bunlarla) şöyle haber göndermiş; "Azıcık Türk gelişiyormuş. Kağanları cesur 
imiş, sözcüleri akıllı imiş. O iki kişi var oldukça, sizi, Çinlileri öldürecektir 

derim; doğuda Kıtaylıları öldürecektir derim; bizi, Oğuzları öldürecektir 

şüphesiz, derim. Çinliler güney tarafından saldırın, Kıtaylılar doğu tarafından 
saldırın, biz (de) kuzey tarafından saldıralım. Türk Sir halkı, ülkesinde asla 

gelişmesin. Başarabilirsek, tümüyle yok edelim derim. ” Bu haberi işitip gece 

uyuyasım gelmedi, gündüz oturasım gelmedi. Ondan sonra kağanıma ricada 

bulundum. Şöyle ricada bulundum: "Çinliler, Kıtaylılar, Oğuzlar, bu üçü 
birleşirlerse (biz) çaresiz kalırız. Kendi iç (kuvvetler)i (ile) dış (topraklar)ı 

tutmuş gibiyiz. (Bir şey) yufka iken (onu) delmek kolay imiş, ince olanı (da) 
kırmak kolay; yufka kalın olursa (onu) delmek zor imiş, ince yoğun olursa 

(onu) kırmak zor imiş..." (Tonyukuk Abidesi Güney Yüzü 9,10 ve 11. 

Bölümler)

îlteriş Kağan'ın en önemli kumandanı ve veziri Tonyukuk, kendi ağzından 
Göktürklerin karşılaştığı çok önemli bir tehlikeyi anlatmaktadır. Burada Tonyukuk 

bir uyarıda bulunmaktadır. Devletin, aynı anda pek çok devlete karşı düşmanca bir 
politika izlemesinin hatalı bir seçim olduğu belirtilirken, bu düşmanların 

birleşmesinin önlenmesinin ne kadar önemli olduğu da vurgulanmaktadır, "...ince 

olanı kırmak kolay, yufka kalın olursa (onu) delmek zor imiş..." tümcesi, 
Oğuzlardaki tek ok ve üç ok efsanesinin bir yansımasıdır. Önemli olan içte birlik 
olabilmek, dışarıda ise düşmanların birleşmesini önlemektir. Osmanlı Devleti 

gelişme döneminde bu politika sayesinde hızla topraklarını genişletebilmiştir. 

Doğuya döndüğünde, batı ile barış içinde olmuş, aksi durumda doğudaki devletlere 
karşı barışçı politikalar izlemiştir. Atatürk de Kurtuluş Mücadelesi sırasında, 

düşmanları arasındaki çıkar çatışmalarından çok iyi yararlanmış; düşmanların 

binleşip, birlikte Türkiye üzerine gelmelerini engelleyecek politikalar uygulamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin, dış politikada uygulaması gereken en önemli siyasa da bu 
yönde olmalıdır. AB ile ilişkiler bozulduğunda yüzünü Rusya'ya dönebilmeli, 

gerektiğinde İran ile işbirliği yapabilmeli, hatta Türk Cumhuriyetleri kartını elinde 
hazır tutmalıdır. Tonyukuk'un izlediği düşmanı zayıfken yenme politikasını tersten 

okumak önemlidir. Yani başka devletlerin, "sizin" güçlenmenizi istemeyeceği gerçeği 
unutulmamalıdır. Öte yandan Tonyukuk, Hakan'ın kararlarını sorgulayabilmekte ve 

gerekli gördüğü yerde onun kararlarını değiştirmeye yönelik çabaları 
gösterebilmektedir. Yani danışmanlık sadece tavsiye niteliğinde kalmamakta, belirli 

oranda kararlara etki gösterebilecek gücü göstermektedir.
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"...Kül Tigin ile, iki Şad ile ölesiye, yitesiye çalıştım, çabaladım. Öylece 

çalışıp, çabalayıp birleşik halkı ateş (ile) su (gibi birbirine düşman) 

etmedim..." (Kül Tigin Abidesi, Doğu Yüzü: 27)

Daha önce Hatun'un danışmanlık rolüne yapılan atfa benzer şekilde, kardeş ile 

ortaklıktan söz edilmekte ve güya tek adamlık olarak açıklanan yönetimlerde 
ortaklıklarda ve ortak çabalardan söz edilmektedir. Bilge Kağan, Hakan olmasına 

rağmen, yazıtta kardeşiyle beraber çabalarını açıklamakta ve onun yardımcı rolünü 

öne çıkarmaktadır.

"...(B)en kocaldım, yaşlı oldum. Herhangi bir ülkedeki kağanlı (yani 

"bağımsız") bir halkın böylesi bir (devlet adamı) var ise, (o halkın) ne (gibi) 

bir sıkıntısı olacak imiş?.." (Tonyukuk Yazıtı Kuzey Yüzü 56 ve 57. Bölümler)

Bilge Tonyukuk2 yazıtının son cümlelerine kadar yaptığı işlerden ve başarılardan 

söz etmektedir. 56. bölümde ise, devlet adamı seçiminin ne kadar önemli olduğu bir 
kez de, Tunyukuk tarafından vurgulanmaktadır. Devlet adamlığı her ne kadar 

"kut"sal bir anlayış ise de, istediğin kağana, hakana bağlı olmak bireyin seçimidir. 

Tonyukuk'un, yazıtının başındaki şu cümle; "... Yedi yüz kişiyi sevk eden üstleri 
"şad" idi. "Sözcüm ol!" dedi; sözcüsü ben idim. Bilge Tunyukuk, " (Bunu) kağanım 
mı yapayım?"dedim. Düşündüm:.."(Tonyukuk Abidesi Batı Yüzü 4. ve 5. Bölümler) 
bunu açıkça göstermektedir. Bu durumda demokrasiye atıf yaparsak, en iyi devlet 

yöneticisinin seçilmesi halkın bir görevidir. Yazıtların genelinde ifade edildiği gibi, 
halk seçimlerinden sorumludur. Yani halk, iyi yöneticilerini seçerek, devletin iyi 

yönetilmesini sağlamakla mükelleftir. Danışmanlığın seçiminin de bu anlamda belirli 

yeterlilik ilkesine bağlı olduğu görülmektedir.

2 Kimi kaynaklarda Tunyukuk. Bknz: Tekin T. (1994) Tunyukuk Yazıtı, İstanbul: Slmurg 
Yayınlan,

SONUÇ YERİNE

Danışmanlık, Batılı yazarlar tarafından sıklıkla yirminci yüzyıldan sonra 

kurumsallaşmış bir unvan olarak nitelenmektedir. Aristo, Machiavelli gibi 

danışmanlar ise; bağımlılık, yeterlik kriteri, tavsiyecilik gibi gerekçelerle 

kurumsallaşmadan uzak olarak nitelenmektedir. Ancak Türk İdari Tarihi'ne 

bakıldığında, İlk yazılı eserlerde dahi danışmanlıkların rolü ortaya konmakta ve bu 

geleneğin binlerce yıldır sürdürüldüğü ve belirli bir kurumsallığa eriştiği 
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gözlenmektedir. İslam anlayışındaki meşveret usulünün, bu geleneksel güçlü 
danışmanlık sistemi ile birleşmesi, danışmanın ve danışmanlığın devlet İdaresindeki 

rolünü de pekiştirmiştir. Atabeyler, lalalar ve vezirlikler bu rolü hakkıyla yerine 

getirmişlerdir. Özellikle Nizamülmülk ve Sokullu Mehmet Paşa örneklerinin, 

danışmanlıkların kurumunun kurumsallığı hakkında iyi örnekler olacağı söylenebilir. 
Gelecek çalışmalarda bu konuların incelenmesinin, Türk İdari Tarihinin danışmanlık 

başlığının aydınlatılmasında faydalı olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET

Balkanlar coğrafyası 1980'lerin sonlanndan beri sancılı siyasi, askeri ve 

sosyoekonomik bir dönüşüm içerisinde kalmış bulunmakta. Bu kapsamda, eski 
Yugoslavya coğrafyasının uluslararası güçler tarafından yeniden tanımlanması, diğer 

bölgelerdeki sosyalist devlet kontrolünden bir ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş 

ve bölgeyi yaşam alanı haline getirmeyi hedefleyen AB yayılma süreci bu 
coğrafyadaki kamu yönetimi süreçlerinin başat şekillendiricileri ve belirleyicileri 
olmuştur. Bu çalışma Balkan'lardaki savaşlar sonrasıve yeniden yapılanma süreçleri 
kapsamında kamu yönetimi pratiklerinin sorunlarını konumlandırmayı, irdelemeyi 

ve tartışmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, kamu yönetimi, reform, yeniden yapılanma, 

yönetim

GİRİŞ

1980'lerin sonları ile birlikte kırk yıldan fazla devam edegelen 'Soğuk Savaş' 

paradigması sona ermiş, beraberinde SSCB 'ye perifer olan Doğu Avrupa ülkeleri 

yavaş yavaş anlamda devlet kontrolünde ekonomilerini piyasa ekonomileri şeklinde 

tanımlamaya başlamışlar ve sosyolojik anlamda kapsamlı ve de sancılı bir dönüşüm 
sürecine girmişlerdir. Bu kapsamda, Balkan coğrafyası da anlatılan süreçlerden 

münezzeh kalamamış ve Doğu Avrupa'daki dönüşüm süreçlerinden daha kötü ve 

daha da acılı bir ayrışma ve yeniden tanımlanma sürecine girmiştir.

1990'ların başı ile birlikte Yugoslavya'yı oluşturan devletler başta Slovenya olmak 
üzere ve akabinde Hırvatistan bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ardından bağımsızlığını 

ilan eden Bosna-Hersek, 1992-1995 arasında kanlı bir iç savaş yaşayacak ve 

Yugoslavya'nın Belgrat Hükümeti Saray Bosna şehrini bizatihi üç yıl muhasara
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altında tutacak ve Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde muhtelif yerlerinde 1940'lan Nazi 
soykırımlarını aratmayacak soykırımlar gerçekleştirecektir. 1995'te imzalanan ve 
Bosna-Hersek'i federe bir devletler grubu haline getiren Daton Barış Antlaşması da 

bir tarz-ı hayat olarak kan ve barutu Balkanlarda durduramamış ve 1990ların sonu 

ile de Kosova bölgesinde kanlı soykırımların eşliğinde 2008 ile Kosova özerk bölgesi 

de ,yeniden bir NATO operasyonu yardımı ile, bağımsızlığına kavuşmuştur. 

Yugoslavya haricinde kalan Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeler ise komünist 

sistemin çökmesinden sonra sistematik olarak Avrupa Birliği üyeliğine peyderpey 

dahil edilmişlerdir.

Yaklaşık yedi devletin ortaya çıktığı böylesine kısa bir tarihsel çerçevede, 

Balkan'lardaki kamu yönetimi yapılan,ister şu an AB üyeliğine sahip olsunlar ya da 
olmasınlar temel anlamda ortak sorunlardan mustarip bulunmaktadır. Bu anlamda 

yaşanan kaos ve kriz ortamları daha önceden de sorunlu olan sosyalist kamu 
yönetimi sistematiklerini işlevsiz kalmış ve uluslararası güçler tarafından ilgili 

coğrafyalardaki halkların iradesine başvurulmaksızın yeniden tanımlanmış ve 
uluslararası düzeneklere uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu açıdan çalışmamız 

Balkan devletlerinin kamu yönetimi sistemlerinin temel sorunlarını 

konumlandıracak ve tartışacaktır

SAVAŞ SONRASI BALKAN DEVLETLERİNDEKİ GÜÇSÜZLÜK VE AVRUPA - 

MERKEZCİL ÇÖZÜMLER

Balkan devletleri yıllarca yaşanan savaşların ve etnik mücadelelerin hala etkisi 

altında bulunmakla birlikte ekonomik alt yapıları bakımından oldukça zayıf 
durumdadır. Barış antlaşmaları yapılmış olsa bile oluşturdukları idari sistemler 

fonksiyonel olmaktan oldukça uzak bulunmakta ve idari reformların gerçekleşmesi 
mümkün gözükmemektedir. Kanun hakimiyetinden uzak idari yapılar ve ilgili 

coğrafyalardaki suçların önleyecek caydırıcı bir devlet yapısının bulunmayışı 
Balkanlardaki kamu yönetimi yapılarının en önemli sorunlardan biridir. Ekonomik 

anlamda sosyalizm sonrası dönüşüm süreçlerinde ilgili devletler temel sanayi alt 

yapılardan mahrum kalmışlar veya alt yapıları tamamen tahrip edilmiştir. Ekonomik 

kalkınma için çözüm kaynağı AB gösterilmektedir (Alberti ve Sayed, 2007).

TEMEL İDARİ SİSTEMLERİN YETERSİZLİĞİ

Genel anlamda devletlerin yürütme gücünün altyapısın oluşturan sistematik ya 

çalışmamakta ya da sistematiklerinin modernizasyonuna ve dahili anlamda daha 
tutarlı hale getirilmesine ihtiyaç duymaktadır. Profesyonelleşmenin çok az kaldığı
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ve uygun yapıların oluşturulmadığı süreçler uygulama kapasitelerini 

zayıflatmaktadır. İdari reform kapasitesi kanuni mevzuat değişimlerini ön plana 

çıkarmakta ve siyasi olarak destekten yoksun bulunmaktadır (Alberti ve Sayed, 

2007).

İDARİ REFORMLARDAKİ HEDEFLER: BARIŞ; İSTİKRAR VE EKONOMİK 

BÜYÜME

Kamu yönetimi reformları Balkan devletleri bakımından oldukça hayati olarak 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, reformlar siyasa tabanında tasarlanması 

gerekmektedir. Başta barış ve istikrar hedefi temel olmak üzere reformların 
ekonomik büyüme ve anayasal düzenlenmeleri gibi hedefleri gerçekleştirmek 

durumundadır. Makroekonomik anlamda profesyonel yöneticilere daha aktif roller 
verilmeli ve AB perspektifinde AB süreci bütünleşmesine dair hedefler üzerinde 

vurgu yapılmalıdır (OECD, 2005).

REFORM SÜREÇLERİNİN DONÖRLERİ VE BAŞARI KARNELERİ

Balkanlardaki kamu yönetimine dair reformlarının başarı karneleri ilginç sonuçlar 

ortaya koymaktadır. Özsel anlamda başarısızlığa yol açan nedenler arasında reform 

sürecinin aslında siyaset insanları ve devlet memurları tarafından sahiplenilmemesi 
ve de ülkenin kendi insanları benimsenmemesi yer almaktadır. Balkanlardaki 

kamu yönetimi reform programları genelde donörler tarafından finanse edilmekte 
ve donörler de idarenin gelişebileceği tutarlı idari bir mekan oluşturabilmek için 

gerekli gayreti sarfetmemektedir. Kamu yönetimi reform programları sonuçlan 

bakımından gerçekçi olmayan beklentileri karşılamaya çalışmakta olup, reform 
programlarını aslında sosyolojik bir süreç olarak görmemektedir. Kamu yönetimi 

reformlarının uzun dönemli yatırımlar olup sonuçlarının ileriki kuşaklarda alınacağı 

olgusu fazla kavranılamamaktadır. Kamu yönetimi reformları stratejik vizyondan 

yoksun olmakla birlikte kamu yönetimi sistematiklerinin oluşturulamadığı bir 
ortamda 'Yeni kamu Yönetimi' anlayışı oturtulmaya çalışılmaktadır (Archman ve 

Iglessias,20U; Alberti ve Sayed, 2007).

GENEL YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TESİS EDİLEMEMESİ

Kamu Yönetimi Reformları Balkanlar'da siyasa yapma kapasitesine sahip değildir. 
Bilhassa etkin ve etkili bir siyasa kapasitesini oluşturabilecek ve geliştirebilecek 

profesyonelleşme, kaynak dağıtım sistemi ve kontrol sistemleri geliştirebilmiş 

değildir. Yasal anlamda çerçeveler fazla geliştlrilebilmiş olmamakla birlikte kamu 
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yönetimi reform süreçlerini takviye etmesi gereken temel hukuk eğitimi fazla güçlü 

değildir (Yılmazata, 2005).

ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİĞİN KONTROLDEN ÇIKMASI

Uluslararası örgütlerin ve donör kurumların destekleri ve teşvikleri doğrultusu 
dahilinde Balkan'lardaki kamu yönetimi süreçlerindeki adem-i merkeziyetçilik daha 

da derinleşmektedir. Hoş eski Yugoslavya yönetim geleneğinde 'kendi kendine 
yönetim' söylemi bulunsa bile, mevcut ortamda siyasa kapasitesinin gerçekleşmesi 
bakımından beşeri ve idari anlamda kaynaklar oldukça kıttır. Belediye 

yönetimlerinip temeli olan mali kaynaklar o kadar çok dar tutulmuştur. Genelde 
mali kaynaklar bakımdan merkeze bağımlılık devam etmektedir. Bilhassa Bosna 
Hersek konfederasyonunda, Daton Barış Antlaşmasının ortaya koymuş olduğu 

federatif yapı mali tevziin mekanizmalarını işlevsiz kılmaktadır. Yerel seviyelerde 

mali kontrol mekanizmaları yetersiz kalmakta ve de çalıştırılmamaktadır 

(Voicu,2011).

İDARİ YASAL ÇERÇEVELERİNİN YETERSİZLİĞİ

Yasal ve idari çerçeveler çeşitli sorunlarla boğuşmaktadır. Yasal çerçeveler bu 

anlamda demokratik bir toplumu ve piyasa merkezli bir ekonomiyi oluşturabilmek 
için ortya çıkan talepleri karşılayamamaktadır. İkincil olarak yasal anlamda üst yapı 
oluşturulurken savaş sonrası kurumsal kapasiteleri oluşturulurken donor olan 
kurumların düşünceleri ve eylem planları dikkate alınmamıştır. Üçüncü bir olgu 

olarak, reform sürecine tabii olan kanun ve yönetmelikler genelde uygulanamaz 

veya hatta hiç uygulanamamış durumdadır. Bu bakımdan, ülkeler kamu yönetimi 

yapılarını kurumsal olarak reforme etmekte fakat bir idarenin temel unsurları olan 
kontrol,denetim, sorumluluk ve delegasyon gibi unsurları kurumsallaştırmaktan 

uzak kalmaktadır (Cohem,2010).

KAMU HİZMETLERİNDE PROFESYONELLEŞME

Kamu hizmetlerinde uzmanlaşma ve profesyonelleşme Balkan devlet yapılarında 

ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu açıdan iç savaş sonrası etnik gruplar 
arasında kamu yönetiminde grup temsiliyetleri ayrı bir sorun oluşturmuştur. Diğer 

yandan uluslararası birimlerin varlıkları da kamu istihdamını baltalamaktadır.(Albert 

ve Sayed, 2005)

14



BALKANLARDA KAMU YÖNETİMİ VE SÜNCEL SORUNLARI

PERSONEL YETERSİZLİĞİ VE LİYAKAT SİSTEMNİN OTURTULAMAMASI

Balkanlar coğrafyasındaki devletlerinin en önemli sorunları arasında liyakat 

sistemine dayalı bir personel politikasının mevcut olmaması olgusudur. Uzun 
dönemli personel politikalarının olmaması devletin idare kademelerine işinin ehli 

olmayan kişilerin işlere yerleştirilmesine yol açmaktadır (Yılmazata,2005).

KAMUSAL HARCAMA YÖNETİMİ SİSTEMLERİNİN KAYNAK YETERSİZLİĞİ VE 

ZAYIF YAPTIRIM GÜCÜ

Etnik çatışma ve iç savaş geçirmiş Balkan devletleri kamu yönetimi sistemlerinde 

bütçeleme sistemleri komplikasyonlarla karşılaşmakta ve etkinlik ve verimlilik 

hedefleri gerçekleştirememektedir. Bütçeleme siyasa yapım süreçlerine 
bağlanamamakta ve kamusal kaynaklarda önceliklendirme mekanizmalarına 

yönlendirilememektedir. Maliye Bakanlıklar ilgili Balkan devletlerinde ciddi olarak 

teşkilatlanamamıştır

KAMU PERSONEL ALIMI SORUNLARI

Balkan kamu yönetimi süreçlerinde personel alım politikaları şeffaflığa, ayrımcılığa, 
nesnelliğe ve hesap veriiebillrliğe dair ciddi sorunlar yaşamakta ve genel olarak 

personel ve mali kaynaklarına dair ciddi sorunla yaşanmaktadır (OECD, 2005)

KAMUSAL MALİ İÇ DENETİM MEKANİZMALARI VE STRATEJİK YAKLAŞIM 

EKSİKLİKLERİ

Bir diğer önemli sorun Balkanlardaki devlet yapılarında mali denetim 

mekanizmaları etkin olarak çalıştırılamamakta ve işleyiş teknikleri hesap 

verilebilirlik mekanizmalarini olumsuz şekilde etkilemektedir (Alberti ve 

Sayed,2005).

YOLSUZLUK SORUNU

Balkan kamu yönetimi sistemlerinin içinde bulundukları en başat sorunlardan bir 

tanesi yolsuzluk olup, temel yolsuzlukla mücadele mekanizmaları tesis 

edilememiştir. Ortaya konulan mekanizmalarda ilgili sorunla mücadeleden uzak 

kalmışlardır (OECD,2005)
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SONUÇ

Balkanlardaki kamu yönetimi bir çok soruna sahip olmakla birlikte esas uğraş 

verilmesi gereken nokta temel yönetim mekanizmaların tesis edilmesi gerekliliğidir. 

Devlet yapılarının tamamen yok edildiği iç savaşlar ve etnik temizleme gibi 
travmatik deneyimleryaşayan bir alanda yeniden kamu yönetimi mekanizmalarının 

sağlıklı olarak kurumsallaşması bir iki kuşağın tecrübe edeceği olgular olacaktır. 

Söyleşine süreçler içinde uluslararası destek şart olacaktır.

KAYNAKÇA

Adriana Alberti ve Fatma Sayed {2007)Challenges and Priorities in Reforming 

Governance and Public Administration in the Middle East, Northern Africa, and 

VVestern Balkans DPADM Discussion Paper DMsion tor Public Administration and 

Development Management United Nations Department of Economic and Social 

Affairs New York: United Nations

Sylvia Archmann ve Just Castillo Iglesias (2011) From VVeberaian Bureaucracy to 

New Public Management Transformational Government and beyond

Cohen, Leonard (2010) Administrative Development in „Low-Intensity" 
Democracies: Governance, Rule-of-Law and Corruption in the VVestern Balkans 

Simons Papers in Security and DevelopmentNo. 5/2010 - June 2010

Mehmet Yılmazata (2005) Steps tovvards public administration reform in the 

Balkans: a simplified model, Analytical,(3),1,1-17

OECD (2005) Public Administration Reform capacity Building in the SAP Countries 
Towards a Regional School for Public Administration Reform (SHEPAR)

Voicu, Vicenia Georgiana, (2011) "Evolution and public system reform in the 

Balkans,"Apaş Papers 379, Academic Public Administration Studies Archive - APAŞ

16



4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Implementimi I te drejtave dhe lirive te njeriut ne Republiken Magedonise 

si parakusht per antarsimin ne Unionin Evropian

M-r Sheherzada Murati
Bashkeautor: Nermine Hakiku; M-r Valdeta Zenuni-Idrizi dhe Aferdita Iljazi Hoxha

Abstrakt

Problemi I hulumtimit eshte aktual per mö shume arsye, İfrite dhe te 

drejtat e njeriut gjithmone kane paraqitur, dhe ne te ardhmen do te paraqesin 

interes jo vetem ne shkence dhe teori, por edhe me teper ne politik dhe praktlk.

Duke u nisur nga takti se rendesia e dinjitetit te njeriut gjendet ne meşin e 
konceptit per te drejtat e njeriut. Ky koncept njeriun e perqendron ne qender te 

vemendjes, ai krijohet ne nje sistem te perbashket universal prej vlerave te 
vendosura dhe qellimi I jetes, dhe siguron kornize per ndertimin e sistemit te te 

drejtave dhe lirive te njeriut, te mbrojtura me norma dhe standarde te pranuara 
nderkombetarisht. Per Republiken e Maqedonise hulumtimi I te drejtave dhe lirive 

te njeriut eshte I rendesishem per me teper arsye: Procesi I pranimit te RM-se ne 
Unionin Evropian pas kerkimit te aplikimit per antarsim, pas pranimit te obligimeve 

te dalura nga Pakti per Stabilitet, ratifikimi I Marveshjes per Stabilizim dhe Asocim 
te Unionit Evropian, dhe partneriteti Evropian I çili doli nga samiti I Selanikut ne 

vitin 2003 dhe kriteriumet plotesuese te vendosura nga ana e Unionit Evropian 
(bench-marks), te cilat zene nje vend qendror ne ushtrimin e ketyre te drejtave qe 

lidhen drejtperdrejt me ekzistencen e institucioneve demokratike te sistemit dhe te 

sundimit te ligjit.
Qeilimi I ketij punimi eshte qe te shqyrtohen karakteristikat kyçe te te 

drejtave dhe lirive te njeriut dhe mbrojtja e tyre ne RM-se e cila eshte antare e 
OKBS-se, Keshillit Evropian, OSBE-se e veçanerisht si shtet kandidat per antarsim 

ne Unionin Evropian, eshte e detyruar ti implementoje, mbroje dhe te beje 
promovimin e ketyre te drejtave nepermjet analizave dhe mekanizmave per 
mbrojtje te te drejtave dhe lirive te njeriut ne RM, ku theks te veçant do te 

vendohet ne implementimin e kriteriumeve politike te Kopenhages dhe Marveshjes 

Kornize te Ohrid, si njeri nga kriteriumet jo vetem per antarisim ne Unionin 

Evropian por edhe date per negociatat per antarsimin e RM-se ne Unionin Evropian.
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Pas shpalljes se pamvareslse sâ Republikes se Maqedonise, kushtetuta e 

pare eshte sjellur me 17 nöntor te vitit 1991', nga ana e Qeversise se Republikes 
se Maqedonis§, mbi baze se ciles Republika e Maqedonise u konstitua si shtet I 
pamvarur dhe sovran, ku ishte e definuar ne preambulen e RM "düke u nisur nga 

trashegimia historike, kulturore, shpirterore dhe shteterore e popullit maçedonas 

dhe nga lufta e tij shekullore per liri nacionale dhe sociale dhe per krijimin e shtetit 
te vet, e vecanerisht nga traditat shteterore juridike te Republikes se Krusheves 
dhe vendimet historike te KACKM-se dhe kontinuitetit kushtetues juridik tft shtetit 

maqedonas si Republike sovrane ne Federaten Jugosllave, nga vullneti lirisht I 
shprehur I qytetareve te Republikes se Maqedonise ne Referendumin e 8 shtatorit 

te vitit 1991, si dhe nga fakti historik se Maqedonia eshte konstituar si shtet 

nacional I popullit maqedonas ne te çilin sigurohet barazia e plote qytetare dhe 

bashkejetesa e perhershme e popullit maqedonas me shqiptaret, turqit, vllahet, 

romet dhe kombesit e tjera qe jetojne ne RM, e me qellim qe:
- Republika e Maqedonise te konstituohet si shtet Sovran dhe I pavarur dhe 

si shtet qytetar dhe demokratik;
- te vendoset dhe ndertohet sundimi I se drejtes si sistem themelor I 

pushtetit;
- te garantohen te drejtat e njeriut, lirite qytetare dhe barazia nacionale;

- te sigurohet paqja dhe bashkejetesa e popullit maqedonas, me kombesit 

qe jetojnĞ ne Republiken e Maqedonise; dhe
- te sigurohet drejtesia sociale, mireqenia ekonomike dhe parimi I jetes 

personale dhe te perbashket. 12
* ) Me piken 1 ne Amandamentin IV zevendesohet Preambula e 

Kushtetutes se Republikes se Maqedonise.

1 Gazeta zyrtare e Republike s se Maqedonise nr. 52 prej 21.11.1992.
2 Kushtetuta e RM
’ Boris Trajkovski-Kryetari I RM, Lupco Georgievski-kryeminister I RM dhe kryetar I 
VMRO-DPMNE, Arben Xhaferi kryetar I PDSH, Branko Crvenkovski kryetar I LSDSM, 
Imer Imeri kryetar I PPD, deshmitar ishinrFransoa Leotar perfaqesues I BE, Xhejms 
Perdju pe rfaqesues I SHBA-se

Mungesa per nje dialog politik solli nje konflikt ne RM qe ndodhi me vitin 

2001, a mbaroi me 13 ngusht te vitit 2001, pas nje ser bisedash dhe negociatash 
ne Oher, pjesmaresit e nenshkruajten marveshjen kornize te Ohrid.3

Perkueshtuetshmeria e atyre te ellet e nenshkruajten si dhe zhvillimi dhe 
implementimi I tij e nxoren RM nga kriza akute. Marveshja solli deri te pajtimi dhe 

ndertim te dyanshem dhe besim I bashkesive qe jetojne ne RM, ai ne nje fare
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menyre e tmsformoi shtetin, düke e marâ parasysh gjendjen multietnike dhe 

multikulturore te saj.
Pas 2001 e kendej, shteti mori nje numer tâ madh te ndryshimeve 

kushtetuese dhe hapa ligjore, mbi parimet ne te cilien u themelua marveshja e 

Ohrid, u kycen nâ kornizân kushtetuese dhe ligjore te shtetit. Marveshja pârmbante 

parime dhe anekse per planet specifike pâr implementimin, düke I kycur edhe 
ndryshimet kushtetuese (aneksi A), ndrushimet ligjdhânâse (aneksi B), dhe masat 

per implementimin dhe ndertimin e besimit (aneks C)
1. Parimet t^emelore

1.1. Terâsisht dhe pa kusht hudhet poshtâ perdorimi i dhunes per realizimin e 

qellimeve politike. Vetem zgjidhjet paqesore politike mund ta garantojne stabilitetin 

dhe ardhmârinâ demokratike te Maqedonise.
1.2. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Maqedonise dhe karakteri unitar i shtetit 
jane te pashkelshâm dhe duhet te rruhen. Nuk ekzistojnâ zgjidhje territoriale per 

çâshtjet etnike.
1.3. Karakteri shumetnik i shoqerise maqedonase duhet tâ rruhet dhe te gjeje 

shprehjen e vet ne jeten publike.

1.4. Nje shtet bashkekohor demokratik, ne rrjedhen natyrore te zhvillimit dhe 

krijimit te vet, duhet vazhdimisht tâ sigurojâ Kushtetutân e tij qâ teresisht t’i 
plotesojâ nevojat e tâ gjithâ qytetareve tâ saj, nâ pajtim me standardet mâ tâ larta 

ndârkombetare si dhe vet tâ zhvillohen vazhdimisht.
1.5. Zhvillimi i pushtetit vendor âshtâ me rândâsl thelbesore pâr nxitjen e 

pjesâmarrjes se qytetarâve nâ jetân demokratike dhe per perparimin e respektimit 

te identitetit te bashkâsive.4

4 www.siofa.gov.mk

Perreth kâsaj, prlncipi I mosdiskriminimit dhe perfaqâsimit tâ drejtâ, nâ bazâ tâ 
marveshjes komizâ tâ Ohrid do me thâne se:

- Târâsisht do tâ respektohet parimi i mosdiskriminimit dhe trajtimit tâ 
barabartâ tâ tâ gjithe personave para ligjit. Ky parim do tâ aplikohet sidomos nâ 

raport me punâsimet nâ administratân publike dhe nâ ndârmarrje publike, sİ dhe te 

qasja deri te financimi publik pâr zhvillimin e aktiviteteve afariste.

-Nâ ligjet me te cilât rregullohen punâsimet ne administratân publike do tâ 
permbahen masat me te cilat do tâ sigurohet pârfaqâsimi i drejtâ i bashkesive nâ tâ 

gjitha organet qendrore dhe lokale publike dhe ne tâ gjitha nivelet e punâsimlt ne 

kâto organe, düke respektuar njâkohâslsht rregullat e kompetencâs dhe integritetit, 
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me te cilet udhehiqet administrata publlke. Autoritetet do te ndermarrin aktıvitet 
per ta korrigjuar mosekuilibrin ekzistues ne perberjen e administrates publike, 
sidomos permes punesimit te pjesetareve te bashkesive me perfaqösim te 

pamjaftueshem. Nje vemendje e posaçme do t'i kushtohet faktit qe te sigurohet sa 
eshte e mundshme me shpejte qe sherbimet policore ne pergjithesi ta shprehin 

perberjen dhe shperndarjen e popullates se Maqedonise, sikurse eshte theksuar ne 

Aneksin C.
-Per Gjykaten Kushtetuese 1/3 e gjykatesve do te zgjidhet nga kuvendi 

me shumicen e numrit te pergjithshem te deputeteve qe do te pörmbaje shumicen 
e numrit te pergjithshem te deputeteve te cilet pohojne se i takojne bashkesive qe 
nuk jane popullate shumice ne Maqedoni. Kjo procedure do te aplikohet edhe gjate 

zgjedhjes se Avokatit Popullor dhe tre anetareve te keshillit gjyqesor.
Ndryshime te metejme jane bere ne fushen e arsimimit dhe perdorimit te gjuhes: 
l.Lidhur me shkollimin fillor dhe te meşem, mesimi do te zhvillohet ne gjuhen 

amtare te nxenesve, e njekohesisht ne mbare Maqedonine do te aplikohen 

standardet e unifikuara per programet akademike.
2. Financimi nga shteti do te sigurohet per arsimimin siperor ne gjuhet te ellen e 
flasin te pakten 20 per qind e popullates ne Maqedoni, e ne baze te marreveshjeve 

te posaçme.
3. Gjate regjistrimit ne universitetet shteterore te studenteve te rinje te cilet iu 
takojne bashkesive qe nuk jane popullate shumice ne Maqedoni do te aplikohet 
parimi i diskriminimit pozitiv, gjithnje derisa regjistrimi nuk e shpreh si duhet 

perberjen e popullates ne Maqedoni.
4. Ne tere Republiken e Maqedonise dhe ne marredheniet nderkombetare gjuhe 

zyrtare eshte gjuha maqedonase.
5. Cilado gjuhe tjeter te cilön e flasin te pakten 20 per qind e popullates, poashtu 

eshte gjuhe zyrtare, sikurse eshte arsyetuar ketu. Ne organet e Republikes se 
Maqedonise, cilado gjuhe zyrtare tjeter nga maqedonishtja mund te perdoret ne 

pajtim me ligjln, sikurse eshte elaboruar me tej ne aneksin B. Cilido person qe 

jeton ne njesine e pushtetit vendor ne te çilin te pakten 20 per qind e popullates 
flasin gjuhe zyrtare ndryshe nga maqedonishtja mund te perdore ciiendo gjuhe 

zyrtare per te komunikuar me zyren rajonale te pushtetit qendror, kompetent per 

kete komüne; zyra e tilie do te pergjigjet ne ate gjuhe ne menyre plotesuese ne 

maqedonishte. Cilido person mund ta perdor ciiendo gjuhe zyrtare per te 

komunikuar me zyren kryesore te pushtetit qendror, e cila do t'i pergjigjet ne ate 

gjuhe, ne menyre plotesuese ne maqedonisht.

6. Lidhur me pushtetin vendor ne komunat ku bashkesia e caktuar perben te 

pakten 20 per qind e popullates se komunes, gjuha e asaj bashkesie do te perdoret
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si gjuhe zyrtare, ne menyre plotesuese maqedonishtja. Ne raport me gjuhet, te 

ciiet flasin te pakten 20 per qind te populles se komunes autoritetit lokale ne 
menyre demokratike do te vendosin per perdorimin e saj ne organet publike.5

5 www.siofa.gov.mk
6 Neni 49 i Marreveshjes se Mastritit flet per respektimin e parimeve te BE-se te 
cilat duhet t'i plotesoje nje shtet qe te kete mundesi te aplikoje per anetaresim. Ne 
te nuk permendet mundesia per anetaresim per shtetet joeuropiane. Rasti me 
aplikimin e Marokut dhe bisedimet per nje integrim me te perafert te Izraelit, 
tregoi se shtetet joevropiane e kane te pamundur ta fitojne statusin e anetaresimit 
te plote ne BE.

7. Ne procedurat penale dhe qytetare gjyqesore te cilitdo nivel, personi i akuzuar 
ose cilado paie do te kete te drejte te perkthimit ne shpenzim te shtetit te te gjitha 

procedurave, si dhe te dokumenteve ne pajtim me dokumentet perkatese te 

Keshillit te Evropes.
8. Cilat do dokumente personale te qytetareve qe flasin gjuhen zyrtare ndryshe nga 

maqedonishtja poashtu do te leshohen ne ate gjuhe, ne menyre plotesuese ne 

gjuhen maqedonase ne pajtim me ligjin.

KRITERET POLİTİKE

Ne Marreveshjen e Mastritit (1992 - neni 49) thuhet se secili shtet 
europian i çili i respekton parimet e BE-se mund te aplikoje per anetaresim. Kjo 

dispozite i parasheh dy kushte kryesore - gjeografik dhe parimor. Ne relacionin e 

kritereve gjeografike duhet te nenvizohet se BE-ja dhe shteti kandidat nuk kane 

mundesi qe ta ndryshojne kete realitet gjeografik. Domosdoshmeria e harmonizimit 
me kete parim eshte vertetuar shume me heret ne rrjedha te procesit te zgjerimit - 

qe ne fiilim, me aprovimin e mendimit te pare per aplikimin e vendit te caktuar, 
keshtu qe ky parim asnjehere nuk ka qene lende e elaborimit6.

Parimet e Bashkimit Europian formalisht jane te pershkruara si kritere per 

anetaresim ne BE dhe me se shumti kane te bejne me kriteret e Kopenhages, per 

arsye se keto kritere politike dhe ekonomike per here te pare u vendosen ne 

samitin e Keshillit Europian ne Kopenhage. Baza e kritereve politike ka te beje me 
detyrimin e shteteve kandidate qe te sigurojne: stabilitet te institucioneve te cilat 

do ta garantojne demokracine, qeverisjen e se drejtes, te drejtat e njeriut dhe 
respektimin e te drejtave te pakicave nacionale. Pas hyrjes ne fuqi te Marreveshjes 

se Amsterdamit (maj 1999), keto kerkesa u inkorporuan si parime kushtetuese ne 

Marreveshje per Bashkimin Europian dhe ishin te potencuara ne Karten e te 

Drejtave Fundamentale te BE-se, te
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proklamuara nga Keshilli Europian i Samitit te Nicese ne dhjetor te vitit 2000. 
Demokracia. Ne thelb e nenkupton mundesine qe te gjithe qytetaret e nje shteti 

te kene mundesi te participojne ne kushte te njejta ne procesin e sjelljes se 

vendimeve politike ne te gjitha nivelet (nga ato lokale deri ne nivelet me te larta 

nacionale. Kjo gjithashtu nenkupton edhe zgjedhje te lira dhe te fshehta, te drejten 
per themelimin e partive politike pa kurrfare pengesash nga ana e shtetit, qasje te 

barabarte dhe te drejte ne mediat e lira, organizatat e lira sindikale; ndikimi 
ekzekutiv i kufizuar me ligj dhe qasje e lire ne gjykatat e pavarura.
Parimi i se drejtes. Esenca e ketij parimi ka te beje momentin kur pushteti mund 

te realizohet ne pajtueshmeri me ligjet e shkruara te cilat jane te apro-vuar me 

procedure teTregulIt. Ky parim ka per qellim te pengohet mundesia nga vendosjet 
arbitrare ne rastet individuale. Me qellim qe te plotesohen keto kerkesa, me shume 

shtete te Europes Qendrore te cilat ne vitin e kaluar u bene anetare te BE-se, ishin 
te detyruara qe rrenjesisht t'i perparojne procedurat e tyre gjyqesore, düke i bere 

me transparente, si dhe te behet vendosja e procedures se pershtatshme te 

ankesave.
Te drejtat e njeriut. Te drejtat e patjetersueshme jane ato qe i posedon çdo njeri 

si krijese njerezore. OKB-ja e aprovoi Deklaraten Universale per te Drejtat e 

Njeriut, e cila paraqet dispozite zyrtare te te drejtave te njeriut. Nga ana tjeter 

Keshilli i Europes e aprovoi Konventen
Eshte i pakontestueshem fakti se respektimi i te drejtave te njeriut si 

domosdoshmeri per anetaresim ne BE, i detyroi disa shtete qe per tu be anetare te 

BE-se, te bejne reforma te konsiderueshme ne ligjshmerine e tyre, ne 

administraten publike dhe ne gjykata. Shume nga ndryshimet dhe reformat 

drejtperdrejt kane te bejne trajtimin e pakicave etnike dhe religjloze.
Republika e Maqedonise me 9 prill 2001 e nenshkroi Marreveshjen per 

Stabilizim dhe Asocim me BE-ne. Me 1 prill 2004 kjo marreveshje u be e 

plotfuqishme
Partneriteti Europian per Republiken e Maqedonise ndertohet ne dispozitat e 
perfshira ne Rezoluten e Keshilllt nr. 533/2004. Ne te jane perfshire prioritete 

afatshkurtra dhe afatgjata te cilat Maqedonia duhet t'i plotesoje per Integrimin e 

metutjeshem ne BE, qe jane identifikuar edhe ne raportin e vitit 2004. Prioritetet 
kryesore te cilat kane te bejne me Republiken e Maqedonıse jane ne relacion me 

kapacitetin e saj per plotesimln e kritereve te Kopenhages, jane kushtet qe jane te 

parapara me procesin e stabilizimit dhe asocimit, kushtet e definuara nga ana 

Keshilllt me konkluzionet e 29 prillit 1997 dhe 21-22 qershor 1999, pastaj ne 

permbajtjen e deklarates perfundimtare nga Samiti i Zagrebit I mbajtur me 24 

nentor 2000 dhe ato qe ishin parapare me Agjendes te Selanikut. Partneriteti
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Europian i definon prioritet e çeshtjeve te rendesishme te cilat Republika e 

Maqedonise duhet t'i realizoje ne procesin e afrimit drejt BE-se, te bazuara ne 

zanafillen e anallzave te raportit vjetor te vitit 2004 nga i çili eshte perfundimtar se 

gjithandej kur eshte fjala per legjislativen, inkorporimi i acquls-it eshte realizuar ne 
menyre te pamjaftueshme, andaj eshte e domosdoshme t£ pergatitet implementimi 
i teresishem i saj. Mes tjeresh kerkohet te sigurohet funksionimi i institucioneve 
shteterore ne tere territorin, implementimi i marreveshjes komize, perparimi dhe 

funksionimit te administrates publike;7 perforcimi i sistemit gjyqesor ne drejtim te 
pergatitjes te reformave te teresishme;8 perparimi dhe respektimi i te drejtave te 
njeriut nga organet shteterore te vendosura me ligj;9 ngritja e luftes kunder 

korrupsionit;10 promovimi i lirise se shprehjes; promovimi i bashkepunimit regjional 

ne perputhshmeri me kerkesat e Marreveshjes per Stabilizim dhe Asocim dhe ne

7 İmplementimi i teresishem i Ligjit per Serviset Çivile (Lae on Civil Services); 
implementimi i Planit per Zhvillimin Strategjik (Strategic Development Plan); 
perparimi i transparences administrative dhe miratimi i ligjit per qasje publike ne 
informacionet; reforma ne procedurat administrative per zgjidhjen e kontesteve 
administrative, implementimi i plote i Ligjit per Avokatin e Popuilit ( 2003) dhe 
kompletimi i reformave ne zyren e tij etj.
8 Shqyrtimi i sistemit ekzistues te seleksionimit, emerimit dhe promovimit te 
gjykatesve dhe prokuroreve me qellim qe te sigurohet gjyqesi e pavarur, 
mosnderrim e gjykatesve dhe perparimi ne karriere; pergatitja ndryshimeve te 
domosdoshme kushtetuese dhe ligjore te cilat e garantojne pavaresine e trupit te 
autorizuar per seleksionim dhe perparim ne karriere; thjeshtesimi i procedurave 
gjyqesore, perparimi i zbatimit te vendimeve gjyqesore, vendosja e mekanizmave 
alternative per zgjidhjen e kontesteve düke e perfshire edhe arbitrazhin dhe 
ndermjetesimi ne rastet penale; perforcimi i kapaciteteve institucionale per 
trajnimin e gjykatesve dhe prokuroreve etj.
9 Sigurimi i harmonizimit te teresishem me Konventen Evropiane per te Drejtat e 
Njeriut, me Konventen per Parandalimin e Torturave dhe Sjelljeve Nençmuese 
Jonjerezore ose Denimet, si dhe harmonizimi me konventat e tjera nderkombetare; 
respektimi i rregullave per paraburgim para gjykimit; promovimi i politikes se 
ndergjegjshme te gjykatesit dhe prokuroret ne lidhje me detyrimet e tyre ne 
respektimin e te drejtave dhe lirive te njeriut dhe sigurimi i implementimit te tyre 
ne perputhshmeri me kerkesat nderkombetare.
10 İmplementimi i strategjise se luftes kunder korrupsionit; ngritja e kapacitetit 

institucional per hulumtim dhe procesim te korrupsionit; perkryerja e legjislatives 
perkatese per funksionimin e partive politike.
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perputhshmeri me angazhimet e samitit te Selanikut;11 aprovimi i komizes juridike 

per bashkepunim me Tribunalin per İsh-Jugoslavine dhe implementimi i 
marreveshjeve nderkombetare te arritura nga ish-Jugosllavia.12

11 Sigurimi i implementimit te marreveshjeve per tregti te lire; vazhdimi i proceseve 
te nenshkrimit te marreveshjeve me vendet fqinje, arritja e marreveshjeve 
nderkombetare ne relacionet e luftes kunder kriminalitetit te organizuar, kunder 
tregtise se palejueshme, sigurimi dhe implementimi i suksesshem i bashkepunimi 
gjyqesor dhe i drejtimit te kufijve.
12 Council decision on the principles, priorities and conditions contained in the 
European Partnership e ith Republic of Macedonia, Commission of the European 
Communities, COM (2004), pp.2-8.

Nga viti 1997 Komisioni Europian e dorezoi raportin vjetor per shtetet e Europes 

Qendrore dhe Lindore ne te çilin ishin perfshirö edhe çeshtje qe kishin te bejne me 
aplikuesit per anetaresim ne Bashkimin Europian ne relacion me çeshtjet qe kane te 

bejne me plotesimin e kritereve te Kopenhages. Per kete qellim, Komisioni e zhvilloi 
edhe metodologjine e tij ne kontekst te Agjendes 2000. Ne perputhshmeri me kete 

metodologji, raporti vjetor duhet te jape vleresime per perparimin qe e ka arritur 
shteti ne planin e legjislatives, per masat qe i ka aprovuar ose qe i ka 
implementuar konform kritereve te Kopenhages. Kjo qasje siguron trajtim te njejte 
per te gjitha shtetet kandidate dhe mundeson objektivitetin ne dhenien e vleresimit 

per gjendjen e secilit shtet. Perparimi ne kete relacion me konfirmimin e çdo kriteri, 
vleresohet veçmas ne perputhshmeri me standardet e holiesishme per verifikim, te 

cilat mundesojne qe notimi te realizohet ne raport me parametrat e njejte per çdo 
shtet, düke siguruar transparence ne procedure. Raportet e miratuara ne relacion 

me kontrolün e nje numri te madh te burimeve fillojne me informatat e dorezuara 
nga shteti kandidat, si dhe nga shume burime te tjera, kryesisht te dala nga 

Parlamenti Europian, nga evaluimet e bera per shtetet anetare te Bashkimit 

Europian, si dhe nga burimet e organizatave nderkombetare dhe joqeveritare. Me 
qeilimit qe te behet evalulmi i kritereve te arritura, Komisioni jo vetem qe ben 
pershkrimin e institucioneve te ndryshme (Parlamentit, pushtetit ekzekutiv dhe 

gjyqesor), por edhe ben kontroll sesi implementohen ne praktike te drejtat dhe 
lirite e ndryshme. Ne relacion me te drejtat e njeriut, Komisioni e analizon menyren 
ne te çilen shteti kandidat I respekton dhe impiementon dispozitat e konventave me 

te rendesishme qe kane te bejne me te drejtat e njeriut, veçmas düke e marre ne 
konsiderate implementimin e Konventes Europiane per te drejtat e njeriut dhe te 

drejtat themelore. Sa u perket relacioneve ne respektimin e te drejtave te pakicave 

dhe te sigurise se tyre, Komisioini i kushton vemendje te veçante implementimit te 

parimeve te ndryshme te ndertuara ne Konventen Kornize per Sigurine e Pakicave
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te Keshillit te Europes. Masat te cilat I ndermerr shteti ne luften kunder korrupsionit 
gjithashtu jane lende shqyrtimi dhe evaluimi. Ne relacion me te gjitha shtetet 

kandidate raportet i identifıkojne lemenjte ku jane te nevojshme angazhimet e 

metutjeshme ose reformat qe duhet te aplikohen qe te arrihet deri te plotesimi i 

kritereve te permendura. Qeilimet e bashkepunimit te BE-se me RM-ne paraqesin 

pjese pCrberöse te procesit te staoilizimit dhe asocimit, i çili ne takt e paraqet 
politikan e BE-se e cila reflektohet ne rendesine strategjike te shteteve te Ballkanit 

drejt integrimit ne BE. Ky proces paraqet kornizSn ne te cilön raportet e 
kontraktuara (marreveshjet per stabilizim dhe asocim) dhe programi per ndihme 

(CARDS) duhet t'I ndihmojnS çdo shteti ndaras ne perparimin e tij drejt 
anetaresimit te plote ne BE.13 Keshtu per shembull, Bashkesia Europiane ndihmon 

ne perparimin e reformave gjyqesore, düke filluar qe nga Programi PHARE (deri ne 
vitin 2000), düke vazhduar pastaj me programin CARDS 2001. Gjendja ne gjyqesi 

eshte vletesuar se aty urgjentisht duhet te ndermerren reforma. Pikerisht si 

verejtje bazd ketu theksohet mungesa e lidhshmerise se sistemit efikas gjyqesor 

dhe e respektimit te te drejtave dhe lirive te njeriut.14 Nga kjo, si qellime kryesore 
ne procesin e reformave ne sistemin gjyqesor nenvizohen:

13 CARDS Assistance Programme, European Commission (2002-2006), p.5.
14 Ibid, p. 51.
15 IU-J

Promovimi i gjyqesise efikase dhe te pavarur;

Perkrahja e proceseve te adaptimit dhe te riorganizimit te sistemit gjyqesor dhe i 
procedurave gjyqesore;

Sigurimi i standardeve per drejtesi ne proceset e sjelljeve te vendimeve gjyqesore 

düke i marre ne konsiderate edhe masat e luftes kunder korrupsionit;

Sigurimi i efikasitetit te administrates se gjyqesise dhe ndihma ne procesin e 
kompjuterizimit te gjykatave.15

Procesi i reformave te sistemit te gjyqesise ne Republiken e Maqedonise filloi me 

propozimin e pare me Strategjine nacionale per reforma ne gjyqesi dhe n6 
Ministrine e Drejtesise kah fundi nöntorit te vitit 2004, si dhe me mbajtjen e me 

shume tryezave te rrumbullaketa ne te cilat do te inkuadrohej opinioni publik. Por, 
per fat te keq, neşe me vemendje percillen keto procese, me shume se evident 

eshte fakti se askush nuk e kontesten arsyen e patjetersueshme per reformat e 
teresishme ne sistemin gjyqesor, por gjithe kjo mbetet ne konstatime dhe shume 
pak ose aspak ne masa apo propozime konkrete, te cilat do te sjellin deri ne 

plotesimin e teresishem te standardeve per gjykim te drejte, rregulla te perfshira

25



M-r Sheherzada MuratI, Nermine Hakiku; M-r Valdeta Zenunl-Idrlzi dhe Aterdita Iljazl Hoxha

ne Paktın p6r te Drejtat Politike dhe Qytetare si dhe ne Konventen Europiane per te 

Drejtat e Njeriut. Qe te kalohet rruga nga parashikimet ku dhe si duhet te 
veprohet, deri te propozimi dhe aprovimi, dhe mö pas edhe implementiml i masave 

konkrete, duhet te behet analize gjithöperfshirese e sistemeve gjyqesore ne shtetet 

anetare te BE-se, sİ dhe analize e teresishme e Vendimeve te Gjykates Europiane 
per te Drejtat e Njeriut dhe e vendimeve te Komitetit per te Drejtat e Njeriut te 

OKB-se. Gjithsesi ketu hyjne edhe organizimet, menyra e punes dhe vendimet e 
Gjykates se te Drejtes. Pa nje analize te tilie gjitheperfshirese, veshtire mund te 

bisedojme per reforma te suksesshme te cilat planifikohen te behen ne sistemin 
gjyqesor ne RM.16 Me 22 mars te vitit 2004 Republika Maqedonise aplikoi per 

anetaresim ne BE. Me 17 maj 2004 Keshilli i Ministrave kerkoi nga Komisioni 

Europian te pergatite mendim qe kishte te beje me aplikimin. Mes burimeve te 

informacionlt te cilat Komisioni i shfrytezonte gjate pergatitjes se mendimit ishin 
edhe pergjigjet nga pyetesori. Çka paraqet ne esence pyetesori? Pyetesori eshte 

mjet punues I çili duhet ta lehtesoje dialogun te ellin e zbaton Komisioni me 
pushtetet me qellim qe te vleresoje se a eshte shteti i pergatitur qe te ndermarte te 

drejtat dhe detyrime qe burojne nga anetatesimi ne BE. Pergjigjet duhet te jene sa 
eshte e mundur me konkrete me qeilim qe Komisionit t'i mundesohet nje shqyrtim i 
drejte per gjendjen aktuale, si dhe per implementimin e reformave17. Pyetesori i 

perfshin kriteret politike per anetaresim ne BE (veçmas per funksionimin e 
demokracise, qeverisjes se te drejtes, te drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e 

pakicave), kriteret ekonomike, si dhe te gjithe lemenjte e legjislacionit te BE-se te 
hartuara ne 35kapituj. Pergjigja e ketyre pyetjeve do te siguroje material, nga i çili 

do t'i ndihmohet Komisionit te beje analiza ne relacionet dhe pyetjet se a eshte 
shteti I pergatitur t'i ndermarre detyrimet te cilat kane te bejne me anetatesimin ne 

BE.18 Ne hartimin e pergjigjeve Komisioni si burim i shfrytezon mendimet e 

delegacionit te Komisionit Europian ne Shkup, te organizatave aktive 

nderkombetare ne vend, si dhe Informatat statistike ekonomike nga burimet te 

tjera, siç jane nga OECD dhe Fondi Monetar Nderkombetar. Afati per dotezimin e 

mendimit nga ana e Komisionit Europian deri ne Keshillin e ministrave me se

16 Shih: Reformat Nacionale ne Gjyqesi, Shoqata per Tolerance Ctytetare dhe 
Bashkepunim (Prilep)
2005).
17 Andreevska Elena "Politicki Problemi za Integriranje vo Evropskata Unija,

(osnaovna literatura, Tetovo, 2009/10)

18 Ibid, supra
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tepermi varet nga kualiteti I Informacioneve te dhöna nga shteti dhe nga 

domosdoshmeria e konsultimeve dhe sgarimeve te metutjeshme.
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ÖZET

Yüzlerce yıl Türk egemenliğinin hüküm sürdüğü bir coğrafya olan Balkanlarda Türk 
kültürünün yerleşmesini sağlayan unsurlardan biri olan Kınalıların göç ettikten sonra 

Türkiyede de geleneklerinin devamlılığının incelenmesi Balkanların dönemsel olarak 

sosyolojik yapısını anlamak açısından önem arz etmektedir.

Araştırmada yöntem olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Daha önceden 
hazırlanmış olan sorular, Sakarya Kınalılar Derneği üyelerine sorularak yanıtlar 

alınmıştır. Araştırmada evlenme öncesi geleneklerin; kız isteme, söz, nişan, 

düğününün nasıl olduğu, Sakarya'da bu geleneklerin tüm unsurlarıyla sürdürülüp 
sürdürülmediği sorularına yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Araştırma sırasında Sakarya 

Üniversitesi Öğretim görevlisi Adem Çalışkan'ın dünürbaşı olduğu bir süreçte söz, 

nişan, düğün, gelin alma adetlerine katılım sağlanarak, ailenin bilgileri alınmıştır. 

Halen (Kremenica) Kınalı Köyünde yaşamını devam ettiren ve düğün için Sakarya'ya 

gelen Ali Veyseller geleneklerin günümüz Manastır ve Sakarya düzleminde 

karşılaştırılması bakımından katkı sağlamıştır.

Araştırmada çıkan sonuçlar ışığında Anadolu'dan 500 yıl önce Balkanlara 

yerleştirilen ve orayı yurt edinen politik, dinsel ve kültürel nedenlerin zorlamasıyla 
Anadolu'ya geri dönen Kınalıların baskılara, entegrasyon ve asimilasyon 

politikalarına rağmen Türk kültürünü yitirmedikleri ve yaşatmak adına yoğun uğraş 

verdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kınalı, Kınalı düğünü, kınalılarda evlenme gelenekleri, Balkan 

göçmenleri,Kremenica
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Göçü yer değiştirme olarak temelde nitelendirsekte göçü diğer yer değiştirmelerde- 

ayıran temel nokta göçmenlerin göç ettikleri yerlerde yeni toplumsal ve ekonomik 

İlişkiler kurmasıdır. (Akkaya,1979:23)

Osmanlı balkanlara oldukça önem vermiştir. Balkanlar birçok etnik yapıyı 

barındırması ve coğrafi konumu gereği önemli bir yerleşim yeridir. Balkanlara 
Türkler Osmanlı Devleti tarafından yerleştirilmişlerdir. Birçok etnik köken barındıran 

bu topraklar Türkler sayesinde İslamlaşmıştır. Arnavutlar ve Boşnaklar bu 

topluluklardandır.

Göçmenler çoğu zaman karma nedenlerle göç ederler. Bunlar ekonomik, siyasi, 
sosyal ve kültürel olabildiği gibi çoğu zamanda karmaşık motivasyonlardır. 

(acikders.org.tr, 28.06.2012)

Göç olgusu tarihte her ülkenin özellikle de Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç olgusu tarihte birçok yöne doğru 

hareketlilik izlemiş,(çevreden merkeze- merkezden çevreye doğru) 19. Yüzyıldan 
sonra Batı Avrupa'nın önemli bir sorunu durumunu almıştır. İkinci Dünya Savaşının 

ardından daha çok kitlesel göçler meydana gelmiştir. Sosyolojik bağlamda göçün 

tartışılması göçmen nüfusun özellikle İslam dinine ait olan nüfuslann asimilasyonu 

(Schnapper, 2005:445) ve Türk kültürünün yitirilmesi üzerine de yoğunlaştı 
denebilir. Özellikle 1912 Balkan Savaşları'nı izleyen süreçte (1950'liler) farklı bir 

etnik köken ve dinsel otorite altına giren Balkan Türkleri asimilasyon konusunda 
büyük baskılar yaşamışlardır. Balkanlarda Türk kökenli ve Müslüman soydaşlarımız 

kendi dinsel ve etnik kökenlerini yitirme ve otorite sahibi devletin kültürel 
özelliklerini benimsememek adına önemli zulümler ve baskılar yaşamışlardır. 

Schnapper'in de değindiği gibi sosyoloji göçmenler ve göç üzerine yaptığı 

çalışmalarda asimilasyon (kendi kültürü) ve entegrasyon (bütünleşme) (otoriteye) 

kavramları üzerinde durmaktadır.

Konuyu çalışırken amaç; asimilasyon ya da entegrasyon denilen devlet 

politikalarının özellikle Balkan göçmenleri üzerinde etkili olmasına karşın kendi 
kimlik ve kültürünü kaybetmeden yaşayan Türk topluluklarının bu günlere getirdiğ 

gelenekleri ortaya koymaktır. Sakarya'da oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan ve 

kültürlerini büyük oranda yaşatan Kınalı Türkeri'nin evlenme gelenekleri bize bu 

konuda ışık tutmuştur.
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Çalışma konusu olarak evlenme geleneklerinin seçilmesindeki temel amaç, Kınalı 

Türklerinin toplumsal yapısını analiz etmede, aile gibi önemli bir kültürel ve 

sosyolojik olguyu nasıl oluşturduklarını öğrenmektir. Çünkü Türk toplumunda aile 
en kutsal kurumlardan biridir ve toplumsal yapının çözümlenmesinde önemli bir 

mihenk taşıdır.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK BALKAN GÖÇÜ HAREKETLERİ

BM nüfus bürosuna göre göç; kişinin köken yerinden başka bir yere giderek orada 

kalıcı olarak yerjeşmesi ve ikamet yerinin değişmesi olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye konumu, tarihi önemi ve bünyesinde barındırdığı sosyo-kültürel çeşitlilik 

nedeniyle hem iç göç alan hem de dış göç veren önemli bir ülkedir.

Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet Dönemini de kapsayan ve en dikkate 
değer göçlerden birini oluşturan Balkan Göçleri, özellikle Balkan Savaşları ve Birinci 

Dünya Savaşında yüzbinlerce kişinin göçüyle sonuçlanmıştır. 1912 ile 1923 yılları 
arasında Balkanlardan Osmanlı topraklarına gelen göçmenlerin sayısı 440.000 

olarak tahmin edilmektedir. (îçduygu, Sirkeci:259)

Kınalılar ve Kınalılar Köyü (Kremenica)

14. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti tarafından Balkan topraklarına 

gönderilen Kınalılar; Konya Sancağına bağlı Burdur yöresinde yaşayan ve Bozokların 

Üç Ok Kolu, Dağhan Soyu, Salur Boyu Kınalı Aşiretindendir. 

(ismailucakci.com,20.06.2012) Kınalı aşireti, günümüzde de hala devam etmekte 

olan askere giden oğullarının başlarına kına yakarak sefere yollamasından dolayı 

"kınalılar" ismi ile anılmışlardır.

Kınalılar, bugünkü Manastır Kentine 15 km. uzaklıkta Kınalılar (Kremenica) köyünü 

kurmuşlar ve 1380 ile 1960 yıllar arasında yaklaşık 580 yıl bu köyde yaşamışlardır.

Kınalı Köyü ilk kuruluşunda yaklaşık 10 hane iken Balkan Savaşı bitimine yani 1913 

yılında yaklaşık 650 haneye ulaşmıştır. Köy hala varlığını ve kültürünü devam 

ettirmekte ve 2012 yılı haziran ayında restorasyonu tamamlanan camisi ile 
değerlerini yaşatmaktadır.(kinalilar.8m.com,20.06.2012).

KINALILARIN TÜRKİYE'YE GÖÇ HAREKETLERİ
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1912 Balkan Savaşları'na kadar Osmanlı Devleti sınırlan içinde yaşamışlardır. 

Balkan Savaşlarının ardından kaybedilen bu topraklarda erken Cumhuriyet 

döneminden (1923) başlamak üzere 1967' ye kadar göçler Manastırdan Türkiye'ye 

doğru hareket etmiştir. Balkan Savaşından sonra dili ve dini farklı bir ulusun 

egemenliği altına girmesine karşın Kınalılar dil, din ve geleneklerinden ayrılmamış, 

Türk kültürünü korumuşlardır. Hala toplumsal açıdan kapalı bir yapı 

göstermektedirler, (kinalilardernegi.com,20.06.2012).

Cumhuriyetin ilk yıllarında bireysel bir özellik gösteren Kınalı Türklerinin göç 
hareketleri, 1950-1960 yılları arasında kitlesel düzeyde gerçekleşmeye başlamıştır. 
Bunun nedeni politik, dini ve kültürel nedenli çatışmalardır.

Türkiye'ye göçenler İstanbul, Sakarya, Manisa, Bursa ve İzmir Çevrelerine 
yerleşmişlerdir. 2010 yılı itibarıyla Sakarya'da 18.000, İstanbul'da 8.000, Bursa'da 

3.000 ve İzmir, Manisa çevresinde 5.000 Kınalı yaşamaktadır. 

(kinalilar.8m.com,20.06.2012).Kendilerine has kültürlerini çeşitli demek ve sivil 
toplum örgütleri kurarak sürdürmeye devam ettirmektedirler.

KINALI TÜRKLERİNDE EVLENME GELENEKLERİ

Kız İsteme

Manastırdaki köylerinden Türkiye'ye göçen kınalılar evlilik geleneklerini büyük 

oranda sürdürmektedirler. Özellikle evlilik öncesi ve düğün geleneklerine sıkı sıkıya 
bağlı olan Kınalıların adetlerinde yabancılara kız verilmez. Sakarya'da Kınalı 

köyünden olmayanlara kız vermeme geleneği hala sürmektedir. Kınalılarda kız 
alınıp, verilirken yedi kuşak incelenir ve kan bağı olmamasına dikkat edilir. Özellikle 
gayri-Müslimlere kesinlikle kız verilmez. Bu kurala uygun davranmayanlar Kınalılar 

arasından dışlanmakta ve hor görülmektedirler.

Kız alıp verirken toplumsal yapı ön planda tutulur. Kınalılarda eskiden olduğu gibi 

günümüzde de evlilikler görücü usulü yapılmaktadır. Kınalılarda önce aile, sonra kız 

beğenilir. Aile ve kız beğenildikten sonra, kızı istemeye gitmeden önce büyükler 

arasında görüşmeler yapılır. Bu görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, kız evine hatırı 
sayılır bir aracı seçilerek haber gönderilir. Kızın ve erkeğinde görüşleri alınır. Kız 

istemeye damat adayı götürülmez. Kız evine erkek tarafı "kesme tatlısı" götürür. 

Sakarya'da bu gelenek devam etmemekte ve yerine çikolata ve çiçek 

götürülmektedir. Kız tarafı gelen görücülere ikramda bulunmaz. Daha önce 

belirlenmiş olan aracı, usulüne göre kızı ister. Kız bu isteme sonucunda verilirse, 

konuklara kahve ikram edilir. Kahveler çok şekerli yapılmaktadır. Yalnız araa olan 
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"dünür başına" çok tuzlu kahve ikram edilir. Dünürcü başının yüzünü ekşitmeden 
kahveyi içmesi gerekmektedir. Ancak belirtilmesi gereken bir konu da, Kınalılarda 

kız kaçırma adetinin oldukça yaygın olduğu gerçeğidir. Kaçırılan kızın yüz kızartıcı 
bir durumu yoksa, ailesinden istenerek verilen kızlardan farksız olarak düğünü 

yapılmaktadır. Genelde kız kaçırma, istenilen kız verilmediği takdirde 

gerçekleşmektedir.

Kız isteme olumlu sonuçlandığında erkek tarafı ve aracı kız evinden ayrılmadan söz 
tarihi belirlenir. Evden ayrılırken erkek tarafına daha önceden hazırlanmış havlu 

verilir. Görücülere havlu verilmesi kızın da verildiğini simgeler. Kınalılarda kız 

istemeye gitmek "havlu almaya gitmek" olarak anlamlandırılmıştır. Kızın çehizine 

işlediği havlunun yöresel adı "marama"dır. Kız istemede marama verme adeti 
Manastır'daki gibi Sakarya'da da hala sürdürülmektedir. Ancak başlık parası adeti 

kalkmıştır. Marama, kızın başının bağlandığını simgeler. Kızın evinin önüne bir Türk 
Bayrağı asılarak kızın verildiği ilan edilir ve bu eve yeni görücüler gelmez.

Söz Kesme

Kız verildikten sonra belirlenen söz kesme tarihi geldiğinde, bayanlar ve erkekler 

ayrı yerlerde oturarak eğlentiler başlatılır. Sakarya'da daha çok söz kesme eğlencesi 

evde yapılmaktadır. Kız, söz kesme sırasında yöresel kıyafetlerini giyer. Söz kesme 
töreni, kız evinde yapılır, tef eşliğinde maniler söylenerek eğlenilir.

Söz kesmeye giden erkek tarafı kızın evine giderken gelinin üç kuşak akrabalarına 

hediyeler götürür. Kız anne ve babasına daha önceden kumaş götürülürken artık 

konfeksiyon, hazır elbiseler, gelin kıza ise takılar götürülür. Söz kesme günü Kurban 

bayramı yakınlarına rastlarsa, kıza kurban süslenir, bayram sabahı evine 

götürülerek teslim edilir. Söz merasimi ardından davulcu tutularak "şunun kızı, 
şunun oğluyla evlenmiştir" diye çevreye duyurulur. Davulcu geleneği Sakarya'da 

kısmen terkedilmiştir.

Nişan Töreni

Kınalı Türklerinde söz kesme geleneğinde yapıldığı gibi, nişanda da çeşitli eğlenceler 

yapılmaktadır. Erkeklerin ve kadınların ayrı ayn oturduğu bu eğlencelerde gelinler 

ve kayınvalideler maniler söyleyerek atışmalar yaparlar.

Nişan "bohça götürülmesi" uygulaması bakımından önemli bir evlilik öncesi 

gelenektir. Nişan bohçası söz kesmeden sonra hazırlanır. Ancak damada gidecek 

olan bohçada gelin kızın çeyizi için daha önceden hazırlamış olduğu havlular 
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bulunmaktadır. Nişan töreninden daha önce hazırlanan ve karşı tarafa verilecek 
olan bohçalar götürülmeden önce gelin ve damat tarafının kendi evlerinde senlerek 

gösterilir. Bohça serili eve her akşam konuklar tarafından çeyiz görmek üzere 

ziyaretler yapılır. Bu ziyaretler sırasında gelen konuklar, karşı tarafa gidecek olan 

bir elbiseye para veya altın takarlar. Çeyiz serili evlerde gerek geline gerek damada 
takılan hediyelerin tamamı toplanarak gelin kıza verilir. Tüm takılanlann kıza 

verilmesi, kızın nişan ve düğün için noksanlarını tamamlaması için düşünülmüş bir 

gelenektir. Noksanlarını tamamlayan kızın artan paraya hazırlıklar için gereksinimi 

kalmazsa, yeni evine getirmektedir.

Kınalıların nisan adetlerinde önemli bir gelenekte "top koyma" adetidir. Nişanlılar 

yakınlarından birinin düğününe giderse nişanlı damat adayının annesi düğünü 
durdurur ve gelinine top koyar. Top koyma kayınvalidenin gelininden 

memnuniyetini dile getirmek için gelinin başına altın, kumaş ve takılar asması 
geleneğidir. Eğer gidilen düğün, erkek tarafının yakın akrabalarından birinin düğünü 

ise bu büyük top koymadır ve kayınvalide bir öküz parasına denk gelecek altını 

gelinine hediye eder.

Düğün

Kınalılarda, düğün günü, sabah namazı sonrası, gelinin babası, damadın babası ve 

birkaç konuğun bulunduğu bir toplulukla dini nikah kıyılır. Kınalılarda resmi nikaha 

önem verilmekle birlikte dini nikahta önem taşımaktadır. Bu kıyılan nikahın 
ardından erkek tarafı bir kamyonla kız evine giderek kızın çeyizini alır. Kız evinde 

ise çeyiz alınmadan evin önüne bir halı serilir, çeyiz bu halının üstüne iner ve 

oradan araca yüklenir. Halının üstü çocukların alması için hem kız hem erkek 

tarafından atılan para ve şekerlerle doldurulur. Şeker ve paraları kapışan çocuklarda 

çeyizin yüklenmesine yardımcı olurlar. Kızın bütün çeyizi evden çıkar ama sandık 

çıkmaz. Kızın sandığının inmesi için düğüncübaşının sandığın bahşişini vermesi 
gerekir.

Çeyiz alındıktan sonra kız gelinliğini giyer. Kızı giydirenler kızın en yakın 
akrabalarından oluşur ve gelinliğin giydirilmesi sırasında bu yakın akrabalar kıza 

evlilikle ilgili çeşitli bilgiler verirler.

Kınalılarda gelin kıza kendi annesi tarafından gümüş kemer takılır. Bu adet 

yüzyıllardır sürdürülmektedir. Gelin kızın annesine takılan gümüş kemer kızma 

kalmaktadır. Gümüş kemer takılarak gelinlik giydirme, kızın babasının kızının beline 

kırmızı kuşak bağlaması ile sonlanır. Eğer gelin olacak kızın babası yoksa kuşağı 

abisi ya da erkek kardeşi tarafından bağlanmaktadır. Kıza gelinliği giydirilip, kuşağı 
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bağlandıktan sonra babası ve yakın akrabaları tarafından evin kapısına kadar 

götürülür. Kız evinden dışarı çıkarken koltuk altına Kur'an-ı Kerim konur, eline de 
ekmek verilir. Kınalılarda bu gelenek hala sürdürülür. Kur'an-ı Kerim evliliğin 

huzurlu, ekmek ise bereketli olacağı inancı ile verilmektedir.

Sakarya'da yaşayan Kınalılarda düğün artık salonlarında ve kadın erkek bir arada 
yapılmaktadır. Ancak geleneksel düğünlerde kadınlarla erkekler ayrı ayrı 

eğlenmektedirler ve düğünlerde tef dışında herhangi bir çalgı ya da müzik olmaz 

Eğlence tef eşliğinde dönerek, maniler söylenerek yapılmaktadır. Eğer düğün evinde 

bekar kız varsfe, kadınlar beğendiği kıza talip olduğunu belli etmek için maniler 
düzerler. Bekar kızlar için düğün evlerinin görücüye çıktıkları yerler olarak 

anlamlandırılması yanlış olmaz. Ayrıca düğünlerde urgan olarak adlandırılan kalın 
iplere kurulmuş salıncaklarda sallanmalar da önemli bir gelenek olması bakımından 

dikkat çekicidir. Sallanan kızlar evliliğe hazır olduklarını anlatmaktadırlar. Köyün 

delikanlıları sallanan kızlardan birisini beğenirse, hemen etrafta bir kümes bularak 

oradan yumurta alır ve salıncakta sallanan, beğendiği kızın eteğine yumurtayı atar. 
Bu davranış o erkeğin o kıza sevdalandığını gösterir. Yumurta atma geleneğinin 

amacı o kızla bir daha başka bir erkeğin ilgilenmemesini sağlar ve salıncakta eteği 

yumurtaya bulanmış kızla sevdalısı var diye başka delikanlılar ilgilenmez. Eğer 

yumurta atan delikanlıda kızın gönlü yoksa, kız salıncakta sallanmayı sürdürür. Eğer 

delikanlıyı o da beğenirse salıncaktan iner. Salıncaktan inen kız daha önce 
anlattığımız gibi eğer aileler ve evlenecek gençler arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, 

kız bir sonraki eğlencede tekrar salıncakta sallanarak bu durumu köye ilan eder. 
Daha öncede değindiğimiz gibi düğün eğlenceleri bekar kız ve delikanlılarla 

oğullarına kız bakan aileler açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

Günümüzde Sakarya'da hem erkek hem kızlar evlenmek istediklerini birbirlerine ya 

da ailelerinden yakın gördükleri birine söyleyebilmektedir. Salıncakta sallanma gibi 

gelenekler günümüzde yaşam koşulları nedeniyle Sakarya'da uygulanmamakla 

iletişimin farklı bir boyutunu da gözler önüne sermektedir. Kınalılarda doğum 

adetleri de geleneksel Türk adetlerinden farklı değildir.

SONUÇ

1392'den beri Türk diyarı olan Balkanların Avrupa'da milliyetçilik akımlarının ortaya 

çıkışı ve geleneksel devlet yapılarının sona ermesinin ardından Balkan Savaşlarıyla 

Osmanlı Devletinin toprakları olmaktan ayrılan Balkan topraklarında bulunan Türk 

ve Müslüman nüfus ya göç ettirilmeye yada sözde entegrasyon politikası adı altında 
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kimliklerini yitirmeye zorlanmışlardır. Bu asimilasyon politikasına direnen 
soydaşlarımız Osmanlı Devletine ve daha sonra Türkiye Cumhuriyetine göç etmek 
zorunda kalmışlardır. Türkiye'ye yapılan Balkan göçlerini 93 Harbi, Balkan Savaşlar 

Birinci Dünya Savaşı ve 1950'lerden sonra yapılan göçler olarak sınıflandırabiliriz.

Bugün Balkanlarda hala büyük oranda Türk nüfusu bulunmaktadır. 19501er 
başlarında Türkiye'nin Sovyet Bloğu ve komünizme karşı duruşu Balkanlardaki Türk 

azınlığı göç etmeye zorlamıştı. (İçduygu:264)

Balkanlardan gelen Türklerin oradaki geleneklerini burada da yaşattıklarını 

görmekteyiz. Çalışmanın konusunu oluşturan Manastır'a bağlı (Kremenica) Kınat 

Köyü göçmenleri Sakarya'da hala geleneklerini yaşatmak için çaba göstermektedir.

Manastır Kınalı Köyünde iken diğer köylerden evlenmelerine karşın Sakarya'da 
yalnızca Kınalılardan kız almaktadırlar. Bunun nedeni Manastır komşu köylerinde 

Kınalı olmasa da tüm gelenek ve kültürel unsurlarının aynı olmasıdır. Yani burası 
soydaş olmasına karşın geleneklerdeki farklılıklar itici neden olarak karşımıza 

çıkmaktadır.

1967'dan sonra bir daha göç almadıklarını belirten Sakarya Kınalıları yeni neslin 

Türkiye'deki geleneklere uygun davransa da büyük çoğunluğunun Balkanlardan 

getirdikleri adetlerini sürdürdüklerini görmekteyiz. Kınalılar Sakarya'ya ekonomik ve 

toplumsal olarak da uyum sağlamışlar ve her meslek dalında ve her alanda 
kendilerini göstermişlerdir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

BAĞIMSIZLIK SONRASI SÜREÇTE MAKEDONYA'DA İSTİKRARIN 

SAĞLANMASINDA NATO'NUN ROLÜ

Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ1

1 Bülent Ecevlt Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Zonguldak.

Özet

1990'ların başlarında Bosna-Hersek'te, sonlarında ise Kosova'da yaşanan ve 
bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atan çatışmalardan tecrübe çıkaran 

uluslararası toplum, 2001 yılında Makedonya'da yaşanan çatışmada hızlı hareket 

ederek gerilimi büyümeden çözmeyi başarmıştır. Bu süreçte özellikle NATO etkili bir 

rol alarak Makedonya'nın tekrar istikrara kavuşmasında yapıcı bir rol almıştır. Bu 

çalışmanın amacı, Makedonya'nın dönüşümünde ve bölgede istikrarın yerleşmesinde 
NATO'nun etkisini analiz etmektir. Bu çerçevede çalışmada, NATO'nun kriz 

ortamında askeri operasyonlar yoluyla Makedonya'da barış ortamını tekrar sağladığı 

ve arkasından Makedonya'ya örgüte üyelik hedefi vererek ve bu süreçte bir takım 
sivil ve askeri reformları gerçekleştirmesini şart koşarak, uzun vadede Balkanların 

güvenliğini ve istikrarını tekrar temin etmeye yönelik bir politika izlediği 

gösterilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, çalışmada NATO'nun Makedonya örneği 

üzerinden komünizm ardılı devletler üzerindeki dönüştürücü etkisi ve sorunlu 

coğrafyalarda güvenlik - istikrarın yerleşmesine olan katkısı irdelenmektedir. 

Yöntemsel açıdan çalışmada, Makedonya'nın 2001 yılında yaşadığı iç çatışmadan 

günümüze kadar olan siyasal süreç incelenerek geldiği noktadaki siyasi yapı 

üzerinden ve NATO'nun kurduğu kurumsal yapıların etkililiği üzerinden bir analiz 

yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Makedonya, NATO, Güneydoğu Avrupa însiyatifi, Güneydoğu 

Avrupa Güvenlik İşbirliği Yönlendirme Grubu, Ohrid Anlaşması

GİRİŞ

Soğuk Savaş'ın sona ermesini takiben Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesi ve 

bu coğrafyada yaşanan silahlı çatışmalar uluslararası toplumun dikkatlerini son
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yirmi yılda bu coğrafyaya çevirmiştir. Özellikle, Balkanlarda yaşanan siyasi 

istikrarsızlıkların ve çatışmaların sona erdirilmesinde 1990'ların ikinci yarısından 

itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) daha aktif bir çaba sarf ettiği 

gözlemlenmiştir. 199O'lı yıllarda ABD'nin Balkanlar'a yönelik temel politikası, Rusya 

Federasyonu'nun bölge üzerindeki etkisini kesmek ve Doğu Avrupa ve Balkanlar 

üzerindeki Almanya etkisini dengelemekti. (Uzgel, 2001:51) Bu politikalara paralel 

olarak ABD, bölgedeki insani meselelere müdahalelerde ise askeri seçeneği NATO 

üzerinden işletmiştir. (Agh, 1999:274) ABD'nin NATO üzerinden bölgeye istikrar 

getirme arayışının gerisinde ise, bölgedeki siyasi istikrarsızlıkların ve silahlı 

çatışmaların Balkanların demokratikleşmesi ve yeniden yapılandırılmasına yönelik 

ABD'nin uzun dönemdeki çıkarlarının çatışmasının yattığı söylenebilir. Dolayısıyla 

NATO'nun 1990 sonrası dönemde Balkanlardaki etkisi iki ayaklı olmuştur. Bu etkinin 

ilk ayağını, bölgedeki çatışmaları sert güç politikaları ile önlemek oluştururken, 

ikinci ayağını NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerde demokrasiyi, insan haklarını ve 

hukukun üstünlüğünü oturtmaya dönük yumuşak güç politikalarını izlemek 
oluşturmaktadır.

Bu çalışmada da NATO'nun, Makedonya'nın siyasi ve askeri yönden dönüşümündeki 
etkisi İncelenmektedir. Çalışmada öncelikle, ülkenin siyasi, jeopolitik ve demografik 

açıdan kırılgan yapısı ele alındıktan sonra 2001 yılında yaşanan iç çatışma ve 
sonrasında NATO'nun da içerisinde yer aldığı barış süreci irdelenmektedir. Bu 

çerçevede, ülkenin siyasi istikrar kazanmasında NATO'nun önemi anlatılmakta ve 

ülkenin NATO'ya üyelik perspektifinin bu süreçteki itici rolü açıklanmaktadır. Son 
olarak NATO'nun, Balkanlara dönük politikalarının bölgenin güven ve istikran 
üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır.

ETNİK KIRILGANLIĞIYLA BİR RİSK ALANI OLARAK MAKEDONYA

Makedonya, Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanan devletlerarasında, 
herhangi bir çatışma olmadan bağımsızlığını elde eden bir devlet olmakla birlikte, 

etnik yapısı bakımından kırılgan bir yapıya sahiptir. (Vankovska, 2008:152) 2002 
nüfus sayımına göre toplam nüfusun (2.022.547) %25'i Amavutlardan, %4'e yakını 

Türklerden, %3'e yakını Romanlardan ve %2'ye yakını da Sırplardan oluşmaktadır. 

Bununla birlikte, toplam nüfusun %65'ini Ortodoks Hristiyanlar, %33'ünü ise 
Müslümanlar teşkil etmektedir.2

The VVorld Factbook, https://www.cia.gov/library/publicatlons/the-world- 
factbook/geos/mk.html, (Erişim Tarihi: 04.06.2010)
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Ülkedeki kırılganlığı arttıran diğer bir unsur da, kendisiyle tarihsel, etnik ve dilsel 

sıkıntılar yaşayan Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan gibi 

ülkelerle komşu olmasıdır. (Uzgel, 2001:59; Alp, 2002: 72-73; Chivvis, 2008:155) 

Makedonya'nın Yunanistan ile günümüzde de devam eden devletin isim sorunu bu 

ülkenin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin de önünde önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Yunanistan, Makedonya devletinin isminin ve bayrağının kendi 

tarihinden çalındığını (Panagiotou, 2008:228) ve Yunan topraklan üzerinde bu 

devletin üstü kapalı hak iddiası olduğunu ileri sürmektedir. NATO'nun 2008 tarihli 

Bükreş Zirvesi'nde Yunanistan, Makedonya'nın NATO'ya üyeliğine bakışını açıkça 
ifade etmiştir. Yunanistan, ülkenin isim sorunu3 çözülmedikçe Makedonya'nın 

NATO'ya üyeliğini veto edeceğini belirtmiştir. (Panaçiotou, 2008:229)

3 Taraflar, aralarında diplomatik İlişki kurmak amacıyla 1995 yılında Geçici Anlaşma 
imzalamıştır. Makedonya, bu Anlaşma'nın 11. Maddesinin 1. Fıkrasında geçen, Yunanistan'ın 
kendisinin üye olduğu uluslararası, çoktaraflı ve bölgesel örgütlere ve kuruluşlara 
Makedonya'nın üye olmasını engellemeyeceği yönündeki hükme dayanarak, bu ülkenin 
aralarındaki anlaşmaya aykırı davrandığı İddiasıyla 2008 yılında Uluslararası Adalet Dlvanı'na 
(UAD) başvurmuştur. UAD, 5 Aralık 2011 tarihinde verdiği kararda, Yunanistan'ın, Eski 
Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya'nın NATO'ya üyeliğine İtiraz ederek aralarında yapmış 
oldukları 1995 tarihli Geçici Anlaşma'nın 11/1. maddesini ihlal ettiğine hükmetmiştir. Detaylı 
bilgi İçin bakınız: ICJ, "Application of the Interim Accord of 13 September 1995’ (The Former 
Yugoslav Republlc of Macedonla v. Greece), Judgment, 5 December 2011, s. 48.

Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mk.html, Erişim Tarihi: 25.05.2012
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Yunanistan ile sorunların dışında Makedonya'nın Kosova devleti ile olan sınır 

bölgesinde yaşayan Arnavutlar da kendilerini Kosova'nın bir parçası olara*  
görmektedir. Buna paralel bir şekilde 2004 yılında yapılan bir kamuoyu 

araştırmasında da Kosovalı Arnavutların %81'inin, Bulgarların %45'inin ve Sırpların 

%50'sinin komşu ülke topraklarının bir parçasının kendi ülkelerine ait olduğunu 

düşündüğü ortaya konmuştur. Öte yandan Makedonya'nın Bulgaristan sınırında 

yaşayan ve Makedon vatandaşı olup Bulgarca konuşan Bulgarlar da Makedonya için 

bir diğer hassasiyet noktasıdır. (Mungiu-Pippidi, 2006:645) Sırplar ise Sırp Ortodoks 

Kilisesi üzerinden Makedon Ortodoksları üzerinde nüfuz kurma çabası içerisindedir. 

(Chivvis, 2008:155) Dolayısıyla, Makedonya, gerek kendi içinden gerekse 
komşularından kaynaklanan şekilde, etrafındaki devletlerle potansiyel olarak etnik 

ve sınır sorunları yaşama riski taşımaktadır.

MAKEDONYA'DA SİYASİ DENGELERİN OTURMASINDA NATO'NUN ETKİSİ 

VE İÇ SİYASİ GELİŞMELER

Makedonya'da 1991 yılında bağımsızlığın ilanıyla birlikte kabul edilen Anayasada 
"Makedonya'nın, Makedon halkının ulusal devleti" olduğu belirtilmiş ve 

"Makedonya'nın, Arnavutlar, Türkler, Ulahlar, Romlar (Romanlar) ve diğer 

milliyetlerle birlikte Makedon halkının eşitliğini ve varlığını garanti ettiği" ifade 
edilmiştir. Arnavutlar ise, anayasada kendilerinden kurucu millet statüsü 

verilmemesinden rahatsızlık duyarak bağımsızlık referandumunu boykot etmiştir. 

Zira, kabul edilen anayasa ile Arnavutlar, Yugoslavya Sosyalist Federal Devleti'nin 

1974 tarihli Anayasası'nda Makedonlarla aynı düzeyde sahip oldukları anayasal 
eşitlikten geriye gidildiğini İleri sürmüşlerdir. (Reka, 2008:56-57) Yine yeni 

Anayasada, 1974 Anayasası'nda Arnavutlar'ın sahip olduğu üniversitelerde Arnavut 

dilinde eğitim görme hakkı yer almadığı gibi, Makedonların kullandığı Kiril Alfabesi 
de ülkenin tek resmi dili olarak kabul edilmiştir. 1993 yılında yapılan kamuoyu 

araştırmalarında Arnavut kökenli Makedon vatandaşlarının %86'sının kendisini 

ülkenin ikinci sınıf vatandaşı olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. (Reka, 2008:57-58) 
Dolayısıyla yeni bağımsızlığını kazanan Makedonya'nın doğumunun sancılı olduğu 

görülmektedir.

Zira, Arnavutlar, Makedonya'da nüfusun %25'ini oluşturmasına rağmen devlet 

kurumlarındaki çalışanların önemli bir kısmı Slavlardan oluşmaktaydı. Aynca 

Arnavutlar arasında işsizlik oranı da çok yüksekti. (Chivvis, 2008:144) Bu etkenlerin 

yanı sıra, sosyal yardımların düşüklüğü, Arnavutlar arasında hızlı nüfus artışı, aile 

yapısı, kültür ve dil farklılığı gibi nedenlerle diğer toplumlara olan güvensizlik gibi 
etkenler de Makedon Arnavutlarının ayaklanmasını tetiklemiştir. (Ruzin: 
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http://www.nato.int/docu/review/2003/issue2/turkish/special_pr.html, Erişim 

Tarihi: 03.06.2012)

Tüm bu iç etkenlere paralel olarak, Kosova'da 1999 yılında yaşanan çatışmaların da 

Makedon Amavutlarının ayaklanması üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. 

Kosova'daki çatışmalara Makedonya'daki Arnavutlar da destek olmuştur. Kosova 
Kurtuluş Ordusu (KKO veya UÇK,Arnavutça kısaltma), Makedon Arnavutları 

tarafından lojistik olarak desteklenmiştir. Kosova'daki çatışmalar nedeniyle çok 

sayıda Kosovalı Arnavut, Makedonya'ya sığınmıştır. Ayrıca Kosova'nın bağımsızlığı 

için mücadele eden UÇK, Makedonya içinde yaşayan Arnavutları da Makedonya'ya 
karşı kışkırtmıştır. (Panagiotou, 2008:232)

Tüm bu gelişmeler sonucunda 2001 yılında Makedon Arnavutları, Makedon güçleri 
ile silahlı çatışmaya girdiler. (Çoşkun, B. D., ve Türkoğlu, E., 2002:119) 

Çatışmaların şiddetlenmesi ve yayılması endişesi üzerine Makedonya Devlet Başkanı 
Boris Trajkovski, uluslararası örgütlerden yardım talep etti. Durumun yatıştırılması 

için AB, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'yla işbirliği yapıldı. NATO ve 
AB, taraflara çatışmaların durdurulması ve Makedon Amavutlarının sorunlarını 

çözecek bir çerçeve antlaşma yapmaları konusunda baskı yaptı. Sonunda 
Makedonya'daki farklı etnik-siyasi gruplara hitap eden 4 siyasi parti, ABD ve AB'nin 

katılımıyla 13 Ağustos 2001 tarihinde Ohrid Antlaşması imzalandı.

Ohrid Antlaşması'nda, kamu kuruluşlarında Arnavutların da İstihdam edilmesi, 

üniversitelerde Arnavutça'nın da eğitim dili olarak kabul edilmesi ve devletin 

merkezi yetkilerinin azaltılması gibi konularda anlaşmaya varıldı. Anlaşma, bütün 

etnik gruplar arasında hukuki eşitliği temin etmiş ve herhangi bir ırkın ülkede öne 

çıkmasını engellemiştir. Ohrid Antlaşmasıyla, Anayasa'da da değişiklik yapılarak, 
Makedon halkını oluşturan Makedonya Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının, Arnavut 

halklarından, Türk halklarından, Sırp halklarından, Roman halklarından, Boşnak 
halklarından ve diğerlerinden oluştuğu kabul edilmiştir. Ayrıca, ülkede Arnavutça 

da uluslararası ilişkiler hariç resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ohrid Antlaşması ile 

üzerinde uzlaşılan bir diğer önemli konu da bir belediyenin sınırları içerisinde bir 

etnik topluluğun, toplam nüfusun %20'sinden fazla olması durumunda o belediyede 

etnik topluluğun dili de resmi dil olarak kabul edilecektir. Ayrıca belediyenin karar 

alması durumunda bu sayıya ulaşamasa da bir etnik topluluğun dili, o yörede resmi 
dil olabilecektir. Örneğin Gostivar'da Türk nüfusunun oranı %20'nin altında 

olmasına rağmen Türkçe, Gostivar'da resmi dil olarak kabul edilmiştir. (Reka, 
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2008:59) Tüm bu düzenlemelere ve gelişmelere rağmen etnik gruplar arasındaki 

entegrasyonun yavaş bir seyir izlediği söylenebilir. .Bununla birlikte NATO, Ohrid 
Antlaşmasının uygulanmasını, Makedonya'nın NATO'ya üyelik sürecinin yürütüldüğü 

Üyelik Eylem Planının bir parçası olarak kabul etmektedir. (Schweickert vd. 

2012:574) Dolayısıyla, Makedon siyasi elitleri, Ohrid Anlaşması'na uymanın 

uluslararası toplumla entegrasyonun bir parçası olduğunun farkındadırlar.

Ohrid Antlaşması'na paralel olarak NATO ve isyancı Arnavutlar arasında yapılan 
diğer bir antlaşmayla NATO, isyancıların silahlarını toplama görevini üstlenmiştir. 

(Chivvis, 2008:147) Bu amaçla 3500 kişilik bir NATO gücü 27 Ağustos'ta 
Makedonya'da görev almıştır. NATO'nun isyancı Arnavutların silahsızlandırılması 
misyonu "Esaslı Hasat" (Essential Harvest) operasyonu olarak adlandırılmaktadır. 

Bu operasyon 30 gün sürmüştür. Misyonun temel amacı, Ohrid Antlaşmasının 
uygulanmasını ve güveni tesis etmekti. Bu operasyon sonucunda Makedonya'da 

4000 kadar silah toplamıştır. Makedonya Devlet Başkanı’nın talebi üzerine 27 Eylül 
tarihinden itibaren bu operasyon sonrasında 1000 kişilik bir NATO kuvveti 
Makedonya'da kalmıştır. Bu kuvvetin görevi, Ohrid Antlaşmasının uygulanmasını 

izleyen AB ve AGİT gözlemcilerinin güvenliğini sağlamaktı. Aralık ayının ortalarına 
kadar devam eden bu görev, "Tilki Görev Gücü" (Task Force Fox) olarak ifade 

edilmiştir. Aralık ayında da Kuzey Atlantik Konseyi, Makedonya Devlet Başkam'nın 

yinelenen talebi üzerine, 31 Mart 2003 tarihine kadar devam eden "Uyumlu 
Müttefik Operasyonu"'nu (Operation Allied Harmony) başlatmıştır. Operasyonun 

amacı, devlet görevlilerinin Ohrid Antlaşması'nın uygulanması aşamasında çatışma 

alanlarına güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak ve ülke genelinde 

güvenliğin sağlanması görevini üzerine alan hükümete danışmanlık faaliyetlerinde 
bulunmaktı, (http://www.nato.int/fyrom/#ah, Erişim Tarihi: 07.06.2012)

NATO, Makedonya'daki üstlendiği görev sonucunda Makedon güçleri ile çatışan 

Arnavutların, silahlı mücadeleyi terk etmesini ve silahlarını bırakmasını ve siyasi 
alanda partileşme yoluyla mücadele etmesini temin etmiştir. Makedonya'da güvenin 

tesisi için 2003 yılının Nisan ayından itibaren de NATO ile işbirliği içerisinde AB'nin 

altı ay süren ilk askeri misyonu olan "Concordia" operasyonu gerçekleştirilmiştir. 

2003 yılında da Concordia operasyonu yerini AB'nin Makedonya'daki polis gücüne 

bırakmıştır. (Chivvis, 2008:151)

2006 yılında yapılan kamuoyu araştırmalarında Arnavutların Makedonya'ya olan 

bağlılıklarının %79'a ulaştığı görülmektedir. Makedon vatandaşı olan Arnavutlar, 

NATO'nun ülkedeki varlığını ve aynı zamanda Makedonya'nın NATO'ya üyelik 
perspektifini kendi güvenliklerinin teminatı olarak ve devletten kendilerine
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yönelebilecek muhtemel herhangi bir baskıyı da engelleyici bir unsur olarak 

görmektedir. (Schvveickert vd., 2012: 572; Atanasov, 2005: 170) Öte yandan 

Makedonların, Ohrid Antlaşması'na olan desteği ise %11 civarındadır. (Reka, 

2008:66) Nüfus olarak sayıca az olan halkların Ohrid sürecini desteklediği 
görülürken, Makedonların ise hoşnutsuzluk içerisinde olması kendi içinde potansiyel 
bir istikrarsızlığı da barındırmaktadır. Ülkenin NATO ve AB'ye üyelik hedefi ise, 

Ohrid Antlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıran önemli nedenlerden biridir. (Reka, 
2008:67)

Sonunda taraflar arasında imzalanan Ohrid Antlaşması'na (13 Ağustos 2001) 
tarafların uyması ve olumlu sonuçlar vermesi üzerine Makedonya, 2005 yılında da 
AB'ye aday ülke statüsü kazanmıştır.

Son dönemde Makedonya'daki siyasi yapıya bakıldığında ise, AB ve NATO üyeliğini 
destekleyen Iç Makedon Devrimci Gücü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik 
Partisi liderliğindeki "Daha İyi bir Makedonya İçin" birlik hareketi, 2006 ve 2008 

seçimlerini ve 2011 yılında yapılan erken genel seçimleri kazanarak Arnavut kökenli 
siyasi partilerle koalisyon hükümetleri aracılığıyla ülkede yönetimde bulunmaktadır. 

Devlet Başkanlığı görevini de "Daha İyi bir Makedonya İçin" birlik hareketinin 

desteklediği Gjorge Ivanov yürütmektedir. Türk kökenli Makedon vatandaşlarının 
çıkarlarını korumak amaçlı siyasi faaliyet yürüten ülkedeki partilerden Makedonya 

Türk Demokratik Partisi (TDP), son seçimlerde "Daha İyi bir Makedonya İçin" birlik 

hareketiyle birlikte hareket ederek Makedonya ulusal meclisine bir milletvekili 

göndermeyi başarmıştır. Ayrıca hükümette de TDP'ye üye olan Türk asıllı Hadi 

Nezir, 2008 yılından beri Devlet Bakanı olarak görev yapmaktadır. TDP dışında, 

Türk Milli Birlik Hareketi isimli siyasi partinin de Makedonya ulusal meclisinde bir 

milletvekili bulunmaktadır.
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya_T%C3%BCrkleri, Erişim Tarihi: 

10.06.2012)

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nin 2011 seçimleri sonucunda siyasi yelpaze 

bakımından, Makedonların, Türklerin, Arnavutların, Sırpların, Boşnakların ve 

Romanların temsil edildiği bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. 

(http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=7887F57007E9C9449053BA2C0E 
5DF28C, Erişim Tarihi: 10.06.2012) Ülkede 2001 yılındaki çatışmadan beri bir 

çatışma ortamı olmadan üç genel seçimin yapılması ve etnik grupların mecliste 

temsil imkanı bulması, ülkede istikrarın yerleşmesi açısından önemlidir. Ülkenin 

45

http://tr.wikipedia.org/wiki/Makedonya_T%25C3%25BCrkleri
http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=7887F57007E9C9449053BA2C0E


KEDİKLİ ___ _ _ ___________ ______ __ _ ___________

başta NATO ve AB olmak üzere uluslararası örgütlere üyeliği bu istikrarın süreklilik 

kazanması açısından önemli bir adım olacaktır.

MAKEDONYA'NIN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

Makedonya bağımsızlık sonrası süreçte yukarıda belirtilen kırılganlık yaratan 

unsurları ortadan kaldırmak, siyasi istikran ve demokratik normlan ülkede 

yerleştirmek, bölgede güvenliğini sağlamak ve ülkede piyasa ekonomisinin işleyişini 
oturtabilmek amacıyla başta Avrupa Birliği, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı gibi siyasi ve askeri örgütlerin yanı sıra, Uluslararası Para Fonu ve Dünya 

Bankası gibi ekonomik örgütlere üyeliği de dış politika hedefleri arasına 
yerleştirmiştik (Barany, 2009: 231; Chivvis, 2008:149; Schvveickert vd. 2012:571)

Konumuz açısından bakıldığında NATO'ya üyelik sürecinin Makedonya'nın 

demokratikleşmesinde ve ülkenin uzun dönemde Avrupa Birliği'ne üyeliğinde yapıcı 
bir işlevinin olduğu yadsınamaz. (Chivvis, 2008:154; Koneska, 2007:7) Zira, 

Makedonlar için istikrarın yerleşmesinde katkısı olacak güçlü bir güvenlik şemsiyesi 
altında yer almak, AB'ye üyelik perspektifi kadar önemli bir hedeftir. (Barany, 
2009:232) Özellikle ülkenin NATO'ya üyeliğiyle birlikte NATO'nun 5. Maddesinin4 

üye devletlere hukuken sağladığı kolektif güvenlik garantisi, Makedonya açısından 
da herhangi bir saldırganlığa karşı caydırıcılık unsuru taşıyacaktır.

4 NATO Antlaşması'nın 5. Maddesi: "Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da İçlerinden bir 
veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldın olarak 
değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel 
veya müşterek meşru müdafaa hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği 
sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerler ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil 
olmak üzere gerekil görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara 
yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır."
Kaynak: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/nato.asp, (Erişim tarihi: 05.06.2012)

Makedonya'nın NATO ile siyasi ilişkisi temelde 1990'ların başına kadar gitmektedir. 
NATO, 1994 yılında Barış İçin Ortaklık (BİO) programını başlattığında Makedonya bu 

program içerisinde yer almış ve 1995 yılında program sona erdirilene kadar içinde 

kalmıştır. Ayrıca, yine 1994 yılında Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi'ne (KAİK) de 
davet edilmiş ve 1997 yılında KAİK yerine kurulan Avrupa-Atlantlk Ortaklık Konseyi 
içerisinde de yer almıştır.

NATO'nun VVashington Zirvesi'ni (1999) takiben Makedonya, NATO'nun Üyelik 
Eylem Planı (ÜEP) içerisinde yer almıştır. ÜEP, NATO'ya üye olmak isteyen 

devletlerin üyelik kriterlerine uygun hale gelmesinde ve üyeliğe hazırlanmasında 

aday devletlere yardım eden bir programdır. Bir devletin NATO üyesi olabilmesi için 

silahlı kuvvetler üzerinde sivil otoritenin etkin kontrolü, savunma harcamalarının 
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şeffaflığı ve siyasi kuramların demokratik bir yapıya sahip olması gibi önemli 
kriterleri karşılaması gerekmektedir. (Barany, 2009:236-237) Hukukun üstünlüğüne 

ve insan haklarına saygının ülkede yerleşmesi ve uluslararası ve etnik uyuşmazlıklar 

ile sınır sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesi de, ÜEP kapsamında aday ülkelerin 
karşılaması gereken kriterlerdir. (Schweickert vd. 2012:571) ÜEP kapsamında aday 

devletler, NATO'nun ortak askeri tatbikatlarına katılmakta, üye devletlerin silahlı 
kuvvetlerinde uzmanlık alanlarına göre eğitimler almakta ve NATO tarafından icra 

edilen uluslararası operasyonlarda isterlerse görev alabilmektedirler. 

Makedonya'dan ÜEP çerçevesinde beklenen reformlar, serbest ve adil seçimler, 

yolsuzluğun azaltılması, örgütlü suçlarla mücadele ile yargı alanında demokratik 
düzenlemeler yapması yönündedir. (http://www.nato.int/cps/en/SID-91E27034- 

B6384241/natolive/topics_48830.htm, Erişim Tarihi: 08.06.2012)

Yukarıda İfade edilen siyasi kriterlerin Makedonya tarafından yerine getirilme düzeyi 
incelendiğinde, özellikle ülkedeki siyasi partilerin etnisite üzerinden siyaset yapması 

nedeniyle kriterlerin karşılanmasında zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir.

Öte yandan, NATO'nun askeri operasyonlarına Makedonya önemli ölçüde destek 

vermektedir. Bu kapsamda Makedonya, ilk olarak Bosna barış sürecine destek 

vermiş ve NATO Uygulama Gücü'nün (İngilizce kısaltması IFOR) ülkesinden 

geçmesine izin vermiştir. Daha sonra Kosova sorununda 1998 yılında Kosova 

İzleme Misyonu'nun Kuzey Makedonya'da kurulmasına onay vermiştir.(Schweickert 

vd. 2012:572) 11 Eylül terör saldırıları sonrasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 

(29 Eylül 2001) sayılı karan sonrasında ABD komutasında Afganistan'a düzenlenen 

operasyona askeri destek veren ülkeler arasında dördüncü büyük güç olarak yer 

almıştır. Ayrıca, Makedonya, Afganistan'da Taliban yönetiminin devrilmesi 

sonrasında ortaya çıkan siyasi yapıda, ülkede güvenliği ve istikrarı sağlamakla 
görevli olan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (İngilizce kısaltması İSAF) içerisinde 
de yer almaktadır. (http://www.washingtontimes.com/news/2010/sep/3/a-place- 

at-the-table-for-macedonia/, Erişim Tarihi: 07.06.2012) Sonuç olarak, askeri uyum 
açısından Makedonya'nın NATO ile ortak operasyonlar icra edecek kapasiteye 

vardığı, ancak sivil reformların görece aynı hızda seyretmediği söylenebilir.

Bununla birlikte, NATO'nun 2012 Chicago Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, 2008 tarihli 

Bükreş Zirvesi'nde de tekraren ifade edilen Birleşmiş Milletler çerçevesinde 

Makedonya devletinin isim sorununa ilişkin olarak karşılıklı olarak kabul edilebilecek 

bir çözüm bulunur bulunmaz, bu devlete ittifaka katılma davetinin yapılacağı beyan 
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edilmiştir.

http://www.nato. int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm?mode=pressrelease; 
Erişim Tarihi: 08.06.2012) Bildiride, isim sorunun çözülmesinin ve Makedonya'nın 

NATO'ya üyeliğinin bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet edeceği de ifade 
edilmiştir. Ayrıca Bildiride örgütün, Makedonya'da devam eden reform çabalarını ve 
uygulama safhasını da desteklemeyi sürdüreceği vurgulanmıştır.

Ayrıca, NATO'nun 2012 Chicago Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, Makedonya dışında 

Karadağ ve Bosna - Hersek'in örgüte üye olmasının Batı Balkanlar bölgesinin 

güvenliğini destekleyecek bir unsur olduğu ifade edilmiştir. 

(http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm?mode=pressrelease 
; Erişim Tarihi: 08.06.2012) Bu ülkelerin hepsi ÜEP içerisinde yer almakta5 ve ÜEP 

çerçevesinde ülkesinde siyasi ve askeri reformları sürdürmektedir. NATO, Bildiri'de, 

stratejik olarak önemli olan Batı Balkanlar bölgesinde demokratik değerleri, bölgesel 
işbirliğini ve iyi komşuluk ilişkilerini, barış ve istikrarın devamı açısından önemli 

gördüğünü özellikle vurgulamıştır. Bu açıdan NATO, Sırbistan'ında Avrupa - Atlantik 
ortaklığına katılımını desteklemeyi sürdüreceğini ve bu ülke ile siyasi diyaloğu ve 
pratik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu açıklamıştır.

5 Bosna - Hersek, 2010 Nisan ayında, Karadağ ise 2009 Aralık ayında ÜEP İçerisine dahil 
edilmiştir.

Dolayısıyla NATO'nun Makedonya örneği üzerinden de görüldüğü gibi Soğuk Savaş 
sonrası dönemde salt askeri bir ittifak misyonu olmanın ötesine geçerek, sorumluluk 

alanı içerisinde olan coğrafyalarda silahlı çatışmaları önlemenin yanı sıra kargaşa 
alanlarında siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasının da bir aracı olduğu 
görülmektedir.

NATO'NUN BALKANLARDAKİ ETKİ MEKANİZMALARI

Güneydoğu Avrupa İnsiyatifi

NATO'nun 1999 yılındaki VVashington Zirvesi'nde ortaya çıkan insiyatif, Balkanlann 

batı ile işbirliğinin arttırılmasını ve bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasını 
amaçlamaktadır. (NATO Handbook, 2001:93) Bu insiyatif, NATO'nun askeri işbirliği 
alanları dışındaki alanlarda da Balkanlarda rol alacağını göstermiştir. İnsiyatifin dört 

temel ayağı bulunmaktadır: Güneydoğu Avrupa'nın Güvenlik Sorunlarına ilişkin 

Danışma Forumu, Güneydoğu Avrupa'da Bölgesel İşbirliğine ilişkin Ad-Hoc Çalışma 
Grubu, Barış için Ortaklık Çalışma Takımları ve Bölge ülkelerine yönelik hedeflenen 

güvenlik işbirliği programlarıdır. Danışma Forumu, Makedonya'nın da içinde olduğu
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Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Bosna - Hersek'ten 

oluşmaktadır.

Güneydoğu Avrupa Güvenlik İşbirliği Yönlendirme Grubu

Yukarıdaki işbirliği mekanizmalarına paralel olarak insiyatif bünyesinde, Güneydoğu 
Avrupa Güvenlik İşbirliği Yönlendirme Grubu (2000) oluşturulmuş ve Güneydoğu 
Avrupa Genel Değerlendirme Raporu (2001) kabul edilmiştir. 
(http://www.nato.int/seei/home.htm, Erişim Tarihi: 08.06.2012)

Ekim 2000 tarihinde oluşturulan Yönlendirme Grubu, kaçakçılık, terör, organize 

suçlar gibi alanlarda grup içerisinde yer alan devletler6 arasında işbirliğini arttırmayı 

amaçlamaktadır. Genel Değerlendirme Raporu’nu da Yönlendirme Grubu 

hazırlamıştır. Rapor, NATO'nun Balkanlar için hazırladığı ilk kapsamlı politikasının 
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Raporun giriş kısmında, Balkan ülkelerinin 

birbirlerinin sınırlarına ve egemenliklerine karşı herhangi bir müdahalede 
bulunmayacakları kabul edilmekteydi. Rapora ek olarak bir ay sonra Güneydoğu 

Avrupa Pilot Çalışma Belgesi yayımlanmıştır. Bu belgede, Balkanların risk analizi, 
erken uyarı, kriz yönetimi, ulusal güvenlik stratejilerinin oluşturulması gibi 

konularda bir değerlendirme yapılmıştır, (http://www.nato.int/seei/home.htm, 

Erişim Tarihi: 08.06.2012) Yönlendirme Grubu'nun 2009 tarihli dönem sözcüsü 
raporunda, Grubun kuruluşunun 10. Yıl dönümünde Yönlendirme Grubu'nun üye 

ülkeler arasında bölgesel işbirliğini destekleyen önemli bir forum olmayı sürdürdüğü 
ifade edilmiştir. Raporda, Yönlendirme Grubu üyeleri arasındaki güvenlik ve 

savunma alanlarındaki bilgi ve uzmanlık paylaşımının bu yapının temeli olduğu 
vurgulanmıştır.(http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_12/2009121 

6_091216_SEEGR0UP_ACTIVrnES_Report.pdf; Erişim Tarihi: 08.06.2012)

6 Grup İlk oluşturulduğunda Arnavutluk, Bosna - Hersek, Slovenya, ABD, Avusturya, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Yunanistan, İtalya, İsviçre, Romanya, Makedonya, 
İngiltere ve Türkiye'den meydana gelirken, günümüzde 20 NATO üyesi devlet ile 12 ortak 
ülkeden oluşmaktadır.

Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi

Bölgeye yönelik oluşturulan bu mekanizmalar dışında NATO'nun farklı 
coğrafyalardan ülkelerle işbirliği yapmak amacıyla oluşturduğu ve NATO üyesi 

ülkeler ile ortak ülkelerden meydana gelen 50 üyeli Avrupa - Atlantik Ortaklık 

Konseyi (AAOK) aracılığıyla da örgütün, Balkanlarda yer alan Makedonya, Bosna - 
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Hersek, Karadağ ve Sırbistan ile ilişki içerisinde olduğu görülmekted- 
(http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49276.htm, Erişim Tarihi: 08.06.2012 

Konsey üyesi devletlerin büyükelçilerinin her ay katıldığı toplantılarda ve yılda txr 
kez düzenlenen Konsey üyesi devletlerin dışişleri ya da savunma bakanlar,r r 

katıldığı toplantılarda siyasi meseleler ve güvenlik meseleleri ele alınmaktadır 

Özellikle kriz yönetimi, barışı destekleme operasyonları, bölgesel sorunlar, Kitle 
İmha Silahlarının yayılımının önlenmesi, uluslararası terörizm, sivil savunma 

planlaması, afete hazırlık gibi alanlarda Konsey, üyesi olan devletler arasında 

işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

SONUÇ

Makedonya 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasına rağmen gerek çevresinde*  
komşularıyla olan sorunları, gerekse etnik ve dini açıdan ülke içindeki gerilimle' 
bağımsızlığının 10. yılında ülkede bir iç çatışmanın yaşanmasına neden olmuştur. Bu 

çatışma, temelde ülkenin bağımsızlık ilanıyla birlikte ülkenin en büyük ikinci 
nüfusuna sahip olan Arnavutların bu süreçten dışlanmalarının ve eskiden sahip 
oldukları bir takım Anayasal hakların ellerinden alınmalarının bir sonucudur. 

Bununla birlikte, yaşanan iç çatışma sonrasında AB, NATO ve AGİTîn 

arabuluculuğuyla ulaşılan Ohrid Anlaşması, ülkede günümüze kadar görece devam 

eden istikrarın sağlanmasında ve siyasi dengelerin oturmasında önemli bir etki 

yapmıştır.

Bu süreçte, farklı etnik gruplan temsil eden Makedonya siyasi elitleri de Ülker - 

NATO ve AB gibi örgütlere üyeliğinin özellikle içerdeki siyasi gerilimlenn 

yumuşatılmasında ve komşularla yaşanan sorunların çözümünde olumlu etkisi 

olacağı düşüncesiyle demokratikleşme, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü 

serbest piyasa ekonomisine geçiş gibi alanlarda yürütülen reformlar 

desteklemektedir. 2001 yılından günümüze kadar olan süreçte 4 genel seçim, 2 

Devlet Başkanlığı seçimi ve 2 de yerel seçim geçirmiş olan ülkede önemli bir siyasi 

çatışma veya krizin yaşanmamış olması ülkede istikrarın oturması açısındar 

önemlidir. Öte yandan, ülkedeki siyasi yapının etnik orjinli devam etmesi ve 

demokratikleşme yönündeki reformların yavaş seyri de ülke açısından bir risk 

yaratmaktadır. Ülkenin, NATO'ya ve AB'ye üyeliği ise bu riskin azaltılmasında 

önemli bir etken olacaktır. NATO da uzun dönemde Balkanların güvenliği ve istikrar 

açısından Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini desteklemekte ve fakat örgüt üyeliği 

açısından yukarıda ifade edilen alanlardaki reformların gerekliliğini de 

vurgulamaktadır. Ayrıca NATO, özelde Balkanlar coğrafyası için oluşturmuş olduğu 
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çeşitli kurumsal mekanizmalar yoluyla genelde de Avrupa - Atlantik Ortaklık 

Konseyi aracılığıyla bölge ülkelerinin istikrarına hizmet etmektedir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

MODERN BALKAN MİLLİYETÇİLİKLERİNDE KİLİSELERİN ROLÜ
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ÖZET

Fransız İhtilali'nin etkisiyle tüm dünyada hızla ivme kazanan milliyetçilik, Osmanlı 
egemenliği altındaki Balkan devletlerinde de taraftar toplamıştır. Ortak din, dil, 

kültür, tarih ve coğrafya gibi unsurlarla beslenen ulus, biz ve öteki ayrımıyla bilinç 

kazanarak egemen bir devlete sahip olmak amacıyla hareket eder. Balkan ulusları 

da yaşamış oldukları devletlerde ulusal bilinçlerini kaybedecek deneyimler 
yaşamadıkları için, milliyetçilik ideolojisini hazırlayacak zemine sahiptiler. Bu 

zeminin temellerinin atılmasında kiliselerin oynadığı rol göz ardı edilmemelidir. Bu 
çalışmada modem Balkan milliyetçiliklerinde kiliselerin rolü incelenecektir. Bu 

doğrultuda da Balkanlarda etkili bir Rumlaştırma politikası uygulayan Rum Ortodoks 
kilisesinin faaliyetleri çerçevesinde, ulusal bilinç kazanılmasında kiliselerin etkisini 

vurgulamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Balkanlar, Kiliseler

GİRİŞ

Toplumsal olarak birbirine tutunum, dil, köken, ortak özellikler gibi farklı öznel ve 

nesnel öğeler kullanılarak ya da ulusal devlet, bağımsızlık gibi hareket noktalan 

oluşturularak şekillendirilecek bir ideoloji çerçevesinde tesis edilmesi amaçlanmıştır. 

Bir toplumsal tutunum ideolojisi bölgeye, çağa ve dış etkenlere göre farklılık 

gösterebilir. Her toplumun ihtiyacı farklı düzeylerde ortaya çıkar. Toplumsal 

tutunum yani bir ulus olma bilinci ortaya çıktığında toplumsal hareketlenme ivme 

kazanır ve milliyetçilik ideolojisi oluşur.

Milliyetçilik, milli ve milliyet sözcüklerinden türemiş bir kelimedir. Milli kelimesi 

sözlük anlamıyla ulusal yani tüm ulusu ilgilendiren anlamına gelmektedir. Ulus, 

ortak dili, ortak geçmişi, ortak gelenek ve görenekleri, ortak coğrafya, ortak inanç
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sistemi, ortak ekonomik ilişkiler, ortak törenler, ortak bağımlılık -aidiyet- bilinci ve 

duygusu, ortak egemenlik ya da siyasal güç ve hukuk sistemini paylaşan bireylerin 
bütünü olarak sosyal bir örgütlenme biçimidir. Milliyet kelimesi ise belirli bir ülkeye 

bağlı olma veya bir devletin vatandaşı olma anlamını taşımaktadır. Bu tanımlardan 

yola çıkarak milliyetçilik kavramını, bir ulusun kendi varlık, birlik ve ortak 

çıkarlarının bilinciyle hareket ettikleri siyasal ya da sosyal bir akım olarak genel bir 

ifadeyle tanımlayabiliriz. Genel olarak böyle bir tanım, milliyetçiliklerin 

şekillenmesine göre değişmektedir. Milliyetçilik bir hamurdur ve şekillendirene göre 

değişmektedir. İnsanlık tarihinde farklı olayların ortaya çıkışı ve her ulusun kendi 

çağının sınırlamalarıyla hareket edişi, milliyetçiliklerin her ulusun bünyesine ve 

özelliklerine göre yansıtılmasını gerektirmiştir.

İlk olarak Fransız İhtilali ile belirmeye başlayan ulus-devlet oluşumuyla, milliyetçilik 

kavramı da ortaya çıkmaya başlamıştır. Milliyetçiliğin tanımı tam olarak 

yapılamamakla birlikte, devletlerin karakteristik özelliklerine göre veya dönemin 

şartlarına göre çeşitli tanımlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Rousseau'nun 

Toplumsal Sözleşme'de ortaya koyduğu genel irade kavramı, 18.yy.da milliyetçiliği 

etkileyen önemli bir hareket noktası olmuştur. Rousseau'ya göre toplumsal yaşamın 

doğurabileceği en büyük tehlike, bir grubun diğer grubu egemenliği altına almasıdır. 

Bunu önlemenin yolu ‘genel irade'ye teslim olmaktır. Bu da ancak bireylerin 

vatandaş olmasıyla sağlanabilir. Vatandaş olan birey, parçası olduğu topluma 
bağlılık duyar, ‘bütün'ün çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymayı öğrenr. 

Bağımsızlığın yerine bağımlılığı, otarşinin yerine katılımı koyar. Kısacası bir siyas 
örgütlenme, bireyleri birbirlerine karşı koruyabildiği ölçüde anlam taşır. Bu da 
bireysel iradenin yerine, genel iradenin konmasıyla mümkün olacaktır. İngiltere ve 

Fransa'da burjuvazinin iktidarı kraldan alması milliyetçiliğin, ulusun siyasal katılımı 

yoluyla toplumsal tutunum kazanmasıyla şekillendirilmeye çalışılmıştır. Almanya'da 
milliyetçilik farklı bir odak noktasına dayandırılmıştır. Alman ulusal bilinci Batı 

Avrupa'ya göre daha geç oluştuğundan, Batı Avrupa'daki güçlü devlet yapısında- 

etkilenerek güçlü bir siyasal birlik olmayı hedeflemiştir. Alman düşünür Fichte, 

devletin kişisel çıkarlarını kavramak amacıyla bir araya gelmiş bireylenir 

toplamından ibaret olmadığını, devletin kendi bütünlüğünün olduğunu ve bireyden 

önemli ve ondan önce geldiğini, ancak bireyin ve devletin bir olduğunda bireysel 

özgürlüğün gerçekleşebileceğini ifade ederek Alman milliyetçiliğinin odak noktasına 

vurgu yapmıştır. Batı Avrupa milliyetçiliği ile kıyaslandığında Alman milliyetçiliğ 

ulusu tek bir devlet altında birleştirmek amacıyla farklılık göstermektedir. Batı 

Avrupa'daki demokratik hareketlenmenin aksine Almanya örneğinde kişiyi devlete 

bağımlı kılan bir örgütlenme şeklinde ortaya çıkmıştır.
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Milliyetçilik zaman içerisinde farklı kategorilerle de açıklanmaya çalışılmıştır. Peter 

VVorseley'e göre milliyetçilik, mevcut kültürel bağlan güçlendirmek İsteyen 
hareketlerdir. Bunlar 19.yy.da birleştirici özellik taşımaktadır. İkinci olarak 

tamamen yeni siyasal ve kültürel birimleri birleştirerek bağımsız devletler kurmak 

isteyen hareketlerdir. Böyle birimler ise ortak kaderleri nedeniyle böyle bir girişimde 

bulunmaktadırlar. Bunlar dışında pan hareketleri de milliyetçilik hareketlerinde rol 

oynamıştır. VVorseley bir bakıma milliyetçiliği dönemlere ayırmıştır. Dönemlere göre 
ön plana çıkan milliyetçilik hareketlerini ele almıştır. Hans Kohn ise milliyetçiliği Batı 

Avrupa ve Batı Avrupa dışı milliyetçilikler olarak ikiye ayırmıştır. Yine Carlton Hayes 
milliyetçiliği İnsancıl, jakoben, geleneksel, liberal, ekonomik gibi kategorilere 
ayırarak açıklamaya çalışmıştır.

Milliyetçiliğin daha çok halkın ulus olma bilincini kazanmaya başlamasıyla ortaya 

çıktığını söyleyebiliriz. Feodalite döneminde tek egemen olarak kral, Tann'nın 
buyruklarını yerine getiriyor ve ulus hükümdarın kişiliğinde somutlaşıyordu. 

1789'da Fransız İhtiiali'nin gerçekleşmesi çok uluslu imparatorluklar içinde yaşayan 

halkların uyanmasına eden olmuş ve 1914'e kadar sürecek bağımsızlık 

hareketlerinin başlamasını sağlamıştır.

Din ve Milliyetçilik »

Din değiştirme ve dini aidiyet ve bağlantı ortak kimlik arayışlarında toplumsallaşma 
sürecinin bir parçasıdır. Ortak simgeler ve inançlar, ayinler, gelenek ve dini törenler 

belirlenmiş bir dinin resmileştirilmiş parçalarıdır. Atalarının mirasından gelen 

gelenek ve görenekler olarak ortaklaşa sınıflandırılmıştır. Bir dine aidiyet, bir 
topluma aidiyettir. Bireyler diğer dini gruplara karşı önyargıya sahip olmalarına 

rağmen, temel grup değerleri akrabalık, dayanışma, statü ve sosyal konum bir 

anlaşma sistemiyle tanımlanmıştır. Müslüman veya Hristiyan olmak geleneklerin 
dini aidiyet veya bağlılıkla ilişkilendirildiği belirli aile, akrabalık veya sosyal gruplara 

dayandırılmıştır. Yalnızca düşüncelere veya dini inançlara dayandırılmaktansa sosyal 

kültürde temellendirilmiştir. Din toplum içinde yayılan bir uyumdur. (Doja, 2000: 
421-422)

Balkan toplumlarında din tarihi bir güç olmuştur. Sosyal kimliklerini tanımlamış ve 

ulusal mitler için bir temel olarak kullanılmıştır. Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, 

Bosna-Hersek, Makedonya ve Arnavutluk'taki Ortodoks, Katolik ve Müslüman 

topluluklar arasındaki hiyerarşi bu mitlere belirgin bir şöhret kazandırarak katkıda 

bulunmuştur. Dini inançlar, yeni etno-ulusal prog-amlara eklenmiştir. Dini 

eylemciler ve kilise yetkilileri toplumun laikleştirilmesi savaşına katılmışlardır. 
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(Ivekovic, 2002: 523) Otoritelerin sahip olduğu siyasi ve dini gücün baskısı Doğu 

Avrupa toplulukları arasında din değiştirmelerde direnç dinamikleri oluşturmuştur.

Anadolu'da Osmanlı egemenliğinin ortaya çıktığı dönemde Ortodoks kilisesi büyük 

bir çöküş dönemindeydi. Roma Katolik kilisesinden farklı olarak, geleceğini Bizans 

devletine bağladığı için, Bizans'a gelen tepkiler kiliseye de gelmekteydi. Bu 
çöküşten faydalanan Katolik kilisesi Balkanlarda Ortodoks kilisesi aleyhine 

faaliyetler yürütmekteydi. Ancak Balkan halkları Katolik kilisesi egemenliğine 

girmemiştir.

Din savaşları boyunca ve sonrasında, Katoliklik ve Protestanlık Rum Ortodoks 

Kilisesi'ni yakalamaya çalışmıştır. Doğu tek parça bir görünüme sahipti. Türklerin 

Balkanlarda ortaya çıkmasına kadar olan bu dönemde Katoliklerin ve Ortodoksların 
birbirlerine karşıt olduğu söylenebilir. (Taştan, 2006: 420) Yüzyıllar boyu Osman 

egemenliği altında kalan Ortodoks Kilisesi, her türlü kriz karşısında kendine güven 

kazandıran ruhani özgürlüğünü korumuştur.

Balkanların ilk dini olguları ilkel dinler çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. 

Kurucusu, kutsal kitabı olmayan inanç sistemlerinin yanında eski Yunan dinsel 
inanışlarının da bölgeye hakim olduğu görülmektedir. IV. yüzyıla gelindiğinde ise 
Hristiyanhğın bölgede din adamları tarafından tanıtılmaya başlandığı ve hükümdarın 

siyasi egemenliğine ortak çıktığı bir dönemdir. Bizans döneminde ise Hristiyanlık 

özellikle de Ortodoks kilisesinin kuruluşuyla bir dünya dini misyonu kazanmıştır. 

Balkan halklarından Slavların Hıristiyanlıkla tanışmaları 9. yüzyılda gerçekleşmiş ve 

Sırp kilisesinin bu dönemde kurulduğu iddia edilmektedir. (Ostrogorsky, 1985: 214) 

Balkanlarda "ilahi kudretin yeryüzü temsilciliği" görevini üstlenen Hristiyanlık hızlı 

bir şekilde yayılmıştır. Bu bölgede yaşayan halkların geçmişten gelen gelenek, 

görenek ve dini ayinlerinin Hristiyanlığın getirdiği yeni kurallarla birleşmesi sonucu 

bölgesel farklılıklar ortaya çıkmıştır. Çoğu kez kulaktan dolma bilgilerle bu değişimi 

yaşayan halkların tarihsel süreçte kiliselerin farklı uygulamalarıyla birlikte sert 

dinsel ayrılıklar ve kişisel nefret duyguları yaşamaları kaçınılmaz olmuştur.

Bulgarların Hristiyanlıkla tanışmaları bazı yazarlara göre 4-5. yüzyılda, bazılarına 

göre ise 9.yüzyılın ikinci yansında gerçekleşmiştir. Bulgar kralı Boris bu dönemde 

Bulgar kilisesini kurarak, devletinin siyasi ve etnik birleşmesini amaçlamıştır. 

(Ostrogorsky, 1985: 215) Bulgar kilisesi 927 yılında özerkliğe kavuşmasıyla, Slavlar 

üzerinde kültürel temellerin oluşturulmasına, Slavca eserler hazırlayarak hizmet 

etmeye başlamıştır. (Feher, 1999: 88) 1235'te ise Bulgar kilisesi bağımsızlığım 
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kazanmış ancak 1394'te Osmanlı fethinden sonra yasaklanmasıyla Bizans 

Patrikliği'ne bağlanmıştır. (İnalcık, 1992: 19)

Bulgar kilisesinin Bogomilizmle mücadele ettiği bu dönemde, Sırplar bölgesel 

üstünlük kazanmıştır. Bulgar ve Sırpların mücadelesi, Bosna kilisesinin oluşmasına 

zemin hazırlamıştır. Bir tarafta Ortodoks Sırplar, diğer tarafta Katolik Hırvatlardan 

kültürel ve dinsel yapılarını ayıran BosnalIlar, bölgede OsmanlI'nın etkisinin 

artmasıyla pozisyonlarını sağlamlaştırmışlardır.

Sırplar 867-874 yılları arasında Ortodoksluğu devletin resmi dini olarak kabul 

etmişler ve 1219 yılında Sırp kilisesi bağımsızlığını kazanmıştır. Sırplar Roma 

Ortodoks Kilisesi'nin devamı olma çabasını göstermişlerdir. (Ostrogorsky, 1985: 

253)

Arnavutlar egemenliğine girdikleri devletlerin dinini kabul etmekte 

zorlanmamışlardır. Bu yüzden Arnavutların Hristiyanlaşması ve daha sonra Osmanlı 

egemenliğine girdiklerinde Müslümanlığı kabul etmeleri oldukça hızlı olmuştur. 

Arnavutlar açısından Müslümanlığın kabul edilmesi, ayinlerin Slavca veya Latince 

gibi dillerde yapmak zorunda olduklarından ve Katolikliği veya Ortodoksluğu 
yüzeysel olarak kabul ettiklerinden oldukça kolay olduğu söylenebilir. Diğer taraftan 
Ortodoks Sırp kilisesinin Sırplara ayrıcalık tanıması, Arnavutların kiliseden 

uzaklaşmasını sağlamıştır.

Ortodoks ve Katolik kilisesi arasında sıkışmış olan BosnalIlar için Osmanlı bir 

kurtuluştu. Bosna'da İslamiyet'in ivme kazandıran bir diğer faktör de 1680'lerdekl 
nüfus akışı olmuştur. Bu yıllarda birçok Müslüman Slav'ın Bosna'ya yerleşmesi, 

Bosna'nın müslümanlaşmasını kolaylaştırmıştır.

Kiliselerin Rolü

1789 Fransız İhtilali'nin etkisiyle tüm dünyada hızla yayılan milliyetçilik hareketleri 

Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayri Müslümler arasında da kendini göstermiştir. 
Ancak Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri, Fransız milliyetçiliğinin dayanak 

noktaları olan eşitlik, evrensellik ve hürriyetçi unsurlardan çok etnik milliyetçilik 

çerçevesinde gelişim göstermiştir. Ulus devlet etnik, dini, dilsel, kültürel ve tarihsel 
temellere dayandırılmak istenmiştir. Bu aşamada özellikle din ön planda 

tutulmuştur. Balkan devletleri bağımsızlık mücadelelerinde kiliselerden büyük 

destek sağlamışlardır. Özellikle Bulgar kilisesinin ve Fener Rum Patrikhanesi'nln 

Balkan isyanlarındaki desteği göze çarpmaktadır.
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Balkan milliyetçiliklerinin Fransız İhtilali ile birdenbire ortaya çıktığını söylemek pek 

doğru olmayacaktır. Balkan devletlerinin geçmiş kültürlerini ve tarihlerini ne 

Habsburg ne de Osmanlı İmparatorluğu yok etmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde 

milliyetçiliği tanımlayan ortak dil, din, kültür gibi unsurları her devletin vatandaşı 

taşımaktaydı. (Jelavich, 2006: 198)

Bulgarlar arasında etkili olan ve ulusal bilincin canlanmasındaki ilk girişim, 1722 

yılında rahip Paisii tarafından yazılan "Bulgar Ulusunun, Çarların ve Azizlerin Tarihi" 

adlı eserdir. Bu eserle Bulgar kahramanlar ve Bulgarların "şanlı" tarihi 
canlandırılmak istenmiştir. (İnalcık, 1992: 20) Paisii'den sonra Bulgarca yazılan 

eserlerin devamı gelmiş, 1824'te ilk Bulgar alfabesi ve 1840'da da İncil Bulgarcaya 
çevrilmiştir. Bu‘ tarihten sonra Bulgarca yazılan eserlerin kopyaları çoğaltılmış ve 

hızla yayılmıştır. (İnalcık, 1992: 23)

Bulgar topraklarının Osmanlı tarafından fethinden sonra, Bulgarlara ait olan Ohri 
kilisesinin özerkliğine dokunulmamıştı. Ancak Rum Patrikhanesi'nin 1767'de Ohri 
kilisesini kapattırması ve ardından kilise okullarının kapatılmasıyla Bulgarlar 
Rumlaştırma politikalarına maruz kalmışlardır. 18.yüzyılın başlarında Bulgarların 

ekonomik olarak zenginleşmesi, Bulgar ulusal bilincinin canlanmasına önemli 
katkıları olmuştur. Rum tüccarlarla ticareti geliştiren Bulgarlar, Selanik, İstanbul, 

Viyana, Moskova gibi şehirlerde zengin Bulgar kolonileri kurmuşlardır. Bu 
kolonilerde yaşayan Bulgarların Avrupa'dan ve Rusya'dan sosyal ve siyasi 

etkilenmesiyle Bulgar milliyetçilik düşüncesine katkıda bulunmuşlardır.

Bulgarların Roma'ya bağlı özerk bir Katolik kilisesi oluşturmak istediği bilinmektedir. 
İstanbul'daki Fransız elçisi 1686'da bir raporunda bazı Bulgarların Fransa'dan 

himaye talep ettiği belirtilmektedir. (Ortaylı, 2007: 199) 1860'da Ermeni patrik 
Hason Efendi'nin başvurusu üzerine Katolik Bulgar kilisesi İstanbul tarafından 

tanınmış ancak çok fazla ilgi görmemiştir. 1870'de ise Bulgar Eksarhlığı İstanbul 
tarafından tanınmış ve ulusal kiliselerin tanınmasına öncülük etmiştir. Bunu 1879'da 

Sırp kilisesi, 1885'te Romenler takip etmiştir. (Ortaylı, 2007: 200)

Bulgarların ulusal duygularının canlanmasında Rum kilisesinin etkisi büyüktür. Rum 

kilisesinin Bulgar ulusal kimliğini silme ve Rumlaştırma politikası Bulgarların tarihsel 

şöhretlerini hatırlatan eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bulgar kilisesinin 
kapatılmasından rahatsızlık duyan Bulgar din adamları, Rum Ortodoks kilisesinin 

Rumlaştırma politikası karşısında acil önlem alınması gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu 

doğrultuda da Bulgarların ilk milli tepki ve girişimleri din adamları tarafından 

başlatılmıştır. Dolayısıyla da kendi milli kiliselerini kurma talepleri artmıştır.
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Bulgar milliyetçiliğinin diğerlerine göre geç gelişmesi, İstanbul'a yakın olması ve 

dolayısıyla merkezi hükümetin kontrolüne ve askeri müdahaleye daha uygun 
konumda olmasıydı. (Jelavich, 2006: 365) Sırp, Karadağ, Romen ve Yunanlıların 
aksine Bulgarların örgütlenmesini sağlayacak merkezi bir idaresi yoktu. Kiliseleri 

Fener Rum Patrikhanesi'nin kontrolü altındaydı. (Jelavich, 2006: 366) Sırp ve 

Yunanlılar gibi tarihlerini kilise, halk müziği ve folklor sayesinde koruyan Bulgarlar, 

1762 yılında keşiş Paisii'nin ilk Bulgar tarihi kitabını yazmasıyla (Jelavich, 2006: 

366), kültürel ve tarihsel canlanma yaşamaya başlamışlardır. Sırp ve Bulgar 

kiliselerinin din ve eğitimde kendi dillerini kullanmaları ulusal bilincin güçlenmesine 
önemli katkıda bulunmuştur. (Detrez, Religion And Nationhood In The Balkans, 

www.flw. ugent. be/cie/CIE/detrezl. htm)

Ortodoks kurumlan özellikle Osmanlı ve Habsburg İmparatorluğu'na karşı 

mücadelelerde ve Sırp ve Hırvat kimliklerinin tanımlanmasında önemli rol 
oynamıştır. (Jelavich, 2006: 202). Sırpların 18.yüzyılda Rus Ortodoksları ile ilişkileri 
dil açısından oldukça önemlidir. Sırp ilahiyat öğrencilerinin Kiev'de eğitim görmeleri 

sonucunda Rusça kelimeler, kilise Slavcası olarak edebi dile girmiştir. (Jelavich, 

2006: 201) Türklere göre Sırp kilisesi şüphe unsuruydu çünkü kendi işgalcileriyle 
anlaşma yapmış ve Habsburg İmparatorluğu'na yeni bir Sırp göçü düzenlemiştir. 

Sırplar Güney Slav şehirlerini dini kılıfla ve Rusya ve Avusturya'dan yardım alarak 

kışkırtıyorlardı. (Arnakis: 129)

Sırp-Hırvat ulusal kimlikleri din temelinde gelişmeye başlamış, ulusal toplumlar dini 

toplumlar olarak görülmeye başlanmıştır. Sırp-Hırvat dili konuşan Katolikler 

Habsburg'da yaşamakta ve kendilerini Hırvat olarak kimllklendirmektedir. Sırp- 

Hırvat dillerini konuşan Ortodokslar, Habsburg ve Osmanlı egemenliği altında 
Sırbistan'da yaşayan halklar kendilerini Sırp olarak belirlemişlerdir. Bosna ulusal 

bilincinin gelişimi Sırp-Hırvat dili konuşan Müslümanlar arasında çok yavaş gelişme 

göstermiştir. Sırp ve Hırvatların BosnalIları kendi toplumlarına Sırp veya Hırvat 
Müslümanlar olarak katmak istemesi süreci yavaşlatmıştır. Ancak BosnalIlar için 

Müslüman toplumuna ait olmak diğer ulusal toplumlara bağlı olmaktan daha 

önemliydi. Yugoslav milliyetçiler, Güney Slav birliğinin gelişimini engelleyecek 

BosnalIlar, Sırplar ve Hırvatlar arasındaki dini farklılıklan azaltmak için 
çalışmışlardır.

Slav patrikliğinin kapanmasıyla bağımsız tek Ortodoks kilisesi Balkanlarda Karadağ 

Piskoposluğu kalmıştır. Karadağ Osmanlı egemenliği altına hiçbir zaman girmemiş 

ve bağımsız statüsünü korumuştur. Karadağ ulusal kurtuluş mücadelelerinde 

kiliselerin rolüne en iyi örnektir. (Arnakis: 129)
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Balkanlarda milliyetçilik hareketlerinde Ortodoks kilisesinin yeri farklıdır. Ortodoks 

kilisesi bir taraftan Hristiyanlık ideolojisini diğer taraftan da ulus hareketlerini 
birlikte yürütmüştür. (Taştan, 2006: 42O.)Fransız İhtilali döneminde, Balkanlarda 

bir Hristiyan, kendini Hristiyan olarak tanıttığında bu Rum Ortodoks hristiyanı 
anlamına geliyordu. Diğer bütün Hristiyanlar, Hırvatlar dışında çünkü Hırvatlar 

Güney Slavlarının bir türü olarak biliniyordu, Frenk olarak adlandırılıyordu. Osmanlı 

döneminde Ortodoks Hristiyanlığı Frenkleri Türklerle eşit duygularda görmüştür. 

(Arnakis: 131)

1453 İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet, daha sonra Fener semtine 
taşınmasıyla Fener Rum Patrikhanesi adını alacak olan Rum Ortodoks Kilisesi'ni 

kendisine karşı sorumlu tutmuş ancak kendi kendilerini yönetmelerine izin 
vermiştir. Fatih Sultan Mehmet Katolik ve Ortodoks Kilisesi'nin (doğu kilisesi ve batı 

kilisesi) birleşmesini önlemek amacıyla Ortodoks kilisesinin ayakta kalmasını 

sağlamıştır. Hristiyanlar padişahı dinsel otorite olarak değil, düzenin koruyucusu ve 
uygulayıcısı olarak görmüşlerdir. Osmanlı yönetimi de dünyevi ve ruhani yetkiler 

arasında güçler ayrılığını vurgulayarak çatışmadan uzak durmuştur. (Taştan, 2006: 

424)

Diğer taraftan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından sayıları oldukça 

az olan Katoliklere "müstemin" statüsü vermiştir. 1569'da ise Fransa'ya 

OsmanlI'daki Katolik topluluk üzerinde himaye hakkı tanımış ancak bu karar daha 
sonra Fransızların patriklerin atanmasına müdahalesine kadar varan sorunlara yol 
açmıştır. Katolikler Osmanlı tarafından 19.yüzyılda bir millet olarak tanınmıştır. 

Ancak bu döneme kadar Ortodoksların Katoliklerle mücadelesi ve Ermeni baskıları 
devam etmiştir. İstanbul'daki Protestanlar ise Büyük Britanya ve Hollanda elçilikleri 
tarafından desteklenmiş, Katolikler ise Fransız koruması altındaki Cizvitler 

tarafından idare edilmiştir.

Rum Ortodoks Kilisesi Balkanlarda yaşayan Ortodoksların merkezi haline gelmiş, 

Bulgar ve Sırp Kilisesi de etkisini kaybetmiştir. Rum Ortodoks Kilisesi Balkanlardaki 
tüm piskoposlukları yönetimini eline geçirmiş ve dini ayinleri Yunanca yapmaya 

başlamıştır. Bulgar Kilisesi'ne ait okulları kapattırarak, Yunanca eğitim veren dini 

okullar açmıştır. Rum Ortodoks Kilisesi okullar aracılığıyla Rumlaştırma politikasını 

Balkan devletlerinde yaygınlaştırmıştı. (Jelavich ve Jelavich, 1986: 9) Rumlaştırma 

politikası halkın ulusal bilincini kazanmasında dolaylı da olsa etkili olmuştur.

"Milliyetlerin Koruyucusu" olan Yunan idaresindeki Ortodoks kilisesi, Hristiyan 

evrensellik doktrinine kendini adamış, Bizans'ın "ekümenik" çizgisiyle aynı 
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doğrultuda hareket etmiştir. İslam'daki gibi sadakat ne etnisiteye ne de ulusadır, 

sadakat Hristiyanlığa'dır. (Arnakis, s. 127)

Taşradaki Ortodoks yapılanma etnik köken duygusunu güçlü bir şekilde 
geliştirmiştir. Ortodoks halk farklı etnik kökenlere sahiplerdi ve kendi dillerini 

kullanıyorlardı. Ancak üst düzey kiliselerin dini ayinleri Yunanca veya kilise 

Slavcasıyla yapması, etnik grupların kendi dilleriyle ibadet etmelerinin önüne 

geçememiş, zamanla hakim grubun dili cemaatin dili haline gelmiştir. (Taştan, 
2006: 424)

Kiliselerdeki okullar cemaat tarafından desteklenmiş, yerel rahipler tarafından 

yönetilmiştir. Patrikhane yerel kurumlan destekleyecek parayı vermediği için bu 

görev cemaate düşmüştür. Bu da cemaatin zamanla güçlü bir dayanışma halinde 
olmasına neden olmuştur. (Taştan, 2006: 424)

Patrikhane sahip olduğu yetki ve ayrıcalıkları etki alanını genişletmek amacıyla da 
kullanmıştır. Yunancadan başka bir dil kullanmayan patrikhane, etnik kökeni farklı 
olan Slavlar ve Romenler gibi halkları Rumlaştırma/Helenleştirme politikası 

gütmüştür. Rum patrikhanesi 1800'de yayınladığı bir genelgeyle Bulgar kilisesine 
bağlı okullann kapatılmasını ve Bulgarca ayinlerin yapılmasını da yasaklamıştır.

Patrikler Balkan milletlerine sadece dillerini değil, Yunan gelenek ve fikirlerini 

öğretmek amacıyla da eğitim kurumlan oluşturmuşlardır. Rum okullarında Türkçe 

okutulması yasaklanmış ve Yunanca eğitim verilmiştir. Böylece kilise Rum kültür ve 

milliyetinin dayanağı olmuş, milli duyguların canlanmasında sistemli bir şekilde 

hareket etmiştir. Din adamları da vaazlarında bağımsızlığı vurgulayarak, ulusların 

yeniden doğuşu fikrini aşılamışlardır. (Şahin, 1999: 168)

Bu dönemde Anadolu'da yaşayan ve Yunanca bilmeyen Rumların dillerini 

öğrenmeleri amacıyla kilisenin faaliyetleri de göze çarpmaktadır. Bazı büyük 

köylerde ilk ve orta öğretim olmak üzere iki okula sahip olan kilise, Nevşehir, 
Kayseri ve Niğde'deki Rumların ulusal duygularını canlandırmakta başarılı olmuştur. 

(Şahin, 1999: 170)

Ortodoks Kilisesi OsmanlI'ya bağlı olsa da geleneklerin korunması ve geleceğe 

aktarılmasında önemli bir araç olmuştur. Ortodoks Kilisesi Balkanlardaki 

Hristiyanların üstünlüğünü savunmuş ve Müslümanların bu topraklardaki 

günahkarlar olduğu fikrini canlı tutarak (Jelavlch, 2006: 198), Müslüman halkı bir 

nevi ötekileştirmiştir. İslam'a karşı Hristiyanlığı savunurken şehitlerin ve 
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kahramanların hayat hikayelerini yazınsal olarak almışlar, geçmiş dönemlerdeki 

yöneticilerin portre ve sembollerini kullanmışlardır.

Trikoupis'e ve diğer Yunan tarihçilere göre, Ortodoks kilisesinin kurumlan ve 

inançları, daha sonraki yıllarda 4-5 yüzyıl boyunca İslam'ın yayılmasına karşı bir 

bariyer olmuş ve tek bir etnik grubun heterojen unsurlarına kaynak olan bir güç 

haline gelmiştir. Katolik kilisesi de daha az dikkat çekerek balkanların Hırvatistan ve 

transilvanya gibi bazı bölgelerinde Ortodoksluğa karşı bir mücadeleye girmeden 

halkın çoğunluğu tarafından kabul edilen, benzer bir rol oynamıştır. Her iki kilise de 

kendi aralarında cennet ve cehennemin gücünden yararlanarak ve kendi hiyerarşi 

ve kurumlarını en üst düzeyde kullanarak, İslam'ı kabul etmeyi ve Osmanlı-Türk 
dünyasının kendi taraftarlarını içine çekmesini önlemeye çalışmıştır. Eğer Yunan, 
Sırp, Hırvat, Romen ve Bulgarlar İslâmî kabul ederse, bu onların Türkleştirilmesini 

kaçınılmaz yapacaktır. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bu milliyetçilik öncesi 

zamanlarda, sadakatin sadece hükümdar ve dine ait olması, ırk, renk, dil veya 
köken ayrımı gözetmemesini ve sadece Müslümanların eşitliğini diğer dinlerin ise 

daha alt seviyede tutulmasını sağlamıştır. İslam'ı Osmanlı barışında tek 

derecelendirme ve birleştirici unsur olarak kabul eden Osmanlı, din değiştirme ve 
güçlü köylü birikiminin sosyal seçimleri yoluyla sürekli kendini yenilemeye 
çalışmıştır. Diğer taraftan Balkanlarda Hristiyan halkların dini miraslarından başka 

kendilerini koruyacak sosyo-kültürel siperleri yoktu. (Arnakis: 117)

Yunanlılar Makedonya'daki Slav din kardeşlerini "Slavca konuşan Yunanlılar" olarak 

sınıflandırmış ve bundan sonra da etnik Yunanlılar olarak davranmışlardır. Türklere 

de Yunanlılarca Müslüman Yunanlılar gözüyle bakılmıştır ve Türk denmesi 
yasaklanmıştır. Bulgarlar Pomakların ayrı bir ulusal bilinç geliştirmesini 
engellemekte başarılı olmuş ve Bulgar ulusu ve Ortodokslukla kimliklerini 

kazanmalarına yardım etmiştir. (Raymond Detrez, Religion And Nationhood In The 

Balkans, www.flw.ugent.be/cie/CIE/detrezl.htm)

Batı Avrupa'da ulusçuluğun ilk döneminde yaşanan dinin ulusallaştırılması. 
Balkanlarda 19.yüzyılda uygulanmaya başlamıştır. Bu durum Sırp ve Bulgar ulusal 

hareketlerinde daha önce başlamışken, Yunanlılarda ancak Tanzimat Fermanı'nda 
sonra etkisini göstermiştir. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı kanun önünde Müslüman- 

gayri Müslim ayrımını ortadan kaldırırken, gayri Müslimler de kendi aralarında eşit 
konuma gelmiştir. Bu durum Fener Rum Patrikhanesi'nin gücünü ve yetkisini 

azaltacağından, Patrikhane Yunan ulusal hareketini desteklemeye başlamıştır. 
Ancak Balkan isyanlarında kiliseler, seküler liderlerin yönlendirmelerini 
engelleyememiştir. (Jelavich, 2006: 202) Balkanlarda ardı ardına patlak veren 
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isyanlarda kiliselerin doğrudan bir rolü olduğunu söyleyemeyiz. Kiliseler bu 

dönemde Osmanlı İmparatorluğu'ndan elde ettikleri ayrıcalıkları ve otoritelerini 
kaybetmek istemiyorlardı. Diğer taraftan kiliseler, otoritesini sarsacak aydınlanma 

hareketlerine karşı bir önlem alamamıştır.

Balkanlarda Ortodoks uluslardan olan Bulgarlar, Yunanlar, Makedonlar ve Sırplar 

arasında dini ve ulusal kimlik kazanılması güçlüdür. Bu Bizans'ın ulusal kiliselerinin 

bir mirasıdır. Ulus, devlet, dini toplum ve skolastik kuruluşlar eşit olarak 

düşünülmüştür. Bulgar anayasası, Ortodoksluğun Bulgar halklarının geleneksel dini 

olduğunu, Yunan anayasası Kutsal Üçleme adı altında resmen ilan etmiştir. Bu 
nedenle Müslüpnan Pomak ve Türkler ve aynı zamanda Katolik ve Protestanlar 
olarak Ortodoks olmayan azınlıklar Bulgar, Yunan hatta Makedon ve Sırpların 
kusurlu insanları olarak ve ulusal birlik ve beraberliğe bir tehdit olarak görülmüştür.

20.yüzyılda Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı'nın 1918'de kurulması ve 1929'da 

Yugoslav Krallığı adını almasıyla Sırplar, siyasi ve askeri gücü ellerine almışlar, 
Hırvatlar kendilerini Güney Slav ulusu ve devleti adına kendilerini tek unsur olarak 
görmeye başlamış ve Sırplara karşı Hırvat ulusunun ayırıcı özelliği olan Hırvatçayı 

ve Katolikliği vurgulamışlardır.

Yugoslavya Savaşı'ndan sonra Bosna ulusal bilicini tamamen kazanmıştır. 1969'da 

Bosna vatandaşlığının resmi olarak tanınması ulusal bir topluluk olma İhtiyacı 

sebebiyle gerçekleşmiştir. Bununla federal hükümet düzeyinde ve Bosna-Hersek 

Cumhuriyeti yönetiminde Hırvat ayrılıkçılığını ve Sırp egemenliğini dengelemeyi 

amaçlamışlardır. Bu Bosna ulusunun yapay bir oluşum olduğu anlamına gelmez. 
BosnalIlar, Sırpların Ortodoksluk, Hırvatların Katoliklikle tanımlandığı gibi kendilerini 

İslam ile tanımlamışlardır. Ancak BosnalIlar kendilerini Müslüman Sırp veya Hırvat 

olarak tanımlamaktan uzak durmuşlardır.

Son dönemde Balkanlarda dindarlıktan çok az bahsedebiliriz. 40 yıllık komünist 
rejim, kilise ve cami faaliyetlerini azaltmıştır. Son yüzyılda dini canlanma halkların 

bir etnik veya ulusal toplum ait olma isteğiyle sonuçlanmıştır. Ulusal kimliğin temel 

unsurlarından olan din, kilise ve cami faaliyetleri ulusal bilincin kanıtı olarak ortaya 

çıkmıştır. Din adamları toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmak ve daha fazla veya 

daha az ulusal statü elde etmek için fırsat yakalamıştır.

Sonuç

Balkanlarda Fransız Devrimi ve aydınlanmanın etkisiyle ortaya çıkan milliyetçi 

akımlar, siyasal otoriteye karşı bağımsızlık elde etmek amacıyla ivme kazanmıştır.
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Milliyetçiliğin Balkanlarda Fransız akımıyla birdenbire ortaya çıktığını söylemek 

doğru olmaz. Balkan burjuvazileri bu döneme kadar kendi sınırlarını 

oluşturmuşlardı. Bu yüzden Fransız düşüncesi burjuva için bir koz olmuş ve zaten 

geçmişten beri taşıdıkları dilsel, tarihsel ve kültürel unsurları milliyetçi hareketlere 

dönüştürmekte zorlanmamışlardır. Dil, tarih ve kültürün geleceğe aktarılmasında 
kiliselerin Balkanlardaki önemi yadsınamaz bir boyuttadır. Özellikle de kiliseler 

kültürel boyuta hizmet etmiş ve kültürün canlı tutulmasını sağlamışlardır. Balkan 
milliyetçiliklerinde kiliseler ulusal bilincin kazanılmasında katalizör görevi 
görmüşlerdir.

Balkanlarda kiliselerin faaliyetleri her ulusun kendi dilini, kültürünü, atalarını ve 

tarihsel kahramanlıklarını hayatta tutarak, her ulusun bütünleştirici unsurlarına 
hizmet etmiştir. Din bir taraftan sosyal kimlikleri tanımlamış ve bir taraftan da 

ulusal mitlerin temeli olarak kullanılmıştır. Balkan uluslarının tarihini gelecek 

nesillere aktaran eserler, din adamlarının girişimleriyle gerçekleşmiştir. Ortodoks 
kilisesinin Balkan nüfusunu homojenleştirme politikaları, etnik farklılıkların 
vurgulanmasın neden olmuştur. Aslında kendileri de Ortodoks olan toplumlar ulusal 

bilinçlerini, milli kiliselerle ayakta tutmak istemiştir. Bu doğrultuda milli kiliselerin 
milliyetçiliği besleyen damarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

TÜRKİYEDE MÜLTECİ VE SIĞINMACI SORUNU TESBİTİNE YÖNELİK ALAN 
ARAŞTIRMASI

Doç.Dr. Mehmet Sezai Türk

Özet

Göç yollarının geçiş güzergâhında olan Türkiye, daha iyi bir yasam 

umuduyla vatanlarını terk eden binlerce sığınmacının umuda yolculuğunun ilk 

durağı konumundadır. Mülteci konumundaki insan öykülerinden yola çıkılarak 
hazırlanan bu çalışmada, öncelikle BMMYK ile görüşmeler gerçekleştirilmiş literatür 

taranmış, Türkiye'deki mülteci/sığınmacı miktarı, illere göre dağılımları, hangi 
ülkelerden gelindiği, demografik durumları, gelme sebepleri gibi özelliklerinin tespit 

edilebilmesi için evren içinden örneklem seçilmiş, Çankırı ve Kırıkkale illerinde anket 
çalışması yapılmış ve tarihe tanıklık etmesi için görüntüler çekilmiştir. Bu makale 

Ülkemizdeki mülteci/sığınmacı sorununa ışık tutmak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Sığınmacı, Göç

1- Giriş:

İnsanlık tarihinin en eski zamanlarından beri var olan göçü, tüm canlıların 

hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri ya da yaşamlarını devam 

ettirebilmelerinin ön koşulu olarak, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen bir yer 

değiştirme hareketi olarak tanımlayabiliriz.
Eski çağlarda doğal afetler, beslenme ihtiyacını ya da temel yasam 

gereksinimlerini karşılayamama gibi nedenlerle göç eden insanlar, daha sonraları 

çoğunlukla ekonomik ve siyasi nedenlerle ülke içerisinde veya uluslararası düzeyde 
göçlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesiyle 

daha da hız kazanan yasadışı göç hareketleri, bugün dünyanın karşılaştığı en önemli 

sorunlardan birisi haline gelmiştir.

Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Türkiye, sahip 

olduğu doğal ve tarihi değerleri, topraklarında pek çok toplumun köklü geçmişinin 

bulunması, çevre ülkelere göre istikrarlı ekonomik gücü ve siyasi yapısıyla, 

yabancıların turistik, bilimsel araştırma, çalışma, öğrenim ve ticaret amaçlı 

ziyaretlerine konu olmaktadır. Türkiye'nin, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki 

ulaşım güzergâhları üzerinde, özellikle Doğu ile Batı ekseninde doğal bir köprü 

konumunda bulunması (jeopolitik pozisyonu), komşu ülkelerdeki savaş ve 
istikrarsızlıkların sürekliliğine karsın ülkemizde siyasi ve ekonomik istikrarın olması, 

yasadışı göç oranlarını diğer ülkelere göre artırmaktadır.
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Türkiye, 9O'lı yıllardan itibaren, topraklarından Batı Avrupa'ya yönelen, 

özellikle Afganistan, İran, Irak, Pakistan ve Bangladeş kaynaklı yasadışı göç 
hareketlerine maruz kalmış, Sovyet Blok'unun dağılmasından sonra, Romanya, 

Rusya, Moldova, Ukrayna, Belarus gibi ülke vatandaşlarının yasadışı göçlerine hedef 

olmuş, 2011'de yaşanan Arap Baharının etkisiyle Suriye, Mısır, Sudan, Libya, 
Tunus, Filistin gibi ülkelerden çok sayıda sığınmacının kurtuluş bölgesi olmuş bunun 

yanı sıra vatandaşlarımızın Avrupa'ya yasadışı geçişleri bakımından bir kaynak ülke 
haline gelmiştir.

Türkiye, coğrafi konumuna bağlı olarak uzun kara ve deniz sınırlarının 
yanında, çok sayıda sınır kapısına sahiptir. Türkiye'nin, Bulgaristan ile 269 km, 

Yunanistan ile 203 km, Suriye ile 877 km, Irak ile 384 km, İran ile 560 km, 
Nahcivan ile 18 km, Ermenistan ile 328 km, Gürcistan ile 276 km olmak üzere 

toplam 2.949 km uzunluğunda kara sınırı ve 6.530 km uzunluğunda deniz sının 
bulunmaktadır. 39 hava, 47 deniz, 20 kara ve 7 demiryolu olmak üzere toplam 113 

hudut kapısından her yıl artan sayıda yabancı giriş-çıkış yapmaktadır.
Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki ülkeler, gelir seviyesinin düşük, 

issizlik oranının yüksek olduğu ve istikrarsızlıkların yaşandığı ülkelerdir. Türkiye 

sınırının çok uzun ve dağlık olmasının bir sonucu olan sınır kontrollerindeki zorluk, 

yasadışı göç baskısını arttırmaktadır. Gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerden 

Avrupa ülkelerine yönelik olarak, yasadışı göçmenler tarafından kullanılan çok 
sayıda göç güzergâhı bulunmaktadır. Türkiye ve çevresindeki ülkeler de kullanılan 

bu yasadışı transit göç hareketlerinden etkilenmektedir.
Ülkeye girişleri genelde yasadışı yollarla gerçeklesen yasadışı göçmenler, 

giriş ve çıkış için farklı güzergâh ve yöntemleri kullanmaktadırlar. Afrika ülkelerinde 

yaşanan iç savaşlar, Irak, Afganistan ve İran gibi ülkelerde yaşanan siyasi 
istikrarsızlıklar nedeniyle bu ülkelerden kaçan insanların, hedef olarak belirledikleri 

Batı Avrupa ülkelerine geçiş için Türkiye'yi transit olarak kullandıkları her yıl 

yaşanan kaçış ve polis kayıtlarında ortaya çıkmaktadır. Doğu-Batı ekseninde 

gerçeklesen yasadışı göç hareketlerinde ülkemiz dışında, Kafkasya, Afrika, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna, Güneydoğu Akdeniz, Balkan Ülkeleri, Bosna-Hersek gibi 

farklı birçok güzergâhı kullanmaktadır.
Göçmen kaçakçılığında Türkiye'nin tercih edilmesinin başlıca sebepleri 

yapılan görüşmeler ve anket çalışmaları sonucunda şu şekilde ortaya çıkmaktadır; 

İnsanların, Türkiye'de kaçak olarak çalışıp para biriktirerek ülkelerine geri dönmek 

istemeleri, Ddaha önceden çeşitli yollarla Türkiye'ye gelerek yerleşmiş olanların 
kendi tanıdıkları insanları Türkiye'ye çağırmaları, Türkiye'nin, Ortadoğu ve Kafkas 

ülkeleri arasında en demokratik, ekonomik açıdan güçlü ve istikrarlı bir ülke olması, 

yasam standartlarının geldikleri ülkelere göre daha yüksek olması, Türkiye'de 
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yakalanmaları halinde daha az ceza göreceklerini ve insanlık dışı muameleye maruz 

kalmayacaklarını bilmeleri, Yasadışı giriş yapan çoğu yabancı uyruklu kişilerle 

vatandaşlarımız arasında dil birliğinin bulunması, gibi sebepler sıralanabilir.

2- Mülteciliğe/Sığınmacılığa İlişkin Kavramsal Çerçeve

Zorunlu göç kategorisinde incelenen mültecilik/sığınmacılık özellikle 

2O.yy'ın getirisi olan paylaşım savaşlarının yol açtığı kitlesel göçün sonucu olarak 

dünya gündeminin ilgi odaklarından biri haline gelmiştir. Ülkelerdeki siyasi 
istikrarsızlık, iç savaşlar, etnik temizlik hareketleri insanları, kendi ülkelerini terk 

ederek başka ülkelerde yaşamlarını sürdürecek yerler bulmaya itmiştir. Aynı 
zamanda bu gelişmeler birçok ülkenin ekonomisini olumsuz yönde etkilemiş ve 

siyasi sığınmacılann/mültecilerin yanı sıra ekonomik anlamda da mültecileri ortaya 

çıkarmıştır (Toksöz,2006:119-120).
Mülteci ve sığınmacı kavramları arasındaki ayrım bir göçmenin yasal 

anlamda hangi statüde bulunduğunu yansıtmaktadır. Kavram karmaşasını gidermek 

adına sığınmacı ya da sığınma arayanı (asylum seeker), bir ülke sınırlarına giren 
ancak henüz yasal bir başvuruda bulunmayan ya da başvuruda bulunmuşsa 

hakkında henüz yasal bir karar verilmemiş olan kimse olarak tanımlayabiliriz. Diğer 

bir tanımla, hava yolu ya da başka bir araç ile ulaştığı ülkede, ilk işlem olarak 
sığınma isteğinde bulunan kişi ya da "ülkesini terk ederek, mülteci olduğu iddiasıyla 

bir başka ülkeye sığınan, ancak henüz mülteci olup olmadığı hakkında yetkili ulusal 
otoriteler ve/veya BMMYK tarafından karar verilmemiş kimselerdir 

(Castles&Miller,1998:88).
Mülteci ise sığınma başvurusu olumlu sonuçlanan ve o ülkede mülteci 

olarak kalmasına izin verilen, dolayısıyla birtakım hakları elde etmiş olan kimseleri 
ifade etmektedir. Mültecilik hukuksal bir statüyü belirtirken sığınmacılık daha çok 

fiili bir durumu ifade etmektedir. Sığınmacıya sağlanan haklar mültecilere 

sağlananlara göre daha sınırlı düzeyde kalmaktadır. Ulusal ve uluslar arası 

kuruluşlar konuya ilişkin farklı noktaları vurgulayabileceklerinden, genellikle bu 

kavramlardan bir tanesini kullanmaktadırlar (Aybay,2005:20).
Uluslar arası bağlayıcılığa sahip olması nedeniyle Cenevre Sözleşmesi, 

mülteci hukukunun hâlihazırda kullanılan en önemli aracı konumundadır. Sözleşme 
1951 Temmuzunda kabul edilmiş ve 1954'te yürürlüğe girmiştir.1 Sözleşmede 

1 Sözleşmenin ilk imzacı devletleri; Avusturya, Avustralya, Belçika, Brezilya, 
Kanada, Kolombiya, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya Federal Cumhuriyeti, 
Yunanistan, Vatikan, Irak, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Monako, Hollanda, Norveç,
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hukuksal anlamda mültecinin kim olacağına ilişkin hükümler yer alırken, diğer 

maddelerde de mültecilere tanınan eğitim, sosyal güvenlik, çalışma, barınma, belge 

sahibi olma ve hareket serbestliği gibi haklara yer verilmektedir(Özcan,2005:14- 

16). Sözleşmeye göre, mülteci; "1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar 

sonucunda ve ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşünceleri nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 

vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 

yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yahut 

milliyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 

kişilerdir"(1951 Cenevre Sözleşmesi, 1.madde A fıkrası).

1951 Sözleşmesindeki tanıma benzer bir mülteci tanımı, 14 Aralık 1950 
tarihli Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(BMMYK) Tüzüğünde yer 

almaktadır. Buna göre; "ırkı, dini, milliyeti ya da siyasi düşüncesi nedeniyle, zulme 

uğrayacağına dair haklı bir korku duyduğu için uyruğunu taşıdığı ülkenin veya eğer 
milliyeti yoksa eskiden ikamet ettiği ülkenin dışında bulunan ve geri dönemeyen ya 

da uyruğunu taşıdığı ülkenin hükümetinin korumasından yararlanmak veya eğer 

milliyeti yoksa eskiden ikamet ettiği ülkeye dönmek istemeyen" kişilerin BMMYK'nin 
ilgi alanına gireceği belirtilmiştir (BMMYK Tüzüğü). Kısaca mülteci, uyruğunda 

bulunduğu ya da yaşamını sürdürdüğü ülkeyi bir zulme uğraması ya da zulme 
uğraması tehlikesiyle terk etmek zorunda kalan kişidir.

Bir mültecinin 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'nde 
belirtilen haklı nedenlerle ülkesi dışında bir başka ülkeye yasal ya da yasadışı 

yollarla gitmesi ve o ülkeye sığınması eylemi ilticadır. İçinde bulunduğu ekonomik 
vs. koşullar nedeniyle ülkesini gönüllü olarak terk eden kişi ise yasadışı 

göçmendir. Mülteci için, geldiği ülkenin zenginliğinden çok bu ülkenin güvenliği 

önemlidir ve ülkesini istemeyerek terk etmek durumunda kalmıştır. Yasadışı 

göçmen, mülteciden farklı olarak kendi ülkesinin korumasından yararlanabilir. 
Ayrıca yasadışı göçmen, yasadışı giriş ve çıkısı nedeniyle bir cezai yaptırımla 

karşılaşmaktadır. Mülteci ise yasadışı girişinin ardından gecikmeksizin yetkili 

makamlara başvurarak geçerli nedenlerini göstermesi durumunda cezalandırılmaz. 
Yasadışı göçmenin, ülkeye yasadışı girişi ya da yasal yollardan geldikten sonra 

gerekli izni almayarak kalmaya devam etmesi durumunda sınır dışı edilmesi doğal 
bir sonuçtur. Mültecinin ise ulusal güvenlik ve/veya kamu düzeninin gerektirdiği

İsveç, İsviçre(İsviçreli delegeler aynı zamanda Liechtenstein'ı da temsil etmişlerdir), 
Türkiye, Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda, Amerika Birleşik 
Devletleri, Venezüella ve Yugoslavya'dır. Küba ve İran da gözlemci devletler olarak 
katılmışlardır(Goodwin-Gill,1989:247).
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durumlar dışında sınır dışı edilemeyecegil86 ve her ne şekilde olursa olsun hayatı 

ve özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelere gönderilemeyecegil87 hüküm altına 

alınmıştır.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği BMMYK (UN High Commission for 

Refugees) raporlarına göre 2010 yılında 5877si Iraklı, 4617si İranlI, 3447 si 

Afganistan, 1267 Somalili ve 1539 u diğer ülkelerden olmak üzere 16747 mülteci 
başvuruda bulundu. Türkiye'ye 31/12/2010 yılında göçmen olarak gelip Birleşmiş 

Milletler Yüksek Komiserliğine mülteci olmak için başvuran 9226 sığınmacının3656 
sini (%40) Iraklı göçmenler oluşturmakta bunu %2881 göçmen (%31) İranlı 

göçmenler oluşturmaktadır. 1248 Afgan (%14) ve 448 Somalili (%5) göçmenler bu 
iki ülkeyi takip etmektedir.2 Yaptığım bu çalışmada İran ve Iraklı göçmenlerin 

ömeklem içinde seçilmesi ülkemize gelen göçmen sayısının bu ülkelerden 

çoğunlukta olmasıdır.

2 Bu araştırma kapsamına iç savaş sebebiyle Suriye'den gelen göçmenlerin 

değişken sayılarından dolayı dahil edilmemiştir.

3. Türkiye'de Mülteci ve Sığınmacı Sorununa Yönelik Değerlendirme Raporu

3.1. Projenin Amacı:

Göç yollarının geçiş güzergâhında olan Türkiye, daha iyi bir yasam 
umuduyla vatanlarını terk eden binlerce kişinin umuda yolculuğunun ilk durağı 

konumundadır. Mülteci konumundaki insan öykülerinden yola çıkılarak hazırlanan 

bu çalışma, öncelikle saha araştırması yapılmış BMMYK ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiş, Türkiye'deki mülteci miktarı, illere göre dağılımları, hangi 

ülkelerden gelindiği, süreçte yaşanan aile dramları, yaşadıkları sosyo-psikolojik 
travmalar tesbit edilebilmesi için evren içinden örneklem seçilmiş ve Çankırı- 

Kırıkkale illerinde anket çalışması yapılmıştır.
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1. Mültecilerin Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Tablo.1 Mülteci/Sığınmacıların Milliyetlerine Göre Dağılımı

Milliyet Kişi Sayısı Yüzde

Irak 10 9,1

İran 100 90,9

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan mültecilerin yaklaşık %91'inin İran, %9'unun ise Irak vatandaşı 
olduğu belirlenmiştir.

Tablo.2 Mülteci/Sığınmacıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Cinsiyet Kişi Sayısı Yüzde

Kadın 40 36,4

Erkek 70 64,6

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan mültecilerin yaklaşık %36'sı kadın, %65'i erkektir.

Tablo.3 Mülteci/Sığınmacıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Grubu Kişi Sayısı Yüzde

20 yaş altı 25 22,7

20-30 yaş arası 20 18,2

31-40 yaş arası 40 36,4

41 yaş ve üstü 25 22,7

Toplam 110 100
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Araştırmaya katılan Türkiye'deki mülteci/sığınmacıların yaş dağılımı incelendiğinde 
mültecilerin yaklaşık %23'ünün 20 yaş altı, %18'inin 20-30 yaş arası, %36'sının 31- 
40 yaş arası ve %23'ünin de 41 yaş ve üstü yaş grubunda oldukları belirlenmiştir.

Tablo.4 Mülteci/Sığınmacıların Ayhk Gelirlerine Göre Dağılımı

Aylık Gelir Kişi Sayısı Yüzde

Yok 100 90,9

0-630 TL 10 9,1

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan Türkiye'deki mülteci/sığınmacıların aylık gelirlerine göre 
dağılımı incelendiğinde mültecilerin yaklaşık %91'inin herhangi bir geliri olmadığı 
görülürken yalnızca %9'unun aylık geliri vardır ve bu gelir 630 TL'nin altındadır. 
Araştırmaya katılanların bir kısmı, aylık gelirlerinin (100 TL civarında) Birleşmiş 
Milletler tarafından verildiğini ifade etmiştir.

Tablo.5 Mülteci/Sığınmacılann Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

Eğitim Durumu Kişi Sayısı Yüzde

Okur-yazar 15 13,6

İlköğretim Mezunu 20 18,2

Lise Mezunu 40 36,4

Üniversite Mezunu 30 27,3

Lisansüstü 5 4,5

Toplam 110 100
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Araştırmaya katılan mültecilerin yaklaşık %36 ile çoğunluğunun lise mezunu , 
%27'sinin üniversite mezunu olduğu ve yaklaşık %5'inln lisansüstü eğitim aldığı 
belirlenirken yaklaşık %32'slnin ise okur-yazar ve ilköğretim mezunu olduktan 
belirlenmiştir.

2. Mültecilerin Sorunlarının Değerlendirilmesi

Tablo.6 Mülteci/Sığınmacıların Türkiye'de Bulunma Sürelerine Göre 

Dağılımı

Süre Kişi Sayısı Yüzde

6 aydan az 15 13,6

1 yıl 70 63,6

2 yıl 10 9,1

4 yıl ve daha fazla 15 13,6

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan 
mültecilerin yaklaşık %64 
ile çoğunluğunun 1 yıldır, 
%9’unun 2 yıldır, 
%14'ünün 4 yıl ve daha 
fazla süredir Türkiye'de 
bulundukları belirlenirken 
yaklaşık %14'ünün ise en 
çok 6 ay önce Türkiye'ye 
geldikleri belirlenmiştir.
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Tablo.7 Mülteci/Sığınmacıların Bekleme Sürelerine Göre Dağılımı

Bekleme Süresi Kişi Sayısı Yüzde Geçerli °/o

1 yıldan daha az 80 72,7 76,2

2 yıl 10 9,1 9,5

4 yıl ve daha fazla 15 13,6 14,3

Toplam 105 95,5 100

Cevapsız 5 4,5

G.Toplam 110 100

Araştırmaya katılanlara "Sığınmacı olarak kaç yıl beklediniz?" sorusu yöneltilmiş ve 
5 kişi soruyu yanıtlamamıştır ya da cevap kaydedilmemiştir. Soruyu yanıtlayan 
katılımcıların yaklaşık %76'sı 1 yıldan daha az beklerken %10'u 2 yıl ve %14'ü de 
4 yıl ve daha fazla süre Türkiye tarafından mülteci/sığınmacı olarak kabul edilmeyi 
beklemiştir.

Tablo.8 Mülteci/Sığınmacıların Herhangi Bir Kurumdan Yardım Alma 
Durumu

Destek Görme Kişi Sayısı Yüzde

Evet 5 4,5

Hayır 105 95,5

Toplam 110 100

Araştırmaya katılanlara "Türkiye'de herhangi bir kurumdan destek gördünüz mü?" 
sorusu yöneltilmiş ve yaklaşık %5'i destek gördüğünü ifade ederken %95'i ise 
herhangi bir destek görmediğini ifade etmiştir. Destek görenlerin bir kısmı BM'den 
destek gördüklerini belirtmiştir.
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Tablo.9 Mülteci/Sığınmacıların Kimlerle Birlikte Geldiklerine Göre Dağılımı

Kiminle birlikte 
geldiniz? Kişi Sayısı Yüzde

Yalnız geldim 15 13,6

Eşim ve çocuklarımla 65 59,1

Ailemle 30 27,3

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan mültcci/sığınmacıların yaklaşık %14'ü Türkiye'ye yalnız gelirken 
%59'u eş ve çocuklarıyla, %27'si ise ailesiyle birlikte gelmiştir.

Tablo.10 Mülteci/Sığınmacıların Mülteci Olma Nedenlerine Göre Dağılımı

Mülteci Olma Nedeni Kişi Sayısı Yüzde

Dini 30 27,3

Dini ve ailevi 5 4,5

Savaş ve dini 10 9,1

Siyasi 60 54,5

Siyasi ve ailevi 5 4,5

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan mülteci/sığınmacılara "Mülteci ya da sığınmacı olmanızın 
nedeni nedir? sorusu açık uçlu soru olarak yöneltilmiş ve elde edilen yanıtlar 
yukarıdaki tabloda verildiği gibi sınıflandırılmıştır. Mülteci/sığınmacılann yaklaşık 
%55 ile büyük bir çoğunluğunun yalnızca siyasi nedenlerden, %5'inin siyasi ve 
ailevi nedenlerden sığınmacı oldukları belirlenirken yaklaşık %27'sinin yalnızca dini 
nedenlerden, %5'inin dini ve ailevi ve %9'unun da savaş ve dini nedenlerden
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sığınmacı oldukları belirlenmiştir. Anket formları incelendiğinde, mültecilerin çok 
büyük bir çoğunluğunun dini neden olarak "Hristiyanlık'tan dolayı" ifadesini 
kullandıkları görülmüştür.

Tablo.11 Mülteci/Sığınmacıları En Çok Korkutan Nedenler

Korku Nedeni Kişi Sayısı Yüzde

Geri gönderilme 70 63,6

Yakalanma, can korkusu 20 18,2

Sosyal yaşam 10 9,1

Mali durum 5 4,5

Yok 5 4,5

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan mültecilere "Türkiye'de mülteci olarak sizi en çok 
korkutan şeyler nelerdir?" sorusu açık uçlu soru olarak yöneltilmiş ve elde edilen 
yanıtlar yukarıdaki tabloda verildiği gibi sınıflandırılmıştır. Mülteci/sığınmacıların 
yaklaşık %64 ile büyük çoğunluğunun geri gönderilme korkusu taşıdıkları, 
%18,2'sinin en büyük korkusunun yakalanma ve can korkusu olduğu belirlenirken 
mültecilerin %9,1'i içinde bulundukları sosyal yaşamın, %5'i de mali durumlarının 
Türkiye'de kendilerini en çok korkutan nedenler olduğunu ifade etmiştir. Yakalanma 
ve can korkusu taşıdığını belirten mültecilerin anket formları incelendiğinde, kaçak 
mültecilerin dışındaki mültecilerden bazılarının kendi ülkeleri tarafından 
yakalanmalarından korktuklarını ve bu nedenle can korkusu taşıdıklarını ifade 
etmeleri dikkat çekmektedir. Sosyal yaşam ve mali durum nedeniyle korktuklarını 
belirten mültecilerin genellikle barınma, beslenme ve arkadaş edinememe nedeniyle 
sosyal yaşam korkusu yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca Türkiye tarafından 
kendilerine çalışma izni verilmemesi nedeniyle maddi gelir elde etme imkanı 
bulamamalarının da temel ihtiyaçlarını karşılayamama (aç kalma gibi) korkularını 
arttırdığını ifade etmişlerdir.
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Tablo.12 Mülteci/Sığınmacıların Türkiye'ye Giriş Yollarına Göre Dağılımı

Giriş yolu Kişi Sayısı Yüzde

Yasal 105 95,5

Kaçak 5 4,5

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan mülteci/sığınmacıların %95,5'i yasal yollardan, %4,5'i ise kaçak 
olarak Türkiye'ye gelmiştir.

Tablo.13 Mülteci/Sığınmacıların Türkiye'de Bulunma Sürelerine Göre 
Türkçe Bilme Durumu

Türkiye'de Bulunma Süresi

6 aydan az 1 yıl 2 yıl H4hVllVe. 
' ' 'daha fazla Toplam

Türkçe 
biliyor 

musunuz?

Evet
Kişi

Yüzde

5 35 0 15

33,3 50,0 0,0 100,0

55

50,0

Hayır
Kişi

Yüzde

10 35 10 0

66,7 50,0 100,0 0,0

55

50,0

Toplam
Kişi

Yüzde

15 70 10 15

100,0 100,0 100,0 100,0

110

100,0

Araştırmaya katılan mülteci/sığınmacıların %50'si Türkçe bildiğini belirtmiştir.

Mültecilerin Türkçe bilmelerinin Türkiye'de bulunma süreleri ile ilişkili olacağı 
aşikardır. Bu durum, elde edilen verilere ki-kare bağımsızlık testi yapılarak da 
belirlenmiştir. "Mültecilerin Türkçe bilmesi ile Türkiye'de bulunma süreleri arasında 
ilişki yoktur." yokluk hipotezi 0,05 anlamlılık düzeyinde sınanarak olabilirlik oran 
değeri (likelihod ratio) 0,000 olarak bulunmuştur (Tablonun hücrelerindeki 
değerlerden bazıları sıfır olduğu için Ki-kare değeri yerine bu değer alınmıştır). 
Bulunan değer 0,05'ten küçük olduğundan yokluk hipotezi reddedilerek Türkiye'deki
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Mültecilerin Türkçe bilmeleri İle Türkiye'de bulunma süreleri arasında bir ilişki 
olduğuna %5 anlamlılık düzeyinde karar verilmiştir.

Türkiye'de bulunma sürelerine göre Türkçe bildiğini İfade edenlerin dağılımı 
incelendiğinde; 4 yıl ve daha fazla süredir Türkiye'de bulunanların tamamının, 1 
yıldır Türkiye'de bulunanların ise %50'sinin Türkçe bildikleri görülmektedir. Ayrıca, 
6 aydan az süredir Türkiye'de bulunan mültecilerin %66,7'si Türkçe bilmediğini 
ifade etmiştir.

Tablo.14 Mülteci/Sığınmacıların Türkiye'yi Tercih Etme Nedenlerine Göre 
Dağılımı

Türkiye'yi Tercih Etme Nedeni

Ailevi

Köprü 
ve 

yakın 
ülke 

olması

Kültürel 
, dini 

yakınlık 
, dil

Yakını 
ık

Yakınlık

güvenli 
olması

Yakınlı 
k, 

demok 
rasi 

olması

Topla 
m

Milliy 
et

İra 
k

Kişi

Yüz 
de

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

50,0

5

50,0

0

0,0

10

100,0

İra 
n

Kişi

Yüz 
de

10

10,0

15

15,0

15

15,0

50

50,0

0

0,0

10

10,0

100

100,0

To 
P-

Kişi

Yüz 
de

10

9,1

15

13,6

15

13,6

55

50,0

5

4,5

10

9,1

110

100,0
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Araştırmaya katılan mültecilerin Türkiye'yi tercih etme nedenleri araştınlmak 
istenmiş ve mültecilere "Türkiye'yi tercih etme nedeniniz nedir?" sorusu açık uçlu 
olarak sorulmuştur. Yanıtlar sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 
Mülteci/sığınmacıların yaklaşık %77'si yakın olmasını, %14'ü kültürel dini yakınlık 
olmasını ve %9'u ise ailevi nedenleri tercih nedeni olarak belirtmiştir. Elde edilen 
veriler ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde %13,6'sı köprü ve yakın ülke olması 
nedeniyle, %13,6'sı kültürel, dini yakınlık dil nedeniyle, %50'si yakın olması 
nedeniyle, %4,5'i yakınlık ve güvenli olması nedeniyle ve %9,1'i yakınlık ve 
demokrasi olması nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini belirtmiştir. Ailevi nedenlerle 
Türkiye'yi tercih edenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelenmiş bunların 
aileleriyle birlikte gelen 20 yaş altı yaş grubundaki çocuk ve gençler olduğu tespit 
edilmiştir.

Ayrıca, mültecilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin milliyetlerine göre farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla toplanan verilere Ki-kare 
homojenlik testi yapılmıştır. "Mültecilerin milliyetleri arasında Türkiye'yi tercih etme 
nedenleri açısından önemli bir fark yoktur" yokluk hipotezi 0,05 anlamlılık 
düzeyinde sınanarak olabilirlik oran değeri (likelihod ratio) 0,000 olarak 
bulunmuştur. Bulunan değer 0,05'ten küçük olduğundan yokluk hipotezi 
reddedilerek Mültecilerin Türkiye'yi tercih etme nedenlerine göre milliyetleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu %5 anlamlılık düzeyinde 
belirlenmiştir.

Bu istatistiksel sonuçla birlikte yukarıdaki tablo tekrar incelendiğinde; Iraklı 
mültecilerin %50'slnin Türkiye'yi yakınlık nedeniyle, %50'sinin de yakınlık ve 
güvenli olması nedeniyle tercih ettiği görülmektedir. İran'lı mültecilerin ise %50'si 
yakınlık, %10'u yakınlık ve demokrasi olması, %15'i kültürel, dini yakınlık ve dil, 
%15'i köprü ve yakın ülke olması nedeniyle ve %10'unun ailevi nedenlerle 
Türkiye'yi tercih ettiği görülmektedir.

Tablo.15 Mülteci/Sığınmacıların İkamet Harcı Ödeme Durumuna Göre 
Dağılımı

İkamet Harcı Ödeme Kişi Sayısı Yüzde

Evet 105 95,5

Hayır 5 4,5

Toplam 110 100

Araştırmaya katılan mültecilerin %95,5'i ikamet harcı ödemiş, %4,5'i ödememiştir.
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Tablo. 16 Mülteci/Sığınmacıların Türkiye'de Kalma Niyetine Göre Dağılımı

Kişi Sayısı Yüzde

Evet 35 31,8

Hayır 75 68,2

Toplam 110 100

Araştırmaya katılanlara "Türkiye'ye sığındığınızda Türkiye'de kalma niyetiniz var 
mıydı?" sorusu yöneltilmiştir. Mültecilerin yaklaşık %32'si Türkiye'de kalma niyetiyle 
sığındığını belirtirken %68'i Türkiye'ye Türkiye'de kalma niyetiyle sığınmadığını 
belirtmiştir.

Tablo.17 Mülteci/Sığınmacıların Türkiye'de Yaşadıkları Sorunlara Göre 
Dağılımı

Sorunlar Kişi Sayısı Yüzde

Eğitim, Sosyal 10 9,1

Maddi 10 9,1

Maddi, Sağlık, Eğitim 5 4,5

Maddi, Sosyal, Sağlık 75 68,2

Yok 10 9,1

Toplam 110 100

Araştırmaya katılanlara "En çok yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Sorusu açık uçlu soru 
olarak sorulmuş ve yanıtlar yukarıdaki tabloda verildiği biçimde sınıflandırılmıştır. 
Mültecilerin Türkiye'de yaşadıkları sorunların başında maddi sorunlar gelmektedir. 
Mültecilerin yaklaşık %82'si sorunlarının arasında maddi sorunları belirtmiştir. Anket 
formları incelendiğinde mültecilerin çoğunun Türkiye'den çalışma izni alamamaları 
nedeniyle işsizlik sorunu yaşadıklarını ifade ettikleri görülmüştür. İşsizlik sorunu, 
maddi sorunlar sınıfına dahil edilmiştir. Yaşadıkları korkularla ilgili 
değerlendirmelerde de işsizlik nedeniyle maddi sıkıntı yaşamalarının korkularını 
arttırdığı ifade edilmişti. Mültecilerin yaşadıkları sıkıntılar arasında sağlık, eğitim ve 
sosyal sıkıntılar da önemli bir yer tutmaktadır. Yine bu sorunlar da yaşadıkları 
korkularla paralellik göstermektedir.
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Tablo.18 Mülteci/Sığınmacıların Türkiye'de Kalma Niyetleri Açısından 
Gitmek İstedikleri Ülkelere Göre Dağılımı

Gitmek İstediği Ülke

Gitmek 
istemiyor

Memle 
keti

Ameri 
ka

İspan 
ya

Kana 
da

Karar 
sız

Topla 
m

Türkiye 
'de 

kalma 
niyeti 
var 

mıydı?

Evet

Kişi

Yüz 
de

25

71,4

5

14,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

5

14,3

35

100, 
0

Hayır

Kişi

Yüz 
de

30

40,0

0

0,0

30

40,0

5

6,7

10

13,3

0

0,0

75

100, 
0

Topla 
m

Kişi

Yüz 
de

55

50,0

5

4,5

30

27,3

5

4,5

10

9,1

5

4,5

110

100, 
0

Araştırmaya katılan mülteciler Türkiye'den gitme durumlarına göre 
değerlendirildiğinde mültecilerin %50'sinin Türkiye’den gitmek istemediği, %4,5'inin 
kendi ülkesine dönmek istediği, %27,3'ünün Amerika'ya, %4,5'inin Ispanya'ya ve 
%9,1'inin de Kanada'ya gitmek istedikleri belirlenmiştir, %4,5'i ise hangi ülkeye 
gideceğine henüz karar vermediğini belirtmiştir.

Yukarıdaki tabloda Türkiye'ye sığınırken kalma niyetlerinin olup olmaması açısından 
gitme durumlarına göre dağılımı verilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; 
Türkiye'ye sığınırken kalma niyeti olan mültecilerin yaklaşık %71'i Türkiye'den 
gitmek istemezken, Türkiye'ye gelirken kalma niyeti olmayan mültecilerin %40'ı 
Türkiye'den gitmek istememektedir. Türkiye'ye kalma niyetiyle gelenlerin %14,3'ü 
kendi memleketine gitmek istemekte, %14,3'ü ise hangi ülkeye gideceğine henüz 
karar vermemiştir.

Ayrıca, daha önce mültecilerin %13,6'sının saptanmıştı. Araştırma kapsamında 
mültecilerin Türkiye'yi tercih etme nedenleri ile gitmek istedikleri ülkeler incelenmiş 
ve Türkiye'yi "köprü ve yakın ülke olması" nedeniyle tercih edenlerin %33,3'ünün 
Türkiye'den gitmek istemediği, %33,3'ünün Ispanya'ya gitmek istediği ve 
%33,3'ünün de hangi ülkeye gideceğine henüz karar vermediği tespit edilmiştir.
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3. Sonuç:

Yapılan bu çalışma, Türkiye'ye yasal ya da yasa dışı olarak geçiş yapıp 

daha sonra memleketlerine dönmeyerek sığınmacı veya gerekli yasal 
prosedürlerden sonra mülteci durumunda bulunan ve halen ülkemizde yaşayan 

göçmenlerin demografik durumları, yaşadıkları sıkıntılar, beklentileri, amaçları 
konusunda tespitler yaparak Ülkemizdeki mülteci/sığınmacı sorununa ışık tutmak 

amacıyla yapılmıştır.
Türkiye'deki mülteci miktarı, illere göre dağılımları, hangi ülkelerden 

gelindiği, süreçte yaşanan aile dramları, yaşadıkları sosyo-psikolojik travmalar 

tesbit edilebilmesi için evren içinden örneklem seçilmiş ve BMMYK yakınlığı, 

araştırma kolaylığı gibi sebeplerde dikkate alınarak Çankırı- Kırıkkale illerinde 
sığınmacı konumundaki 110 göçmenle anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya 
katılan mültecilerin yaklaşık %91'inin İran, %9'unun ise Irak vatandaşı olduğu, 

yaklaşık %36'sının kadın, %65'inin erkek olduğu, yaklaşık yüzde ellisinin 20-40 yaş 

aralığında yer aldığı, aylık gelirlerine göre dağılımı incelendiğinde mültecilerin 
yaklaşık %91'inin herhangi bir geliri olmadığı, % 70'den fazlasının lise ve üstü 

eğitim aldığı belirlenmiştir.

Ankete katılanlann % 64nün en az bir yıldan fazla Türkiye'de bulunduğu, 

%80'nln Türkiye'ye ailesiyle geldiği ve bunların %50'sinin Türkçe bildiğini 

belirtmiştir.
Türkiye'de bulunma sürelerine göre Türkçe bildiğini ifade edenlerin dağılımı 

incelendiğinde; 4 yıl ve daha fazla süredir Türkiye'de bulunanların tamamının, 1 

yıldır Türkiye'de bulunanların ise %50'sinin Türkçe bildikleri görülmektedir. Ayrıca, 
6 aydan az süredir Türkiye'de bulunan mültecilerin %66,7'si Türkçe bilmediğini 

katılımcılar ifade etmiştir. "Mülteci ya da sığınmacı olmanızın nedeni nedir? sorusu 

açık uçlu soru olarak yöneltilmiş ve mülteci/sığınmacılann yaklaşık %55 ile büyük 

bir çoğunluğunun yalnızca siyasi nedenlerden, %5'inin siyasi ve ailevi nedenlerden 
sığınmacı oldukları belirlenirken yaklaşık %27'sinin yalnızca dini nedenlerden, 

%5'inin dini ve ailevi ve %9'unun da savaş ve dini nedenlerden sığınmacı oldukları 

belirlenmiştir. Anket formları incelendiğinde, mültecilerin çok büyük bir 

çoğunluğunun dini neden olarak "Hristiyanlık'tan dolayı" ifadesini kullandıkları 

görülmüştür.
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Araştırmaya katılan mültecilere "Türkiye'de mülteci olarak sizi en çok 

korkutan şeyler nelerdir?" sorusu açık uçlu soru olarak yöneltilmiş ve 
mülteci/sığınmacıların yaklaşık %64 ile büyük çoğunluğunun geri gönderilme 

korkusu taşıdıkları, %18,2'sinin en büyük korkusunun yakalanma ve can korkusu 

olduğu belirlenirken mültecilerin %9,1'i içinde bulundukları sosyal yaşamın, %5'i de 

mali durumlarının Türkiye'de kendilerini en çok korkutan nedenler olduğunu ifade 

etmiştir. Yakalanma ve can korkusu taşıdığını belirten mültecilerin anket formları 

incelendiğinde, kaçak mültecilerin dışındaki mültecilerden bazılarının kendi ülkeleri 

tarafından yakalanmalarından korktuklarını ve bu nedenle can korkusu taşıdıklarını 
ifade etmeleri dikkat çekmektedir. Sosyal yaşam ve mali durum nedeniyle 

korktuklarını belirten mültecilerin genellikle barınma, beslenme ve arkadaş 

edinememe nedeniyle sosyal yaşam korkusu yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca 

Türkiye tarafından kendilerine çalışma izni verilmemesi nedeniyle maddi gelir elde 
etme imkanı bulamamalarının da temel ihtiyaçlarını karşılayamama (aç kalma gibi) 
korkularını arttırdığını ifade etmişlerdir.

Araştırmaya katılan mülteci/sığınmacıların % 95,5'i yasal yollardan, % 4,5'i 
ise kaçak olarak Türkiye'ye gelmiştir. Mültecilerin Türkiye'yi tercih etme nedenleri 

araştırılmak istenmiş ve mültecilere "Türkiye'yi tercih etme nedeniniz nedir?" sorusu 
açık uçlu olarak sorulmuştur. Yanıtlar sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 

Mülteci/sığınmacıların yaklaşık %77'sl yakın olmasını, %14'ü kültürel dini yakınlık 
olmasını ve %9'u ise ailevi nedenleri tercih nedeni olarak belirtmiştir. Ailevi 

nedenlerle Türkiye'yi tercih edenlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelenmiş 
bunların aileleriyle birlikte gelen 20 yaş altı yaş grubundaki çocuk ve gençler olduğu 

tespit edilmiştir. Bu istatistiksel sonuçla birlikte incelendiğinde; Irak'lı mültecilerin 
%50'sinin Türkiye'yi yakınlık nedeniyle, %50'sinin de yakınlık ve güvenli olması 

nedeniyle tercih ettiği görülmektedir. İran'h mültecilerin ise %50'si yakınlık, %10'u 
yakınlık ve demokrasi olması, %15'i kültürel, dini yakınlık ve dil, %15'i köprü ve 

yakın ülke olması nedeniyle ve %10'unun ailevi nedenlerle Türkiye'yi tercih ettiği 
görülmektedir.

Araştırmaya katılanlara "Türkiye'ye sığındığınızda Türkiye'de kalma 
niyetiniz var mıydı?" sorusu yöneltilmiştir. Mültecilerin yaklaşık %32'si Türkiye'de 

kalma niyetiyle sığındığını belirtirken %68'i Türkiye'ye Türkiye'de kalma niyetiyle 
sığınmadığını belirtmiştir.

Araştırmaya katılanlara "En çok yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Sorusu açık 

uçlu soru olarak sorulmuş ve yanıtlar yukarıdaki tabloda verildiği biçimde 
sınıflandırılmıştır. Mültecilerin Türkiye'de yaşadıkları sorunların başında maddi 

sorunlar gelmektedir. Mültecilerin yaklaşık %82'si sorunlarının arasında maddi 
sorunları belirtmiştir. Anket formları incelendiğinde mültecilerin çoğunun

84



TÜRKİYEDE MÜLTECİ VE SIĞINMACI SORUNU TESBİTİNE YÖNELİK ALAN

ARAŞTIRMASI

Türkiye'den çalışma izni alamamaları nedeniyle işsizlik sorunu yaşadıklarını ifade 

ettikleri görülmüştür. İşsizlik sorunu, maddi sorunlar sınıfına dahil edilmiştir. 
Yaşadıkları korkularla ilgili değerlendirmelerde de işsizlik nedeniyle maddi sıkıntı 

yaşamalarının korkularını arttırdığı ifade edilmişti. Mültecilerin yaşadıkları sıkıntılar 

arasında sağlık, eğitim ve sosyal sıkıntılar da önemli bir yer tutmaktadır. Yine bu 

sorunlar da yaşadıkları korkularla paralellik göstermektedir.
Araştırmaya katılan mülteciler Türkiye'den gitme durumlarına göre 

değerlendirildiğinde mültecilerin %50'sinin Türkiye'den gitmek istemediği, %4,5'inin 
kendi ülkesine dönmek istediği, %27,3'ünün Amerika'ya, %4,5'inin Ispanya'ya ve 

%9,1'inin de Kanada'ya gitmek istedikleri belirlenmiştir, %4,5'i ise hangi ülkeye 

gideceğine henüz karar vermediğini belirtmiştir.

Göç olgusu geçmişte var olduğu gibi gelecekte de var olacaktır. Ülkeler 
arasında, ekonomik, sosyal ve politik durumdan kaynaklanan, yasam koşulları ve 

kalitesindeki küresel farklılıklar olduğu sürece göç hareketlerinin devam edeceği 
öngörülmektedir. Ülkemiz yüzyıllar boyunca devamlı sıkıntıların yaşanmış olduğu bir 

bölgede yer almaktadır. Mülteci ve sığınmacı olarak ülkemize gelen göçmenler için 

daha proaktif politikaların yürütülmesi ülkemiz için elzemdir. Türkiye kendi 
bünyesinde yeralan göçmenlere yönelik çalışmaları sosyal bir patlama olmadan 

yerine getirmeli ve yaşam koşullarını lyileştirmelidir. Bu çalışma Ülkemizdeki 
mülteci/sığınmacı sorununa ışık tutmak amacıyla yapılmıştır.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Kumtese
Nga prof. Dr. Sunaj Raimi

Tema: Kultura e tolerances nderfetare tek shqiptaret: Rasti Gjergj Elez Atia

E di se nuk ekziston shqiptar qe jeton diku ne hapsirat 
mbareshqiptare, i çili nuk ka lexuar apo degjuar diçka per heroin tone 
legjendar, trimin e pashoq - Gjergj Elez Alia. Mirepo, nuk jam i sigurte 
plotesisht per nje gje tjeter. Nuk e di a ka ndonje shqiptar qĞ ndonjehere 
ka menduar analitîkisht per filozofine speclfike qe pörmban emertimi 
Gjergj Elez Alia, i elli emrin personal (Gjergj) e ka me primesa krishtere, 
kürse emrin e meşem dhe mbiemrin (Elez dhe Alia) i ka me primesa 
muslimanel? Sa intresante! Sa inspirative! Sa provokative per te persiatur 
dhe shkruar nje artikull te ketij lloji i Personalisht, ka nje kohe me te gjate 
qe po preokupohem me kete enigme, megjithese droja shkencore nga e 
panjohura dhe e pa zberthyeshmja, tinezisht ne kontinultet ma gelltiste 
guximin krijues-analitik. Pas shume dilemave dhe tundosjeve, me ne fund 
vendosa ta provoj se deri ku do mund ta ndriçoj kete dukuri interesante 
sociolinguistike, e cila volens-nolens, duhet pranuar se paraqet nje veçanti 
te nenkultures sone kombetare.

Miröpo, para se t'i leshohemi analizave filozofiko-sociologjike te 
ketij fenomeni te çuditshem sociolinguistik, konsideroj se do ishte ne 
favorin tone elaborues qe ta kujtojme ne forme te rezymuar fabulön e Epit 
tone legjendar per Gjergj Elez Aline.

Siç dihet, Gjergj Elez Alia kishte qene nje kreshnik shqiptar, nje 
azgan i madh dhe bujar i vörtete, i çili terö jetBn e tij e kishte mbrojtur 
nderin e familjes, token e te pareve dhe vlerat e atdheut te lashte. Kishte 
luftuar me topuz e shpate kunder armiqve te vendit dhe torturuesve te 
popullit shqiptar, me ç'rast trimi yne kishte marre nente plage te renda ne 
trup, si trjedhoje e te ciles nente vjet dergjej i shtrirĞ ne shtratin e kulles 
se tij. Ne kete kohe te gjate ate e kishin harruar thuajse te gjithe, perveç 
motres qe i rrinte dite e nate mbi köke. Nente vjet ajo ia lau plaget me uje 
kroni Gjergj Elez Alise, la mjekoi me lotet e syve te maliengjyeshem, ia 
lidhl me shamite e saja te qendisura per nusâri, düke e ngusheiluar me 
armet e tij kalorsiake afer jastekut. Por trimit sypatrembur nuk i dhlmbnin 
plaget e trupit, sepse ai ishte mesuar me to neper shume beteja e 
dyluftime te ashpera. Atij ne fakt i dhimbte fati I motres se tij besnike, e 
cila per shkak te tij ishte ngujuar ne külle per ta sheruar, derisa shoqet e 
saj kishte nje kohe qe ishin martuar dhe kishin Undur femije.

Ne vitin e fundit te ketyre nente viteve te dertjes se kryetrimit, u 
perhap lajmi se kishte ardhur nga deti nje Bajloz i zi, qe vriste pleq e 
priste femije. Ky Bajloz mizor ia kishte vendosur nje kusht te veshtire 
popullit te Gjergj Elez Alise: çdo dite t'i jipnin nga nje dash te pjekur per 
dreke dhe nje vashe te virgjer per argetim. Me qe Bajlozi kishte vrare 
shume kreshnike qe iu kishin kundervure atij, nje dite i erdhi radha qe 
Bajlozi ta marr motren e Gjergj Elez Alise. Kur trimi yne e mori vesh kete 
lajm kobzi, megjithese i plagosur keq, u zgjua si kuçeder e terbuar dhe e 
sfidoi Bajlozin ne mejdan. Pas nje zenke verbale Bajlozi kishte gjuajtur 
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topuzin drejt kokes se Gjergj Elez Alise, por nuk arriti ta qellojö. Ndersa 
kur ky i fundit e förshölleu topuzin e tij te rende, e pellol Bajlozin e zi mu 
ne lüle te ballit, düke e shtrire ate per vdekje.

Köshtu Gjergji Elez Alia u kthye fitimtar ne küllen e tij shekullore, 
ku e priste e motra e merzitur, e cila kur e pa se ishte kthyer gjalle, filloi 
te qante nga gezimi. Atehere kryetrimi yne mblodhi shoket dhe mlqte e tij, 
te cileve zemerpikelluar iu tha : O vellezer te mİ, ua bej hallall token e 
küllen, armet e bagetine, por amanet ua ie motren time te dashur, te ma 
shikoni e donl sikur te jem vet gjaliei Sapo i tha keto fjaie zedridhur, 
Gjergj Elez Alla u shemb pa jete ne perqafimin e metres se dashur, e cila 
nga pikeilimi ra e vdekur ne toke bashke me te veilaun vigan.

Filluan te vajtojne plak e ri, 
nisen te qajne prinder e femije, 
per nje vdekje me plote hijeshi, 
ku vella e moter do t'jene bashke gjithnjl I

I varrosen bashke ne varr, te çilin e rrethuan me nje murane te bukur ku 
mbollen nje bli, qe te joshte çdo kalimtar atypare. Mbi deget e ketij bliri 
kürce nuk vajtoi qyqja, por gjithmone kendoi bılbili, sepse veilau e shpötoi 
motren dhe motra e sheroi veilanei
Eshte kjo nje legjende vertete rrenqethese, qe lotin e nxjerr nga brendia e 
zemres me indiferente.

Jam thelie i bindur se çdo person qe e lexon apo e degjon kete 
tregim, do te tronditet nga pastertia e ndjenjave te shprehura vella e 
moter, por edhe nga funksioni katarzik i ngjarjes se rrefyer. Mirepo, siç 
theksuam edhe ne fiilim te ketij artikulli shkencor, kuintesenca e ketij 
tregimi lidhet me fenomenin e çuditshem te emertimit te personazhit tone 
Gjergj Elez Alia, i çili si i tüle pörmban edhe emer krishter, edhe emer 
musliman. Prandaj, per t'i hyre nje trajtlmi te tüle shkencore, nevojitet qe 
fillimisht te parashtrohen disa pyetje dhe hipoteza, te cilave duhet t'u 
japim pergjigje düke i argumentuar bindshem. Per kete arsye, analizat 
tona mbi kete legjende dhe kenge te vjeter popullore shqlptare do t'i 
mbeshtesim ne disa pyetje dhe hipoteza konkrete, per te cilat konsideroj 
se do te mund ta zberthejne enigmen e rastit Gjergj Elez Alia. Por tek e 
fundit, hipotezat e parashtruara te cilat do t'i shtjellojme me kete rast, 
edhe neşe nuk arrijne qe ta bindin çdo kend qe i lexon, konsideroj se ato 
megjithate ia vlen te analizohen dhe interpretohen, nga shkaku se 
permbajne mendime vertete frymezuese dhe origjinale. Kesisoji, nder 
pyetjet dhe hipotezat me karakteristike qe sipas meje mund ta ndihmojne 
zberthimin e ketij fenomeni te rralle socio-kulturor jane:

1. A mund te kete ndonje lidhshmeri emertimi Gjergj Elez 
Alia me periudhen kalimtare te shqiptareve nga feja 
krishtere ne ate islame?!

2. A eshte koincidence perputhja e emertimit Gjergj Elez Alia 
(nje emer krishter e dy musliman) me perqindjen fetare 
te shqiptareve (nje e treta krishtere dhe dy e treta 
muslimane?!

3. A mund te jete kjo nje mesazh sekret per tolerancen
nderfetare krishtero-islame te shqiptareve?
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4. Apo ndoshta kjo legjendö flet ne menyrö kriptologjike pör
kultin e besnikerise sakrifikuese vella-moter qö veçohet te 
shqiptaröt?

Köto (hipo)teza pra, do tö jene strumbullaröt tanö analitik, rreth tö cllit do 
shtjellohen shpjegimet tona filozofike - sociologjike per Gjergj Elez Aline.

Sa i perket hipotezös se parö, öshtö vertete shumö interesante 
semantika nominale e kesaj dukurie socio-kulturore, sepse i njejti individ 
ne identitetin e tij emertues (pra Gjergj Elez Alia), permban edhe elemente 
krishtere, por edhe elemente muslimane?! Mirepo, paradoksl i gjithe kesaj 
qendron ne ate se emri i tij personal (Gjergj), qö eshte krishter, eshtö i 
pari kürse ato dy te tjeröt - emri i meşem dhe mbiemri (Elez dhe Alia), qe 
jane musliman, jane te dytet me rradhö, mu sikur qe eshte edhe 
kronologjia e pervetesimit te ketyre dy feve nga ana e popullit shqiptar?l E 
kjo gje siç dihet historikisht, pörputhet me kete renditje te 'perqafimit 
religjioz', sepse pas periudhes sö besimit politeist te çilin dikur e kishin 
shqiptaröt e hershem, (periudha e paganizmit pellazgo-ilir), populli 
shqiptare si njeri nga popujte me te lashte evropian, ne fiilim e kishte 
pervetesuar fenö krishtere, ndörsa me pastaj edhe fene muslimane.

Ne köte konstelacion logjik, parashtrohet pyetja : a ka tö böj ky 
lloj pagezimi interferent krishtero-musliman i shqiptareve me periudhön 
antlke tö ekzistimlt te tij, kur populli shqiptar krahas praktikimit te fese 
krishtere, pas nje periudhe te caktuar historike, me te madhe fillon ta 
perqafoje edhe fenö islame? Fenomeni socio-kulturor Gjergj Elez Alia qö 
me nje formulim matematikor do tö mund te shprehej si Gjergj + Elez 
Alia, nö fakt deshmon per periudhen e hibridizimit religjioz, apo mö mirö 
shartimit nderfetar shqiptar, qö paraqet veçorinö me shembullore te 
popullit shqiptar shekuj me rradhe. Siç mund te shihet qartazi nga çdo 
individ qe öshtö i prirur te vrojtojö me kontemplacion tö miröfilltö 
shkencor, kjo tolerance nderfetare e shqiptareve filizat e saj fillestar I 
nxjerr qysh ne periudhen me tö hershme tö zhvillimit tonö etnik dhe 
kulturor.

Hipoteza jonö e dytö kishte te beje me supozimin : a eshte 
koincldencö perputhja e emertimit Gjergj Elez Alia (njö emer krishter, e dy 
musliman) me perqindjen fetare tö shqiptareve si popull, ku siç dihet nje e 
treta e saj eshte krishtere (katolik e Ortodoks), ndersa dy e treta 
muslimane, apo jo?!
Dhe tani, rrjedhimisht nga kjo llnd pyetja : a thua öshtö e rastesishme kjo 
pörputhje procentuale, apo ndoshta ketu fshihet ndonjö enigmö e llojit tö 
vet, me ç'rast permes mitit per Gjergj Elez Aline dhe emertimin e tij 
bireligjioz, nö fakt zbulohet perfaqösimi nümerik i besimtaröve shqiptar tö 
ketyre dy feve ne shoqerine shqiptare.
Sepse, siç mund tö kuptohet neşe i kushtohet pak vömendje renditjes 
emerore, emörtimi i ketij heroi tone legjendar ne vete permban njö emör 
krishter (Gjergj), dhe dy musliman (pra Elez dhe Alia). Pikerisht ashtu siç 
jane edhe besimtaret shqiptarö me statistike, ku nje pjesö u takojnö fesö 
krishtere (katolik e ortodoks), kürse dy pjesö fese islame, ose rreth 33 % 
krishterö, ndörkag 67 % musliman!
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Edhepse per ndonje person skeptik kjo dukuri mund t'i ngjasoje 
nje perputhjeje te rastesishme (koincldence stihike), personalisht 
konsideroj se para nesh gjendet nje enigme e pergjumur, e cila kerkon nje 
ndermarrje hulumtuese me gjithperfshirese, sepse aty mund te fshihen 
disa nga rrenjet e identitetit tone kulturor, fetar dhe kombetar.

Hipoteza jöne e trete kishte te beje me supozimin tone se sintagma 
emertuese Gjergj Elez Alia, ku emri krishter dhe musliman rrijne afer njeri 
tjetrit harmonikisht, habitshem i ngjason jetes harmonike qe me shekuj 
kultivohet ne mes te krishtereve dhe muslimaneve shqlptar?l vertete nje 
gje e çuditshme kjo, bile deri dikund ndoshta edhe e pabesueshme. Por 
gjithsesi qe nje teze e ketilie veshtire mund te kundershtohet, sepse 
elementet e ketij modus vivendi nderfetar akoma jane gjalie ne shogerine 
shqiptare. Ç'eshte e verteta, perditshmeria e bashkejeteses harmonike ne 
mes- te krishtereve dhe muslimaneve shqiptare, sot e me dite ka mbetur 
model europian per tolerancen dhe harmonine fetare, gje qe siç theksuam 
shihet edhe ne emertimin krishtero - musliman te trimit tone legjendar 
Gjergj Elez Alia. Emertim ky, qe nuk iu pengon as shqiptareve te krishtere 
qe trimi mban dy emra musliman (Elez Alia), por nuk iu pengon as 
shqiptareve musliman qe emri i tij i pare (Gjergj) eshte pikerisht krishter! 
Keshtu, megjithese dikujt mund t'i dukem se jam kapluar nga disa ethe te 
ndonje mistlcızmi folklorik (apo nacional-romantizmi religjioz), jam thelle i 
bindur se fenomeni sociokulturor Gjergj Elez Alia, ne gezhojen semantike 
te saj fsheh nje mesazh sekret, i çili i dedikohet promovimit te tolerances 
nderfetare krishtero-islame te shqiptareve I

Dhe ne fund, hipoteza jöne e katert flirton me dilemen se mos 
ndoshta fenomeni Gjergj Elez Alia ne menyre kriptologjike referon per 
kultin e besnikerise sakrifikuese veila-moter, gje qe veçohet sidomos te 
legjendat dhe baladat e iashta shqiptare, te cilat akoma jetojne ne popull. 
Siç mund te kuptohet nga permbajtja e kesaj legjende popullore, syzheja 
e saj ne fakt percjell disa mesazhe interesante, nder cilat mund te 
veçohen: kushtrimi per lufte atdhetare, ruajtja e pragut te shtepise, 
mbrojtja e nderit familjar, solidariteti me popullin e terrorizuar, dhe ne 
veçanti besnikeria mes veilaut e motres. Kjo e fundit me se miri shihet ne 
momentin kur Gjergj Elez Alia e kupton se Bajlozi ogurzi deshiron t"ia marr 
motren, andaj dhe me gjithe plaget e renda qe kishte, ai mblodhi forcat e 
fundit dhe doli ne mejdan dyluftimi me Bajlozin, te çilin siç dihet, e vret 
me nje goditje topuzi. Dalja e Gjergj Elez Alise ne kete dyluftim, sT<a 
dyshim se atij ia afroi vdekjen, sepse ne vend qe te pushonte dhe te 
sherohej, ai me plaget qe kishte e provokoi ardhjen e shpejte te vdekjes. 
Gjergj Elez Alia e dinte mire kete gje, por prap doli ne dyluftim, jovetem 
per shkakun se si veila kishte obligim moral ta mbronte te motren e 
rrezikuar, por edhe per arsye se deshironte t'i faienderohej motres per 
sakrificen qe ajo kishte bere per te, düke e ngushlluar e sheruar me ilaçe 
vite me rradhe. Çfare besnikerie empatiste! Çfare sakrifice hyjnore! Motra 
e harxhon rinine e saj düke ia sheruar plaget te veilaut, e vetedijshme se 
keshtu do te mbetet e pamartuar dhe e shkrete perjete. Perderisa veilau i 
saj Gjergj Elez Alia ishte koshient per fatin e zi qe i kanosej motres, andaj 
e rrezikon jeten e tij si gjysem i vdekur, düke ia shkurtuar jeten Bajlozit 
gjakpires, me qellim te zgjatjes se jetes se motres se devotshme. Por,
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Perendia keta dy nuk i la te vdisnin ne menyre te pervuajtshme, me ç'rast 
ata do te meshiroheshin nga te tjeret per karmön e tyre te keqe. Ai i 
shperbleu te dyte ne menyre qe ua mundesoi vdekjen e gezuar dhe te 
rahatshme: I mori ne parajse te perqafuar si veila e moter, si model per 
sakrifikim familjar e kombetar.

Vlen te theksohet se legjenda e Gjergj Elez Alise (si Alija Djerdjelez) 
eshte prezente edhe ne folklorin popullor boshnjak. Por mendoj se kjo 
legjende mbi Gjergj Elez Aline atje eshte bartur nga shqiptaret, derisa te 
dy popujte (shqiptar e boshnjak) se bashku me shume popuj tjere te 
ballkanit, ishin pjese e Perandorise se dikurshme Osmane. Ky transfer i 
kesaj legjende, tek boshnjaket ka mundur te etablohet edhe nepermes te 
martçsave te perziera shqiptaro-boshnjake, te cilat kryesisht realizoheshin 
ne mes te pjesetareve te fese Islame. Argumentimi i tezes se legjenda e 
Gjergj Elez Alise eshte bartur nga shqiptaet tek boshnjaket mund te behet 
nepermes te faktit se tek populli shqlptar emri Gjergj (pra emri i pare nga 
emertimi Gjergj Elez Alia) akoma haset kudo, derisa tek populli boshnjak 
ky emer nuk mund te haset askund.

Per fund, dua te theksoj se nuk ushqej ndonje lluzion se kjo kumtese 
shkencore e ka ndriçuar dhe zberthyer ne teresi dukurine socio-kulturore 
Gjergj Elez Alia. Por jam thelie i bindur se çeshtja te ellen po e shtjellojme 
ketu, do t'i intrigoje parezistueshem jovetem kersherite e studiuesve qe 
memen me keto tema, por edhe nihilizmin e atyre ’shkencetareve' te ellet 
kulturen e tolerances nderfetare te shqiptareve, jane mundurar ta hedhin 
ne margjinat e fokusimit te mirefillte shkencor sociologjik. Bazuar ne keto 
premisa, konsideroj se hipotezat tona te ngritura, bashke me 
argumentimet e dhena ne kete referim shkencor, ne menyre te 
mjaftueshme e deshmojne aksiomen se kultura e tolerances nderfetare e 
shqiptareve, paraqet nje virtyt te lashte sui generis, te ellen shqiptaret me 
shekuj e kane kultivuar ne trojet e tyre etnike, dhe vazhdojne me krenari 
edhe sot ta bejne ate.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

İKİ TARZ-I TÜRKÇÜLÜK: "ZİYA GÖKALP ve YUSUF AKÇURA'NIN 

FİKİRLERİNİN MUKAYESESİ"

Araş. Gör. Ferit Salim Sanlı1

1 Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Araştırma Görevlisi.

ÖZET

19. Yüzyılın ortalarında bir "dil" ve "tarih" hareketi olarak ortaya çıkan Türkçülük 
akımı, 20.yüzyılın başından itibaren, felsefi, tarihi, kültürel ve edebi bir hareket 
olmasının yanı sıra "siyasi" bir nitelik de kazanmıştır. II. Meşrutiyet döneminden 

başlayarak, Türkçülük hareketi her platformda "söyleyecek sözü olan", programlar, 
hedefler ortaya koyan bir "ideoloji" haline gelmiştir.

Türkçülük akımının, yalnızca "dil ve tarih" hareketi olmasından, bir ideoloji olarak 

tekâmül etmesi sürecinde Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in "başat" rol oynadığı 

görülmektedir. Bu iki önemli düşün adamının Türkçülüğe bakışlarındaki farklılıkları 

idrak edebilmek, aynı zamanda Türkçülük fikrinin "eklektik" yönünü anlayabilmek 

adına oldukça önem teşk l etmektedir.

Anahtar Ketimler: Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Türkçülük, Milliyetçilik, İdeoloji

GİRİŞ

19.yy'ın son çeyreği ve 2O.yy'ın başlarında, Osmanlı Devleti'nde o zamana değin 

görülmeyen çapta entellektüel bir havanın estiği görülmekteydi. "Bu devlet nasıl 

kurtulur" sorusuna cevap arayan Osmanlı aydınları, çeşitli çözümlemeler getirmeye 
çalışıyorlardı. Buna ilave olarak, Rusya'dan göçen Türk kökenli aydınlar, oluşan 

entelektüel havanın hem yaratıcısı hem de zenginleştiren bir unsuru olmuşlardı. Bu 

iki aydın tipolojisinin en meşhurlarından olan iki aydın Gökalp ve Akçura'nın fikirleri, 

hem o döneme, hem de cumhuriyet dönemine oldukça tesir etmişti. Bundan 
hareketle, bu çalışmada çeşitli yönlerden Akçura ve Gökalp'in fikirleri üzerinde 

durulmaya gayret gösterilecektir. Çalışma; "beslendikleri ekoller, Osmanlı aydın 

tipolojisi ve Rusya'dan göçen aydın tipolojisi, milliyetçilik ve Turancılık anlayışları, 
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teorilerinde İslam'ın rolü, savundukları toplumsal felsefe ve iktisat anlayışlan ve 

cumhuriyet dönemine etkileri" diye altı başlığa ayrılmaktadır. Bu başlıklara 
ayırmanın sebebi, karşılaştırma yaparken benzerliklerden ziyade karşıtlıklara 

yoğunlaşılacak olmasıdır. Bundan ötürü bu sunumda "Türkçülük" fikrinin en önemli 

iki savunucusunun birçok meseleye ne kadar farklı baktıkları vurgulanmaya 
çalışılacaktır. Sonuç kısmında ise birbirleri arasındaki çekişmenin neden 
kaynaklandığı sorusuna cevap aranacaktır.

Etkilendikleri Entelektüel Çevreler

Yusuf Akçura ile Ziya Gökalp'ın fikirlerini mukayese etmek için, öncelikle bu iki 

aydının hangi ekollerden, fikir adamlarından etkilendiklerine başvurmak 
gerekmektedir. Burada öncelikle Yusuf Akçura üzerinde durulacaktır.

Yusuf Akçura üzerinde etkili olan entelektüel unsurlar içerisinde, Tatar 

modernciliği, "cedidizm",kuşkusuz en önemli öğedir. Yusuf Akçura bu Tatar 
uyanışının başlıca mimarlarından; Şebabettin Mercani,Alimcan Barudi ve İsmail 
Gaspıralı'dan oldukça etkilenmiştir(Georgeon, 1986:25).

Ziya Gökalp'ın ise daha çok Genç OsmanlIlar hareketinden etkilendiği ve kendi 

eserinde de bahsetmiş olduğu üzere, Ahmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa gibi 

Osmanlı aydınlarından oldukça etkilendiği görülmektedir(Gökalp,1976: 5). Osmanlı 
kökenli Türk aydınları ve Rusya'dan göçen Türk aydınlan arasındaki farka diğer 

bölümde değinileceği için bu bahiste bu ekoller üzerinde fazla durmamakla birlikte 
belirtilmelidir ki; fikirleri arasındaki en temel fark yetiştikleri toplumun sorunlarının 

farklılık arz etmesinden ileri gelmiştir. Her ne kadar Akçura, çocukluğunu 
İstanbul'da geçirmiş olsa da, kendi toplumun önceliklerini her daim ön planda 

tutmuştur.

Dış ekoller kısmında, Yusuf Akçura'nın o dönemin meşhur sosyologları, Comte ve 
Le Play'den değil tarih, milliyet ve ekonomi sorunu konularıyla ilgilenen Albert 
Sorel,Boutny ve Funck Brentano'dan etkilendiğini görmekteyiz(Berkes,2008: 389). 

Fakat her ne kadar Fransa'da Science Politique okulunda eğitim görmüş olsa da, 
Fransız kültürünün etkisi yerine Alman etkisini yeğlediği, "Türk milliyetçiliği, ırk 

düşüncesi ve milli iktisat gibi kavramları" Alman kültüründen aldığı 

anlaşılmaktadır.(Georgeon,1986: 97) Ayrıca Akçura'nın fikirleri içerisinde toplumsal 
Darvvinizmin de yer aldığını söylemek gerekmektedir.

Buna karşılık, Ziya Gökalp'ın psikolojiye ve sosyolojiye nispeten daha fazla 

dayanan fikirlerinin arkasında, Comte,Bergson,Fuaye ve Durkheim'ın fikirlerinin 
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etkili olduğu müşahede edilmektedir(Köseoğlu,2005: 17). Sayılan isimler arasında 

Durkheim'in etkisinin diğerlerinden çok daha fazla olduğu, Gökalp'in eserlerinden 
rahatlıkla çıkarılabilecek bir sonuçtur. Toplumsal Darvvinlzm karşısında, Ziya Gökalp, 

Durkheim'in öne sürdüğü, "toplumsal idealizm" felsefesini savunacaktır. Gökalp'ın 

sosyolojiye olan ilgisinin arkasında eski bir öğretmeni olan, Rum kökenli Dr.Yorgi 
adlı bir şahıs bulunmaktadır. İnkılâbın taklitle yapılamayacağını, inkılâpların halkın 

ruhundan doğması gerektiğini ileri süren Dr.Yorgi, Ziya Gökalp'ın kendi ifadesiyle 

sosyolojiye olan merakını aşılamıştır(Köseoğlu, 2005: 17).

Osmanlı kökenli Türk Aydınları ve Rusya Kökenli Türk Aydınları

19.yy.'ın son çeyreği, Türk Dünyası aydınlarını iki büyük olguyla karşı karşıya 
bırakmıştır. Rusya împaratorluğu'nun tebaası durumunda olan Türkler, Panslavizm 

ve Ruslaştırma politikasına karşı ulusal direniş gösterirken, Osmanı aydınları, 
Abdulhamit döneminin karşısında "hürriyet" mücadelesi vermektedirler (Georgeon, 

1976: 25). Osmanlı aydınlarının mücadelesine elbette, dönemin meşhur sorusu olan 
"Bu devlet nasıl kurtulur" sorusu da eklenebilir. Bu iki aydın tipolojisindeki temel 

farklılıkta bu iki olgu arasındaki farktan meydana gelmektedir. Osmanlı Türkleri ve 
Rusya'dan göçen Türkler arasındaki fark; ikinci grubun Osmanlı împaratorluğu'na 

göçmeden önce, Çarlık yönetiminden kurtulmak amacıyla oluşturulan milliyetçi 

hareketlere önderlik etmesi, bunun karşısında Osmanlı aydınlarının ise çok uluslu 

bir imparatorlukta çeşitli uyruklardan bir ulus-devlet kurmayı amaçlayan bir 

güdülenme içerisinde bulunmasıdır (Arai, 2008: 20) . Bu durum da kuşkusuz, 

Osmanlı aydınları, milliyetçiliği, kendi ülkelerinin kurtuluşu anlamında bir çözüm 

yolu olarak görmelerine, Rusya'dan göçen aydınların ise milliyetçiliği, bütün Türk 

dünyasının uyanışı adına bakmalarına sebep olacaktır. Osmanlı aydınlarında, 

"Türkçülük" birkaç istisnai isimler dışında Balkan Savaşı'na kadar pek fazla telaffuz 
edilmeyecektir. Bu iddiayı somutlaştırmak adına, Francois Georgeon'un 

Vambery'den aktardığı cümleler emsal teşkil etmektedir:

"Şöyle bir olay anımsıyorum,bir gün iyi eğitim görmüş 
kimselerle Türk ulusunun etnografik öneminden,bu ulusun 
kollarının Lena kıyılarından,Asya'ya,öte taraftan da Adriyatik 
kıyılarına uzağından söz ettim..Bunun üzerine bana, "Siz bizi 
Kırgızlarla ya da şu kaba saba Tatarlarla karıştırmış 
olmayasınız..."(Georgeon, 1986: 14)
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Mesela Ziya Gökalp'ta, "Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak" adlı eserine, 

sanki Hülagu'nun yaptığı zulümlerle Türkçüler arasında bir ilişkinin var olduğu 
saldırısının karşıt fikir adamlarınca yapıldığını, oysaki Türkçülerin hedefinin "Çağdaş 
bir İslam Türklüğü" oluşturmak olduğunu iddia eder.(Gökalp, 2007: 45)

Gökalp'ın ve Akçura'nın milliyetçilik kuramlarındaki İslam'ın rolü daha sonra 

tartışılacağı için şimdi Gökalp'a ve Akçura'ya göre "milliyetçilik" ve "Turancılık" 
fikirleri arasında karşılaştırma yapılacaktır.

Gökalp ve Akçura'ya Göre Milliyetçilik ve Turan Ülküsü

Gökalp ve Akçura'nın fikirleri arasındaki en keskin fark, millet tanımına 
getirdikleri bakış açısından ileri gelmektedir. "Millet nedir" sorusuna cevap arayan 

Yusuf Akçura, millet tarifinin her millet tarafından, mevcut şartlara ve hedef alınan 

amaca göre değiştiğini, mesela Almanlar ve Slavlar'ın, "ırk ve dili",Fransızlar'ın 

"arzu ve iradeyi" ön plana çıkardığından bahseder. Yusuf Akçura da, Alman ve 
Slavlar'ın tarifine benzer bir tanımlama getirecektir. Akçura'ya göre millet, "ırk ve 
dil" esası birliğinden dolayı sosyal vicdanında birlik ve beraberlik meydana gelmiş 
bir insan toplumudur" (Akçura, 2003: 18).

Gökalp ise, millet tanımını yaparken, Fransızlar'ın tarifine yakın bir niteleme 

yapacaktır. Gökalp'e göre millet, "lisanca, dince, ahlakça ve estetikçe müşterek 
olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir. Bir adam 

kanca müşterek bulunduğu insanlardan ziyade, dilde ve dinde müşterek bulunduğu 

insanlarla beraber yaşamak ister. Çünkü insani şahsiyetimiz bedenimizde değil 
ruhumuzdadır" diyerek, milleti kültür ve birarada yaşama iradesine 

indirgemiştir(Gökalp, 1976: 18). Tabi burada, Yusuf Akçura'nın ırk terimini hangi 
anlamda kulandığı sorusu akla gelebilir. Francois Georgeon, Yusuf Akçura'nın ırk 
kavramı yerine daha sonraları Türklük kavramını kullandığını fakat Akçura'nın 

ilgilendiği yönün sosyolojik olmaktan ziyade, siyasal olduğunu ve Türklük ile değil, 
Türkçülük ile ilgilendiğini iddia eder(Georgeon, 1986: 41). Gökalp ise; şecerenin 

atlarda aranmasını gerektiğini savunur(Gökalp, 1976: 19).

Türk milliyetçiliğinin kaynağını sorgulayan iki fikir adamı, bu hususta da farklı 

bakış açıları getirmiştir. Ziya Gökalp'a göre; Türk milliyetçiliğinin kaynağı, 18.y.y 

Avrupa'sındaki Türk sanatı modasında daha sonra da 19.y.y.'da Avrupa'daki 

Türkoloji çalışmalarının gelişmesinde aranmalıdır(Gökalp, 1976: 1-2). Türk 
milliyetçiliği fikrinin OsmanlI'ya girişini izah eden Ziya Gökalp, "milliyetçilik fikrinin 
İslam âleminin son ümidi olan Osmanlı Devleti'ni yüz seneden beri parçalayan bir 

mikrop olduğunu, milliyet fikrinin İslamiyet aleyhinde mümkün olan her şeyi 
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yaptığını ve bu silahı kullanma sırasının Türklere geldiğini"(Kösoğlu, 2005: 16) , 

1914 yılında yazdığı bir makalede savunur.

Akçura ise 1912 yılında yazdığı bir makalede, "Türk milliyetçiliğinin kaynağı nedir" 

sorunsalına çok farklı bir bakış açısı getirmektedir. Bu yaklaşım içerisinde en göze 

çarpansa Akçura'nın Türkleri bir bütün olarak mütalaa etmesidir. Bir diğer fark ise; 
Akçura'nın, Türk milliyetçiliğin kaynağı konusunda, Türklerdeki derin ekonomik ve 

toplumsal değişimlerin sonucunu gündeme getiriyor olmasıdır(Georgeon, 1986: 67). 

Türkleri bir bütün olarak mütalaa etmesine örnek olarak, bizzat kendisinin 

hazırladığı, 1911 yılında kurulan, Türk Derneği Cemiyeti'nin programına göz 

atabililiriz. Programdaki üç madde bu hususta dikkati çeker:

"Risale Türk ırkının mümkün olduğu kadar ekseriyeti 
tarafından okunup anlanarak istifade olunacak bir tarzda 
yazılacaktır"... "Risale, umum Türklerce makbul olacak bir 
ideal ibdaına çalışacaktır"... "Türkler'in birbiriyle tanışmaları 
için Türk Dünyası'nın her tarafından olup geçen ve hassaten 
kardeşler arasında sevinç veya kederi mucip olacak olan 
vakıalar ile Türk Dünyası'nın ötesinde berisinde tekevvün eden 
fikir cereyanları kaydolunacak ve Türk ırkının muhtelif 
kavmiyetlerinde doğan edebiyat, ırkın bütün efradına bildirmek 
için çalışacaktır"...(Arai, 2008:23)

Bu iki fikir adamının, Turan kuramlarına baktığımızda ise, benzerliklerin daha fazla 

olduğunu görmekteyiz. İkisinin de Turancılık fikrinden maksadı, Türk kökenli 
halkların birleşmesiydi. Macaristan'ında doğan Turancılık düşüncesi,1900'lü yıllarda 

Osmanlı aydınlan tarafından işlenmiş ve topraklarını hızla kaybeden bir ülkenin 
aydınlarının "ütopik" düşüncesi haline gelmişti. Macarları da içerisine alan ve Tekin 

Alp tarafından kuramlaştırılan "Büyük Turan" düşüncesini bu iki fikir adamı da 

reddediyordu(Georgeon: 1986, 19). Ziya Gökalp, Turan kelimesiyle bütün Türk 

şubelerini içeren Büyük Türkistan'ı ima ettiğini ve Turan'ın uzak bir mefkûre 

olduğunu, mefkûrenin ise geleceğin yaratıcısı olduğunu ileri sürmüştür 

(Gökalp,1976: 23). Yusuf Akçura ise Türklerin birliği konusunda idealist bir 

yaklaşımın içerisindeydi. Macar ve Türklerin ortak Panslavizm tehlikesi karşısında 

ittifak yapması noktasını öne çıkarmaya özel bir önem veriyor bunun iki halkın 

birbirleriyle yaklaşmasında, etnik kardeşlikten çok daha etkili ve gerekli olduğunu 

savunuyordu( Georgeon, 1986: 45).

Akçura ve Gökalp'e Göre Türk Milliyetçiliği'nin Teşekkülünde İslam
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Türk milliyetçiliğinin teşekkülünde İslam'ın rolü, aydınlar tarafından hep tartışılan 

bir konu olmuştur. Bu tartışmayı makalesinde işleyen Gökhan Çetinsaya,İslam'ın 

hem Gökalp'ta hem de Akçura'da milliyetçilikle birlikte, Türk milliyetçiliği' fikrini 

oluşturduğunu iddia eder.(Çetinsaya, 1999: 384). Tabi, bu argüman hem Gökalp 

nazarında hem de Akçura nazarında tartışmaya açıktır. Öncelikle Gökalp'a değinen 

yazar, Gökalp'ın teorisinde dinin, Türk milli kültürünün en önemli unsuru olduğunu 

ileri sürmektedir. Yazar, Gökalp'ın; Türk milleti kimliğinin inşasına dini bağlan 
kullandığını ve İslam'ın milliyetçiliğe cevaz verdiğini iddia ederek, Türk 

milliyetçiliğine meşruiyet kazandırdığını iddia etmektedir(Çetinsaya, 1999: 

354).Hakikaten, Ziya Gökalp'ın 1913 yılında yazdığı "Türkleşmek, İslamlaşmak, 

Muasırlaşmak" adlı eserine baktığımızda, Gökalp'ın "ümmet-millet-devlet' 
kavramlarını incelediği kısımda, Çetinsaya'nın argümanına dayanak oluşturacak 

fikirlere rastlanmaktadır. Ziya Gökalp bu kısımda;

"ümmet ile millet arasındaki ilişki, genel ile özel 
arasındaki ilişki gibidir... Devlet ile millet arasında bir ölçüye 
kadar genel ile özel ilişki vardır... Mesela Osmanlı Devleti bir 
İslam devletidir, yani Müslüman milletlere dayanan bir 
devlettir. Varlığı ile birlikte, kültür ve bilimi ile dayanak olan iki 
büyük unsur, Türk ve Arap milletleridir. Öyleyse Osmanlı 
Devleti'ne bir Türk-Arap devletidir denilebilir..." (Gökalp, 2007: 
67)

cümlelerini kullanmış ve kutsal olarak yalnız iki şeyin varolduğunu; bunların da 

ümmet ve millet kavramları olduğunu ileri sürmüştür(Gökalp, 2007: 68). Tabi,bu 

fikri 1913 yılında,yani Osmanlı Devleti'nin bünyesinde sayısı 6-8 milyon arasında 
bulunan Arap unsurun bulunduğu bir dönemde savunması gözden kaçmamalıdır.

Çetinsaya, aynı makaldede, Gökalp'ın eski fikirlerini Kurtuluş Savaşıyla beraber 
değiştirdiği tezini kabul etmemiş ve de buna dayanak olarak da Gökalp'ın 1923 
yılında basılan "Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde; "Türk milletindenim, İslam 

ümmetindenim, Garp medeniyetindenim" parolasını ileri sürmüştür (Çetinsaya, 

1999: 355). Ancak, Gökalp aynı eserde millet tarifi yaparken, İslam ittihatçılarının 
millet tarifini eleştirmiş ve lisanda ve kültürde müşterek olan millet zümresinin, 

ümmetle bağdaşamayacağını, milletin "ulusal",ümmetin ise "uluslararası" olduğunu 
ileri sürmüştür(Gökalp, 1976: 16). Bu kısım, Çetinsaya'nın makalesinde geçmez. 

Akçura üzerine de değinen aynı makale, Akçura'nın "etnik-dinsel" bir milliyetçilik 
anlayışı getirdiğini ileri sürer. Yazara göre, bunda şaşılacak bir durum yoktur çünkü 
Akçura "Cedidizm" ekolünden gelmektedir (Çetinsaya, 1999: 355). Yazar, 
Akçura'nın kuramındaki Türk milleti kimliği inşasında, İslam'ın çok önemli bir faktör 

olduğu, milliyetçiliğin dinin yerine geçemeyeceğini savunduğunu ileri sürer. Yazar, 
Akçura'nın şu sözlerini de makalesine almıştır: İslam milliyetçiliğin varlığını kabul 
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etmeli, Türk milliyetçiliği İslam'ın gücünü kullanmalı ve İslam Türk milliyetçiliğine 
hizmet etmelidir(Çetlnsaya, 1999: 355). Akçura'nın,1904 yılında yayımlanan "Üç 

Tarz-ı Siyaset" adlı makalesinde geçen bu satırlar, hakikaten Akçura'nın teorisinin 

bir Türk-İslam sentezi olduğu izlenimi vermektedir. Fakat Akçura aynı eserde;

"Zamanımız tarihinde görülen umumi cereyanlar ırklardadır.
Dinler, din olmak bakımından gittikçe siyasi ehemmiyetlerini, 
kudretlerini kaybediyorlar... Dolayısıyla, dinler ancak ırklarla 
birleşerek, ırklara yardımcı hatta hizmet edici olarak, siyasi ve 
içtimai ehemmiyetlerini muhafaza edebiliyorlar..."(Akçura, 
2007: 60).

cümlelerini kullanarak, İslam'ın rolünün sadece Türk milliyetçiliği fikrinin 
oluşmasında bir dürtü olabileceğini savunmuştur. Yusuf Akçura'nın cedidizm 

ekolünden geldiğini ileri süren yazara karşılık, Francois Georgeon'un Gaspıralı İsmail 
ile Yusuf Akçura arasında yaptığı mukayese bu konuda açıklayıcı olabilir. Francois 

Georgeon, ikisinin arasındaki temel farklılığın, İslam'a ve Türklüğe verdikleri önem 

olduğunu, Gaspıralı için İslamiyet'in, Akçura için ise Türk milliyetçiliğinin üstün 

durumda olduğunu belirtir(Georgeon, 1986: 27).Bu cümlelerden de anlaşılacağı 
üzere, Akçura İslam'ı sadece Türk milliyetinin biçimlendirilmesi ve Türk 

milliyetçiliğinin gelişmesinde bir araç olarak görmektedir.

Akçura'nın ve Gökalp'ın Kuramlarında "Toplumsal Felsefe" ve "İktisat"

Akçura'nın yazılarında kendini gösteren fikirlerin arasında "Sosyal Darvvinizm" in 

ve materyalizmin etkilerinin var olduğu göze çarpmaktadır. Akçura'ya göre 
milletler,"toplumsal sınıflar ve bireyler arasında var olduğu gözlenen çatışmalar, var 

olma mücadelesinin özel bir biçiminden" farklı bir şey değildir(Georgeon, 1986: 31). 
"Portekiz İhtilali Münasebetiyle" adlı bir yazısında, Osmanlı entelektüellerini ağır bir 

dille eleştirmiş, onları ekonomik sorunlara ilgisiz kalmakla suçlamıştı. Aynı yazıda 

tarihsel materyalizm konusunu işleyen Akçura'ya göre, her ne kadar Marx ve 
takipçilerinin aşırıya kaçtığını düşünse de, tarihçiler ve siyaset adamları için 

"materyalizm","idealizm" den çok daha gerçeğe yakındır (Georgeon, 1986: 66). 
Akçura'nın Türk milliyetçiliğinin kökenleri konusundaki düşüncelerini daha önce 
belirtmiştik. Bu düşünceler de, Akçura'nın "tarihsel materyalizm" konseptine uygun 

bir tarif getirdiğini söyleyebiliriz. Yusuf Akçura, toplumsal devrim kavramını da sık 

sık kullanmaktadır. Akçura'nın toplumsal devrim teriminden kastettiği; "ağır ve 

emin" bir devrimin yapılmasıdır. Akçura'ya göre devrim, "sabrın ve gücün" 

sayesinde gerçekleştirilebilecek bir mücadeledir(Georgeon, 1986: 73). Elbette bu 
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düşünceler, Akçura'yı iktisat üzerinde daha yoğun düşünmeye ve fikir üretmeye 

sevk edecektir.

Ziya Gökalp ise ünlü eseri Türkçülüğün Esasları'nda, tarihsel materyalizm ve 

toplumsal idealizm adlı bir başlık altında bu iki fikrin karşılaştırmasını yapmak 

suretiyle, kendisinin bağlı olduğu toplumsal felsefe hakkında görüşler ileri 
sürmüştür. Kari Marx ve Emile Durkheim bağlamında meseleyi tartışan Ziya Gökalp; 

Marx'ın toplumsal olayları iktisadi sebeplere indirgediği, iktisadi sebepler dışında bir 
sebebin olamayacağını olsa olsa netice olabileceğini savunduğunu 

belirtmiştir(Gökalp, 1976: 64). Bundan sonra Durkheim'ın fikirlerini aktaran Gökalp, 

Durkheim'ın; iktisadi olayların diğer toplumsal olaylara göre hiçbir ayrıcalığının 

bulunmadığını, iktisadi hadiseler nasıl bir gerçeklikse, dini, ahlaki...v.s meselelerin 

de birer gerçekliğinin bulunduğunu savunduğunu ifade etmiştir(Gökalp, 1976: 64). 

Bu karşılaştırmadan sonra Gökalp, konu hakkında kendi fikirlerini öne sürmüştür. 

Gökalp'a göre, toplumsal olaylar arasında yalnız iktisadi olayları gerçeklik telakki 

etmek, fizyolojik olaylar arasında yalnız midye ile hazım borusuna ait olayları 

gerçeklik telakki etmek gibidir. Marx'ı, "halkı sadece işçi sınıfından ibaret" görmekle 

eleştirmiş, oysaki "genel" anlamında kullanılan halkın, hukukça birbirine eşit kabul 
eden bütün sınıfların toplamı olarak tarif etmiştir(Gökalp, 1976: 65). Konunun 

ilerleyen safhalarında, tekrar Durkheim'ın kuramına değinmiş ve Durkheim'ın ortaya 
attığı "organik toplum" ve "mekanik toplum" ayrımı üzerinde durmuştur. İlkel 

toplumlardaki bağılığın ortak vicdanlardan kaynaklandığı mekanik toplum ve 

işbölümlerinin arttığı organik toplum tanımlarına katıldığını dile getiren Gökalp, 
toplumsal olayların, mutlaka mensup bulundukları zümrenin ortak vicdanında şuurlu 

bir idrak halinde bulunması gerektiğini savunmuştur (Gökalp, 1976: 67). Bu 

cümlelerden hareketle, Gökalp'ın "çatışma" eksenli tarihsel materyalizm yerine 

"uyum" eksenli toplumsal idealizm fikrini benimsediğini görürüz. Akçura ve 
Gökalp'ın önerdikleri iktisadi modellerde de bu durum belirgin bir şekilde göze 
çarpmaktadır.

Akçura ve Gökalp'ın "milli iktisat" anlayışları, getirdikleri çözüm önerileriyle 

birbirine benzer gözükmektedir. Fakat bu durum yanıltıcı olmaktadır çünkü ikisinin 

iktisat anlayışları çok farklı fikirlerden kaynaklanmaktadır. İktisadi anlamda 

Akçura'nın altını çizdiği noktalardan biri; Türk burjuvazisi diye bir olgunun 

olmamasıdır. Bir Türk burjuvazisinin oluşturulması gerektiği kanaatine daha 1910'lu 

yıllarda varan Akçura, Türk Yurdu Dergisinde, dönemin ünlü ekonomisti olan Rus 

kökenli Parvus'a yazılar yazdırarak, milliyetçi cenahı iktisadi meselelerle meşgul 

olmaya çağırmaktadır(Georgeon, 1986: 78). Akçura, Türk milleti içerisinde bulunan 
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sınıfların karşılaştıkları sorunlara değiniyor ve "küçük toprak sahibi köylüler", 

"topraksız tarım işçileri", "kentlerde çalışan küçük zanaatkarlar" ve "gündelik 
ücretliler" gibi sınıflandırmalar yaparak (Georgeon, 1986: 92), Osmanlı 

aydınlarının pek de alışık olmadığı terimlerle iktisat sorununu dile getiriyordu.

Gökalp'in iktisadi anlayışına baktığımızda İse, O'nun iktisatı, milli bünyenin en 

önemli özelliklerinden biri olduğunu gördüğünü gözlemlemekteyiz. "Milli iktisat" 
kavramına, Akçura gibi sahip çıktığı, dönemin meşhur iktisatçısı "List'"in 
fikirlerinden yararlanarak "milli burjuvazinin yaratılması adına uğraş verdiği 

gözükmektedir.(Ünüvar,2003: 33). "Yeni Mecmua" adlı iktisadi ağırlıklı konular 

işleyen bir dergide çıkan Gökalp'in iktisat anlayışı sosyoloji dairesi içindedir. O'na 

göre milli iktisatın yaratılması için genel ahlak sorununun çözüm bulduğu bir ortam 
gerekmektedir çünkü genel ahlak sıkı sıkıya mesleki ahlaka bağlıdır. Mesleki ahlakın 

yükseltilmesi için önce "korporasyonların, meslek sınıflarının, gelişmesi gerekir. 
Gökalp, toplumu; yardımlaşmayı, dayanışmayı seven kollektif bir bilince ulaştırma 

idealini benimsemiştir(Ünüvar, 2003: 34). Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere, 

her ne kadar iki düşünür de "milli iktisat" kavramı ve milli burjuvazi yaratma 

idealinde müşterek fikirler öne sürse de, "çatışma" ön kabulü ile iktisata yaklaşan 

Akçura ile "uyum" ön kabulü ile iktisata yaklaşan Gökalp arasında ciddi bir söylem 

farkı bulunmaktadır. Bunların içinde hiç kuşkusuz en genel fark, Akçura'nın iktisat 

bilimini bir disiplin bütünlüğüyle irdelemesi; Gökalp'in ise iktisat bilimine kendi 

sosyoloji kuramı içerisinde ikincil bir önem atfetmesidir.

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Akçura ve Gökalp'in Fikirleri

Cumhuriyet döneminde Akçura ve Gökalp'in rolü hep tartışılagelen bir konu 

olmuştur. Bir kısım aydınlar, Atatürk'ün Ziya Gökalp için "Fikirlerimin Babası" 

dediğini ileri sürerek, Ziya Gökalp'in cumhuriyetin resmi ideologu olduğunu iddia 

ederken; bir kısım aydınlar ise, Ziya Gökalp'in Kemalistlerin nezdinde kabul 

görmediğini, buna karşın, fikirlerindeki seküler yapı nedeniyle Yusuf Akçura'nın ise, 

Kemalistler nezdinde olumlu karşılandığını iddia etmektedir(Georgeon, 1986: 106). 

Yusuf Akçura'nın cumhuriyetin İlk dönemlerinde milletvekili olduğunu ve 1931 

yılında kurulacak Türk Tarih-i Tetkik Cemiyeti'nin başkanı olduğunu biliyoruz fakat 

maalesef Ziya Gökalp'in 1924 yılında ölmüş olması, bu sorunsala varsayımlarla 

yaklaşmamızı mecbur kılmaktadır. Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları adlı eserine 

baktığımızda, daha önce de bahsetmiş olduğumuz "millet" tanımı, solidarizme 

dayanan "halkçılık" tanımı ve bu çalışmada değinmediğimiz "musiki, edebiyat, din, 
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kadın hakları, eğitimin birleştirilmesi" gibi konularda, cumhuriyetin ilk yıllarında 
yapılan reformların öncülük etmiş olabileceğini söyleyebiliriz. 1923 yılında yazdığı 
"Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde, 1913 yılında yazdığı "Türkleşmek İslamlaşmak 

Muasırlaşmak" adlı eserinden birçok konuda, özellikle İslam'ın rolü konusunda, 

farklı düşünceler ileri süren Gökalp'ın, özellikle millet tanımı ve batı medeniyetine 

girmemiz gerektiğini savunan düşünceleri, Kemalist dönem reformlarıyla 
örtüşmektedir. Fakat Gökalp'ın, İslam'ın rolü hususunda, Kemalist dönemin laik 

uygulamalarından daha fazla önem atfettiği, yaptığı kültür-medeniyet ayrımı, 

devrimlerin yerine evrimi savunduğunu ve dil reformu düşüncesinin Kemalist dönem 

uygulamasına göre daha ılımlı olduğunu kabul edersek, Kemalist dönemin resmi 
ideologu sıfatının çok da doğru olmadığı kanaatine ulaşabiliriz.

Akçura'nın ise, dönemin Türkçülerine nazaran seküler fikirleri, "milli iktisat" 

konusundaki düşünceleri, Cengiz Han, Timur gibi şahsiyetlerin yer alması 

gerektirdiği gibi birçok düşünce Kemalist dönem reformlarında yer almıştır. Aynca, 
Akçura'nın daha 1904 yılında, "Osmanlıcılık" fikri yerine "Türkçülük" düşüncesini 

önermesi ve dolaylı olarak Osmanlı Devleti'nin sıkınırlar) konusundaki realist 

yaklaşımı, cumhuriyet kadrolarının zihniyeti ile uyum içerisindedir. Gökalp'taki 

romantizm yerine realist bakış açısı ve de cumhuriyet döneminde Pantürkist 
söylemini azaltması, Akçura'yı Kemalist dönemin en önemli aydınlarından biri haline 

getirmiştir. Fakat Akçura'nın devrim konusunda, çalışmamızda daha önce de 
değinmiş olduğumuz üzere "ağır ve emin" bir tempoda olması gerektiği düşüncesi 

ve yine Gökalp gibi, dil reformu konusunda cumhuriyet dönemi reformistleri kadar 

keskin bir tutum İçersinde olmayışı, O'nu da Kemalist dönemin resmi ideologu 

sıfatına koymamamız gerektiğini düşündürtmektedir. Akçura'nın cumhuriyet dönemi 
uygulamalarıyla ilgili düştüğü en önemli farklardan biri ise “medreselerin 

kapatılması" konusunda eleştirel bir tutum içerisinde olmasıdır(Georgeon, 1986: 

111). Burada tabi, Yusuf Akçura'nın Kazan'da okuduğu Muhammediye medresesinin 

kendisinde çok önemli izler bıraktığı düşüncesine kapılabiliriz çünkü genel olarak 

Akçura'nın laik uygulamalarla bir sorununun olmadığı gözükmektedir. Cumhuriyet 

dönemi uygulamalarıyla olan bir diğer fark İse Akçura'nın millet tanımını "ırk" 
esasına, cumhuriyet döneminin resmi millet tanımının ise "bir arada yaşama 
arzusuna" dayanmasıdır.

SONUÇ

Altı başlık altında özetlenene konulara dayanarak, Akçura ve Gökalp'ın her ne 

kadar aynı düşünce zümresinin, (Türkçülük), mensupları olsa da birçok noktada 

ayrıldıklarını gözlemlenmektedir. Tabi, bu da bize dönemin entelektüel yapısının 
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zengin oluşunu göstermektedir.70'li yılların milliyetçi cereyanları, Gökalp'ı idol almış 

fakat Gökalp'ın 1913 yılında yazdığı "Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak" adlı 

eserine bağlı kaldıkları görülmektedir. Yusuf Akçura ise bu dönemde Niyazi 

Berkes'in deyimiyle "Unutulmuş Adam" vazifesi görmektedir. Bunun sebebi olarak, 

Gökalp'ın 1913 yılında yazdığı eserin dönemim konjonktürüne göre daha 

muhafazakâr tonlar taşıması, Akçura'nın ise daha seküler tonlar taşıması olarak 
düşünebiliriz. Gökalp'ın, "Türkçülüğün Esasları adlı eseri 70'li yılların milliyetçi 

cereyanlarında ne kadar yer bulmuştur" sorusu ise bir başka çalışmanın konusu 

olabilir.

Gökalp ile Akçura arasındaki kişisel çatışma da önemlidir. Gökalp,.İttihat ve 

Terakki Cemiyeti içerisinde resmi ideolog vazifesi görmüştür oysaki Akçura'yı 
II.Meşrutiyet sonrasında İttihat ve Terakki içerisinde görülmemektedir. Akçura niçin 

İttihat ve Terakki içerisinde yer almamıştır sorusu burada akla gelebilir. Bazı 
yazarlar, Akçura'nın aktif siyasetle ilgilenmediğini söylese de Akçura'nın cumhuriyet 

döneminde milletvekili olduğu bilinmektedir. Bana göre Akçura'nın İttihat ve Terakki 

içersinde yer almayışı, bu partinin dönemsel farklılıklarından ileri gelmektedir. II. 

Meşrutiyet sonrasında Osmanlıcı bir siyaset izleyen parti, ancak Balkan Savaşı'ndan 

sonra Türkçülük politikası izlemeye başlamıştır. Oysaki daha 1904 yılında Akçura, 
"Bundan sonra Osmanlı milleti oluşturmak beyhude bir çabadır" diyerek realist bir 

yaklaşımın içerisine girmiştir.

Daha önce de değinmiş olduğum üzere, Osmanlı aydınlan ile Rusya'dan göçem 

aydınlar arasındaki çekişme de, aralarındaki çatışmada etkilidir. Ziya Gökalp; 
"Osmanlı Türk'ü, kendi memleketinin siyasetine kendisi, istikamet 

vermelidir(Kösoğlu, 2005: 83)" diyerek bu ihtilafı kanıtlamıştır fakat aralarındaki 

çekişme salt bu sebeplerden mi kaynaklanıyordu sorusuna cevap olarak bence 

aralarındaki "entelektüel iktidar" mücadelesi daha mühimdir. Buna somut bir örnek 

olarak, her ikisinin de "Türkçülüğün Tarihi" hususunda verdiği şahsiyetlere bakmak 

yeteriidir. Gökalp, "Türkçülüğün Esasları" adlı eserinde; Gaspıralı İsmail, Ağaoğlu 

Ahmed, Mirza Feth Ali Ahunzade gibi birçok ismi zikrederken, Akçura'nın ismini 

sadece bir satırda zikretmiştir (Gökalp, 1976: 8). Akçura ise "Türkçülüğün Tarihi" 

adlı eserinde; Necip Asım Bey,Veled Çelebi,Mehmed Emin Yurdakul gibi bir çok 

Osmanlı kökenli Türkçüye değinirken, kitabın sonunda Ziya Gökalp'e yer vermiş 

fakat Ziya Gökalp'ten daha çok Hamdullah Suphi'den bahsetmiştir(Akçura,2007: 

177). Bu veriler bize aralarındaki "Türkçülük hareketinin entelektüel iktidarı" 
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çekişmesinin ipuçlarını vermekte, bu iki aydının bir diğerini önemsiz olarak 
atfettiklerini gözler önüne sermektedir.
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TÜRKİYE'SİNDE KEMALİST İDEOLOJİ VE TARİHYAZIMI ARASINDAKİ 

ETKİLEŞİM

Araş. Gör. H. Seçkin Çelik1

1 Hacettepe Üniversitesi, AİİTE, şeçkinceliK2@gmajl.çQm

ÖZET

Modern çağın siyasi yapılanışına damgasını vuran devrimler, tarihsel bir kopuş 
iddiasındadır; ancak devrimler bile meşruiyetlerinin temelini tarihte aramak zorunda 

kalmışlardır. Bu da seçmeci bir tarih anlayışını beraberinde getirmiştir.

Erken Cumhuriyet döneminde, diğer devrimlerle benzer bir şekilde, "Eski RejinT'in 
eleştirisini yapma ihtiyacı belirmiştir. Dolayısıyla dönemin tarihyazımında Osmanlı 

asırları, medeniyet kuruculuğu misyonuna sahip olarak nitelendirilen Türklerin 
tarihinde, talihsiz ve geçici bir parantez olarak ele alınmıştır ki bu, özellikle 16. 

yüzyıldan sonrası için geçerlidir.

1930'ların Türkiye'si, sadece tarihyazımında değil; fakat ideolojik şekillenişte de 

bazı atılımlara sahne olmuştur. Bu bağlamda çeşitli yazarlar tarafından Kemalizm'in 
içeriğine ve siyasal programına dair eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerde de "Eski 

RejinY’in eleştirisi önemli bir husus olarak yer bulmuş, eleştiriler Türk Tarih Tezi ile 

etkileşimli bir biçimde ortaya konulmuştur. Böylece bu eserler, ideoloji ile tarihin 

oldukça iç içe geçtiği bir nitelik arz etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Kemalizm, Türk Tarih Tezi, Erken Cumhuriyet Dönemi, 

İdeoloji, Osmanlı İmparatorluğu.

GİRİŞ

Tarih, bugünü yeniden kurmak isteyen her yönetimin meşruiyetini aradığı bir hazine 

olmuştur. Modern çağ devrimlere dayalı kopuş iddialarıyla başlasa da, devrimciler
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bile sahneye çıktıklarında, tarihe dayalı birtakım meşrulaştırmalara başvurmaktan 
kaçınmamışlardır. Bu da geçmişe dair seçmeci bir anlatıyı, yeni dönemlendlrmeleri, 

yeni kahramanları ve yeni suçluları yaratmıştır. Bu bakımdan her tarih, bir anlamda 

çağdaş tarihtir (Munslovv, 2000: 12) ve her çağdaş tarih, geçmişte yeni bir rota 
bulur.

Filozof VValter Benjamin, haklı olarak şöyle yazmıştır: "(...) ancak bütünüyle 

kurtuluşa erebilmiş bir insanlık geçmişine de bütünüyle sahip olabilir. Anlatılmak 
istenen, şudur: Ancak kurtuluşa ermiş bir insanlık için geçmişi, her anıyla 

alıntılanabilir nitelik kazanmıştır. Yaşanmış anlarından her biri, gündemdeki bir 
alıntıya dönüşmüştür." (Benjamin, 2000: 34). Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, 
insanlık "kurtuluşa" ermediğine göre, hiçbir kurucu iktidar için geçmiş bütünüyle 

alıntılanabilir değildir; daha doğrusu geçmiş, tarih anlatısında ancak seçmeci bir 

tarzda yer alabilir, bütünüyle sahiplenilir olmaktan uzaktır.

Türkiye Cumhuriyeti de kurulurken, benzer bir sorunsalla karşı karşıya kalmıştı. 

Atatürk'ün en ziyade önem verdiği projelerin başında Türk Tarih Tezi'nin gelmesi 
(Hanioğiu, 2011: 180) bir rastlantı değildi. Tarih Tezi ve daha sonra gelişen 

Cumhuriyet dönemi tarihyazımı, Türk insanının geçmişe yönelik bakışını devrimci bir 
şekilde değişirdi: Hemen tamamıyla Osmanlı hanedanı üzerine kurulu bir tarih 

anlatısı varken, yeni tarihyazımı, bu dönemi Türk tarihinin küçük bir parçası haline 

getirdi: Sadece zamansal olarak değil; ama aynı zamanda tarih kitaplarında tuttuğu 
yer bakımından da (Toprak, 2012: 371).

Aslında Türk Tarih Tezi'nin içeriğini belirleyen pek çok öğe, daha Osmanlı 
zamanında kaleme alınmış olan eserlerde mevcuttu. Mustafa Celalettin Paşa'nın Les 

Turcs Anciens et Modernes adlı çalışması2 ya da Ziya Gökalp'in Türk Medeniyeti 
Tarihi (2007) adlı eseri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Ancak erken Cumhuriyet 
dönemi, tarihe yönelik bu yeni bakışın kurucu iktidarın hedefleri doğrultusunda 

etkin bir şekilde kullanıldığı ve diğer tarih anlatıları karşısında egemen hale 
getirildiği bir zaman dilimine işaret eder.

2 Eser hakkında bilgi için bkz. Ülken, 2005: 77.

1920'lerin sonundan 1930'ların sonuna kadar olan dönemde, Türk Tarih Tezi 

kapsamında çeşitli savlar ortaya atıldı. Bu tezlerin ifade edilebilmesi açısından, aynı 
zamanda bir uluslararası tanıtım faaliyeti olarak da görülebilecek iki tarih kongresi 

düzenlendi. Türk Tarih Tezi ile birçok şey kanıtlanmaya ve bu kanıtlamalarla birçok 
şey başarılmaya çalışılıyordu. Başarılmaya çalışılanlar, şöyle özetlenebilir:
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1- Türkleri, Batı dünyasının saygın ve eşit bir üyesi olarak kabul ettirmek.

2- Türklere Batı medeniyetinin temellerinin aslında kendi tarihlerinde de 

bulunduğunu ve dolayısıyla yapılanın bu kayıp hâzinenin ortaya 

çıkarılması olduğunu düşündürterek, kısacası bir öze dönüş duygusu 

yaratmak kaydıyla Batılılaşmayı tarihsel meşruiyet temellerine 

oturtmak.

3- Egemen Batılı tarlhyazımının Avrupa-merkezli ve diğer ulus ve 
medeniyetleri tarih anlatısından dışlayan yaklaşımı karşısında, dünya 
tarihinde Türklere özgü ve saygın bir yer açmak.

4- Saygın ve medeni bir ulus olarak Türklerin sömürge yapılamayacağı 

düşüncesini benimsetmek.

5- Anadolu toprakları üzerinde diğer ulusların hak iddialarını boşa 

çıkarmak.

Bu amaçlar doğrultusunda kanıtlanmak istenenler ise şöyleydi:

1-Türkler uygarlığın kurucusu olan kadim bir millettir. Anadolu'daki 

medeniyetler dâhil olmak üzere -Batı medeniyeti hariç- hemen bütün 
büyük medeniyetlerin temelini Türkler atmıştır. İnsan uygarlığının 

gelişimine katkıları vazgeçilmezdir ve Osmanlı asırları paranteze alınırsa, 

bu katkılarını hep sürdürmüşlerdir (ve dolayısıyla artık yine 

sürdürebilirler).3

3 Bu konuda Reşit Gallp'ln (1982) (7/kü'de yayımlanmış olan makalesi, bu tezi açıklaması 
bakımından tipiktir.

2- Batılı tarihyazımı taraflıdır ve Türkler hesaba katılmadan bir uygarlık 

tarihi yazmak imkânsızdır.

3- Türkler, İslam'ın etkisi altında benliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı 

karşıya kalmadan önce, laik, milliyetçi, devletçi ve demokrat eğilimlere 

sahiplerdi.

4- Türkler brakisefal kafatasına sahip beyaz ırktandırlar ve dünyanın çeşitli 

yerlerine yayılarak oradaki halkları medenileştirmlşlerdir. Bu özellikleriyle 

Türkler, sömürge yapılmaya müsait değildir.
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5- Anadolu'ya Türklerin gelişi çok eski tarihlere dayanmaktadır ve Türkler 
Anadolu'nun otokton ahalisidirler. Anadolu'daki medeniyetlerin de doğal 
mirasçısıdırlar.

Bu tezlerin gelişimi, görülebileceği üzere büyük ölçüde siyasî nedenlere 

dayanmaktaydı ve Yusuf Akçura'nın deyişiyle, Batı'nın taraflı tarihyazımı karşısında 

Türkler, Atatürk'ün direktifleriyle uyanmışlar ve tarihyazımında kendi ulusal 
çıkarlarını gözetmeye başlamışlardı (Akçuroğlu, 1982: 30-31).

Tezlerin siyasî amaçlara dayalı yapısı, tarihçiler kadar siyasetçileri de konuyla ilgili 

hale getirdi. Dolayısıyla siyasetçi-tarihçiler ortaya çıktı (Ersanlı, 2011a: 108-114). 

Yeni tezlere mesafeli bakan tarihçiler, pek hoş karşılanmamışlardı ve kongrelerde 

tezin savunucuları tarafından hücuma uğruyorlardı (Ersanlı, 2011a: 142-143). 
Bunun doğal bir sonucu olarak "1930'lu yılların ikinci yarısında cumhuriyetçi rejimin 

iyice yerleşmesiyle Türkiye'de akademik kariyer yapmak isteyen çoğu tarihçi resmî 

çizgiye uydu" (Ersanlı, 2011b: 139). Bununla birlikte proje, "cumhuriyetçi aydınlar 
arasında hiçbir zaman genel bir takipçi kitlesine sahip olamadı" (2011b: 138); bu da 

siyasetçi-tarihçileri rejimin amaçları açısından işlevsel kıldı. Bu kişilerce 
popülerleştirilmeye çalışılan tezler, temel olarak Türk Tarihinin Ana Hatları, liselerde 
okutulan dört ciltlik tarih ders kitapları gibi eserler ile Ülkü ve Belleten gibi 
dergilerde dile getirilmekteydi.

1930'lu yıllar, aynı zamanda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul ettiği prensipleri, 
"Kemalizm" adı altında bir ideolojiye dönüştürme çabasında olan eserlerin sayısında 

da bir patlamanın yaşanmasına tanıklık etmişti. Bu eserlerde, devrimin iki gözde 

projesi olan dil ve tarih tezlerine de değinme ihtiyacı duyuluyordu (Hanioğlu, 2011: 
180). Kemalist ideologlar, zorunlu olarak, tarih tezlerinin dile getirildiği bu gibi 

resmi ve yarı-resml yayınların içerdiği bilgilerle etkileşim halindeydiler ve zaman 

zaman bu çalışmalardan doğrudan alıntılar da yapıyorlardı. Aşağıda da görüleceği 

üzere, tezlerde ifadesini bulan Osmanlı imgesini, kimi zaman -ve beklendiği şekilde- 

abartılara da başvurarak popülerleştirmeye çalışıyorlardı. Kemalizm'in Osmanlı 
dönemine bir tepki olarak görülmesinden (Tekinalp, 1998: 281-284) ve tarihsel 

olarak da bir bakıma öyle olmasından ötürü, Osmanlı asırlarının genel bir 
değerlendirmesi, bu çalışmaların olmazsa olmazıydı.

Bu makalede, erken Cumhuriyet döneminde Kemalizm üzerine eser kaleme almış üç 
önde gelen ismin çalışmalarında yer alan OsmanlI'ya dönük bakış -Türk Tarih Tezi 

ile olan etkileşimleri göz önünde tutularak- dört ana tema üzerinden incelenecektir. 

Bu isimler, dönemin öz-Türkçeci akımının etkisiyle eserini "Kamalizm" olarak
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adlandıran CHP Edirne Milletvekili ve eski bir İttihatçı olan M. Şeref Aykut, II. 

Meşrutiyet döneminin önde gelen Türkçülerinden ve "Kemalizm" kitabı yazarı Munis 

Tekinalp ve dönemin Kemalizm üzerine yazılmış belki de en sistematik çalışmasını 

gerçekleştirmiş olan Sadri Etem Ertem'dir.

1-Türk Tarihinin Talihsiz Parantezi4: Osmanh İmparatorluğu

4 Dönemin Osmanlı asırlarını paranteze alan anlayışına dönük benzer bir yaklaşım için bkz. 
Hanioğlu, 2011: 165.

Yeni Türkiye'nin temel felsefesinin en önemli ideolojik bileşenlerinin başında 

milliyetçilik geliyordu. Bununla birlikte Türk milliyetçiliği medeniyetçi bir yönelime 
sahipti; bunun pozitif veçhesiyle Fransız Aydınlanmasının etkisiyle ilgili olduğu 

düşünülebileceği gibi, tepkisel veçhesiyle Türk milletinin medeni seviyesine ilişkin 

Batılı önyargılarla ilgili olduğu da düşünülebilir.

Türk Tarih Tezi, bu sebeple, Türklerin dünya medeniyetine katkıları ekseninde 
şekillenmiş bir anlatıya sahiptir. Bununla birlikte cumhuriyetin ilk dönemlerinde 
ülkenin içinde bulunduğu durum pek iç açıcı değildir. Türkiye'deki yeni tarih 

anlayışında olduğu gibi, Kemalist ideologların eserlerinde de bunun temel sebebi 

olarak Türklerin medeni tarihinde istisnai bir dönemi oluşturan Osmanlı asırlarındaki 

olumsuzluklar gösterilir. Aslında liselerde okutulan Tarih III adlı kitaba bakıldığında, 

örneğin 16. yüzyıl Türk kültür tarihi açısından oldukça ileri bir dönem olarak 
gösterilir (Tarih III, 2001: 57-59). Bu bakımdan Kemalist ideologların tezlerinin 

dönemin olumsuz algısına ilişkin boyuta ağırlık verdiği söylenebilir.

Osmanh asırlarının yarattığı düşünülen bu tahribatın hızlı bir atılımı da zorunlu 

kıldığı düşünülüyor ve böylece radikal politikalara da tarihsel bir gerekçe sağlanmış 

oluyordu. Örneğin Şeref Aykut'a göre "Türk Ulusu, kendi tarihinden ayrı bırakıldığı 

uzun, çok uzun yılların boşluklarını bir hamlede doldurmak yükümünde(ydi).'' 

(Aykut, 2008: 25). Tekinalp'e göre de Osmanlı döneminde millet "uykuya dalmıştı", 
bir gaflet dönemiydi söz konusu olan. Bunda da dinin önemli bir rolü vardı. 

Tekinalp, Tarih lifteki temayla benzer bir şekilde, Osmanh dinsel bağnazlığın 
pençesinde gerilerken, Avrupa'nın Aydınlanma sayesinde ilerlediğini düşünmektedir 

(Tekinalp, 1998: 158; Tarih III, 2001: 196-197). Ertem de OsmanlI'nın bir canlılık 

belirtisi göstermediğini belirterek, çok iyi bilinen "Doğu'nun durağanlığı” şeklindeki 
oryantalist temayı tekrarlamıştır. Yazara göre "eğer Osmanlı İmparatorluğu'nda 

hayati faaliyetler görülmüşse, onlar kendi sisteminden taşarak yaptığı hareketler” 

idi (Ertem, 2007: 31).

109



ÇELİK _____________ __________________________

Bununla birlikte yukarıda da işaret ettiğimiz üzere OsmanlI tarihine ilişkin bakışta, 

dönemin resmi tarih anlatısına da yansıyan -siyasal bakımdan işlevsel olmakla 
birlikte- birçok çelişki vardır. Örneğin Osmanlı döneminin ekonomi anlayışı, Ertem'e 

göre yağmacı bir ekonomi anlayışıdır (Ertem, 2007: 31). Diğer yazarların da 
Osmanlı ekonomi anlayışına ve OsmanlIların medeni gelişimine dair getirdikleri pek 

çok eleştiri mevcuttur. Ancak bu konuda işlevsel görülen bir ayrıma gidilmiştir. 

Çünkü OsmanlI'nın çekirdek unsurunun Türkler olduğu bilinmektedir. Bu gerçeklik 

karşısınca izlenen strateji, Osmanlı döneminin olumsuzluklarını "Osmanlı" başlığı 
altında soyutlayarak "Osmanlı" hanesine, aynı dönemin medeni başarılarını ise 

"Türk" hanesine yazmaktır. Örneğin Şeref Aykut, bu kaygıyla şu sorulan 
yöneltmiştir:"

Türk'ü ta Budin'e kadar götüren yalnız vurgunculuk, akıncılık mıdır? Öyle 
ise elimizden gideli birkaç asır geçen bu yerlerde yükselen büyük anıtlar, 
çeşmeler, köprüler, konuk evleri, bilgi yurttan, camiler, hastaneler, 
hamamlar, bugün bile duran geniş yollar, okullar, örtülü çarşılar vurguncu 
bir ulusun İşi midir, yoksa medeniyet eserleri midir? (Aykut, 2008: 96).

Böylece Osmanlı, Türklerin medeni kabiliyetlerinden yararlanarak yükselen; ancak 

padişahların emelleri doğrultusunda bu medeni kabiliyeti körelten, dolayısıyla 

Türklerin tarihteki medeni öncülüğünü aksatan istenmeyen bir tarihsel parantez 
konumundadır.

2-Yapay Millet ve Yapay Dil

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bir imparatorluk yapılanmasından ulus-devlet 

yapılanmasına geçişi ifade eder. Gerçekleştirilen en radikal değişikliklerin başında 

gelen bu olgu, imparatorluk yapılanmasının sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. 

Bu doğrultuda, bu makalede ele aldığımız yazarların en vurgulu şekilde değindikleri 
noktaların başında, OsmanlI'daki millet anlayışının ve kullanılan dilin yapaylığı 

gelmektedir. Bu İki nokta, birbirini tamamlayıcı bir şekilde, özellikle halkçı, milliyetçi 
ve laik cephelerden eleştiriye tâbi tutulmuştur.

Örneğin Şeref Aykut'a göre "Yok olan Osmanlı İmparatorluğu ulusal bir devlet 

değildi. Değişik din tutan, değişik dil söyleyen ayrı ayrı uluslardan birikmiş olan bir 

devlette gaye, ulusal değil dinsel idi." (Aykut, 2008: 12). Ertem'e göre bu anlayış 

Tanzimat döneminde de değişmemişti. Öyle ki "muhtelif milletlerden bir Osmanlı 
alaşımı yapmak isteyen ve bu suretle tebaa ve reaya arasındaki farkı kaldıran 

anlayış, suni bir millet yaratmak ve sözde eşitliği temin etmek" gayesini güdüyordu 
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(Ertem, 2007: 43). Tekinalp ise bu anlayışı hayal mahsulü bir politika olarak niteler 

ve "İmparatorluk nüfusunu oluşturan çeşitli öğeleri Osmanlılık potasında eritip bu 
birbirine karşıt öğelerden bir tek ulus çıkarmak isteyen Osmanlılık düşü" ifadesini 

kullanır (Tekinalp, 1998: 140).

Yukarıdaki anlatıyla paralel bir biçimde, Osmanlıca da yapay ve halkın temiz 
Türkçesinden uzaklaşmış bir dil olarak görülüyordu. Örneğin Tekinalp, 

Osmanhca'nın "Türk'ün en büyük iki düşmanı" olan mutlakiyet ve teokrasinin ürünü 
olduğunu ve içinde pek az Türkçe sözcük bulunan bu dilin Arapça ve Farsça 

sözcüklerin bir karışımından oluştuğunu ileri sürmüştür (Tekinalp, 1998:165). Şeref 

Aykut'a göre de Osmanlıca yapmacık bir dildi (Aykut, 2008: 59).

Görüldüğü üzere dönemin ideologları, OsmanlI İmparatorluğumun millet anlayışını 

fazlasıyla yapay buldukları gibi, bu imparatorlukta konuşulan dili de halktan ve 
millîlikten uzak buluyorlardı. Türklerin en eski dönemlerden itibaren halkçı, milliyetçi 

ve laik eğilimler taşıdığını öne süren romantik anlatıyla birlikte düşünüldüğünde, 

Osmanlı dönemi Türk tarihinde ciddi bir sapma olarak değerlendiriliyordu.

3-İhmal Edilen ve Geri Bırakılan Türkler

Osmanlı İmparatorluğumun dağılmasıyla birlikte ortaya birçok ulus-devlet çıkmıştır. 

Bu ulus-devletlerin elitleri, gelişmiş Batı ülkeleri karşısındaki mevcut durumlarını, 

kendi milletlerinin kusurlarıyla açıklayamayacakları için, onlar da söz konusu 
"geriliklerini", "Osmanlı" hanesine yazmayı uygun bulan bir tarihyazımına 

yönelmişlerdir.5

5 Bu konuda son yıllarda ciddi tartışmalar yapılmakta ve söz konusu tarlhyazımı 
sorgulanmaktadır. Balkanlar açısından bir örnek olarak bkz. Osmanlı ve Balkanlar: Bir 
Tarlhyazımı Tartışması (2011), Der. Fikret Adanır ve Suralya Faroghi, Çev. Beril İdemen, 
İletişim Yayınları, İstanbul.

Türk tarihyazımında da, yukarıda işaret edildiği üzere benzer bir tutum izlenmiştir. 

Bu husus, göreceğimiz gibi, Kemalist ideologların eserlerinin de başlıca konusudur.

Bu anlatıya göre Osmanlı İmparatorluğumun siyaseti belirsizdi ve padişahların 

keyfine göre şekilleniyordu (Ertem, 2007: 34); çünkü millete dayanmıyordu. 

Ekonomi ise Türk olmayanların elindeydi. Öyle ki Şeref Aykut "(...) Osmanlı 

İmparatorluğumun Türk kapitaliyle ne kadar ilgilenmiş ve Türk tecim, ekonomi 

alanlığında ne kadar yürümüş olduğunu göz önüne alırsak, bir acın, bir facia 

karşısında bulunduğumuzu anlarız." ( Aykut, 2008: 48) şeklinde yazmıştır. 

Tanzimat döneminde yapılan kanunlar dahi "Türklerin aleyhine işlemiş, onları 
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sefaletten sefalete sürüklemişti." (Ertem, 2007: 44). Yine Ertem'e göre "OsmanlI 

camiası içinde Türk, bir azınlık halinde idi, onun arzulan çok defa ihmale 

uğra(mıştı)." (Ertem, 2007: 97). Aykut'a göre de halk tabakaları baştanbaşa bir 

ihmalin kurbanıydılar: "(...) yok olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bir gün için 

düşünmediği Türk köylüsü hemen hemen çırılçıplak, düşkün, bitkin bir kılıkta 

Cumhuriyet'e geç(miş)ti." (Aykut, 2008: 68). Bu kadar olumsuzluk yetmiyormuş 

gibi, yanlış bir Osmanlılık politikası güdülüyor ve millet, millî bir ideolojiden yoksun 

bırakılıyordu. Tekinalp'e göre "Ulusal ideolojiden yoksun Türk ulusu, baştan aşağı 

silahlı bir düşman ordusunun karşısında kalmış silahsız bir asker durumunda idi." 
(Tekinalp, 1998:279).

OsmanlI'nın söz konusu ihmallerinin Türkiye Cumhuriyeti'nln yeni politikalarıyla tam 
bir karşıtlık içinde sunulmasına da özen gösteriliyordu. Artık her şey Türkler içindi 

ve bu anlamda Türkleri ilk kez Cumhuriyet düşünmüştü. Dolayısıyla Osmanlı 
asırlarında güçten düşen Türkler, yeniden toparlanıp eskisi gibi medeniyetin 
öncülüğünü yapabileceklerdi.

4-Köksüz ve Yetersiz Reformlar

Türk Devrimi, her devrim gibi bir kopuş iddiasındadır; ancak bu devrimi önceleyen 

birikimin 19. yüzyıl Osmanlı reform hareketlerinde yattığı iyi bilinmektedir. Bununla 
birlikte, şayet bu reform hareketleri İstenilen gelişmeleri teorik ve uygulamalı olarak 

sağladıysalar, bir devrim yapmaya ne gerek olacaktı? Dolayısıyla OsmanlI'daki 

reform hareketlerinin eksiklik, yanlışlık ve yetersizliklerini ortaya koymak da, 

Cumhuriyet dönemi tarihyazımının önemli bir unsuru olarak ortaya çıkmıştır.

Kemalist ideologlar, beklenebileceği üzere bu konu üzerinde hassasiyetle 
durmuşlardır; çünkü devrimin ilkelerinin niçin yeni ve üstün olduğunu açıklamak, 
yazdıklar eserlerin niteliği gereği önemli görülmüştür.

Tarihyazımına bakıldığında, başlıktan yola çıkarak hareket edersek, Tanzimat 
"köksüz", Meşrutiyet ise "yetersiz" sıfatlarıyla nitelenecek özelliklerle daha çok 
eşleştirilmiştir. Tanzimat'a yönelik bakıştaki olumsuzluk daha belirgindir. Bunu 
Kemalist ideologların eserlerinde de görmek mümkündür.

Sadri Ertem'e göre, Tanzimat döneminde getirilmeye çalışılan demokrasi, saraya 
hizmet eder bir mahiyetteydi. Dolayısıyla halkla ilgisi olmayan bu demokrasi, 

"dalkavukça bir zekâ’nın ürünüydü (Ertem, 2007: 39). Tanzimat "yaşamak isteyen 
saltanatın son eseri idi." (Ertem, 2007: 41). Yine yukarıda işaret edildiği üzere, 
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Tanzimat dönemide çıkardan kanunlar da Türklerin aleyhine olmuş, onları 

"sefaletten sefalete sürüklemişti." (Ertem, 2007: 43).

Tanzimat halkın yararına olmadığı gibi, bir taklitçiliğin de ürünüydü. Örneğin 

Ertem'e göre Tanzimat ile birlikte "softa Osmanlı" döneminden "züppe OsmanlI" 

dönemine geçilmişti (Ertem, 2007: 98).

Meşrutiyet dönemi de taklitçilikle malûl görülmüştü; kaynağı ulusal değildi. Aykut 
şöyle yazar: "1877 ve 1907'de bir uyanma yok değildi. Yalnız bunları hazırlayan fikir 

yürüyüşlerinin kaynağı ulusal değildi. (...) Bir ulusun kendisine uygun gördüğü bir 
rejimi başka bir ulus benzetirse işte böyle Osmanlı İmparatorluğu'nda gördüğümüz 

kötü duruma düşer." (Aykut, 2008: 19).

Tekinalp'in şu söyledikleri ise genel olarak Osmanlı döneminin ve ayrıca 
OsmanlI'daki reform hareketlerinin yetersizliğinin, dolayısıyla medeni dünya'ya 

kabul edilmek için bir devrimin gerekli olduğunun manifestosu niteliğindedir:

(...) Halife, şeriat rejiminin simgesi olan o Sultan, tahtına sıkıca yapışmış 
değil miydi? Türk devletini yöneten yasalar hala şer'i nitelikte, içinde 
yaşamak zorunda bulunduğumuz modern dönemin ve batılı ortamın 
koşullan ile uyuşması olanaksız yasalar değil miydi? Örneğin, öfkeli bir 
anımızda, kadınımızı bir tek sözcük ile boşamak olanağını elimizde 
bulundururken Avrupa sistemine nasıl katılabilirdik? Mahkemelerimiz hala 
modern yaşamın gereklerine yabancı dinsel yasalarla, şeriat kurallarıyla 
uygulama yaparken, tam bir uygarlık içinde yaşadığımızı nasıl ileri 
sürebilirdik?" (Tekinalp, 1998: 69).

SONUÇ

Türk Tarih Tezi, düşünsel kaynakları bakımından OsmanlI'nın son yüzyılına kadar 

geri götürülebilecek öğeler içeren; ancak Cumhuriyet döneminde ayrı bir proje 

dâhilinde ele alınan, siyasî ve ideolojik kaygıları yüksek bir tarih anlatısıdır. 

Türklerin medeniyetin ve Avrupa'nın asla ihmal edilemez bir parçası, dahası 

medeniyet(ler)in kurucusu olduğu kanıtlanmaya çalışılır. Geliştirilen tarih anlatısı 

yoluyla, benimsenen yeni/modern ilkeler, Türk tarihinin derinliklerinde yatan gizli 

hazineler olarak ele alınırken, diğer yandan da Türk Devrimi'nin, bu ilkeleri Türk 

halkına sunmakla sahip olduğu biriciklik -çelişkili bir biçimde olsa da- vurgulanmaya 

çalışılmıştır. Bu ve diğer çelişkiler, tezler, devrimin meşruiyetini, Türkiye'nin 

emperyalist iştahların nesnesi olamayacak kadar medeni ve Batılı olduğunu ve 

modern Batılı değerlerin Türklerin aslında öz be öz kendi tarihsel değerleri olarak 

kabul edilmeleri gerektiğini göstermeye yaradığı sürece, önemsiz görülüyordu.

113



ÇELİK

Kemalist ideologların 1930'lu yıllarda devrimin ideolojisini açıklamak amacıyla 

kaleme aldıkları eserlerde de, Türk Tarih Tezi'nin içerdiği tarih anlatısı ana hatlanyla 

tekrarlanmış; ancak bazı konularda eserlerin ideolojik niteliği doğrultusunda, abartılı 

bir biçimde ifade edilmiştir. OsmanlI tarihine bakıştaki temel düstur, onun millî 

olmayışını, Türklerin parlak medeniyet serüveninde talihsiz bir parantez 

oluşturduğunu vurgulamaktır. Bununla birlikte bir yandan tarihsel gerçeklik diğer 

yandan Batılılann acımasız eleştirileri, OsmanlI tarihini "Türklere" ve "OsmanlIlara" 
mal edilecek kısımlar halinde ikili ve işlevsel görülen bir ayrıma tâbi tutma 

düşüncesinin benimsenmesine etkide bulunmuştur.

Eagleton'ın ğa söylediği gibi "ideoloji (...) içinde barındırdığı bariz çelişki ve 
tutarsızlıkları tevil etmek yolunda, zayıf da olsa girişimlerde bulunmak 

zorundadır. "(Eagleton, 2005: 36). Kemalist ideologlar ve tarihçiler de bu konuda 

yukarıda bir kısmına değindiğimiz stratejiler bağlamında oldukça çaba sarf 
etmişlerdir. Yine Eagleton'ın söylediği gibi, İdeoloji, ampirik ve normatif öğeleri 

birlikte barındırır; yani birtakım tarihsel olguları/gerçeklikleri ampirik olarak içerir, 
ne var ki aynı zamanda bu ampirik bulgular, normatif yargıların gerekleri 
doğrultusunda yapılandırıldıkları karmaşık bir örüntü içinde yer alırlar (Eagleton, 

2005: 47). Dolayısıyla Osmanlı tarihiyle ilgili bazı tarihsel olgular, bu ideolojik 
gayret içerisinde, bazı amaçlar doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş, Osmanlı 

asırları, tarih anlatısı içine ancak bu şekilde dâhil edilebilmiş, Kemalist ideologların 
söyleminde de bu şekilde yer bulabilmiştir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

DALLIMET SOCIO-ETNIKE DHE NXITJA E KONFLIKTEVE TEK GRUPMOSHAT 
ADOLESHENTE NE RAJONIN E TETOVES

Mr. sc. Ardita Abduli

Departamenti i Sociologjise

Hyrje

Preokupimi i shoqerise sone per konfliktet ndöretnike tek grupmoshat shkollore 

eshte goxha i madh sidomos kur bShet fjale per veprime te cilat sjellin destabilizim 

ne komoditetin dhe lirine e individit. Pothuajse edhe sot ne kohen e demokracise 

kulminante vendi yne ballafaqohet akoma me urrejtje, nençmime, perbuzje, dhune 

e konflikte, e aq me teper tek moshat e reja.

Te hulumtosh ne menyrö sociologjike shkaqet dhe pasojat qe vijnö nga dallimet 

socio-etnike si dhe format e manifestimit te konflikteve tek grupet adoleshente do 

te thote te nxjerresh ne drite shume elemente te cilat konsistojne ne nxitjen e 

urrejtjes dhe dhunSs tek te rinjte me tendence edhe ne paraqitjen e nje diversioni 

mbi shoqerine ne teresi.
Keshtu, düke u bazuar ne kerkimet emipirike ky punim do te jete nje projekt i çili 

do te na sjell te dhena mbi shkaqet dhe pasojat e konflikteve te moshave 

adoleshente ne vendin tone, kryesisht ne zonat rurale dhe urbane te Tetovös, 

format e manifestimit te urrejtjes dhe konflikteve nderetnike si dhe paragjykimet 

negative ndaj dallimeve socio-kulturore.

Urejtja nderetnike shkas per nxitjen e konflikteve mes adoleshenteve

Duke pasur parasysh faktin qe vendi yne öshte njS pörberje heterogjene e 

shoqerise padyshim se ne menyre te pashmangshme egzistojne paragjykime
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negative te cilat ne te shumten e rasteve shoqerohen me ngacmime dhe konflikte. 

Periudha e tranzicionit e cila u shoqerua me ndryshime thelbesore ne te gjitha 
sferat sociale, ne nje fare menyre sikur edhe solli nje fryme demokratike mbi lirine 

dhe barazine e pakicave etnike, megjithate edhe perkunder ndryshimeve 

kushtetuese urrejtja nderetnike vazhdon te jete pjesö e pandashme ne shoq6rine 

tone me tendencen edhe shtyrjen e gjeneratave te reja per aksione konfliktuoze, 

sidomos tek grupet adoleshente te cilet jane me te ndieshme ne kete aspekt. Duke 

folur mbi urrejtjen nderetnike disa sociologe do ta trajtonin kete si nje problem i 

çili Inkorporohet ne te gjitha shoqerite ku ka perzierje etnike dhe multikulturore, 

nga vete fakti se jo vetem Maqedonia eshte nje vend me shoqeri multikulturore, 
porse ky problem pike se pari eshte paragitur edhe ne shtetet me te zhvilluara si ne 

Amerike, Evrope e gjetiu. Keshtu Stiven Best dhe Daglas Kelner do te theksonin se 

ne periudhen me te re, respektivisht ne periudhen e shoqerise globale, e njohur si 
shoqeri postmoderniste popullata akoma merret me probleme mikrosociologjike qe 

ne kete rast do te ishin tensionet etnike.
( B.Stiven& Kelner.D,1991 : 43).

Ne anen tjeter nder faktoret kryesor qe ndikjone ne inicimin e urrejtjes 

nderetnike jane paragjykimet dhe stereotipet negative te cilat perveç tjerash kane 

baze pslkologjike dhe socio-kulturore, pastaj faktori politik i elli nuk reagon ne kohe 
te duhur. Ne te njejten kohe sociologu i njohur anglez Anthony Gidens do te 

thoshte se urrejtja nderetnike eshte burim psikologjik i individeve te cilet shprehin 

antagonizma kunder atyre qe per shkak te te tjereve fajesohen per gjithçka 
(A.Gidens, 2000:252), qe do te thote se paragjykimet negative ndaj te tjereve jane 

pasoje e fajesise se pakicave etnike per çeshtjet ekonomike, politike, kulturore, 
arsimore etj.

Ne vazhdim te ketij teksti do te paraqesim te dhenat argumentuese qe te rinjte e 

shkollave te mesme te qytetit te Tetoves jane shprehur per burimin e konflikteve 

nderetnike dhe ne çfare baze ata etiketohen.
Duke u bazuar ne mostren hulumtuese qe ne rastin konkret jane nxenesit e 

shkollave te mesme te Tetoves ne kemi arritur te nxjerrim disa te dhena qe pak a 
shume na tregojne per raportet nderetnike ne kete rajon. Ne anketim jane perfshire 

gjithsej 200 nxenes nga 3 shkolla te mesme , kryesisht te moshes 15-18 vjeçe te 
cilet kane qene dhe mbeten deshmi e ngacmimeve nderetnike.

Çka mendoni ju: Ku qendron thelbi i konflikteve tek te rinjte ne qytetin 

tuaj?
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ADOLESHENTE NE RAJONIN E TETOVES

Duke u nisur nga faktı se ne qytetin tone kemi nje perzierje etnike ne mes 

shgiptareve dhe maqedonasve, padyshim qe egzistojne qendrime nacionaliste kur 

eshte ne pyetje kombi. Köshtu ne rastın e hulumtimit tone ne pyetjen se ku 
qendron burrimi i konflikteve mes te rinjeve nga gjithsej 200 te anketuar, nxönös 

shqiptare dhe maqedonas jane shprehur se burimi i konflikteve jane perkatesia 

etnike, edhe ate raporti qendron ne mes 52 %. Nderkaq rreth 24,5% i nxen£sve 

kane deklaruar se burim i konflikteve mund te jete edhe xhelozia, pra mund te jete 

xhelozia pör para, prestigj, per femra etj. Afer 23,5 % kane deklaruar se shkas i 

konflikteve mes te rinjeve jane faktöre te tjere, dmth jashte perkatesise etnike dhe 
xhelozise, e nder ta si shembuj kane deklaruar si psh. provokimet, kryenqesia, 

vjedhjet te cilat edhe shpeshherö jane pasoje e moskujdesit familjar dhe 

moskontrollit institucional ne shoqeri.
Shikuar nga rezultati i te dhenave te sipörshenuara mund te konstatojme se 

perkatesia etnike paraqet nje nder faktoret e shfaqjes se konflikteve ne shoqeri, 

sidomos tek moshat e reja, e kete perveç rezultatit nümerik na deshmojne edhe 

shume raste te tjera te cilat ne i ndjekim pörmes mediumeve, dhe nuk jane te 

rralla ato qe degjojme se grupe te rinjesh kane perdorur forcen e tyre fizike per te 

mposhtur paien e kundert e nder te tjera politika e shtetit nuk eshte ne gjendje qe 

t' i eliminoje.

Cfare etiketimesh iu jepni te rinjeve me perkatesi tjeter 

et n i ke:?
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Nxenesit maqedonas:

Nxenesit shqiptare:

Ne rrafshin e etiketimit egzistojne mjaft emra me te cilet ne menyre perbuzese iu 
ngjitet grupit paragjykues. Keshtu te dhenat e shenuara ne tabeie tregojne se nder 
etiketimet me shpeshta qe iu drejtohen paies maqedonase jane shkije edhe ate 
keshtu jane pergjigjur rreth 24 % e te anketuarve, nacionaliste afer 29 % si dhe 

rreth 47% nga masa e pergjitheshme jane deklaruar si reiste dhe kjo rezulton ne 
faktin se popullata maqedonase gjithmone ka mbisunduar mbi ate shqiptare edhe 
ate permes formave shtypese dhe denigruese. Ndersa nga pala maqedonase rreth 
68 % u deklaruan se shqlptaret zakonisht i etiketojne sİ terroriste dhe qe paraçet 

perqindjen me te larte te te anketuarve nga masa e pergjitheshme, pastaj rreth
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12% u shprehen si shiptari derisa rreth 20% u shprehes se ata i etiketojnS si bisha 

me dy koka. Keto te dhena flasin se etiketimi per palen tjeter nuk mund te 

eliminohet, dhe kjo tregon se akoma egziston nje shkalle e urrjetjes nderetnike ne 
vendin tone. Megjithate nuk mungojne edhe etiketimet nga aspekti socio-kulturor 

me çka palet etiketohen permes formave fetare, veshjeve dhe stilit te te jetuarit.

Format e manifestimit te konflikteve tek grupmoshat shkoilore

Egzistojne forma mjaft te ndryshme permes te cilave grupet adoleshente qofte ne 
menyre individuale apo grupore e shprehin mllefin e tyre ne baza nderetnike. Nje 

nder format me evidente eshte agresiviteti i çili rrjedhimisht eshte i kushtezuar nga 
faktoret psiko-emocional. Ne kete rast kemi te bejme me agresivitetin kolektiv i çili 

eshte i percjellur me thyerje, demolime dhe djegie te objekteve dhe pronave te 
grupit tjeter etnik. Kete pershkrim me sö miri do ta elaboronte Gystav Le Boni ne 

teorine e tij te turmes ku ne mes tjerash potencon se arsyeja e veprimit te mases 
eshte e ndjekur nga emocionet dhe jo nga mendja e tij. Individi i futur ne turme 

tjetersohet nga vetvetja dhe reagon e vepron ne saje te turmes düke e shprehur 

keshtu ashpersine, spontanitetin, egersine dhe njekohesisht heroizmin e tij (Deli, 

Edi 2003 ).

Nder format tjera karakterisitike permes te cilave grupet adoleshente futen ne 

konflikte nderetnike jane rrahjet, zenkat dhe brohoritjet nep6r rruge, oborret e 

shkolles, vendet publike etj. Zakonisht keto jane pre e ngacmimeve dhe 

provokimeve te rastdsishme te cilat rezultojne me forma konfliktuoze. Konfliktet 

pavaresisht menyres se si manifestohen, ata paraqesin nje situate ku demtohet 
integriteti socıal dhe Indlvidet shkrihen ne ndjenjat e tyre sa qe nuk arrijne me te 

shohin dhe perceptojne se çka ne te vertete ndodh perreth, kushtu shprehet 

Frledrich Glasl -drejtuesi i shume seminareve per menaxhimin e konflikteve I çili ne 

vazhdimesi shpreh edhe faktın se problemi i vertete i konflikteve qendron ne 

rrezikun e vazhdueshem te pershkaliezimit

121



ABDULİ

te tyre, düke iu mesuar gjlthnjö e me shumö strategjive te pushtetit dhe dhunes. 

KSshtu, konflikti behet gjithnje e me i veshtire pâr t'u drejtuar derisa del jashte 

kontrollit, kalon pragun e dhunes düke u bere shkak I shkaterrimit te jetes. Nje 

bashkejetese e metejshme behet ne kete menyre pör nje kohe te gjate shume e 

veshtire deri tek e pamundur (Glasl. F - 2002 : 2-3).

Per me teper, qe te jemi me te perafert nga menyrat e manifestimit te konflikteve 

le te shohim qendrimet e te anketuareve tane:

1. Cila lloj e dhunes dominon ne shkollen tuaj:
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2. Kur ndodhin rrahjet dhe zenkat me se shumti:

■ ne kohen e lire

■ gjate pushimit te 
shkurter

Kpasmbarimit te 
mesimit

Rezultati nga pyetjet e lartepermendura tregon te dhena adekuate mbi ate 

se çka ndodh ne te vertete ne vendin tone. Te gjithe e dijme se koha e lire ka 

rendesi te posaçme ne relaksimin e individit edhe ate permes aktiviteteve kulturore 
e sportlve dhe organizimin e tribunave multikulturore ku mund te krijohet nje fryme 

hümaniste mes etnive te ndryshme, por ne te vertete rreth 27,0% kane deklaruar 
se konfliktet me se shpeshti ndodhin gjate kohes se lire. Duke qene deshmitare te 

konflikteve shkollore afer 54,5% jane shprehur se te rinjte me se shumti 

konfliktuohen gjate pushimit te shkurter qe d.t.th se ata ne vend qe ato pak minuta 

ti shfrytezojne per argetim apo ushqim ata mezi presin qe ti shfaqin armiqesine 

grupit tjeter etnik. Derisa 18,5% nga numri i pergjitheshem thone se konfliktet 

nderetnike te rinjte i presin pas mbarimit te mesimit, qe d.t.th se perfundimi i 

mesimit ditor nuk korrespondon me perfitimin edukativ por me kurejshtje dhe pritje 

e padurimte per te sulmuar te tjeret. Nga kjo mund te konstatojme se pavaresisht 

qendrimeve te te anketuarve te rinjte ne pergjithesi nuk kane ndonje kohe te 
caktuar per shfaqjen e urrejtjes se te tjereve, keshtuqe konfliktet mund te shfaqen 

ne çdo kohe te pacaktuar.

Ne cilat vende ndodhin me se shumti konfliktet mes grupeve te ndryshme 

etnike:
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Duke pasur parasysh vendet nö te cilat me se shumti frekuentojne te rinjte, eshte 

me rendesi te shçyrtojme qendrimet e te anketuarve se ne cilat vende me se 

shumti ndodhin konfliktet mes grupeve me etni te ndryshme. Keshtuqe perqindje 
me e larte rezulton te jete ngpgr sheshe publike edhe ate rreth 48,5 % e 
populacionit te pergjitheshem, me çka edhe fakte te tjera flasin mbi ate se 
shpeshhere neper stadlum te lojrave sportive, aktiviteteve kultorore armiqesia 

nderetnike shfaqet nga format me te ashpera edhe ate, rrahje, brohoritje raciste, 

djegie te simboleve etnike, kenge me pgrmbajtje raciste etj. Pastaj afer 37,0 % e 

te anketuareve deklarojne se konfliktet me se shumti ndodhin ne oborrin e 
shkollgs, ku paralele te dy etnive te ndryshme pgrmes dhunes fizike e shprehin 

mllefin e tyre nderetnik i çili ne te shumten e rasteve burimin e ka nga politika 
fam6keqe e vendit tone dhe mungesa e kontrollit dhe sigurise ne shkolie. Derisa 

rreth 14,5% deklarojne se konfliktet mund te ndodhin edhe ne rruge, e sidomos kjo 
eshte pasoje e bandave rrugore te ciiet düke levlzur neper lagje te ndryshme 
permes pamfleteve raciste, brohoritjeve nxisin ne aksion edhe paien tjeter me çka 
mund te vije deri tek rrahjet dhe format tjera fatale. Shikuar pergjithesisht 
perqindja m6 e madhe rezulton n6 konfliktet neper sheshe publike qe tregon se 
keto vende paraqiten si rrezik i jetes se te rlnjeve deri ne momentin qe shteti nuk 
ndermerr masa te duhura per mbrojtje dhe siguri.

Reagimi i shkolles dhe shtetit ne parandalimin e ketyre konflikteve
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Procesi edukativo-arsimor ndikon ne marredheniet nderetnike qe krijohen ne 

kuader te shkolies dhe mjedisit te saj, literaturös shkollore dhe qendrimeve politike 

ne vend. Shpeshhere ndodh qe si pasoje e tensioneve politike ne nivel shteteror 

dhe ideologjise blasfemike te paraqiten stereotipe negative edhe ne mjedisin 
shkollor te cilat shoqerohen me pasoja konfliktuoze mes nx6nesve te cilat edhe 

procesi arsimor nuk eshte ne gjendje t'i tejkaloje. Sidomos roli kryesor ne 

ndertimin e marredhenieve nderetnike I takon personelit te shkolies dhe 
arsimtareve te cilet permes leksioneve te tyre bartin vlera ne mendjen e nxenesve. 

Sipas Prof.Zyhdi Dervishit shkolla luan rol ne procesin kompleks te shoqerizimit te 

nxenösve dhe adoleshentet per dallim nga nxenesit e shkollave fillore dhe 
studenteve jane me te prirur per tu konfliktuuar me njeri-tjetrin. (Dervishi Z. 2007: 

115-116).

Duke e ditur natyren e konflikteve nö shkolie, ne rastin konkret konfliktet per 
shkak te urrejtjes nderetnike shkolla mban nje pergjegjesi te madhe per kete 

paslqe me kete e tregon nivelin edukatlv perpara opinionit dhe tregon faktin se ajo 
nuk öshte ne gjendje te krijoje nje fryme harmonike dhe krijimin e vlerave 

edukative per nje shoqeri te shendoshe. Andaj ne kushte te shkollave me perzierje 
nderetnike ku emocionet patriotlke jane shume sensuale nevojitet shume kujdes 

per harmonizimin e raporteve ndermjet nxenesve. Studjuesi i njohur i konflikteve 

ne mjedisin shkollor Daniel Shapiro thote se ne raste te konflikteve se pari eshte i 

domosdoshem rivendosja e kushteve normale, shmangia e krizave ndermjet 

nxenesve, korrigjimi i sjelljeve te ngjajshme etj. ( Murati Xh. 2002: 204).

Ne keto situata rol mjaft te madh luan edhe arsimtari. Studjuesi i njohur Silvo 

Devetak ne librin e tij „Minoritetet, te drejtat njerezore dhe demokracia" 

thekson: Ne shoqerite ku jetojne grupe te ndryshme etnike, arsimtaret duhet te 
jene te njoftuar me te gjitha dallimet ne ate menyre qe do te kuptohen normat dhe 

vlerat e ndryshme kulturore ne te cilat gjithesesi se do te ballafaqohen ne shkolie.( 

S.Devetek, 2005).

Ndonjehere ndodh qe edhe shkolla nuk reagon ne menyre te duhur, sidomos kur 

mungon kualiteti dhe personeli i duhur per trajtimin e mirefîllte te nxenesve qe 

konfliktuohen. Ne vendin tone keto raste jane shume te shpeshta pasiqe shkollat 

tona akoma frymojne nen luhatjet e urrejtjes nderetnike. Miclekthvvait dhe 
VVooldrige theksojne se shteti eshte nje vegei jashtezakonisht jo e mprehte, ai merr 

nje ide te pergjitheshme dhe ua ben te detyrueshme te tjereve pa marre aspak 
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parrasysh rrethanat vendore, e kjo eshte deshira e döshperuar e polltikaneve pe' t*  

gjetur nje zgjidhje magjike (Fullan M. 2001: 323). Konfliktet jane te varura edhe 

nga politika shteterore pasiqe ne kuader te acarimeve ideologjike, kulturore a*e  

nacionale ato pa kontekst reflektohen tek nxenesit adoleshent sepse ata jane me 

ndieshem ne aspektin psiko-emocional dhe ne jemi deshmitar te shume rrahjeve qe 

kane ndodhur nSpör shkolla te mesme ne vend.

Cfare masash ndermer personeli i shkolles per nxenesit qe konfliktuohen:

■ largohen nga 
shkolla

■ nuk ndermerret 
asgje

■ denohen fizikisht

■ dergimi I nxenesve 
ne rehabilitim

Shikuar pergjithgsisht roli i procesit mesimor eshte te edukoje nxenesit per 

eliminimin e paragjykimeve nderetnike düke i kahösuar ata drejt bashkepunımıt 

dhe ndertlmit te nje ardhemerle te shendoshe me vlera humanizuese. Megjithate 

rezultatet e anketitmit flasin se ne vendin tone pörkundrazi shkolla dhe proces 

arsimor paraçiten si gjeneratore te konflikteve nderetnike e aq me teper te 

intensifikimit te paragjykimeve nderetnike, sidomos kur udheheqesia e shkolles 

takon paies superiore. Keshtu edhe qendrimet e nxenesve lidhur me masat qe 

ndermerr personeli i shkolles ne raste te paraqitjes se konflikteve jane ne balansın 

e sipershenuar ne tabeie. Pra rreth 49,0 % e nxenesve deklarojne se nxenes t qe 

konfliktuohen automatikisht largohen nga shkolla e qe tregon faktin se shkolla ne 

kete rast nuk posedon menyra adekuate per riedukimin e ketyre nxenesve, por 

ekskomunlkon ato nga vlerat shkollore. Nderkaq afer 23% perseri deklarojne se 

personeli i shkolles nuk ndermerr asnje hap lidhur me paraqitjen e konflikteve, 

respektivisht ai paraqet nje neglizhence dhe nje papergjegjesi per ate qe ndodh ne 

mjedisin shkollor. 19% e nxenesve deklarojne se nxen6sit qe konfliktuohen me 

moshataret e tyre te etnive te ndryshme denohen fizikisht nga ana e persone'it te 

shkolles. E kjo nuk eshte menyra me efikase per tejkalimin e konflikteve.
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perkundrazi dhuna fizike ndikon ne shtysen e agresivitetit te metutjeshme tek 

nxenesit. Dhe pergindja me e vogel göndron ne çeshtjen e dergimit e nxenesve 

konfliktuoz neper institucione rehabilitimi, respektivisht kerimin e tyre nepör qendra 

psiko-pedagogjike. Vetem 9% e nxenesve deklarojne ne kete menyre. E gjithe kjo 

tregon per nivelin e shkollave tona, respektivisht aftesine e shkolles per te 

menaxhuar dhe eliminuar konfliktet e mundshme nderetnike. Shkollat te cilat nuk 
kane mbrojtje dhe siguri te posaçme, nuk kane kontroll te mjaftueshem ndaj 

nx§nesve dhe nuk kane qasje te mirefillte ne organizimin dhe edukimin e nxenesve 

pa dallime etnjke dhe religjioze e kane te veshtire te eliminojnS konfliktet. Per kete 

nevojitet shume pune!

Çili eshte reagimi i arsimtareve ne raste te konflikteve:

■ Nuk prononcohen 
per rastin

Kerkojne ndihme 
nga familja dhe 
shteti

■ Nuk shprehin 
pergjegjesi

Arsimtari permes qendrimeve te tij ndaj nxenösve i bart qöndrlmet dominante, 

vlerat, normat, pikepamjet e ndryshme etj. Meqe arsimtari i takon nje grupi etnik 

shpeshehere ndodh qe ato qendrime t'i bart edhe tek nxenesit e tij. Nga deshmite 

qe posedojme thuhet se egziztojnö raste kur nxönesit e nje perkatösie etnike 

diskriminohen nga ana e arsimtarit te tyre ne vleresim, trajtimin gjate oreve 

mesimore etj. Duke u mbeshtetur ne analizat e te dhenave qe posedojme nga 

hulumtimi yne verejme se qendrimet e nxenesve lidhur me kete çSshtje jane se 

rreth 47,5% e arsimtareve nuk prononcohen publikisht per konfliktet e mundshme. 

Kjo mund te jete pasoje e bindjes ideologjike te vet arsimtarit, frikes nga mediumet 
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per te çilen arsimtari me vone mund te ndjeje pasoja, ne mbrojtje te etniteöt te 

vete ai nuk deshiron qe ta fajesoje grupin e etnise perkatese qe tregon se ka raste 
kur arsimtari eshte vet nxites i konflikteve. 36% e nxenesve deklarojne se ne rastet 
te konflikteve arsimtaret kerkojne ndihme nga familja dhe shteti, me çka dihet qe 

familja eshte katalizatori kryesor i edukimit dhe kujdesit te femijeve dhe ne kete 
rast prinderit jane ata te cilet do t' iu dalin ne ndihme femijeve te tyre. Masa 

sigurimi ne restin konkret duhet te merr edhe shteti i çili permes politikes sociae 
do te vendos masa disiplinimi p6r nxenesit problematike, e aq me teper te ndaj 
mjete per organizimin e tribunave dhe aktiviteteve socio-kulturore ku do te munc 
te zbuten ndjenjat paragjykuese ndaj nxenesve me perkatesi te ndryshme etnike. 
Ne restin e kesaj çeshtje nxenesit jane prononcuar edhe per mungesen e 

pergjgjegjesise se arsimtareve te tyre ne rastet e konflikteve. Keshtu shpreher 

rreth 16% e te anketuareve nga numri i pergjitheshem. Kjo tregon faktin e 
neglizhences se arsimtareve per rastet e tilla, d.m.th arsimtari qendron ne nje 

gjendje indiferente ndaj konflikteve dhe nuk sensibilizohet per te perdorur metodat 
e tij efektive per eliminimin e konflikteve. E kjo eshte pasoje e faktit qe neper 

shkolla nuk eshte i zgjedhur kuader i mirefîllte edukativ, respektivisht arsimtar i öl 

i ploteson kushtet profesionale per te qene pjese e shkolles andaj edhe egzistojne 

kushte nga te cilat paraqiten konfliktet.

Thene pergjithesisht roli i arsimtarit eshte mjaft i rendesishem ne ndertimin e 

marredhenieve nderetnike ne shkolie andaj ky si agjens i socializimit ne shkotle 

bart padyshim vlere apo antivlera ne drejtim te formimit te personalitebt te 
nxenesit.

Konkluzion

Analizat permbyliese te ketij hulumtimi shtjellojne qasjen sociologjike mt>- 

paragjykimet dhe konfliktet e mundshme nderetnike ne qytetin e Tetoves si nje 

qytet me perberje heterogjene te popullates, ku egzistojne mjaft shkolla te mesme 

me paralele te perziera etnike. Per te vene ne spikame nivelin e marredhenieve 

nderetnike mes te rinjeve, respektivisht shkollareve te meşem si dhe shkaqet pe-
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nxitjen e konflikteve mes tyre ne kemi pördorur instrumentet anketuese me ç' rast 

permes qöndrimeve tö nxenösve kemi arritur deri tek rezultatet e mundshme. Duke 
e ditur faktın se ne vendin tone secili individ trashegon nga pak ideologji dhe 

paragjykime qe nga familja, rreth! shoqeror dhe shteti i çili ne situata te caktuara 

paraqitet si agjenc i nxitjes se urrejtjes nderetnike padyshim qe edhe konfliktet 

jane te mundshme.

Dallimet socio-etnike dhe paragjykimet negative inkorporohen nö te gjitha sferat e 
jetes, por masa me senzuale öshtö ajo kur kjo dukuri i perfshin moshat e reja per 
te cilat paraqet pengese ne inkuadrimin e metutjeshem shoqöror.

Perfundimisht düke shikuar mire situaten politike ne vendin tone ky punim paraqet 
njö potencial körkimor i çili i bazuar ne te dhena empirike tregon per gjendjen 

aktuale nderetnike te te rinjeve ne qytetin e Tetoves.
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Özet

Bir toplumsal değişimin sürecinde en dikkat çekici noktalardan biri, aydınların veya 

entelektüellerin bu süreçte oynamış oldukları rolün ne olduğudur. Bizde aydınlar bir 
bilinçlenme profesyonelleri! olarak Batı merkezli düşünce geleneklerinin taşıyıcı 
rolünü üstlenörek yeni bir düşünsel alan mı yaratmaktadırlar, yoksa bu çabalarını 

bir himaye altında yapma zorunluluğuyla mı hareket etmektedirler? Üçüncü bir 

alternatif olarak entelektüel bir tavırla "öze dönüş", kendi zihinsel köklerinden, 

geleneksel kültür kodlarından hareket ederek kendi tarihsel mirası üzerine yeni bir 
"şahsiyet" ve toplum inşası ile kendi varoluş çabası mı göstermektedirler? Türünden 

soruların tartışıldığı bu çalışmada, aydın ve entelektüel ayrımları çerçevesinde 

N.Topçu, ve E.Said üzerinden analizler yapılmıştır. Çalışmanın temel amacı, Said ve 

Topçu düşüncesi üzerinden entelektüel tavrın temellendirilmesidir. Çalışma Said'in 

"entelektüel" kavramı ile Topçu'nun "isyan ahlakı" kavramı arasında korelasyon 
oluşturmak bakımından önem taşımaktadır. "Entelektüel" ve "İsyan Ahlakı" 

kavramlarının ilişkisi, içerik analizine tabi tutularak belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada entelektüelin toplumuna ve kendisine karşı sorumluluğu nedir? Ahlak 
ilkeleri çerçevesinde entelektüel bir tavır nasıl geliştirilebilir? gibi soruların cevabının 

aranmıştır.

Anahtar kavramlar: Entelektüel, aydın, münevver, ahlak, İsyan ahlakı

GİRİŞ

Aydınlanma kuramcılarından Kant aydınlanmayı, "insanın kendi suçu ile düşmüş 

olduğu ergin olmama durumundan kurtulması" şeklinde tanımlamaktadır. Kant bu 

ergin olmayış durumunun sorumluluğunu, "insanın kendi aklını bir "başkasının 

kılavuzluğuma başvurmaksızın kullan(a)mayışı"nda görmektedir. Yani Kant'a göre 

bu "ergin olmayış" durumuna insan kendi suçu ile düşmüştür. Kısaca ergin 
olmayışın nedeni, başkasının kılavuzluğu olmaksızın aklını kullanma yürekliliği 

göstermeyen insanın kendisidir.

Kant'tan hareketle davranışları insani gelişmişlik durumu itibariyle değerlendirecek 

olursak insan davranışlarının onun gelişmişlik ve erdemli olma durumuna göre farklı
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biçimlerde tezahür ettiği anlaşılmaktadır. Genel geçer bir tasnife göre insan 

davranışları; "içgüdüsel ve biyolojik kökenli", "sosyal nitelikli" ve "doğrudan zihin 
kaynaklı" olmak üzere üç farklı kökene sahiptir. Biyolojik kökenli davranışların esas 

kaynağı, insan fizyolojisi ve bedenidir. Bu davranış türünde insanlar, diğer canlılar 

ile ortak davranış kalıplarına sahiptir. İkincisi, kişilerin içinde bulunduklan sosyal 
yapıların gereği olarak ortaya koydukları sosyal nitelikli davranışlardır. Bu iki tür 

davranış ortalama her insan tarafından gösterilebilir. Ancak üçüncüsû bir tür 
davranış vardır ki bunlar doğrudan insan zihninin düşündüğü, tasarladığı ve icra 

ettiği davranışlardır ve bunlar sadece "entelektüel tavır" sahibi insanlar tarafindan 
gösterilebilir. Entelektüel tavrın gerektirdiği davranışlar; karşılaşılan somut olay ve 

olgulardan soyut çıkarımlar yapmak, olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkileri 
kurmak, haksızlık ve adaletsizlik karşısında yüksek farkındalık ve bunlara karşı 

çıkma yürekliliği göstermek, hak ve hakikat uğrunda mücadele etmek, kısaca "iyiliği 
emretmek ve kötülükten sakındırmak" iradesine sahip olmaktır. Bu tür davranışlar 

ancak üst bir entelektüel tavır sayesinde mümkün olabilir. Herhangi bir "beşerin”, 

ne kertede "insan" olduğunun ölçüsü, zihinsel süreçleri ve entelektüel tavn hangi 

doğrulukta göstermiş olduğu (Eroğlu) ile ilgilidir.
Yukarıdaki ayrıma göre yaşamı daha çok "uyma” ve "itaat" çerçevesinde 

şekillendiren insanlarda içgüdüsel ve biyolojik kökenli davranışlar baskın iken, orta 

düzeyde zihinsel etkinlik gösterebilen ve sosyal süreçleri kullanma becerisi 
gösterebilen insanlarda sosyal nitelikli davranışlar daha merkezi bir yer tutar. Bir de 

doğrudan zihin kaynaklı davranışlar gösteren insanlar vardır ki bunlar; olgusal ve 

kavramsal düşünme, zihinsel soyutlama, eleştirel çözümleme, mantıksal uslamlama 

ve sezgisel kavrama yeteneği gösteren entelektüel insanlardır. Bunların davranıştan 

doğrudan zihin kökenli güdülerin motivasyonu çerçevesinde şekillenir ve güdüleyici 

ahlaki bir güç olarak işlev görür.

ENTELEKTÜEL VE AYDIN KAVRAMLARI

Cemil Meriç'e göre entelektüel kavramını dünya gündemine sokan Dreyfus 

davasıdır. Dünya umumî efkârını yıllarca uğraştıran Dreyfus dâvası, Fransız siyasi 

hayatının en unutulmaz sayfalanndan biridir. Bir yanda devlet... kilise, ordu, 

genelkurmay ve bütün saygıdeğer müesseseler! ile Fransa, öte yanda adalet ve 
hakikate susamış bir avuç yazar. İşte bu hakikate susamış insanlar entelektüeller 

olarak dünya gündemine girmiştir. Meriç'e göre bu savaşın başkahramanı çağın 

güçlü entelektüeli Zola'dır. Entelektüel yazı, söz ve tavrıyla toplumun şuurianmasına 

yardım eden kişidir. O yol gösterir, aydınlatır ve itham eder. Dreyfus davası devlet 

ve ordunun entelektüellerin hedefi olduğu için "sol" tarafından sahiplenen kavrama. 
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"sağ" hep mesafeli durmuştur. Bu yüzden olmalı ki esasen entelektüel yükselen bir 

sınıfın şuuru, yani devrimci olduğu için entelektüelin sağı olmaz (Meriç, 2012:16). 

Entelektüel kavramının kökeni Antik Yunan'a dayanır. Aristo, entelekyayı 

(entelekheia) olgunlaşmış ama "sürekli bir fiil halinde" olan varlık olarak anlıyordu. 

Aydınlanma Dönemi Fransa'sına geldiğimizde "intellectuel", "aklı merkeze alan kişi" 
anlamında kullanıldı (Meriç 2012:18). Entelektüel kavramı dilimizde aydın 
kavramıyla karşılanmaktadır. Kavram Latince intelectus'un (anlamak) Fransızcaya 

çevirisi olan "entelektken türemiştir. Anlamı, soyut ve mantıksal düşünme yetisini 
gösteren gelişmiş zekaya sahip kişi demektir (Oxford Dictionary). Kavram gündelik 

dilde, kapsamlı bilgi ve birikim gerektiren soyut konularla derinlemesine ilgilenen, 
fikir ve bilgi üretmeği veya yaymayı meslek edinmiş kişi anlamlarında 

kullanılmaktadır. Bilim, teknik ve kültürün değişik dallarında özel öğrenim görmüş 
münevver kimse (TDK). Sözcük anlamlarından ve tanımların ortak noktalarında 

hareketle entelektüeli, "zihinsel faaliyetlerde bulunmayı iş ve meslek edinmiş ahlak 

ve erdem sahibi bir tavır insanı" şeklinde tanımlayabiliriz.

E. Said entelektüel kavramını tanımlarken Benda'ya başvurur. Benda'ya göre 

entelektüel; "insanlığın vicdanı olan, yetenekli, ahlaki donanımları gelişkin olgusal 
ve kavramsal düşünebilen insandır". Benda entelektüeli aydın gibi sadece hayatın 

sistematik analizcisi değil, ilkelerine göre tavır geliştiren insan olarak görür. Mills'in 
ifadesiyle "bağımsız entelektüel sahiden yaşayan şeylerin basmakalıplaştırılmasına, 

içinin boşaltılmasına ve cansızlaştırılmasına karşı direnebilecek cesarete sahip 
biridir. (Said, 2009: 22,35) Bu kavrayışa ve yukarıda insan davranışlarının kökenine 

göre yaptığımız ayrıma göre diyebiliriz ki "entelektüel aydın gibi hakikatin değeri ile 
teyet ilişkiler kuran biri değil, onunla iç içe bir yaşam süren tavır insanıdır.

Her toplumun mutlaka aydın ve entelektüel insanları olmuştur. OsmanlI'da ulema 
(alimler) bilgiyi kuran, taşıyan ve iktidar aracı haline getirme işlevi görmüştür. 

Cumhuriyette aydınlar cumhuriyetin temel dinamiklerinin yerleşmesinde misyon 
üstlendiler. Cumhuriyet fikir dünyasına ait olan bu aydınlar yeni fikirler üretmekten 

çok, zihinsel gücünü eskiye ait ne varsa onu karalamakta kullanan jakoben aydın 

tipini temsil eder. Bunlar misyoner edasıyla cahil halkı "adam etme" tavrını misyon 
olarak benimsemişlerdir. Bu yetersiz aydın kavrayışı nedeniyle Mardin'e göre ne 

OsmanlI aydını ne de cumhuriyet dönemi Türk aydını entelektüel olamamıştır. Hatta 
Mardin'e göre olma ihtimali de düşük bir olasılıktır; zira Batıda bilgi profesyonellerini 

entelektüel yapan "daemon" (şeytan/iblis) olgusudur ve Türk kültüründe "daemon" 

yoktur. Bu nedenle entelektüel tavır geliştirmek için Türk insanının iç fırtınası 

yetersizdir (Mardin,2006:35).
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Ülken, aydın tipolojisini betimlerken, genelde iki tip aydının varlığını vurgular. 

Bunlardan birincisi determinist aydın, İkincisi ise özgürlükçü aydındır. Deten- - st 
aydınlar, yaşadıkları dönemin toplumsal ihtiyaçlarına cevap verecek siyasi/ sosya 
teoriler üretirken; özgürlükçü aydınlar veya entelektüeller, içinde yaşadıktan 

dönemden bağımsız evrensel ölçekte siyasi teoriler üretme çabasındadırlar (Cı ker 

2005:57).
Türkiye'de yeterince entelektüel yetişmemesinin, birçok sebep yanında, as 
sorumlusu (suçlusu), kültür ve kimlik olarak Türk milli değerlerine yabancılaşır, ş 

ama aynı ölçülerde de Batıcılaşmış, Yönetim mekanizmalarını elinde tutan br 
"yönetici eliti"nln varlığı ve baskısıdır. Türk yönetim tarihinde "merkez" ile devlet - 

gerçek temsilcisi ama "sürü" konumuna indirgenmiş halk tabakasının "çevre" olduğu 

bu toplumsal ikilem, aynı şekilde "millet-aydın" ilişkilerine yansımıştır 

(Türkdoğan,2003:56).

Entelektüel ve aydın kimdir?

Kant'ın ifadesiyle "aydınlanma, aklı kullanma cesareti" ise, entelektüel de aklı 
kullanma cesareti gösteren insandır. Bilmenin miktarı, bilinen şeylerin niteliğ ve 

zihinsel faaliyetlerin en anlamlı ve önemli düzeyini göstermesi bakımından 
"entelektüel" kavramı, insanlar için idealist tavrı temsil etmektedir. Entelektüel, 

bütün alanlarda zihin hâkimiyetini ileri süren, bilgide gerçeğin, ahlakta doğruluğ-" 

ancak nitelikli bilgi ile belirlenebileceğini savunan, fikri meselelerle uğraşan ve 
yüksek kültür sahibi şahsiyettir (Ayverdi, 2005, 861). Entelektüel tanımının anahtar 

kavramları, "nitelikli bilgi" ve "tavır sahibi olmak"tır. İonesco için entelektüel ne 

büyük bir yazar, ne sanatçı, ne de bilgindir; entelektüelin ilk vasfı dürüstlüktür. 0 

sadece "hakikate angaje"dir, (Meriç, 2012: 18). Said'e göre entelektüel, "sürgün, 

marjinal, amatör ve yabancı" bir model insan olarak statükoyu sorgulayan ve 

böylelikle toplumda hem düşünsel hem de siyasal ufuklar açan kişidir. Jacoby 

entelektüell, "kimseden medet ummayan, iflah olmaz ölçüde bağımsız bir ruh 

olarak tanımlar. Jacoby için entelektüel, kayıp bir kuşaktır; bu kuşağın yerini, bel 

kurumların kiraladığı, kendi konumlarını pekiştiren toplumsal otoriteye ve bir sürü 
akademik unvana sahip teknisyenler grubu almıştır (Said:74).

Entelektüel kendini milletinden koparan, sınıf üstü bir sırça köşk düşünürü değildir 

Gramshi'nin ifadesiyle o güç merkezlerini ve dengelerini düşünerek hareket eden 

kıvrak bir "organik aydın" değildir. Entelektüel güdüleyici ahlakî bir güçtür. İktidar- 

statükocu kimliğinin savunucusu değil, halkın haklarını gözetmeden başka herhang 

bir kaygısı olmayan zihin ve yürek adamıdır. İlkeye göre değil, konjonktüre göre 

konum belirleyen biri bağımsız ve özerk değildir. Entelektüel kurnaz bir "iktidar 
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aydım' gibi iktidara göre tavır belirlemeye çalışan bir düşünce esnafı da değildir. O, 

sürgün, marjinal, haksızlığa uğramış ve yalnız bırakılmışlardan yanadır. Güçten ve 

iktidardan yana, resmi otorite teorisyeni de değildir. Entelektüel bilgi üret(e)meyen, 

ancak üretilmiş bilgileri bireysel çıkartan için kullanan bir aydından zihinsel 
yetenekleri ve iş görme ve tavrı ile farklılaşır. Entelektüel güç merkezlerine göre 
konum belirleyen aydından farklı olarak, halkın hassasiyetlerinin ve değerlerinin 

farkında ve onlara saygılı bir gönül insanıdır.
Maulnier entelektüelin görevlerini şöyle sıralar, "düşünmek, doğruyu aramak, 

nesnel bilgiye ulaşmak. Entelektüel hiç kimseye ahmakça bir saygı göstermez, 
kurumsallaşan düşünce kalıplarına kuşku ile bakar. Hükümlerini aklın ışığında veren 

sosyal uyarıcılar olan entelektüelin genel vasıflarını şu şekilde belirleyebiliriz (Meriç, 

2012:18):
• Entelektüel, zamanının irfanına sahip olacak, ülkesinin dilini, edebiyatını, 

tarihini bilecek, dünyadaki belli başlı düşünce akımlarına yabancı 

olmayacaktır.
• Peşin hükümlere iltifat etmeyecek, olayları kendi kafasıyla inceleyip 

değerlendirecektir.
• Başlıca vasıfları dürüst, cesur ve yüksek bir adalet idrakidir. O bir bilgi 

hamalı değildir. Hakikat uğrunda her savaşı göze alan bağımsız bir mücadele 

adamıdır.
Aydın kavramına gelince bu bize ait, yerel, kerameti kendinden menkul, bilmiş 
insanları tanımlayan bir sıfattır. Mümkün mertebe "münevver" kavramını 

reddederek ve onun mirasından beslenerek kendisini var edebilmiştir. Bir sezgiden, 

duruştan hareketle düşünüp üretmekten ziyade, daha çok bir takım şablonlar 

çerçevesinde konuşan kişidir. Kendi başına özerk bir varlığı yoktur aydının. 
Kendisine bir payanda bulmaya mahkûmdur. Aydın nesep itibariyle, entelektüel İle 

münevver arasında (arafta) duran ama yeri tam belirlenememiş bir kavramdır. 

Kendisini kıyaslayabilecek bir aynadan mahrum, sentez yapmaktan aciz, bürokrat— 

memur sıfatlarına daha yakışan bir sınıf insanıdır (Meriç, 2012:15).
Gökalp bir milletin münevverlerine ve mütefekkirlerine o milletin "güzideleri" adı 

verilir diyerek aydın kavramı ile güzide kavramı arasında ilişki kurar. Gökalp'e göre 

"güzideler yüksek tahsil ve terbiye görmüş olmakla birlikte halktan kopmuş" 

insanlardır. Gökalp'in bakış açısına göre aydının iki vasfı vardır: Yüksek tahsil 

görmek ve halktan kopmak (Gökalp,1968:43). Aydın kavramı çoğu kez entelektüel 

kavramıyla aynı anlamda kullanılsa da kavram üzerine yapılan tanımlamalardan ve 

analizlerden geniş analiz yeteneğine, mantıksal düşünme gücüne sahip olmamakla
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birlikte, aydın belli bir alanda uzmanlığı olan ancak tavır insanı olmaktan çok, 
enformasyon teknisyeni olan kişidir. Gramsci'nin aydınlar konusundaki ana tezi, 
onların kendi başlarına, bir sınıf meydana getirmedikleri, fakat "egemenliğin 

memurları" olarak resmi ideolojilerin sözcüleri olarak işlev gördükleri şeklindedir. 

Yönetici zümrenin yeni dengeleri sindiremeyeceği ve yönetemeyeceği anlaşılınca, 
iktidar aydınları sindirilmesi ne kadar zor olursa olsun, her ideolojiyi çiğner ve 

homojen bir hale getirme işlevi görür. Gramsd (2011) aydınlan her besini 
özümlenebilir yapma işlevi gören "mide suyu"na benzetir ki bizde de jakoben 

aydının genel halk karşısında ortalama tavrı "sindirme" şeklinde olmuştur.

Aydınlar adalet ve akıl gibi ebedi değerleri kendi çıkarları için kullanan söz konusu 

değerlere pratik çıkarları uğruna ihaneti göze alabilen kimselerdir. Bu nedenle 
aydına temkinli ve kuşkulu yaklaşmak adet olmuştur. Benda aydınları zengin 

sofralarından yemlenmek için şaklabanlık yaparak, kralın soytarısı rolüne 

soyunmaları nedeniyle ihanetle suçlamıştır (Benda, 2006,28). Benda'nın suçladığı 
aydın Gramsc'inin "organik" veya "angaje aydın" dediği bilgi ve değer tüketicisi fikir 
memurlarıdır.

Sartre'nin ifadeleriyle entelektüeller “atom silahlarını mükemmelleştirmek için 
atomun parçalanması üstünde çalışan bilim adamları da değildir. Yapılmasına göz 

yumduktan bu silahların yıkıcı gücü karşısında dehşete kapılan bilginler bir araya 

gelerek kamuoyunu atom bombasının kullanılmasına karşı uyaran bir manifesto 
imzaladıklarında birer entelektüel olurlar" (Sartre,2010,47). Bilen bir aydın veya 

bilim adamı ile düşünen ve düşünceleri uğruna tavır geliştiren, Hegel'in (2003,60) 

ifadesiyle "özü gereği bilinç ve özgür" olan insanlar entelektüellerdir. Entelektüel 
mantık örgüleriyle ve diyalektik bir akılla düşünebilecek kadar bilinçli, kendi 

çıkarlarına ve genel olarak insanı sınırlandıran maddi dünyanın menfaatlerine karşı 

mesafeli duracak kadar özgür ve evrensel biridir. İnsanı entelektüel yapan sadece 
bilgi ve bilinç düzeyi değil, evrensel ve insani sorunlar karşısında takındığı tavırdır.

Edvvard Said ve entelektüel tavır: Sürgün, marjinal ve yabancı

Said'in gözünde entelektüel seçkine! değil, o mümkün olduğunca geniş bir halk 
kesimine seslenir. Bu kesim onun doğal muhatabıdır. Kitle toplumu değildir 

entelektüelin meselesi; onun meselesi kamuoyunu aşın uyumculaştıran 
(konformistleştiren), iktidara karşı muhalif bir tavır veya duruş sergilemektir. O 

iktidarın sahiplerinin çevresinde kümelenmiş enformasyon teknisyeni, 

profesyoneller ve düzen adamlarının uzağındadır. İktidarın adamları belli çıkartan 

gözetirler, oysa entelektüeller resmileşmiş düşünceleri, sınıf ve toplumsal cinsiyet 

imtiyazlarını sorgular. Entelektüel dengeleri gözeten, konjonktüre göre konum 
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belirleyen insan değildir. O muhalif tavrını adalet, hakikat ve doğruluk adına her 

durumda sürdürme erdemi gösteren kişidir. Söylemini konjonktürün belirlediği 

kurala göre değil, "ilke" adına geliştirir (Said, 13,15).
Entelektüel tavır Said için; sürgün, marjinal ve yabancı olmayı her durumda göze 
alabilmektir. Bu konuda şöyle der: "Şu gerçekten kaçış yoktur: Kendilerini böyle 

gören entelektüellerin ne yüksek mevkilerde eş ve dostları, ne de resmi 
makamlarda itibarları olur. Entelektüel insan yalnız kalır, doğru; ama her zaman 

sürüye uyup mevcut duruma hoşgörü göstermekten iyidir yalnızlık" (Said, 2009, 
16). Aslında sürünün içindekiler kimsesiz değil, ancak kendilerine karşı 

yabancılaşmış olmanın getirdiği daha farklı bir yalnızlığın girdabındadırlar. Said'in 

anlayışına göre insan yalnızlıktan kurtulmak için sürüye uyunca bu kez de 

kendinden uzaklaşır veya sürüye uymanın bedelini kendine yabancılaşarak öder. 
Kendini tanımak irfanın varabileceği en yüksek merhale (Meriç, 2004,19) ise, 
kendine karşı yabancılaşma da en büyük ihanet olmalıdır. Hakikati dillendiren 

insanlar başlangıçta hep yalnızdır. Ulusal kahramanlar, büyük filozoflar, hatta 
mutlak hakikatin taşıyıcısı peygamberler yalnız insanlardır.
Karakoç entelektüelin tavrını Sokrates'in "uyuklayanın sineye vurduğu gibi 

vuruyorsunuz bana, bundan sonraki yaşamınızı da uykuda geçirmek için" şeklindeki 

kadim Yunanın egemenlerini rahatsız eden ve bu uğurda ölümü göze alan tavrına 
benzer bir biçimde entelektüel-iktidar ilişkisini şu şekilde belirlemektedir: Onlar 

sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, hâlbuki biz sussak tarih susmayacak, 
tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele 

kalmayacak; hâlbuki bizden kurtulsalar bile vicdan azabından kurtulamayacaklar, 

vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar, tarihin 

azabından kurtulsalar, Allah'ın azabından kurtulamayacaklar (Karakoç, 2009, 25). 
Entelektüelin iktidarı uyarmak gibi temel bir sorumluluğu vardır. Onun yeri, fikir 

kavgasının ateş hattıdır. O agoraya inmek, hayırla şerrin savaşında ister istemez 

yer almak mecburiyetindedir. Fildişi kuleye kapananlar şerrin zaferini kolaylaştırmış 

olurlar (Meriç, 2004:42)

Said için önemli olan entelektüelin bilen, kavrayan veya diyalektik akılla 
düşünebilen tarafından çok, onun her durumda ortaya koyduğu İnsanî tavırdır. Bu 

tavır ona göre aslında çok fazla bilmeyi gerektirmez. Said bu düşüncesini 
Mussolini'nin 1926 ile 1937 yıllan arasında hapiste tuttuğu İtalyan Marksist, eylemci 

ve siyaset felsefecisi Gramsci'ye başvurarak açıklar. Gramsci’ye göre, "bütün 

insanlarda aslında entelektüel bir öz vardır; ama bunların çok azı entelektüel işlevi 

veya tavrı gösterirler. Gramsci toplumda entelektüel işlevi görenlerin iki tipe 
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ayrılabileceğini söyler: Bunlardan birincisi, nesilden nesile aynı şeyi yapmayı 

sürdüren öğretmenler, din adamları ve idareciler gibi geleneksel aydınlar, İkincisi ise 
çıkarlarını örgütlemek, daha fazla iktidar ve denetim gücü elde etmek için çaba 

gösteren iktidarla doğrudan bağımlı ve ona paralel düşmeye çalışan "organı*  

aydınlar"dır. Gramsci'nin "organik aydın" formülasyonu, devletin güç kullanarak 

toplumu dizayn etme gereğine inanan "jakoben aydın" tanımına denk düşer. 

Gramsci'ye göre bunlar her durumda iktidarda olan, muhalefette veya muhalif 
olmayı göze alamayan, çıkarlarını, iktidara yaslanarak tahkim etmeye çalışan (Said, 
21) yüzer gezer menfaat adamlarıdır.

Entelektüel dünyadan soğumuş, fildişi kulesine kapanmış, kendini son derece özel, 

paradoksal, belki de karanlık denecek ölçüde esrarlı meselelere adamış biri değildi'. 

Gerçek entelektüeller; metafizik tutkunu, adaleti ve hakikati her şeyin üzerinde 

gören, yozlaşmaya mahkum edilen zayıfların savunucusu, kusurlu veya baskıc 
otoriteye muhalif tavırları ölçüsünde kendileri olurlar. Said bir entelektüel tavır 

İnsanının mücadeleci retoriğinin altında; derinlerde bir yerlerde yaşayan kahraman 
bir ruhun iktidarın yüzüne karşı doğruları söyleyen, hiçbir dünyevi gücü sorgusuz 

sualsiz itaat edilecek denli büyük ve nüfuzlu görmeyen haşin bir kişiliğin olağanüstü 

cesur ve öfkeli bir karakterini görür. Entelektüel rolün özel, ayrıcalıklı bir boyutu 

vardır; kamunun gündemine sıkıntı verici sorular getiren, ortodoksi ve dogma 

üretmektense bunlara karşı çıkan, gücün ve iktidarın adamı olmayan, devamlı 
unutulan ve kişiliği sümenaltı edilen insanları ve meseleleri temsil etmek için vardır 
entelektüel (Said, 2009, 23,27)

Nurettin Topçu'da entelektüel tavrın ahlaki temeli ve isyan ahlakı

Said'in entelektüel tavır olarak yücelttiği kavramın Topçu'nun terminolojisinde*  

karşılığı "hareket ahlakı" veya "isyan ahlakı"dır. Ahlâk ve İsyan kavramlarını birlikte 

düşünmek başlangıçta paradoksal gelebilir. Ancak her iki kavramı da "eylemde 

açığa çıkan gerçeklik" hali olarak düşündüğümüz zaman, "isyan ahlakı" kavramının 

entelektüel/münevver bir tavır anlamında kullanıldığını görürüz. Topçu açısından 

bireysel kaygılardan kaynaklanmayan bir isyan tutumu, ondan ahlâki temeli olan 

eylemde bulunmayı talep eder. Burada ahlaki temelde asıl belirleyici olan 

sorumluluk şuurudur. Zira Topçu'ya göre isyan eylemini hakiki bir ahlâk eylemine 

dönüştüren, her ikisinin kaynağında da "sorumluluk ideali"nin bulunmasıdır. Bu 

eylem, gerçekleşme halinde özgürlüğü ortaya çıkarır. Özgürlük erdeme, hakikate ve 

dürüstlüğe uymayana "hayır" deme iradesidir (Topçu,201 la:5). Ancak bu "hayır" 

deme iradesi Topçu açısından bir alışkanlık değildir; zira "bir hareket, ancak kend 

içerisinde baş kaldırdığı bir düzene karşılık, yeni ve zorunlu olarak daha üstün bir 
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düzenin ihtiraslı iradesini taşıyorsa isyan adını alabilir (Topçu,2011a:201). 
Topçu'nun isyan ahlakı, bir entelektüelin muhalif tavrından daha fazlasını kapsar. 

Topçu için isyan, "fertte ve onun ihtirasında kâinatın ve kendisinin hiçliğini ortaya 

koyan küçümsemedir (Topçu, 2011a: 209). İnançlı bir münevver olarak Topçu'nun 
entelektüel tavrı, "Allah'ı kendisine katılmaya çağıran ferdin, tek başına asla cesaret 

edemediği kurtarıcı hükmü O'na verdiren bu uysallık iradesi" (Topçu, 2011a: 209) 

olarak tezahür eder.
Bir münevver veya entelektüel olarak Topçu'yu aynı cepheyi paylaştığı diğer 
insanlardan ayıran temel vasıflarının başında "felsefeyle düşünme yeteneği" gelir. 

Topçu açısından felsefe anlamsız zihinsel spekülasyonlar değil, aksine insanı, evreni, 
hatta varlığı anlamanın temel aracıdır. O bu yönüyle "enformasyon 
profesyonelleri"nden farklı olarak, ömrünün sonuna kadar ödün vermeksizin 

koruduğu muhalif tavrıyla ayrılır.
Topçu, aydın ve münevver ayrımı yapmadan "entelektüel tavrı" kişinin kendi zihin 

süreçleri üzerinden ortaya koyduğu duygu ve düşünce eksenli bir hareket tarzı 
olarak görür. Topçu'ya göre "isyan ahlakı"na sahip birinin tutum ve davranışlarının 

kaynağı, kendi değer yargıları ile zihinsel süreçleridir. O inanmış bir münevver 
olarak isyan veya hareket ahlakını "insani bir tavır" olarak görür ve ona göre 

entelektüel insan her şeyden önce "hak" ve "hakikat"e iman eden ve "düşünen" 

insandır. Ancak iman eden ve düşünen insan yaşadığı hayatın anlam ve gayesine 

yönelir; o anlam ve gayesini tasarlar, düşünür ve kendisi olur (Topçu, 2002: 56).
Bir münevver olarak topçu entelektüelin tavır ve hareketini inanç ve iman 

perspektifinden görür. Ona göre "Allah fikri, fikirlerin en üstünüdür, zira bizi sadece 

o hür kılabilir" (Topçu, 2011a: 47). Entelektüelin davranışlarını tayin eden itici güç, 

görünüşte zihni ve akli süreçlermiş gibi görünse de, gerçekte insan zihninin ve 
aklının herhangi bir hata yapmadan kendi yolunu bulmasındaki doğruluk ölçüsü, 

pozitif süreçlerle elde edilen bilgi değildir. Yüksek nitelikteki "mutlak bilgi ve 

referans kaynağı", saf haliyle duran ve henüz kültürün kirine bulaşmayan "vahiy 
bilgisidir". Daha önceki peygamberler gibi "düşünen İnsanı" yücelten İslâm'ın yüce 

peygamberi, entelektüel tavrı "zalim karşısında hakkı söylemeyi en büyük mücadele 
"olarak bayraklaştırmıştır. Bu anlamda, semavi bütün dinler gibi İslâm'ın da 

yeryüzüne getirdiği esas mesaj, "düşünen insanı", sıradan ve ortalama bir kişinin 

üstüne yükseltmesidir (Topçu, 2011b: 57). Entelektüel sadece bilgisiyle veya 

zihinsel yetenekleriyle değil, toplumu içinde yüksek bir karakteri temsil eden 

erdemli bir "şahsiyet" olarak temayüz eder.
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Topçu için entelektüeli benzerlerinden ayıran onun içinde bulunduğu tarihsel ve 
toplumsal mekânda kendi "insani konumu"nun bilincinde olmasıdır. Entelektüel bu 
bilinçle zorunlu olarak toplumuna karşı bir sorumluluk yüklenmiştir. Kendine özgü 

bir sorumluluk ve "özşuur" taşıyan entelektüel, toplumunun fırtınalı zamanlarda 
sığınacağı emin bir limandır. Buda'nın ifadesiyle o göller ülkesinin adasıdır, o 
sorgusuz itaati ve teslimiyeti samimi inanç zanneden yığınların önünde muha lif 
tavrını bir isyan bayrağı alımlılığında dalgalandırır. İsyan ahlakı, dinin takide, 

uyuşukluğa ve aşırı ihtiyata dayalı kavrayışını, muhalif, atılımcı ve eleştirici içbhad 

bir ruha dönüştürür.
Topçunun bir entelektüel olarak en özgün yanı, "halk avcılığı"nın tüm sahtekarlığın 
ifade etmedeki cesaretidir. Meriç de halk avcılığının ne kertede bir ahlak zafiyet 
olduğundan yakınırken şu tespitlerde bulunur: Yığını kolayca kandırabilirsiniz, 

duyguları hiçbir temele dayanmaz onun. Yığın düşünmez, maruz kalır. Nezleye 
yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince aslanlaşır, nöbet geçince her 

mukaddesi unutuverir. Büyük milletlerin duygulan ölçülü, düzenli ve devamlıdır 
(Meriç, 2004,109). Halk avcılığının muhatabı olan yığınlann saman alevi gib 
yükselmesinin arkasında Topçu felsefesizliği görür. "Kuranın ilahi ahlakı, İslam 
diyannda çoktan gömülmüştür" diyen Topçu, bunun temel sebebini felsefenin İslam 

topraklarından kovulmasında görür. İslam toplumları üzerinde önemli etkisi olar 

Rabbani'nin "felsefenin çoğu ahmaklıktır ekserisi ahmaklık olanın tamamı da 
ahmaklıktır" tarzındaki yaklaşımına karşılık Topçu, "felsefe olmazsa yüce kitab 

hakkıyla anlayamazsınız, sadece ezberlersiniz. Kuran Allah'ın kitabı, felsefe ise onu 
anlayacak şahsiyetimizin örgüsüdür" diyerek karşı çıkmıştır (Topçu, 2011b: 43' 

Kaldı ki Rabbani'nin felsefi bilgisini! şu sözlerinden anlamak mümkün "bu rezillerin 

en büyüğü olan Eflatun'a İsa'nın daveti ulaşınca dedi ki: "biz hidayeti ermiş bir 

topluluğuz; bizi hidayete erdirecek birine ihtiyacımız yoktur (Rabbani, 1990, s.46 
Bu arada Platon'un İsa doğmadan 347 yıl önce öldüğünü hatırlamak gerekir. Ayn 

şekilde Gazali'nin "felsefecilerin...hemen hepsi küfür ve dinsizlik içeren unsurlar. 

taşıma noktasında ortaktırlar. Felsefecilerin öncüleri ve ilk temsilcileri... belirtmiş 

olduğum küfürde birleşmektedirler" (Gazali, 2010, 59) sözlerinin felsefeye karşı 
egemen bir inanç ve söylem olduğu bir ortamda Topçu "felsefe, inanan ruhlar- 

güneşli bahçesidir" (Topçu, 2008:199) diyerek, egemen epistemolojiye ve İnanca 
karşı münevver tavır göstererek, insanın kendi aklıyla düşünmesinin erdem r- 

ortaya koymuştur. Topçu'ya göre insanın ilimden felsefeye, felsefeden dine 

yükselmesi gerekir (Topçu,2010b: 57). Zira "hakikati bizden saklayan, örten, 

onunla aramıza giren engelleri ortadan kaldıran hareketin sevgisini bize felsefe . e 

hikmet sunar. İlim ise bu hareketin yöntemini öğretir" diyerek felsefenin hakikate 

ulaşmada önemli belirtir (Topçu, 201 İd:33). Topçu'nun felsefî tasavvurunda
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felsefe, bilim ve din, ilahi bilgiye ulaştıran birer araç olarak işlev görür. Böylelikle 

akıl ve vahiy, felsefe, bilim ve din ilişkisi sağlam bir zemine oturur.
Said'in entelektüel tavrı "anarşist" bazı özellikler gösterse de Topçu'nun isyan ahlakı 

anarşist bir içerik taşımadığı gibi, toplumu veya bireyi her şey olarak gören bir 
anlayış da değildir. Topçu bu konudaki düşüncelerini, "biz, hem uysallığa, hem de 

anarşizme karşıyız. Her türlü sosyolojizme, yani toplum gerçeğinin her şey olduğu 
anlayışına karşı olduğumuz kadar, bencil ve katı ferdiyetçiliğin de karşısındayız. 

Ferdin sadece bütün iradeleri aynı şekilde belirleyen "yüce irade" karşısındaki 
uysallığını kabul ediyoruz. Bize göre selamet, tarih ve insanlıkla birlikte, tarihin ve 
insanlığın varoluş sebeplerini içinde bulacakları bir mutlaka bağlanmaktan ibarettir 
(Topçu,2011a:45) sözleriyle dile getirir.

Topçu Türk İnsanının geleneksel inanç algısını sorgularken, farklı dindar tipleri 
belirler. Onun dindarlık anlayışında, sembolik ve mitsel düşünme tarzı ve kolektif 

yönelimlerin rüzgarına göre eğilen bir "halk dindarlığı" yoktur. Topçu'ya göre şekilci 
dindarlar; aslında "sözde din adamları", "yarı dindarlardır. Bunlar iktidarla uysallık 

senetlerini imzalama kıvraklığı gösteren ahlak yoksulu makyavelistlerdir. Bu tip 

dindarların siyaset yapma biçimi, onları en sefil vicdanlara uşak yapmıştır (Topçu, 
2010b:34,122).

Topçu'nun gönlündeki dindarlık, insanla Allah arasında gerçekleşen derinlikli bir iç 
tecrübeye dayalı "deruni dindarlıktır. Dindarlıkta aslolan samimiyet ve takva ile 

temellendirilen, dini ibadetlerde ve sosyal yaşantıda gösterişin her türlüsünden uzak 
durmak, ruhu Allah'a giden yolda olgunlaştırmaktır. Topçu'nun deruni dindarlığı, 

tasavvufun gerçek üstü dindarlığına da benzemez. O bu konuda son derece insanın 

ontolojik doğasına uygun gerçekçi bir dindarlıktan bahseder. Topçu'nun dindarlığı 

günahsız olmak değildir; hatta ona göre yeryüzü günahkar kulların vatanıdır. 
Günahsız insan yoktur; günahsız olanlar dünyaya hiç gelmeyenlerdir. Yani günah 

işlemek insanın ontolojik tabiatında vardır. Bizler Rabbimizin huzuruna günahsızlıkla 

değil, günahlardan temizlene temizlene gidiyoruz. Günahtan sevaba, şenlerden 

hayra kahraman bir atlayışla geçebilenler cesur ruhlardır (Topçu, 2011d:52). 

Topçu'nun gözünde günah, Tevratın söylediği gibi "insanla yaratıcısı arasındaki 
farkın somut şekli"dir (Yeşeya 59: 2). Ancak Topçu'nun da belirttiği gibi îslam, 

günahı insanı Rabbinden ayıran gayrimeşru bir eylem olarak görmez, aksine onu 

insanın Rabbiyle kuracağı yeni bir ilişki (tevbe) için vesile kabul eder.
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Sonuç

Kimse duygusal bağlılıklarından ve zihinsel yönelimlerinden kurtulamaz elbette 
Sorun teknik ehliyetini önüne gelene satan sözde yüzer-gezer aydın olmak veya 
olmamak sorunudur. Bir entelektüel İçin gerçekten sürgün olan biri kadar marjına 
ve yabancı olmak, otorite ve güç sahibine, alışkanlığa değil, geçiciliğe ve riske 
otoritenin belirlediği statükoya değil, yeniliğe ve deneye duyarlı olmak demektir 
(Said, 66,67). Bugün entelektüelin karşılaştığı temel bazı baskılar veya sınıriandına 
faktörler vardır. Bunların en başında "profesyonelizm" gelir. Bu her durumla, her 
ortamla, kısaca konjonktürle uyuşma kıvraklığıdır. Said, entelektüelin yaratıalığra 
ve iradesine meydan okuyan bu baskıdan kurtulmanın yolunu, amatör bir ruhla 
konjonktürün değil, ilkenin yanında yer almakta görmektedir (Said,79,80).
Özgürlük ve "yerlilik" düşüncesinin erdemini temel bir değer olarak gören Topçu için 
değerlerin merkezinde düşünceler vardır. Topçu şöyle demektedir: Bütün değerimiz 
düşüncemizdedir. Kâinatı tanıyan insan, bütün kâinattan daha değerlidir. Kainatı 
tanımanın yolu, onun üzerine özgür bir ruhla, açık bir zihinle düşünmekle olab r. 
(Topçu, 2011b:181). Özgür olmayan bir ruhla düşünce nesneniz ne olursa olsu- 
onu gerçek boyutlarıyla kavrayamazsınız. Gözünüz haminizin üstündeyken özgür 
olamaz, entelektüel gibi düşünemez ve davranamazsınız. Çünkü aklınızın bir 
köşesinde hep onu memnun etmek ve keyfine hizmet etme düşüncesi vardır (Said, 

112).
Bir entelektüel olmanın belki de en çetin yanı, tetikte durup irade, 
gevşetmemektir. Bunu başarabilmenin tek yolu, elden geldiğince iyi ve aktif b- 
biçimde hakikati temsil etmek ve bir "hami"nin ya da "otorite"nin yönlendirmesine 
izin vermemektir (Said, 113). Ancak bu sayede dünyayı iştahların motivasyonuyla 
değil, hakikatin gözüyle görmek mümkün olabilir (Topçu,2011d:25). Dün de bugc- 
de çarpışan iki zihniyetten biri, muayyen kitapların yazdığı şekilde düşünmeyen 
tenkit ve "zekâ hürriyeti"ni küfürle itham eden, serbest düşünmemekte dinî fayoa 
arayan hurafeci zihniyete (Topçu, 2010b:29) karşı bir "isyan ahlakı’- 
yükseltmektir.
"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" (Kurian,11/112) şeklindeki yüce kelam karşısında 
"bu ayet benim saçlarımı ağarttı" diyen islamın yüce peygamberinin isyan ahlakın - 
en mükemmel örneğini ortaya koyan ve dindarlığını gösterişçi ibadetle deçr 
mülkiyetle olan ilişkisi üzerinden tanımlayan şehit torunu Hüseyin'in şu sözie- 
entelektüel tavrın ve isyan ahlakının dile getirilmiş ve yaşanmış en güçC 
manifestosudur. "Ey zalimlere uyanlar! Dininiz yok, Allah'tan da korkmuyorsanız, 
bari özgür insanlar olun". Hüseyin'in bu sözlerini sorumlu bir akılla, ahlak □ - 
gönülle yeniden düşünmek gerekir. Birkaç gün daha görev adamı olmak yerine, 
yüce ruhlu, içten insanların gönüllerinde ölümsüz iktidarlar kurmak için, kaçınılmaz 
ölümüne dik bir baş ve mahzun bir gönülle yürüyen Hüseyin'in mesajını daha iyi 
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anlama noktasındayız... Yoksa "sakın zalimlere yaslanmayın; sonra ateş size de 
dokunur" (Kur'an 11/113) tehdidinin muhatabı oluruz.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

PERCEPTIMET MBİ DALLİMET ETNİKE, FETARE DHE KULTURORE NE 

MAÇEDONI*

Abdylnaser Sinani, doçent i shkencave sociologjike ne programın 

studimor Sociologji prane USHT-se

Permbledhese

Maqedonia, ngjashem si Ballkani, eshte nje mozaik popujsh qe dallojne ndermjet 

tyre sipas origjines etnike, besimit fetar, gjuhes dhe kultures. Pasuria e elementeve 

te ndryshme etnike, fetare, gjuhesore dhe kulturore qe posedon Maqedonia, 
akoma shgrben si burim per nje seri konfliktesh. Shkakesia i kötlj konflikti, me 

shpesh, eshte sindroma e ksenofobise historike. Gjithmone kur hapen çeshtjet 
etnike e fetare ne tryezen e debatit dalın tema te reja te shoqeruara me polemike 

te zjarrte, me parashikime te zymta per ardhmenine e rajonit.

Ne kete ese, teme e trajtimit jane perceptimet mbi dallimet etnike, fetare dhe 

kulturore ne Maqedoni, respektivisht aspektet e barazisö ne sferön etnike, 
kulturore, dhe fetare ne Maqedoni. Ndikimi negativ i ndarjeve etnike, gjuhâsore, 

fetare dhe kulturore ne Ballkan eshte nje element i rendesishem qe duhet marre ne 

konsiderate ne ndertimin e nje strategjie per te ardhmen e rajonit.

Nepermjet pervojes historike dhe te sotmes ne kete kerkim autorial, 

shqyrtohen pervojat ne fushen e bashke-ekzistences se bashku me 

perspektivat dhe pengesat (qe zakonisht jane pasoje e inzhinjeringut etnik) per 
ndertimin e nje shoqerie te mirefillte interkulturore ne Maqedoni, si nje shoqeri 

ku "takohen" shume kultura, shume etni dhe me teper tradita.

Fjalet çelese:Etnicitet, interkulturalizem , diversitet kulturor, "tjetri", kultura e 

tjetrit, pabarazi, integrim kulturor

* Hulumtimi ne tem Perceptimet mbi dallimet etnike, fetare dhe kulturore ne 
Maqedoni, SshtS projekt i studenteve te Programit Studimor te Socioiogjise nga 
Fakulteti Filozofik i Universitetit Shteteror te Tetoves, si detyre hulumtuese nga 
kurs! Metoda e Anketimit, ku jane anketuar 700 individe nga qytetet e banuara me 
shumice shqiptare. Mostra e perzgjedhur i pershtatet struktures se popullesise se 
ketyre vendbanimeve. Hulumtimi eshte realizuar ne periudhen 01.05. deri me 
20.05.2011.
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Pas erozionit te vlerave universale mbi kulturen, qe sollen tendenca te 
fragmentizimit kulturor, paraqitjes se levizjeve te reja kulturore, kultures s 

formatim etnike, dallimet kulturore dhe etnike hyne ne fokusin e hulumtime.e 
si nje kategori e rendesishme pdr integrim per secilen shoqeri multietnıke dne 

shume konfesionale. Shoqeria me diversitet kulturor, veshtire se mund te injoroj 

kerkesat mbi dallimet, sepse diversiteti eshte nje prove, qe s' mund te fst -et 

as te ngulfatet nga realiteti pa perdorur nje shkalie te caktuar te dhunes, edhe 
pse dhuna me shpesh nuk ka rezultatete. Me qe njerezit jane qenie te lidhura 

(edhe emocionalisht) nga kultura e tyre, do te thote, se edhe vet respekbrr 
tyre eshte po aq ngushte e lidhur me kulturen. Andaj respekti themelor ndaj 

tjetrit, qe me shpesh eshte bashkebiseduesi yne, njeriu qe banon afer nesh, apc 

ai me te çilin punojme, eshte zgjerimi i kultures se tyre dhe te kultures se 
bashkesise se tyre. Respektimi i kultures se tjetrit e nxite dhe rrit besimin ndaj 
nesh dhe shoqerise pergjithesisht. Islamistl me renome boterore Basam Tibi, ne 

librin e tij me titull "Evropa pa identitet" flet mbi shperputhjen e Evropes 
ndermjet mbrojtjes ne panik nga gjithçka qe eshte e huaj ose qe nuk eshte 
evropiane dhe nga relativizmi multikulturor. Ky diskurs kulturor, qe eshte 
pranishem ne Evropen e sotme, plotesisht i pershtatet dhe e pershkruan situater 

aktuale te mendimit intelektual dhe politik maqedonas.

çeilimi themeltar i ketij prezantimit ketu eshte te parashtrohen dışa 
aspekte te bashkeekzistences, barazise etnike, fetare dhe kulturore dhe te 

identitetit kombetar ne Maqedoni si nje shoqeri shumekulturore. Ne fakt, ky ese 
perpiqet te jap pergjigjen ne pyetjet e me poshtme: A thua ne nje shoqe- 

shume kulturore me elemente te ndryshem etnike, fetare, gjuhesore, ne rrethanat 
e reja ne kontekst aktualitetit, diversiteti, shumellojshmeria apo jokonformu- 
paraqesin perparesi apo kercnim dhe burim per nje seri konfliktesh,.respektivis". 

si “takim" fatal per mbetjen e nje shoqerie, si eshte Maqedonia: Dhe, a thua ne 

Maqedoni mund te ndertohet nje identitet i perbashket mbi vendin, qe 

shqiptaret e konceptojne si "i/e Maqedonise" ndersa maqedonasit si*  1 e 
maqedonaseve"(makedonski) dhe neşe pergjigja eshte po, atehere cilat mund te 

jene vegdzat qe mund t'i mbajnd bashkerisht keto shumellojshmeri kulturore ne 
Maqedoni? Sipas teorikeve ekzistojne disa pergjigje ne keto pyetje. Demokraca 

liberale, vlerat evropiane, dhe ajo qe eshte edhe me e rendesishme jane tradRa 

historia ajo qe mund te perceptohet dhe definohet si kültüre e perbashket e 

shqiptareve dhe maqedonseve ne Maqedoni, qe bazuar ne konceptin evropian te 
parnimit te diversitetit kulturor do te thote hiç me pak se nje kerkese imaner.te 
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per ridefinimin e identitetit kulturor te njerezve ne kontekst tâ shtrirjes se 

globalizimit. Fatkeqesisht pervoja mbi njezetvjeçare, i demanton konceptet e tilla 
teorike.

Dallimi kulturor kuptohet si resurs themelor per zhvillimin e shoqerisö, 

kürse dialogu nderkulturor eshte çelösi i se ardhmes, ndersa secili vend duhet 

t'i pranoje si koncept te vetin zhvillimor. Kjo do te thote se planin e brendshem 

te pranohen dhe promovohen grupet e ndryshme etnike dhe kulturat e tyre, 
ndersa ne planin nderkombötar te zhvillohen modelet kulturore te cilat mundesojne 

ruajtjen e dallimeve kulturore para stuhise informative te globalizimit.(Komshi- 
Kapixhik, kultura dhe politika :97). Çili eshte rreziku nga mungesa e vullnetit te 

perzgjedhjes prani te kultures se "tjetrit" ne nje shoqeri shumekulturore, si ne 

Maqedoni, ne kushte te kuptimit te kultures si nje proces qe nönkupton bartjen 
e vlerave te ndryshme kulturore etnike nje grup etnik ne tjetrin.

e. tjeter

d.nâ kultivlmln e 

vlerave pozltlve

c.n6 ruajtjen e 

traditâs kulturore 

b..n§ arsim

a.nejeten e
pSrditshme

Ne cilat sfera shihet dallimi kulturor nö Maçedoni

Grafiku 3

147



SÎNANÎ

Por çili mund te jete sfondi kulturor ne Maqedonine si shoger -<j 

shumeilojshmeri etnike, fetare dhe etnike? Ne kete kontekst parashtrohet pyera 
a thua frika per kulturân maqedonase si kültüre e popullit shumice nga sficate 
moderniteti apo ndoshta edhe nga globalizimi si rrezik dhe kanosje per te esn-te 
e arsyeshme apo jo. Mbeshtetja ne argumentin e mbrojtjes se identıtect te r.-$ 
te rrezikuar me shume eshte nje manipulim popülist se sa reagim i pakontro .=■ 
Kjo shpjegohet me motivet iracionale per mbetje brenda kufijve (kultures 

kombetare, diskurs krejtesisht ne kundershtim me tendencat e kuit_rts 
globale: qe globalizimi çon nga rritja e ndervaresise jashte kufijve kombetar s 
dukuri e cila e pengon barazimin e shtetit kombetar me shoqenne. A tb.ua 
mund te debatohet mbi konceptin e jetes se perbashket. Shqiptaret ere 

maqedonasit jetojne ne botera krejtesisht te ndryshme. Te gjitha hulumt r-e 
dhe anketimet ne terren te realizuara nga autor dhe insötucione relevante 

dallimet kulturore e provojne tezen se ne R. E Maqedonise ekzistojne nje 
kritke ne fushen etnike, fetare, kulturore por edhe arsimore, ekonomike <tıe 

sociale. Ne keto rrethana cila eshte ajo nyje e cila mund t'i mbaje bashke 
shqiptaret dhe maqedonasit, dhe si eshte e mundur atehere ndertimi i ndjemes 
per "identitet*  te perbashket e cila teoretikisht büron nga shteti i perbas-<r- 
Maqedonia. Pranimi shumellojshmerise evropiane e bazuar ne demokracine liberal 

imponon nje shkalie relativisht te larte vetengurrimit dhe te solidaritetit te larte 
Perceptimi aktual ne Maqedoni mbi vlerat evropiane, si solidariteti, pranim i 
"tjetrit", nuk i shkojne per shtati kesaj kerkese. Maqedonia ne epo-cç' e 

globalIzimit perballet me sfidat e interkulturalizmit, koncept ky i bazuar e 
pranimin e diversitetit kulturor, si pikenisje rehabilitimi per shoqerite dhe shtetet 

te cilat kane struktura te perzier dhe shume kulturore, pikerisht si eshte tar e 

Maqedonise.

— ' ııı -
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Ne cilat sfera shihet da İlimi kulturor ne Maqedoni

e. tjetör

d.nö kultivimin e 
vlerave pozitive 
c ne ruajtjene 

tradites kulturore

b.nö arsim

a ne jeten e 
pörditshme

0 50 100 150 200 250

Grafiku 4

Diskursi kulturor qö büron nga politika kulturore ne Maqedoni eshte 

mbyllur hermetikisht ne lekuren e nacionalizmit etnocentrik Grafiku 3 dhe 4 e 
reflekton kete gjendje) ndersa shqiptaret düke e kuptuar Maqedonis6 ashtu si e 
trajtojne maqedonasit -vetem me dimensionin etnik, dyshojne ne te ardhmen 
dhe konceptin aqe shume te deklauar te multikulturalizmit, sa qe ky vend se 

tepermi posedon tipare maqedonase dhe shume pak ose aspak tipare shqiptare. 

Emertimi i shtetit te perbashköt Maqedoni, e pershkruan ne mönyre tipike kete 

jo pranim te nje identiteti te perbashket shteteror te shqiptar6ve dhe 

maqedonaseve.

Proceset e identifikimit kulturor jo rralle jane te ngarkuara me konflikte 

irracionale, ne veçanti kur kemi te bejme me identltetet kulturore te minoriteteve 
apo edhe ne shoqerite ne te cilat perzgjedhjet individuale te vlerave kulturore bien 

ndesh dhe ne kundershti te ashper me tradicionalizmin kolektiv, qe do te thote, ato 

forca shoqerore te cilat deshirojne te eliminojne apo edhe t'u shmangen respektimit 

te drejtave kulturore, nje prej shembujve me eklatant ne Evrope eshte pikerisht 

Ballkani dhe branda Ballkanit vet Maqedonia. Edhe pse pranimi i diversitetit i 

kulturor n6 veçanti inkurajon llojllojshmerine kulturore si dhe rivleresimin e 

identitetit kulturor, megjithate ne rrafshin global shumeilojshmeria fut disa 

standarde elementare kulturore, te lirohet nga ksenofobia dhe te filloje te kultivoje 

149



SİNANİ

sistemin e vlerave te shoqerive te hapura. Njerezimi sot jeton me plote e perp-ote 
bota paralele dhe bota kulturore (Knutsson) te dlat mund te jene te ndertıdbura 
vetem me ane te komunikimit dhe te informacionit, gjegjesisht me dijen mbi vlerat 
e tyre te veçanta. Prandaj sot, kur jetojne ne nje bote diversiteti, nje bote 
zhvillimi te larte teknologjik, maksima dekartiane: "dyshoj andaj ekzistcje' 
eshte zevendesuar me maksimen e kontestimit. Çdo gje eshte e kontestuar. ecne 

identiteti, edhe kultura edhe dija edhe bardha eshte e nijansuar? Shembu 
ndertimit te multlkulturalizmit ne Maqedoni, eshte shembulli me i mire per 

thyerjen e premises kryesore te tij; ruajtjen dhe kultivimin e kultures se 

pakicave qe njihet edhe si diskurs per pjesemarrje te gjitha grupeve etnike ne 
proceset kulturore dhe manifest met publike te popullit (kultures) shumice, kur 
kombi barazohet me shtetin (si tendence permanente maqedonase), por njeherte 

düke i ruajtur dhe kultivuar vlerat kulturore dhe etnike te veta: multikulturalizrrb 

(edhe sikur te permendet si praktike kulturore ne Maqedoni) perkundrazi eshte 
kuptuar mbrapshte: favorizimi i kultures se shumices, favorizimi i traditave. 

artefakteve te popullit shumice dhe diskrimlnimi I plote i kulturave te pakicave, si 

nje projekt i çili ka per qellim te beje (ne menyre te njeanshme) integrimin e 

bashkesive te ndryshme etnike, sidomos te kultures shqiptare, per te forcuar 
identitetin e shtetesise dhe mbrojtjen e karakterit unitar te shtetit.
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A thua shqiptaret duhet te mesojne maqedonishten?

c.nuk duhet te 
mfesojn? 

18%
a. po, patjet?r 

40%

a.shq:28%,mq:70%,tr:40% 

b.shq:57% mq:17 tr:20% 

c.shq:14% mq:35%

/ tr:30%
b.sipas vullnetît 

te tyre 
42%

Grafiku 1

Maqedonia gjate njezet viteve nga pavaresimi dhe vendosja e 
pluralizmit politik ka bere perpjekje per implementim tö pjesshöm pSr nje model 

multikulturalizmi te mbeshtetur ne shoqerine multietnike. Por asnjöherS me asnje 

dokument zyrtar apo forme tjeter te institucionalizuar ne Maqedoni (pörveç pak 

tribunave te organizuara nga shoqata apo forume joformale) nuk diskutohet as 

qe permendet ne menyre eksplicite multikulturalizmi si model i ruajtjes se 

harmonisi nderetnike dhe zhvillimit tö dallimeve kulturore. Derisa ne sistemin 

njö partiak kur Maqedonia ishte pjese e ish Jugosllavise, politika kulturore 

fshihej nen moton dhe platformen ideologjike te komunizmit dhe te barazise se 

plote, sidomos politika hegjemoniste serbe ndaj gjuhes dhe kultures shqiptare 

ne Kosove, Mal te Zi, Presheve dhe Bujanovce, dhe hegjemonizmi maqedonas 

ndaj gjuhes dhe kultures shqiptare ketu ne Maqedoni. ishte kjo periudha e 

nenshtrimit te kultures shqiptare, periudha e eksperimentimit me gjuhen shqipe, 
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si proces asimilimi, i çili mund te quhet si nje multikulturalizem tradicional, i çili 
insistonte ne paradigmen asimlluese si ne shembullln e kazanit t6 vlimit qe sı 
rezultat kishte asimilimin e grupeve te vogla kulturore dhe etnike deri ne 

gjeneraten e trete. Shembulli me i mire per Magedonine ishte projekti i paraleleve 

te perziera ne shkollat mesme me shumice shqiptare, ku nxenesit perziheshin: tre- 
deri ne 5 nxenes maqedonas dhe 20 deri me 30 nxen6s maqedonas, kürse procesı 

mesimor zhvilloj plotesisht ne gjuhen maqedonase. Edhe sot ky proces asimilimi 
kulturor, ne menyre te bute zhvillohet ne Fakultetin Pedagogjik ne Shkup, ku 

akoma studenteve shqiptare te gjuhes dhe letersise shqipe disa leksione 
zhvillohen ne gjuhen maqedonase. Apo tendences me te re qe ne emer te 
integrimit te pakicave imponohet gjuha maqedonase per nxenesit shqiptare nga 
klasa e pare.(Grafiku 1 e reflekton gjendjen aktuale ne kete fushe). Politika e 

ashper e favorizimit te kultures se popullit shumice, favorizimit te tradites, 
histerise dhe vlerave te vetem kultures maqedonase si politike zyrtare e vendit 

(edhepse me asnje dokument e proklamuar) vazhdol edhe pas viteve 1990 e 

kendej.

Grafiku 2

Ne kete menyre Maqedonia düke reshtur pas kultures homogjene 

kombetare, ne esence, ka promovuar nje politike kulturore e cila gjithe e me 

teper eshte hegjemoniste, etnocentrike, kohe pas kohe edhe partiake, perhere 

kültüre perjashtimi dhe parciale, dhe po aq e pa afte qe te pershtatet me nevojat 

imanente te realitetit shume etnik dhe shume kulturor ne jeten e perditshme. Nje 

politike e tllie kulturore e kundert me nevojat dhe realitetin e Maqedonise, ne
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vend te pajtimit dhe impaktit apo pranimit te diversiteteve objektive, ka bere edhe 
me shume ndarjen dhe segregacionin kulturor ne Maqedoni. Pothuaj nuk ka asnje 

lloj dhe forme te infrastruktures shteterore per nje kembim interkulturor te 

bazuar ne vlera te vullnetit reciprok. Sipas kanadezit Tejlor, nje shoqeri e cila 
bazohet ne nje dallueshmeri te thellö etnike,fetare, sipas te gjitha gjasave nuk do 

tö mbetet bashke, neşe njerözit nuk paraqesin gatishmSri te jetojnö ne nje shtet 

me forma dhe permbajtje te ndryshme kulturore dhe politike. Edhe ketu duhet te 
theksohet se demokracia liberale kerkon nga qytetaret qö te posedojne relativisht 

shkalle te larte per nje heqje dore dhe solidaritet te dyanshem.

Perfundimi

Duke u qasur problemit nga perspektiva e politikös kulturore, eshte e 

qarte se ne Maqedoni kultura me te vertete eshte politike, dhe meqe politika 
eshte plote me nacionalizem, politike e ndare ne parim etnik. Kjo politike 

kulturore eshte mbyllur, ka inkurajuar vetekenaqesite e kultures shumice, dhe 
izolimin e kulturave pakicg. Kjo politike nuk lejon lloj tjeter identifiklmi, kodi I saj I 

vetem kodi etnik düke i perjashtuar nga normativi kolektiv i identitetit te 
populllt shumice te gjitha kulturat tjera sidomos kulturen shqiptare, sepse thene 

shkurt ajo (kultura e tjetrit') nuk i ploteson normat me te cilat ajo mund te 

identifikohet me te. Procesi kulturor eshte larg asaj se mund te jete i persosur: 
ai vazhdon per çdo dite, sepse dallimi kulturor nuk eshte e dhene nga natyra, 

por eshte krijuar nga interaksioni social. Shumellojshmerla dhe menyra e te 

jetuarit ne Maqedoni, ne pjesen me te madhe te territorit te saj, eshte perplot me 
interaksion kulturor, pse atehere dilemat per rrezik nga diversiteti kulturor. 

Maqedonia, pa marre parasysh vonesen, patjeter te aprovoje format e 

multikulturalizmit kritik, si forme apo model me i afert me interkulturalizmin. 

Kjo forme e multikulturalizmit kritik qe sugjerohet edhe ne vendet e UE-se, 

mund te paraqese nisme te mbare per uljen e tensioneve politike shumica e te 

cilave burojne nga pakenaqesia etnike, dhe dekompozimin e hegjemonise 

kulturore te politikes se popullit shumice. Imponimi dhe detyrimi i shqiptareve 
qe te mesojne maqedonishten nuk paraqet modelin qe mund te siguroj ecje 

perpara. Praktikat dhe pervojat e ndryshme tregojne se mund te bisedohet per 

shoqeri, pra edhe arsim te integruar, vetem po qe se ky proces zhvillohet ne 

menyre te dyanshme, respektivisht neşe edhe maqedonasit pra edhe nxenesit 

maqedonas fillojne ta mesojne gjuhen shqipe. Ne te kunderten jo vetem se do 

te thellohet hendeku kulturor, por edhe do te rriten tensione nderetnike. Ne
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asnjö menyre dhe me asnje forme, maqedonasit nuk duhet te ndihen te 

rrezikuar po q6 se e mesojne gjuhen e bashkesise me te vogei, sidomos neşe 
behet fjaie per ate gjuhe qe e flet shumica, qe njihet edhe si gjuhe e mjedıst. 
Komunikimi i njeanshem, si eshte tani qofte gjuhesor, qofte fetare, qofte 

arsimor, eshte model dhe shembulli me i keq te çilin Maqedonia akoma e 

zbaton.

Si i vleresoni dallimet nderetnike ne Maqedoni

',,maqeddrj<50% 

turq-:32%

jane shume te medha 39°/o

nuk kane pika te pe

kane pika te ngjashme :

103, .

şhqıptar:;15^o,

maocccn:

turp:2M% v-;?

lashketa 36%
shçjptar:4G3;

triacj|>don:37%i,
&

■?; turq:22'°/., ••

Grafiku 5

Projekti i evrocentrimit kulturor, i çili sugjeron se kultura dominuese 

mund te mesoj edhe te merr edhe nga kultura "pakice", se kultura e shikuar 

nga pikepamja globaliste, eshte e hapur dhe ndryshueshme. Koncepti i 

evrocenrizmit apo multikulturalizmit refleksiv e "udhezon" Maqedonine qe 

doemos te bej rikomponimin te marredhenieve te fuqis6 ndermjet 

bashkesive kulturore, pa marre parasysh madheslne, vleren, histerine, 

reproduksionin apo artefaktet kulturore. Ne kete menyre, ky Itoj 

interkulturalizmi düke i shqyrtuar kategorite themelore te hegjemonise 

kulturore, ofron alternativa te reja, me kufij te kalueshem, si forma qe jane te 
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gatshme, jo vetem te bashkepunojne por edhe te ndryshohen dhe dallohen jo 

ne bazö te unitetit, por nö bazö tö diversitetit kulturor dhe etnik.

Modeli qe i duhet Maqedonisö eshtö nje interkulturalizöm sipas tö cilit 

secili i respekton vlerat e veta, por edhe vlerat e tjetrit, te gjithe i respektojne 

ligjet dhe institucionet e shtetit, dhe prapeseprape ruhen forma tö posaçme te 

kultures. Kjo forme e interkulturalimit, duket se manifestohet si nje lloj e 
huazimit te dyanshem midis dy grupeve kulturore sipas modelit: njera kültüre 

(qofte ajo e shumices, qofte ajo e pakices) merr diçka nga tjetra kültüre, kürse 
tjetra (Cila do qoftö) do te merr diçka nga e dyta. Pcrfundimisht ata se bashku 
krijojne vlere te perbashköt, te re, me vlere per te dy kulturat, düke ruajtur dhe 

kultivuar secila veç e veç veçorit e veta, me te cilat ato dallon. Me fjale tjera, 

kjo do te thotö, qö per te implementuar me sukses kete interkulturalizöm, kulturat 
e ndryshme ( si ajo shumice ashtu edhe ajo pakice) duhet tö jene tö gatshme 

edhe te japin edhe te marrin.

Graflku 6
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Duke patur parasysh qe Maqedonia permban nje perzierje te 

kulturave shqiptare, maqedonase, turqe, rome, vllehe, bullgare dhe fakti qe secila 
prej tyre pretendon te jete kontribuesi me i fuqisheni kulturor dhe historik, eshte e 

qarte se asnje kültüre nuk mund teçfaqet si kültüre e dores se pare apo dominuese. 

Maqedonla ndoshta eshte paradoksale, por ajo akoma lufton per konsolldimin 

e shtetit kombetar (proces qe ishte zhvilluar shume me heret te shtetet-kombe 
te Evropös) dhe forcimit dhe afırmimit te identitetit te vet kombetar. Ne kete 

gare vetidentiflkimi kreatoret e politikes kulturore, ne emer te "kultures 

shteterore" ( ajo qe nder shumicen e maqedonasve nönkupton vetem kulturân e 
kombit maqedonas, ne kuptim te identifikimit te kombit me shtetin), gjithnje e me 
pak ofron artefakte dhe maleıial tjeter kulturor per identifikimin e kulturave qe 
e perbejne Maqedonine. Procedura e ketille e identifikimit maqedonas qe ne fiilim 

eshte e kontestuar, dhe faktör themelor i krizes, konfliktit nderkulturor, sepse 

insiston qe kulturat e etnlteteve duhet te jene ne harmoni dhe te pershtaten me 

kulturön e popullit shumice.(Grafiku 3 dhe 4 pasqyrojne qendrimet e popullsise 
me shumice shqiptare ne Maqedoni mbi shkaqet e konfliktit nderkulturor dhe 
sferat e dallimit kulturor). Konkluzioni kryesor qe büron nga trajtimi i ketij eseu 

eshte qe ndlkimi negative i ndarjeve etnike, gjuhesore, fetare dhe kulturore ne 
Maqedoni eshe nje element i fuqishem, i eli duhet tv meret parasysh gjate 

ndörtimit te strategjive dhe politkave te bashkSekzistences ne Maqedoni. Problemet 

nderkulturore ne Maqedonl nuk do te zgjidhen neşe I mbyllim syte para tyre, sepse 

behet fj'ale per histerine,e cila nuk harrohet lehte.Ralf Dahrendorf nv vitet e 90-ta 
kishte thenese nevojiten se paku gjashte muaj per te ndryshuar nje sistem politik, 

duhen edhe gjahte vite tjerapvr te ndryshuar sistemin ekonomik, por duhen te 

pakten 60 vite per te ndryshuar menyren se si mendon shoqeria. Andaj eshte e 

logjikshme qv ndryshimet pozitive ne sferen nderkulturore te jene nje pune sizif 

me shume sfida dhe leshime.

Ne aspektin kulturor Maqedonia nuk ndihet unike, edhepse shumica e 

njerezve mendojne qe kontaktet dhe marredheniet ndermjet etnive dhe 
kulturave te tyre jane teper te rendesishme. Besimi ndermjet shqiptareve dhe 

maqedonasve si dy etni me te rendesishme , eshte i ulet.(grafiku 4,5,dhe 6). 
Rrugedalja qendron ne pranim politikave te pluralizmit kulturor dhe 

shoqeror.Keshtu hapja e kulturave sikur e shton rolin e saj ne ndryshimet 

shoqerore, kjo nuk e nenkupton mohimin e vlerave tjera kulturore, por ndikon 

ne konsumin specifik kulturor.

Procesi kulturor eshte larg asaj se mund te jete i persosur: ai vazhdon 

per çdo dite, sepse dallimi kulturor nuk eshte e dhene nga natyra, por eshte 
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krijuar nga interaksioni social. Shumöllojshmeria dhe mönyra e te jetuarit ne 

Maqedoni, ne pjesen me tö madhe te territorit te saj, öshte perplot me interaksion 

kulturor, pse atehere dilemat per rrezik nga diversiteti kulturor. (Grafiku 1 e 

reflekton gjendjen aktuale ne kete fushe).
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Özet

Dünya genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel değişimler üretim sektöründe 
değişik üretim sistemlerini beraberinde getirmektedir. Hızlı nüfus artışı, bölgesel 
nedenlerden dolayı yaşanan iç göç, kentleşme, kişilerin gelirlerini artırma 
çalışmaları, işsizlik, vergilerin yüksek oluşu bürokratik engeller üretim sistemlerini 
farklılaştırmaktadır. Firmalar önceleri kendilerinin ürettiği mal ve hizmetleri öteki 
ülkelerin firmalarına ürettirerek işletmelerinin faaliyetlerini fason üretime 
yöneltmişlerdir.

Türk tekstil ve konfeksiyon sanayide küçük ve orta ölçekli bir çok firma fason 
üretimde başka ülke firmalarının ürünlerini üreterek ülke ihracatımıza yön 
vermektedirler. Bu sektör değişim sürecinde birçok ülke sanayilerine üretim 
yaparken bazı sorunlarla da baş etmek zorunda kalmıştır. Ülkemizde üretim 
maliyetlerinin, işçi giderlerinin ve enerji maliyetlerinin pahalılığı fason sanayide 
karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır. Bu sorunları aşa bilmek için sektörde çalışan 
firmaların vasıfsız eleman yerine daha eğitimli elemanlarla, markalaşarak, sanayi- 
üniversite işbirliğiyle daha fazla projeler üreterek, en önemlisi aynı sektördeki 
firmalarla ortak çalışmalar yapılarak üstesinden gelinebilecektir.

Anahtar kavramlar: Fason üretim, gerçek ekipman üreticisi, gerçek tasarım 
üreticisi, markalaşma.

1. Giriş

Ekonomik gelişmeler ülke ekonomilerinde rekabeti beraberinde getirmektedir. 
Rekabete bağlı olarak üretim teknikleri değişmekte ve yeni üretim şekli olarak 
günümüzde fason üretim ortaya çıkmaktadır. Malzemesi marka sahibinden 
karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan mal veya imalat şekline fason üretim 
denir. Bir başka deyişle; iki firma arasında ki değişim ilişkisidir.
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1960 yıllarında Avrupa'da başlayan işçi eylemleri, 1970 yıllarında meydana gelen 
petrol krizi birçok ülkede ekonomik sıkıntılara yol açmıştır, üretim sektörünü 
önündeki bu engellerden dolayı, sürekli olarak, verilen siparişler istenilen tarihlerde

teslim edilmemekte idi. Bu sorunların sonunda büyük firmalar, özelliklede teksti 
firmaları güvendikleri işçilerine biraz makine ya da sermaye vererek onlann küçük 
atölye açmalarını sağlamışlardır. Böylece hem maliyeti düşürmüşler, hem de 
üretimde sürekliği sağlamışlardır. Maliyetin esas düşme sebebi atölyeleri çalıştıran 
işçilerin kendi ailesi fertleri olmasıydı [1].

Tüm sanayi dallarında fason üretim hemen hemen aynı mantıkla işlemektedir. Biri 
diğerinden daha fazla ekonomik üstünlüğe sahip iki firmanın büyük firma için 
anlaştıkları türde, miktarda ve kalitede sürekli olacak şekilde üretim yapması ve 
üretimi anlaştıkları tarihte teslim etme şeklinde yürümektedir.

2. Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Fason Üretimin İşleyişi

Ülkemizde fason üretim tekstil ve konfeksiyon sanayinin yanı sıra beyaz eşya, 
otomotiv, yedek parça, gıda, bilgisayar, telefon, temizlik ürünleri üretiminde de 
kullanılmaktadır. Fason üretime ülke ekonomisinde üretim, istihdam, toplam işyeri 
sayısı, yaratılan katma değer gibi ekonomik göstergelerden dolayı küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler katılmaktadır. Fason üretimde önce iki firma anlaşarak, 
sürekli iş birliğinin kalıcılığı sağlanır. Ürünler teslim edilmesi belirtilen tarihlerde 
teslim edilir. Buda fason veren firmayı kararlaştırılan tarihte ve zamanda ödeme 
yapmak zorunda bırakmaktadır. Fason üretimi yapan firma ile fason üretim emrini 
veren firmalar teknolojik açıdan aynı olmalıdır. Geri bir teknoloji ile üretim yapan bir 
firmadan en gelişmiş şekilde üretim yapması beklenemez. Çünkü ileri teknolojiye 
sahip olan firma, ek yatırıma gitmemek ve daha fazla işçi çalıştırmamak için malını 
farklı bir firmada ürettirmektedir. Geri teknoloji ile çalışan küçük firmalara bu işi 
yaptırmaya kalkışıldığında, sorunlarla karşılaşılacak ve istenilen kalite ve miktarda 
ürün elde edilemeyecektir. Günümüzde fason üretim ilişkisi tüm dünyada ve 
Türkiye'de bu biçimde yürümektedir [1].

Özellikle ülkemizde konfeksiyon sektöründe, fason üretim düzeyinde 'esnek 
uzlaşma' bulunduğu ve üreticilerin özellikle kriz dönemlerinde, bunun oldukça 
yararını gördükleri söylene bilir. Bu da mal farklılaşması ve uzmanlığının 
bulunduğunu göstermektedir. Küçük üreticiler varlıklarını bu şekilde 
sürdürmektedir.

Ayrıca, Körfez Krizi kendi imalatını yapan büyük firmayı, fason üretim yoluna 
yöneltmiştir. Başka bir deyişle, dağınık ve kendiliğinden gelişen Türkiye'de fason 
üretim sistemi, 1989 Körfez Krizi'nden sonra belli bir düzene oturmaya başlamıştır. 
Yani bu tarih tekstil ve konfeksiyon sanayi için dönüm noktası olmuştur.

Türkiye 1980'li yılların başlarından itibaren ihracata dayalı bir sanayi starejisı 
izlemeye başlamıştır. Körfezi krizi, özellikle ihracat ağırlıklı çalışan sektörleri ve 
firmaları olumsuz etkilemiş, bir kısım işletme kapanmak zorunda kalmıştır. Normal 
koşullarda, işletmeler dış pazarda iç pazara göre daha büyük talep
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dalgalanmalarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Burada fason üretimin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Esnek uzmanlığa dayanan bir üretim biçimi olan fason üretim büyük 
hacimlerde standart ürünlerden çok, küçük hacimlerde çeşitli mallar üreten bir 
model olduğu için gerekli görülmüştür.

Gümrük birliğine girdiğimiz dönemlerde, uluslar arası alanda rekabet edebilmek için 
işgücü maliyetinin olabildiğince düşürülmesi gerekmiştir. Bu durumda firmaları, yeni 
üretim biçimlerine ağırlıklı olarak yönelip, ücretleri daha da aşağı çekmeye ve 
böylece en azından daha ucuz maliyetle daha fazla rekabet gücü yakalamaya 
çalışmışlardır. Bu da işletmeleri doğal olarak içinde böyle bir potansiyeli barındıran 
fason üretim modeline yöneltmiştir.

Fason üretim sistemi tekstil ve konfeksiyon sanayinde şöyle işlemektedir: Markalar 
önce kendi tasarımlarını ve stillerine göre ürünün numunesini çalıştırırlar. Ardından 
bu ürünleri istenilen kalitede ve maliyette üretebilecek tesis arayışına girerler. 
Seçilen tesise bazen yalnızca tasanm verilip ürün İstenir. Bazen üretim yapan 
firmadan ürünü, kendi malzeme ve aksesuarlarıyla hazırlamaları da istenebilir. 
Ancak kaliteyi yükseltmek için, marka ve üretici firma ortak bir çalışma yapmak 
zorundadırlar. Ülkemizde fason üretim bu sistem ile çalışmaktadır.

Türkiye'de küçük konfeksiyon atölyelerinin, ihraç edilen ürünlerin %70'ini ürettiği, 
küçük konfeksiyon atölyelerinin sayısının 7 bine ulaştığı, tekstil ve konfeksiyon 
üretiminde çalışan işçi satışının ise 230 bin olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 
tekstil ve konfeksiyon sektöründe toplan üretimin yarısının sipariş ve fason üretim 
yaptığı tahmin edilmektedir. Diğer yarısı ise sürekli üretim yapmaktadır [2].

3. Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Fason Üretiminde Karşılaşılan 
Sorunlar

Son yüzyılda değişen dünya şartlarında, diğer ülkelerde meydana gelen gelişmeler 
direkt olarak ülkemizi de etkilemektedir. Dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik 
daralmalar ülkemizde fason üretin sanayinde sorunlara neden olmuştur. Bu 
sorunların başında; maliyetlerin yüksekliği, vergi ve SSK yükünün ağırlığı ile enerji 
giderlerinin pahalılığı sıralanabilir.

2003 yılından 2009 yılına kadar ülke genelinde kapanan firmalar ve işsiz kalan 
insanlar için hazırlanan 'acil eylem planı' bu sayının azalmasına yardımcı 
olamamıştır. İşsizlik Türkiye'nin en önemli sorunlarındandır. İşsizliğin giderilmesi 
için ekonomik büyümenin sağlanması, yani yeni yatırımların canlandırılması 
gerekmektedir [4].

Ülke ekonomisine, ekonominin dinamiklerinden olan tekstil ve konfeksiyon 
endüstrisine ve çalışanlarına kısa vadede değil de uzun vade de kalıcı tedbirler 
alınmalıdır. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe ucuz iş gücü anlamında Çin'le rekabet 
etmek mümkün değildir. ABD son seçimlerden sonra üretim sektörünün ülke dışına 
taşınması, Çin ve Hindistan'a yatırımların daha da kaymasına neden olmuştur. Uzun 
yıllar Japonya dünya geneline orijinal ekipman üreticiliği yaparak piyasada 
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tanınmıştır. Daha sonra kazanılan tecrübeyle kendi markasını yaratmıştır. Ser 
yıllarda ise yaygınlaşan orijinal tasarım üretici kavramı ön plana çıkmaktadır, Fas-- 
üretim kendisi ile birlikte birçok yan sanayi dalını beraberinde getirmekçe 
Dolayısıyla Türk tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason üretim biçimle^ -ce 
ekipman üretimi yada tasarım üretimin modellerinden hangisinin takip ec : 
gelişeceği belirlenmelidir. Buda ancak fason üretimde markalaşma ile yap iaz - 
Fason üretin alanında Türkiye büyük bir pazara sahip olmasına rağmen bazı sın 
aşamamaktadır. Fason çalışan şirketler ile rakip firmalar arasında güçlü bir kc-~ 
mekanizması kurulmalıdır. Bunlardan sonra markalaşmayla birlikte ihracat: —c 
artıra biliriz [5].

Tekstil ve Konfeksiyon sektörü; toplam ihracatın % 28'lni toplam isbhoam - 
%30'unu, toplam sanayi üretiminin %21'ini ve GSMH'ya %12 katkısı ola- r 
sektördür. Ülkemiz, 2005 yılında kotaların kaldırılması ile Türk Tekst .e 
konfeksiyon sektörünün Uzakdoğu ve Asya'daki ülkelerle rekabet edebi ece 
durumda değildir.

4. Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Fason Üretiminde Karşılaşı ar 
Sorunlara Çözüm Önerileri

Tekstil ve konfeksiyon sektörü az yatırım ve yoğun emek gerektiren bir sektörc.- 
Ülkemizde hızlı nüfus artışına bağlı olarak bu sektör ihracatımızda önem - 
oynamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan, tekstil firmalarının destekled • e- 
tekstil dallarında eğitim veren okul sayıları ve yetişmiş işgücü sayılarının tekst .e 
konfeksiyon sektöründe istihdamı arttırılmalıdır.

Üretime dönük, üretken, ihracat ve istihdamı teşvik edici ve koruyucu, sanayie-- 
yarınlarına güvenebileceği, sanayisi ile tarımı bütünleşmiş bir ekonomik -ne tel - 
benimsenerek ülke kalkınmamıza öncülük etmelidir.

Ülke ihracatımızda lokomotif görevi gören tekstil sanayinin gelişe bilmes ıçi- 
Serbest Üretim Bölgeleri'nin kurularak desteklenmesi gerekmektedir.

SSK primleri indirilmeli, işçi maliyetleri azaltılmalı ve enerji fiyatlan azaltılmalı -

Fason üretim yapan tekstil işletmeleri kendi aralarında daha fazla işbirliğine gide-e*  
piyasada birbirlerine güvenmelidir. Tekstil firmalarının ar-ge faaliyetler- 
stratejileri ile birlikte geliştirmeli ve marka oluşumlarını bu temel üzerine kuı—la c -

Üniversite-sanayl İşbirliği seviyesi artırılmalı; üniversiteler firmaların ıhb.a; 
duyduğu bilgileri (özellikle ar-ge, markalaşma, pazar araştırması vb. gibi kor _ = :: 
) üretilmesi, paylaşılması ve uygulanmasında üniversite aşamasında olan teknopa-*  
çalışmalannın daha fazla yapılarak sanayi ile paylaşılması gerekmektedir [6].

5. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada özellikle; üretime dönük üretken bir tekstil sanayinin devr
edebilmesi için fason üretim yapan firmaların markalaşma çalışmalarına aç -
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vermeleri, kendi modellerini kendi İsimlerini yansıtacak kalitede üretmeleri gerektiği 
vurgulanmaya çalışılmıştır. Firmalar kendi aralarında işbirliğine yönelerek çok 
sayıda bilgi alışverişine gidilmelidir. Bu kapsamda firmalar arasında verilen sözler 
yerine getirilmeli, karşılıklı bilgi alışverişinin devamı ile satış sonrası ilişkiler 
sürdürülmelidir.

Bilginin üretilmesi, uygulanması ve paylaşılmasında üniversite-sanayi işbirliği 
geliştirilmelidir. Özellikle, üniversiteler, sanayinin mevcut sorunlarını çözmeye 
yönelik ar-ge, teknoloji, markalaşma, pazarlama ve kalite gibi konularda daha çok 
çözümler üretmesi ve işbirliğini geliştirmesi son derece önemlidir.

Hükümetler tarafından tekstil sanayi öncelikli sanayi kapsamına alınarak, teşviklerle 
desteklenerek korunmalıdır. Tarım ile sanayinin entegre olmuş bir üretim modeli 
benimsenmelidir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her fabrika bir kaledir' sözü 
unutulmamalıdır.
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DÖVİZ PİYASALARINDA ETKİNLİK TESTİ :DOLAR VE EURO ÖRNEĞİ
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1 Sedat DURMUŞKAYA, Sakarya Ünlv. Karasu M.Y.O. sdurmuskaya@sakarya.edu.tr

ÖZET

Dünyada ve Türkiye'de yapılmış olan piyasa etkinliği çalışmalarının yanında bu 
çalışmada, döviz vadeli işlem piyasalarının zayıf formda etkin olup olmadığı 
araştırılmıştır. Bu amaçla İzmir Vadeli İşlem ve Opslyon Borsası'nda işlem gören 
TL/Dolar ve Tl/Euro future sözleşmeleri analiz edilmiştir. Çalışmada Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsa'sının açılışından itibaren yediyıllık bir zaman dilimine ait 1600 
günlük future sözleşme kapanış verileri kullanılmıştır. Çalışmada Zayıf formda 
etkinliği test etmek için, Otokorelasyon testi, Run analizi ve normallik testleri 
kullanılmıştır. Otokorelasyon testleri sonucunda, ardışık fiyat serileri arasında 
anlamlı korelasyon katsayıları bulunmuştur. Run testleri sonucunda fiyat 
serilerinde rassal yürüyüşün geçerli olmadığı ortaya konmuştur. Yapılan normallik 
testlerinde de fiyat serilerinin normal dağılıma uymadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 
Çalışmadan elde edilen sonuca göre İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında 
Döviz kontratlarında fiyatların rassal oluşmadığı, tarihsel verilerin kullanılarak 
tahmin yapılabileceği mümkün görünmüştür. Bu itibarla yatırımcıların 
belirleyecekleri stratejilerde ve alacakları kararlarda bu durumu göz önüne alarak 
işlem yapacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar, Rassal Yürüyüş

GİRİŞ

Dünya üzerinde yaşanan küreselleşmenin, finansal piyasalarda dalgalanmayı 

artırması ve özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren finansal sistemler üzerinde 

yeni sistemik riskler doğurmaya başlamasıyla beraber, sistemlerin bu riskleri 

bertaraf edecek önlemler geliştirmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Finansal sistemin 

temel unsurlarından biri olan yatırımcılar, karşılaşılan riskleri bertaraf etmek için 

kimi zaman yeni yöntem veya araçlar geliştirmekte, kimi zamanda eskiden 

kullanılan araç ve yöntemleri günümüz ekonomi konjonktürüne uyarlayarak 

kullanmaktadırlar. Bu yeni araçlardan biride eski çağlarda ilk olarak Thales
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tarafından kullanılan türev ürünlerdir. Bu yeni araçlar» Anansa» sbUJiâart dşM 

olmasıyla beraber, sistemde yer alan tarafların ortaya çıkan yeni sistem*  nskterden 

kendilerini korumaya başladıkları görülmektedir.

Türev ürünler dünya piyasalarında 3 katrilyon dolara yaklaşan işlem haarayte M 

denli önemli bir varlık oldukiannı göstermektedir, özetinde 20. yûzy*n  «on 

çeyreğinde, dünya genelinde organize türev piyasaların» kurutmaya başlunuı^ 

birlikte işlem hacmi gün geçtikçe artmtştır. Bu artu-n teme, nedenini son 30 y-d. 

yaşanan hızlı küreselleşmenin oluşturduğu soyieneb.br.

Gönümüzde türev ümnlern ad» *«»
Mr ağırlığı sahip o.maya »M» »a «anda çaldmMmı «m»~ 

o,mattadır, öz.lhtt. dünya üenehnde 2008 yılından Ou 
gelişmiş ülkelerin krizi olarak «ll.nd.m.h sıkanın temtfod. tüm, Pnr»— 

yatmaktadır. dünya l.nans P>y«a»™, odd, 
karsı yatınmcılann daha bilinç» m dikkat» han«t «mes. g««m««« 

kınana piy.sa.annd. yasanan M 
kaçınılmaz Olarak gerçekleşmiş, t.r çok « t» 
reçeteler oygülamaya koymak zomnda kalmıştır.

. ha türev piyasalarda işlem gören döviz kontrattan a*  fiyatla™. 
Bu itibarla çalışma ıÇf_ad^ını ortaya koymak ana amaç oiaoMr. Burada 

etkin bir şekilde olu*u* fiyaöann ob)ektrf şakbde oluşup otuşmad^m. 

etkinlikten *" lat,,m yürümedi ortay. koymMdr.

zaman içerisinde rassa $<woflû h^,.

Etkinliğin ortaya çı an _ tesadun olarak oiuştuğunu «eri sûren *Zay*  

test edilecektir. Ç.1^Eğer b< piyasa zay*  formda eödn rse. 

Formda Etkinlik' araştl fl¥aöardan yarartan-amayaa> txmun sonucu olarak 
tarihsel verilerden yan. aeç fi*  sonucuna ortaya ç*ma«tac-r.

teknik analizin geçerse - 
temel ve teknik
Oluşturulacak araşbrma b.P0®*"  «• 

Ho.Wde1.dO,i.^-'!”"°™“'W* 

Ha:„de1.dd-p.va—V-—«'^ 

z.vIFF08Ht>*' TKİN‘",',S*L*'

m setinin tarfosel ftyaöara ya~*«5  olduğuraı M 
z.„t tormda '«*•  “J* «>dn Pb«-■ «■ "“»•

çnnektedlr (Fam.,1920. _ „,.»»■ T«a pn«M.
.«mis»» mşım" p,'a>^rt" - ------------------------------------------------------ 
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oluşan fiyatlar, geçmişteki fiyatların oluşmasına neden olan bilgileri yansıtırlar 
(Sarıkamış,2000:144). Bu bilgi seti kullanılarak ortalamanın üstünde getirinin elde 

edilemeyeceği piyasalar olan etkin piyasalarda cari fiyat, geçmiş ve gelecek bütün 

bilgileri yansıtmaktadır.

Fama (1965) yapmış olduğu çalışmasında hisse senedi fiyat hareketlerinde, fiyat 
değişmelerinin rassal yürüyüş özelliği gösterdiğini bulmuş ve hisse senedi 

getirilerinin rassal bir yürüyüş izlediği sonucuna varmıştır. Fama Dow endeksine 

dahil olan hisselere otokorelasyon, Run testi ve Filtre testlerini uygulamış ve farklı 

gecikme seviyelerinde otokorelasyon derecelerini hesaplamıştır. Farklı 

gecikmelerdeki otokorelasyon katsayıları istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

Fama (1969) çalışmasında (1965)'deki çalışmasının ışığında geçmiş fiyatların, 

gelecekteki fiyatlar üzerindeki etkisini test etmiş ve NYSE'de Zayıf Etkinliğin geçerli 

olduğunu ifade etmiştir. McKenzie, Jiang, Djunaidi, Hoffman ve Wailes (2002) 
Amerika Pirinç future piyasasında kısa ve uzun vadeli yansızlık ve piyasa etkinliğini 

incelemişlerdir. Yapmış oldukları standart OLS, Cointegratlon, Error-correction ve 

ARIMA analizleriyle, Amerikan pirinç future piyasasında fiyatların yansız oluştuğunu 

ve piyasanın zayıf formda etkin olduğunu ortaya koymuşlardır.

Cassese ve Guidolin (2005) çalışmalarında MIB30 index üzerine yazılmış opsiyonları 
incelemişlerdir. Çalışmada genelleştirilmiş en küçük kareler tekniği, serisel 

korelasyon testi ve GLS panel veri analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak opsiyon 
piyasalarının fiyatlama etkinliğinin derecesinin ayarlanabilir olduğunu ileri sürerek 

piyasaların etkin olmadığı görüşüne ulaşmışlardır. Bialkowski ve Jakubuwski (2006) 

çalışmalarında, Polonya Varşova Menkul Kıymetler Borsasında yer alan WIG20 

endeksi üzerinde, arbitraj fiyatlama modelini kullanarak piyasa etkinliğini test 

etmişlerdir ve piyasanın etkin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

Cornell ve Dietrich (1976) çalışmalarında Kanada Doları, İsveç Frank'ı , Hollanda 

Gulden'i , Alman Mark'ı , İngiliz sterlini ve Japon Yeni sözleşmelerini incelemiştir. 

Çalışmalarında otokorelasyon testi ile Alexander'in filtre kurallarını kullanmışlar ve 
elde edilen sonuçların etkin piyasalar hipotezini desteklediği kanısına varmışlardır. 

Ayrıca Fama'nın hisse senetleri için bulduğu, büyük fiyat değişimlerinin, büyük 

değişimleri takip etme eğilimini teyid etmişlerdir.Goldman (2000) çalışmasında 

dolar-sterlin kurunun altın standardındaki 1890-1906 dönemindeki piyasa etkinliği 

test edilmiştir. Maksimum olasılık tahmin modelini kullanarak yaptığı testler 

sonucunda, eğer altın ticareti serbest ise zayıf formda piyasa etkinliğinin 

reddedilemeyebileceğini ileri sürmüştür. Wang ve Jones (2003) çalışmalarında 
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parametre tahminlerinin doğru ya da yanlış olmasının önemli olmadığını 

göstermiştir. Tahmin edilen hataların önem derecesinin büyük olduğu gerçek 

dünyada doğru ya da yanlış olan döviz kuru tahmini neredeyse aynı sonuçları 

vermektedir. Böylece bu modelleri kullanarak hiç kimse ilave bir kar yapamaz. 

Sonuç olarak döviz piyasalarının etkin olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir.

Abaan(1995) çalışmasında Türkiye'deki serbest döviz piyasasında, zayıf ve yan 

güçlü formda etkinlik testi yapmıştır. Otokorelasyon normallik ve eşbütünleşme 

analizleri sonucunda serbest döviz piyasalannın etkin olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası üzerine yapılan çalışmalar henüz çok yeni 
olup, bunlardan bir tanesi, Özen (2008) tarafından yapılan doktora tez çalışmasıdır. 

Özen, çalışmasında VOB' un spot piyasa üzerindeki etkisini Endeks 30 sözleşmesi ile 

araştırmış ve spot fiyatların VOB üzerinde etkisi olduğu sonucunu Granger 

nedensellik analizi ile ortaya koymuştur. Türkiye'de türev piyasalara yönelik bir 

diğer çalışma Tufan (2001) çalışmasıdır. Çalışmasında, İstanbul Altın Borsası'ndaki 
(İAB) futures işlemlerin spot altın piyasasının etkinliği üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışmasında verilere, otokorelasyon testi, run testi ve birim kök testi 

uygulanmıştır. Çalışmasında, İAB' de futures işlemlere geçilmesinin spot altın 
piyasasının zayıf formda piyasa etkinliğini etkilemediği bulgusunu elde etmiştir.

OTOKORELASYON TESTİ

Otokorelasyon veya ardışık bağlanım terimi, zaman içinde ya da uzay (mekan) 
içinde gözlem dizilerinin birimleri arasındaki ilişkidir (Gujarati,2001:400). Bir başka 

ifade ile hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki bulunması 
durumudur. Varsayım gereği hata terimleri arasında ilişki yoktur,

Cov^u,) = E {[u, - E(ut)] [uj - E(uj)]}= E (14 u,)= 0 I*  j (1)

oysa bu varsayım test edildiğinde hata terimlerinin ilişkili olduğu sonucuna 
varılabilir. Bu durum otokorelasyon olarak adlandırılmaktadır (Tan,2002:193).

E = (U| u() * 0 i*  j (2)

Burada j= 2,3,.......... olması durumunda yüksek dereceden otokorelasyon
araştırılmış olur. Bunun için Ljung- Box x2 veya Q benzer olarak geciktirilmiş S 

istatistikleri kullanılır. Eğer serinin hata terimlerine gözlemler bir önceki gözlem 
değerinden etkileniyorsa rassal yürüyüş geçerli değildir. Bu bakımdan serilere ait 

otokorelasyon olup olmaması, rassal yürüyüşün göstergelerinden biri olacaktır. 
Gözlem değerleri, önceki gözlem değerlerinden etkileniyorsa seride otokorelasyon 
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var demektir. Bu da rassal yürüyüşün olmadığını ve piyasanın etkin olmadığını 

ortaya koymaktadır. Otokorelasyon (AC) fonksiyonuna dayanan korelogram testi ve 

Q istatistiği, rassal yürüyüş konusunda fikir veren yöntemlerden biridir. Değişik 

zaman aralıkları için bulunacak olan otokorelasyon katsayı değerleri 

ilişkilendirildiğinde korelogram elde edilmektedir (Ertek, 1996:383). Korelogramda, 

değerlerin kesikli çizgi dışına çıkması serinin otokorelasyonlu olduğunu gösterir.

Tablo İve Tablo 2 incelendiğinde TU/Dolar 100 sözleşmelerine ait fark serisinin 5. ve 

13. Ve 14. gecikmelerinde otokorelasyon ilişkisi kolayca görülebilmektedir. Ayrıca 

Tablo 2'de TL/Euro sözleşmelerinde de bu durum 2. ve 30. geçilmelerde kendini 
göstermektedir. Bunun yanında kümülatif istatistiklere bakıldığında, serilerin yüksek 

dereceden otokorelasyon gösterdiği ifade edilebilir.

Tablo 1: TL/Dolar Korelogramı (I. Fark)
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Date: 06/12/12 Time: 15:58
Sample: 1 1600
Included observations: 1599

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

I 
I 
I 
1 
1

1 
1

1 
1
I 
I 
1 
1 
l 
1

1

1

b 
II

1 
h 
[l

1
1
1
1
1
1 
1 
a 
1
1
1
1 
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1 
1

1
1 
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
l
1 
[
l
1
1

b
II

1

1

1
1
1
1

1 
]

1
1

1
1
1
1

1 0.030 0.030 1.4796 0.224
2 -0.007 -0.008 1.5661 0.457
3 -0.020 -0.020 2.2205 0.528
4 0.036 0.037 4.3324 0.363
5 -0.089 -0.092 16.996 0.005
6 0.029 0.035 18.341 0.005
7 0.002 -0.001 18.346 0 011
8 -0.004 -0.008 18.368 0.019
9 -0.030 -0.022 19.857 0.019

10 0.007 -0.002 19.930 0.030
11 0.021 0.026 20.653 0.037
12 -0.006 -0.009 20.710 0.055
13 0.061 0.064 26.773 0.013
14 0.096 0 089 41.582 0.000
15 -0.026 -0.032 42.662 0.000
16 -0.040 -0.029 45.197 0.000
17 0.020 0.018 45.838 0.000
18 0.050 0.052 49.852 0 000
19 -0.036-0.027 51.925 0.000
20 0.011 0.008 52.138 0.000
21 -0.015 -0.020 52.510 0.000 
22-0 038 -0 035 54.911 0.000
23 0.001 0.018 54.912 0.000
24 0.014 -0.001 55 243 0.000
25 -0.021 -0.023 55.975 0.000
26 0.005 0.006 56.020 0.001
27 -0.047 -0.064 59.669 0.000
28 0 065 0.066 66.560 0.000
29 -0.029 -0.026 67.906 0.000
30 0.008 0.009 68.022 0.000
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Tablo 2: TL/Euro Korelogramı (I. Fark)

Date: 06/12/12 Time: 16:06
Sample: 1 1600
Included obseıvations: 1599

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

l
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( 
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1 •
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1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1 
1

1
1 
1 
1 
t
1 
1
1 
1
1 
1 
1
1 
1
1 
[ 
1
1

1 
1

1

1

1

i

1

I

1

1

1

I

I

1 0.011 0.011 0.1847 0.667
2 -0.055 -0.055 5.0903 0.078 
3-0.022-0.021 5.8986 0.117 
4 0.002 -0.001 5.9043 0.206
5 -0.037 -0.039 8.0454 0.154
6 0.014 0.014 8.3508 0.214
7 -0.018 -0.022 8.8583 0.263
8 0.050 0.051 12.945 0.114
9 -0.012 -0.015 13.186 0.154

10 0.028 0.032 14 456 0.153
11 0 000 0.002 14.456 0.209
12 -0.004 -0.003 14.479 0.271
13 -0.014 -0.008 14.811 0.319
14 0.056 0.053 19.801 0.137
15 0.003 0.005 19.818 0.179
16 -0.022 -0.021 20.633 0 193
17 0.024 0 031 21.600 0.201
18 0.040 0.034 24.209 0.148
19 -0.002 0.005 24.212 0.188
20 0.006 0.009 24.276 0.231
21 -0 054 -0.052 29.042 0.113
22 0.032 0.032 30.668 0.103
23 0 006 0.002 30.726 0.130
24 -0.012 -0.011 30.951 0.155
25 0.004 0.005 30.983 0 190
26 0.007 0.001 31.074 0.226
27 -0.031 -0.027 32.670 0.208
28 0.037 0.030 34.890 0.173
29 -0.036 -0.036 37 012 0.146
30 -0.045 -0.043 40.318 0.099

NORMALLİK TESTİ

Klasik normal doğrusal regresyon modeli her bir u, 'nin aşağıdaki değerlerle normal 

dağıldığını varsayar;
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Ortalama : E(n)=0 (3)

Varyans : E(ut2)=a2 (4)

Covaryans( u, uj): E( u( uj) = 0 i*  j (5)

Bu varsayımlar kısaca şöyle gösterilebilir;

u, ~ /V(0, a2) (6)

Burada ~ /'biçiminde dağılmıştır" anlamına gelir, N ise "Normal dağılımı" temsil 
eder, ayraç içindeki terimler, normal dağılımın iki katsayısını, yani ortalama ile 

varyansı göstermektedir (Gujarati,2001:103).

Herhangi bir zaman serisi analizinde, hata terimlerinin normal dağılmış olmaları bu 

açıdan önemlidir. Hata terimlerinin normal dağılıma sahip olup olmadıklarını 

saptamak üzere Jarque-Bera testi kullanılır. Bu testte çarpıklık ve basıklık 
katsayıları yer almaktadır. Ekonometrik programlar kullanılarak hesaplanan test 
istatistiği, x2 tablosundan elde edilen kritik değerden büyükse ya da olasılık (prob.) 

değeri % 5'den küçükse, Homormal dağılım hipotezi reddedilir ve normal dağılıma 
sahip olmadığına karar verilir.

600.
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Grafik 1: TL/DOLAR Dağılım Grafiği
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0.000192 
-0.001000
0122000 

-0 095000
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11.95708
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0 000000

TL/Dolar ve TL/Euro sözleşmelerine ait Grafik 1 ve Grafik 2 incelendiğinde serilerin 
ortalamalarının sıfıra yakın olduğunu söylemekle beraber çarpıklık ölçüsünün de 

sıfıra yakın olduğunu söylemek mümkündür. Ancak hata terimlerine ait dağılım 

oldukça sivri olarak görünmektedir. Basıklık ölçüsünün çok yüksek çıkması ile 
beraber dağılımın normallikten uzak oluşu daha önce ortaya konulan otokorelasyon
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analizini de destekler mahiyettedir. Elde edilen sonuçlara göre, sözleşmelere ait 

serilerin hata terimlerinin normal dağılmadığı ve bu sebeple rassal yürüyüşün 

geçerli olmadığı ileri sürülebilir.
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Grafik 2: TL/Euro Dağılım Grafiği
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Run test (Koşu Testi), piyasa etkinliğinin test edilmesinde kullanılan yöntemlerden 

biridir. Koşu testi, içerdiği koşuları analiz ederek, bir gözlemler dizisinin 

tesadüflliğini değerlendirir. Koşu, birbirine benzeyen bir ya da birden daha fazla 

gözlemin birbirini izlemesi olarak tanımlanabilir.

Eğer fiyat değişimleri çok az, ya da çok fazla koşuya sahip ise, bu fiyat 

değişimlerinin tesadüfi olması ihtimali azdır. Başka bir ifadeyle, bu fiyat değişimleri 
birbirine oldukça bağımlıdır (Bekçioğlu ve diğerleri, 2004: 44). Koşu birbirini izleyen 

+ veya - işaretler dizisi olduğundan, Tesadüfi bir ortamda koşuların dağılımı yani 

beklenen run şöyle hesaplanır:

Beklenen koşu sayısı,

Ortancanın altına düşen değer sayısı

N2 : Ortancanın üstüne düşen değer sayısı ifade eder

Diğer yadan standart sapma ise
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_ İ2-N,'WN,'H2-*)  fo\
a* J '

Şeklinde hesaplanır (Yıldız ve Bircan,2006:273). Bu veriler yardımı ile Z değeri 

aşağıdaki gibi hesaplanır;

(9)

Bu analizde oluşturulacak hipotezler ise

Ho : Koşular tesadüfidir; yani, koşular birbirinden bağımsızdır.

Ha : Koşular tesadüfi değildir;

Tablo 3: Run Testi Sonuçları

Sözleşme
Türü

Gözlem
Sayısı

Run
Sayısı Alt Değer Üst Değer Ortanca -Z- Değeri Hipotez

TL/ Dolar 1600 16 800 800 1.44375 -39,1622
Ho:
Red

TL/Euro 1600 42 800 800 1.93125 -37.8618
Ho:
Red

Tablo 3'de görüleceği üzere, tüm sözleşme türlerinde z değerleri %1, %5 ve %10 

anlam düzeyinde, sırasıyla ±1.645, ±1.96 ve ±2.58 güven aralıkları dışında 

kaldıklarından serilerin rassal olduğunu öngören Ho hipotezi reddedilerek alternatif 

hipotez Ha kabul edilmiştir. Bu analiz ile elde edilen sonuçlar serilerin rassal 

yürüyüş özelliği göstermediğinin ve piyasanın etkin olmadığının bir kanıtıdır. Ayrıca 

elde edilen bu sonuç, otokorelasyon ve normallik testlerini destekler mahiyettedir.

SONUÇ

Çalılşmadan elde edilen sonuçlara göre. Vadeli Döviz Piyasalarının etkin olduğu 

şeklinde kurulan araştırmanın ana hipotezi reddedilmiştir. Yapılan testlerden 

otokorelasyon, normallik ve run testleri rassal yürüyüşü desteklememektedir. 
Serilerde yüksek dereceden otokcrelasyona rastlanmış ve yine serilere ait hata 

terimleri normal dağılım göstermemiştir.

Yapılan testler sonucunda piyasanın zayıf formda etkin olmadığı, ancak piyasadaki 

işlem hacminin daha çok artması, yeni sözleşmelerin işleme açılması, bireysel 

174



DÖVİZ PİYASALARINDA ETKİNLİK TESTİ :DOLAR VE EURO ÖRNEĞİ

yatırımcılarında aktif olarak piyasada faaliyet göstermeye başlamasıyla beraber, 

Vadeli Döviz Piyasalarının zayıf formda etkin bir piyasa olabileceği ileri sürülebilir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

KRİZ SENARYOLARINDA CARİ İŞLEMLER AÇIĞI, GSYİH, KAYIT DIŞI 

EKONOMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ÖNCÜ GÖSTERGE GÜVENİRLİLİKLERİ 

AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Doç.Dr. Fatih YÜCEL1

1 Niğde Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü fatlhvucel@nlqde.edu.tr

ÖZET

Günümüzde dünya ekonomisinden pay alma çabası neredeyse tüm ülkeleri 

uluslararası ekonomik sisteme süratle entegre olmasına yol açmıştır. Doğal olarak 

bu süreç ülkelerin iç ve dış ekonomik dengelerinin de hassaslaşmasına ve olası 
krizlere karşı kırılgan ve korunmasız olmalarına neden olmuştur. Nitekim yakın tarih 

içinde meydana gelen ve bir çok ülke ekonomisinin topografyasını değiştiren krizler 

bu durumun açık bir sonucudur. Bu nedenle birçok iktisatçı olası krizlere yönelik 

literatürde yoğun çalışma yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalarda 

kriz beklentilerine yönelik öncü gösterge arayışları yoğunluk kazanmıştır.

Bu çalışmanın amacı, cari işlem açıklarından kaynaklanan krizlere yönelik olarak 
literatürde oluşturulan öncü göstergelerden "cari işlem açığının GSYİH'ya oranı" 

öncü göstergesinin kayıt dışı ekonomi varlığında geçerli olup olmadığı sorusunun 
araştırılmasıdır. Örneklem olarak son yıllarda uluslararası ekonomik sistemde 

adından güçlü bir biçimde söz ettiren Türkiye ele alınmıştır. Araştırmanın ulaşmış 

olduğu bulgu, "cari işlem açığının GSYİH'ya oranı" öncü göstergesinin, kayıt dışı 
ekonominin yüksek düzeyde olduğu Türkiye için bir kriz sinyali içermede netlik 

oluşturmadığı yönündedir. Elde edilen bu çıkarımın bu alandaki iktisat literatürüne 

yorumsal bir katkı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Krizler, Cari İşlemler Açığı, Kayıt Dışı Ekonomi, 

Öncü Göstergeler

GİRİŞ

Dünya ekonomisi tarihinde ortaya çıkışı, gelişmesi ve sonuçları açısından 
birbirleriyle benzerlikleri ve farklılıkları olan birçok kriz yaşanmıştır. Ülke 

ekonomilerinin uluslararası ekonomik sisteme entegrasyon süreçleri kriz kırılganlığı 

ve geçişgenliğini artırmıştır. Son yıllarda yaşanan krizlerin neredeyse ortak özelliği
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küresel entegrasyondan dolayı ülke ekonomileri arasında "domino etkisi" 

oluşturmasıdır. Domino etkisi gerçeği altında ülke ekonomileri, olası kriz sinyalleri 
karşısında daha kriz çıkmadan farklı şiddetlerde sarsıntılar yaşamaktadırlar. Bunun 

altında yatan en önemli neden, ifade edildiği üzere kriz sinyallerini yansıtan öncü 
göstergelerdir.

Bir ekonomi olağan ve beklenen seyirde ilerlerken sadece bir ya da birkaç öncü 

göstergeye bakılarak kriz beklentisi bütün ekonomi için dinlendirilmekte ve 
ekonominin olmayan bir kriz içine sürüklenmesine neden olunmaktadır. Ancak 

üzerinde durulması gereken nokta; öncü göstergelerin bütün ekonomiler için aynı 
geçerlilikte gerçek kriz sinyali olup olmadığıdır. Ülke ekonomileri tıpkı bir canlı gibi 

bir birinden farklı karakteristiklere sahip olduğu gerçeği yapılan sınama ve 
araştırmalarda çoğu zaman göz ardı edilmektedir. Klasik doktrinin evrensel kuralları 

ve birçok varsayımının bu yanılgının yaşanmasına neden olduğu tartışmaları güçlü 

biçimde devam etmektedir. Bu varsayımlardan biri de "homojenlik" ilkesidir. Bir 
zamanlar krizlerle boğuşan ülkelere IMF'nin her ülke için aynı reçeteyi önermesi de 
bu ilkenin bir yansıması olarak birçok iktisatçı tarafından ifade edilmiştir. Öncü 

gösterge yaklaşımlarında da ülke ekonomileri homojen nitelikteymiş gibi 

görülmekte ve bir ülkede test edilmiş ve başarıya ulaşmış öncü gösterge(ler) diğer 
ülkeler içinde geçerli kabul edile gelmiştir. Bu yaklaşım nedeniyle özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri uzun soluklu şoklara maruz kalmıştır.

Ancak burada tüm öncü göstergelerin her bir ülke ekonomileri için geçerli olmadığı 
gibi bir sonuca ulaşmak bilimsel mantığa ters düşeceğini de ifade etmek yerinde 

olacaktır. Asıl ulaşılmak istenen nokta, genel olarak geçerliliği ve odaklandığı kriz 
türünü önceden tespitte kullanılışlığı genel kabul görmüş olan öncü göstergelerin 
dikkate alınan ülkenin ekonomik özellikleri ve karakteristiklerine uygun olarak 

dizayn edilip ve yorumlanarak eşik değerlerin yeniden tespit edilmesi gerektiğidir.

Bu çalışmanın amacı, cari işlem açıklarından kaynaklanan krizlere yönelik olarak 

literatürde oluşturulan öncü göstergelerden "cari işlem açığının GSYİH'ya oranı 
(CA/GSYİH)" öncü göstergesinin kayıt dışı ekonomi varlığında geçerli olup olmadığı 

sorusunun araştırılması olacaktır.

ÖNCÜ GÖSTERGELER VE EŞİK DEĞERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Makroekonomik değişkenlerin birbirieriyle olan etkileşimleriyle ekonomin içinde 
bulunduğu durum ve gelecekte izleyeceği trend hakkında bilgiler veren 

tahmin/öngörü/değerlendirme yardımcılarına öncü gösterge denilmektedir. 

Literatürde ele alınan konulara göre öncü değişkenler farklılık arz eder. Buna göre
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literatürde öncü göstergeler genelde, döviz kuru ve ödemeler dengesi göstergeleri, 
parasal ve finansal göstergeler ve reel sektör olmak üzere üç ana başlık altında 

toplanmış ve bunlar Tablo l'de özetlenmiştir (Yücel ve Kalyoncu,2010:58).

Tablo 1: Öncü Göstergeler

Döviz Kuru ve 
Ödemeler Dengesi 

Göstergeleri

Parasal ve Finansal 
Göstergeler

Reel Sektör 
Göstergeleri

a.Reel Döviz Kuru 
b.İhracatın Büyümesi 
c.İthalatın Büyümesi 
d.Cari İşlemler Dengesi 
e.Kısa Vadeli Sermaye 
Hareketleri
f.(Cari Açık)/(GSYİH) 
g. İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı: 
(İhracat/İthalat)
h.Net Hata Değişim Oranı 
ı. (İhracat/ GSYİH)
j. (İthalat/ GSYİH)

a.(Kısa Vadeli Dış 
Borç.)/(Rezervler) 
b.Merkez Bankası Döviz 
Rezervlerinin Büyümesi 
c.(M2Y/Rezervler)'in Büyümesi 
d.Reel Mevduat Faizleri 
e.Toplam Mevduatların Büyümesi 
f.Borsa Endeksinin Büyümesi 
g.M2/M2Y
h.Toplam Yurtiçi Kredilerin 
Büyümesi
ı.Reel Ankes (Mİ) Fazlası 
J.Paranın Reel Değer 
Artışı(Doğan,2006:199) 
k.Hisse Senedi Fiyatları 
(.Enflasyon Oranı

a.İmalat Sanayi Üretim 
Endeksinin Büyümesi 
b. Reel Sektöre Yönelik 
Banka Kredileri
c.İmalat Sanayi Haftalık ya 
da Aylık Çalışma Saati 
d.İşsizlik Oranı 
e. Reel Sektör Sabit 
Sermaye Yatırımları 
f. Yatırımlar/ GSYİH 
g.Kapasite Kullanım Oranı 
h.Stoklardaki Değişme

Kaynak: Yücel ve Kalyoncu,2010:58

Öncü göstergeler, dikkate alındıktan alanlara göre; olası krizlerin önceden tespit 
edilmesi, ortaya çıkabilecek sorunların ve bunların maliyetlerinin en aza 

indirgenmesi, ekonomilerin olası krizlere karşı açıklık ve duyarlılıklarının 

belirlenmesi ile tüm bu gelişmelere karşı nasıl ve hangi tür önlemler alınması 

gerektiği konularında oldukça etkili bilgiler sunar.

Ancak burada üzerinde durulması gerenken önemli olan noktalar öncü göstergeleri 

oluşturan verilerin ne kadar sağlıklı oldukları ve kriz sinyali olarak algılanabilecek 

eşik değerlerinin nasıl belirlendiğidir. Bu noktada Karaçor ve Alptekin (2006) 

finansal kriz üzerine yaptıkları çalışmalarında Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (1997) 

ve Bussier ve Fratzzscher (2002) atıfta bulunarak optimal kriz sinyallerinin eşik 

değerleri ve olası hataları hakkında şu bilgileri vermişlerdir: "Krizi önceden tahmin 

etmeye yönelik göstergelerin kriz sürecinin habercisi olabilmesi için kritik değerler 
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arasında seyir izlemesi gerekir. Bu değerlere göre makroekonomik politika seçimine 

gidilir. Kaminsky, Lizondo ve Reinhart'ın yaklaşımına, göre, (KLR) her bir değişken 

analiz edilerek optima! eşik değerleri hesaplanır...Sinyal yaklaşımında esas olan 
konu, optlmal kritik değerin ne olduğunu bulabilmektir. Modelin sinyal verme sıklığı, 

optima! kritik değerin düşüklüğü ile alakalıdır. Optima! kritik değer ne denli düşükse 

model o kadar sık sinyal verecektir. Tabi bununla birlikte muhtemel yanlış sinyal 
verme sayısı da optima/ kritik değerin düşüklüğüne bağlı olarak artış gösterecektir. 

Bu ikinci tip hatadır. Optimal kritik değerin yüksek tutulması her ne kadar yanlış 

sinyal alimim engellese de bununla birlikte bazı krizlerin de öngörülememesi riskini 
beraberinde getirebilecektir. Bu da birinci tip hatadır. Kaminsky, Lizondo ve 

Reinhart'ın tanımlamasına göre birinci tip hata, olası iyi sinyallerin içinde iyi 
sinyaller olarak hesaplanırken, İkinci tip hata ise, olası kötü sinyaller içerisinde kötü 
sinyallerin yüzdesi olarak ifade edilmektedir" (Karaçor ve Alptekin, 2006:242-243). 

Buradan da anlaşıldığı üzere yapılan bu değerlendirmeler öncü gösterge seçimi ve 
eşik değerlerin tespiti ve sonuçları açısından kayda değer bilgiler vermektedir.

Buraya kadar ki süreçte gösterge tespiti ve eşik değerleri hakkında bilgiler verildi. 

Gösterge tespiti ve eşik değerlerin belirlenmesi yanında bir diğer önemli nokta da 
gösterge olarak seçilen büyüklüklerin hesaplanmasında ve oluşturulmasında 
kullanılan verilerin açıklığı ve kesinliği durumdur. Ancak burada çalışmanın amacının 

dışına çıkmamak İçin bir kısıt koymak gerekmektedir. Çünkü Tablo l'de de 
sunulduğu üzere çeşitli kriz türlerine göre çok sayıda öncü gösterge mevcuttur. 

Çalışmanın amacı çerçevesinde bu öncü göstergelerden cari işlemler açığından 
kaynaklanan krizlerin tespiti için kullanılan CA/GSYİH oranı üzerinde durulacaktır. 
Çalışmanın takip eden bölümünde bu öncü göstergede yer alan GSYİH verisinin 

hesaplanması ve kayıt dışı ekonominin bu hesaplamadaki etkisi tartışılacaktır. 
Böylece, CA/GSYİH öncü göstergesinin eşik değerinin kayıt dışı ekonomi altında 

nasıl tespit edilmesi gerektiği konusunda bilgilere ulaşılmış olacaktır.

KAYIT DIŞI EKONOMİ VE GSYİH İLİŞKİSİ

Literatürde kayıt dışı ekonominin konusunda oldukça farklı tanımlar yer almaktadır. 

Bu tanımlardan bazıları şunlardır; Feige (1989)'e göre, "ulusal gelir ve üretim 
hesaplarında kayıtlı olmayan ekonomik faaliyetler ve mali gelir" (İkiz,2000:6), 

Sargent (1979), "ulusal gelir hesaplarına kayıtlı olmayan faaliyetler", Schneider ve 
Enste (2002) "resmi olarak hesaplanan GSMH'ya katkıda bulunacak ekonomik 

faaliyetlerin tümü". Bhattacharyya (1999), "dolanımdaki veri para miktarında 

hesaplanan potansiyel milli gelir ile kayıtlı gelir arasındaki fark, kayıtlı olmayan milli 
gelir" olarak tanımlamaktadır (Sugözü,2008:3). Tanımlardan da anlaşıldığı üzere 
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kayıt dışı ekonomi, resmi olarak ulusal hesaplarda görünmeyen gelir getiren her 

türlü ekonomik faaliyetin gerçekleştirildiği ekonomi olarak tanımlanmaktadır.

Tanım itibarıyla GSYİH ise ülkedeki yerleşiklerce belli bir dönemde üretilen ve 

ticarete konu olan mal ve hizmetin cari fiyatlardan hesaplanan parasal değer olarak 

ifade edilmektedir. Anlaşıldığı üzere GSYİH, kayıt altında yapılan ve ticaret konu 

olan ekonomik faaliyetlerin bir sonucudur. Diğer bir ifadeyle bir ülkenin ulusal 

gelirinin resmi ve kayıt altına alınmış kısmını kapsamaktadır.

Ancak kayıt dışı ekonominin varlığı altında sadece resmi kayıtlar yoluyla elde edilen 

GSYİH rakamı ve büyüklüğü tam olarak gerçeği yansıtmadığı literatürde üzerinde 

konsensüse varılmış bir vurgudur. Tahmin edilen kayıt dışı ekonominin kayıt altına 
alındığı varsayımıyla hesaplanacak GSYİH rakamı elbette daha öncesine göre daha 
büyük olacaktır. İşte bu durumda bir ülke için dikkate alınacak olan ve içerisinde 
GSYİH verisini de içeren öncü göstergelerin gerçeği yansıtması, tahmin edilen kayıt 

dışı ekonominin büyüklüğü ve bunun hesaplamada dikkate alınmasıyla mümkün 
olacaktır. Kayıt dışı ekonominin dikkate alınmadan yapılan hesaplamalarda öncü 

göstergelerin eşik değer sınaması ve yorumlaması da oldukça ciddi hata ve 

yanılmalara neden olacağı dikkatlerden kaçmaması gereken bir husus olarak kabul 

edilmelidir. Olası yanılma ve hatalar bir ekonominin büyüklüğü çerçevesinde - 
özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gibi küçük ya da orta 
büyüklükteki ekonomiler için- telafisi zor hatta mümkün olmayacak yüksek maliyetli 

sonuçların ortaya çıkmasına yol açabileceği göz ardı edilmemesi gerek bir 

durumdur.

GSYİH hesapları yapılırken, öncü göstergeler için "kayıt dışı ekonomi tahmini 

içerilmiş GSYİH" hesabının da yapılması gerekliliği bu çalışmanın ilgili literatüre en 

önemli katkısı olarak ifade edilebilir.

Literatürde kayıt dışı ekonomi ile ulusal gelirin yıllar arasındaki değişimi ifade eden 

büyüme arasındaki ilişkiye yönelik oldukça yoğun çalışma mevcuttur. Ekonomik 

büyüme ile kayıt dışı ekonomi arasında pozitif yönlü ilişki bulgusuna ulaşan 

çalışmalara sayfa kısıtından dolayı örnek olarak; Ram (1986), Aschauer (1989), 

Dovvrick (1996), Sanchez-Robles (1998), Terasavva ve Gates (1998), Fan ve Rao 

(2003), Esfahani ve Ramires (2003), Schneider (2005), Nikopour vd. (2008). 

Çalışmalarda, kayıt dışı ekonominin büyümeye, olumlu büyümenin de kayıt dışını 

artırıcı etkisi bulunmuştur.

181



FATİH YÜCEL ________________ ________ _____ ___________ ___

Ulaşılan bir sonuç olarak büyüyen ekonomilerde tahmin edilen kayıt dışı ekonomi 

oranı da artığı söylenebilir (Yurdakul,2008:219).

Literatürde Türkiye üzerine kayıt dışı ekonomi tahminlerini içeren çalışmalar ve elde 

edilen bulgular Tablo 2'de rapor edilmiştir.

Tablo 2: Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonomi Tahminlerini İçeren Çalışmalar

Yazar(lar) Yöntem Dönem GSMH»/o

Kırcı (2006) Parasal yaklaşım 2005: 33,0
MIMIC 1970-2005: 33,0

Ilgın (2002)
Sabit Oran Yaklaşımı

1968-1980: 36,0
1981-1990: 35,6
1991-2001: 59,0
1968-2001: 45,0

Vergi yaklaşımı 2001: 65.7
Parasal yaklaşım 1998:82,5

Yurdakul (2008) Parasal yaklaşım 1985-2006: 33,2
2006 : 51.1

Altuğ (1999)* Kayıt dışı ücret yaklaşımı 1992 : 35

Derdlyok (1993)* Parasalcı yaklaşım 1984: 27,3
Vergi yaklaşımı 1991:40,4

Hakioğlu (1987)* Parasalcı yaklaşım 1984: 137,8

Özsoylu (1993)*
Gsmh yaklaşımı 1990: 7,5
Parasalcı yaklaşım 1993: 12,9
İşlem hacmi yaklaşımı 1990: 8,5

Kasnakoğlu (1993)* Parasalcı yaklaşım 1990: 9,33
Temel vd (1994)* Vergi yaklaşımı 1991: 16,4
Öğüne ve Yılmaz (2000) Ekonometrlk 2000: 46,2
Akalın ve Keslkoğlu (2007)* Genişletilmiş oran yöntemi 2005: 14-134
Derdlyok (1993) Vergi yaklaşımı 1989: 46,9

Koşar(1996) Nakit oran 1995: 36,2
İşlem hacmi yaklaşımı 1995: 56,7

Çetlntaş ve Vergll (2003) Parasal yaklaşım 1971-2000: 22
DİE (2004) Parasal yaklaşım 1980-2000: 23,9
Savaşan ve Schnelder (200S)** MIMIC 2005: 35.2
Baldemlr, Gökalp ve Avcı(2005)** MIMIC 2003:10,8
Tandırcıoğlu (2002)** Parasal yaklaşım 2002: 45
* İlgili çalışmalar Yurdakul (2008:208) çalışmasından alınmıştır.
** İlgili çalışmalar Kırcı (2006:20) çalışmasından alınmıştır.

Tablo 2 incelendiğinde Koşar (1996), iliğin (2002) ve Yurdakul (2008) 

çalışmalarında kayıt dışı ekonominin GSMH'nın %50'sine yaklaştığı ve hatta bazı 

dönemler için de aştığı görülmektedir.

TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI KRİZ ÖNCÜ 

GÖSTERGESİ İLİŞKİSİ

Ekonomik kriz türleri içinde en sık rastlanan kriz türlerinden olan Cari işlemler açığı 

krizi için literatürde en sık kullanılan öncü gösterge CA/GSYİH oranıdır.

Tablo 2'deki çalışmalarında kayıt dışı ekonominin GSMH ile ilişkisini 
açıklamaktadırlar. Ancak cari işlemler açığı kriz öncü göstergesinde GSYİH verisi
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kullanılmaktadır. Bundan dolayı Fiege (1989) ve Ilgın (1999) çalışmalarında 
kullanılan parasal yaklaşım yöntemi kullanılarak Türkiye'deki kayıt dışı ekonomi 
TCMB veri sisteminden elde edilen verilerle 2003-2011 dönemi için GSYİH için 

tahmin edilmiştir2. Elde edilen sonuçlar Tablo 3'de rapor edilmiştir.

2 Fiege (1989) ve Ilgın (1999), Y milli gelir, C dolaşımdaki para miktarı, D vadesiz mevduat, 
k=C/D, u kayıtdışı, o kayıtlı kesim, kayıt dışı ekonomi Yu şu denklemle hesaplanmıştır: 
r„ = Y, • (C - *. ‘ D)/(*o + !)• D

Tablo 3: Türkiye için Kayıt Dışı Ekonomi Tahmini

Yıl
C O

C/D
C0=k0*D

2001 için 
ko~O,6

Yo Yu (Yu/ 
Yo)

(Dolaşım. 
Para)*

(Vadesiz 
Mevduat)*

(Nominal 
GSYİH)*

(Kayıt Dışı 
Ekonomi) %

2003 34625697 40880722 0,85 24528433 454780659 70204855 66,2

2004 48184480 57429669 0,84 34457801 559033025 83511567 60,9

2005 64123639 79004523 0,81 47402714 648931712 85839536 55,1

2006 86866746 97655199 0,89 58593119 758390785 137233207 72,2

2007 93504206 101878070 0,92 61126842 843178421 167478969 80,5

2008 114545774 127312413 0,90 76387448 950534250 178059994 74,6

2009 129279977 152113805 0,85 91268283 952558579 148771693 64,3

2010 160732078 201926623 0,80 121155974 1103749801 135204179 49,8

2011 196545775 250133972 0,79 150080383 1298202600 150722960 46,5

«Veriler TL olup TCMB veri dağıtım sisteminden elde edilmiştir

Literatürde cari işlemler krizi sinyali olarak öncü gösterge eşik değeri tespitlerinde 
net rakamsal konsensüs bulunmamaktadır. Ancak, kriz eşik değerini CA/GSYİH 

oranın %4 ila %6 arasında olduğunu ileri süren çok sayıda çalışma mevcuttur (Pıçak 

vd.2009, Kruger, Osakvve ve Page 1998, Derrick ve Salvatore 2000, Summer 2004, 
Chamon, Manasse ve Prati 2007, Yücel ve Kalyoncu 2010). Ülkelerin büyüklükleri 

ve kendi sosyo-ekonomik yapılarına göre bant aralığı değişmektedir.

Ancak yapılan bu çalışmalarda kayıt dışı ekonomi varlığına hiç değinilmemiştir. Bu 

durum ilgili literatür açısından eksiklik olarak nitelendirilebilir.
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Tablo 4'de Türkiye için Tablo 3'de verilen veriler kullanılarak "Kayıt Dışı Ekonomi 

İçerilmiş GSYİH" hesaplaması yapılmış ve öncü gösterge CA/GSYİH oranı yeniden 

tespit edilmiştir.

Tablo 4: Kayıt Dışı Ekonomi Tahmini Altında Cari İşlem Açığı Öncü Göstergesi

(D

YIL

(2)

GSYİH ($)

(3)

CARİ AÇIK 
(CA) ($)

(4)

CA/ 
GSYİH

(S) 
Tahmini 

kayıt 
dışı 

oranı 
o/oGSYIH

(6)

kayıt dışı 
ekonomi 
tahmini 

içerilmiş GSYİH

(7)

CA/
GSYİH

2003 303187106000 7515000000 2,47 0,6623 503987926304 1,49

2004 391205755773 14431000000 3,68 0,6091 629489181615 2,29

2005 481760736451 22309000000 4,63 0,4007 674802263547 3,30

2006 527392757302 32249000000 6,11 0,7224 908381285177 3,SS

2007 645125035195 38434000000 S,95 0,8053 1164644226038 3,30

2008 731743071594 41524000000 5,67 0,7463 1277842925924 3,24

2009 612972058559 13370000000 2,18 0,6434 100735828103S 1,32

2010 729130290644 46643000000 6,39 0,4978 1092091349326 4,27

2011 771688255662 77236000000 10,00 0,4652 1130677632195 6,83
GSYİH ve CA verileri ABD dolan cinsinden hesaplanmıştır.

Tablo 4 incelendiğinde kayıt dışı ekonomi dikkate alınmadan yapılan öncü gösterge 
oranları 9 yıllık period içinde 2003,2004 ve 2009 yıllarında zayıf sinyal; 2005 yılında 

orta derece sinyal; 2006, 2007, 2008, 2010 yıllarında güçlü sinyal vermekte iken 

2011 yılında ise cari açık krizinin çoktan çıkması gerektiği sinyalini içermektedir. 
Fakat 2012'nin ilk altı ayını geçmiş olmamıza rağmen ekonomide cari açık krizi 
patlak vermemiştir.

Kayıt Dışı Ekonomi İçerilmiş GSYİH" hesaplamasıyla elde edilen öncü gösterge 

oranlarına incelendiğinde 2010 için orta sinyal gözlenirken güçlü sinyal varlığı 9 
yıllık period içinde sadece 2011 gözlenmiştir. Bu durumdan elde edilebilecek sonuç 
ise cari açığın sürdürülebilir ve kabul edilebilir seviyede olduğunu göstermektedir. 

Çünkü üst üste güçlü sinyal veren ülkelerde cari açık krizinin çıktığı literatürden 
bilinen bir durumdur.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kayıt dışı ekonomi dikkate alınmadan yapılan öncü gösterge oran hesaplamalarında 

9 yıllık periodun 6'sında içinde üst üste güçlü sinyallerin olması mevcut literatüre 
göre Türkiye'de cari açık krizinin çoktan çıkmış ve gelişmiş olmasını sonucunu 
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vermektedir. Ancak böyle bir kriz durumunun halen ortaya çıkmamış olması bu 

çalışmanın hipotezini doğrular niteliktedir.

"Kayıt Dışı Ekonomi İçerilmiş GSYİH" hesaplaması içeren öncü gösterge 

oranlan Türkiye'de yıllar itibarıyla değil de sadece 2011 için güçlü sinyal taşıması 

cari açığın sürdürülebilirliğinin bir göstergesi olarak ele alınabilir.

Bu çalışmada elde edilen bütün veriler, ulaşılan bulgular ve yorumların ışığı altında 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

Kayıt dışı ekonomi varlığı tüm ekonomiler için geçerli olduğu ilgili 

literatürde üzerinde konsensüse ulaşılmış bir olgudur.
kayıt dışı ekonomi varlığını içermeyen GSYİH ve GSMH hesaplamarıyla elde 

edilen göstergelerin güvenirliliklerinin doğru sonuçlara ulaşmayı 

sağlamadığı düşünülmektedir.
GSYİH ve GSMH hesaplamalarına kayıt dışı ekonomi dahil edilmesi 

gerekmektedir.
Kriz sinyalleri olan öncü göstergelerin ekonomilerin geleceği açısından ciddi 

önemleri vardır.
GSYİH ve GSMH içeren öncü gösterge hesaplamalarında "Kayıt Dışı 

Ekonomi İçerilmiş GSYİH ve GSMH" verileri kullanılmalıdır.

kayıt dışı ekonomi varlığını içermeyen GSYİH ve GSMH hesaplarının 
kullanıldığı gösterge eşik değerlerinin "Kayıt Dışı Ekonomi İçerilmiş 

GSYİH ve GSMH" verileri kullanılarak yapılan modellemeler ve hesaplar 

için yeniden belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu çalışmada elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar çalışmanın hipotezini 

destekler niteliktedir.
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ÖZET

învestislya qoyuluşlan arasında xarlcl Investisiyalar muayyen 

özünamaxsus rahatlara malikdir. Ümumiyyatla, xarici investisiyanın töratdiyi 
effektlar ham müsbat, ham da manfi manalarda tazahür edir. Bela ki, xarici 

investisiyalar reallaşdırıldığı zaman istar-istamaz yeni texnologiya, texnika va 
idaraetma tecrübesinin invetisiya qoyulan ölkaye idxalı baş verir. Xarici 

investisiyalann bu xüsusiyyati an mühüm müsbat effekt kimi qiymatlandirilir. 

Bununla yanaşı olaraq xarici investisiyalar reallaşdırıldığı taqdirda ümumi investisiya 

qoyuluşlannın hacmi artır ki, bu da iqtisadi inkişaf baxımından ciddi problem hesab 
edilir. Bu maqalada maqsad Azarbaycanda neft va qeyri neft sektoruna calb olunan 

birbaşa xarici investisiyalar analiz edilib. Bundan elava ölkadeki xarici investisiya 
mühiti va xarici investorların qarşılaşdiğı problemler va onların halli yolları tahlil 

edilibdir.

Açar Sözlar: İnvestisiya, Birbaşa Xarici İnvestisiya, Xarici Kapital

GİRİŞ

Keçid iqtisadiyyatlı ölkalarda xarici investisiyalann qeyd olunan xüsusiyyatlari 

onlara qarşı meyllanmanin asasında dayanır. Digar tarafdan bela ölkalarda 

investisiya qoyuluşlarının maliyyalaşmasi üçün sarbast ehtiyatlar kifayat qadar 
mahdud olduğundan xarici investisiyalar müstasna ahamiyyata malik olur. Xarici 

investisiyanın manfi xüsusuiyyatlarl İsa asasan iki aspektda özünü gösterir. Bela ki, 

ilk növbada xarici investisiyaya meyllanma milli iptisadiyyatın asililiğinin artımasına 

gatlrib çıxarır. Digar tarafdan İsa ölkaya daxil olan maliyya formasında investisiya 

resursu naticada inflyasiya tesirini artınr. Bunun baş vermamasi üçün
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investisiyalann maddi formada reallaşdırılması daha maqsadauyğundur. Bütün 

bunlar ona asas yaradır ki, daxili investisiya qoyuluşlan ila xarici investisiya 
qoyuluşları arasında müayyan nisbat saxlanılmalıdır. Dünya tacrübasi göstarir kİ, 

müvafiq problemin hallinda farqli yanaşmalar mövcuddur. Buna baxmayaraq 

müştarak müassisalarin yaradılması daha çox müşahida olunur.

XARİCİ İNVESTİSİYALARIN YARANMA MdNBdLBRİ

Xarici investisiyaları yaranma manbalari, istifada olunma xarakteri, maqsadi, 

müddati va digar amillar baxımından aşağıdaki kimi qruplaşdırmaq olar:

-Yaranma manbalarina göra:

A) Dövlat kapitali dedikda, praktikada başqa sözla ona rasmi kapital da 

deyilir. Dövlatlarin va ya dövlatlararası beynalxalq teşkilatların gararlarına asasan 
xarica ixrac olunan va ya xaricdan idxal olunan dövlat büdca vasaitlari başa 
düşülür.

B) Özal kapital dedikda xaricda yerlaşdirilan qeyri-dövlat manbalarina 

asasan formalaşan kapital nazarda tutulur. Bura müxtalif növ investisiyalar; 
ticaret, banklararası kreditlar va s. aiddir.

- Müddatina göra: Qısamüddatli, orta va uzunmüdatli qoyuluşlara bölünür.

- İstifada olunma xarakterina göra: Sahibkar kapitali va bore kapitalına 
bölünür.

- Magsadina göra: Portfel investisiyaları va birbaşa investisiyalara bölünür.

Bunlardan başqa xarici investisiya qoyuluşlarının hayata keçirilmasinin da 

müxtalif hüquqi formaları vardır ki, onlara da aşağıdakıları aid etmak olar:

Birga müassisalar (a joint venture); Konsessiya (consession); Konsorsium 
(consortium); Filialların qeydiyyatdan keçirilmasi (branch); icara (lease; rent).

AZdRBAYCANDA XARİCİ İNVESTİSİYALARIN ANALİZİ

Xarici kaptaiı ölka iqtisadiyyatına calb etmak üçün müvafiq qanun, normativ 
akt va qararlann qabul edilmasi asas şartdir. Va bu istiqamatda ilk addım 15 Yanvar 

1992-ci ilda qabul edilmiş "Xarici investisiyalann qorunması" haqqında Azerbaycan 
Respublikasının qanunu oldu. (7 Aprel 1192-ci ilda va 5 Noyabr 1996-cı illarda 
dayişikliklar va elavalar edilmişdir. Bu qanun Azerbaycan Respublikasının arazisinde
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xarici investisiya qoyuluşunun hüquqi vs iqtisadi prinsiplsrini müsyyan edir. Qanun 

xarici investorların hüquqlarının müdafissins teminat verir. Eyni zamanda qanun 
xarici investorlara Azsrbaycan Respubkiasında qanunvericiliyin dayişdirilmssi ila 

bağlı bszi tsminatlar verir. Bela ki, Azerbaycan Respublikasının sonraki 

qanunvericiliyi investisiya qoyııluşu şaraitini pislaşdirdikda, 10 il arzinda xarici 

investisiyaya investisiya qoyuluşunun hayata keçirildiyi zaman qüvvada olmuş 

qanunvericilik tatbiq edilir ( qanunun 2-ci bölmasi 10-11-ci maddalar ). Bu müddaa 
müdafianin, milli tshlükasizliyin vs içtimai qaydanın tamin olunması, vergitutma, 

straf muhitin, ahalinin sxlaq vs sağlamlığının mühafizasi haqqında Azsrbaycan 
Respubkiasının-qanunvericiliyinin dsylşdirilmssins şamil edilmir. Xarici hüquqi vs 

fiziki şsxslar Azsrbaycan Respublikasının arazisinda mövcud olan bütün 

müassisalsrin sahm va digar qiymatli kağızlannı satın ala biler, devlet va baladiyys 

müsssisalsrinin özsllaşdirilmssinds iştirak eda bilsrlar. 2005-2011-cı illsr arzinda 

Respublikamızda bütün sektorlara xaricl investisiyaların calb olunma dinamikasını 
aşağıdaki grafikler vasitasila aks etdirmak olar:

Tablo 1. Azarbaycanda Birbaşa Xarici İnvestisiyalar

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cami 

invetsiyalar
6733, 

4
7415, 

6
10353, 

9
13328, 

0
10475, 

0
14118, 

9
17110, 

2
Daxili 

investisiya! 
ar

2104, 
9

2901, 
4

4626,7 7702,2 6079,9 7499,2 10260, 
4

Xarici 
investisiya

4628, 
5

4514, 
2

5727,2 5625,8 4395,1 6619,7 6849,8
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S Cami invetsiyalar

■ Daxili investisiyalar

Xarici investisiya

Şakil 1. Azarbaycanda Birbaşa Xarici investisiyalar

Malum olduğu kimi hazırda respublikamızda xarici investisiyalar an çox 
neft sektoruna calb olunur. Bu investisiya qoyuluşları da bir sıra beynalxalq 

müqavilalar asasında hayata keçirilir ki, bu müqavilalarin asasında "esrin mügvilasi" 

dayanır. Bu müqavila uzaqgöran, çevik siyasata va iti analitik duyuma malik olan 
Ümummili liderimiz Heydar aiiyev dühasının bahrasidir. Bela ki, bu müqavila çox 

yüksak keyfiyyata va raqabat qabiliyyatina malik olan Azarbaycan neftinin dünya 

bazanna çıkarılmasının va Azarbaycanın yeni, mütarraqi neft strategiyasının asasını 
qoydu. Azarbaycanın yeni neft stratyegiyası Xazarin Azarbaycan sektorunda olan 
neft yataqlannın xarici şirkatlarla birga işlanmasi İla xarakteriza olunur. Ulu Öndarin 

hakimiyyata galdiyi dövrda ölkada siyasi-iqtisadi vaziyyat çox gargin idi. Tabii ki, 

bela bir şarait olan ölkaya heç bir şlrkatin investisiya qoymağa marağı olmazdı. 
Mahz bu amili nazara alan Ümummilli lider Heydar eiiyev ilk önca içtimai siyasi 

vaziyyati sabitlaşdirdi va 1994cü il 12 Noyabrda ataşkas elan edilmasina nail oldu. 
İqtisadi faaliyyat üçün ölkada hartarafli imkanlar açıldı. Yalnız bundan sonra 

ölkamiza, xüsusan da Neft sektoruna xarici investisiya axını başlandı.

"ösrin müqavilasi"nin imzalanması ilk növbada ulu öndar Heydar eiiyevin 
uzaqgöranliyi, müdrikliyi, qatiyyati, casarati sayasinda reallığa çevrildi. Hamımız 

yaxşı xatırlayınq ki, buna ham ölka daxilinda, ham da xaricda çox ciddi 
müqavimat var idi. Amma bütün bu çatinliklara baxmayaraq, fenomen şaxsiyyat, 

mahir siyasatçi, diplomat öz istayina nail oldu.O vaxtdan uğurla hayata keçirilan 
yeni neft strategiyası indiyadak 27 beynalxalq neft müqavilasi bağlanmasını tamin 
etmişdir. Görülan müştarak işlar ölkamiza müasir texnologiyalann gatirilmasi, 

neft sanayesi infrastrukturunun yenidan qurulması, yüksak peşakarlığa malik milli 
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kadrların hazırlanması, elaca da digar sahaların inkişafı, minlarla yeni iş yerlerinin 

açılması üçün geniş imkanlar açmışdır.

"asrin müqavilasi"nin hayata keçirilmasi indiyadak Azarbaycanda takça neft 

sanayesina 30 milyard ABŞ dolları mablağında sarmayanin qoyulmasını tamin 

etmişdir. Hazırda dünyanın 15 ölkasini tamsil edan 34 neft va qaz şirkati 

ölkamizda uğurla faaliyyat göstarir. O cümladan, ARDNŞ va onun struktur 

bölmalari tarafinden tasis edilmiş 27 müştarak müassisa va amaliyyat şirkati, 7 

alyans neft va qaz sanayesinin inkişafında mühüm rol oynayın Dünyanın an 
nüfuzlu beynalxalq maliyya qurumlannın da dafalarla rasman bayan etdiklari 

kimi, ölkamiz hazırda igtisadi inkişaf süratina, adambaşına düşan ümumdaxili 
mahsul istehsalının hacmina göra dünyanın lider dövlatlari cargasina çıxmış, 

siyasi cahatdan dünya birliyinda özünalayiq yerini tuta bilmişdir. Azarbaycanda 
çoxlu sayda kaskin sosial masalalar öz hallini tapmış, bir sözla, ölkamiz ötan 13 il 

aczinda böyük va şarefli bir inkişaf yolu keçmişdir. Azarbaycanın neft sektörü, 
tabii ki, ölka iqtisadiyyatı üçün halledici amildir,"ösrin müqavilasi"nin 
Azarbaycanın müasir tarixindaki rolü müstasna ahamiyyata malikdir. "Dsrin 
müqavilasi" imzalandıqdan sonra ölkaya milyardlarla dollar sarmaya qoyulmuş, 

yeni iş yerlari açılmış, güçlü infrastruktur, kadr potensialı yaradılmışdır. Dövlat 

Neft Fondunun yaranması va dünyada nümuna kimi qabul edilan şaffaf faaliyyati 
naticasinda neftdan alda olunan galirlar çox samarali şakilda qorunub saxlanılır va 

onlardan tasarrüfatçılıq daistifada edilir.

Dövlatin neft strategiyasının tarkib hissasi olan masalalardan biri - neftdan 
alda olunan galiriarin Azarbaycan vatandaşları arasında adalatli şakilda 

bölünmesi, ölka iqtisadiyyatının sonraki inkişafında rol oynaması va galacak 

nasillar üçün bir amanat kimi saklanılması vazifasi uğurla hayata keçirilir. Fondda 

beynalxalq audit keçirilir, onun galirlari va xarcları barada ictimaiyyata mütamadi 

malumat verilir. Tasadüfi deyildir ki, Neft Fondundan ayrılan ilk ödamalar 
ölkamizda an çetin va ağır vaziyyatda yaşayan qaçqın va macburi köçkünlarimizin 

sosial problemlarinin hallina yönaldilmişdir. "Azeri", "Çıraq" yataqlan va "Güneşli" 

yatağının darinlikda yerlaşan hissasi (AÇG) üzre hasilatın pay bölgüsü sazişinin - 
"Dsrin müqavilasi''nin imzalanmasından sonra 1995-ci ilin fevral ayında 

Azarbaycan Beynalxalq Dmaliyyat Şirkati taşkil olunmuş va hamin ilin oktyabr 
ayında ilkin neft layihasina sanksiya verilmişdir. İki il keçmamiş - 1997-ci il 

noyabrın 7-da ”Çıraq" yatağından İlkin neft hasil olunmuşdur. Qarb ixrac boru 

kamari marşrutu istismara verildikdan sonra İsa, 1999-cu ilin aprelinde Supsa 

terminalından ilk tanker neftla yüklanib yola salınmışdır. Yataqların tammiqyaslı
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işlanilmasinin 1-ci fazasına - "Merkezi Azari" layihasina 2001-ci ilin avqust ayında 

sanksiya verilmiş va növbati ilin avvalinda hasilat başlanmışdır. 2002-ci ilin 
sentyabr ayında 2-ci fazaya - "Qarbi va Şerqi Azari" layihalarina sanksiya verilmiş 

va burada da hasilata başlanmışdır. Daha sonra Faza-3 layihasına - "Güneşli"nin 

danizin derin hissasinda yerlaşan sahasinin işlanilmasina sanksiya verilmişdir. Bu 

layiha "Azari-Çıraq-Günaşli" üçün yataqlann tammiqyaslı işlanilmasi 

konsepsiyasında yekun marhalani gösterir. Faza-3 layihasi Xazarin Azarbaycan 
sektorundan texminan 1,2 milyard barrel neft çıxarılmasını nazarda tutur. 2012-ci 

iladak "Azari-Çıraq-Günaşli" üzra gündalik ümumi neft hasılatı bir milyon 
barreldan yuxarı saviyyaya çatdırılacaqdır. "Ssrin müqavilasi"nin uğurla 

reallaşması bir çox badxahlanmızın gümanlarının, arzularının aksina olaraq 

Xazarin Azarbaycan sektörünün zangın neft-qaz ehtiyatlanna malik olduğunu 
sübut etmişdir.

AÇG layihasinin icrasına başlanandan indiyadak hamin yataqlardan 96 milyon 683 

min tondan çox neft hasıl edilmişdir. "Çıraq", "Markazi Azari", "Qerbi Azari" va 
"Şarqi Azari" platformalarından sutkada orta hesabla taxminan730 Min barrel neft 

hasil edilir. "Çıraq" platformasında hazırda 19 quyu, "Markazi Azari" (MA) 
platfbrmasında 15 quyu, "Qerbi Azari" (QA) platformasında 9, "Şerqi Azari" (ŞA) 

platformasında 7 quyu istismardadır. Sn son texnologiyalarla yeni quyulann 
qazılması, har birinin ağırlığı taqriban 15 min ton olan platformaların tikilib 

Xazarda quraşdırılması neft hasılatının artmasına şerait yaradır. MA, QA va ŞA 

platformalarından hasil olunan samt qazının avazsiz olaraq dövlatimizln qaz 
qabulu, naqli sistemine tahvil verilmasi ölkamizin öten ilden Rusiyadan qaz naqlini 

dayandırmasına, bunun üçün ayrılan külli miqdarda vasaitin dövlatimizin 

büdcasinda qalmasına imkan yaratmışdır.

Bu ilin otan 8 ayında Sangaçal terminali vasitasila Azarbaycan tarefina 1 

milyard 900 milyon kubmetrdan artıq mavi yanacaq tahvil verilmişdir. Onu da 
qeyd etmak lazımdır ki, "Osrin müqavilasi" çerçivasinda hayata keçirilan Sangaçal 

terminalinin genişlandirilmasi proqramı bu obyekti dünyanın an nahang 
terminallarından birina çevirmişdir. îlin sonunadak terminalin nefti texniki 

emaletma gücü sutkada bir milyon barreldan yuxarı saviyyaya qadar 

artırılacaqdır. Bu ilin iyul ayında Sangaçal terminali bir günda 905 min barreldan 
artıq nefti texnoloji emaldan keçirerek ixrac etmekle özünün Indiya qadarki an 

yüksek gündalik ixrac göstericisine nail olmuş, bu göstericinin tam real olduğunu 

sübut etmişdir. Xezarin Azerbaycan sektorundan ABOŞ-in ixrac etdiyi neft 2007-ci 
ilin aprelinden dünya Pazarlarına yalnız Heyder Oliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
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asas neft ixrac boru kaman ila naql edilir. İndiyadak BTC boru kaman ila 

ümumilikda 200 milyon barreldan çox xam neft va kondensa tixrac olunmuşdur.

Bu ilden başlayaraq Azarbaycan ham da qaz ixrac edan ölkaya çevrilmişdir. 

Bunu reallığa çeviran "Şahdaniz" layihası Xazar danizinin Azarbaycan sektorunda 

qaz va kondensatın işlanmasindan va Azarbaycan, Gürcüstan va Türkiya 
hazarlarına planlaşdırılmış qaz ixracından ibaretdir. Martın avval'arindan etibaran 

bu yataqdan sabit şakilda hasıl edilan qaz Azarbaycan va Gürcüstandakı qaz 
qabuletma mantaqalarina naql olunur. İyul ayında ilk qaz Canubi Qafqaz boru 
kamari (CQBK) vasitasila BOTAŞ-ın qaz naqli sistemina daxil olmağa başlamışdır. 

Hazırda "Şahdaniz" yatağından günda 500 milyon standart kub futdan çox 
(taxminan 14,2 milyon kubmetr) qaz, üstagal sutkada 30 min barreldan artıq 

kondensat hasil olunur. 2011-ci il arzinda yataqdakı qalan öncaqazma quyusu 
istismar rejimina keçirildikdan sonra bu hasilatın hacmi da çoxalacaqdır. Marhala 
1 çarçivasinda an yüksak illik sabit hasilat hacminin 8,6 milyard kubmetr qaz va 
gündalik taxminan 45 min barrel kondensat teşkil edacayi gözlanilir. Bir neça gün 

avval Bakıda Heydar Oliyev Markazinin tamalqoyma marasiminda Azarbaycan 

Prezidenti tlham Sliyev demişdir: "...Bizim uğurlu igtlsadi faaliyyatimiz ölkamizin 

güclanmasina xidmat edir. Bütün bu uğurların tamali da mahz ulu öndar 

tarefindan qoyulmuşdur. Azarbaycanda mahz onun uzaqgöranliyi, rehbarliyi ila 
başlanmış uğurlu neft strateglyası naticasinda yeni imkanlar yaranır, ölkamiz 
qarşısında yeni üfüqlar açılır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kamari Heydar Oliyevin 

adım daşıyır. Ona göre ki, bunun taşabbüskan mahz o, olmuşdur. Eyni sababa 

göre, Ceyhan terminali da Heydar 9liyevin adını daşıyır. Onun taşabbüsü ila 
Azarbaycanda Bakı-Tbilisi-Orzurum qaz kamari va başqa böyük layihalar da 

hayata keçirilir. îndi biz Bakı-Tbilisi-Qars demir yolu layihasini nainkl müzaklre 
edirik, onun yaradılmasına başlayınq. Bütün bu masalalar ham ölkamizi 

güclandirir, beynalxalq mövgelarimizi artırır, ham da bütövlükda regional va 

coğrafi-siyasi vazlyyata çox böyük darecada tasir göstarir. Bu tasir 
Azarbaycandan galir. Çünki bütün bunlar bizim layihalarimizdir. Biz bunların 

taşabbüskan olmuşuq, biz onları ireliya aparırıq va layihalarin İcrası naticasinda, 

ilk növbada, Azarbaycan xalqı xeyir görecakdir. Ham iqtisadi imkanlar artacaq, 

insanlann hayat saviyyasi yaxşılaşacaq, ham da ölkamizin qüdrati artacaq va 

Azarbaycan çox qüdratli ölkaya çevrilacakdir".

2002-ci il sentyabrın 18-da Bakıda Azarbaycan, Gürcüstan va Türkiya 

prezidentlarinin, ABŞ-ın energetika nazirinin iştiraki İla Bakı-Tbillsi-Ceyhan asas 

ixrac boru kamerinin tamali qoyuldu. Taxminan üç il sonra, 2005-ci ilin mayında 
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kamerin Azarbaycan arazisinden keçan hissasinin istifadaya verilmasi marasimi 

keçirildi va boru xattina ilk neft vuruldu. Hamin, ilin oktyabrında isa kamarin 

Gürcüstan hissesi istifadaya verildi. 2006-cı il mayın 28-da Azarbaycan nefti 
Ceyhan limanına çatdı va iyulun 4-da neftle yüklenmiş ilk tanker buradan yola 

salındı. Resmi açılış gününadak Ceyhan limanından 4,8 milyon barrel neft 
yüklenmiş 7 Tanker yola salınmışdır. Sengeçal terminalından Türkiyanin Aralıq 

denizi sahilindeki Ceyhan terminalınadek uzanan 1770 kilometrlik xettin 

çekilmesine texminen 4 milyard dollar vesait xarclanmişdlr.

BTC kameri ilde 50 milyon ton Azarbaycan nefti naql etmak üçün nazarda 

tutulmuşdur. Lâkin bu yakınlarda Qazaxıstanın BTC-ye qoşulması bu ölkaya da 

neftini Aralıq denizi vasitasila dünya hazarlarına çıxarmağa imkan veracakdir. 
Hazırda kamerle günde 400 min barreldan çox neft naql olunur. 2008-ci ilde bu, 

har gün 1 milyon barrela çatacagdır.

2002-ci ilden 1 fevral 2007-cı il tarixinadak olan dövr arzinda ümumilkde 298 

mln. A2N mablağinda vesait Heydar Sliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan ösas İxrac 
Boru Kameri layihasinda Azarbaycan Respublikasının iştirak payının 

maliyyelaşdirilmasina yönaldilmişdir. Azarbaycanda neft sektoruna xarici 
investisiya qouluşlarını aşağıdaki cadval-sxemlar vasitasila aks etdirmak olar:

Şakil 2. BTC Layihasinin îştirakçıları

proyektinin iştirakçıları

30.1%

ÂzBJC

TPAO

Total

2.36%

Unocal
Statoil

Norveç

Türkiye 
Fransa
Itel-ya 

Yapöniya 
ABŞ 

Yapöniya 
Saudiyya 

Srabistanı

Ağip;

Itochu- 
ConocoPhiilips

INPEX

8.9%
3.<

6.53%

3.4%

225%
2.5%

Azarbaycan 25%
ABŞ

■ TViO
«Cor-:«^Tr ep>

• “8'P
h»»»

Amerada Hess
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Tablo 3. Neft Yataqlannda Xarici İnvestisiyanın Hacmi

N Neft yataqları

İste 
hsalın 
hacmi 

(mln.t.)

İnvestisi 
ya (mlrd. ABŞ 
dol. hesabı ila)

Azar- 
baycanın 

payı (faizla)

1 «Azarı», «Çıraq», 
«Günaşli»

630 
,0

12-14 10,0

2 «Qarabağ» 80-
150

1,7-2,0 7,5

3 «Şahdaniz» 100 
,0

4,0 10,0

4 «Dan ulduzu- 
eşrafi»

100
-150,0

1,5-2,0 20,0

5 «Lankaran-Talış- 
daniz»

100 
,0

1,5-2,0 25,0

6 «Yalama» (D- 
222)

100 
,0

1,5-2,0 40,0

7 «Abşeron» 150
-300

3-3,5 50,0

8 «Naxçıvan» 
(Keçmiş D-3)

75-
100

5,0 50,0

9 «Oğuz» 75, 
0

2,0 50,0

1
0

«Kürdaşı» 90-
120

2,0 50,0

1 
1

«Güney-Qarib- 
Qobustan»

30-
60

0,3-0,5 20,0

1
2

«İnam» 150
-250

3-4 50,0

1
3

«Muradxanlı» 80-
80

1-1,5 50,0
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1 
4

«Alov», «Araz», 
«Şarq»

150
-300

9,0 40,0

1
5

«Kürsangi», 
«Qarabağlı»

60-
90

0,5-0,8 50,0

1
6

«Ataşgah» 100 
,0

2,0 50,0

1
7

«Zafar», «Maşal» 120
-150

2,0 50,0

1
8

«Lerik-daniz», 
«Savalan»

100
-120

2,0 50,0

1
9

«Padar» 50-
100

0,8-1,0 20,0

Dünya tacrübasi göstarir ki, ölkanin sosial-lqtisadi inkişafının yalnız bir amil 
üzarinda qurulması va iqtisadiyyatın yalnız bir amildan asılılığı maqsadauyğun hal 

deyildir va böhran tahlükasi yaradır. Bu baxımdan tabii ki, Azarbaycanda da, neft 

ehtlyatlan ila olduqca zangin olmasına baxmayaraq, bu prinsip hayata keçirilir. Va 

iqtisadiyyatımızın neft amilinden asililiğinin azaldılması va qeyri neft sektörünün 
inkişafı istiqamatinda ildan ila faal, maqsadyönlü işlar aparılır. Dövlatin an 

qarşısında duran an vacib masala: "Qara qızılı insan qızılına çevirmaliyik " fikrini 

vurğulaması artıq bu istiqamatin dövlat başçısı tarafindan asas starteji maqsad 
olaraq seçilmasindan xabar verir. Bu maqsadla o, Dövlat Neft Fondunun tasis 

edilmasi haqqında ferman imzaladı. Bu neftden galan gelirlerin qeyri-neft 
sektörünün inkişafına yönaldilmasi demek idi.

NaTica va tdklîfldr

Araşdırmanın neticesi onu gösterir ki, ilden ile ÜDM istehsalında qeyri-neft 

sektörünün payı, eleca da qeyri-neft sektoruna ayrılan investisiyalann hacmi artır. 
Hazırda bu sahaların inkişafına qoyulan investisiyalar daha çox dövlat investisiyalan 

şaklinda hayata keçirilsa da galacakda yerli va xarici investorların da qeyri-neft 

sektoruna marağının kifayat qadar artacağı gözlenilir. Respublikamızda hatta 
neftdanb da çox galir getire bilacek potensiallı sahalar vardır ki, bunlara hazırda 

yüksek inkişaf dövrünü yaşayan tikinti sektörü, yüngül senaye (toxuculuq, xalçaçılıq

198



AZSRBAYCANDA İNVESTİSİYA MUHİTİNİN MÖVCUD VSZİYYöTİNİN 
ANALİZİ VB İNKİŞAF MEYLLSRİ

vs s.), turizm, ksnd tsssrrüfatı( arıçılıq,üzümçülük,heyvandariıq vs s.) vs s. ni misal 

göstsrmsk olar.

Azarbaycanın qeyri-neft sektorunda ÜDM-in istehsal hacmi 2011-ci ilin 

yanvar-sentyabr aylarında 6 mlrd. 301,5 mln. manat taşkil edib ki, bu da 2006-cı 

ilin analoji dövrünün göstsricisindan 8,9 % çoxdur.

2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azsrbaycanda ÜDM-in ümumi hacmi 
27,1% artaraq 16 mlrd. 608 mln. manat taşkil edib. Proqnozlara göre, ÜDM-in 

artımı 2011-ci ilin sonlarına qadsr 28-29% ssviyyssinda saxlanılacaq. Bununla 

yanaşı, hesabat dövründs ÜDM-in qeyri-neft sektorundakı hacmi 6 mlrd. 301,5 
mln. manat taşkil edib ki, bu da 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarının 

göstaricisindan 8,9% çoxdur. Bu da öz növbssinds kifayat qsdar böyük göstarici 

hesab edilir.

2011-ci ilin 9 ayı arzında Azsrbaycanda televizor istehsalı 2,2 dafa- 6,285 
mln sdad artıb ki, bu da istehsalı 4,7 dafa - 489 adad artan minik avtomobillarl 
kimi ölka üçün yeni mahsul hesab edilir. Bundan alava, Azsrbaycanda ilk dafa 

olaraq 331 traktör istehsal olunub.

2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında xarici ticaratin dövriyyasi 2010-cu ilin 

9 ayı ila müqayisada 4,7% azalıb. Xarici ticaretin dövriyyasi $8 mlrd. 223,3 mln. 

taşkil edib ki, bunların da 4 mlrd. 315,9 milyonu ixracın (11% azalma), $3 mlrd. 

907,4 milyonu iss idxalın (artım 3,2%) payına düşüb.

Mal dövriyyasinin hacminin azalmasına sabab "Azsri-Çıraq-Günsşli" 

blokundan 10 gün arzinda neft hasilatının va ixracının ixtisarı olub. Bu dövr 
arzinds Azarbaycan ticaret amaliyyatlarını asasan Türkiys (18,2%) va İtaliya 

(13,8%) ila aparıb.

2011-ci ilin 9 ayı arzinda Azarbaycan iqtisadiyyatına qoyulan xarici 

investisiyaların hacmi 12,7% azalaraq 2 mlrd. 056,6 mln. manat taşkil edib. 
Bununla yanaşı, bu dövr srzinds qoyulan xarici investisiyalar an çox Böyük 

Britaniyadan (44%), ABŞ-dan (21,4%) va Yaponiyadan olan şirkatlsrin (12,4%) 

payına düşüb.

Ksnd tassrrüfatı sahslsrindsn daha prespektivli sahalar arıçılg va üzümçülük 

sahslari hesab olunur ki, bunlardan artıq üzümçülü sahasinda bazi Fransa 

şirkstlari ila Calilabad rayonunun üzümlüklsrindan istifada üzre müştarak
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müessisalar yaradılmışdır. Ançılıq sahasinin prespektivli saha hesab olunmasına 

da asas veren bir sıra amillar vardır ki bunlar da aşağıdakilerdir:

Har şeyden avval bu sahanin inkişafının Azerbaycanda çox qadim ananalari 

vardır. Daha sonra yerli xammal bazası, elverişli iqlim şeraiti, ekoloji cahatdan 

tamiz mahsul istehsalı, yerli mütaxassislarin böyük tacrübaya malik olması, kand 
tesarrüfatı mahsullarının istehsalı 2010-cu iladak bütün rüsumlardan azad olması 

( torpaq vergisi istisna olmaqla ) va s. amillar galacakda artçılığın ölke 
iqtisadiyyatının inkişafında ahamiyyatli rol oynayacağına dalalet edir. Yuxarıdakı 

üstünlüklardan başqa artçılığın inkişafı üçün bir sıra imkanlar da vardır:

Daxili va xarlci bazar üçün mahsul istehsalı hacminin artırılması

(Propolis, mum, bal, arı zahari, arı südü va s.)

Xarici investisiyaların, ekspertlarin va nou-hauların calb edilmasi,

Müvafiq baytarlıq xidmatlarinin taşkili va s.

Güçlü potensialı olan qeyri-neft sektorlarından biri da tahsil sahasidir. Son 
iller tahsil sahasina da kifayat qadar dövlat investisiya xarclari ayrılır. 

Azarbaycanın çox geniş va keyfiyyatli intellektual potensialı vardır. Va nazara 

alsaq ki, müasir qloballaşan dünyada har şeyi silah, muharibe deyil bilik, savad, 

intellekt hali edir, bu sahanin prespektivini görmak çox asandır.
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ÖZET

Bu çalışmada, ithaacat ve ithalatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Konu ile ilgili geniş bir literatürün oluştuğu dikkate alındığında bu 
çalışmada literatürden farklı olarak ekonominin içerisinde bulunduğu daralma ve 

genişleme dönemlerinde ihracat ve ithalatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 
araştırılmıştır. Ekonometrik yöntem olarak MSIA(m)-AR(p)yaklaşımının kullanıldığı 

çalışmada, ihracat ve ithalatın daralma ve genişleme dönemlerinde ekonomik 
büyümeyi pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte, daralma ve 
genişleme dönemlerinde ihracat ve ithalatın model katsayılarının birbirlerine yakın 

değerler alması nedeniyle her iki değişkenin birlikte hareket ettiği, diğer bir deyişle 

aralarında bir etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar daralma ve genişleme 
dönemlerinde ihracatın ithalata göre daha etkin olduğunu fakat bu etkinliğin ithalata 

bağlı olduğu şeklinde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İhracat, İthalat, Ekonomik Büyüme, Markov Rejimi, Türkiye

GİRİŞ

Ekonomik büyümenin kaynağı olarak dış ticaretin kapsamlı olarak klasik iktisatçılar 

tarafından incelendiği görülmektedir. Smith, Ricardo ve Heckscher-Ohlin gibi 

iktisatçıların ileri sürdükleri bu modellerde, dış ticaretin karşılıklı iki ülkenin dış 

ticaretten kazançlarını artırmalarının önemli bir aracı olduğu vurgulanmaktadır. 

Fakat statik bir yapıda oluşturan söz konusu bu modellerde dış ticaretin milli gelir 

üzerinde sadece seviye etkisi yaptığı belirtilmektedir. Diğer bir deyişle, teknolojinin 

ve verimliliğin sabit kabul edildiği bu modellerde dış ticaretin uzun dönem kalıcı bir
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ekonomik büyüme üzerindeki etkisine değinilmediğine işaret edilmektedir (Gross ve 
Helpman, 1995: 1281). 1929 Dünya ekonomik krizinin ardından klasik teoriye 

karşıt olarak gelişen keynezyen teoride, konunun gelir ve harcama ilişkisi 

çerçevesinde ele alındığı ve ihracatın dış ticaret çapanı yoluyla milli geliri artırdığı 

vurgulanmaktadır (İspir vd., 2009: 60). Solovv (1956) ile başlayan ve nüfus artışı ile 

teknolojik değişmenin dışsal kabul edildiği neoklasik ekonomik büyüme 

modellerinde ise politika uygulamaları ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki 

kurulmamaktadır. Dolayısıyla da bu modellerde dış ticaret politikarıyla uzun dönem 

ekonomik büyüme oranı üzerinde bir etki oluşturulamayacağı kabul edilmektedir 

(Shaw, 1992: 611; Utkulu ve Özdemir, 2004; 245,246). Buna karşılık, Romer 

(1986)'daki çalışmasıyla ortaya çıkan içsel ekonomik büyüme modellerinde ise 
teknolojik gelişmenin iktisadi sistem içerisinde oluştuğu ve iktisadi kararlardan 

etkilendiği ifade edilmektedir. Buna göre bu modellerde, hükümetlerin, özellikle 
beşeri sermaye ve araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik destekleyici nitelikteki 
kararları ile uzun dönem ekonomik büyüme oranına katkıda bulunabileceklerine 
değinilmektedir (Çiftçi ve Aykaç, 2011: 162, 163). Böylelikle de, hükümetler dış 

ticareti teşvik ederek teknoloji transfer edebilmekte ve uzun dönem ekonomik 
büyümelerini olumlu yönde etkileyebilmektedirler (Gross ve Helpmann, 1994). 

Teorik yaklaşımların politika uzantıları incelendiğinde ise, tarihsel açıdan yeni 

sanayileşmeye başlayan ülkelerde kalkınma çabalarının, daha çok hazır durumdaki 
iç piyasaları dışarıdan ithal edilen mallardan devralacak yerli endüstrilerin kurulması 

biçiminde oluştuğu, fakat ilk sanayileşme girişimlerinin genellikle ithal ikamesi 

sanayileşme stratejisi olarak tanımlanan bu stratejiye dayalı olarak ortaya çıktığı 

belirtilmekle birlikte kalkınmalarına ithal ikamesi ile başlayan söz konusu bu 
ülkelerin ileriki dönemlerde ihracata yönelik sanayileşme stratejisini benimsediği 
ileri sürülmektedir (Seyidoğlu, 2007:514). Bu durumun oluşmasında ise, özellikle 

1950'lerde ithal ikameci sanayileşme stratejisini uygulayan ülkelerde iç pazarın dar 
olması nedeniyle üretim artışı ile ortaya çıkan satış sorununun etkin ölçekte 
sanayilerin kurulmasını olumsuz etkilemesi ile yüksek tarifeler ve miktar 

kısıtlamaları ile uzun süre korunan ithal ikamesi sanayi dallarının yabancı 
rekabetten uzaklaşmasının etkili olduğu iddia edilmektedir (Karluk, 2009: 398). 
İthal ikameci sanayileşme stratejisinden farklı olarak 1980'11 yıllarda gelişen 

ihracata yönelik sanayileşme stratejisinin ana öğesini ise, sanayileşme ve ekonomik 
büyüme için gerekli motivasyonun iç talepten çok dış talepten, diğer bir deyişle mal 
ve hizmet ihracatından gelmesi oluşturmaktadır (Kazgan, 1998: 618). Bu anlamda, 
temelde dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dayandırılan ihracata 

yönelik sanayileşme stratejisi kapsamında özellikle mamul mal ihracatının 
özendirilmesi ve bunun ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkileri ortaya
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çıkartılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu bu etkiler ise; kaynakların karşılaştırmalı 

üstünlüklerin olduğu alanlara kayması emek faktörünün bol olduğu ülkelerde 
istihdamın artması, dış ticaret rejiminin serbestleşmesi sonucunda kapasite 

kullanımının artması, ölçek genişlemesi ve ölçek ekonomilerinden yararlanılması, 

ihracatın teşvik edilerek firmaların dış rekabete açılmalarının sağlanması ve 
rekabetin etkisiyle verimlilik artışlarının ve yeni teknolojilerin kullanımının 

gerçekleşmesi şeklinde sıralanmaktadır (Akt: Egeli, 2001: 154). Bu noktada, 

Türkiye ekonomisi incelendiğinde, 1923-1929 ve 1950-1953 dönemleri dışında 
1980'e kadar ithal ikameci sanayileşme stratejisinin, bu tarihten sonra ise ihracata 

yönelik sanayileşme stratejisinin benimsendiği görülmektedir. 1980 sonrası izlenen 

ihracat yönelik sanayileşme stratejisi kapsamında, 1980'de 11.9 olan toplam ihracat 

ve ithalatın GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla)'ya oranının, 2011'de 56.5'e yükseldiği 
tespit edilmektedir. Dışa açıklık oranı şeklinde ifade edilen bu değerdeki artışın 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, dış ticaretin bileşimini oluşturuan ihracat veya 
ithalat kanalıyla oluşmaktadır. Buna göre, milli gelir hesaplamalarında İhracat, 

GSYİH'ya pozitif bir katkı sağlayıp ekonomik büyüme oranının yükselmesine katkıda 

bulunabileceği gibi ithalat da GSYİH üzerinde negatif bir etkide bulunabilmektedir. 

Bununla birlikte, ara malı ve teknoloji ithalatı ekonomik verimliliğin artmasını 
sağlayarak ihracat ve GSYİH üzerinde pozitif bir etki meydana getirebilmektedir 

(Güngör ve Kurt, 2007: 197,198).

Bu bağlamda, hazırlanan bu çalışmada ise ihracat ve İthalatın ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Konu ile ilgili geniş bir 

literatürün oluştuğu gözönüne alındığında bu çalışmada diğer birçok çalışmadan 

farklı olarak, ekonominin içerisinde bulunduğu daralma ve genişleme dönemlerinde, 
ihracat ve İthalatın söz konusu bu dönemlerdeki ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisinin genişletilmiş bir model çerçevesinde ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Böylelikle, hazırlanan bu çalışma ile ekonominin daralma ve genişleme 
dönemlerinde ihracat ve ithalatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin tespit 

edilmesi ve özellikle ekonomik durgunlukların aşılmasında dış ticaret politikalarının 

etkinlik derecesinin belirlenmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

UYGULAMA SONUÇLARI

Çalışmada 1965-2010 dönemin ait yıllık veriler kullanılmıştır. İlgili verilerin 

oluşturulmasında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve DPT (Devlet Planlama 

Teşkilatı)'nin veri tabanlarından yararlanılmıştır.
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Tab/o 1: Değişkenler ve Tanımlamaları

Değişkenler Tanımlamaları

W • Reel ekonomik büyüme oranı

w . İstihdam hacmi büyüme oranı

R/r) Toplam yatırım harcamalarının GSYİH içerisindeki oranı

(*) Reel ihracat hacmi büyüme oranı

(M)
■

Reel ithalat hacmi büyüme oranı

1) Büyüme oranlarının hesaplanmasında ilgili değişkenlerin yüzde değişimleri 
kullanılmıştır.
2) İlgili değişkenlerin reel olarak ifade edilmesinde (1998=100) GSYİH deflatörüne 
göre hesaplanmış enflasyon oranlarından yararlanılmıştır.

MSIA(m)-AR(p)‘ uygulamasında yer alan serilerin durağan olmaları gerekmektedir 

(Bildirici ve Bozoklu, 2007 ve Krolzig, 1998). Bu nedenle çalışmada kullanılan 

serilerin durağan olup olmadıkları Lee-Strazicich birim kök testiyle incelenmiş ve 

test sonuçları Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2: Lee-Strazicich Birim Kök Test Sonuçları

Seriler (t-istatistik) 
Değerleri

Kırılma Tarihleri
Birinci Kırılma Tarihi İkinci Kırılma Tarihi

W -8.13 (0) 1998 2006

W -5.61 (0) 2001 2005

R/r) -6.91 (8) 1976 1992

(*) -11.12 (7) 1975 1986

(«) -9.34 (0) 1978 1981

1) Parantez içersindeki değerler uygun gecikme uzunluklarını ifade etmektedir. 
Belirtilen gecikme uzunluklarında hata terimleri arasında ilişki olmadığı 
belirlenmiştir.
2) Farklı kırılma yılları dönemleri için yüzde 10 önem düzeyindeki kritik değerler: 
-5.27, -5.32, -5.33 şeklinde tespit edilmiştir. Bkz. Lee ve Strazicich, 2003: 1084.

Tablo 3'deki sonuçlara göre ilgili serilerin seviye değerlerinde durağan oldukları 

tespit edilmiştir.

MSIA(m)-AR(p) analizi gerçleştirilmeden önce serilerin kapsadığı dönem gözönüne 
alınarak analizin 1 (bir) gecikme gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bununla
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birlikte, katsayıların ve sabit terimin rejimler arası değişimine izin verilen MSIA(m)- 

AR(p) modelinin uygulanması benimsenmiştir ve analizi sonuçlan Tablo 3 ve 4'de 

sunulmuştur.

Tablo 3: MSIA(2)-AR(1) Modeli Analiz Sonuçları-1

Daralma Dönemi Analiz Sonuçları

Bağımsız 
Değişkenler Katsayılar

Standart 
Hatalar

(t-istatistik) 
Değerleri

Olasılık 
Değerleri

Sabit Terim ,4.5758 3.7668 1.2148 0.2308

M,.. 0.6305 0.2003 3.1476* 0.0029

W -0.5977 0.3504 -1.7058 0.0949

1.6485 0.3648 4.5189* 0.0001

(//r) -0.0690 0.2130 -0.3240 0.7474

-0.2988 0.2102 -1.4218 0.1620

w 0.0095 0.0126 0.7567 0.4532

(*L 0.0518 0.0133 3.8952* 0.0003

Genişleme Dönemi Analiz Sonuçları

Bağımsız 
Değişkenler Katsayılar Standart 

Hatalar
(t-istatistik) 

Değerleri
Olasılık 

Değerleri

Sabit Terim 14.7199 3.1215 4.7156* 0.0001

01, -0.2655 0.0887 -2.9951* 0.0044

0) 0.2540 0.1640 1.5489 0.1284

(1. -0.0983 0.1749 -0.5623 0.5767

(//r) 1.7725 0.3347 5.2953* 0.0001

("r)w -2.3785 0.2979 -7.9838* 0.0001

(*) 0.0656 0.0264 2.4868* 0.0167

(*L 0.0136 0.0144 0.9402 0.3521

1) Doğrusallık Testi Davies Olasılık Değeri (0.0000) olarak hesaplanmıştır.
2) (*) yüzde S önem düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığı göstermektedir.
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Tablo 4: MS1A(2)-AR(1) Modeli Analiz Sonuçları-2

Daralma Dönemi Analiz Sonuçları

Bağımsız 
Değişkenler Katsayılar Standart 

Hatalar
(t-istatistik) 

Değerleri
Olasılık 

Değerleri

Sabit Terim 4.4900 4.1367 1.0854 0.2835

(n_. 0.6117 0.2664 2.2963* 0.0264

(0 -0.7468 0.3976 -1.8783 0.0668

a. 1.5967 0.4436 3.5990* 0.0008

(//n 0.0224 0.2451 0.0914 0.9276

-0.3660 0.2261 -1.6192 0.1124

(«) -0.0026 0.0104 -0.2469 0.8061

0.0317 0.0100 3.1562* 0.0029

Genişleme Dönemi Analiz Sonuçları

Bağımsız 
Değişkenler Katsayılar Standart 

Hatalar
(t-istatistik) 

Değerleri
Olasılık 

Değerleri

Sabit Terim 13.6676 3.2835 4.1625* 0.0001

n., -0.2586 0.0860 -3.0072* 0.0043

w 0.1704 0.1582 1.0771 0.2872

(£L -0.1563 0.1698 -0.9204 0.3623

(r/r) 1.9177 0.2782 6.8942* 0.0001

('/ri,., -2.4529 0.2683 -9.1437* 0.0001

(M) 0.0413 0.0122 3.3867* 0.0015

(«),.. 0.0077 0.0086 0.8877 0.3794

1) Doğrusallık Testi Davies Olasılık Değeri (0.0000) olarak hesaplanmıştır.
2) (*) yüzde 5 önem düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığı göstermektedir.

Tablo 3 ve 4'deki doğrusallık testi sonuçlarından da görüleceği üzere ihracat veya 

ithalatın yer aldığı modellerde doğrusal olmayan bir ilişki belirlenmiştir. Buna göre, 

elde sonuçlar yorumlandığında, ekonominin daralma dönemlerinde ihracatın ve 

ithalatın bir gecikmeli değerlerinin, genişleme döneminde ise cari dönem 

değerlerinin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Söz 
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konusu daralma ve genişleme dönemlerinin geçiş olasılıkları ise Grafik 1 

gösterilmiştir.

Grafik 1: Daralma ve Genişleme Dönemleri Geçiş Olasılıkları

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Not: Probabilities of Regime 1: Daralma Rejimi Olasıkları, Probabilities of Regime 2: 
Genişleme Rejimi Olasılıkları, Filtered: Filtrelenmiş, Smoothed: Düzgünleştirilmiş

SONUÇ

İhracat, ithalat ve ekonomik büyüme ilişkisinin birçok çalışmada inceleme konusu 

yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların genelinde ise ihracat ve ithalatın ekonomik 

büyümeyi pozitif yönde etkileyen unsurlar olduğu iddia edilmektedir. Fakat bu 

çalışmaların çoğunluğunda söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya 

konulmasında nedensellik testleri benimsenmiş ve ihracattan veya ithalattan 
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ekonomik büyümeye doğru bulunan nedensellik ilişkileri, ihracat ve ithalatın 

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği şeklinde yorumlanmıştır. Diğer bir 

deyişle, ihracat ve ithalatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin belirlenmesinde 

modele dayalı bir yaklaşımın çok fazla tercih edilmediği gözlenmektedir. Bu nedenle 
hazırlanan bu çalışmada, literatürdeki birçok çalışmadan farklı olarak ilgili 

değişkenler arasındaki ilişkilerin model kapsamında incelenmesi ve ihracat ve 

ithalatın ekonomik büyümeyi ne yönde etkilediğine ilişkin katsayıların tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada, doğrusal 

olmayan model çözümlemesi ile ekonominin içerisinde bulunduğu daralma ve 

genişleme dönemlerinde ihracat ve ithalatın ekonomik büyümeye olan katkıları 

araştırılmış ve daralma döneminde ihracat ve ithalatın bir gecikmeli değerleri ile 
genişleme dönemindeki cari dönem değerlerinin ekonomik büyümeyi pozitif yönde 

etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte, daralma ve genişleme dönemlerinde 

ihracat ve ithalatın model katsayılarının birbirlerine yakın değerler alması, her iki 

değişkenin birlikte hareket ettiğini, diğer bir deyişle aralarında bir etkileşim 
olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, daralma ve genişleme dönemlerinde 

ihracatın ithalata göre daha etkili olduğunu göstermekle birlikte ihracatın 
etkinliğinin ithalata bağlı olduğunu da ortaya koymaktadır. Özellikle genişleme 

döneminde ithalatın ihracata yakın bir oranda ekonomik büyümeye katkı sağladığı 

gözönüne alındığında, ithalatta yaşanabilecek olası sıkıntıların ihracatı ve ekonomik 
büyümeyi olumsuz yönde etkileyebileceği ihtimalini artırmaktadır. Bu noktada, 

genişleme sürecinin sürdürülebilirliğini güçlendirmek için uzun vadede mümkün 
olabildiği ölçüde ara ve yatırım malı ithalatını ikame edecek alanlara yönelik 

yatırımların artırılması ve gelir esnekliği yüksek ürünlerin ihracatının özendirilmesi 

gerekmektedir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

AZ3RBAYCANDA AQRAR SEKTORDA DÖVLÖT SIYAS3Tİ STRATEGİYASI
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Doç. Dr. Lale AMANOVA2

ÖZET

Aqrar istehsal iqtisadiyyatının tarixan bazar konyukturuna zaif adaptasiya 

olunan,böhranlı sltuasiyalara müqavimat imkanları zaif olan sahalarindandir. 
Aqrar saha amak faaliyyatinin ela bir növüdür ki,burada camiyyat üzvlarinin 

yaşayışını temin edan qida mahsulları istehsal edilir. Aqrar saha bütövlükda 

milli iqtisadlyyatın an mühüm va aparıcı seqmentlarini taşkil edir. Kand 

tasarrüfatı ahalinin arzaq mahsullarına, sanayenln isa xammala olan talabatının 

ödanilmasinda ahamiyyatli rol oynayın Kand tasarrüfatı istehsalı, bütövlükda, 
aqrar saha ölkanin strateji iqtisadi maraqlannın reallaşdınlmasında, dövlatin 

arzaq tahlükasizliyinin temin edilmasinda prioritet rola malik olmaqla yanaşı, 

kand arazisinin davamlı inkişafına nail olunmasında da ahamiyyatli mövqe tutur. 

Bu maqalada Azarbaycanda aqrar sektör anliz edilib va dövlat siyaseti strategiyasi 

tahlil edilibdlr.

Açar Sözler: Aqrar istehsal, Sektör analizi, Dövlat siyaseti

GİRİŞ

Bazar iqtisadiyyatı şaraltinda aqrar bölmanin inkişafı xüsusila böyük 
ahamiyyat kasb edir. Aparılan araşdırmalar gösterir ki,aqrar bölmanin inkişafına 

daxili va xarici mühit amillari ahamiyyatli daracada tesir göstarir. Tabiidir ki 

,bu amillarin taslri altında aqrar bölmanin süratli İnkişafını tamin etmak ahalinin 

arzaq mahsullarına, sanayenln xammala olan talabatını daxili imkanlar hesabına 

ödamak mürakkablaşir. Mahz bela şaraitda idxal mahsullarının arzaq hazarında 

xüsusi çaklsinin artması ölkanin xaricl ölkalardan asıldığını güçlendirir. Odur ki, 

ölkanin xarici bazar konyukturundan asıldığını azaltmaq, daxili bazarı etibarlı
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şgkilda qorumaq maqsadila aqrar bölmenin inkişafının süratlandirilmasi dövlat 

siyasatin başlıca istiqamatini aks etdirir.
Bazar iqtisadiyyatına malik ölkalarda aqrar sahanin sabit va davamlı inkişafını 

tamin etmak maqsadila dövlat siyasat hayata keçirir. Dövlatin aqrar siyasati 

mülkiyyat mansubiyyatindan asılı olmayaraq tasarrüfat subyektlarinin galirii 

faaliyyatinin tamin edilmasina ,aqrar sahanin bütün vasıtalarla müdafia olunmasına 

xidmat edir.
Bazar iqtisadiyyatına malik ölkalarin aksariyyatinda aqrar sahanin 

tanzimlanmasl dövlatin aqrar siyasati vasitasila reallaşdırılır ki,onun da mühüm 

tarkib hissasini kand tasarrüfatı mahsullarının istehsalı va satışının 

tanzimlanmasl taşkil etmişdir va bu faaliyyat müvafiq dövlat qurumlan tarafindan 

hayata keçirilir. Bu zaman akin sahalarinin dövriyyadan çıxarılması,bazarda 
qiymatlarin sabitlaşmasi maqsadila kand tasarrüfatı mahsullan teklifinin 
tanzimlanmasl va ya stimullaşdırılması,mal-qaranın say hadinin 

tanzimlanmasi,mahsullann bazardan çıxarılaraq rezerv fondlarında saxlanılması 
(dövlat ticarat koorporasiyalan vasitasila kand tasarrüfatı mahsullarının alınması 
va girov amaliyyatlannın hayata keçirilmasi, fermerlarin ehtiyatlarının yaradılması 

va s.) kand tasarrüfatı mahsullan ixracının intensiv şakilda dastaklanmasi, kand 

tasarrüfatı mahsullarının satışının teşkili formalannın genişlandirilmesi üzre zeruri 

tedbirlerin hayata keçirilmasi kompleksi, ahalinin aztaminatlı tabaqasina müxtalif 

növiü arzaq programları çarçivasinda yardım edilmesi ve s. mexanizmlerdan geniş 

istifade edilmişdir.

AQRAR SAH9NIN DÖVLÖT T9NZIML3NM9SI

Aqrar sahanin tanzimlanmesi kompleks iqtisadi, hüquqi, inzibati va s. tadbirlar 

sisteminin mövcudluğunu özünda aks etdirir. Aqrar sahanin dövlat 

tanzimlanmasinin başlıca vazifasi kand tasarrüfatının iqtisadiyyatın digar sahalari 
ila qeyri-barabar vaziyyatini aradan qaldırmaq üçün maliyya va digar yardımlann 

hayata keçirilmasindan ibaratdir. Dövlatin tanzimlanma metodlan aqrar arzaq 

bazanndakı konyuktur daylşikliklarina müvafiq olaraq hayata keşirilmalidir. Dövlat 
hazardaki mövcud vaziyyatdan asılı olmayaraq kand tasarrüfatı mahsullannın 

istehsalı va satışı sahasinda stimullaşdıncı va ya kand tasarrüfatı va ya arzaq 
mahsullarının ifrat istehsalı şaraitinda antiböhran tanzimlayicisi funksiyasını yerina 

yetirir.
Aqrar sahanin tanzimlanmasinin zaruriliyini şartlandiran faktorlan aşağıdaki 

kimi tasniflaşdirmak mümkündür:
-makroiqtisadi aspektlar;
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- arzaq tahlükasizliyinin temin edilmesi;
- kand tasarrüfatı istehsalının artınlkması,iqtisadiyyatın diğer sahalarinin 

semereli faaliyyetine nail olunması;
- bazarda mahsul qıtlığının aradan qaldırılması/qiymatlarin saviyyasinin 

sabitleşdirilmasi;
- camiyyatda sosial-iqtisadi va aksar hatlarda ictimai-siyasi sabitliyin qorunub 

saxlanılması;
- mikroiqtisadi aspektlar;
- kand tasarrüfatı amtaa istehsalçılarının gelirlerinin artırılması;
- kand tasarrüfatı mahsuilarının istehsalına çekilen xardarin saviyyasinin 

azaldılması;
- kend ahalisinin meşğulluğunun tamin edilmesi.
Bir sözle, kend tasarrüfatı amtaa istehsalçılarının istehsal vasitalari satan 

,ona müxtalif xidmatlar göstaran sahalarin inhisarçı tasirindan qorunmasin da 
aqrar sahanin dövlat tanzimlanmasinin zaruriliyini şartlandirir.

Dünya tacrübasina istinadan asaslandırılır ki, aqrar sahanin inkişafı bazar 
tasarrüfatçılıq sisteminin talablarina uyğun qurulsa da bu sahanin faaliyyatinda 

dövlat önemli yere va rola malikdir. Bazar mexanizmi iqtisadiyyatda formalaşan 
disproporsiyaları tez bir zamanda aradan qaldırmaq iqtidannda olmur. Bazar 
mexanizminin faaliyyetine nezaratsizlik inhisarçı strukturların formalaşmasına 

şerait yaratdığından azad reqabet mahdudlaşır ve dövletin iqtisadi sistemin 
faaliyyetina vaxtaşın müdaxilesi zaruriyyate çevrilir. İqtisadiyyatda tarazlığın 

barpası ekser hatlarda kaskin böhran va tenezzül proseslerinden sonra hayata 

keşirilir. Ona göre da camiyyatda sağlam münasibatlarin qurulması dövletin 

tanzimlayici funksiyanın ardıcıl tatbiqine ehtiyac yaranır.
Aqrar iqtisadiyyatın dövlet tenzimlanmesinin zaruriliyini şartlandiran an 

mühüm cahet onun azgelirli, sahelerarası va xarici reqabatin elverişsiz tesirlerini 

neytrallaşdırmaq iqtidarında olmamasından ireli gelir. Yani, aqrar sahanin 

özünamaxsus xarakterik xüsusiyyatlare malik olması bu sahanin dövlat taretinden 

semereli desteklenmesini şartlandirir.
Aparılan araşdırmalar göstarir ki, iqtisadiyyatın diğer sahalarindan farqli olaraq 

kand tasarrüfatının özünamaxsus spesifik xüsusiyyatlari azad bazar şaraitinda 

aqrar bölmanin samareli faaliyyat göstarmak imkanını mahdudlaşdırır. Aqrar 

sahanin dövlat tanzimlanmasinin zaruriliyi kand tasarrüfatının özünamaxsus sahavi 

xüsusiyyetlari ile bilavasita bağlıdır.
Qeyd olunanlarla yanaşı, kand tasarrüfatının tabii iqlim şeraitinden 

ehemiyyatli derecede asılı olması, sahanin maliyya veziyyetinin qeyri-sabitliyi, 
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igtisadiyyatın digar sahaları İla müqaisada bu sahada risk daracasinin yüksakliyi, 

investisiya calbediciliyinin mahdudluğu, igtisadiyyatın zaif inhisarlaşmış sahası 

olması, ölkanin milli tahlükasizliyi baxımından onun dövlat tarafindan 

tanzimlanmasina yönalmiş tadbirlarin hayata keçirilmasini aktuallaşdırır.

Aqrar bölma özünamaxsus spesifik xüsusiyyatlara malikdir.Kand tasarrüfatı 

igtisadiyyatın digar sahalarindan farqli olaraq bilavasita tabii-iqlim şaraitindan 

asılıdır.Hava şeraitinin alverişsiz keşmasi mahsul istehsalına bilavasita tasir gösterir 

ki,bu da bazarda qiymatlarin artmasını şartlandirir. Hatta, kand tasarrüfatında 

yüksak intensiv texnologiya tatbiq edan ölkalarda aqraristehsafın naticalari tabii 
şaraitdan asılı olaraq qalır. Araşdırmalara istlnadan deya bilarik ki, tabii falakat, 

ziyanverici va xastaliklarin tesiri aqrar sahani kapital goyuluşları baxımından riskli 
bir sahaya çevirmişdir.

İstehsalın mövsümi xarakter daşıması iş dövrü ila istehsal dövrü arasındaki 

uyğunsuzluq, mahsulün tez xarab olması va keyfiyyatini itirmasi aqrar amtaa 
istehsalının faaliyyatlna, oun maliyya naticasina manfi tasir göstarir.

Kand tasarrüfatıda iş dövrü ila istehsal dövrünün eyni vaxta düşmamasi amak 
sarf! va hazır mahsul alınması vaxtlarının müxtalif dövrlara tasadüf etmesini 

şartlandirir. Bu İsa son naticada bütünlükda aqrar sahada kapitalin dövriyya 

süratinin aşağı olmasını saciyyalandirir. Mahz bütün bunlar Isa binaların, tikililarin, 

maşın va avadanlıqlann daha az müddatda istifadesi ila saciyyalanir,qalan 

vaxtlarda isa asas istehsal fondlannın boşdayanması halları müşayat olunur. Aqrar 
sahada elmi-texniki taraqqinin an yeni nailiyyatlarinin tatbiqinin langimasi bu va 

ya digar şakilda hamin faktorla bağlıdır. Kand tasarrüfatına asaslı vesait 
qoyuluşunun hacminin igtisadiyyatın digar sahalar! ila müqayisada aşağı olması bu 

sahada işlarin, aqrotexniki tadbirlarin vatında yerine yetirilmamasina, texnoloji 
proseslerin va son naticada mahsuldarlılığının va istehsalın samaraliliyinin aşağı 
düşmasina sabab olur.

Bu xüsusiyyatlardan biri olan takmil ragabatli tazahüriari açıqlanır va 
aşağıdaki iki asas faktorla saciyyalanir: kand tasarrüfatında har biri kifayat qadar 

iri hacmda mahsul istehsal edan va bununla da bazarda mövcud qiymat 
saviyyalarina tasir etmak iqtidannda olmayan çoxsaylı amtaa istehsaçılannın 
mövcudluğu;kand tasarrüfatı va arzaq mahsulları bazarına az daxil olmaq va 
bazarı sarbast şakilda tark etmak imkanlarının mövcudluğu.

Aqrar bölmanin spesifik xüsusiyyatlarindan biri da istehsal vasitalarindan,o 

cümladan torpaq resurslarından istifada ila bağlıdır. Doğdudur, torpaqdan 

igtisadiyyatın bütün sahalarında istifada edilir. Lâkin, qeyri kand tasarrüfatı tayinatlı 

sahalarda torpaq daha çox yerlaşma va makan saciyyasi daşıyır va bu zaman 
torpağın keyfiyyati va münbitlik xassasi ela bir ahamiyyata malik olmur. Kand 
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tasarrüfatında İsa torpaq takça tasarrüfatın yerlaşmasi üçün arazi rolünü oynamır. 

O, eyni zamanda, daha çox istehsal vasitasi funksiyalarını yerina yetirir.Torpaq 

sahalari keyfiyyat xüsusiyyatlarina göra münbit va qeyri- münbit olmaqla 2 növa 
aynltr va bütün bunlarla yanaşı elmi-texniki tareqqinin inkişafı kand tasarrüfatı 

istehsalının torpaqdan asıklığını daha da artırır,yüksak intensiv texnologiyantn 

tatbiqi kand tasarrüfatının ayrı-ayrı sahalarinin inkişafına tasir edir.
Aqrar bölmanin digar spesifik xüsusiyyati isa kand tasarrüfatı mahsullerinin 

qiymatamalagalma ila bağlıdır. Kand tasarrüfatı sahalarinda, xüsusila akinçilikda 

qiymatamalagalma prosesinin tamamila farqli şakilda olması ila 

saciyyalanir,mahsulların qlymatinin orta saha xardari asasında (maddi va canlı 
amak masraflar!) deyil, qeyri-münbit torpaq sahalarina çakilan xarclar asasında 

qararlaşır va bu yaxşı va orta münbitlik saviyyasina malik olan torpaq sahalarinin 

mahdudluğu ila izah olunur.
Aqrar bölmanin digar spesifik xüsusiyyati bir sahanin tullantısından digar 

sahada istifada edilmesidir. Bitkiçilik sahesinin tullantısı olan külaş va. s 

heyvandarlıq sahasinda yem kimi, heyvandarlığın tullantısı olan peyindan isa 
akinçilikda gübre kim istifada olunur.Kand tasarrüfatının müxtallf sahalari arsında 

olan bu qarşılqh alaqa ni tabiatin barqarar etdiyi tullantısız texnologiya 

adlandımnaq olar. Bu texnologiyadan elmi cahatdan asaslandırılmış qaydada 

istifada edllmasi kand tasarrüfatı istehsalının samaraliliyini yüksaltmaya imkan 

yaradır.
îqtisadiyyatın digar sahalarından farqli olaraq, kand tasarrüfatı istehsalının 

mobilliliyinin aşağı olması da bu sahanin mühüm spesifik xüsusiyyatidir.

Sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı saraitinda dövlatin müdaxilasi olduqca 

vaclbdlr, lâkin onu da unutmaq olmaz ki, dövlatin tasarrütat prosesine 

müdaxilasinda iqtisadi üsullara üstünlük verilmalidir. Dövlat ham bazar 
konyukturunda baş veren dayişikliklare çevik reaksiya göstarmakla şaraitdan asılı 

olaraq iqtisadi inkişafın azad biznesi faaliyyatlnin stimullaşdırılması,ham da 
sosial-iqtisadi proseslerin tanzimlayicisi funksiyasını yerina yetirmalidir. İstar 

nazari, istar praktik tadqiqatlar göstarir ki,sahibkarlığın marağı ila camiyyatin 

manafeyi arasında yaranan ziddiyyatlari bazar tasarrüfatçılıq sisteminin daxili 

potensiyalının harekata gatirilmasi hesabına aradan qaldırmaq mümkün deyildir 

va dövlat bu prosesda camiyyatda sahibkarlığın taminatçısı va ölkanin 

tahlükasizliyinin qarantı kimi çıxış etmalidir.

Aqrar sahanin dövlat tanzimlanmasi müasir şaraitda halli vacib masala kimi 

qarşıda durur. Nazara almaq lazımdır ki, aqrar sahanin dövlat tanzimlanmasina 

yönallk tadbirlar bazar özünütanzimlamanin dominant prinsiplarini pozmamalı, 
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bazarda tateb-taklifa asaslanan tarazlığın tamin edilmasina, azad reqabat muhitinin 

stimullaşdınlmasına xidmat etmalidir.
Aparılan tadqiqatlara göre, bazar iqtisadiyyatının ilkin marhalasinda dövlatçiliyin 

formalaşdığı dövr şübhasiz ki,i qtisadi tanzimlama vasitalarinin rolünün zaif 

olması ila saciyyalanir. Eyni zamanda, hamin dövrda dövlatin hamin 

tanzimlanma vasltasini zaifladan bir sıra sabahlar mövcud olmuşdur. Bir 

tarafdan, iqtisadi böhranın tasirinin güclanmasi, köhna iqtisadi sistemin 

dağılması, ananavi tasarrüfatçılıq ananalarinin öz ahamiyyatini itirmasi ila bağlı 

olması, digar tarafdan, ölkada siyasi sabitliyln qorunması, keçid dövrü üçün 

labüd olan harcmarclik, ölkani parçalamaq, xarici müdaxila, müharibanin davam 

etmasi, qaçqınlar va köçkünlarin yerteşdirilmasi ila bağlı problemin hallinin ön 

plana çakilmasi ila saciyyalanmişdir. Transformasiya prosesinin ilkin marhalasinda 
aqrar sahanin tanzimlanmasinin birbaşa forması olaraq hüquqi-normativ aktların, 

İslahatların qanunvericilik hazasının yaradılması ila xarakterik olmuşdur. Hamin 

dövrda aqrar sahada bazar münasibatlarina keçidla alaqadar olaraq çoxsaylı 
qanunvericilik aktları qabul edilmiş, uğurlu aqrar Islahatlar hayata keçirilmişdir.

Tacrüba göstarir ki, aqrar sahanin dayanıqlı inkişafını yalnız mülkiyyatin 
özünütanzimlamasi, azad sahibkarhq qurumlarının yaradılması hesabına tamin 

etmak mümkün deyildir. Aqrar sahada samarali tasarrüfat -maliyya 

faaliyyatinin hayata keçirilmasi dövlatin tanzimlama metodlannı harekata 
gatirmasindan daha çox asılıdır.

Transformasiya yönümlü dayişikliklarin hayata keçirilmasi zamanı dövlat ilkin 
olaraq, İslahatların dastaklanmasi funksiyalarını yerina yetirmakla mazmunlu 

istehsal va, eyni zamanda, kordinasiyalı idareçilik münasibatlarinin 
formalaşmasının taminatçısı kimi çıxış etmali, digar tarafdan Isa, İslahatlar 

prosesindan camiyyatin az itki ila çıxmasını tamin etmalidir. Dövlat bazar 
mühitina uyğun galmayan struktur dayişmasinin himayaçisi kimi mühüm bir 

vazifanin öhdasindan galmalidir. Bu manada aksar hallarda baş alıb gedan 
sosial-iqtisadi ziddiyyatlar dövlatin tasir imkanlarını üstalayir. Mahz ela bu 

baxımdan da sosial garginlik va işsizlikte alaqadar dövlatin çevik iqtisadi siyasati 
hayata keçirmasi zaruridir.

Aqrar saha iqtisadiyyatın mühüm tarkib hissasi olduğundan onun 

tanzimlanmasinda da iqtisadiyyatın dövlat tanzimlanmasinin mövcud forma va 

metodlanndan istifada olunur. Bazar iqtisadiyyatı şaraitinda aqrar iqtisadiyyat iki 

formada, dövlat va tasarrüfatlar saviyyasinda tanzimlanir. Tasarrüfatlar 

saviyyasinda tanzimlama asasan müassaterin marketinq xidmatlarinin 

faaliyyati, onların ayrı-ayrı bazar subyektlari ite bağladıqlan müstaqil müqavitelar, 
üzv olduqları va ya xidmatlarindan istafada etdiklari sahibkar birlikteri, müxtalif 
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bazar informasiya markazlarinin faaliyyati vasitasila hayata keçirildiyi halda, 

dövlat idaraetma orqanlannın işlayib hazırladığı va hayata keçirdiyi 

tanzimlanmanin müxtalif üsul va mexanizmlari vasltasila hayata keçirilir. 
Umumi şakilda tanzimlama metodları adlandıra bilacayimiz bu üsul va 

mexanizmlar xarakter etibarı ila birbaşa va dolayı metodlara bölünürlar. Birbaşa 
metodlar dövlatin inzibati-lmperativ xarakterina asaslanmaqla aqrar bölmanin 

tanzimlanmasina birbaşa müdaxilani nazarda tutur. Masalan, aqrar bölmada bazi 

faaliyyatlarin hayata keçirilmasi üçün dövlat tarafindan tasdiq edilan 

lisenziyalaşdırma mexanlzmi kimi.
Daha çox üstünlük verilmasi maqsadauyğun olan dolayı metodlar isa asasan 

pul-kredit va büdca-vergi mexanizmlarindan istifada edarak talab, teklif va qiymat 

saviyyasina tasir etmakla aqrar bölmanin lazimi istiqamatda tanzimlanmasini 

nazarda tutur. Masalan,fermerlarin bir sıra vergilardan azad edilmasi.

Belalikla, yuxarıda qısa xarakteriza etdiyimiz tanzlmlanma üsul va 
mexanizmlarinln aqrar bölmada nece hayata keçlrildiyine diqqet yetirek.

Bu baxımdan bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkalarda olduğu kimi 
Azarbaycanda da aqrar sahanin davamlı şakilda dövlat tarefindan tanzimlanmasi 

bazar iqtisadiyyatı şeraitindeki ziddiyyatlarin aradan daldırılmasına xidmat edir. 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, aqrar sahanin dövlat tanzimlanmasinda dövlatin 

iştirakinin zaruriliyi bir tarefdan kand tasarrüfatında geniş takrar istehsal prosesinin 
hayata keçirilmasinin ümumi qanunauyğunluqları ila,digar tarefdan İsa aqrar 

bölmada mövcud olan istehlak mallarının, an avval, mühüm soslal ahamlyyata 
malik olan arzaq mahsullannın xeyli hissesinin yaradılması ila şartlanir. Buna göre 

da dövlat bütün tarix boyu bu va ya digar darecada kand tasarrüfatının İnkişafını 

tanzimlamak zaruretindedir.
Aqrar bölmenin tanzimlenmasinde istifada edilan asas mexanizmlardan biri 

mülkiyyat va sahibkarlıq faaliyyati üzre tatbiq edilan normativ-hüquqi aktların 

qabul edilmasidir. Tadqiqatlar gösterir ki, aqrar sahenin tanzimlanmasi prosesinde 

kand tasarrüfatı va onunla alaqadar sahalarin inkişafı üçün qabul edilmiş 

qanunların böyük ahamiyyati vardır. Bazar iqtisadiyyatına malik ölkalarda aqrar 

sahanin inkişafının hüquqi teminatının yaradılmasının kifayet qeder uzunmüddetli 
tarixi mövcuddur. Kand tasarrüfatı istehsalının tanzimlanmasina yönaldilmiş 

normativ-hüquqi aktlar ölkanin ali qanunverici hakimiyyati olan parlament 

tarefindan qabul olunmuşdur. Bela ki, qaunvericilik aktlan aqrar sahanin inkişafına 

dövlat müdaxilasinin asas forma va metodlarının hüquqi teminatını müeyyan edir.

Tasarrüfatdaxili va tasarüfatxarici olmaqla iki böyük sahani özünde birlaşdiren 

aqrar sahanin tanzimlanmasi zamanı normativ-hüquqi aktların qabtlundan geniş 
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istifada edilir. Xüsuslla bazar iqtisadiyyatı şaraitinda bu sahada qabul olunmuş 
normativ-hüquqi aktlar hayata keçirilan proseslarjn ham vasitasi (tanzimlama 

alati), ham da bir növ naticasi rolunda çıxış edir. Bela ki,qabul edilan har bir yeni 

normativ-hüquqi akt va ya ona edilan alava va dayişikliklar bir tarafdan yeni 

iqtisadi münasibatlarin formalaşmasına xidmat edirsa, digar tarafdan inkişaf edan 

yeni iqtisadi münasibatlar sistemi yeni normativ aktlann qabulunu va ya onlarda 

müayyan dayişikliklar edilmasini zaruri edir. Bu zaman normativ-hüquqi aktlann 

tanzlmlanma obyektl kimi aqrar tasarrüfatlarda torpaq üzarinda mülkiyyat va 

ondan istifada hüquqları, yaradılan amlak üzarinda ümumi va fardi mülkiyyat 
hüquqlannın tasbiti,amayin taşkili, amak intizamı, amayin ödanilmasi va 

mühafizasi sferasında yaranan münasibatlar,taşkilati-idaraetma ila bağlı yarana 
münasibatlar, müqavila münasibatlari, büdca-vergi münasibatlarl, mülkiyyat 

hüququnun hayata keçirilmasi ila bağlı digar şaxslarla yaranan münasibatlar va 

üçüncü şaxslarla bağlı delikt münasibatlar çıxış edir.
Aqrar sahanin dövlat tanzimlanmaslnin an mühüm metodlarından biri da 

qiymatmexanizmi taşkil edir. Malum olduğu kimi, amtaa-pul münasibatlarinin 

mövcud olduğu har bir camiyyatda sosial-iqtisadi inkişafın an vacib 
atributlarından biri qiymat mexanizmi va onun elmi esaslarla düzgün 

müayyanlaşdirilmasi va istifadasidir. Bu baxımdan bazar iqtisadiyyatı asasında 

formalaşan milli iqtisadiyyatımızın yaradılması va inkişafında qiymat mexanizminin 
düzgün qurulması, onun müasir Azarbaycan realhqlan asasında 

müayyanlaşdirilmasi, qiymati amala gatiran amillerin ve prinsiplerin öyrenilmasi, 
bütövlükda qiymat sistemi, bazar qiymatlerinin formalaşması 

qanunauyğunluqlannın tedqiqi ve araşdırılması böyük ehemiyyat kesb edir.
Bazar iqtisadiyyatı şaraitinda aqrar bölmada dövlat tanzimlamasinin hayata 

keçirdiyi an tesirli mexanizm kimi maliyya-kredit mexanizmlari çıxış edir. 
Ümumilikda, maliyya-kredit mexanizmlari iqtisadiyyatda mühüm olan inflyasiya, 
işsizlik, faiz dereceleri, valyuta kursları, tadiyya balansı kimi makroiqtisadi 
göstaricilarin alverişli saviyyada saxlanılmasını tamin etmakla yanaşı, onun 

kredit, vergi-gömrük va qiymat mexanlzmlarindan aqrar bölmenin 
tanzimlanmasinda geniş istifada edilir. Bu sahada dövlat fermerlar üçün ucuz 

kredit resurslarının tamin edilmasi,onlara bir sıra vergi va gömrük gezaştlarinin 
tatbiq edilmasi, ixracın subsidiyalaşdırılması va kreditlaşdirilmasi, yerli istehsalı 

qorumaq üçün idxal vergileri va kvotaların müayyanlaşdirilmasi, istehsal olunan 

mahsulara minimum va ya maksimum qiymat haddlarinin qoyulması kimi 

tadbirlari hayata keçirir. Bu zaman asas masala fermerlarin gelirlerini müayyan 

saviyyada qorumağa imkan veren qlymat siyasetinin hayata keçirilmasidir kİ, onun 
da aşağıdaki formaları mövcuddur.

220



AZ9RBAYCANDA AQRAR SEKTORDA DÖVL9T SIYAS0Tİ STRATEGİYASI

Qiymat saviyyasinin qorunması. Bu mexanizm kand tasarrüfatı mahsullarına 

dövlat tarafindan tayin edilan minimum qiymat saviyyasinin qorunmasına xidmat 

edir.
Teklifi mahdudlaşdırmaqla qiymat saviyyasinin qorunması. Bildlyimiz kimi 

fermerlarin aksar problemlerinin başında öz mahsuilarının umumi teklif hacmine 

nazarat eda bilmamalari va onu düzgün qiymatlandlre bilmamalaridir. Mahz bela 

olduqda aksar hallarda istehsal etdiklarl mahsulları İstedikleri qlymata 

reallaşdıra bilmirlar va bu da onların galirlarina tasir göstarir. Bu baximdan 

dövlatin tatbiq etdiyi gigar bir mexanizm kand tasarrüfatı mahsuilarının ümumi 
teklifini mahdudlaşdıraraq fermerlar üçün tayin etdiyi minimum qiymat saviyyasini 

qoruyub saxlamaqdır.
Son iller qiymatla bağlı hayata keçirilan bu mexanizmlarin bir qadar 

azaldığı va yeni bir sistemin, Birbaşa Galir Ödamasi sisteminin geniş yayıldığı 

müşahide olunur. Bu sisteme göre artıq qiymat desteklemeleri va taklifin 
mahdudlaşdınlması kimi tadbirler azaldılır va konkret tayin olunmuş tasarrüfat 
subyektlarina illik birdafalik maliyya yardımı gösterilir va bu zaman yardımlar 
mahsula göre deyil, istehsalçıya verilir va qiymatlar bazar tarafindan sarbast 
müayyanlaşir. Sadece fermer avvelcadan dövlat tarafından na qadar yardım 

alacağını bilir va istehsalını da ela istiqamatda qurur ki zarar çakmasin.
Aqrar bölmada maliyya-kredit mexanizminin istifada olunduğu digar 

mühüm bir istiqamat fermer tasarrüfatlarında istehsal xarclarini dolayı yolla 

aşağı salmaqdır. Bu zaman dövlat xüsusi lxtisaslaşdınlmış aqrar banklar vasitasila 

fermerlare güzaştli kredit imkanları yaradır, gübre, toxum kimi xammal 

subvesiyaları tatbiq edir, istehsal etdikleri mahsulların sığortalanmasını, 

anbarlaşdırılmasını hayata keçirir, onların tanıdılması üçün marketlnq-reklam 

sahasinda yardımlarını göstarir, elmi-texniki informasiya dastayi tamin edir.
Azad bazarın asas atributlan olan istehsal azadlığı,qiymat azadlığı,xüsusi 

mülkiyyat prioritet olmaqla mülkiyyat formalarının müxtalifliyi, azad 
reqabat,müqavila,amak növünü seçib işlamak,faaliyyatdan alda olunun gelirin 

xerclanmosi,mülkiyyet elde etmak va informasiya alda etmek azadlıqları 

iqtisadiyyata dövlat müdaxilasinin minimumlaşdırılması kimi prinsiplarin 
gözlanilmasi ila yanaşı aqrar sahada dövlatin proteksionist faaliyyatinin hayata 

keçirilmasi prinsipi de tamin edilmalidir.
Aqrar sahanin dövlat tanzimlanmasinin metodları içerisinde teşkilat! 

metodlar da mühüm rol oynayır. Aqrar sahanin tanzimlanmasinin taşkilati metodlan 

daha çox arzaq bazarına müdaxilani özünda aks etdirir.
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Dövlatin daxili arzaq bazanna teşkilatı müdaxilasi aşağıdaki formalarda 

hayata keçirilir. Burada dövlat bazarda birbaşa agent kimi (masaları, kand 

tasarrüfatı mahsullarının alıcısı kimi) çıxış edir, bazarın hacmi va strukturunu 
dayişdirir, bazarın taşkilina,onun infrastrukturunun formalaşmasına elverişli şarait 

yaradır. Aqrar amtaa istehsalçılarına maddi yardımın göstarilmasi, güzaştli şartlarla 

kreditlarin verilmasi,istehsalın qeyri-alverişli şaraitda aparılmasına göre müxtalif 

dotasiyalann tetbigi aqrar sahanin dövlat tanzimlanmasl mexanizminin mühüm 

tarkib hissasi kimi çıxış edir.
Aqrar sahanin tanzimlanmasl mühüm tarkib elementlarina kand tasarrüfatı 

va arzaq mahsullarına olan talebin va teklifin tanzimlanmasl (şübhasiz ki, bu 
zaman daxili bazarın,emal müassalarinin,ixrac seqmentlarinin talabatı nazara 

alınmalıdır), kand tasarrüfatı mahsullarına olan talabatın va tekliflerin 

stimullaşdırılması (daxili bazarda qıtlıq yaradılmastnda), kand tasarrüfatı amtaa 

istehsalçılarının galirlarinin iqtisadiyyatda mövcud orta galir saviyyasinda müdafia 
edilmasi,aqrar bazar infrastrukturlannın inkişafı kand arazisinin sosial-iqtisadi 

inkişafı,atraf mühitin mühafizasi üzra tadbirlarin hayata keçirilmasi va s. şamil 

edilir.
Maliyya-kredit mexanizmlarinin digar mühüm növü vegi va gömrük 

vasitalaridir. Bela ki, dövlat aqrar bölmenin celbediciliyini artırmaq maqsedila 

bezan vergi va gömrük güzaştlari tayin edir, yerli fermerlarin qorunması 
maqsadila aksar kand taserrüfatı mahsullarının idxalına yüksak idxal vergilari 

va kvota, yüksak keyfiyyat standartları kimi qeyri-taarif mahdudiyyatlari 

tatbiq edir.
Malum olduğu kimi,bazar iqtisadiyyatı şaraitinda bir sıra amtaa va 

xidmatlar istehsahnı hayata keçirmak ya özal bölmanin imkanları 

xaricindadir,ya onları lazimi saviyyada hayata keçira bilmirlar,ya da 
ümumiyyatla bu işda maraqlı deyillar. İçtimai amtaa va xidmatlar dediyimiz bu 

nematlar asasan Infrastruktur sahalarini ahata edir ki, onların da yaradılması 

birbaşa dövlat investisiyaları va dövlat sifarişlari vasitasila hayata keçirilir. 
Dövlat sifarişlari dövlatin investisiya faaliyyatinin asas mexanizmlarindan biri kimi 

çıxış edir. Çünki, bu investisiyalar hayata keçirilarkan lazım olan bir sıra 

amtaa xidmatlar dövlat kontrakt sistemi çarçivasinda dövlat va ya özal bölma 
müassalari ila bağlanılmış müqavilalar vasitasila tamin edilir. Bu zaman an 

geniş yayılan mexanizmlardan biri da tenderlerin keçirilmasidir.
Bu baxımdan aqrar sahada dövlat investisiyaları suvarma sistemlerinin 

inkişafı, melorosiya-irriqasiya işlerinin, enerji teminatının yaxşılaşdınlması, tabii 

falakatlarin qarşısının alınmasına va ya onun naticalarinin aradan qaldınlmasına 
yönaldilan tadbirlarin, karantin xidmatinln, ölkada mövcud qida standartlarının
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tayin edilmesi va onların inkişaf etdirilmasila bağlı tedbirlerin, aqrar elmin 
inkişafı, bu sahada elmi araşdırmalann aparılması işlerinin, fermerlarin 

maariflanmasi üçün informasiya sistemlerinin genişlandirilmesi kimi bir sıra 

içtimai xarakterli tedbirlerin heyata keçirilmesi istiqametine yöneldilir.

Bazar iqtisadiyyatı şaraitinde aqrar bölmanin tanzimlanmasi prosesinde 

dövlat sahibkarlığı mexanizminin da mühüm rolü vardır. Dövlat mülkiyyatli 
müassalarin hayata keçirdiklari dövlat sahibkarliğı asasan aqrar bölmaya 

yönalmiş yardım siyasatda hayata keçirmakda institusional vahldlar kimi çıxış 
edirlar. Bunun terkibine müxtalif istiqamatli infrastruktur xidmatlarini hayata 

keçiran müassisalarla yanaşı, hayata keçlrilan dövlat siyasetine uygun 

yaradılmış aqrar bölmani kreditla, xammal va yanacaqla tamin edir, onlara 
anbarlaşdırma xidmati gösteren, kand tasarrüfatı mahsullarını tayin edilmiş 

qiymatlarla tadarük edib,sonradan müxtallf hazarlarda reallaşdıran dövlat 

tadarük müassalari kimi qurumlar daxildir.
Bazar münasibatlari şaraitinda aqrar bölme iqtisadiyyatın başqa bölmeleri 

ila müqayisada beraber esaslarla reqabat mübarizasinda iştirak ede bilmir, ona 

göre da bu bölmanin inkişafının tamamila bazar mexanizmininöhdesina buraxılması 

düzgün deyil. Ümumuyyatla, ülkemizin aqrar bölmasinda istehsalçıların 

qarşılaşdıqları çetinlikleri nazara almaqla, tanzimlanmanin adekvat spektri 

yaradılmahdır. Bu zaman iqtisadi mexanizmin elementleri ela alaqalandirilmalidirlar 

ki, kand tasarrüfatı mahsulları istehsalçılarının qarşılaşdıqları çetinlikleri mümkün 

qadar azaltmaq mümkün olsun va yaxud hamin çetinlikler tamamile 

neytrallaşdırılsın. Bu problemin halline nail olmaq üçün ölkamizin aqrar bölmasi 

üçün xarakterik olan spesifik xüsusiyyatlar, istehsalçıların qarşılaşdıqları çetinlikler 

öyrenilmali va xarici ölkalerin bu sahada tacrübalari nazara ahnmaqla zaruri 

tanzimlanma tadbirlari işlanib hazırlanmalıdır.
Aqrar bölmanin tanzimlanmasinin istiqamatlarindan biri vergi 

tenzimlanmasidir. Qeyd etmak lazımdır ki, hazırda ölkamizin aqrar bölmasinda bu 

baxımdan formalaşmış vaziyyat yetarinca yaxşıdır. Bela ki, kand tasarrüfatı 

mahsulları istehsalçıları torpaq vergisi İstisna olmaqla, başqa vergi va 
ödamalardan azad olunmuşlar va bu onların son Ular maliyya baxımdan 

durumlarının xeyli daracada yaxşılaşmasına va kand tasarrüfatı müassisalarinin 

bazar mövqelarinin nisbatan güclanmasina gatirib çıxarmışdır. Bunu aqrar bölmada 

faaliyyat gösteren kand tasarrüfatı müassisalarinin ümumi sayında zararla faaliyyat 

gösteren müassisalarinin xüsusi çakisinin ilbail azalması va bunun aksına olaraq, 

manfaatla faaliyyat göstaren müassisalarin xüsusi çakisinin çoxalması da sübut 

edir. Dövlatin kand tasarrüfatı müassisalarina maliyya yardımının halalik zaif
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olduğu bir dövrda vergi sahasinda müassisalara verilen güzaştlar hala da 

qalmalıdır va bu aqrar bölmanin bazar mexanizminin dağıdıcı tasirlarindan 

qorunması üçün çevik va elverişli tanzimlama mexanizminin yaradılmasına 

qadar davam etmalidir.
Dövlatin aqrar siyasatinin başlıca istiqamati kimi, kand tesarrüfatında 

sahlbkarlıq faaliyyatinin dövlat tanzimlanmasi çıxış edir.
1995-ci ilden etibaran aqrar bölmada dövlatsizlaşdirma proseslerine 

başlanılmış va keçmiş 1970 sayda kolxoz, sovxoz va digar kand tasarrüfatı 
müassalarindan 1929 tasarrüfat subyektlarinin torpaqları va amlakı qabul 

olunmuş qanunvericilik va normativ-hüquqi baza asasında, avazsiz olaraq 

özallaşdirilmişdir. Ancaq 41 tasarrüfat damazlıg va toxumçuluğun inkişaf 

etdirilmasi maqsadila,dövlat mülkiyyatinda saxlanılmış va onlarda qisman 

İslahatlar aparılmışdır. Belalikla,kand tasarrüfatında çoxmülkiyyatçilik barqarar 

olmuş, sahibkarlıq qurumlan yaranmış, yeni aqrar münasibatlar formalaşmağa 

başlanılmışdır.
Aparılan aqrar İslahatlar naticasinda kand tasarrüfatında müxtalif taşkilati- 

hüquqi formalı sahibkarlıq qurumları yaradılmışdır. Bu gün kandli (fermer) 

tasarrüfatları, kooperativlar, kiçik müassisalar, kollektiv müassisalar, fiziki şaxs 

statuslu özal gurumlar kand tasarrüfatı mahsullannın istehsalı ila maşğul olurlar.

Statistik malumatlarına göre 2010-cu ilin sonuna respublikanın kand 
tasarrüfatında 2036 müassisa faaliyyet göstarmişdir (Cadval 1). Onlardan 1525-ni 

- kand tasarrüfaqtı müassisalari, 2659-zu - hüquqi şaxs yaradmış ferdi sahibkarlar 
taşkil etmişdir. Kand tasarrüfatı müassisalarinin 217-ni dövlat müassisalari; 2-ni - 

kolxozlar; 73-nü - kooperativlar; 1233-ni - digar özal müassisalar; 511-ni isa 
- xidmat taşkilatlan taşkil etmişdir. Cadvaldan göründüyü kimi, 2010-cu ilin sonuna 

dövlat müassisalarin sayı 32-ya azaldığı halda, fardi sahibkarların sayı 2613-dan 

2659-ya qadar çoxalmışdir.
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Cadval 1

Kand tasarrüfatı müasslsalarl, xldmat taşkilatlan va fardi sahlbkar tasarrüfatlannın sayı, İlin sonuna

lllar Cami

o cümladan

Fardi 
sahlbkada

kand 

tasarruf
atı 

möassls 
alarl

ondan
xldmat 

taşkllatla
ndövlat

müassisalarl
kokozlar

kooperadvla 

r

digar 

özal

2008 2308 1854 257 2 88 1507 454 2613

2009 2409 1913 249 2 83 1579 496 2571

2010 2036 1525 217 2 73 1233 511 2659

* hüquqi şaxs yaradanlar

2011-ci ilda Azarbaycan respublikasında istehsal olunmuş kand tasarrüfatı 

mahsullannın 94,8%-i fardi sahibkarlar, aila kandli va ev tasarrüfatların payına 

düşmüşdür (Cadval 2).
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Cadval 2

«and tasarrüfatı mahsullarının tasarrüfat kateqoriyaları üzre strukturu 
(faktiki qiymatlarla; yekuna göre, faizle)

2OO5‘> 2007"’ 2008**

_______

2009 2010 2011

Bütün tasarrüfat 

kateqoriyaları
100 100 100 100 100 100

o cümladan: 

____  ______ _ ...________ ______ __ ____ _______

kand tasarrüfatı 

müassisalari
3.7 4.1 5.3 6.0 5.0 5.2

fardi sahibkarlar, aile 

kandli va ev 
tasarrüfatları

96.3 95.9 94.7 94.0 95.0 94.8

2011-ci ilda fardi sahibkarlar tasarrüfatlarının payına 45,9 min ha torpaq sahası 
düşmüşdür ki, 2005-ci ila nisbatan 2 dafa artmışdır. Belalikla, 1995-ci Ida bir 

tasarrüfatın payına 8,4 ha torpaq sahasi düşdüyü halda, 2011-ci ilda bu raqam 

17,7 ha taşkil etmişdir. (Cadval 3).

Cadval 3

Fardi sahibkar tasarrüfatları

2005 2007 2008 2009 2010 2011

Fardi sahibkar tasarrüfatları 2681 2 488 2 613 2 571 2659 2578

1-........ .......— ■ ...................... —
Onlara ayrılmış torpaq sahalari, min ha 22.6 26.6 24.4 26.3 45.7 45.9

Torpaq sahasinin orta ölçüsü, ha 8.4 10.7 9.3 10.2 17.5 !7.7
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Ümumiyyatla,camiyyatda sahtekarlığın formalaşması va iş adamlarının 

samarali maliyya-tasarrüfat faaliyyatinin temin olunmasını şaxsi mülkiyyat, 

taşabbüskarhq va seçim azalığı,maddi maraq, raqabat,qiymatlar sistemina 

istinad,hamçinin bu prosesda dövlatin mahdud rolü kimi institutların va şartlarin 

mövcudluğu şartlandirir. Şaxsi mülkiyyat sahibkarlıq va seçim azadlığı ila sıx 
alaqadar olmaqla, sahibkarhq va teşabbüskarlığın inkişafına güçlü takan verir. 

Lâkin, torpaq va amlakın dövlat mülkiyyatinda olduğu şaraitda ahalinin arzaq 

teminatı, istehsalın teşkili, idare olunması,techizat-satış va digar problemlarin halli 
birbaşa dövlatin üzarina düşür. Dövlat torpaq va amlakın müayyan hissasini ahalinin 

xüsusi mülkiyyatina vermakla, tasarrüfatın teşkili, istehsalın (xidmatin) 

istiqamatinin müayyanlaşdirilmasi, habela idareetma (menecement), techizat-satış 

va digar problemlarin halli ila alaqadar qararların qabul edilmasi cavabdehliyini 
camlyyatin igtisadi (sahibkarlıq) subyektlarina havala etsa da, ahalinin arzaq 

teminatını öz üzarinda saxlayır. Mahz buna göre da, dövlat müxtalif vasitalarla daxili 

bazarı tenzimlamali,sahibkarlıq faaliyyatini müxtelif formah güzaştli 

kreditlarla,dotasiyalarla va subsidlyalarla temin etmalidir.
Lâkin, aqrar sahada sahibkarlıq qurumlarının inkişafı üçün dövlat tarefindan 

görülan tedbirler mahsul istehsalının artması ila müşaiyat olunsa da,bütövlükda 

aqrar sahanin potensialından tam istifada olunması,özal bölmanin mülkiyyatinda 
olan va kand tesarrüfatına yararlı torpaq sahalarinin daha samarali şakilda akin 

dövriyyasina calb edilmasi va digar masalalar tam hail edilmamişdir. Bu İsa ayrı- 

ayrı regionların inkişafında özünü biruza vermakdadir. Bela ki,ölkada formalaşmış 
siyasi va iqtisadi makroiqtisadi sabitliyin yaratdığı imkanlardan taşabbüskarlıq 

faaliyyatinin, xüsusan da aqrar sahada sahtekarlığın süretlandirilmasi va inkişaf 

etdirilmasi maqsadlari üçün tam istifada oiunmamışdır.
Bu gün sahibkarlıq faaliyyatinin iqtisadiyyatda xüsusi çakisi yüksak olsa da 

,halalik aqrar sahada strateji cahatdan mühüm olan va struktur formalaşdırıcı 

potensiala malik müassisalar zaif inkişaf edir. Hamçinin, kand tasarrüfatında 

sahibkarlıq faaliyyati ila maşğul olanlar, teassüf ki, ölkanin aqrar ixrac 

potensialının güdandirilmasina va strukturunun tekmillaşdirilmasina zaif tesir 

gösterirlar.
Eyni zamanda, Azarbaycan Respublikası regionlannın sosial-iqtisadi 

inkişafında va aqrar sahada sahtekarlığın hazırki durumu kand ahalisinin 

mövcud potensialına tam uyğun galmir. Buna göre da, avvalarda olduğu kimi, hal- 

hazırda da kand tasarrüfatı istehsalı samaralilik baxımından digar sahalardan geri 
qalır.
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Aqrar İslahatlarla alaqadar kandli ailalari igtisadi resurslara, müstesna 

salahiyyatlare, hamçinin, içtimai mahsulların herakatinin bütün marhalalarinda 

tam müsteqilliya malik olsalar da, iqtisadi müsteqilliya nail ola bilmamişlar. İqtisadi 

müstaqilliya Isa yalnız sahibkarlıq faaliyyati mexanizminin müntazam dövlat 

tenzimlanmasi asasında nail olmaq olar va bu zaman yüksak igtisadi şamara alda 

etmak mümkündür. Yani,kandlinin sahibkarlıq faaliyatinda alda etdiyi gelir ham 

onun bu tealiyyat ila alaqadar xarclarini,ham allanın çoxçeşidli istehlak telabatını va 

ham da istehsal faaliyyati dairesini genişlandirmak üçün kifayat etdikda temin 

olunmuş olar. Aqrar sahada sahibkarlığın inkişafı va onun faaliyyat mexanizminin 

daim tekminlaşdirilmasi,iqtisadl samareliliyin yüksaldilmasi yollarının arşdırılması 

obyektiv zaruriatdan ireli gelir. İstehsal prosesini hayata keçirmak üçün lazımı 

maddi-texniki bazaya, dövriyya vasitelari alda etmak üçün kifayat qadar sarbast 

maliyya va digar vasaitlare, mahsullannı satmaq üçün teminatlı bazara malik 
olmayan,tesarrüfat faaliyyatindan ireli galan zarelarin qisman da olsa ödanilmasi 

üçün dotasiya va digar avazsiz ödanişlarla temin olunmayan sahibkarlann 
samareli faaliyyat göstarmalari üçün yollar axtarmaq günün vacib masalasi kimi 

qarşıda durur. Bu baxımdan taşabbüskar faaliyyatin, o cümladan, aqrar sahada 

sahibkarlıq faaliyyatinin dövlat tanzimlanmasinda zaruri iqtisadi amillardan dolgu 

istifada etmak, hamişe olduğu kim, bu gün üçün da gündamda duran va hallini 
gözlayan masalalardandir.

Artıq tecrüba sübut etmişdir ki,sahibkarlann bazara çıxardıqlan kand 

tesarrüfatı mahsulları müasi standartlara va keyfiyyat telablarina cavab 
vermayanda,iş adamları nainki qazanc alda eda bilmir,hatta hamin mahsulün 

istehsalına çakdiklari xarci bela ödamak iqtidannda olmur va öz faaliyyatlarini 
dayandırmaq macburiyyatinda galırlar. Bela bir şaraitda yerli amtaa 

istehsalçılannın maliyya vaziyyatini sabitlaşdirmak maqsadila,iş adamlarına iqtlsadi 
cahatdan dövlat dasteyinin verilmesi qanunauyğun hal olub, obyektiv bir 

zarurete çevrilir.Yenl yaradılan va faaliyyat gösteren müxtalif tesarrüfat 
formalarının inkişafı, ilk növbada, hamin ölkada sahibkarlıq faaliyyati üçün elverişli 

şeraitin formalaşdınlmasından çox asılıdır.

NaTİCa ve TdKLİFLdR

Araşdırmalardan aydın olur ki, aqrar sahada getdikca artan sosial-iqtisadi 

naaliyyatlare baxmayaraq, mahsul istehsalının hacmi va mahsuldarlığın saviyyesi 

ölkanin mövcud potensialından istifade va iqtisadi samarelilik baxımından aşağı 
saviyyada qalmaqdadır. Buna tesir edan sabablar İsa aşağadakılardır:
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- Kandli sahibkarların güzaştli qiymatlarla gübre, derman, xırda texnika, toxum, 
akin materialı, biçin texnikası va digar zaruri atat ve texnikalarla lazımi seviyyeda 

tamin olunmaması;
- Melorasiya tedbirlerinin (suvarma şabakasinin tamiri va 

yenilaşdirilmesi,suvarma suyu ila taminat,nasos stansiyalarının va su hövzalarinin 

yararlı hala salınması va s.) talab olunan saviyyada olmaması;

- Mahsulün tadarükü, saxlnma, qablaşdırma, daşınma, marketinq, baytarlıq, 
damazlıq xidmati şabakalarinin bazar iqtisadiyyatı prinsiplarina uyğun 

qurulmaması;
- Emal sanaye müassisalarinin iqtisadi va texniliji cahatdan tam gücü ila 

içlamamasi va zaifliyi,eyni zamanda bu sahada özallaçdirmanin tam başa 

çatmaması;
- Fermerlarin kredit almaq üçün girov teminatının çox ağır va çetin olması.
Aqrar sahada sahtekarlığın inkişafına mane olan problemlardan biri da kandli 

sahibkarların lazımı texnika va avadanlıqlarla tachiz olunmamalarıdır. Hazırda 

sahibkarların istifadesinde olan texnikadan-traktorların 42 %-l,taxılyığan 
kombaynlann 30 %-a yaxınının istismar dövrü 20 ilden, taxıl sepenlarln 36 %-nin, 

kotanların 58%-inin istismar dövrü 15 ilden çoxdur. Yaxın 5 ilden sonra mövcud 
texnikanın 80 %-nin yararsız veziyyeta düşme ehtimalı vardır. Köhna texnikanın 

etibarsız İşlemesi ve iş prosesinde sıradan çıxması mahsul itkisine esaslı derecede 
tesir göstarir. Düzdür, indiya qader müxtalif yollarla, asasan özel qurumların 

vasitaçiliyi ila ölkaya maşın va mexanizmtar, avadanlıqlar gatirilmişdir va bu 
proses indi da davam etdirilir. Lâkin, onların qiymatlari qiymati çox baha olduğu 

üçün aksar kandli sahtekarlar bu texnika va avadanlıqları alda eda bilmirlar.
Malum olduğu kimi, ölkada iqtisadi inkişafın va siyasi sabitliyin esas 

şartlarından biri da vergilerdir. Aqrar sahede sahibkarlıq qurumlannın inkişafı 
maqsedile ölke rehberliyi tarafından mühüm addımlar atıhb. Ölke Prezidentinin 

22 mart 1999-cu il tarixli fermanına esasen,kand tasarrüfatı mahsulları 

istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla, 5 II müddetine qalan vergilerden 

azad olunmuş va onların vergi borçlan silinmişdir. Müvafiq qanun va 

saracamlarla bu müddet 2013-cu ile geder uzadılmışdır.
Hayata keçirilan vergi İslahatları ila yanaşı, mahiyyatca vergi sayılan tarifler 

problemini da hell etmek lazımdır. Meselen, kand tasarrüfatı mallarının demir va 

avtomobil yolu ila daşınmasına, elektrik enerjisine,qaza va s. ödadiyi tarifler hamin 

mahsulların qiymatlarlnda aks olunur. Bu tabii ki, makrosaviyyali problem olsa da 

son naticada istehsalçıların maraqlarının azalmasına güdü tasir edir.

229



GULİYEV, AMANOVA    __________________________

Ölkada qiymat-tarif sisteminin takmillaşdirilmasi, tarifleri saviyyasinin 

iqtisadiyyatın talablari baxımından çevik şakilda tanzimlanmasi maqsadila müvafiq 
teşkilatların nümayendalarinden ibaret Tarif Şurası yaradılmışdır. Bu qurum 

tariflerin ve qiymatlarin sahibkarlığın manafeyi baxımından müntazam olraq 

tanzimlanmasinda miihüm vasitadir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

DEF'NUN KÜRESEL REKABET ENDEKS (2011-2012) VERİLERİYLE 
AZERBAYCAN VE BALKAN ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Yrd.Doç.Dr. Fariz AHMADOV1

1 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, İşletme Yönetimi Bölümü, farlzazeri&vahoo.com

ÖZET

Günümüzde bir ülkenin en önemli amaçlarından biri uluslararası alanda rakiplerine 
karşı rekabet gücü sağlamak ve bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Ülkelerin 
küresel kapsamda ulusal rekabet gücünün değerlendirilmesine yönelik en güvenilir 
çalışmalardan biri Dünya Ekonomik Forumun her sene düzenli olarak yayınladığı 
araştırma raporudur. Bu araştırmada Azerbaycan' la Balkan ülkeleri olan 
Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan ve 
Karadağ ' ın dünya ekonomik forumunun 2011-2012 yılını kapsayan küresel rekabet 
gücü verileriyle karşılaştırmalı analizi yapılarak dünya genelindeki rekabet güçleri 
incelenmiştir. Araştırmada dünya ekonomik forumunun üç başlıkta on iki kriterle 
(Temel gereklilikler: Kurumsal yapı, altyapı, makroekonomik istikrar, sağlık ve 
ilköğretim. Verimlilik artırıcılar: Yüksek öğretim ve işbaşında eğitim, mal 
piyasalarının etkinliği, emek piyasalarının etkinliği, mali piyasaların çeşitliliği, 
teknoloji altyapı, pazar büyüklüğü ve İnovasyon ve Çeşitlilik Faktörleri: İş 
dünyasının gelişmişlik düzeyi inovasyon) karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.

Anahtar Sözler: DEF, Rekabet Gücü, Karşılaştırmalı Analiz

GİRİŞ

Dünya Ekonomik Forumu tarafından geliştirilen yeni Küresel Rekabetçilik Endeksi 

çok sayıda parametreyi dikkate alarak ülkeler arasında bir sıralama yapmayı 

önermektedir. Burada asıl gaye, ülkelerin verimlilik düzeyini belirleyen etmenleri 

ortaya koyup, o ülkenin güçlü ve zayıf tarafını ortaya koymak ve politika yapıcılara 

yol göstermektir. Bu forum ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini üç kategoriye 
ayırmaktadırlar. Bu kategoriler ve rekabet gücüne dair bileşenlerle arasındaki ilişkiyi 

aşağıda gösterilmiştir.
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Tablo 1. DEF Global Rekabet Gücünü Ölçme Kriterleri
Temel Gereklikler
Kurumsal yapı
Altyapı
Makroekonomik İstikrar
Sağlık ve ilköğretim

---------------------►
Üretim faktörleri odaklı 
ekonomiler

Verimlilik Artırıcılar
Yüksek öğretim ve işbaşında 
eğitim
Mal piyasalarının etkinliği 
Emek piyasalarının etkinliği 
Mali piyasaların çeşitliliği 
Teknoloji altyapı
Pazar büyüklüğü

---------------------►

Verimlilik odaklı 
ekonomiler

İnovasyon ve Çeşitlilik 
Faktörleri
İş dünyasının gelişmişlik 
düzeyi 
İnovasyon

---------------------►
İnovasyon odaklı 
ekonomiler

Küresel Rekabetçilik Endeksi rekabet gücünü etkileyen çok sayıda bileşenin ağırlıklı 

ortalamasıdır. Her bir bileşen rekabetçilik olarak anılan karmaşık kavramın bir 

boyutunu yansıtır. Söz konusu tüm bileşenler rekabetçillğin dayandığı on iki adet 
bileşenin neler olduğunu ve bu bağlamda özelliklerini tanımlar. Ülkelerin ulusal 

rekabet gücünü anlaşılır ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi politika yapıcıların 

ve devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin karar verme süreçlerinde, 
politikaların belirlenmesi sırasında diğer ülkelerle kıyaslanma olanağı sağlamak, 
ülkenin performans düzeyinin zaman içerisindeki gelişimini izlemek ve salt 

şirketlerin değil ülkelerinde dünya pazarında nasıl rekabet ettiklerini analiz etmek 
konularında rol gösterici bir rol oynayacaktır. Bu araştırmada amaç Azerbaycan ve 

Balkan ülkelerinin bu kriterlerle karşılaştırmalı analizini yapmak ve karşılaştırmalı 

analizle dünya genelindeki durumunu tespit etmektir.

ÜLKELERİNİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ENDEKSİYLE GENEL 

KARŞILAŞTIRILMASI

Rekabet gücü, bir ülkenin genel anlamda her yönde potansiyelini gösteriyor. Dünya 
İktisat Forum'u 1987 yılından beri dünya uluslarının rekabet gücünü ölçüyor. Ülkeler 

için rekabet gücünün yüksek olması önemli bir göstergedir. Çünkü rekabetin güçlü 

olduğu yerlerde üretim artıyor, ekonomi gelişiyor, halkın geliri ve refahı yükseliyor. 
Dolayısıyla küreselleşme sonucunda rekabetin dünya ölçeğine giderek şiddetlendiği 

günümüzde, ülkeler küresel piyasalarda daha fazla pay sahibi olmak için rekabet 
güçlerini artırma konusunda yoğun çaba göstermektedirler. Bir ülkenin gelişmişlik, 

kalkınma ve refah düzeyini belirleyen unsurlardan biriside o ülkenin dünya 
rekabetinde ki yeridir. Aşağıdaki tabloda dünya ekonomik forumunun 2011-2012
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yılına göre Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin küresel rekabet gücü endeksiyle 

sıralanmıştır.

Tablo 2. Ülkelerin küresel rekabet gücü sıralaması
Ülke 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Azerbaycan 69 51 57 55
Yunanistan 67 71 83 90
Bulgaristan 76 76 71 74
Sırbistan 85 93 96 95
Bosna Hersek 107 109 102 100
Arnavutluk 108 96 88 78
Makedonya, 89 84 79 79
Karadağ 65 62 88 60
Kaynak: http://www.weforum.org

Şekil 1. Ülkelerin Rekabet Gücü Karşılaştırılması Endeksi

Tablo ve şekilden görüldüğü gibi küresel rekabet endeksi sıralamasında Azerbaycan 
2011-2012 yılında 55 sırada yer almakla balkan ülkeleri içinde ise liderdir. Diğer 

ülkeler ise sıralamada Karadağ 60, Bulgaristan 74, Arnavutluk 78, Makedonya 79, 
Yunanistan 90, Sırbistan 95 ve Bosna Hersek 100 sırada karşılaştırmada en son yeri 

almaktadır. Karşılaştırıldığında görmekteyiz ki diğer ülkelerde sıralarını önceki yıla 
göre koruyamamışlar. Bu ülkeleri geçen ilki verilerle karşılaştırdığımızda 

Yunanistan'ca ve Sırbistan'ca bir gerileme söz konusudur. Azerbaycan’da dahil 

olmakla diğer ülkelerde yükselme gözükmektedir.

TEMEL İHTİYAÇLAR ENDEKSİYLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Ülkelerin temel ihtiyaçlar endeksi, kurumsallaşma, alt yapı, makroekonomik İstikrar 
ve sağlık ve temel eğitim olarak dört alt başlıkta açıklanarak sıralanmıştır. Ülkelerin 

temel ihtiyaçlar endeksini dünya ekonomik forumu 2011-2012 senesinde 134 ülke 

sıralamasını yapmış ve 1-7 endeksiyle de ülkeleri değerlendirmiştir. Azerbaycan'ın 

ve Balkan ülkelerinin temel ihtiyaçların genel durumu aşağıda ki tabloda 

gösterilmiştir.
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Tablo 3. Temel İhtiyaçlar Endeksiyle Karşılaştırma
Ülke Temel 

İhtiyaçla 
r Endeksi

Pua 
n

Kurumsa 
1 Yapı

Alt 
Yap

I

Makroekonomi 
k İstikrar

Sağlık 
ve 

Temel 
Eğiti 

m

Azerbaycan 59 4.68 68 73 16 105
Yunanistan 80 4.36 96 45 140 37
Bulgaristan 74 4.46 110 87 46 57
Sırbistan 88 4.28 121 84 91 52
Bosna
Hersek

92 4.25 109 99 78 58

Arnavutluk 71 4.53 57 72 86 65
Makedonya 69 4.35 81 86 37 80

Karadağ 57 4.69 42 63 94 59
Kaynak: http://www.weforum.org (03.02.2011-2012)

Şekil 2. Temel İhtiyaçlar Endeksi

B Temel İhtiyaçlar Endeksi

B Puan

Yukarda ki tabloda Azerbaycan'ın temel ihtiyaç endeksini incelediğimizde 
Azerbaycan 2011-2012 senesinde 134 ülke içinde 4,8 puanla 59 sıradadır. 

Bağımsızlığını yeni kazanan ülke gibi ve savaş içinde olduğundan dolayı bu genel 
olarak Azerbaycan için kötü bir gösterici olmasa da rekabetçi bir bakış açısıyla 

baktığımızda dünya standartlarından aşağıdır. Genel olarak bu ülkeleri 
karşılaştırdığımızda ise temel ihtiyaçlar endeksinde Karadağ 4.69 puanla bu ülkeler 

arasında ilk sıradadır. Dünya genelinde ise 57 sırada, Makedonya 4.35 puanla 69 

sırada, Arnavutluk 4.53 puanla 71 sırada, Bulgaristan 4.46 puanla 74 sırada, 

Yunanistan 4.36 puanla 80 sırada, Sırbistan 4.78 puanla 88 sırada ve Bosna Hersek 
4.25 puanla 92 sırada yer almaktadır.

Temel ihtiyaçlar endeksinin kurumsallaşma, alt yapı, makro ekonomik istikrar ve 

sağlık ve temel eğitim gibi kriterleri ülkelerin ulusal rekabet gücü acısından avantajlı 

olması çok önemlidir. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin temel ihtiyaçlar endeksinin 

genel durumunun karşılaştırmalı analizi aşağıda ki grafikte gösterilmiştir.
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Kurumsal Yapı Endeksi: Kurumsal yapı, bireylerin, firmaların ve kamunun bir 

ekonomi içinde gelir ve refah oluşturma üzere ilişkide olduğu hukuksal ve yönetsel 
çerçevedir. İyi yapılanmış bir kurumsal ortamın varlığı içinde bulunduğumuz kriz 

döneminde kendisine duyulan gereksinimi daha çok ön plana çıkarmış; devletin 

düzenleyici rolünü anımsatmıştır. Kurumsal yapının niteliği yatırım kararlarını ve 
üretimin örgütlenmesini etkiler (Ulengin, 2009). Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin 

kurumlar endeksiyle aşağıda ki şekilde karşılaştınlmıştır.

Dünya ekonomik forumu kurumlar endeksinin kriterlerini sıralamasında Karadağ 

dünya genelinde 42"ci sırada karşılaştırmada ise ilk sırada yer almaktadır. Daha 

sonra 57 sırda Arnavutluk, 68 sırada Azerbaycan, 81 sırada Makedonya, 99 sırada 
Yunanistan, 109 sırada Bosna Hersek, 110 sırada Bulgaristan ve 121 sırada 

Sırbistan yer almaktadır.

Alt Yapı Endeksi: Temel ihtiyaçlar endeksinin diğer bir kriteri ise ülkelerin alt yapı 

endeksleri ve bunların rekabet avantajları sıralamasıdır. Gelişmiş bir alt yapının 

varlığı bölgeler arasındaki mesafenin yaratacağı olumsuz etkileri düşük düzeye 

indirger. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin alt yapı endeksiyle aşağıda ki şekilde 

karşılaştınlmıştır.

Şekil 4. Alt Yapı Endeksi Karşılaştırması
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Yakardaki karşılaştırmadan gördüğümüz gibi, Yunanistan genel olarak dünya 

sıralamasında 45 de, yukardakı ülkelerle karşılaştırdığımızda ise ilk sırada yer 

almaktadır. Karşılaştırmada Karadağ 63 sırada, Arnavutluk 72, Azerbaycan 73, 

Sırbistan 84, Makedonya 86, Bulgaristan 87,Bosna Hersek ise dünyada 99 sırada 

karşılaştırmada ise son sırada yer almaktadır.

Makroekonomik İstikrar: Makro ekonomik çevrenin istikrarlı olması ülkede 

faaliyet gösteren iş dünyası ve ülkede faaliyet gösteren tüm unsurlar rekabetçiliği 

için önemli bir koşuldur. Her ne kadar bu istikrar tek başına üretkenliği artırmak için 

yeterli değilse de, eksikliği ekonomiye büyük zarar veriyor. Çünkü genel yapıdaki 
bir olumsuzluk, genel yapıyı oluşturan ana parçalan da olumsuz yönde 

etkileyecektir. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin makroekonomik istikrar endeksiyle 

aşağıda ki şekilde karşılaştırılmıştır.

Yukarda ki karşılaştırmalı şekli incelediğimizde görmekteyiz ki Azerbaycan dünya 

genelinde 16 sırada balkan ülkeleri ile karşılaştırıldığında ise ilk sırada yer 
almaktadır. Diğer ülkeler ise Makedonya 37 sırada, Bulgaristan 46 sırada, Bosna 

Hersek 78 sırada, Arnavutluk 86 sırada, Sırbistan 91 sırada , Karadağ 94 sırada, 
ve karşılaştırmada en son yeri Yunanistan 140 sırada yer almaktadır.

Sağlık ve Temel Eğitim: Ülkenin rekabet gücü bakımından sağlık hizmetinin 

niteliği ve niceliği, hem ekonomi yönünden, hem de insanlık adına önemli bir boyut. 
Ülkenin temel ihtiyaçlarında sağlığın yanında, değerlendirmeye ilköğretimin niteliği 

ve niceliği de ele alınıyor. Çünkü temel eğtim çalışanların verimini artırmaktadır. 
Özellikle bu iki alana yapılacak kaynak aktarımı üzerinde yapılan kısıtlamaların 

önüne geçmek gerekir. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin sağlık ve temel eğitim 

endeksiyle aşağıda ki şekilde karşılaştınlmıştır.
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Bu ülkeler içinde Yunanistan dünya genelinde 37 sıralamada yer almakla 

Azerbaycan ve Balkan ülkeleriyle kıyaslandığında ilk sırada yer almaktadır. Diğer 

ülkeler ise, Sırbistan 52 sırada, Bulgaristan 57 sırada, Bosna Hersek 58 sırada, 
Karadağ 59 sırada Arnavutluk 65 sırada, Makedonya 80 sırada ve karşılaştırmada 

en son yeri Azerbaycan dünya genelinde ise 105 sırada yer almaktadır.

VERİMLİLİK ARTIRICILAR ENDEKSİYLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Verimlilik indeksleri, yerel ve merkezi yetkililerce, sorunlu alanların ortaya konması 
ve ulusal kalkınma programlarının etkisini ölçmede de kullanılır. Kamu kaynaklarının 

yönlendirilmesinde kullanılabilecek çok değerli ve nesnel bilgi sağlar. Ayrıca, dünya 
ekonomik forum her sene ülkeleri verimlilik artırıcı endeks ve onun yüksek eğitim 

ve öğretim, malların piyasa etkinliği, İş piyasa etkinliği, mali piyasa gelişimliği, 

teknolojik hazır durumu ve pazar büyüklüğü kriterleriyle puanlanarak 

sıralanmaktadır. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin genel verimlilik endeksiyle 

aşağıda ki tablo ve şekilde karşılaştırılmıştır.

Tablo 4, Verimlilik Artırıcılar Endeksiyle Karşılaştırma
Ülke Verimi 

ilik 
Artınc 

ılar 
Endek 

si

Pu 
an

Yüks 
ek 

Eğiti 
m ve 
Öğret 

im

Malla 
rın 

Piyas 
a 

Etkin 
liği

İş 
Piyas 

a 
Etkin 
liği

Mali 
Piyasa 
Gelişi 
mliği

Teknol 
ojik 

Hazır

Pazar 
Büyükl 

üğü

Azerbay 
can

77 3.9 
9

75 79 14 94 74 75

Yunanis 
tan

65 4.0 
6

46 107 126 110 47 42

Bulgaris 
tan

59 4.1 
0

70 86 56 75 50 64

Sırbista 
n

90 3.7 
3

81 132 112 96 71 70

Bosna 102 3.6 86 115 85 121 73 97
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Kaynak: http://www.weforum.org (03.02.2011-2012)

Hersek 3
—

Arnavut 
luk

82 3.8 
7

82 43 49 107 62 101

Makedo 
nya,

87 3.8 
3

80 63 72 82 67 107

Karadağ 63 4.0 
7

48 39 45 35 53 130

Şekil 7. Verimlilik Artırıcılar Endeksiyle Karşılaştırma

Yukarda ki tabloda ki veriler Bulgaristan'ın genel olarak verimlilik endeksi dünyada 

4,10 puanla 59 sıradadır. Bu karşılaştırmada Karadağ 63 sırada, Yunanistan 65 

sırada, Azerbaycan 77 sırada, Arnavutluk 82 sırada, Makedonya 87 sırada, Sırbistan 

90 sırada ve Bosna Hersek dünya genelinde 102 sırada karşılaştırmada ise son 
sırada yer almaktadır.

Yüksek Eğitim Öğretim: Yüksek eğitim ve iş başında eğitim lise ve yüksek 

öğretim kurumlarına başvuru düzeylerini dikkate alır. Aynı zamanda iş dünyasının 
talebine karşılık ne denli iyi eğitilmiş bir işgücü olduğuna dair ölçümlemeyi yapar. 

Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin yüksek eğitim ve öğretim endeksiyle aşağıda ki 
şekilde karşılaştınlmıştır.

Şekil 8. Yüksek Eğitim Öğretim Karşılaştırması
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Yukarda ki şekilde ki karşılaştırmadan gördüğümüz gibi Yunanistan dünya genelinde 

46 sırada yerde olmakla karşılaştırmada ilk sırada yer almaktadır. Diğer ülkeler ise, 

Karadağ 48 sırada, Bulgaristan 70 sırada, Azerbaycan 75 sırada, Makedonya 80 

sırada, Sırbistan 81 sırada, Arnavutluk 82 sırada ve dünya sıralamasında 86 sırada 

olan Bosna Hersek karşılaştırmada son sırada yer almaktadır.

Malların Piyasa Etkinliği: Eğer bir ülkede ürün piyasası verimli ise, verilen bir 

talep ve arza göre, en doğru ürün ve hizmet karışımı üretiliyor ve en etkin biçimde 

el değiştirebiliyor ki bu ürünlere rekabet avantajı kazandırmaktadır. Etkin çalışan 

ürün piyasalarına sahip olan ülkeler, arz ve talep koşullarına uygun bir biçimde 
doğru ürün ve hizmet portföyünü oluşturma şansına sahiptirler. Ürünlerin 

değişiminin yapılabildiği en sağlıklı ortamların kamu müdahalelerinin en düşük 

düzeyde gerçekleştiği ortamlar olduğu kabul edilmektedir. Azerbaycan ve Balkan 
ülkelerinin malların piyasa etkinliği endeksiyle aşağıda ki şekilde karşılaştırılmıştır.

Şekil 9. Malların Piyasa Etkinliği Karşılaştırılması

Yukarıdaki şekilde malların piyasa etkinliğine göre karşılaştırmasında Karadağ 
dünya genelinde 39 sırada yer almakla karşılaştırmada ilk sırada yer almıştır. Diğer 

ülkeler ise Arnavutluk 43 sırada, Makedonya 63 sırada, Azerbaycan 79 sırada, 
Bulgaristan 86 sırada, Yunanistan 107 sırada, Bosna Hersek 115 sırada ve dünya 

genelinde Sırbistan 132 sırada yer olmakla karşılaştırmada son sırada yer almıştır.

İş Piyasa Etkinliği: Ülkelerin ulusal rekabet güçlerini belirleyen ve verimlilik artına 

endeksinin diğer bir kriteri iş piyasalarının etkinliğidir. Ülkede iş piyasasında 

yaşanan sorunlar ve bu sorunların aradan kaldınlması için devletin ekonomik 

politikalannın başında gelmesi lazımdır. İş piyasalarının etkinliği ve esnekliği, iş 

gücünün bir ekonomi içinde en doğru şekilde konumlandığını sağlamak açısından 
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kritik öneme sahiptir. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin iş piyasa etkinliği 
endeksiyle aşağıda ki şekilde karşılaştırmıştır.

Şekil 10. İş Piyasa Etkinliği Karşılaştırması

İş piyasasının etkinliğine göre yukarıdaki karşılaştırmadan çıkardığımız sonuça göre 

Azerbaycan dünya genelinde 14 sırada balkan ülkeleriyle karşılaştırmada ise ilk 
sırada yer almaktadır. Diğer ülkeler ise Karadağ 45 sırada, Arnavutluk 49 sırada, 

Bulgaristan 56 sırada, Makedonya 72 sırada, Bosna Hersek 85 sırada, Sırbistan 112 
sırada ve Yunanistan ise 126 sırada yer almakla iş piyasası etkinliği 
karşılaştırmasında son sırada yer almaktadır.

Mali Piyasa Gelişmişliği: Dünya ekonomik forumu mali piyasanı, bir ülkede fon 

kullanılanlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı 
sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan 

yapı olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla finansal sitemin iyi işleyebilmesi ise 
güvenilir ve şeffaf bir bankacılık sistemine, mali sistemin tümü uygun 

düzenlemelere, mevzuata; bu düzenleme ve mevzuatın ise yatırımcıları ve ekonomi 

içindeki diğer oyuncuları korumaya ihtiyacı vardır. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin 
mali piyasa gelişmişliği endeksiyle aşağıda ki şekilde karşılaştınlmıştır.
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Şekil 11. Mali Piyasa Gelişmişliği Karşılaştırması

■ Azerbaycan

■ Yunanistan

Bulgaristan

■ Sırbistan

■ Bosna Hersek

Mali piyasa gelişmişliği karşılaştırmasında Karadağ dünya genelinde 35'ci sırada yer 
olmakla Azerbaycan ve Balkan ülkeleri karşılaştırmasında ilk sırada yer almaktadır. 

Diğer ülkeler ise, Makedonya 82 sırada, Bulgaristan 75 sırada, Azerbaycan 94 
sırada, Sırbistan 96 sırada, Arnavutluk 107 sırada, Yunanistan 110 sırada ve 

Bosna Hersek 121 sırada olmakla karşılaştırmada son yere girmektedir.

Teknoloji Hazır: Bir ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olması ve toplumsal refahı 

yakalayabilmesi için, o ülkedeki kuruluşların teknolojik olarak üstün özelliklere 

sahip, kalite ve fiyatta dünya standartlarına, katma değeri yüksek ürünler üretmesi 

gerekmektedir. Çünkü, günümüzde küresel rekabet artık doğal kaynaklara ve ucuz 

işçiye değil, teknoloji geliştirmeye ve inovasyona dayalı hale gelmiştir. Bu gün 

dünyada araştırma geliştirmeye ve inovasyon yatırım için cazibe merkezi olmak 
amacıyla ülkeler arasında rekabet giderek artmaktadır. Azerbaycan ve Balkan 

ülkelerinin teknoloji hazır endeksiyle aşağıda ki şekilde karşılaştırılmıştır.

Şekil 12. Teknoloji Hazır Karşılaştırması
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Teknoloji hazır endeksiyle karşılaştırmamızda dünya genelinde Yunanistan 47 sırada 
yer almakla teknoloji büyüklüğüne göre Azerbaycan ve Balkan ülkeleri içinde lider 

durumda. Diğer ülkeler ise, Bulgaristan 50 sırada, Karadağ 53 sırada, Arnavutluk 

62 sırada, Makedonya 67 sırada, Sırbistan 71 sırada, Bosna Hersek 73 sırada ve 
karşılaştırmada en son yeri dünya genelinde Azerbaycan 74 sırada olmakla yer 

almıştır.

Pazar Büyüklüğü: Dünya ekonomik forumunun yenilik geliştirme kriterleri içinde 
en son değerlendirdiği indeks ülkedeki pazarın büyüklüyüdür. Ülkelerin başarılı bir 

rekabet gücü sergilemeleri için ülke içi pazarın büyüklüğü ve düzenli olması 
ülkelerin rekabet gücüne etki eden en önemli faktörlerden biridir. Ek olarak Pazar 

büyüklüğü üretkenliği etkiler, çünkü firmalara toplu üretim avantajlarından 

yararlanma imkanı sunar. Uluslararası pazarların varlığı ise özellikle küçük ülkeler 
için önemli hale gelmiştir. Gözleme dayalı çalışma sonuçlarına göre ticarette açıklık, 

yani dış ticaret kapasitesi bir ülkenin büyümesi ile doğrudan bağlantılıdır. 

Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin Pazar büyüklüğü endeksiyle aşağıda ki şekilde 
karşılaştınlmıştır.

Şekil 13. Pazar Büyüklüğü Karşılaştırması

Pazar Büyüklüğü ■ Azerbaycan 

■ Yunanistan 

■ Bulgaristan 

■ Sırbistan

■ Bosna Hersek

Pazarın büyüklüğü endeksine göre ilk sırada Yunanistan 42 sırada yer almakla 
Azerbaycan ve Balkan ülkeleri içinde ilk yerdedir. Diğer ülkeler ise, Bulgaristan 64 

sırada, Sırbistan 70 sırada, Azerbaycan 75 sırada, Bosna Hersek 97 sırada, 
Arnavutluk 101 sırada, Makedonya 107 sırada ve karşılaştırmada en son yeri 

Karadağ 130 sırada yer almaktadır.

YENİLİK VE İŞ GELİŞMİŞLİĞİ

Yenilik ve iş gelişmişliği faktörleri endeksi Michael Porter tarafında geliştirilmiş olup 

iki başlıkta gerçekleştirilmektedir. Dünya Ekonomik Forumu her sene ülkelerin 
yenilik ve iş gelişmişliğini ülkelerin rekabetçilik avantajlarına göre sıralamaktadır.
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Küresel boyutta rekabet avantajı sağlayabilmek için öncelikle ülkenin küresel 
rekabet yapısını doğru olarak tanımlamaktan geçmektedir Azerbaycan ve Balkan 

ülkelerinin genel yenilik ve iş geliştirme endeksiyle aşağıda ki tablo ve şekilde 

karşılaştı rılmıştır.

Tablo 5. Yenilik ve İş Geliştirme
Ülke Yenilik ve İş 

Gelişmişliği 
Faktörleri 
Endeksi

Puan İş Gelişmişliği Yenilik

Azerbaycan 67 3.51 73 60
Yunanistan 81 3.39 77 88
Bulgaristan 96 3.24 96 93
Sırbistan 118 2.99 130 97
Bosna Hersek 108 3.13 108 104
Arnavutluk 102 3.18 78 123

1 Makedonya, 104 3.14 105 105
Karadağ 59 3.62 70 50
Kaynak: http://www.weforum.org (03.02.2011-2012)

Şekil 14. Yenilik ve İş Geliştirme Karşılaştırması

■ Puan

ıs Yenilik ve İş Gelişmişliği 
Faktörleri Endeksi

Yukarıdaki tablodan ve şekilden de gördüğümüz gibi, genel olarak yenilik ve İş 

geliştirme endeksiyle Azerbaycan") ve Balkan ülkelerini karşılaştırdığımızda Karadağ 

3.62 puanla dünya genelinde 59 sırada yer almakla karşılaştırılan ülkeler içinde ilk 

sıradadır. Diğer ülkeler ise Azerbaycan 3.51 puanla 67 sırada, Yunanistan 3.39 

puanla 81 sırada, Bulgaristan 3.24 puanla 96 sırada, Arnavutluk 3.18 puanla 102 

sırada, Bosna Hersek 3.13 puanla 108 sırada, Makedonya 3.14 puanla 104 sırada 

ve karşılaştırmada en son sırada Sırbistan 2.99 puanla dünya genelinde 118 sırada 

yer almıştır.

İş Geliştirme: Bir ülkede iş gelişmişliği, iş gücü varlığı, kurumsal uzmanlık ve 
pazar rekabet etkileri gibi iş dünyasının ortamına ilişkin bir ölçme sağlar. İş 
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dünyasının gelişmişliği üretkenliği artırmakta, ülkenin rekabet gücünü olumlu yönde 
etkilemektedir. İş dünyasının gelişmişliği; ülkenin iş-dünyasının genel yapısının ve 

bir firmanın özelinde operasyonlarının ve stratejilerinin niteliği ile ilgilenir. Belirgin 

bir sektöre ait olan firmaların ve bu firmaların tedarikçileri olan firmaların coğrafi 

olarak bir birine yakın bağlantılı gruplar oluşturabilmişse verimlilik artacak, 

inovasyon için daha fazla fırsat yaranabilecek, yeni firmaların sisteme girişinin 

önündeki engeller azaltılabilecektir (Ulengin, 2009). Azerbaycan ve Balkan 
ülkelerinin iş geliştirme endeksiyle aşağıda ki şekilde karşılaştırılmıştır.

Şekil 15. îş Geliştirme Karşılaştırması

İş gelişmişliği karşılaştırmasında Karadağ genel olarak 70 sırada yer almakla 

karşılaştırmada ilk sıradadır. Diğer ülkeler ise, Azerbaycan 73 sırada, Yunanistan 77 

sırada, Arnavutluk 78 sırada, Bulgaristan 96 sırada, Makedonya 105 sırada, Bosna 
Hersek 108 sırada ve Sırbistan 130 sırada olmakla iş gelişmişliğiyle karşılaştırmada 
en sonda yer tutmaktadır.

Yenilik: Yenilik ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde, hizmetlerde, 

süreçlerde, organizasyonda ve ürünlerin, hizmetlerin sunumunda, pazarianmasında 
değişiklik, farklılık ve yenililik yapma sürecidir. İnovasyon, ülkelerin sürdürülebilir 

ekonomik büyümeyi yakalaması ve toplumsal refah ve yaşam kalitesini artırması 
için en önemli araçtır. Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin yenilik endeksiyle aşağıda 
ki şekilde karşılaştırılmıştır.
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Şekil 16. Yenilik Karşılaştırması

Yenilik endeksiyle karşılaştırmamızda Karadağ dünya genelinde 50 sırada yer 

almakla Azerbaycan ve Balkan ülkeleriyle karşılaştırmada ilk yeri tutmaktadır. Diğer 
ülkeler ise, Azerbaycan 60 sırada, Yunanistan 88 sırada, Bulgaristan 93 sırada, 
Sırbistan 97 sırada, Bosna Hersek 104 sırada, Makedonya 105 sırada ve yenilik 
endeksinde karşılaştırmada en son yeri Arnavutluk dünya genelinde 123 sıraya 

girmekle tutmaktadır.

SONUÇ

Dünya ekonomik forumuna göre bir ülkenin sahip olduğu zenginlikle verimlilikle 
birleşmesi refahı getirmektedir. Rekabet gücündeki artışa dair çalışmaların da 

hedefi refah düzeyinde artış sağlamaktadır. Bundan dolayı ülkelerin refahını 

belirlemek için küresel rekabet forumu, her bir ülkenin verimlilik ve rekabet 

açısından kritik veriler içeren üç alt endeksin tartılı ortalamasından oluşmaktadır. 

Tartılar ise, ülkenin içinde bulunduğu gelişme aşamasına göre farklılık arz 
etmektedir. Bu bağlamda ülkeler; 1. grup ülkeleri (Üretim faktörleri odaklı) 

(GSMH'sı 2000 USD'nin altında olan ülkeler), l'den 2'ye geçiş ülkeleri (2000-3000 

USD GSMH'sı olan ülkeler), 2. grup ülkeleri (Verimlilik odaklı) (3000-9000 USD 

GSMH'sı olan ülkeler), 2.den 3'e geçiş ülkeleri (GSMH'sı 9000-17000 USD olan 

ülkeler) ve 3. grup ülkeleri (İnovasyon odaklı) (GSMH'sı 17000'nin üzerinde olan 

ülkeler) beş ana gruba ayrılır. Son olarak aşağıdaki tabloda dünya ekonomik 

forumunun en son verileriyle Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin gelişim aşaması 

verilmiştir.
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Tablo 6. Ülkelerin Gelişim Aşaması
1. Grup 
Ülkeleri

l'den 2'ye 
Geçiş 

Ülkeler

2. Grup 
Ülkeleri

2.Den
3'e Geçiş 
Ülkeleri

3. Grup 
Ülkeleri

Üretim 
Faktörleri 

Odaklı 
Ekonomiler

Azerbaycan

Verimlilik 
Odaklı 

Ekonomiler

Arnavutluk 
Bosna 
Hersek 
Bulgaristan 
Makedonya 
Karadağ 
Sırbistan

İnovasyon 
Odaklı 

Ekonomiler

Yunanistan

Yukarıdaki tablodan da gördüğümüz gibi Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin bir çoğu 

devlet piyasa ekonomisinin oluşturulmasında ve rekabet gücünün geliştirilmesinde 

aktif görevler üstlenmiştir. Ancak henüz istenen başarıya ulaşılamamıştırlar. 

Azerbaycan'ın ve Balkan ülkelerinin içinde bulundukları üretim, yatırım ve istihdam 
darboğazından kurtulabilmesi için süratle bir ulusal rekabet gücü politikası 

oluşturmaları ve kararlılıkla uygulaması gerekmektedir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Ndikimi i marreveshjes per stabilizim dhe asociim ne tregtine e jashtme te 

Maqedonise

M. Sc. Amir Imeri1

1 Fakultetl Ekonomik, Unlverslteti Shtetöror I Tetovös, amlrlmeri@vahoo.com

Abstrakti

Ekonomia e Maqedonise tradicionalisht eshte e lidhur dhe kryesisht eshte e varur 
nga bashkepunimi ekonomik dhe shkembimi tregtar me shtetet e Bashkimit 

Evropian. Interesimi i Maqedonise per anetaresim te plote ne Bashkimin Evropian e 

detyroi qe te nenshkruaj Marreveshjen per Stabilizim dhe Asociim.

Ky punim do te studioi se si ka ndikuar Marreveshja per Stabilizim dhe Asociim me 

vendet e Unionit Evropian ne tregtine e jashtme te Maqedonise, gjegjesisht a eshte 
zvogeiuar ose rritur tregtia e jashtme e Magedonise; si dhe kjo marreveshje a ka 

ndikuar ne rritjen e eksportit te Maqedonise kundrejt shteteve anetare te BE-se.

Fjalet kyçe: Marreveshja per Stabilizim dhe Asociim, Bashkimi Evropian, 

Liberaliziml tregtar
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Hyrje

Rritja ekonomike e Maqedonise gjate dekadös se fundit ka qene me e uleta ne 

rajon dhe shume me e ngadalshme se sa shtetet e reja anetare te Bashkimit 

Evropian. Maqedonia ka kaluar neper kohera te veshtira drejt integrimeve 

ekonomike boterore, pavaresisht disa marreveshjeve te tregtise se lire, si dhe 

Paktit te Stabilitetit me BE-ne. Sipas Kirkova (2009), arsyet e situates se tilie ishin: 

arsyet ekonomike, politike, te brendshme dhe te jashtme. Ne thelb performanca e 

dobet e ekonomise, produktiviteti i dobet, struktura e prapambetur e ekonomise, 

struktura tradicionale e eksporteve te Maqedonise, mungesa e zbatimit te

standardeve teknike nderkombetare, si dhe mungesa e markave tregtare te 

njohura, jane arsyet kryesore per konkurrencen e dobet te eksporteve te
Maqedonise jo vetem ne tregjet e huaja, por edhe ne konsumin e tyre te
brendshem.

Ne lidhje me konkurrencen globale te Maqedonise ne indeksin e Konkurrences 
Globale 2011-2012 eshte e renditur e 79-ta nga 142 vende te botes. Duke marre 

parasysh se Raporti i Konkurrences Globale qendron si nje nga vleresimet me te 

holiesishme dhe me te respektuara ne bote, te konkurrences se shteteve, e vene 
Maqedonine nga vendi i 89-te ne vitin 2008-2009 ne te 79-en ne raportin e fundit 

te vitit 2011-2012. Maqedonia eshte renditur e treta per nga numri i diteve per 
hapje te biznesit, si dhe shkalies se pergjithshme te tatimeve; ndersa me keq e 

renditur eshte ne vendin e 133-te dhe 127-te per ikje te trurit dhe per mundesin e 
sigurimit tC sherbimeve financiare dhe per zoterim te pronesise se huaj. Sipas te 

njejtit burim shtetet nga Ballkani siç jane: Sllovenia, Turqia, Mali i Zi, Bullgaria, 
Kroacia dhe Shqiperia, u renditen ne pozitat me te larta se Maqedonia. Sllovenia 
renditet ne vendin e 57-te, pastaj Turqia 59-en, Mali i Zi ne te 60-en, Bullgaria ne 

te 74-en, Kroacia ne te 76-en si dhe Shqiperia ne te 78-en nga gjithsej 141 vende 
qe u analizuan. Eshte e rendesishme te permendet se Greqia si anetare e Bashkimit 

Evropian eshte renditur e 90-ta, e ndjekur nga Serbia e 95-ta dhe Bosnja e 
Hercegovina e 100-ta.

Ne dekaden e fundit Maqedonia ka realizuar me sukses disa marreveshje te tregtise 

se lire, liberalizim te tregtise, integrim rajonal dhe reforma te rregulloreve düke 
perfshire edhe mjedisin e biznesit. Duke u bazuar ne studimin e bere nga Banka 

Boterore, regjimi tregtar i Maqedonise eshte pak me kufizues se sa mesatarja e 
shteteve te Evropes dhe Azise Qendrore (6.8%), por me shume liberale se sa ajo e 

vendeve me te ardhura mbi mesataren (9%). Ngjashem me shumicen e vendeve te 

tjera qe gjenden ne te njejten grup me Maqedonine, Maqedonia me teper i mbron 
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mallrat bujqesore (13.9% Tarifa) sesa mallrat e saja jo-bujqesore (6.8% Tarifa). 

Kriza ekonomike qe u paraqit ne vitln 2009 ndikoi edhe ne Maqedoni me uljen e 

eksporteve per 20%, dhe uljen e importeve per 26%, düke u bazuar ne te dhenat e 

Bankes Qendrore te Magedonise. Tregtia e jashtme eshte rritur ne vitet ne vijim, 

gjegjesisht nfi vitin 2010 dhe shume me teper ne vitin 2011, me rritje te 
eksporteve pör 34% dhe rritja e importeve 29%. E tera kjo ndikoi pozitivisht ne 

atraktivitetin mbi thithjen e investimeve te huaja te drejtperdrejta. Nje numer i 

madh i investitoreve potenciale te huaj jane te inkurajuar per te bere investimet e 

tyre ne Maqedoni, sepse e shohln si rruge per eksportimin e prodhimeve te tyre 

perfundimtare.

Autoritetet e Maqedonise besonin se marreveshjet e tregtise se lire do te kene nje 

efekt me te mire mbi liberalizimin e tregtise. Prandaj, si rezultat u formua CEFTA 
2006 qe u nenshkrua me 19 Dhjetor 2006; Marreveshja e tregtise se lire me 
Turqine me 1 Shtator 2000, dhe me Ukrainen me 10 Shtator 2001, EFTA me 19 
Qershor 2000 si dhe Marreveshje per Stabllizim-Asocilm me vendet anetare te BE- 

se me 9 Prill 2001.

1. Karakteristikat e pergjithshme te bashkepunimit tregtar te UE-se 

dhe Magedonise

Ky dokument ka per qeilim te vleresoje marredhenlet tregtare te vendeve te UE-se 
dhe Maqedonise. Struktura e punimit eshte si me poshte: Paragraf! i dyte e 

anallzon Marreveshjen per Asociim te UE-se, düke shpjeguar rendesine, 

karakteristikat dhe funksionimin e tregtise se lire n6 UE; Paragrafi i trete fokusohet 

ne implementimin e marreveshjes se Stabilizim-Asociimit midis Maqedonise dhe 

UE-se, ne Paragrafin e katert ne do te analizojme efektin ne tregtine e jashtme te 
Magedonise pas nenshkrimit te marreveshjes me UE-ne dhe Paragrafı i fundit eshte 

perfundimi.

2. Marreveshja per Asociim e Bashkimit Evropian

Marreveshja per Asociim e Bashkimit Evropian (shkurtimisht, Marreveshja e 

Asociimit-Association Agreement-AA) eshte nje traktat ne mes Bashkimit Evropian 

(BE) dhe nje shteti jo-anetar i BE-se, gjegjesisht shteteve tjera, qe krijon nje 

kornize per bashkepunim ne mes tyre. Fushat qe zakonisht mbulohen me 

marreveshje te tilla perfshijne zhvillimin e marredhenieve politike, tregtare, sociale, 
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kulturore dhe tö sigurisö. Baza ligjore per marreveshje te asociimit gjendet ne 

nenin 217 te Marreveshjes mbi funksionimin e UE-sö.

Marreveshja e asociimit daton qe nga Traktati i Romes mbi themelimln e 

Bashkösise Ekonomike Evropiane, si nje mjet pör te siguruar bashkepunimin e 

ardhshem te Komunitetit Evropian me Mbreterine e Bashkuar, e çili ishte terhequr 

nga negociatat ne Konferencen e Mesines ne Itali ne vitin 1955. Partneret e pare te 

ciiet perfituan nga nenshkrimi i nje marreveshjeje te tüle ishin, Greqia dhe Turqia 

ne vitin 1960.

Ne ditet e sodit Unioni Evropian formon marreveshje asociimi ne kembim te 

angazhimeve te shtetit tjeter mbi: reformat ne tregti, politik, ekonomi, ose te 
drejtat e njeriut. Ne kembim, gjegjesisht si shperblim nga UE-ja, shtetit tjeter 

mund te I ofrohen shmangie te tarifave doganore me tere tregun e UE-se (edhe 

ate: mallrave industriale, produkteve bujqesore, etj), si dhe asistence financiare 

ose teknike. Marreveshjet Asociimit te nenshkruara ne kohen e fundit gjithashtu 
perfshijne Marreveshje te Tregtise se Lire (MTL) ne mes UE-se dhe vendit tjeter.

Marreveshjet e Asociimit duhet te ratifikohen nga parlamentet e te gjitha shteteve 
te UE-se.

Ne kohet e fundit, keto marreveshje jane nenshkruar si pjese e dy politikave te UE- 

se: Procesit te Stabilizim-Asociimit (PSA) dhe Politikes Evropiane te Fqinjesise 

(PEF). Vendet e Ballkanit Perendimor jane te mbuluara nga PSA-ja dhe UE-ja 
nenshkruan me ato "Marreveshje per Stabilizim dhe Asociim" (MSA). Vendet e 
Mesdheut dhe fqinjet e UE-se ne Evropen Lindore (düke perfshire Kaukazin Jugor, 
por düke perjashtuar Rusine qe insiston ne krijlmin e hapesirave te perbashketa 
UE-Rusi) mbulohen nga PEF. Edhe MSA-ja edhe PEF-ja jane te bazuara kryesisht ne 
acquis communautaire2 te BE-se si dhe ne perhapjen e legjislacionit te shteteve ne 

bashkepunim. Slgurisht qe thellesia e harmonizimit eshte me e vogei se sa te 

anetaret e plote te UE-se dhe disa politika nuk mund te mbulohen (çdo shtet 
veçohet).

2 Acquis communautaire: eshte fjale frenge, qe ne perkthim d.m.th: "BE-ja ashtu 
siç eshte" - me fjale te tjera, te drejtat dhe detyrimet qe i perfshijne te gjitha 
vendet e BE-se. 'Acquis' perfshin te gjitha traktatet dhe ligjet e BE-se, deklaratat 
dhe rezolutat, marreveshjet nderkombetare mbi çeshtjet e BE-se dhe gjykimet e 
dhena nga Gjykata e Drejtesise. Vendet kandidate duhet te pranojne 'acquis' para 
se ata mund t’i bashkohen BE-se, dhe te bejne ligjet e BE-se pjese te legjislacionit te 
tyre kombetar.
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Sa i perket MarrSveshjeve te tregtise se lire, UE ka nenshkruar me shtete te 

ndryshme dhe blloqe tregtare edhe atfi: me Kilin, Meksiken, Afriken e Jugut dhe te 

tjere3.

3 European Union Association Agreement, http://en.wikipedia.org

3. Implementimi i Marreveshjes se Stabilizim-Asociimit me 

Magedonine

Ne kete paragraf do te fokusohemi te analizojme vetem anen tregtare te mallrave 

ne mes Repııblikes se Maqedonise dhe Unionit Evropian, perkunder gjeresise se 
perfshirjes qe ka marreveshja per stabilizim dhe asociim siç edhe e shpjeguam ne 

paragrafin e dyte te ketij punimi.

Republlka e Maqedonise düke u munduar qe te arrij qellimin e vet per te marre 
pjese ne menyre aktive ne procesin e integrimit ekonomik ne Evrope; düke 
shprehur gatishmerine e saj per te bashkepunuar ne gjetjen e menyrave dhe 

mjeteve per te forcuar procesin e integrimit; düke deshiruar qe te krijoj kushte te 

favorshme per zhvillimin dhe diversiflkimin e tregtise sİ dhe te forcimit te lidhjeve 
afatgjate me BE-ne; düke deshiruar stabilizim ekonomik, politik dhe institucional 

arriti qe te nenshkruaj marreveshjen per stabilizim dhe asociim me BE-ne ne Prill te 

vitit 2001, ndersa hyri ne fuqi pas 3 viteve, gjegjesisht ne Prill te vitit 2004.

Sipas traktatit mbi themelimin e Bashkesise Evropıane, pjesa e III-te, Mbreteria e 

Bashkuar dhe İrlanda jane pale kontraktuese te veçanta, dhe jo pjese e bashkesise 
Evropiane, qe automatikisht ndikon edhe ne MSA me Maqedonine. Poashtu edhe 

Danimarka, ka status te veçante ne Traktat e cila reflektohet edhe ne MSA.

Shoqata (Asociacioni) krijohet ne mes komunitetlt (düke perfshire te gjitha shtetet 
anetare te BE-se, me pörjashtim te atyre qe u lartpermenden) si dhe Maqedonise.

Artikulli 5 kerkon qe marröveshja te realizohet plotösisht gjate nje periudhe 

kalimtare 10 vjeçare e ndare ne dy faza te njöpasnjeshme. Qellimi i kesaj ndarjeje 

ne faza te njepasnjeshme eshte qe te
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zbatoj ne menyre progresive dispozitat e Marreveshjes se Stabilizim-Asociimit gjate 

fazes se pare.

Artikulli 15, BE-ja dhe Maqedonia do te krijojne graduallsht nje Zone te tregtise se 

lirâ gjate nje periudhe dhjete vjeçare düke filluar nga hyrja ne fuqi te kesaj 
Marreveshjeje.

Tregtia e lire nuk i perfshin produktet e tekstilit dhe te çelikut sipas Artikullit 16.

Artikulli 18 shpjegon proceduren e heqjes se doganave edhe ate düke filluar nga 1 

Janari i vitit te pare pas hyrjes ne fuqi te kesaj Marreveshjeje, çdo produkti do fi 

zvogelohet doğana per 10% nga detyrimi baze, dhe qe me 1 janar te vitit te dhjete 

te hyrjes ne fuqi te kesaj marreveshjeje te arrihet eliminimi i te gjitha detyrimeve 
doganore.

Artikulli 26 mundeson heqjen te gjitha kufizlmeve dhe masave te nje grupi te 

caktuar te produkteve bujqesore dhe te peshkimit.

Nöse njera nga palet zbulon se eshte zhvilluar dampingu ne tregti me palen tjeter, 
ajo mund te marre masat e duhura ndaj kesaj praktike ne perputhje me 
Marreveshjen shkruan ne artikullin 36.

Ne artikullin 37 shpjegohet mundesia e mbrojtjes nga produktet e importuara nga 
pala tjeter, per arsye te mbrojtjes se stabilitetit te prodhimtarise industriale, 
gjegjesisht nga konkurrenca.

Artikulli 39 kerkon nga Maqedonia, qe maksimum deri ne vitin e peşte te hyrjes ne 
fuqi te kesaj marreveshjeje te shmang monopolet shteterore te karakterit tregtar.

Artikulli 108 dhe 109 shpjegon themelimin e Keshillit te Stabilizim-Asociimit e cila 

do te mbikeqyrö zbatimin e kesaj Marreveshjeje dhe paraqet trupin me te lart 
institucional. Ky keshill do te analizoj arritjet e Maqedonise ne sferen ligjore, 

administrative, instltucionale dhe ekonomike ne perputhje me parimet e 
pörgjithshme te percaktuara ne kete Marreveshje.

Me 24 Prill te vitit 2012, u mbajt takimi I 9-te i Keshillit te Stabilizim-Asociimit ne 

mes Maqedonise dhe UE-se. Perfaqesues nga BE-ja Ishte Ministri i Puneve te 

Jashtme te Qipros dhe Komisionari Shtefal Fyle, ndersa Maqedonine e perfaqesonin 
ministri i puneve te jashtme Nikola Poposki dhe zevendes kryeministri per 

eurointegrime Teuta Arifi. Ne kete takim u diskutuan ceshtje te rendesishme te 

marreveshjes qe te qendroj si ure ne mes Maqedonise dhe UE-se deri ne integrim 

te Maqedonise ne UE. Ne mes tjerash u shqyrtuan arritjet politike dhe ekonomike 
ne lidhje me acquis-in e UE-se si dhe sa eshte implementuar MSA-ja.
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Artikulli 110 mundeson themelimin e Komitetit te Stabilizim-Asociimit dhe paraqet 

trup operativ.

Sipas Artikullit 113 dhe 114, Komisioni per stabilizim-asociim mund te formoj nen- 

komisione. Deri sot jane themeluar 7 nen-komisione: per Drejtesi, Liri dhe Siguri; 

per Inovacion, Shoqeri Informative dhe Politik Sociale; per transport, mjedis, 

energji dhe zhviilim rajonal; per Treg te Brendshöm dhe te konkurrences; per 
Ekonomi dhe çeshtjet financiare dhe statistike; per Bujqesi dhe Peshkim dhe Nen- 

Komisionit perTregti, Industri, Doğana dhe Tatime.

4. Ndikimi i MSA ne tregtine e jashtme te Maqedonise

Sipas MSA-se midis Maqedonise dhe vendeve anetare te BE-se, zvogelimi, 

gjegjeslsht heqja e detyrimeve doganore dhe tarifave te tjera mundesuan 
liberalizimi gjithnje e me te madhe te produkteve. Kjo pati nje ndikim pozitiv mbi 

tregtine e jashtme midis Maqedonise dhe vendeve te BE-se.
Tabela 1: Shkembimi tregtar i mallrave i Republikes se Maqedonise me vendet 

anetare te UE-se, per periudhen 2005-2010

Viti

Gjithsej Eksportet 

(ne '000 US $)

Gjithsej importet 

(ne '000 US $)

2005 796,397 1,688,002

2006 1,433,471 1,899,388

2007 2,122,423 2,508,305

2008 2,269,393 3,175,330

2009 1,455,491 2,468,778

2010 1,983,417 2,557,960
Burimi: Tregtia e Jashtme, Enti shteteror i Statistikes se Republikes se 

Maqedoni$e, Korrik 2012
Ne vitin 2010, Maqedonia ka realizuar rreth 2 bilion dollare amerikan eksporte te 

mallrave drejt pjeses dermuese te UE-se, nderkohe qe importet ne anen tjeter ishin 

rreth 600 milion dollare amerikan me te larta se sa eksportet, me vlere prej 2.56 

bilion USD.

Ne krahasim me vitin 2005 kjo sasi eshte dyfishuar, ne takt ne vitin 2005 

Maqedonia ka eksportuar mallra me vlere prej rreth 800 milione USD. Kjo tregon se 

nga viti ne vit, eksportet e Maqedonise jane rritur deri ne vitin 2008, kur edhe arrin 
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vleren afersisht 3 here me shume se sa ne vitin 2005-2.27 bilion USD, qe ne vitin 

2010 te ulen ne rreth 2 bilion USD.

Ne anen tjeter importet jane rritur gjithashtu, nga viti 2005 deri ne vitin 2008, 
edhe ate nga rreth 1.7 ne 3.2 bilion USD, dhe ne vitin 2010 ulen ne vlere prej 2.56 

bilion USD.

Per te gjitha vitet nga 2005 deri ne 2010 bilanci tregtar i Maqedonise ka qene ne 

deficit me vendet e UE-se, me vlere totale prej 4.24 bilion USD. Deficiti tregtar u 

rrit me shpejtesi qe nga viti 2005, me deficit prej rreth 890 milion USD. Gjithashtu 

edhe ne vitin 2008, ne te çilin vit tregtia e jashtme e Maqedonise e arriti kulmin, 

Maqedonia ishte ne deficit me vendet e UE-se me vlere prej rreth 905 milion USD 

dhe qe deficitin me te lart e arrin ne vitin 2009, me vlere prej rreth 1 bilion USD. 

Ne vitin 2010 deficiti ulet ne 574 milion USD.

Tabela 2: Shkembimi tregtar i mallrave midis Magedonise dhe shumices se 

vendeve te UE-se, nga viti 2005 deri ne vitin 2010, ne '000 Dollare 

Amerikane

Viti 2005 2006 2007 2008 ' 2009
! 2010

(ne 000
US$ Import Lksport Import Eksport Import Eksport ! Import

' Eksport
Import Eksport

Avstrtı .Wn 9,001 - 50,550 15,002 102,748 19,971 119,861 1 22.«90 ' 100.330 19,085 94,235 j 36,976

jsaa 27,031 83,867 J&407 . 178,080 «2.11» 109,214 33,735 36,146 31,485

Bullgaria •76,09? 2311130 130,871 271.128 ?43,9J2 327,920 379,294 244,312 216,945 301,962 ' 294,035

Silo vakıa 11,747 26,978 6,109 66,056 11,888 28,130 19,176 23,273 j 34,380

R.C«k, 23.34S 6,050 32,926 10,655 64,611 11.327 65,530 14,430 51,894 ‘9,-322 51,343 ! 15,337 1

1 Franca 60,979 19,914 66,627 10,314 90.766 16.060 124,668 24,273 91.778 12.628 85.034 13.923 '
i *,
I. Grpgto >• < ' »7,7İ< 313 153 306.365 361.2M 416,245 424,635 '511,695 536.365 441 856 291 ,H9 448,933 I 246,197 '

336,137 364,206 372,267 381,169 533,129 501.777 652,905 564 666 521.677 455,863 I13A67 712.424
1 -* - 

«olanda ■ «312 <«.«° M. »35 75,313 94,122 70,621 70.965 61,682 68.691 !*  70.407 •

ıtalla ^‘5 ay* 238 481 313,284 349,887 390,184 321,436 WW» 218,281 335,214 235,357

Oîpro ___ ___ 1,497 4,499 1,925 2,966 4,036 5 496 1.187 225
■

SUoveni* 12«.°16 31,807 129.585 41,442 156,081 69,065 203.400 65.107 19C.884 34.291 165.123

vm' V«30 6,450 ’ 55,241 . C6;>39 .'80,641 7.V79 ' 5 0^913 3,828 *47,64 D

Polonla 94,6*5 5.M2 1.17,838 6,367 162,665 11.235 2S5.293 16,802 83,209 8,118 69,828

| 8,606*  1

24.219

Romanla 64 914 t,.»- 91,943
. . . .
19,304 ~İ37;nj 33J466 108 803 20,041 126,816

j 
! 54 312 ;

Spanj» 32.357 14,008 51,863 50,401 52,095 172,954 55,638 | 77,035 48,975 38,751 60 405 73^7, |

_Suedjı____ 20,058 ».333___ 2?JŞ3O_. 19,449 55,031 »3.333 -â*9 _i 31,621 | 9,460 i 33,822
1 13,10 1
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Burimi: Tregtia e Jashtme, Enti shteteror i Statistikes se Republikes se 

Maqedonise, Korrik 2012
Tabela 2 tregon se per Maqedonine partneri me i madh tregtar nga vendet e EU-se 

eshte Gjermania, ndersa nder me te vegjlit eshte Qiproja. Hendekti tregtare mes 
Gjermanise dhe Maqedonise nuk eshte nder me te medhate, gjegjesisht ne vitin 

2008 realizohet deficit me i madh tregtar me vlere prej 88millon dollar amerikan, 
ndersa viti 2010 eshte vitl me i suksesshem per Maqedonine sepse realizohet suficit 

me i lart tregtar, ne vlere prej rreth 100 milion dollar amerikan. Ne vitin 2010, 36% 
e eksportit te. Maqedonise ka shkuar ne Gjermani, ndersa 64% ne vendet tjera 

anetare te UE-se.
Partneri i dyte me i madh tregtar nga vendet e UE-se eshte Greqia. Karakteristike 

eshte se me Greqine, Maqedonia ka pasur suficit deri ne vitin 2008, ndersa suficitin 
me te lart tregtar e arrin ne vitin 2006, 54milion dollar amerikan. Deficitin me lart 

me Greqine e arrin ne vitin 2010, 203 milion dollar amerikan, qe paraqet edhe 

deficitin me te lart tregtar me nje vend anetar te UE-se. Ne vitin 2010, 12.4% e 

eksportit te Maqedonise ka shkuar ne Greqi.
Tabela 3. Shkembimi tregtar i mallrave midis Maqedonise dhe vendeve te UE-se, 

nga viti 2000 deri ne vitin 2004, ne milion dollar amerikan

Burimi: Shkembimi tregtar i jashtSm, Banka Qendrore e R. Magedonisö

Viti 2000 2001 2002 2003 2004
(ne ‘OOO 000
US S) Eksport Import Eksport Import Eksport Import Eksport Import Eksport Import

Gjermania 257.49 253.28 238.74 214.96 234.00* 284^73 279.39 304.77 317.22 368.19

2 Grvçia 84.11 201.60 101.13 184.63 116.95 237.88 180.40 300.58 228.76 282.64

3- n>8> 90.77 97.64 91.20 103.33 81.87 128.48 95.41 149.21 134.55 209.75

Holanda 36.01 144.18 45.41 118.91 44.71 129.67 47.33 139.07 47.31 140.34

5 Sllovenla 26.42 . 111.12 20.98 107.83 21.66 118.59 21.34 123.13 27.19 168.81

6 Bullgaria 26.94 38.61, 20.80 30.30 21.78 53.06 25.83 51.51 51.54 67.55

Sp»nja 13.24 45.33 21.45 45.75 . 14.58 —. 51.86 ■21.29 ■ 49.60 23.03 57 13

> Belgjika 23.88 41.71 7.49 43.88 10.36 53.31 9.70 56.20 15.16 68.86

9- ' Franca 14.94 31.44 15 96 17.43 '24.79 28.70 54.66 29.14 77.32 30.99

10 Austria 10.24 20.85 6.24 15.40 6.50 21.78 7.68 26.42 8.51 78.31

ıı Su«il. 2.55 31.68' 2.77 ■ 18.82 ■ 3.60 -• 17 71 5.65 • 20.18 5.75 ' 25.10*

Romanla 1.10 13.53 _ 0.96 14.41 0.95 15.74 1.39 16.70 1.83 22.10

’’İ3 K. Çeke 2.34 "•t 11'277 3.18 9.9i'’ '1 98 : ■*12.67^ ■3.07 '■ 24.61 5.36 30.97. •

i 14 Hung*ria 1.83 13,20 2.58 11.60 2.68 9.03 2.83 11.95 2.19 17.47
1 15 Qlpro 70.92 14.04 1.63 13.19 0.61 9.75 030 14.38 4.80 >---1 113.06

16 L.Polon.,__ . 1.92 3.83 0.93 2.62 0.90 4.17 0.49 4.08
■«'V.
■2.62 4.69 . •
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Tabela 3 tregon periudhen e tregtise se mallrave para dhe pas marreveshjes se 

stabilizim-asociimit midis Maqedonisâ dhe vendeve te UE-se. Siç mund te shihet 

Maçedonia ishte ne suficit tregtar me Gjermaninâ para nenshkrimit tâ marreveshjes 
pâr vitln 2000 dhe 2001, ndersa me pastaj ne deficit deri ne vitin 2004. Me Greqine 

si partner te dyte te rendesishem tregtar, Maqedonia vazhdimisht ka qene ne 
deficit.

Importet kryesore te Maqedonise ne vitin 2010, kane qene: Nafta e paperpunuar 

dhe gazi natyrore me vlere prej 570 milion dollar amerikan; Produktet ushqimore 

537 milion USD; Metalet baze- 534milion USD; Kimikalet dhe produkte kimike - 
463 milion USD si dhe Tekstili - 407milion USD. Sa i pârket eksporteve kryesore te 

Maqedonise, nâ vitin 2010, kane qene: Metalet baze - 788milion USD; 
Veshmbathja-564milion USD si dhe Kimikale dhe produkte kimike - 274milion USD.

Ne baze te raportit te fundit nga Banka Qendrore e Maqedonise per vitin 2011, 
shkembimi tregtar i Maqedonise me Boten ka qene 11.5 bilion dollar amerikan, 
ndersa me vendet e UE-se ka qene 5.7 bilion dollar amerikan. Vâllimi i shkembimit 

tregtar te Maqedonise me vendet e UE-se eshte 50% nga vellimi i teresishem i saj.

Perfundimi

Marreveshja per stabilizim dhe asociim, qâ e pârfshin edhe pjesen e tregtise se lire 

me vendet e UE-se kishte nje efekt mbi rritjen e shkembimit tregtar te mallrave ne 
Republiken e Maqedonise.

Shkembimi tregtar i mallrave me UE-ne, nga viti 2005 deri ne vitin 2010 gati se 
âshte dyfishuar, nga 2.5 ne 4.5 bilion USD. Eksportet janö rritur nga rreth 800 

milion ne rreth 2 bilion USD. Importet janâ rritur nga rreth 1.7 ne 2.56 bilion USD.

Per Maqedonine partneri me i madh tregtar nga vendet e EU-se eshte Gjermania, 
ndersa nder me te vegjlit eshtâ Qiproja. Me Gjermanine ne vitin 2008 realizohet 
deficit me i lart tregtar ne vlere prej 88milion USD; ndersa viti 2010 eshte viti me i 

suksesshâm per Maqedonine sepse realizohet suficit me I lart tregtar, ne vlere prej 
rreth 100 milion USD. Ne vitln 2010, 36% e eksportit te Maqedonise ka shkuar ne 
Gjermani, ndersa 64% ne vendet tjera anetare te UE-se.

Sipas Eurostat totali i tregtise se jashtme i 27 vendeve te BE-se me boten, ne vitin 

2010 ka qene 2.85 trilion Euro, sasi kjo qe tregon se ekziston njâ potencial i madh 
per Magedonine pâr te rritur shkembimin tregtar tâ mallrave me vendet e UE-se.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM HAREKETİNİN DİN İLE İLİŞKİSİ

Bayram KOCA* *

Hacettepe Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
1 Türk Solu’nda sıkça kullanılan siyasi slogandır. Ayrıca Mihri Belli'nin Milli Demokratik Devrim adlı kitabının bitiş 
cümlesidir aynı zamanda.

Erden Eren ERDEM»

Özet

Milli Demokratik Devrim(MDD) teorisi, SSCB'nin az gelişmiş ülkelere sosyalist 

sistem götürme çabalarının bir ürünüdür. Sovyetlerden yayılan devrim ateşi, - 

Türkiye'de dâhil olmak üzere- pek çok ülkeye yayılmıştır. Kimilerinde başarılı, 

kimilerinde de başarısız olan MDD teorisi 2O.yy.'da ses getirmiştir. Sultan Galiyev'in 
ortaya koyduğu Üçüncü Dünyacı Devrim ya da MDD teorisinin, ayırt edici özelliği 

dini -daha çok İslam'ı- ön plana çıkarmasıdır. Türkiye'de Belli'nin çerçevesini çizdiği 
MDD stratejisi, daha çok Marks, Lenin, Stalin ve Mao'dan etkilenerek 

oluşturulmuştur.

Bu çalışmada ilk olarak, Türk Solu'ndaki MDD stratejisini daha iyi anlayabilmek ve 

kıyaslama yapabilmek açısından, Sultan Galiyev'in ortaya koyduğu teorinin ana 

hatlarına yer verilecektir. Daha sonra, Türk Solu'ndaki MDD hareketi 1961-1971 

yılları özelinde irdelenip stratejisi ve hareketin dine bakış açısı esas olarak ortaya 

konacaktır. Ayrıca Türk Solu'nun 1961-1971 yılları arası üç ana akımından ikisi olan 

Türkiye İşçi Partisi'nden ve Yön Devrim Hareketi'nden -MDD ile olan ilişkileri- 

çatışmalan nedeniyle- dönemi daha iyi kavrama maksadıyla kısaca bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Milli Demokratik Devrim, Türk Solu, İslam, Sosyalizm

Giriş

Yaşasın Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye1

1917'de Çarlık Rusya'nın yıkıp yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

Biriiği(SSCB)'nin kurulmasına yol açan Ekim Devrimi, şüphesiz 20. yy.'ın en önemli
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olaylarından birisidir. Ekim Devrimi ilk defa, bir ülkede sosyalist sistem 

uygulanmaya çalışılmış ve Marks'ın düşünceleri, bir ülkede, öncesinde Lenin ve 

daha sonra Stalin'in öncülüğünde, gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ekim Devrim'inin 
başarısı ya da başarısızlığı şüphesiz tartışmalıdır. Ancak, Ekim Devrimi ile birlikte, 

Komintern 2 aracılığıyla, Dünya'da sosyalist sistem -ya da sosyalist sistem 

denemeleri- yaygınlaşmaya başlamıştır. Milli Demokratik Devrim(MDD) teorisi, 

SSCB'nin az gelişmiş ülkelere sosyalist sistem götürme çalışmalarının bir ürünüdür. 

Sovyetlerden yayılan devrim ateşi, -Türkiye'de dâhil olmak üzere- pek çok ülkeye 

yayılmıştır. Kimilerinde başarılı, kimilerinde de başarısız olan MDD teorisi 20.yy.'da 

ses getirmiştir. Köklerini Marks ve Engels'ten alan, Lenin, Stalin, Sultan Galiyev ve 

Mao'nun konjoktürel şartlara, ülkelere uyarladığı MDD teorisi, az gelişmiş olan 
Üçüncü Dünya Ülkelerine, -kapitalizmden başka- kalkınmak için bir umut ışığı 

olmuştur.

2 Komünist Enternasyonal ya da Üçüncü Enternasyonal olarak da bilinen Komintern, 1919 Martında, savaş 
komünizmi döneminin (1918-1921) ortasında Vladlmlr Lenin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarafından kurulan," 
silahlı kuvvetler de dâhil tüm mümkün araçlarla uluslararası burjuvaziyi yıkmak ve devletin tamamen yok oluşu iç»n bir 
geçiş aşaması demek olan Uluslararası Sovyet Cumhuriyetini yaratmak için" mücadele etme amacı güden uluslararası 
bir komünist örgüttü.

Ekim Devrimi sonrası, İlk Bolşevik komünistlerden biri olan Sultan Galiyev, 

Müslüman Merkez Komiserliği Başkanlığı, Uluslar Halk Komiserliği 2.sekreteri, Halk 
Komiserler Konseyi üyesi, Devrim Komite Konseyi gibi üst düzey görevlerde yer alıp 

özellikle Türk-Müslüman halkı üzerinde etkin rol oynamıştır. "Gerçek bir Müslüman, 

bir milletçi, bir devrimci, bir Marksist Bolşevik, Rus emperyalizmine ve Sovyet 
bürokrasisine karşı bir isyancı, sömürge dünyasının batıya karşı mücadelesinin 

habercisi, fakat her şeyden önce bir Tatar" olan Sultan Galiyev'in ortaya koyduğu 
Üçüncü Dünyacı Devrim ya da Milli Demokratik Devrim(MDD) teorisi, dini yani 
İslam’ı ön plana çıkarması, onun ayırt edici özelliğidir. (Benningsen ve Lemercier- 

Quelquejay, 1995: 17)

MDD, Türk Solu'nda ses getirmiş bir harekettir. Özellikle 1960 sonrası dönemde, 

daha az(MDD hareketi) ya da daha çok(Yön-Devrim Hareketi) bir şekilde Kemalist 
olan hareketler Marksizm'i de içine katarak bir MDD hareketi savunmuşlardır. Anti- 

emperyal, anti-feodal ve bağımsızlığın ön plana çıktığı özellikle 1961-1971 dönemi 
MDD hareketi için uygun ortamı sağlamıştır. Türk topraklarında, kökleri 1920'lere 

kadar uzanan MDD hareketi, Türk Solu'nda esas kimliğini Mihri Belli'nin 

öncülüğünde bulmuş, 1961-1971 dönemi etkin rol oynamış ve aynı zamanda 1974 
sonrası Türk Solu'nun yaratıcısı olmuştur.

260



MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM HAREKETİNİN DİN İLE İLİŞKİSİ

Türkiye'de Belll'nin çerçevesini çizdiği MDD stratejisi, daha çok Mark, Lenin, Stalin 

ve Mao'dan etkilenerek oluşturmuştur. îlk olarak, Türk Solu'ndaki MDD stratejisini 

daha iyi anlayabilmek ve kıyaslama yapabilmek açısından, Sultan Galiyev'in ortaya 

koyduğu teorinin ana hatlarına yer verilecektir. Türk Solu'ndaki MDD hareketinin 

1961-1971 dönemi arası özellikle irdelenecektir. Türk Solu'nda 1961-1971 dönemi 
arası üç ana akımdan ikisi olan Türkiye İşçi Partisi'nden ve Yön Devrim 

Hareketi'nden, MDD ile olan ilişkileri-çatışmaları nedeniyle, dönemi daha iyi kavram 

maksadıyla kısaca bahsedilecektir. MDD stratejisi ve MDD hareketinin dine bakış 

açısı esas olarak irdelenecektir.

Sultan Galiyev ve Galiyevizm

Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde varlığını güçlü bir şekilde hissettiren 
Üçüncü Dünyacı Devrim ya da Milli Demokratik Devrim'in teorisyeni Sultan Galiyev, 

çok yönlü bir kişiliktir. Teorileri ve pratikteki mücadeleleri ile Orta Asya, Sibirya ve 

Rusya Türk-Müslümanları arasında anti-feodal, anti-emperyalist ve bağımsız 

niteliklere sahip modern bir ulus oluşturma hareketin öncülüğünü yapmıştır.

Mir Sultan Galiyev, Ural dağlan çevresinde bir tatar köyünde 1892 yılında orta halli 

bir tatar ailesinde doğdu. On beş yaşına kadar köyünde yaşan Galiyev, "gençlik 
döneminde ateşli bir milliyetçi, fanatik değil ama, küçüklüğünden beri her türlü 

temel dinsel hükümleri sıkı sıkıya takip eden bir müslümandı." (Benningsen ve 

Lemercier-Quelquejay, 1995: 50) 1907 yılında, Rusçasının iyi olması sebebiyle 

Kazan'daki Tatar Öğretmen Okulu'na giren Sultan Galiyev, bu okulda Bolşevik 
düşüncelerle tanıştı. Sıkı milliyetçi duygularını ve müslümanlığı köyündeki ortamda 

benimseyip sahiplen Galiyev, teorisinin üçüncü saç ayağını oluşturan Sosyalist 
düşünceleri benimseyerek, teorisinin temelini oluşturdu. 1911 yılında, Öğretmen 

Okulu'ndan mezun olan Galiyev, iki yıl öğretmenlik yapmış, daha sonra ise çeşitli 

yerlerde çalışmış ve gazetelerde köşe yazıları yazmıştır. 24 Ekim 1917'de 

gerçekleşen Bolşevik Devrimi'nden bir hafta sonra Kominst Partisine katılmıştır. 

Devrim sonrası, çeşitli üst düzey görevlerde yer alan Galiyev, teorisini pratiğe 

dökmek için uygun ortam olan "Müslüman Merkez Komiserliği Başkanlığı" görevine 

getirilmiştir. Bu görev Müslüman bir Türkün Sovyetlerde yükseldiği en yüksek 

statüdür. Galiyev, üst düzey görevleri aracılığıyla -oportünist bir şekilde- Orta 

Asya'daki, Sibirya'daki ve Rusya'daki Türk-Müslüman halkları bir araya getirecek bir 

"Turan Federasyonu" bir devlet kurmaya çalışacaktır. Sovyetler ile Sultan Galiyev'in 
- bir anlamda da Müslüman-Türklerin- iyi İlişkileri altı yıl sürecektir. Sovyet karşıtı 
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ve tabi turana suçlamasıyla 4 Mayıs 1923'te Bolşevikler tarafından tutuklanmıştır3. 

Karşı-Devrimci ilan edilen Galiyev, 1923 sonrası yaptığı hizmetlerden ötürü bir kez 

affedilmiştir. Ama daha sonra 1928'de tekrar tutuklanan ardından sürgüne 

gönderilen "Sultan Galiyev'in siyasi kariyeri 'Sultan Galiyev Dosyasının" kapatıldığı 

tarih olan 1940'ta son bulmuştur."(Gökgöz, 2004: 71)

Sultan Galiyev'in tutuklanmasının arından. Galiyevdlik, Sovyetlerde artık dlncl/miltlyetçi sapmaları ifade etmek İçin 
kullanılır hale gelmişti.

Sultan Galiyev devrim sonrası, teorisini hayata geçirmek için -üst düzey 

görevlerinin verdiği kolaylıkla- çalışmıştır. Bu süreçte, kendisine edindiği iki amaa 

şöyle belirtebiliriz;

Bir İslam ülkesinin özel koşullarına uyarlanmış 
bir "ulusal" sosyalizm inşa etmek ve Rus veya 

Batı proletaryasının değil, tek başına 

Müslüman emekçilerin güçleriyle "Avrupa 
burjuvazisi emperyalizminden" kurtarılmış 
İslam Dünyası'nın, Dar ul-İslam’m geri kalan 
kısmına bu sosyalizmi taşıma isteği. (İkincisi 

ise) Müslüman topraklannı Rus 
egemenliğinden kurtarma isteği. (Benningsen 
ve Lemercier-Quelquejay, 1995: 58, 59)

Milli Komünizm olarak da adlanırılan Milli Demokratik Devrim, sömürge ya da yan- 
sömürge toplumalar için "usturuplu bir şekilde geliştirilmiş bir devrim startejisiydi." 

(Benningsen ve VVimbush, 1995: 14) Milli kurtuluş için bir tasarı olan Milli 
Komünizm tezi, Kari Marx'm ortaya koyduğu, Üçüncü Dünya ülkeleri için ayaklan 

havada olan tezi, Sultan Galiyev aracılığıyla "İslam" ve "Millet"! teoriye ilave ederek, 

adete ayaklarını yere bastırmıştır. Aydın (1998: 65) Galiyev'in teorisini şöyle 
özetlemektedir;

Galiyef, Marksist terminoloji kullanmakla 
birlikte, özünde bir "Üçüncü Dünya" 
milliyetçiliği yapmaktadır. O dönemde 

sömürge ve yan-sömürge niteliğinde 
bulunan, hatta Sovyet Devrimi ile sosyalist 

bir iktisadi-toplumsal-kültürel yapıya
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yönelmiş olsalar da esas itibariyle "Rus 

ulusu"nun "burjuvazi" niteliğindeki 

tahakkümü altından kurtulmamış bulunan 

Sovyet Müslümanlarının ve buna benzer 

halkların, öncelikle kendi ulusal (burjuva) 

devrimlerini yaparak ve böylelikle birer ulus- 

devlet olarak tarih sahnesine çıkarak, daha 

önceki tahakküm ilişkisini tersine çevirmesini 

İstemektedir.

Galiyev, Ekim Devrimi sonrası, Sovyet rejimini de, "uluslararası ilişkiler bakımından 

mevcut tahakküm ilişkisinin devamı biçiminde yorumlamaktaydı." (Aydın, 2009: 

447) Dolayısıyla, Galiyev, Türk-Müslüman halkın, tahakküm ilişkilerinden kurtulması 

amacıyla kendisimi bir kurtuluş reçetesi hazırlamaya adadı. Marks'ın sınıf kavramı 
yerine millet kavramını koyan Galiyev, kapitalist olmayan kalkınma yolu ile milleti 
kalkındırarak sosyalizme ulaşabileceğini öne sürmüştür. Teorisyenden çok bir 
eylem adamı olan Galiyev'in, amacına ulaşmak için öne sürdüğü üç saç ayağından 

oluşan Milli Komünizm teorisini daha iyi anlamak için, bu üç saç ayağını incelemek - 

Milliyetçilik, İslamcılık ve Sosyalizm- faydalı olacaktır.

Milli Demokratik Devrim(MDD)

Marks, Lenin, Stalin ve Mao'nun düşüncelerinden meydana gelen bilimsel 

sosyalizmin az gelişmiş ve ezilen ülkelerdeki öncelikli devrim teorisi olan MDD 

hareketi (Ateşoğlu, 2006, s. 26), 1961-1971 dönemi Türk Solu'nun üç ana 

akımından en geç ortaya çıkanı -1960'ların sonlarına doğru etkinliği artmakta- ve 

1960'lara TKP geleneğini taşıyanıdır.

MDD stratejisi, 1960'lardan çok önce, TKP'nin Bakü Kongresi aracılığı ile Türk 

Siyasal Hayatı'na girmiştir. Mustafa Suphi ile Sultan Galiyev iletişim halinde olan iki 
sosyalisttir. Dolayısıyla, Sultan Galiyev'in MDD stratejisi, Mustafa Suphi aracılığıyla 

TKP geleneğine girmiştir. MDD hareketinin köklerini 1926'da hazırlanan TKP 
programına ve 1930'lu yıllarda yayınlanan Kadro dergisine kadar götürebiliriz. Ama 

asıl olarak 1950'lerde TKP içinde yaşanan bölünme sonucu MDD hareketi bağımsız 

ve Türk Solu'nda etkin rol oynadı;

TKP, 1950'li yıllarda militanlarının gelecekteki 

yönelişlerini etkileyecek önemli bir bölünme
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yaşamıştır. Bu bölünme sonucu oluşan 

saflaşmada, bir yanda Şefik Hüsnü, Mihri Belli 

ve Reşat Fuat Baraner, diğer tarafta ise Zeki 

Baştımar ve birkaç arkadaşı vardır. 

Birincilerin geleneği, birkaç yıl sonrasının Milli 

Demokratik Devrim(MDD) Hareketini, 

ikincilerinki ise, TKP Yurtdışı Bürosu'nu 

belirleyecektir. (Aydınoğlu, 2007; 93)

MDD hareketinde, Mihri Belli isminin öne çıkma sebebi ise 1960'lann başından 
itibaren başta Yön dergisinde -E.Tüfekçi adıyla- daha sonra Türk Solu dergisinde, ilk 

kez ve yoğun bir şekilde (MDD hareketi) Mihri Beli tarafından dile getirilmiştir. 

(Ateşoğlu, 2006; 120) 1960'lann ortasından itibaren, TİP içerisindeki muhalefet 

hareketin ortak adı olan MDD, 1967'de kurulan Türk Solu dergisi İle ete kemiğe 

bürünmüş ve esas olarak 1968 İstanbul Üniversitesi'nin işgali ile başlamıştır. 

1960'lann başında Türk Solu'nda merkezi rol oynayan TİP iken, 1960'lann 

sonundan itibaren -şiddet hareketlerinin başlaması ile birlikte- Türk Solu'nda 
merkezi rol oynayan MDD olmuştur. 15-16 Haziran Olayları olarak bilinen ve 

1970'te yaklaşık 100 bin işçinin katıldığı, iki gün süren gösteriler sonrası, gençlerin 
-özellikle üniversite öğrencilerinin- MDD hareketine olan inancı kaybolmaya 

başlamıştır. Çünkü bu gösteri sonrası, MDD stratejisinin öne sürdüğü, "işçi sınıfı 
zayıf olduğundan dolayı yönlendirilmeye ihtiyacı vardır" tezi, bu gösteri ile 
inandırıcılığını yitirmiştir. Aynca, "silahlı kuvvetlerin işçi sınıfının doğa! müttefiki 
olduğu şeklindeki tez de 15-16 Haziran olaylarını şiddetle bastırmaya çalışan ordu 

resminin ortaya çıkmasıyla paramparça oldu." (Akın, 2008: 101) Bu temel 
kabullerin çökmesi, MDD içinde net saflaşmalar yarattı. Önce, Aydınlık Sosyalist 
Dergi(Beyaz Aydınlıkçılar, Çin yanlısı)-Proleter Devrimci Aydınlık(Kırmızı 

Aydınlıkçılar, Sovyet yanlısı) şeklinde ikiye bölündü. Daha sonra MDD hareketi 
giderek parçalanmaya devam etti. (TKP-ML-îbrahim Kaypakkaya, THKO- Deniz 

Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin înan, THKP-C-Mahir Çayan ve TİİKP-Doğu 
Perinçek) 12 Mart sonrası ise MDD hareketinin önde gelenlerin bir kısmı öldürülmüş, 
bir kısmı hapiste ve büyük bir kısmı da yurtdışına çıkmışlardı. Ancak, 1971-1974 
yılları arasında pek varlık gösteremeyen MDD hareketi, 1947 Genel Af ile "1974 

sonrası solunun da yaratıcısı olmuştur." (Aydınoğlu, 2007: 141)

Üçüncü Dünyaya özgü sayılan, Marks'ın teorisini biraz değiştirerek, temel çelişkinin 

kapitalist sınıfla emek arasında değil de, emperyalizmle "ezilen uluslar" arasında 
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kuran bu devrime MDD hareketi olarak tanımlanmıştır. HDD hareketini, solcu yapan 

ana unsur ise anti-emperyalist olmalarıdır.

Anti-emperyalist olduğu için milli, anti-feoadal olduğu için demokratik, iktidarın 
kurduğu düzene karşı çıktığı için devrim olarak tanımlanan" (Ateşoğlu, 2006: 66) 

MDD hareketi, TÎP'in emperyalizme karşı pasif direnişini küçümsüyor ve 

emperyalizme karşı aktif bir direnişin gösterilmesi gerektiğini vurguluyordu. Aktif 

direnişte gençlere büyük rol biçen Mihri Belli, "bekçiliğini gençlerin yapacağı bir 

MDD istiyordu. (Belge, 2006: 170)

Türkiye'yi, "emperyalist dünya sistemi içinde, sömürülen ülkeler safında geri bir 

tarım ülkesi" (Belli, 1970) olarak tanımlayan Belli, Türkiye'deki demokratik sistem 
sözde bir yapıda olduğunu belirtiyordu. MDD hareketinin amacı; yarım kalan 

Kemalist devrimi devam ettirtmek, "Karşı-Devrimci Güçleri"4 yurdumuzdan kovmak, 
kapitalist olmayan kalkınma yolu ile ülkeyi kalkındırıp "Tam Bağımsız Ve Gerçekten 

Demokratik Türkiye'ce ulaşmaktır. (Belli, 1970: 69) Az gelişmiş bir tarım ülkesi 

olan yurdumuzda, işçi sınıfı devrim yapacak güçte değildir. Dolayısıyla karşı
devrime! güçlere karşı bir "Milli Cephe"5 oluşturulması şarttır. Belli ( 1970: 19)'ye 

göre, "Çağımız sosyalist devrimler ve milli kurtuluş savaşları çağıdır." Milli Cephe ile 

öncelikli olarak Milli Demokratik Devrimi yapılacak, bu ilk aşamada Türkiye'de 

toplumsal dönüşüm, gelişim sağlanacak, Türkiye bağımsız, demokratik bir ülke 
konumuna yükseltilecek ve nihai olarak sosyalizme geçiş yapılacaktır.

‘ Belli, karşı devrimci güçlerin; emperyalizm, İşbirlikçi, sermaye, feodal mütegallibe üçlü ittifakından oluştuğunu belirtir.
5 Belli, MIHI Cephe ya da Devrimci Güçlerin; şehir ve köy proletaryası, şehirlerin ve köylerin yarı-proleter unsurlan, 
yoksul köylülük, şehir ve köy burjuvazisi, asker-sivil aydın zümreden oluştuğunu belirtir.

Türkiye'deki işçi sınıfını ve Ordu'yu analiz ederken birinde fazla kötümser birinde ise 

fazla iyimser olunması, teori oluştururken Marks'tan, Lenin'den, Stalin'den ve 

Mao'dan faydalanılıp, Sultan Galiyev'in teorisinin ihmal edilmesi MDD stratejisinin 

zaaf kısmını oluşturmaktadır.

MDD hareketinde dine nasıl bakılmaktadır? Sultan Galiyev'in teorisindeki din 

vurgusu, Belli'nin çerçevesini çizdiği MDD hareketinde yansıması var mıdır? Ya da 
MDD hareketinin dine olan bakış açısı nedir? MDD Hareketinde Din ya da 

dinsizlik(laiklik) vurgusunu tartışmak sanıyorum faydalı olacaktır.
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MDD Hareketinde Din(sizlik)

Türk Solu'nun dine bakış açısı daha çok Kemalizm’in bakış açısı ile paralellik 

sergilemektedir. Boran( 1968: 232), "Çağdaş toplumlar(ın) genellikle laik’olduğunu 

söyleyerek, kişilerin dini anlayışına devletin müdahale etmeyeceğini belirtmiştir. 

Aynı şekilde dinin, sosyal alanı belirlemesine de izin verilmeyeceğini belirtmiştir. 

Ayrıca, laikliğin Türk toplumu için zorunlu bir yapıda olduğunu vurgulayan Boran ( 

1968: 234), sebebini ise şöyle belirtmektedir;

OsmanlI Devleti teokratik bir devletti, yani 

devletin başı olan padişah aynı zamanda dini 

başkan, halife idi ve devletin adli sistemi dini 

kurallara, şeriata, dayanıyordu. Özellikle 

dıştan gelen etkenlerle OsmanlI Devleti içten 
değişme, ilerleme zorunluluğu duyunca, bu 

teokratik devlet şekli toplumun ilerleme 
zorunluluğu ile çelişir oldu.

Boran, direk olarak Türk toplumun geri kalmasının sebebi olarak dini göstermiyor, 

fakat teokratik devlet şeklinin, çağdaş devlet niteliği ile uyuşmadığını belirtiyordu. 

Dolayısıyla, Türk toplumu; gelişmiş, çağdaş, bir devlete sahip olmak istiyorsa laikliği 
benimsemesi zaruridir. Ayrıca, Din'in duygulara hitap etmesi, dini söylemlerle, 
insanların kolay bir şekilde "kandırılması"ndan dolayı gerici toplumsal eylemler 

meydana gelebilmektedir. Gericiliğin kökeni, dindedir. Ayrıca, dinin cemaat hayatına 
önem vermesi sebebiyle, insan arka plana itilmektedir. İnsancıl ve ilerici bir rejim 

olan Sosyalizm ya da MDD'de, dinin cemaat içinde eritilmesinden dolayı, cemaat 
bağları pek hoş karşılanmaz. Ayrıca, dini söylemlerle oy kaygısının güdülmesi, 

solcuların dinsizlik ile itham edilmesi sebebiyle, din sosyal hayattan çekilmelidir. 
Diğer taraftan, egemen sınıf, kendi patronaj ilişkilerini korumak amacıyla dini 

kullanmaktadırlar; "Dinin, bugünkü düzeni sürdürmede ve ilerici demokratik, 

sosyalist hareketlere, Anayasanın öngördüğü reformlara karşı çıkmada egemen 
sınıflar tarafından bir vasıta olarak kullanılmasındandır.’ (Boran, 1968, s. 243) 
Sosyalizm ile İslam çelişmez, aksine Boran'a göre, İslam ile sosyalizm uyum 

içindedir. Günümüzdeki din, egemen sınıfın bir araçsalı olarak, halkı uyutmak 
maksadıyla kullanılmaktadır. Eğer İslam'ın özüne ulaşılırsa, görülecektir ki İslam 
sosyalizme kapalı değildir. İslam ile sosyalizm insancıl bir yapıdadır. Her ikisi de 
insanın mutlu olması içindir.

Sultan Galiyev'in MDD teorisinde, İslam yani dinin, hem manevi güç vermesi 
sebebiyle hem de toplumlan birleştirici rol oynaması sebebiyle önemlidir. Belli'nin
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ortaya koyduğu tezde ise İslam göz ardı edilmiş, daha çok Marks'ın, Lenin'in, 

Stalin'in ve Mao'nun tezleri örnek alınmıştır. MDD hareketi de, Türk Solu gibi, 

laikliğin korunması gerektiğini vurgulamıştır. Belli, Karşı-devrimciler, laiklikten taviz 

vererek Amerikan emperyalizmini Türkiye'de etkin kılmaya çalıştığını belirtmiştir;

"Türkiye, Amerikan uzmanlarının denetiminde 

her geçen gün Kemalizm'in tek merkezli laik 

eğitim ilkesinden taviz veren bir Milli Eğitim 

Bakanlığıyla, emperyalizmin kültür kaleleri 
olarak açılan Amerikan üniversiteleri... (ile 

Türkiye) bağımlı ülke örneğine uymaktadır. 

(Belli, 1970: 15, 16)

Ayrıca, laiklikten taviz vermek, gericiliğin oluşabileceği bir ortama zemin 
hazırlayabilmektedir. Bununla birlikte, dinin manevi anlamda İnsanlara güç 
verdiğinin farkında olan MDD hareketi, bu anlamda dini ya da İslam'ı ön plana 

çıkarmıştır. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gibi savaşlar, sadece asker sayısı ya da 
modern silahla değil manevi gücün yardımı ile kazanılmıştır. Belli, manevi gücün ön 

planda olduğu bu savaşlar, emperyalizme karşı yapılmıştır. Ancak, Şükrü 

Saraçoğlu'nun Başbakanlığı dönemi ile başlayan Karşı-devrim süreci ile yurdumuz 

emperyalist güçlerin vesayeti altındadır. Tekrardan aynı inanç ile manevi güç ile 

emperyalizme savaş açılması gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan, Belli, 

Abdülnasır'ın -Baas Partisi önderliğinde ve Bilimsel Sosyalizmi benimseyerek- 
Mısır'da yaptığı devrimi övmüş ve İslam'a vurgu yapmıştır; "İslamiyet'in en yüksek 

kaide ve kanunlarını ihtiva eden ileri sosyalizmin bizim dahi mevcudiyetimize 
kastetmiş olan ortak düşman aleyhine, bugün sağlamış olduğu zafer, bizim de 

teşekküre şayan bir neticededir." (Belli, 1970: 27) Düşmanın ortak emperyal güçler 

olması sebebiyle, Belli'nin Nasır'ı desteklemesi bir anlamda amacın ortak 

olmasındandır: MDD ve ardından sosyalizm

Sonuç

Sultan Galiyev'in ortaya koyduğu Üçüncü Dünyacı Devrim teorisi, Müslüman-Türk 
halkı için bir "kurtuluş yolu" çizmektedir. Teorinin özgün yanı ise İslam’ı ön plana 

çıkarmasıdır. Galiyev'in kendi döneminde pratik anlamda pek ses getirmemiş olan 

Üçüncü Dünyacı Devrim, İkinci Dünya Savaşı sonrası, Mao'nun Çin'de, 
Abdülnasır'ın önderliğinde Mısır'daki devrimi vb. gibi başarılarıyla tekrardan 

gündeme gelmiştir.
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Türk Solu, komünizm, sosyalizm, Milli Demokratik Devrim vb. İle muhafazakâr ve 

köylü halktan pek oy alamamıştır. Ancak buna İstisna olarak, Türk Solu'nun Din 
aracılığıyla Orta Anadolu'daki alevi yerleşkelerinden aldıkları oylan gösterebiliriz. 

"Din'de TİP'in Orta Anadolu'dan oy almasına sebep olmuştur. Bilhassa, Sivas, Tokat, 

Amasya gibi illerde bazı alevi köyleri TİP'e oy vermişlerdir." (Sayılgan, 1968: 404) 

Türk Solu, günümüzde bile, hala dinsizlikle -dinsizlik ve komünistlik belli kesim 

tarafından eş anlamda kullanılmaktadır- suçlanmaktadır. Dine daha çok Kemalist 
perspektifte bakan Türk Solu kitleselleşmek için kendi söylemleri olan; İslam ile 

sosyalizmin çatışmadığını, sosyalist olmak için dinsizliğin ön şart olmadığını samimi 

bir şekilde dile getirmeleri sanıyorum faydalı olur. Aynca, Abdülnasır'ın Mısır'daki 

devrimi -dini arka plana atma yerine- ön plana çıkarmış ve geniş kitlelerin desteğini 

almıştır.

"MDD hareketi, Türkiye solunu büyük ölçüde etkilemiştir. Bunda en önemli etken, 
Türkiye'de sol siyasetin büyük ölçüde sınıf siyaseti değil, bir tür jakobenizm olarak 
"toplumu dönüştürme" iddiası taşıyan bir siyaset şeklinde biçimlenmesi 

olmalıdır."(Aydın, 2009: 475) Türk Solu'nun MDD hareketi ya da Üçüncü Dünyacı 
Devrim ile esas anlamda tanışması, dünya konjonktürü ile paralellik arz etmektedir. 

1960'lardan bu yana MDD çizgisini takip eden ve ardılı olduğunu iddia eden 
siyasetler değişmeyen dört tema bulmak mümkündür. MDD'nin değişmeyen dört 

teması ise şunlardır; "Milliyetçilik, kalkınmacılık, Kemalizm ve "kendimize özgü’ yol 
arayışı''(Ayd\n, 2009: 475) Genel olarak Türk Solu ya da özel olarak Türk Solu'ndaki 

MDD hareketine baktığımızda kolaycı ve faydacı bir din anlayışı görünmektedir. 
Kolaycıdır çünkü direk Kemalizm'in dine olan bakışını benimsemiştir. Faydacıdır 

çünkü harekete kutsalliyet katmak amacıyla manevi boyut zaman zaman 

vurgulanmaktadır. Sultan Galiyev'deki din vurgusu, Türk Solu'nda pek yankı 
bulmamıştır. Son olarak, Türk solunun parçalı ve bölünmüş bir yapı sergilemesinde, 

-birleştirici etkisi olan- dinin göz ardı edilmesi etkili olmuş olabilmektedir
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

ROLI DİPLOMATİK I İSMAİL QEMALIT DERİ NE SHPALLJEN E PAVARSİSE 
SE SHQIPERISE

Prof. Dr. Fejzulla Shabani

Ligjerues ne USHT

Shekulli XX shenon nje faze te re te ndryshimeve politike-ushtarake ne Ballkan nga 
shkaku se shtetet ballkanike kishin vendosur qe me ndihmen e Rusise ti shpallin 
lufte Perandorise Osmane, ne vet Perandorine filluan levizjet kunder apsolutlzmit te 
Sulltanit ne te çilen kSrkohej decentralizimi i Perandorise. Duke nisur nga 
ndryshimet politike qe do te ndodhnin ne Ballkan, ne kete periudhe edhe patrlotet 
shqiptare te Levizjes Kombetare do te fillojne te intesifikojne edhe me teper 
aktivitetet e veta düke menduar se tanl jane krijuar te gjltha parakushtet per 
dirimin dhe krijimin e shtetit te pavarur shqiptare. 
Ne keto rrethana te reja te krljuara ne Ballkan nje nga figurat me kryesore te 
levizjes politike-diplomatike ka qene Isamail Qemali i çili se bashku me patrlotet 
tjere shqiptare do te nişe rrugen diplomatike per krijimin e shtetit te pavarur 
shgiptare te ellen rruge e fillon qe ne fiilim te shekullit XX dhe e rumbullakson ne 
Kuvendin e Vlores te 28 nentorit 1912. Lufta e popullit shqiptare per krijimin e 
shtetit te pavarur do te zhvillohet ne dy drejtime, drejtimi i pare ka qene organizimi 
i popullates te kryengritjes se armatosura dhe rruga e dyte do te jete rruga 
diplomatike e udhequr nga İsmail Qemali i elli se bashku me bashkpuntoret e vete 
do te kerkonte nga Fuqite e Medha mbeshtetje per krijimin e shtetit te pavarur 
shqiptar.
Per kete qeilim, ne kete teme do te tentoj qe te shtjelloj rrugen diplomatike te 
İsmail Qemalit e sidomos periudhSn e fundit te viteve 1908-1912, periudhe ne te 
çilen jane zhvilluar ngjarjet me te rendesishme ne Ballkan e qe lidheshin edhe me 
fatin e kombit shqiptar, nga shkaku se kjo periudhe solli shkaterimin e Perandorise 
Osmane ne njeren ane dhe ne anen tjeter erdhi deri te ndryshimi gjeopolitik ne 
Ballkan qe rezulton me mbajtjen e Konferences se Londres, konference qe 
percaktoi kufijte e shteteve ballkanike e ne kete drejtim edhe kufijte e Shtetit 
Shqiptar.
Aktiviteti diplomatik i İsmail Qemalit sic potencuam edhe me larte do te filloi qe ne 
fiilim te shekulliit XX, per arsye se tentoi qe te hyje ne bisedime me grupin 
reformist ose te turqeve te rinj qe kerkonin perfundimin e apsolutizmit te Sulltanit, 
per kete qeilim filloi kontaktet me patriotet shqiptare te vendosur ne Stamboll kun 
e menyre aktive u inkuadrua ne Levizjen Kombetare. Kerkesa e tij ishte qe te behet 
decentralizimi i pushtetit qendror, ku me kete decentralizim ne fiilim pushteti lokal 
do te kalonte ne duart e popullates vendase qe do te ishte drejt nje autonomie te 
plote, respektivisht te Pavarsise. Eshte me rendesi te potencohet se İsmail Qemali 
per kete faze nuk ishte per nje kryengritje nga shkaku se do ta shfrytezonin Fuqite
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e Medha per ti copötuar tokat shqlptare. Qellimi i tij ishte qe te jetojnö me popujt 
fqlnje ballkanik nâ paqe pa mos e cenuar te drejten e cdo populli te jetoje I lire dhe 
i pavarur, dhe mbi keto baza ai kerkonte qe te ndertohet bashkpunimi me 
gjonturqit düke mos cenuar te drejtat e shqiptareve pSr autonomi e me vone 
pavarsi. Edhe perkunder tolerances nga ana e tij, gjonturqit mendonin se derisa 
İsmail Qemali lufton per te drejtat kombetare te shqiptaröve, nuk mund te kete 
bashkpunim te mirfillte1. Aktiviteti diplomatik dhe tentimi per bashkpunim me 
gjonturqit nga ana e İsmail Qemalit u verejt qe me pjesmarjen e tij ne Kongresin e 
gjonturqeve ne Paris qe u mbajt ne shkurt te vitit 1902, ku se bashku me Dervish 
Himen, Jashar Erebaren etj, tentuan qe forma e bashkpunimit te jete e sinqerte, 
düke i ruajtur parimet e veta cka nenkuptonte qe te mos cenohet integritetit dhe 
pavarsia e Levizjes Kombetare Shqiptare ne kerkesat e veta, qe deri ne Kongresin e 
Dyte te gjonturqeve te vitit 1907 nuk u priten mire nga turqit e rinj2. Duke pare 
qeilimln dhe aktivitetin diplomatik qe po e zhvillonte İsmail Qemali, diplomacl e cila 
buronte nga pavarsia e Shqiperise, gjonturqit pasi e moren pushtetin tentuan qe 
me te gjitha mjetet te pengojne zgjedhjen e tij, Haşan Prishtines, Nexhip Drages 
dhe shume patrioteve tjera per deputet ne parlamentin osman, ne te ellen nuk 
paten sukses dhe fale kembnguiesise se tyre dhe besimit te popullit keto u 
zgjodhen deputet me cka filloi lufta diplomatike per krijimin e Shtetit Shqiptar nga 
shkaku se keto perfaqesues qe ne fiilim u'a bene me dije gjonturqeve se cila eshte 
kerkesa e shqiptareve dhe se nga kjo rruge nuk do terhiqen. 
Kundershtimet ne mes udheheqesve te Levizjes Kombetare Shqiptare vazhduan 
menjehere pas perfundimit te Revolucionit gjonturk nga shkaku se keto te fundlt 
nuk i'u permbajten premtimeve qe u dhane shqiptareve qe e mbeshteten kete 
revolucion. P6r kete qellim İsmail Qemali ne korrik te vitit 1909 nga Italia ku 
ndodhej publikoi thirjen drejtuar " Vellezerve shqiptar", e cila u botua ne forme 
manifesti dhe u shpernda ne te gjitha trevat shqiptare, ne te ellen manifest 
theksohej "se si komb luftojme plot 100 vjet per te drejtat tona dhe sot egziston 
rreziku qe te humbasim si komb''3. Kete veprim ky e bente per ti bindur te gjithe 
shqiptaret qe to mos u besojne trillimeve te gjonturqeve, nga shkaku se pikensht 
keto kishin ndermare ekspedite ushtarake kunder shqiptareve per ti friguar qe te 
heqin dore nga lufta e armatosur.

1 Fahredin Shabani Mendimi Politik ne rilindjen kombetare shqiptare 1881-1912, 
Prishtine, 2011 f.156
2 Eqerem bej Vlorâ, Kujtimet 1885-1925, Tirane, 2003 f.169
3 Fahredin Shabani, vep. cit. f.34O

Periudha e viteve 1910-1911 shenon nje faze te re ne Lfevizjen Kombetare 
Shqiptare, nga shkaku se kjo levizje orientohej si ne drejtimin ushtarak ne 
kryengritjet e ketyre viteve kunder pushtetit osman, por filloi edhe nje aktivitet me 
i dendur diplomatik i shqiptareve e ne krye te ketyre Idvizjeve diplomatike 
qendronin İsmail Qemali I dil se bashku me Luigj Gurakiqin, Dervish Himen, Haşan 
Prishtine si she shume patriot tjere do te tentojne qe te bindin Fuqite e Medha se 
lufta e popullit shqiptar per krijimin e shtetit te pavarur eshte e drejte, sic ka qene 
per te gjithe popujt tjera ne Ballkan, prandaj duhet qe keto fuqi te detyrojne 
Stambollin qe ti ndal ekspeditat ushtarake, te cilat ekspedita shtinin tmer ne 
popullaten shqiptare, por nuk mund te pengonin luften e shqiptareve. Duke nisur 
nga kjo situate, İsmail Qemall dhe patriotet tjera qe ne fiilim kerkuan nga 
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parlamenti osman qe te mos organizoje ekspedite ushtarake kunder kryengritesve 
shqiptar te vltit 1910, nga shkaku se shqiptaret jane te vendosur ne realizimin e te 
drejtave te tyre, si dhe kjo levizje do te informoje Fuqite e Medha per masakrat qe 
po i ben ekspedita e Xhavit Pashes kunder shqiptareve. Me 10 pril 1910 Nexhip 
Draga beri publike deklaraten e deputeteve shqiptar te ciiet kundershtonin gjendjen 
e jashtezakonshme te shpallur dy dite me pare nga pushteti osman ne teritorin e 
Kosoves, si dhe nuk u pranua kerkesa e tyre per formimin e nje komisioni 
parlamentar qe te hetoje masakrat e Xhavit Pashes. Edhe pse nuk u pranuan keto 
kerkesa, reagimin e deputeteve shqiptar duhet me e pa ne dy drejtime: e para 
guximi i pashembullt i reagimit te deputeteve shqiptrar, dhe e dyta ishte inkurajimi 
i intelegjences politike shqiptare qe gezonte privilegje ne pushtetin osman qe te 
gjithe se bashku te luftojne ne mbrotjen e trevave shqiptare4. Eshte me rendesi te 
potencohet se nga kjo situate e krijuar ne vitin 1910 e sidomos pas masave 
represive qe ndermori pushteti osman, filloi aktivlteti I dendur diplomatik i İsmail 
Çemalit ne sensibilizimin e situates se shqiptareve dhe krijimi i mekanizmave per te 
bindur Fuqite e Medha ne mbeshtetjen e luftes dhe krijimit te shtetit shqiptar. Ne 
kete drejtim İsmail Qemali u'a percolli diplomateve te huaj gjendjen e shqiptareve 
dhe politiken gjonturke ndaj shqiptareve, e kete se pari e beri me ambasadorln e 
Vienes ne Stamboll, Pallavicinin, te çilin e informoi mbi kerkesen e deputeteve 
shqiptar, si dhe zbatimin e reformave nga pushteti osman. Ne kete takim İsmail 
Qemali i'a beri me dije ambasadorit te Viene se shqiptaret kerkojne te kene 
ndertesen e tyre, cka nenkuptonte autonomlne e Shqiperises. İsmail Qemali dhe 
patriotet tjere tentuan qe te kene kontakte edhe me diplomatet tjere te Fuqive te 
Medha e sidomos te Anglise por per kete periudhe nuk paten sukses, nga shkaku se 
keto diplomate ende kishin nje qendrim jo te drejte ndaj kerkesave te shqiptareve. 
Nje qendrim jo te drejte do te kete edhe Anglia e cila mendonte se ne kete moment 
nuk eshte koha qe te mbeshteten kerkesat e shqiptareve se do te ringjallnin 
apetitet e shteteve tjera ne Ballkan qe mund te kete pasoja me te medha, jo vetem 
per Ballkanin por edhe me gjere, prandaj me kete rast diplomada angleze ishte 
shume e permbajtur. Ndersa kur eshte ne pyetje diplomada ruse dhe ajo franceze 
ato ishln kunder cdo levizje te shqiptareve qe shkonte drejt krijimit te shtetit 
shqlptar per shkak se kjo cenonte interesat e tyre ne Ballkan e sidomos interesat 
ruse.

4 Frasher Demaj, Britania e Madhe dhe ceshtja shqiptare 1875-1913,Prishtine 2011, 
f.185
5 Historia e Popullit Shqiptar II Rilindja Kombetare e vitet 30 te shek. XIX-1912, 
Tirane 2002 f. 429

Nga situata e krijuar ne vitetet 1910-1911 ne rafshin diplomatik mund te theksohet 
se İsmail Qemali padyshim do te jete figura kryesore diplomatike e L6vizjes 
Kombetare Shqiptare, nga shkaku se ky mendonte se shpetimi i tokave shqiptare 
nuk varej vetem nga perpjekjet e lufterave per liri, por edhe nga aftesia per te 
shfrytezuar kontraditat e Fuqive te Medha dhe rivalitetet e tyre, prandaj i kthej syte 
nga diplomacia evropiane. Qeilimi i pare I diplomacise se tij per realizimin e te 
drejtave shqiptare ishte perqendruar nga Viena, nga shkaku se Viena kishte
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interesat e veta ne Ballkan te cilat filloi ti ndertoje ne politiken e saj ne Ballkan 
edhe ate ne tri elemente: mosperzierja ne lufte, ndarje e teritoreve midis shteteve 
ballkanike dhe krijimi i nje Shqiperie me vete e cila medoemos duhet te jete e 
lidhur pas Vienes6. Per kete qendrim te politikes se Vienes mund te konkludohet se 
pse nga vitit 1909-1911 ne kete faze İsmail Qemali ka pasur disa here takime dhe 
bisedime me perfaqesues te Vienes ku eshte shtruar haptas ceshtja shqiptare dhe 
ndarja e saj nga pushteti osman. Por ne fiilim te ketyre bisedimeve Viena edhe me 
tej mbronte qendrimin e mosndryshimeve te kufijve ne Ballkan, por situata filloi te 
ndryshoje gjate vitit 1911 si rezultat i luftes italo-osmane ne njerân ane dhe ne 
anen tjerter kryengritja e vitit 1911 dhe memorandum i Greces qe ishte nje 
dokument shume i rendesishem politik per ate periudhe. 
Nje kontribut te vecante ne kete periudhe İsmail Qemali do te kete ne pregaditjen 
dhe mbajtjen e Kuvendit te Greces i çili kuvend u mbajte me 23 qershor 1911, ne 
te çilen u miratua nje memorandum i hartuar nga İsmail Qemali dhe Luigj Gurakuqi 
i njohur sİ "Libri i Kuq''7. Ne kete memorandum parashtoheshin 12 kerkesat qe 
kishin permbajtje kombetare, ku ne mes tjerave kerkohej njohja e komblt shqiptar, 
bashkimi i vilajeteve shqiptare, hapja e shkollave ne gjuhen shqipe etj8. Ky 
memorandum pati jehone ne te gjitha trevat shqiptare, dhe u mbeshtet nga te 
gjitha vilajetet dhe kreret shqiptar. Ky

6 Arben Puto Panvarsia Shqiptare Dhe Diplomacia e Fuqive Te Medha, Tirane 1978, 
f.90
7 Frasher Demaj vep. cit. f. 203
8 Arkivi I Institutit te Historise ne Tirane, vj.21-15-1522, nr. 63, d. 49/3 
Memorandum! I krerve shqiptare te mbledhur ne Grece me 23 qershor 1911
9 Historia e Populit Shqiptar...ll, f. 451
10 Frasher Demaj vep cit, f 205

dokument i'u dorezua ambasadorit osman ne Mal te Zi Sadredin Beut, por ne te 
njejten kohe nga Luigj Gurakuqi dhe delegacioni qe ishte me te i'u dorezua ne 
Cetinje edhe perfaqesuesve te Fuqive te Medha9. Me insistimin e İsmail Qemalit nje 
kopje te memorandumit i'u dergua Eduard Greyt, ministrit te puneve te jashtme te 
Britanise se Madhe, ky insistim i tij bazohej ne ate se Londra do te mbeshtes 
kerkesat e shqiptareve nga shkaku se eshte qendra e civilizimit, demokracise dhe 
te lirise se popujve. Dergimi i vecante i memorandumit Greyit, e detyroi ate qe dhe 
diplomacine angleze qe me seriozisht te miret me ceshtjen shqiptare, dhe per kete 
qeilim qeveria britanike u tregua e gatshme te angazhohej per nje "autonomi lokale 
te Shqiperise" me kusht qe kjo te mbeshtetej nga Fuqite e Medha10. Çeveria 
britanike vendosi qe ti informoje te gjitha qendrat vendimarese evropiane mbi 
situaten ne Ballkan e sidomos mbi kerkesat shqiptare, por per fat te keq nuk hasi 
ne mirkuptim nga keto fuqi prandaj deshtoi perpjekja e diplomacise londineze, dhe 
me kete deshtim u hap rruga qe shqiptaret edhe me tej te organizohen ne luften e 
tyre per pavarsi.
Aktiviteti diplomatik i İsmail Qemalit filloi te intesifikohet edhe me teper ne gjysmen 
e dyte te vitit 1911, dhe se ky aktivitet kryesisht u perqendrua perseri nga Viena 
düke dyfishuar perpjekjet e tij per te bindur Austrine per nje qendrim dhe politik te 
re ne Ballkan dhe ndaj Perandorise Osmane ku pjese e pandashme e kesaj politike 
te re te jete edhe zgjedhja e drejte e ceshtjes shqiptare cka nenkupton Pavarsi te 
Shqiperise dhe integriteti i tokave shqiptare. Ne kete prizme do te zhvillohen 
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bisedimet e İsmail Qemalit ne Paris me pgrfaqesuesit e Vienes. Ng fund te tetorit 
1911 İsmail Qemali ariti ne Paris dhe pati takim me ambasadorin e Vienes Shecenin 
ne te çilin takim u bisedua per ceshtjen shçiptare ne rrethanat e reja te krijuara ne 
Ballkan si rezultat i luftes italo- osmane11. Ne ketö takim İsmail Qemali elaboroi 
situaten ne tg çilen gjindeshin shqiptaret, düke potencuar se me rendesi sS pari 
eshte qe nga pushteti osman te njihet populli shqiptar si teresi etnike, dhe pgr kete 
qellim do ti dorezohej nje memorandum qeverise osmane, per kete kerkonte 
mbeshtetje nga ambasada austro-hungareze ne Stamboll. Por nga ana tjeter 
Sheceni ng raportin derguar Vienes potencon se "ng takim me İsmail Qemalin 
tentova te evitoj temat qe i prekte İsmail! dhe se Viena edhe metej gshte e 
interesuar per ruatjen e status-quos ne Ballkan dhe ne mos perzierjen e puneve te 
brendshme tg’pushtetit osman"12. Aktiviteti i İsmail Qemalit ne Paris nuk u nderpre, 
ai zhvilloi nje seri takimesh edhe me personalitete tg ndryshme por edhe me 
deputetin hungarez Bela de Rakovskin, i çili takim u zhvillua me kerkese te 
Rakovskit i çili deshironte te informohet per situaten dhe qendrimin e shqiptareve 
ndaj pusahtetit osman. Qe ne fiilim te takimit, İsmail Qemali potencoi se pushteti 
osman ka ditgt e numgruara, por shqiptaret nuk do te jene ata qe do ta 
shkaterojne, por do te jene shtetet sllave ballkanike, prandaj shqiptaret do te jene 
te detyruar ti mbrojne tokat e tyre. Si rezultat i situates se re tö krijuar ng Ballkan, 
sipas Rakovskit shqiptaret ose do te jene te detyruar qe te hyjne ne aleance me 
shtetet sllave qe do te jetg shume veshtire ose te vetmen mbeshtetje do ta 
körkojne te Viena, e kjo me se miri vgrehet edhe nga pergjigja e Isamail Qemalit 
qe i'a jep kur potencon se mbeshtetja e shqiptareve te monarkia do te ishte 
kombinimi me i favorshem per shqiptaret13. Me tej ng kgte takim gshtg potencuar 
se İsmail Qemalit kgrkon nga Viena sigurim dhe te mirte ng mbrojtje tgre popullin 
shqiptar si njg komb ng tgresi e jo vetgm te tregonte interes pgr shqiptargt 
katolik14. Pas sqarlmit tg teresishgm se shqiptargt sg pari jang si komb shqiptarg e 
pastaj gshtg besimi dhe se mbi tg gjithe gshte kombi e jo feja, atehere kur 
Rakovski vgrejti kgmbgngulgsine e Ismali Qemalit mbi kgrkesgn qg tg mbrohet nga 
Viena i tergr kombi shqiptar jo vetgm nga pushteti Osman por edhe nga qgllimet e 
shteteve sllave, atehere pergjigja e tij ishte se kgto nuk jang ng kompetencat e tij, 
se gshtg vetem njg deputet, dhe se pgr keto körkesa duhet tg bisedonte me 
perfaqgsuesit diplomatik te Vienes dhe nga ato te kerkojg mbgshtetje e tyre, por ng 
fundg tg takimit potencoi se Viena ka disponim pozitiv ndaj cgshtjes shqiptare, dhe 
se kjo do tg varet shumg edhe nga raportet e reja qg do te krijohen ng Ballkan15. 
Viti 1912 shgnon nje etape te re ng historing e Levizjes Kombgtare Shqiptare nga 
shkaku se gshtg vit ng tg cilgn u kurorzua lufta shume shekullore e shqiptargve pgr 
liri dhe pavarsi. Eshtg vit ne te cilgn aktiviteti i patriotgve u zhvillua ng dy drejtime, 
ng rafshin ushtarak, dhe ate diplomatik. Ng tg gjitha kgto Igvizje politike-

11 Haus und hof staats archive, Eien p-olitisches archive, Raport I Szecheny-it nga
Plisi me 28.XI 1911
12 HHStA, Raport I permendur me siper.
13 Po aty
14 Po aty
15 Po aty
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diplomatike figura kryesore do te jete İsmail Qemali, prandaj mund lirisht te 
theksohet se ky ka qene vlt i lodhshem, por dhe me i dobishem per te dhe 
bashkepuntoret e tij sepse töre ky aktivitet diplomatik ne fund do te kurorezohet 
me shpalljen e pavarsise se Shqipörisö.
Fundi I vitit 1911 dhe fiilimi i vitit 1912 tregoi qarte se pushteti osman nuk kishte 
gadishmeri te plotesoje kerkesat e shqiptareve, prandaj edhe deputetet shqiptar ne 
parlamentin osman, e sidomos Haşan Prishtina ne diskutimin e tij do te 
paralajmeronte dhe kercenonte pushtetin osman se neşe nuk plotesohen kerkesat e 
shqiptareve, shqiptaröt do te organizojne kryengritje te pergjithshme. Ky diskutim i 
tij nuk e shqetesoi vetem pushtetin osman, i çili ndermori fushate kunder patrioteve 
shqiptar qe te mos zgjidhen deputet perseri, por shqetesoi edhe Fuqite e Medha te 
cilet si duket filluan te kuptojne seriozsht se ka ardhur fundi i pushtetit osman ne 
Ballkan, dhe per kete qellim duhet me seriozisht te trajtohet dhe te zgjidhet ceshtja 
shqiptare. Duke analizuar situatön qe po zhvillohej ne fiilim te vitit 1912 dhe pas 
diskutimit te Haşan Prishtines, u pa qarte qendrimi i pushtetit osman ndaj 
kerkesave te shqiptareve, atehere me iniciativen e İsmail Qemalit u realizua takimi 
me Haşan Prishtinen, ne te çilen takim u analizua situata e pergjithshme e 
shqiptareve, dhe se u arrit ne pörfundim se egzistojne vetem dy rruge te zgjedhjes 
se cöshtjes shqiptare edhe ate: fiilimi i nje kryengritje te pergjithshme shqiptare, 
dhe intesifikimi i rruges diplomatike. Gjithashtu ne kete takim u vendos qe te 
mbahet nje mbledhje e fshehte e figurave kryesore kombetare. Mbledhja u mbajt 
me 12 janar 1912 ne lagjen Taksim te Stambollit16. Ne kete mbledhje pervec İsmail 
Qemalit dhe Haşan Prishtines morön pjese edhe Myfti bej Libohova, Bedri Pejani, 
Syrja bej Vlora, Mustafa Kruja etj. Ne mbledhje u mor vendimi qe ne pranvere te 
filloi kryengritja edhe ate se pari ne Kosove, dhe se kjo kryengritje do te kishte nje 
qender udhöheqese17. Eshte me rendesi tö potencohet se ne kete mbledhje 
gjithashtu u ndane edhe obligimet, ku Haşan Prishtina do te shkonte ne Kosove qe 
te organizoje kryengritjen, ndersa İsmail Qemall do te fillonte rrugön e vet 
diplomatike ne Evrope, per te siguruar perkrarje nga Fuqite e Medha per kerkesat 
dhe luften e shqiptareve18. Qe ne fiilim, İsmail Qemali beri perpjekje te siguronte 
mbeshtetjen e Fuqive te Medha, ku ne fiilim aktivitetin e vet e perqöndroi nga 
Viena, Roma dhe Londra, prandaj kerkoi nepermjet konzujve te ketyre shteteve te 
kete kontakte dhe takime ne ministrite e ketyre shteteve qö tu'a sqaronte, por 
edhe tu'a bere me dije qendrimin e shqiptareve dhe çili eshte qellimi i fundit i tyre. 
Edhe pse ne fiilim Fuqite e Medha nuk i mernin seriozisht körcenimet e shqiptareve, 
perseri Viena nga ana e saj po i sygjeronte Stambollit qe te ndiqte polltikön e 
leshimeve pe kundrejt kerkesave shqiptare, qe te mos u jepte shkas per kryengritje 
te armatosur19. Edhe İsmail Qemali gjate qöndrimit ne Paris ishte shprehur se 
Shqiptaret po pregaditen per nje levizje te pergjithshme dhe se te gjithe shqiptaret 

16 Haşan Prishtina, Nje shkurtim kujtimesh mbi kryengritjen shqiptare te vjetit 1912, 
Shkoder, 1921, f 43
*' Nika Nevila, Permbledhje dokumentesh mbi kryengritjet shqiptare 1910-1912, 
Prishtine 2003, f. 197-198 d. nr.116 Leter e Luigj Gurakuqit derguar Sotir Kole3as 
me 30 janar 1912.
18 Po aty, d. 123, f, 206 Leter e Fazli bej Toptanit derguar Sotir Koleas nga Nica me
3. 4.19123
19 Frasher Demaj vep. cit f. 214
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pa dallım feje se shpejti me force do te fitojne autonomine e tyre20. Eshte me 
rendesi te potencohet se krahas pregaditjeve per kryengritje, gjate muajve mars- 
korrik vazhdoi aktiviteti diplomatik. İsmail Qemali kishte kontakte permanente me 
Komitetin Ballkanik te Londres, me perfagesuesit grek, por me fiilimin e 
kryengritjes edhe me qendrat vendimarese, nga shkaku se Fuqit e Medha filluan me 
seriozisht te miren me ceshtjen shqiptare, e sidomos pas mbajtjes se Kuvendit tâ 
Junikut, i çili Kuvend u mbajt me 21-25 maj 1912, ne te çilin Kuvend per here te 
pare shqiptaret pa dallim feje mbeshteten kerkesat e tyre, kryengritjen e 
pergjithshme si dhe keto kerkesa ti dorözohen pushtetit osman. Kuvendi i Junikut 
ne rrafshin diplomatik kishte nje rendesi te madhe nga shkaku se Fuqite e Medha e 
sidomos Viena filluan te mendojne se ka ardhur koha per prishjen e status-quose 
ne Ballkan dhe se do te ndryshonte harta poliöke e Ballkanit, por ne kete ndryshim 
duhet t6 kete vend edhe per shqiptaret. Ndryshimi i situates ne Ballkan dhe 
organizimin e shqiptareve me vemendje e mbykqirte Viena e kjo me se miri verehet 
edhe nga raporti i ambasadorit Pallavicinit i çili potencon se "rolin kryesor ne 
rafshin diplomatik e ka İsmail Qemali i çili ndcdhet ne kontakt me boten e jashtme 
e sidomos me Italine dhe Greqine dhe ne baze te informatave qe kam ai ne kohe te 
fundit ka siguruar armatim per kryengritesit nga Italia" 21 . 
Ne kushtet kur kryengritja kishte mar hov te madhe dhe cliroheshin teritoret 
shqiptare, Isamail Qemali se bashku me Zia beun u lishon kryengritesve shqiptar 
nje proklamat ne te çilen thuhej: "Kryengritja duhet te organizohet e te vazhdohet 
sipas planit dhe se njerezit duhet te mblidhen ne male. Su u perket mjeteve te 
nevojshme per kryengritjen, si para, arme municion etj, do te perkujdesen kreret e 
Levizjes Kombetare Shqiptare te ellet vazhdimisht ishin ne kerkim te perkrahjes 
nga konzujt, diplomate e ambasadore te Fuqive te Medha 22 . 
Sukseset e kryengritjes shqiptare pörvec qe levizen diplomacine evropiane, 
poashtru riten apetitet e shteteve ballkanike per coptimin e tokave shqiptare, per 
kete qellim düke filluar nga tetori i vitit 1912 e deri ne shpalljen e Pavarsise, İsmail 
Qemali zhvilloi takime me perfaqesuesit e Fuqive te Medha per te sqaruar dhe 
treguar qendrimin e shqiptareve ne organizimin e nje Kuvendi Kombetar qe do te 
finalizohet me shpalljen e Pavarsise. Aty nga tetori i vitit 1912 İsmail Qemali ne 
Viene do te takonte ambasadorin e Britanise se Madhe dhe te Italise. Permbajtja e 
bisedes se İsmail Qemalit me ambasadorin britanik Kartrajt behet e ditur nga 
telegrami qe ambasadori i kishte derguar ministrit te jashtem Greyit. Ne kete takim 
İsmail Qemali kishte informuar Ambasadorin se shqiptaret do ta mbanin nje Kuvend 
Kombetar dhe do te shpallnin pavarsine e vendlt te tyre sepse tjeter rruge nuk i'u 
kishte mbetur. İsmail Qemali kembenguli ne vendosmerine e shqiptareve per te 
mbrojtur tokat e tyre "gjithe ato krahina ku flitej gjuha shqipe"23. Al terhoqi 
verejtjen nga qendrimi jo i drejte qe po mbanin shtetet ballkanike. Qeilimi i Isamail 
Qemalit ishte i qarte, deshironte te nxiste diplomacine angleze te jete me aktive ne 
Ballkan si dhe rrezikun qe mund te nderhyje diplomada austro-hungareze. Kete

20 Po aty
“ HHStA, Raport I ambasadorit Pallavicinit me 5.VII. 1912
" Bardhosh Gace, Levizja Kombetare ne Vlore 1878-1912, Tirane, f.114
23 Arben Puto vep cit f. 107, Frasher Demaj vep. cit. f. 236
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kercenim İsmail Qemali e bente me qellim qe te pengonte influencen ruse, por edhe 
austro-italiane ne Ballkan24. Sipas İsmail Qemalit, per ta penguar kete influencö 
Anglia ishte vetem te mbeshteste krijimin e shtetit te pavarur shqiptar. Pas gjithe 
elaborimit qe beri İsmail Qemali, ambasadori anglez e pyeti per politiken e jashtme 
qe do te ndiqte shteti shqiptar. Ai u pergjigj se ne Ballkan pas shkaterimit te 
Perandorise Osmane do te krijohen harta te reja politike ku nS nje ane do te jene 
shtete sllave nen ndikimin Rus dhe ne anen tjeter do te jete Rumania, Greqia dhe 
Shqiperia qe duhet te krijohet25. Nga fundi i vitit 1912

24 Arben Puto vep.cit. f. 107
25 Po aty
26 Po aty f. 102
27 Po aty
28 HHStA, Telegram i Pallavicinit nga Stambolli me 4.XI. 1912
29 İsmail Qemali ( Permbledhje Dokumentash), Tirane 1982, dok, nr, 217
30 Xheladin Shala, Ceshtja shqiptare dhe diplomada serbe 1912-1912, Prishtine 
2006, f,112-113

shtetet ballkanike i kishin shpallur lufte Perandorisö Osmane, dhe se kishin per 
qellim coptimin e tokave shqiptare qe nenkupton se ishin kunder kunder krijimit te 
shtetit shqiptar, gje qe i detyroi patriotet shqiptarg e ne radhe te pare İsmail 
Qemalin qe te zhvillojne aktivitet ne dy drejtime: drejtimi i pare ishte pregaditja per 
mbajtjen e Kuvendit Kombetar ku do te shpallej pavarsia e shtetit shqiptar, dhe 
drejtimi i dyte dhe me i rendesishem ishte aktiviteti diplomatik ne qendrat 
vendimarese evropiane per te gjetur mbeshtetje per pavarsine. Me ketö fillonte 
rugetimi perfundimtar diplomatik i İsmail Qemalit nga Stambolli i çili ne kujtimet e 
veta potencon se ishte e domosdoshme te fillonte odisene e tij nga Stambolli ne 
Vlore.... Nga shkaku se aleatet ballkanik kishin filluar pushtimin e tokave shqiptare 
dhe se kishte ardhur koha qe shqiptaret te mernin masa per shpetimin e kombit26. 
Me kete rast eshte me rendesi te potencohet se para nisjes se tij per ne Evrope ai 
beri nje visite ne Robert Kolexh, ku kishte nje grup studentesh shqiptar dhe ne 
takim me ta potencol "Shqiperia do te behej shpejt me vete dhe do te kishte nevoje 
per njerze te ditur"27. Per fiilimin e ruges se pavarsise dhe aktivitetin e İsmail 
Qemalit raporton edhe ambasadori i Vienes ne Stamboll Pallavcini i çili ne 
telegramin derguar Vienes potencon se İsmail Qemali se bashku me Luigj 
Gurakuqin kanö nisur rugen per ne Evrope nga ku do t6 shkojne ne Shqipöri per te 
shpallur pavarsine28. Udhetimi i tij mund te ndahet ne tri etapa: etapa e pare ka 
qene ndalesa ne Bukuresht, etapa e dyte ka qene vizita ne Viene dhe etapa e trete 
rruga nga Italia per ne Shqiperi qe rezulton me shpalljen e pavarsise. 
Sic potencuam se etapa e pare ka qene takimi ne Bukuresht ku se bashku me Luigj 
Gurakuqin me 5 nentor u mbajt nje mbledhje ne Bukuresht, ku u vendos per masat 
qe duhet te mernin per shpalljen e pavarsise se Shqiperise29. Ne kete mbledhje u 
pörcaktuan dy objektiva: e para te krijohet nje komitet brenda tokave shqiptare qe 
do te mer ne mbrojtje trevat shqiptare, dhe se dyti te vazhdohet me rugen 
diplomatike. Ne Bukuresht İsmail Qemali ka pasur takim edhe me personalitete 
rumune, ne Ambasaden Austro-hungareze, düke tentuar ti bindin Fuqit e Medha qe 
perfundimisht duhet te pajtohen me shtetin shqiptare30. Etapa e dyte e udhetimit te 
İsmail Qemalit ishte Viena, ku me te aritur me 9 nentor dergoi nje telegram ne 
emer te djalit te tij Et'hemit ku thuhet: "Vij me vaporin e pare. E ardhmja e
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SE SHQIPERISE

Shqipârisâ eshte e sigurtâ. Telegrafoni kudo qâ te kene besim te plot per fatin e 
atdheut"31. Takimin e parâ nâ Viene nâ ministrinâ e jashtme e pati mâ 12 nântor, 
ne tâ çilin takim ai edhe nje here pârsâriti qândrimin e shqiptarâve per krijimin e 
shtetit shqiptar, dhe se kârkoi nga Viena qâ te mbeshtes shtetin e ri shqiptar dhe ti 
bind Fuqitâ tjera per realitetin e ri nâ Ballkan. Pârkundâr pârpjekjeve tâ medha te 
İsmail Qmalit, Viena edhe metej kishte qândrim te pacaktuar dhe ende nuk kishin 
besim tâ plot te İsmail Qemali, prandaj ju tha se qeveria Vienase nuk mund tâ hyjâ 
ne diskutime me te hollâsishme, dhe se Viena edhe mâ tej mban neutralitet si dhe 
lufta ende vazhdon prandaj âshtâ akoma heret per te mare qândrlm tâ prerâ pâr 
kâtâ câshtje32. Eshtâ me rândâsi tâ potencohet se gjatâ kâtij aktiviteti, İsmail 
Qemali udhetoi edhe per Budapest ku sâ pari u takua me kontin Andrashl dhe 
Hadiku, ku ky i fundlt i tha qe do tâ takohet edhe me ministrin e jashtâm 
Berhtoldin. Ky takim u zhvillua po atâ nate nâ shtâpinâ e Hdikut. Lidhur me 
pârmbatjen e bisedimeve İsmail Qemali potenconte se Berhtoldi i aprovol pikpamjet 
e tija pâr câshtjen kombâtare33. Eshtâ vâshtirâ tâ konkludohet se çili ka qenâ 
qândrim zyrtar i Vienâs, pavarsisht qâ takimi ka qenâ nâ shtâpi private. Nâ bazâ te 
anallzave dhe rethanave diplomatike qâ janâ zhvilluar nâ kâtâ pâriudhe, Viena nuk 
ka deshlruar qâ nâ mânyrâ tâ hapur tâ mbâshtes kârkesat e shqiptarâve nga 
shkaku se nuk ka dâshiruar qâ tâ prish marâdheniet me Român e kjo vârehet edhe 
nga telegram qâ Berhtoldi i dârgoi Româs ku informon se vetâm ka ndâgjuar 
qândrimin e tyre ndârsa pâr hapat e mâtejshme do ti koordinojmâ punât ne tâ dy 
shtetet qâ tâ jetâ nâ interesin tonâ34. Pas njâ aktiviteti tâ dendur diplomatik, dhe 
situata qâ po e impononte lufta ballkanike, İsmail Qemali do arije ne Itali ku 
pregaditet pâr tâ ardhâ nâ Shqipâri. Ai mâ 18 nântor nga Trieshta i drejtohet 
komisionit pregaditor pâr shpalljen e pavarsisâ nga kârkonte tâ sigurohet pjesmarja 
e pârfaqâsuesve tâ popullit pâr mbledhjen e Kuvendit Kombâtar nâ Durâs ose nâ 
Vlorâ dhe theksonte: "Câshtja jonâ politike âshtâ siguruar pârfundimisht"35. Ndârsa 
mâ 19 nântor nga Trieshta do tâ deklarojâ: "me tâ mbritur nâ vend do tâ shpalli 
pavarsinâ e Shqipârisâ dhe do tâ formoj njâ qeveri tâ pârkohshme"36. Mâ 19-20 
nântor 1912 İsmail Qemali me 14 bashkpuntorâ ariti nâ Durâs ku qândruan deri mâ 
23 nântor, dhe pasi nâ Dursâ nuk egzistonin kushtet pâr shpalljen e pavarsisâ u 
vendos qe tâ udhetohet drejt Vlorâs qâ atje tâ shpallet pavarsia.37. Me tâ aritur nâ 
Vlorâ filluan pregaditjet e fundlt pâr shpalljen e pavarsisâ, por kjo ngjarje historike 
ndiqej me vâmendje tâ madhe edhe nga diplomada evropiane dhe ballkanike, te 
cilât varsisht nga interesat dhe qâllimet qâ kishin tentonln qâ tâ bindin İsmail 
Qemalin qâ tâ heq dorâ nga kjo rrugâ. Pas shumâ perpjekjeve dhe vuajtjeve mâ nâ 
fund, mâ 28 nentor 1912 u hap Kuvendi Kombâtar nâ Vlorâ, nâ tâ ellin Kuvend 
İsmail Qemali nâ fjalimin e tij potencoi tâ gjitha shkaqet qâ sollen deri te ky akt, 

31 İsmail Qemali ( Permbledhje Dokumentash), nr. 218
32 HHStA, Buletiniu ditopr I Vienes dt. 12. XI.1912
33 Arben Puto vep.cit.f.106
34 HHStA. Telegram I Berhtoldit dt. 22. XI. 1912
35 Xheladin Shala, Ngjarje dhe Personalitete Historike, Prishtine 2009, f.99
36 Arben Puto vep. cit. f. 109
37 Xheiadin Shala, Marredheniet shqiptaro-serbe 1912-1918, Prishtine 1989, f. 96
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SHABANt

düke mos lene anash edhe rugen diplomatike qe klshte zhvilluar nga vizitat e 
ndryshme nga sic shprehet ai "cdokundi kemi tentuar te sqarojme qellimet tona 
dhe se ne baze te raporteve qe egzistojne ne Evrope, me teper mbeshtetje munde 
te kemi te Viena dhe Roma, ndersa kunder eshte Rusia e cila mbron interesat e 
shteteve sliave ne Ballkan dhe eshte kunder shpalljes se pavarsise". Kuvendi 
Kombetar i Vlores zgjodhi per kryetar İsmail Qemalin, ku ky Kuvend duhej qe 
menjehere te shpallte pavarsine dhe pas nenshkrlmit te te gjithe delegateve u 
lexua teksti i shpalljes se pavarsise, u zgjodh qeveri e perkohshme ne krye me 
İsmail Qemalin. Detyra e pare diplomatike e İsmail Qemalit pas shpalljes se 
pavarsis ishte qe te informoje Fuqite e Medha me vendimin. Ky akt nuk ishte i 
papritur per Fuqit e Medha. İsmail Qemali vendosi qe me telegram ti informoje 
edhe Fuqite e Medha, me kete rast nuk deshiroj qe te potencoj te gjitha telegramet 
qe i ka derguar Qeveria e Vlores, por eshte me rendesi te potencohet se kjo qeveri i 
informoi edhe shtetet ballkanike per aktin dhe vendimin e Vlores. 
Ne fund deshiroj te potencoj se ne baze te dokumenteve dhe burimeve arkivore del 
qarte se figura kryesore diplomatike e Levizjes Kombetare ne fazen e fundit te 
rilindjes kombetare qe u kurorezua me shpalljen e pavarsise ka qene İsmail Qemali, 
i çili aktivitetin e vet diplomatik nuk e perfundoi me shpalljen e pavarsise, por nje 
kontribut si kryeminister i perkoshem ka dhene edhe gjate Konferences se Londres 
ku me kembengulje mbronte trojet shqiptare qe te mos coptohen ne interes te 
shteteve ballkanike. Prandaj historiografia diplomatike shqiptare edhe me tej duhet 
ti kushtoje nje rendesi te vecante ketij burreshteti dhe diplomat) te shquar i çili se 
bashku me patriotet tjere kurorezoi me sukses aktivitetin e vet kombetar düke i 
lene popullit shqiptar nje shtet edhe pse te cunguar por jo me fajin e tij dhe 
patrioteve tjere prandaj na sot ne 100 vjetorin e Shpalljes se Pavarsise se 
Shqiperise i'u perkushtojme nje vemendje te vecante dhe i vendosim ne vendin e 
merituar te histerise sone kombetare.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU KARARLARI ÇERÇEVESİNDE 

TÜRKİYE'DE BİLGİ EDİNME HAKKI

Doç. Dr. Ramazan ŞENGÜL1

ÖZET

Çalışma, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK) kararları çerçevesinde 

Türkiye'deki bilgi edinme hakkını incelemektedir. Çalışmanın amacı, BEDK'nın 
vermiş olduğu kararlarla bilgi edinme hakkını nasıl etkilediği ve bu hakkın 

Türkiye'de nasıl bir gelişim izlediğini ortaya koymaktır. Teorik bir perspektif 
içerisinde gerçekleştirilen çalışmada yöntem olarak literatür taraması yapılmış ve 

BEDK'nın vermiş olduğu kararlar analiz edilmiştir. Çalışmayla yürürlüğe girdiği 
dönemden günümüze kadar bilgi edinme hakkının kullanım düzeyinin arttığı ve 

kamu yönetiminin bilgi edinme hakkına ilişkin ödevleri konusunda duyarlılık 

gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar KelimelerTürkiye, Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi Edinme Değerlendirme 

Kurulu.

GİRİŞ

Bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminin bireylerle olan ilişkilerini dönüşüme 
uğratmaktadır. Gizliliği esas alan yönetim anlayışının şeffaflaşma yolunda 

evrimleşmesinde bilgi edinme hakkı önemli katkılar sağlayacak bir değişkendir. 
Yönetsel karar ve politikaların neden ve süreçlerinin toplum tarafından bilinmesi, 

değerlendirilmesi ve eleştirilmesi kamu yönetimlerini klasik işgörme reflekslerini 

gözden geçirmeye zorlamaktadır.

Gelişmiş demokratik ülkeler kamu yönetiminin şeffaflaşması ve demokratikleşmesi 
sürecinde kilometre taşı niteliğindeki bilgi edinme hakkına özellikle 2O.yüzyılın ikinci 

yarısından sonra hukuki zemin kazandırmışlardır. Günümüzde bilgi edinme hakkına 

ilişkin uluslararası düzeyde ortak anlayışın mevcut olduğu görülmektedir.

Türkiye'de bilgi edinme hakkının mevzuata girişi 2003 yılında kabul edilen Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu ile olmuştur 2010 Anayasa değişikliği sonrası bilgi edinme

Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 
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hakkı konusunda yeni bir dönem başlamıştır. Sözkonusu değişiklikle bilgi edinme 

hakkı anayasal hak haline getirildiğinden bu hakka daha güçlü hukuki koruma 
sağlanmıştır. Bilgi edinme hakkının kurumsallaşmasıyla birlikte Türkiye'de kamu 

yönetimi ile bireyler arasındaki ilişki modeli şeffaflık düzleminde yeniden 

şekillenmektedir.

BİLGİ EDİNME HAKKININ NİTELİĞİ VE TÜRKİYE'DE BİLGİ EDİNME 

HAKKININ KABULÜ

Kamu yönetimi faaliyetleri kamu yararını gerçekleştirmek için yapılır. Yönetsel işlem 
ve eylemlerin kamu yararı amacıyla yapılıp yapılmadığı toplumun ilgi alanındadır. 

Bilgi edinme hakkının tanınmadığı durumlarda vatandaşların yönetimin politikalarını 
öğrenme ve değerlendirme imkanı yönetimin takdir ettiği ölçüde mümkündür. Diğer 

yandan vatandaşlar, kamu hizmet talebinde bulunan ve bu hizmetlerden etkilenen 

kişiler olarak bilgilenme ihtiyacı içerisindedir. Çeşitli nedenlerle karşı karşıya geldiği 
yönetim karşısında kendi argümanlarını etkin şekilde ifade edebilmelerini 
sağlayacak bilgiler çoğunlukla yönetimin elinde bulunmaktadır. Bu bilgilere erişimin 

bireylere hak olarak tanınması hukuk güvenliği açısından önem arzeder.

Şeffaf yönetim anlayışından önceki dönemlerde kamu yönetimlerinin halkı 

bilgilendirmesi daha ziyade yönetsel emirlerin iletilmesi ya da propaganda yapmak 

amacını gütmekteydi. Bilgi vermek yönetim için ödev olarak görülmemekteydi 

(Eken, 2005:36). Bilgi edinme hakkıyla temel olarak kişilerin yönetimde bulunan 

bilgilere ulaşması ve elde etmesi serbestliği sağlanmaktadır. Kişilerin bilgilenme 
ihtiyacı hak kapsamında düzenlenirken bu İhtiyacın karşılanmasında yönetimin 

ödevli hale getirilmesi gerekir. Dolayısıyla bilgi edinme hakkının kişilere ve yönetime 

yönelik olmak üzere çift yönlü etkisi bulunmaktadır (Özkan, 2004:38).

Yönetimin denetimsiz şekilde sahip olduğu bilgilerin kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerine olumsuz etkisi olabilir (Frayssinet, 1983:562). Bu nedenle 

vatandaşların yönetimden bilgi edinebilmesi hem demokratiklik anlamda hem de 
etken bir yönetimin tesisi için zorunlu bir faktördür (Eroğul, 1991:70). Birçok 

demokratik liberal ülke 1970'li yıllardan itibaren yönetimin şeffaflaşmasına yönelik 

hukuki düzenlemeler yaptılar. Sözkonusu ülkeler bilgi edinme hakkını garanti altına 
alırken 1766'da İsveç'de kabul edilen modelden etkilenmişlerdir. Yeni hakla birlikte 

yönetilenler bilgi edinme hakkı konusunda yeni garantilere sahip oldular (Chevallier, 

1994:423). Bu dönemde bilgi edinme hakkına yönelik düzenlemelerin 

zamanlamasını sorgulayan Saintmarc, yönetilen ve yönetimden kaynaklanan 

nedenlerin etkili olduğu kanısındadır. Eğitim ve kültür düzeyinin artmasına bağlı
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olarak toplumlar bilgilenme ihtiyacına duyarlı hale gelirken gizlilik kültürü nedeniyle 

eleştirilen yönetimin algısını düzeltme güdüsü de bilgi edinme hakkının kabulünde 

etkili olmuştur (Saintmarc, 2004:11).

Türkiye'de 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kabulünden önce bilgi edinme 

hakkı konusunda genel bir hukuki dayanak bulunmamaktaydı. Farklı kanunlarda 
bilgi edinme hakkına ilişkin çeşitli hükümler mevcuttu. Avukatlık gibi belirli meslek 

mensupları kendi kanunları çerçevesinde bilgi edinme hakkından yararlanmaktaydı 

(Kaya, 2005:293). 2003 Yılında kabul edilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının yönetiminde şeffaflığı benimsemişti. Kanunda 

"her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması 

amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir" hükmüyle yönetime ödev verilmişti. 

5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında 
Kanun, 5.maddede kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinin temel ilkelerini 
belirlemişti. Bu ilkelerden birisi kamu kurum ve kuruluşlarına halkın bilgi edinme 

hakkını kullanması konusunda gerekli tedbirleri alma ödevi vermişti. 41.Madde ise 
"bilgi edinme hakkı ve saydamlık" başlığı altında gerçek ve tüzel kişilerin kanunla 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahip olduğunu hüküm 
altına almıştı. Kamu kurum ve kuruluşları, kanunda belirtilen istisnalar dışında 
kişilerin bilgi ve belgeye erişimini sağlamakla yükümlüydü. Ayrıca Türk Hukuku'nda 

Anayasanın 74.maddesi kapsamında kişilere dilekçe hakkı tanınmıştır. Anayasal 

hakkın uygulanmasına sağlamak üzere çıkarılan 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanunun 3.maddesinde vatandaşların kendileriyle veya kamuyla 

ilgili dilek ve şikayetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yetkili makamlara 

yazı ile başvurma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir.

Bilgi edinme hakkına ilişkin genel düzenlemenin olmadığı dönemde Türkiye'de kamu 

yönetimi kendisindeki bilgilerin erişime açılması konusunda belirleyici pozisyona 
sahipti. Kanunlarda açık düzenleme olmadığı durumlarda hangi bilgilenn toplumun 

erişimine açılacağına kamu kurum ve kuruluşları karar vermekteydi. 2003 yılında 

kabul edilen 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kamu yönetiminin bilgi 

paylaşımı konusundaki tekelini kırmış ve yönetsel bilgi paylaşımı hukuki çerçeveye 
kavuşturulmuştur. Bilginin erişime açılması hususundaki boşluklar kapatılmış, 

yönetimin takdiri ve olası keyfiliğine karşı kanuni düzenleme esas alınmıştır.

Bilgi edinmeye ilişkin kanun çıktığı dönemde kamuoyunda çok fazla gündeme 

gelmemiştir. Eken, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu tasarısının kamuoyunda 

çok fazla tartışılmamasını iki nedene bağlamaktadır. Birincisi, toplumsal aktörlerin 
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tasan üzerinde görüş birliğinde olmasıdır. İkincisi, bilgi edinme hakkı talebinin 

toplumun kendi dinamiklerinden kaynaklanmaktan ziyade Avrupa Birliği süreciyle 

bağlantılı olmasıdır (Eken, 2005:102).

4982 Sayılı kanun, bilgi edinme hakkının kullanımında olası uyuşmazlıklann 

çözümünü yönetime bırakmamış, bu konuda yeni bir yönetsel birim oluşturmuştur. 

Yargı öncesi bir kurul olarak dizayn edilen BEDK, yönetimin bilgi edinme 
konusundaki red kararlarını denetime tabi tutmaktadır. Yargı mekanizmasına göre 

daha hızlı, basit ve masrafsız işleyen bir yönetsel başvuru yoludur.

GENEL BİR HAK OLARAK YÖNETİMDEN BİLGİ EDİNME

Bilgi edinme hakkının uygulama alanı kamu hizmetleridir (Lasserre vd., 1987:76). 

Kişilerin yönetimin elindeki bilgi veya belgeye ulaşmaları bu yöndeki talepleriyle 
başlar. Bireylerin yönetimden bilgi veya belge talebinde bulunması kişisel veya 
toplumsal bir konuda bilgilenme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyacın 

karşılanması yönetim tarafından gerçekleştirileceğinden bu hak çerçevesinde 
yönetimin yükümlü olarak tespit edilmesi gerekmektedir (Özkan, 2004:38).

4982 Sayılı kanuna göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları bilgi verme yükümlüsüdür. Özel kişi ve kuruluşlar bilgi edinme 
yükümlüsü olarak düzenlenmediğinden bu kurumlara yapılan başvurular hakkın 

kapsamında değildir. Nitekim BEDK, Yapı ve Kredi Bankası'na yapılan bilgi edinme 

başvurusunun reddini bu bankanın 4389 sayılı Bankalar Kanununa göre kurulmuş 
özel sermayeli bir mevduat bankası olmasından dolayı uygun görmüştür1 2. Yükümlü 

idarelerden bilgi veya belge talep edilmesi gerekmektedir. BEDK, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğüne yapılan "665 parselle alakalı raporlarda çelişkilerin kaldırılması 

ve tapuda 3510 m2 tekabül edecek ölçüleri yapılarak, tapuda ve tescilde haritasına 
uygun ölçü haritası ile çelişkilerin ortadan kaldırılmış şekilde raporlar düzenlenmesi" 

talebini bilgi edinme hakkı kapsamında görmeyip 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında işlem yapılması gerektiğine hükmetmiştir3.

1 Karar Tarlhl:16/09/2010 Karar Sayısı:2010/1548 http://www.bedk.gov,tr/QrnekK.aspx.
12.06.2012.
3 Karar Tarlhl:25/12/2008 Karar Sayısı:2008/1386 http://www.bedk,qov.tr/OrnekK.asox, 
12.06.2012.

4982 Sayılı kanun, bilgi edinebilecekler açısından vatandaş ölçütü üzerinden ayrıma 

gitmektedir. Türk vatandaşı olan kişiler açısından herhangi bir sınırlama 

yapılmamıştır. Yabancıların bilgi edinme hakkından yararlanması kanunda belirtilen 

ölçütleri karşılamalarına bağlıdır. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de 

faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet 
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alanlarıyla İlgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi edinme 

hakkından yararlanabilecekleridir4.

4 Dışişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Ve Buna Bağlı 
Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ 17/10/2008 
Tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

5 Karar Tarlhl:27/05/2010 Karar Sayısı:2010/902 http://www.bedk.aov.tr/OrnekK.asox , 
12.06.2012.

Bilgi edinme yükümlüsü olan kurum ve kuruluşlar, kanunun kabul ettiği istisnalar 

dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi erişime açmalıdırlar. Bilgi ve belgeye erişim 

talepleri başka kanunlar gerekçe gösterilerek reddedilemez. Zira 4982 sayılı kanuna 
göre diğer kanunların Bilgi Edinme Hakkı Kanununa aykırı hükümleri 

uygulanmayacaktır. Örnek bir kararda İlgili "İstanbul Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odasına başvurarak, Oda tarafından düzenlenen Balo Yemeği için ödenen 

her türlü giderin (yemek, ikram, müzik, orkestra, sanatçı, vs.) fatura ya da 
makbuzlarının onaylı suretleri ile yemeğe katılanlardan alınan davetiye bedellerinin 

toplam tutarını (gelirinin)" öğrenmeye yönelik bilgi talebinde bulunmuştur. Oda, 

bilgi talebini Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7, 8, 21 ve 25. maddeleri ile Türk Ceza 
Kanununun 135, 136 ve 137. maddelerini gerekçe göstererek reddetmiştir. Red 
kararını yerinde görmeyen BEDK, kurum ve kuruluşların kanunun kabul ettiği 

istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi erişime açmaları gerektiği hususunu 
hatırlatmıştır5.

Bilgi edinme hakkı yönetimin sahip olduğu veya olması gerektiği bilgi ve belgeler 

için kullanılmaktadır. Yönetime, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya 
da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak 

başvurulara olumsuz cevap verebilme hakkı tanınmıştır. BEDK, kararlarında bu 

ayrımı dikkate almaktadır. Bir kararında ilgili "Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne 

başvurarak, halen Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezsiz 
Yüksek Lisans öğrencisi olduğundan bahisle, 2010 yılı Eylül ve Ekim aylarında 

yapılacak olan yeterlilik sınavlarına hazırlanabilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde 
yapılmış yeterlilik sınavına İlişkin tüm soruların gönderilmesini talep etmiştir." 
İdarenin "söz konusu sınav sorularını hazırlayan komisyonlar her sınav için farklılık 

gösterdiğinden size gönderilebilecek basılı ortamda sınav soruları mevcut 
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bulunmamaktadır" şeklindeki red kararını ayrı veya özel bir çalışma gerektiren bilgi 
olarak görerek kanuna uygun bulmuştur6.

6 Karar Tarihl:16/09/2010 Karar Sayısı:2010/1573 http://www.bedk,qov.tr/OmekK.aspx, 
12.06.2012.
7 Karar Tarlhi:12/08/2010 Karar Sayısı:2010/1439 http;//www,bedk.qov.tr/OmekK.aspx. 
12.06.2012.

Yönetim, bilgi edinme başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını 

vermekle yükümlüdür. Belgeye erişimin bu yolla mümkün olamamasını dikkate alan 

4982 sayılı kanun çeşitli seçenekleri düzenlemiştir. Yönetim başvuru sahibine yazılı 
veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini; 

ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini; görüntü kaydı 
şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini sağlamalıdır. Belgeye zarar 
vermemek koşuluyla sözkonusu seçenekler dışında ayrıca yönetimin takdir edeceği 
şekilde belgeye erişim de mümkündür. Belgeye erişim ücretlendirilebilir. Yönetim, 

başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti talep 
edebilir.

Yönetimin bilgiye erişimi talebini belli süre içerisinde sonuçlandırması gerekir. 

Kanuna göre bilgi veya belgeye erişim onbeş iş günü içinde sağlanmalıdır. Bu 
kuralın istisnası talep edilen bilgi veya belgenin başvurulan kurum ve kuruluş 

içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve 

kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla 
kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Sözkonusu 

durumlarda bilgi veya belgeye erişim otuz iş gününde tamamlanmalıdır. BEDK, 

kendisine ulaşan itiraz başvurularını incelerken bilgi talebinin süresi içerisinde 
yapılıp yapılmadığını dikkate almaktadır7.

BEDK genel değerlendirmesine göre 2010 yılında yönetime 1 353 620 bilgi edinme 
başvurusu yapılmıştır. Başvurulardan 1 098 870'sine olumlu cevap verilmiştir. 

Olumlu cevaplanan başvuruların toplam başvurulara oranı % 81,2'dir. 

Başvurulardan 75 925'ine kısmen olumlu kısmen de olumsuz cevap verilmiştir. Bu 

sayının toplam başvurulara oranı % 5,6'dır. 89 749 başvuru ise reddedilmiştir. 
Dolayısıyla toplam başvuruların % 6,6'sına olumsuz cevap verilmiştir. Toplam 

başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye 

erişim sağlanan başvuruların sayısı 8 427 olup toplama oranı %0,6'dır 

(http://www.bedk.aov.tr/genel-raporlar.aspx, 12.06.2012).

Bilgi edinme taleplerinin reddedilmesi durumunda yönetime düşen ödev, kararının 

gerekçeli olması ve red kararına karşı başvuru yollarını belirtmesidir. Kanuna göre
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bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce 

kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde BEDK'ya itiraz edebilir. Bilgi Edinme 

Genel İstatistiklerine göre 2005-2010 Döneminde BEDK'ya yapılan başvurularda 

artış olmuştur. Zaman içerisinde daha fazla başvuru sahibi BEDK'ya itirazda 

bulunmuştur. Reddedilen bilgi edinme taleplerine ilişkin 2005 yılında 1 120 kişi 

BEDK'ya başvurmuştur. Bu sayı 2010 yılında 1 731'ye yükselmiştir. Aynı dönemde 
idari yargıya başvuranların sayısı ise 311'den 716'ya çıkmıştır
(http://www.bedk.qov.tr/qenel-raporlar.aspx, 12.06.2012).

MEŞRU YARAR ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİN BİLGİ VERMEMESİ

Bilgi edinme hakkının tanınmasından önceki dönemde bireylerin yönetimden talep 

ettiği bilgilerin verilmemesinde kullanılan temel argüman gizlilik olmuştur. Kamu 
kurum ve kuruluşlarının elinde bulunan bilgilerin gizlilik kapsamında tasnif edilmes 
hiyerarşik düzen içersinde belirlenmiştir. Herhangi bir belge hakkında gizlilik karan 

bulunmaması durumunda belgenin erişime açılması yönetimin takdirinde olmuştur. 

Uygulamada kanuni anlamda herhangi bir yasaklamanın olmadığı bilgilerin kamu 
görevlileri tarafından "devlet sırrına" dönüştürüldüğü görülmüştür (Emre, 

2003:227).

Bilgi edinme hakkı mutlak bir hak olarak düzenlenmemekte, kimi bilgilerin gizli 

kalması gerekmektedir. Nispi niteliği nedeniyle bilgi edinme hakkının kullanımına 

sınırlamalar getirilmektedir. Bilgi edinme hakkının kullanılmasında kişisel yarar İle 

kamu yararı arasında çatışma yaşanması durumunda meşru bir yararın gereği 

olarak kamu yararına öncelik verilmekte ve bilgi edinme hakkı sınırlanmaktadır 

(Önder, 2011:221). însan hakkı olarak bilgi edinme hakkının doğal sının her şeyden 
önce diğer kişilerin özgürlük alanıyla sınırlandırılmıştır (Zengin, 2012:49). Avrupa 
İnsan Haklan Sözleşmesinin 8. maddesi özel ve aile yaşamına saygı gösterilmesini 

istemektedir. Bu bağlamda kişinin adli sicil kayıtları, sağlık dosyası gibi özel yaşam 

ilişkin bilgiler erişime kapalıdır. Diğer yandan bilgi edinme hakkı, devletin tüm 
eylem ve işlemlerine erişimi mümkün kılmamaktadır. Kamu güvenliği, milli 

savunma, diplomasi, ekonomik, ticari ve mali politikalar, idari ve adli soruşturma 
gibi bazı alanlarda bilgi edinme hakkı kısıtlanmaktadır (Eken, 2005:74).

4982 Sayılı Kanun bilgi edinme hakkını mutlak bir olarak düzenlememiş, kimi 

konularda bilgiye erişimi kapatmıştır. Kanunun yazımında yöntem olarak önce bilgi 

edinme hakkının niteliği ve yönetimin ödevlerinin düzenlenmesi ardından bilgi 
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edinme hakkının sınırlarının belirtilmesi şeffaf yönetim anlayışı açısından olumlu bir 
tutum olarak değerlendirilmiştir (Eken, 2005:112). -

4982 Sayılı Kanunun 4.bölümünde bilgi edinme hakkının sınırları düzenlenmiştir. Bu 

bölümde zikredilen bilgi ve belgeler erişime açık değildir. Yargı denetimi dışında 
kalan işlemler, devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin ekonomik çıkarlarına 

ilişkin bilgi veya belgeler, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler, İdari soruşturmaya 
ilişkin bilgi veya belgeler, adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya 
belgeler, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, ticari sır, kurum içi 

düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler, tavsiye ve mütalaa talepleri 
bilgi edinme hakkının istisnalarını oluşturmaktadır.

Kanunda sayılan sınırlamalar yönetimin bilgi edinme taleplerini reddetme 
gerekçelerini oluşturur. Kamu kurum ve kuruluşları kendileri gizlilik sebepleri 

üretemezler (Şengül, 2008:78). Yönetimin gizlilik kararı vermesi mümkün olmakla 

beraber bu kararı gerekçelendirmesi gerekmektedir. Yönetim, kanunda belirtilen 
hangi nedenlere dayalı olarak gizlilik kararı verdiğini yazılı şekilde açıklamalıdır. 
Gerekçe gösterilme zorunluluğu, yönetimin sistematik olarak olumsuz karar 
vermesini önleyecek bir tercihtir.

Kanunda sayılan istisnaların fazla olduğu ve geniş tutulduğu konusunda genelde 

uzlaşı bulunmakla beraber bu durumun bilgi edinme hakkını ortadan kaldıracak 

nitelikte olup olmadığı doktrinde tartışılmaktadır. Bayraktar, kanuni sınırlamaların 
genişliğinin adeta bilgi edinme hakkını ortadan kaldırdığı düşüncesindedir. Zengin 

ise sınırlamalara ilişkin genişliğin hakkı ortadan kaldıracak mahiyete ulaşmadığı 
kanısındadır (Zengin, 2012:50).

Bilgi edinme hakkının kapsamı ve sınırları BEDK'nın verdiği kararlarla netleşmekte 
ve kimi somut uyuşmazlıklarda kurul kararları yerleşik hale gelmektedir. Bilgi 

edinme hakkının sınırlarının tespitine yönelik BEDK'nın 2004 yılından itibaren aldığı 

birçok karar bulunmaktadır. Bilgi edinme hakkına ilişkin bir uyuşmazlıkta başvuru 

sahibinin Adalet Bakanlığından kendisine Birinci Sınıfa Ayrılma Sicil Fişinin onaylı bir 
suretinin verilmesi talebi bakanlıkça reddedilmişti. BEDK, bakanlığın red kararını 

yerinde görmediği kararında bilgi edinme hakkının istisnalarını dar şekilde 

yorumlayarak hakkın kapsamını genişletmiştir. BEDK, çağdaş kamu yönetimi 
anlayışının hakim olduğu ülkelere atıfta bulunarak kamu görevlileri için düzenlenen 

sicil raporu benzeri dosyaların üçüncü kişilere karşı gizli tutulduğu, dosyanın 

ilgilisine karşı ise açık olması gerektiği görüşünü 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununa dayandırmaktadır. Kanunun 15. maddesindeki "Yargı denetimi dışında 

kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek 
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nitelikte olanlar, bu Kanun kapsamına dahildir....", 18. maddesindeki "Sivil ve 

askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu 

Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve 

meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi 
edinme hakkı kapsamı içindedir", 25. maddesindeki "Kurum ve kuruluşların, 

kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına 

ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı 
dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi 

edinme hakları saklıdır" hükümlerini kurum ve kuruluşların kendi personeli hakkında 
sahip oldukları bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması, ancak bu bilgi 

ve belgeler ilgili kişinin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise 

o kişiye açık olması şeklinde yorumlamıştır8.

• Karar Tarihi:26/09/2007 Karar Sayısı:2007/I017 http://www.bedk.qov.tr/OrnekK.aspx. 
12.06.2012.
’ Karar Tarihl:04/03/2010 Karar Sayısı:2010/396 http://www.bedk.qov.tr/OmekK.asPX. 
12.06.2012.

BEDK, bilgi edinme hakkının kullanılmasında ihmal veya kusuru olan kamu 
görevlileri hakkında hukuki işlem yapılmasını bağlı bulunduğu kurumdan talep 

etmektedir. BEDK bir kararında "kamu görevlilerinin sicillerinin ilgilisine açılması 

konusundaki istikrar kazanmış Kurulumuz kararlarına ve uygulamada bu konuda 

kamuda oluşmuş uygulama birlikteliğine rağmen ilgilinin talebinin karşılanmadığı 
görüldüğünden dolayı, söz konusu mevzuatın uygulanmasında ihmali, kusuru veya 

kastı bulunan personelin tespit edilerek haklarında 4982 sayılı Kanunun 29 uncu 

maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği hususunun Kumluca Belediye 

Başkanlığına bildirilmesi" yönünde karar almıştır9.

Bilgi edinme hakkına getirilen istisnalarla kamu yararı ve kişilerin özel yaşamı 

korunmaya çalışılmıştır. Bilgi talebi kendisine ulaşan yönetim, istenilen bilginin 
gizlilik kapsamına girip girmediğine karar veren ilk düzeydir. Ancak kanunda 

öngörüldüğü gibi yönetimin verdiği gerekçeli red kararı nihai karar değildir. Yönetsel 

kararın denetimi hem yargı öncesi mekanizma olan BEDK tarafından hem de idari 
yargı tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgi edinme hakkına ilişkin temel husus, 

hakkın çerçevesinin somutlaşmasında kurul ve idari yargının bilgi edinme hakkına 
ilişkin yorumları olacaktır. Mevcut hükümlerin temel hak ve özgürlükler açısından 

geniş bir yoruma tabi tutulması mümkün olduğu gibi daraltıcı bir yoruma tabi 

tutulması da mümkündür.
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Bilgi toplumunda kamu yönetimlerinin bilgilerini toplumla paylaşmaları yerleşik 

yönetim prensibi haline gelmiştir. Bilgi edinme hakkı, geleneksel yönetim 

reflekslerinin dönüşümünü sağlamaktadır. Vatandaşlar tarafından bilgi edinme 

hakkının sürekli ve sistematik şekilde kullanılması bilgi verme ödevinin memurlar 

tarafından benimsenmesini hızlandırıcı bir olgudur. Vatandaşların aktif tutum 
sergilemeleri bilgi edinme hakkının kurumsallaşmasında önemli bir etkendir. Bu 

sayede bilgi verme yönetim İçin rutin yönetsel refleks haline gelecektir.

Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kabulüyle şeffaf yönetime doğru önemli 

bir eşik aşılmıştır. Kendilerine tanınan yeni hak çerçevesinde vatandaşlar gerek 

kişisel durumlarına ilişkin gerekse de genel nitelikteki yönetsel karar ve politikalar 

konusunda bilgi edinme başvurusunda bulunmaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılan bilgi edinme başvuruları 2004 yılından itibaren artan bir seyir 

izlemiştir. Bilgi edinme hakkının içeriğine vukufiyet arttıkça hakkın kullanımında 
bilinç de artmaktadır. Bilgi edinme talepleri reddedilen, eksik veya yanlış şekilde 
cevaplanan başvuru sahipleri itiraz mercilerine başvurmaktan çekinmemektedirler. 

Bilgi edinme konusundaki uyuşmazlıkları karara bağlamak üzere kurulan BEDK'ya 
yapılan başvuruların artması bu olguyu teyit etmektedir. Kurul düzeyinde tatmin 

edici sonuç alamayan başvuru sahipleri bilgi edinme itirazlarını yargı önüne 

götürerek itiraz sürecini devam ettirmektedirler.

Yönetimin bilgi edinme taleplerine ilişkin verdiği kararları inceleyen BEDK, Bilgi 

Edinme Hakkı Kanununu yorumlayan yönetsel otorite konumundadır. Bilgi edinme 

hakkının dar ve geniş şekilde uygulanması BEDK'nın vereceği kararlarla ve 
oluşturacağı içtihatlar sonrası şekillenmektedir. BEDK, yönetimin daha önceki gizlilik 

alışkanlıklarını dönüşüme uğratma konusunda bir misyon üstlenmiştir. Kurul verdiği 

kararlar, ilke kararları ve görüşleriyle bilgi edinme hakkının anlaşılması ve 
kullanımında hem yönetime hem de başvurusu sahiplerine yardımcı olmaktadır. 

Memurların sicillerinin verilmesi, özel hayatın korunması, kişilerin çalışma hayatı ve 
meslek onurunun korunması, idari ve adli soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler 

konularında olduğu gibi birçok konuda BEDK verdiği kararlarla bilgi edinme hakkını 
4982 sayılı kanunun genel gerekçesindeki amaçlara uygun şekilde yorumlamıştır. 

Bilgi edinme hakkının bireyler lehine geniş yoruma tabi tutulması yönetsel şeffaflık 
alanını genişletmektedir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

TÜRKİYE'DE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) KANUNU 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr Ahmet UÇAR 1

Öğr. Görv. Recep ARSLAN 2

ÖZET

Bu çalışmada yönetimi (idareyi) denetleyen kuramlardan biri olan ombudsmanlık 

kurumu üzerinde yoğunlaşılmış, ombudsmanlığın ilk ortaya çıkışı anlatılmış ve 
Türkiye'de ombudsmanlığın gelişim süreci üzerinde durulmuştur.

İdarenin denetlenmesindeki asıl amaç idarede ortaya çıkan olumsuzlukları 

gidermektir. Böyle önemli bir fonksiyonu olan denetim; amaç, politika ve planlarla 

uygulamanın karşılaştırılması, varsa aksaklıkların, eksikliklerin ve nedenlerin 
saptanması ve düzeltici önlemlerin alınması şeklinde tanımlanabilir. Bu bağlamda 

ombudsmanlık kurumu, kamu hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik bağımsız 

ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturarak idareyi hukuka ve hakkaniyete 
uygunluk yönünden denetlemektedir.

Anahtar kelimeler: Ombudsmanlık, Türk Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 

denetim, denetçi, yönetim,

ABSTRACT

The main topic of this study is the ombudsman that investlgates maladministration 

of the public institutes. In this sense, at flrst it has been explained how the 
ombudsman emerged and then focused on its development process in Turkey.

The primary aim of administrative investigation is to remove troubles appeared on 
the administration. The investigation having such a slgnificant function can be

1 Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu

2 Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu
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described as comparing the implementation with aim, polltics and plans, 

determining defects and their reasons if there is, and taking corrective measures. 
In this respect, the ombudsman institute investigates the administration in point of 
law and justice by forming an efficient complaining system for increasing 

satisfaction in the public Services.

Key words: ombudsman, the Turkish Ombudsman Act, investigation, investigator, 

administration.

GİRİŞ

Devletin bir parçası olan kamu yönetimini toplumdan bağımsız ve soyut düşünmek 

mümkün değildir. Yönetim, yönetim işini üstelenen insanlar tarafından, kamu 
hizmetlerinin işlemesini zorlaştıran, engelleyen bir mekanizma haline 
gelebilmektedir (Özden, 2010:15). Bunun için kamu yönetimi etkin bir şekilde 

denetlenmen, aksayan yönleri düzeltilmelidir. Kamu yönetimi değişik şekillerde 
denetlenebilir. Bunlar yönetsel denetim, siyasal denetim, kamuoyu denetimi, yargı 

denetimi, uluslar arası denetim ve ombudsman denetimidir.

Ombudsman, yönetilenleri idarenin hukuka aykın işlem ve eylemlerine karşı 
korumayı ve kötü yönetim uygulamalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan, şikayetler 

üzerine veya re'sen harekete geçerek ilgili olayı araştırma, soruşturma, inceleme, 

denetleme ve elde ettiği sonuçları rapor ederek ilgili birim ve kamuoyuna duyurma 
yetkilerine sahip, işlevsel özerkliğe haiz, bağımsız ve tarafsız anayasal veya yasal 

kurumlardır (Parlak, Sobacı, 2008:281).

Ombudsmanlık kurumu ilk olarak 1809 yılında İsveç'te oluşturulmuş ve 1950'den 

sonra tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Ombudsmanlık, çeşitli ülkeler 

tarafından farklı isimlendirilmektedir. İngiltere'de "Parlamento Komiseri", 

Hollanda'da "Ulusal Ombudsman", Kanada'da "Vatandaş Koruyucu", Fransa'da 
"Arabulucu" denilirken 2011 yılında yapılan yasal düzenlemeden sonra "Haklann 

Savunucusu", Romanya'da "Halkın Avukatı", Portekiz'de "Adalet Temsilcisi", 

Polonya'da "Sivil Haklar Savunucusu" (Parlak, Sobacı, 2008:279) ülkemizde de 

"Kamu Denetçisi" terimleri kullanılmaktadır.

Yargı denetimi sınırlı bir denetimdir ve yavaş işlemektedir. Yargı giderlerinin pahalı 

oluşu, ödenecek yargı giderlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmeyişi ya
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davanın kabulüne engel olmakta veya uzamasına neden olmaktadır. Gücünü 

anayasa veya kanundan alan ombudsman, bağımsız ve tarafsız bir kamu 

görevlisidir. Ombudsmanın soruşturma açmak, tenkit etmek, idarenin aksayan 

yönlerini kamuoyuna duyurmak ve açıklamak yetkisi vardır. Basının, radyo ve 
televizyonun, sosyal medyanın ve halkın bilinçli olduğu toplumlarda kamuoyuna 

yapılan açıklamalar, ombudsmanın görevini başarmasına yardımcı olmaktadır.

OMBUDSMANLIĞIN TANIMI

Yurdumuzda özellikle son zamanlarda bilim adamları, yöneticiler ve siyaset adamları 
tarafından sık sık gündeme getirilen bir konu olarak ombudsman, kamu yönetiminin 

halkla ilişkileri açısından da önem taşıyan bir konudur. Bilindiği gibi ombudsman 

daha çok yönetimin denetimi ile ilgili olarak ele alınmakta ve İncelenmektedir. 

Yönetim Hukuku ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilimsel yayınlara bakıldığında bu göze 
çarpan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetimin yargı yolu ile 

denetlenmesi dışındaki denetim türlerinden biri olarak değinilen Ombudsman' ın 
Türkçe karşılığı olarak kullanılan "Kamu Denetçisi" nin genellikle benimsendiği 
söylenebilir. İsveççe bir sözcük olan Ombudsman, ombud (vekil) ile man (kişi, 

adam) sözcüklerinden oluşmaktadır (Ertekin, 2000:143).

Ombudsman; Yurttaşların yönetimle olan ilişkilerinde onlara yardımcı olan, 
yakınmalarını ilettikleri, soruşturma açabilen, ilgili kamu görevlilerine önerilerde 

bulunabilen, yasama organı tarafından seçilen, bağımsız ve yüksek düzeyde bir 

görevlidir (Mıhçıoğlu, 1987:169). Kamu deneticisi olarak bilinen ombudsman 
prensip itibariyle parlamento tarafından atanan, ancak hükümete karşı olduğu 

kadar parlamentoya karşı da bağımsız olan, idarenin mağdur ettiği kişilerin hiçbir 
şekle bağlı olmaksızın yaptıkları şikayetler üzerine harekete geçen geniş bir 

soruşturma ve araştırma yetkisi olan; idarenin yaptığı haksızlıkları ortaya koymak, 
takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını önlemek, mevzuata saygılı ve uygun hareket 

etmeyi temin etmek, icrai karakter taşımayan önerilerde bulunmak, hakkaniyet 

tedbirleri salık vermek ve nihayet kamu hizmetlerinin daha iyi görülmesi için gerekli 

reformların yapılması önerisinde bulunma amaçlarını güden bir kurumdur (Oytan, 

1975:196).

TÜRKİYE'DE OMBUDSMANLIK KURMA ÇABALARI

Günümüzde birçok ülkede uygulama alanı bulan ombudsmanlık kurumu Türkiye’de 
dönem dönem tartışma konusu (Edil, 1994: 51) olmuştur.
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Yıllardır akademik düzeyde tartışılmakta olan Kamu Denetçisi sistemi, bir mevzuat 

çalışması olarak ilk kez 1982 Anayasasının hazırlık aşamasında gündeme gelmiş, 
buna göre "Gerekçeli Anayasa Önerisi"nin 114/a-b maddesinde 5 kişilik Kamu 

Denetçileri Kurulu'nun vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyerek temel hak ve 

özgürlüklerin gerçekleşmesini gözeteceği öngörülmekteydi (Gerekçeli Anayasa 
Önerisi, 1982: 136-139). Bundan sonra da birçok çalışma, rapor ve tasanda 

konunun gündeme alındığı görülmektedir. Nitekim Kamu Yönetimi Araştırma (KAYA) 

Projesi'nde "Devlet Denetleme Kurulu'nun bir kamu denetçisi (Ombudsman) olarak 
işlev görmesini sağlayacak yasal düzenlemelere gidilmelidir" önerisine yer 

verilmiştir (Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor, 1991: 43)

Yine bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 
(TÜSİAD) 1983 yılında yayınladığı bir raporda (TÜSİAD, 1983: 90), ve daha sonra 

1997'deki başka bir raporunda konunun önemi vurgulanmıştır (TÜSİAD, 1997: 

173).

Ombudsman kurumundan ilk olarak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
bahsetmektedir (Parlak, Sobacı, 2008:297). Daha sonra Yedinci ve Sekizinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planlarında da yer verilmiştir.

Uygulama imkanı bulmayan 2003 tarihli Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısında 

"Mahalli İdareler Halk Denetçisi" nden bahsedilmiştir.

59. Hükümet tarafından hazırlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 5548 Sayılı 
Kanun 28 Eylül 2006' da TBMM'den geçerek 13 Ekim 2006'da Resmi Gazete'de 

yayınlanmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne dava 
açarak kanunu iptal ettirmiştir (Özden, 2010:163).

60. Hükümetin 2010'un ilk döneminde gündeme getirdiği Anayasa değişikliği paketi 

ile ombudsman bir kez daha gündeme gelmiştir. Anayasa değişiklik paketi 12 Eylül 

2010 tarihinde halk oylamasına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Böylece Kamu 
Denetçiliği (Ombudsmanlık) kurumu Türkiye'de anayasal bir kurum hüviyetine 

kavuşmuştur. Çalışmanın bundan sonraki kısmında 14 Haziran 2012 tarihinde 
TBMM'de kabul edilen "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu" incelenecektir.

6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

Kurumun Amacı ve Görevi

Tasarı, 17 Mayıs 2012'de TBMM'ye sevk edilmiştir ve 14.06.2012'de kabul edilerek 

yasalaşmış ve 29.06.2012 tarihli 28338 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak
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yürürlüğe girmiştir. Kanun'da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun amaçları; kamu 

hizmetlerinde kalitenin artırılmasına yönelik bağımsız ve etkin bir şikayet 
mekanizması oluşturulması suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum 

ve davranışlarını insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde hukuka ve 

hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak 
olarak belirtilmiştir.

Kanun’a göre, düzenlemede belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla TBMM 

Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da 
bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuştur. Kurum; baş denetçilik ve genel 

sekreterlikten oluşacak olup Kurum'a, 1 baş denetçi, 5 denetçi ve Genel Sekreter, 
uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşan kadrolar tahsis edilir. 
Kurum, iş yoğunluğuna göre uygun gördüğü yerlerde büro açabilir.

Kanun'un 5. maddesine göre; Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, 

idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını, insan haklarına 

dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 

incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Ancak, 

Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler ile re'sen imzaladığı kararlar ve 
emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin 

kullanılmasına ilişkin kararlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece askeri nitelikteki 

faaliyetleri, Kurum'un görev alanının dışında tutulmuştur. Kanun'un 6. maddesine 

göre; Kurum baş denetçi tarafindan yönetilir ve temsil edilir.

Denetçi Adayı

Kanun'un 10. maddesine göre baş denetçi veya denetçi olabilmek için aranan 

şartlar şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Seçimin yapıldığı tarihte Baş denetçi İçin elli, Denetçi için kırk yaşını doldurmuş 

olmak.

c) Dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi 

veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına kayıtlı olarak ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış olmak.
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d) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasî partiye üye olmamak.

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya 

da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm 
olmamak.

Kanun'un 11. Maddesine göre; Baş denetçi veya Denetçilerden birinin görev 

süresinin bitmesinden doksan gün önce, bu görevlerin herhangi bir sebeple sona 
ermesi halinde ise sona erme tarihinden itibaren on beş gün içinde durum, Kurum 
tarafından Başkanlığa bildirilir.

Baş denetçi ve denetçi aday adayı olmak isteyenler TBMM Başkanlığına 
başvuracaktır. TBMM Dilekçe Komisyonu ile tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

üyelerinden oluşacak karma komisyon, baş denetçi seçiminde başvuruda bulunan 

adaylar arasında üç adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
belirleyerek Genel Kurul’a sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirir.

TBMM Genel Kurulu, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde baş denetçi 

seçimlerine başlayacaktır. Baş denetçi, gizli oyla seçilecek ve üye tamsayısının üçte 
İki çoğunluğuyla seçilir.

Komisyon; denetçi seçiminde başvuruda bulunan aday adayları arasından seçilecek 
denetçi sayısının 3 katı kadar adayı, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren 15 

gün içinde belirler ve sonraki 15 gün içinde denetçi seçimlerini yapar (m. 11/6).

Seçimler, Kurum'un TBMM Başkanlığı'na başvurduğu tarihten itibaren en geç 90 gün 

içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak bu süreler TBMM'nin tatilde veya ara vermesi 
sırasında işlemez.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, baş denetçi ve denetçilere görevleriyle ilgili 
olarak emir ve talimat veremeyecek, genelge gönderemeyecek, tavsiye ve telkinde 

bulunamayacaktır. Baş denetçi ve denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık 
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ilkesine uygun davranacaklar ve baş denetçi; TBMM'de ant içerek, denetçiler de; 

komisyon önünde ant İçerek görevlerine başlarlar.

Görev Süreleri, Mali ve Sosyal Hakları

Baş denetçi ve denetçilerin görev süreleri 4 yıl olacaktır. İstifa, ölüm veya görevden 
alma gibi bir nedenle süresi bitmeden görevinden ayrılan baş denetçi ve denetçinin 

yerine seçilecek olanların da görev süresi 4 yıl olacaktır. Baş denetçi veya 
denetçiler, ikinci kez seçilebilir. Ancak, bu durum baş denetçinin ve denetçilerin 

ikinci kez seçilmek istemelerinden dolayı tarafsız! klarını ve bağımsızlıklarını 

zedeleyici şekilde siyasi arayış içine girmelerine neden olabilir.

Baş denetçiye, Başbakanlık Müsteşarına; denetçilere Başbakanlık müsteşar 
yardımcıları için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali haklar tutarında aylık ücret 

ödenir.

Kuruma Başvurular

Kanun'un 17. Maddesine göre; Kuruma, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecektir. 

Başvuru, kişinin kimliğini ortaya koyan bilgileri içeren Türkçe dilekçe ile yapılır. 
Ayrıca başvuru, yönetmelikte belirlenecek şartlara uyulmak kaydıyla elektronik 

ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

Başvurulardan; belli bir konuyu içermeyenler, yargı organlarında görülmekte olan 

veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklara ilişkin olanlar, belirtilen 
şartları taşımayanlar, sebepleri, konusu ve tarafları aynı olanlar ile daha önce 
sonuçlandırılanlar incelenmez.

Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer 

alan idari başvuru yollarının tüketilmesi zorunlu olacaktır. İdari başvuru yollan 
tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir.

Kuruma illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla başvuru 

yapılabilecektir. Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan 

dava açma süresini durduracaktır ve başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.

Bilgi ve Belge İsteme

Kanun'un 18. maddesine göre; Kurumun, istediği bilgi ve belgelerin, bu isteğin 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilmesi zorunlu olacaktır. Bu süre 
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içinde istenen bilgi ve belgeleri haklı bir neden olmaksızın vermeyenler hakkında 

baş denetçi veya denetçinin başvurusu üzerine, disiplin soruşturması açılabilir.

Devlet sırrı veya ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, yetkili mercilerin en üst 

makam veya kurulunca gerekçesi belirtilmek suretiyle verilmeyebilecektir. Ancak, 
devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler baş denetçi veya görevlendireceği denetçi 
tarafından yerinde incelenebilir.

Kanun'un 19. maddesine göre; Baş denetçi veya denetçiler, bilirkişi 
görevlendirebilecektir. Ayrıca inceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak baş 

denetçi, denetçiler veya uzmanlar, tanık ya da ilgili kişileri dinleyebilir.

İnceleme ve Araştırma

Kanun'un 20. maddesine göre; Kamu Denetçiliği Kurumu, inceleme ve 
araştırmasını, başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandıracak ve 

Kurum, inceleme ve araştırma sonucunu ve varsa önerilerini ilgili merci ve 
başvurana bildirecek ve Kurum, başvurana işleme karşı başvuru yollarını da 
gösterir.

Başvurunun Kurum tarafından reddedilmesi halinde, durmuş olan dava açma süresi 

gerekçeli kararın ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder.

Kanun'un 21. maddesine göre; Başvurunun Kurum tarafından yerinde görülerek 

kabul edilmesi halinde ilgili merci kurumun önerisi üzerine 30 gün içinde herhangi 

bir işlem tesis etmez veya eylemde bulunmaz ise durmuş olan dava açma süresi 
kaldığı yerden işlemeye başlayacaktır. Kurumun incelemesinin ve araştırmasının 

başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılmaması halinde de durmuş olan 
dava açma süresi kaldığı yerden işler.

Raporlar ve Gelirler

Kanun'un 22. maddesine göre; Kurum'un, her takvim yılına ilişkin faaliyet ve 

önerilerini kapsayan raporunu, Komisyon'a sunar. Komisyon bu raporu görüşüp 
kendi kanaat ve görüşlerini de içerecek şekilde özetleyerek Genel Kurul'a sunulmak 

üzere Meclis Başkanlığı'na gönderir ve Komisyon'un raporu TBMM Genel Kurulunda 
görüşülür.

Kurum'un yıllık raporu, ayrıca Resmi Gazete' de yayımlanarak kamuoyuna 

duyurulur ve Kurum açıklanmasında fayda gördüğü hususları yıllık raporu 

beklemeksizin her zaman kamuoyuna duyurulabilir.
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Kurumun gelirleri TBMM bütçesinden alınır, Hazine yardımı ve diğer gelirlerden 

oluşur.

Yasaklar

Kanun'un 30. maddesine göre; Baş denetçi, denetçi, genel sekreter, uzman ve 
uzman yardımcıları ile diğer personel, siyasi partilere üye olamaz, herhangi bir 
siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan davranışta 

bulunamaz; görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din ve mezhep ayırımı yapamaz; görevleri nedeniyle herhangi bir şekilde 
öğrendikleri mesleki veya ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile 

açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamazlar.

Bu kişiler, kendilerinin, eşlerinin ve üçüncü derece de dahil kan ve kayın 

hısımlarının şikayetlerini inceleyemez, bu görevleri süresince resmi veya özel hiçbir 
görev alamaz, ticaretle uğraşamazlar. Ancak, bu kişilerin bilimsel yayınlarda 

bulunma, görevleri veya meslekleriyle ilgili davet edildikleri toplantılara katılma, 

demeklerde üyelik ve kar amacı gütmeyen kooperatiflerde ortaklıkları mümkün 
olur.

Baş Denetçi ve Denetçiler Hakkında Ceza Soruşturması ve Kovuşturması 

Usulü

Baş Denetçi ve denetçiler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması usulü 

Kanun'un 31. ve 32. Maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre; Baş denetçi ve 

denetçilerin görevleri nedeniyle suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde, haklarında 

ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi, TBMM Başkanı’nın iznine bağlıdır. 

İzin verilmesi veya verilmemesine ilişkin karara karşı Danıştay'a itiraz edilebilir. Bu 

kişiler hakkındaki hazırlık soruşturması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 

yapılacak, açılacak kamu davası Yargıtay'da görülür. Temyiz merci, Yargıtay Ceza 
Genel Kuruludur.

Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer personel hakkında ceza 
soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi de baş denetçinin iznine bağlı olacak ve 

karara itiraz mercii de Ankara Bölge îdare Mahkemesidir. Bunlar ve diğer personel 

hakkında soruşturma, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Başsavcısı veya 
görevlendirdiği Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Baş denetçi ve denetçiler 

hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan yaş haddi 
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hükümleri uygulanmaz. Düzenlemenin, baş denetçi ve denetçilerin seçimi ve 

görevden alınmalarıyla ilgili hükümlerini TBMM, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ombudsmanlık köken itibariyle İsveç'e dayanır ve 1809'da İsveç'te anayasal bir 

kurum haline gelmiştir. Kamu yönetiminin denetlenmesi ve kişilerin idare karşısında 

korunmasını amaçlayan bu kurum anayasa veya yasa ile kurulur. Yasama organı 
adına yönetimi tarafsız bir şekilde denetleyen bu kurumun işleyişi, görev ve yetkileri 

ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ombudsmanlık kurumunun ilk uygulamaları daha 
çok İskandinav ülkelerinde görülmeye başlanmıştır ve günümüzde yüzden fazla 

ülkede, ulusal, bölgesel ve yerel bazda uygulanmaktadır.

Ombudsman, halkı, yönetimin haksız eylem ve işlemlerine karşı koruyan bir yargıç 

gibi görev yapmaktadır. Ayrıca ombudsmanın; bazı istisnalar hariç bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarında geniş araştırma ve soruşturma yapma yetkisi vardır. Yine 
ombudsman, insan haklarını geliştirmek, idarenin kötü uygulamalarına karşı 

bireysel şikayetleri çözümlemek ve kamu yönetimindeki idari hastalıklara 
kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından idari yargının yükünü hafifleten idari 

yargıyı tamamlayıcı bir denetim kurumudur. Bu bakımdan idari yargıya ve diğer 

alternatif denetim mekanizmalarına nazaran, başvuruların şekil açısından daha sade 

ve ücretsiz olduğu bu denetim mekanizmasının ülkemizde anayasal ve yasal 
bağlamda benimsenmesi kamu yönetimi açısından olumlu bir gelişmedir(Eryılmaz, 
2000: 311-314).

Genellikle yasama erki tarafından atanan ombudsman, politik olarak tarafsız ve 

bağımsız bir kurumdur. Bu tarafsızlığı ve bağımsızlığı sayesinde ombudsman, diğer 
devlet kurumlannın, bürokrasinin ve güç odaklarının etkisi altında kalmadan 

araştırma yapabilmektedir. Çünkü yasama organı tarafından atanmış olsa bile 
ombudsman yasamadan ayn hareket eder (Özden, 2010:186). Ombudsman 

kurumu, sorunları çözmede çok geniş araştırma, sorgulama ve denetleme yetkileri 
ile donatılmasına rağmen, ombudsmanın yaptırım yetkisi sınırlıdır.

Dünyanın birçok ülkesinde başarı ile uygulanmakta olan ombudsman denetimi 

Türkiye gündemine 1980'lerden itibaren girmiştir. Batı'da ortaya çıkan yeni yönetim 

anlayışılannın Türkiye'de de takip edilmeye başlanması bu konuda etkili olmuştur 
(Özden, 2010:188). Türkiye'de "Kamu Denetçi" sistemi bir mevzuat çalışması 
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olarak ilk kez 1982 Anayasası'nın hazırlık aşamasında gündeme gelmiştir. Beş yıllık 

kalkınma planlarında ise, ilk kez dördüncü kalkınma planında ombudsmanlıktan 
bahsedilmiştir. 1991 yılında yayınlanan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi'nde 
ombudsmanlıktan bahsedilmiştir. TÜSÎAD' ın 1983 ve 1997 yıllarında hazırladığı 

raporlarda da ombudsmanlık kurumunun kurulması gerektiğine değinilmiştir. 
Uygulama imkanı bulamayan 2003 tarihli "Kamu Yönetimi Temel Kanunu 
Tasarısı"nda "Mahalli İdareler Halk Denetçisi"nden bahsedilmiştir. 59. hükümet 

tarafından hazırlanan 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 13 Ekim 
2OO6'da Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer 

yasanın tümünün iptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve Mahkeme, yasayı 

tümden iptal etmiştir. 2010 yılında 1982 Anayasası'nın 74. maddesinde yapılan 

değişiklikle ombudsmanlık artık Türkiye'de anayasal bir kurum olmuştur. Bununla 
ilgili olarak "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı" hazırlanarak 17 Mayıs 

2012'de TBMM'ye sunulmuştur. Tasarı 14.06.2012'de TBMM'de kabul edilerek 6328 

sayı numarası ile yasalaşmış ardından 29.06.2012 tarihli 28338 sayılı Resmi Gazete 
'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasası'nın 74. maddesinde ve 6328 

sayılı "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu" nda "Ombudsman" terimi yerine, "Kamu 
Baş Denetçisi” terimi kullanılmıştır.

Türkiye'de seçilecek olan baş denetçi tarafsız ve bağımsız olduğu ölçüde kamuoyu 

nezdindeki saygınlığını artıracaktır. Parlamento tarafından atanması da bağımsızlığı 

konusunda baş denetçiye yardımcı olabilir. Baş denetçiyi, Parlamento seçse de baş 
denetçi asla parlamentonun kontrolüne girmemeli, yasamadan ve yürütmeden 

mümkün olduğunca bağımsız davranmalı, ikinci defa seçilme kaygısı taşımadan 
yasama organından kendini tamamen soyutlamak, şikayet üzerine bir soruşturma 

başlatırken, kimsenin güdümüne girmemeli ve arkasında herhangi bir kurumun 

yada grubun korkusunu yaşamamalıdır. Baş denetçi, Türkiye'de vatandaşlara yakın 

bir konumda olmalıdır. "Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun" olumlu yanlarından 
biri de vatandaşların baş denetçiye ücretsiz ve aracısız bir şekilde başvurabilecek 

olmalarıdır. Kanun ile bazı ülkelerde olduğu gibi, baş denetçiye sadece bir 

parlamento üyesi vasıtasıyla başvurabilme şartı getirilmemiş olması, baş denetçiden 

beklenen olumlu neticeyi verebilir.
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Abstarct

Ne rruge per te gjetur kuptimin e vertete te sigurimit, kemi perfunduar 
se sigurimi eshte nje mekanizem kompleksi dhe i veshtire per tu definuar. Ne 
thelbin e vet, sigurimi ka dy elemente baze: transferin e rrezikut nga indivldl qe 
eshte potencial per tu pörballur me humbjet financiare-ekonomlke tek grupi i 
personave qe kane kontraktuar sigurimin e caktuar dhe ndarjen e humbjes se 
shkaktuar, mbi bazen e njejte mes gjithe anetareve te grupit qe kane kontraktuar 
sigurimin. Barra ekonomike per mbulimin e humbjeve qe kane rezultuar me 
paraqitjen e rastit te siguruar nuk bien vetem mbi titullarin e te mirave juridike, por 
transferohet tek personat tjere tb siguruar. Ky eshte koncepti i transferit te 
rrezikut. Transferi i rrezikut eshte element kryesor i sigurimit. Ky element nuk 
mund te ushtroje funksionin e vet pa socializimin e anetareve tjere-te siguruareve. 
Projektimi I sigurimit mbi bazSn e soclalizimit (pooling), ka mundesuar transferin e 
rrezikut. Njeriu qe eshte i kercnuar nga mundesia e shkaktimit te demit nuk mund 
qb vete te perballet me pasojat e demit, por njb gje te tillb e realizon düke u 
bashkuar me njerezit e tjere te cilat jane te ekspozuar nga i njejti rrezik. Rrjeti 
soda! ne kuader te sigurimit eshte kanali i vetem per zvogblimin e rrezikut me nje 
vlere te madhe düke e transferuar tek a ne ta ret e grupit.

1. Kuptimi i institutit te sigurimit

Sigurimi eshte nje marrödhenie juridike qe shtrine efektin e vet ne dy 
drejtime: midis organizmave ekonomike dhe personave fizik e bashkesive per 
sigurim te cilat per objekt veprimtarie e kane sigurimin. Ne kuader te struktures 
organizative te sistemit te se drejtes, sigurimi eshte institut juridik, perkatesisht 
kategori e veçante juridike dhe ekonomike. Sigurimi, megjitheate i eshte 
nenshtruar trajtimeve te ndryshme konceptuale. Shkenca juridike e ka definuar 
sigurimin düke u nisur nga disa kendveshtrime. Te gjitha definlmet qe i ka dhene 
shkenca juridike per kuptimin e sigurimit mund t'i grupezojme ne tri teori: juridike, 
ekonomike dhe teknike. Teoria juridike, sigurimin e trajton si marredhenie juridike 
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midis slguruesit dhe te siguruarit, midis te cileve lindin te drejta dhe detyrime te 
caktuara me rastın e paraqitjes se te ashtuquajturit rast i siguruar. Analizuar 
konceptin e teorise juridike, shkenca juridike ka krijuar dy nenteori juridike per 
sigurimin: teoria e denimit dhe teoria e prestaclonit. Sipas teorise se denimit, 
sigurimi ka per qellim te garantoje kompensimin e denimit i çili paraqet rastın e 
siguruar, pra te mbuloje te gjitha demet qe shkaktojne rastin e siguruar gjate 
kohes se shtrirjes se efekteve te sigurimit. Elementi thelbesor i sigurimit eshte 
demi, perkatesisht kompensimi i demit. Edhe teoria e prestacionit nuk ka ndonje 
shkeputje nga elementi i demit gjate trajtimit konceptual te sigurimit. Sipas saj, 
siguruesi i çili ka te drejte te arketoje primin e sigurimit ne emer te sigurimit te 
kontraktuar me te siguruarin, merr detyrim qe te shperblej demin qe paraqet rastin 
e siguruar. Ne instance te fundit , qeiliml i sigurimit edhe sipas teorise se 
prestacionit eshte shpeblimi i demit, düke e percaktuar poziten e siguruesit si 
debitor ne momentin kur i siguruari ka paguar primin e sigurimit. Trajtuar 
konceptet e te dy nenteorive juridike, mund te perfundojme se teoria juridike, 
sigurimin e koncepruar si mardhenie juridike qe krijohet midis siguruesit dhe te 
siguruarit me te drejta dhe detyrime reciproke te cilat ne instance te fundit kane te 
bejne me kompensimin e demit, qe paraqete rastin e siguruar? Primi i sigurimit 
dhe rasti i siguruar jane elementet baze qe nje maredhenie e sigurimit e orientojne 
ne kompensimin e demit. Sipas teorise ekonomike, sigurimi eshte veprimtari 
ekonomike qe ne thelbe ka element ekonomik-finansiar? Ky element eshte me i 
fuqishem se te gjitha elementet tjera te sigurimit. Sigurimi eshte ngritur mbi 
elementet ekonomike-finansiare.

Ne kuader te konceptit ekonomik-finansiar mbi sigurimin jane krijuar 
edhe dy nenteori: teoria e nevojes dhe teoria e sigurise3. Teoria e nevojes, 
sigurimin e ka konceptuar si veprimtari te nevojshme qe rezulton nga rrethanat e 
rrezikshme, te cilat jane potenciale per t'u shfaqur, e me cka cenojne interest e 
pergjitheshme te shoqerise.

1 Emmettf. Vaughan & Therese Vaughan, Fundamentals of risik 
andinsurasnse,(tekst i perkethyer), Shkup 2009, fq.35-36, ne lidhje me natyren dhe 
funksionin e sigurimit trajton ndarjen e rrezikut dhe transferin e rrezikut. Sigurimi 
konceptohet nga kendvcshtrimi i individit dhe kendveshtrimi i nje rrethi me te gjere 
shoqeror, pra shoqerimit - kolektivitetit te njerezve per tu mbrojtur nga pasojat e 
demshme.
2 SpaTMcnaa Mn/ıoıue8MK, OcnrypyBaH>e Ha mmot m nmta, Oher, 2006, fq. 14, 
sigurimin e trajton insitut ekonomiko finansiar, perkatesisht si kategori e posaçme 
finansiare, ekonomike dhe juridike.
3 A/ıeKcaHflap Hmko/iobckm, OcmypyBaibe m peocnrypyBart>e, Shkup, 1997, fq. 7

Ne jeten e perditeshme jane nderthurur shume veprimtari, ekzistojne 
shume sende te cilat per nga pozita e tyre paraqesin rrethane te rrezikshme. 
Shoqeria jeton s' bashku me keto rrethana. Shfaqja e tyre ka te beje me momentin 
dhe per te ardhmen. Ato krijojne cenim te te mirave material dhe vet jeten dhe 
integritetin trupor te njeriut. Kjo eshte arsyeja e krijimit te nje mekanizmi mbrojtes 
nga keto rrethana. Pikerishtö per kete nevoje eshte shfaqur edhe sigurimi. 
Rregullat mbi sigurimin shtrinje efektin preventive, mbrojtes dhe sigurues ne 
rrethanat e rrezikeshme qe cenojne shendetin dhe jeten e njerezve dhe pasurin e 
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tyre. Nderkaq, teoria e sigurise, aspektin konceptual te sigurimit e mbeshtet ne 
sigurimin e kompensimit te demit. Te gjltha rreziqet qe perfundojne me shkaktimin 
e demit, i çili paraqet rastin e siguruar, do te shperblehen mbi bazen e sigurimit. 
Rregullat e sigurimit mbulojne te gjitha demet qö paraqesin rastin e siguruar si ne 
rastin kur ekziston kontrata si maredhenie juridike e sigurimit, ashtu edhe kur nuk 
ekziston ajo. Per sigurimet qe kane natyre juridike detyruese, siç eshte sigurimi 
nga pergjegjesia per demin e shkaktuar me mjetin motorik, siguruesi do te 
detyrohet te shperblej demin personit te trete te demtuar edhe ne qoftese pronari 
apo poseduesi i mjetit motorik nuk ka te kontraktuar sigurimin nga 
autopergjegjesia. Bashkesia per sigurime e cila ne veprimtarin e saj ka per objekt 
sigurimin e caktuar, ngarkohet ex lege, qe te shperblej demin qe paraqet raste te 
siguruar. Perveq kesaj bashkesite p6r sigurime qe te jene konkurente ne tregun e 
sigurimeve, kane detyrim per kapitalin baze te tyre. Ky detyrim bene qe nje 
bashkesi e caktuar mos bie ne insolvence ne rastet kur do te duhet te zbatoj 
detyrimin per te shperblyer demin-rastin e siguruar. Pra keto segmente qe 
parashtruam me larte jane elementet themelore mbi te cilat eshte ngritur teoria e 
sigurise. Si perfundim ne lidhje me konceptin e sigurimit sipas teorise ekonomike 
mund te themi se sigurimi eshte institucion me te çilin behet kompensimi i 
garantuar i demeve, rrethanave te jashtezakoneshme, fatekeqesite shoqerore, ne 
jeten ekonomike dhe te vete njeriut. Sigurimi ka shtrirje multidisiplinare.

Ne lidhje me kuptimin e sigurimit eshte paraqitur edhe teoria teknike. 
Teoria teknike, sigurimin nuk e trajton si nje raport juridik midis siguruesit dhe t6 
siguruarit qe lind me lidhjen e nje kontrate per sigurim, por si nje institucion qe 
efektet e veta i shtrin mbi bazen e rregullave statistikore, llogaritare dhe te 
mundeshme. Bartes i teorise teknike eshte Chaufton ne vitin 18844. Per te kuptuar 
konceptin teknik te sigurimit jane shfaqur dy nenteori teknike: teoria e 
kompenzimit dhe teoria e ndermarrjeve teknikishte te organizuara.

4 A/ıeKcaHflap Hmko/iobckm, Ocurypyeahbe m peocnrypyBaH>e, Shkup, 1997, fq. 7-8, 
ka parqitur rolin dhe rendesine praktike te teorive mbi institutin e sigurimit.

Sipas teorise se kompenzimit, koncepti i sigurimit mbeshtetet ne 
shumen e caktuar per kompensimin e demit, por jo shumen e demit si detyrim 
juridiko-civil qe rezulton nga ligji apo kontrata per sigurime, por si nje perllogaritje 
e te dhenave statistikore. Bashkesia per sigurime düke marre pjese ne tregun e 
sigurimeve ne vend, ka hyre ne maredhenie juridike me nje numer te pa caktuar te 
te siguruareve ne njeren ane, kürse ne anen tjeter mbi bazen e fuqise ligjore 
mbulon rastet e siguruara te shkaktuara ne situate per te cilat nuk ekziston 
mbulesa kontraktuale e sigurimit. Kur Bashkesia per sigurime paraqitet si pale 
kontraketuese e sigurimit, ajo formon nje kapital finansiar te vetin düke arketuar 
premine e sigurimit qe e paguajne te siguruarit. Nga primi i arketuar , bashkesia 
p6r sigurime realizon detyrimin per kompensimin e demit qe paraqet rastin e 
siguruar. Ne kuader te Bashkesis per sigurime, zbatohen rregullat statistikore mbi 
bazen e te cilave realizohet shperbelimi i rrezikut te siguruar. Aspektet llogaritare 
mbi shumen e primit te sigurimit te arketuar dhe mbi shumen e kompensimit te 
rastit te siguruar mbi bazen e te dhenave statistikore, brenda nje bashkesie per 
sigurime, perbejne thelbin e konceptit te sigurimit sipas teoris se kompenzimit.
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Nderkaq, sipas teorise se ndermarrjeve teknikisht te organizuara, 
koncepti i sigurimit shtrihet brenda kornizave te punes dhe aktiviteti te bashkesis 
per sigurime mbi nje plan te caktuar. Sipas atij plani, bashkesia per sigurime 
percakton primin e sigurimit. Pra shuma e primit te sigurimit mbeshtetet ne nje 
plan i varur nga subjektet tjera pjesömarröse ne tregun e sigurimeve, e qe ne vije 
te fundit gjen mbeshtetje ne te dhenat statistikore dhe perllogaritjen bindese dhe 
te qenderueshme ne pikepamje teknike.

Si perfundim mund te themi se ne konceptin e sigurimit sipsa teorise 
teknike qöndrojne te dhenat statistikore, pörllogaritja e qendrueshme, percaktimi i 
shumes se primit te sigurimit dhe shumes se kompensimit te demit qe paraqet 
rastin e siguruar. Pas shqyrtimit te koncepteve te ndryshme mbi sigurimin, 
pörkatesishtö konceptit te sigurimit sipas teorise juridike,ekonomike dhe teknike, 
mund te perfundojme se sigurimi eshte institute i posacem juridik, ekonomik- 
finansiar dhe teknik-statistikomatematikor.

Kur flasim per teorite mbi konceptin e sigurimit, me interes eshte 
hulumtimi i konceptit te sigurimit te pasurise dhe konceptit te sigurimit te 
personave. Ky koncept ka rezultuar nga trajtimet teorike mbi sigurimin, por edhe 
vet praktika i ka krijuar keto koncepte. Veprimtaria e sigurimit njeh sigurimin e 
pasurise dhe sigurimin e personave. Sigurimi i pasurise eshte ajo veprimtari qe per 
lönde te sigurimit i njeh te gjitha te mirat materiale te luajtöshme dhe te 
paluajteshme,vlerat ekonomike, juridike dhe te tjera te cilat ne instance te fundit 
marrin karakter pasuror. Kur kemi per baze bashkesin per sigurime si subjekt kyq 
ne tregun e sigurimeve, me interes eshte gjendja e bilansit te tyre. Ky bilans 
perfshine pasurine ekzistuese dhe pasurine qarkulluese te saj. Pasuria ekzistuese 
perbehet prej inevestimeve jomateriale, mjetet baze dhe plasmaneve finansiare 
afategjate. Pasurine qarkulluese e perbejne rezervat, kerkesat afateshkurtera 
mjetet monetare letrat me vlere5. Karakteristika pasurore e sigurimit eshte faktör 
baze qe ka ndikim te drejteperdrejte ne fuqıne e Bashkesise per sigurime dhe 
mireqenien e njerezve. Pasuria eshte baza e interesite ekonomik. Mbi bazen e saj 
kryhen aktivitete ekonomike dhe shoqerore. Pikerishte kjo karakteristike ka bere qe 
te paraqitet interesi ekonomik per ushtrimin e veprimtarise ekonomike. Pas 
shqyrtimit te konceptit mbi sigurimin e pasurise, mund te perfundojme se sigurimi i 
pasurise eshte veprimtari siguruese qe perfeshine te gjitha sigurimet qe per objekt 
kane sendet e luajteshme dhe te paluajteshme si te mirate material, qe sjellin dobi 
shoqerore dhe qe kane vlere ekonomike. Keto sende qe perbejne lenden e sigurimit 
te pasurise, mund te rrezikohen, cenohen apo asgjesohen nga rrethanat e 
rrezikeshme.

5 SpaTMcnaB Mn/ıoıueenk, OcHrypysafbe Ha mmo* h /ınqa, Oher, 2006, fq.l5.

Pronari apo poseduesi i tyre mund te perballet me zvogeiimin e vlerese 
pasurore te tyre, apo me asgjesimin. Pra, interesi pasuror mund te vihet ne 
pikepyetje.Pikerishet per te mbrojtur te mirate materiale eshte shfaqur sigurimi i 
Interesit pasurore qe perfeshihet ne sigurimin e pasurise. Ne sigurimin e pasurise 
perfeshihen shume segmente te sigurimit te te mires material. Sigurimi nga zjarri, 
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vjedhja, sigurimi i mjeteve motorike, sigurimi i kulturave dhe bimeve, etj. bejne 
pjese ne sigurimin e pasurise. Kur kontraktohet sigurimi i pasurise, mbulohen 
vetem pasojat qe rezultojne nga demi konkret i drejtperdrejte. Sigurimi i pasurise 
mbulon demet mbi bazen e nje planı konkret te institucionalizuar mbi elementet 
ekonomike-finaciare. Bashkesia per sigurime nga primi i sigurimit do t'i mbuloje 
humbjet ekonomike te titullarit te asaj te mire shoqerore per te gjitha rastet kur 
ata kane perjetuar zvogeiim te vleres ekonomike apo jane asgjesuar 
plotesishtjashte vullnetit te paieve kontraktuese te sigurimit. Sigurimi i personave 
perfshin sigurimet qeembulojne rreziqet te cilat mund te cenojne jeten dhe 
integritetin trupor te njeriut. Jeta dhe trupi i njeriut jane vlera te mbrojtura me ligj. 
Ato jo rrall here mund te jene atak i rrethanave te rrezikshme. Cenimi i ketyre 
vlerave ka reperkusione edhe ekonomike. Shpenzimet qe behen per ceremonialin e 
vdekjes, shpenzimet e sherimit, etj. paraqesin humbje materiale. Perveç kesaj pa 
mundesie per te krijuar te ardhura materiale si pasoj e demtimit te shendetit dhe 
trupit te njeriut poashtu shkaktohen humbje materiale, qe ne fushen e se drejtes 
çivile e konsiderojme fitim i munguar. Kete qendrim e kemi paraqitur si te tilie düke 
mos e lene mangur faktin se cenimi i jetes dhe i integritetit trupor paraqet edhe 
vlere jomateriale (morale). Kur marrim parasysh kete element te sigurimi i jetes 
mund te perfundojme se rreziku qe mbulohet me sigurim realizohet ne 
personalltetln e slguruar si vlere jomateriale ne njSrön ane, kürse ne anen tjetör 
qeilimi i sigurimit nuk mund te jete kompensimi i demit kur kihet parasysh se 
interesi material nuk eshte kusht per realizimin e te drejtes se sigurimit. Sigurimi i 
jetes ka per qeilim pagesen qe me pare te shumes siguruese te kontraktuar.

Si perfundim mbi konceptin e sigurimit te pasurise dhe sigurimit te 
personave,mund te themi se sigurimi eshte mekanizem kompleks qe per qeilim ka 
transferin e rrezikut ndaj individi tek nje organizim juridik,ekonomiko-financlar,me 
veprimtari teknikisht te organizuar. Bashkesite per sigurime paraqiten si mbulues i 
pasojave qe do te rezultojne nga rreziku i siguruar. Humbjet ekonomike do te 
shperblehen si pas parimeve baze nga ana e te gjithe te siguruarve. Ne te dy 
rastet,sigurimi 6shte mjet ekonomik ne duart e individit, i çili deponon nje shume te 
vogee financiare ne emer te primit te sigurimit qe te mund te garantoje nje vlere 
shume m6 te madhe ekonomike ne rastet kur te mirat materiale te tij cenohen, 
asgjesohen apo shkatrrohen teresisht

2. Nevoja per sigurimin

Njerezit me punen e tyre kane krijuar te mira materiale. Te mirat 
materiale kane vlere te caktuar ekonomike. Keto vlera, jo rralie here cenohen apo 
humben. Te mirat materiale mund te humbin teresisht vleren e tyre ekonomike ose 
ajo vlere te zvogelohet. Jeta dhe trupi i njeriut eshte e drejte personaliteti. Kur ato 
cenohen vjen deri te shkaktimi i demit material dhe moral. Humbja e jetes dhe 
cenimi i integritetit trupor jane veprime qe shkaktojn pasoja ne pikepamje juridike 
dhe ekonomike. Reperkusionet juridike marrin epilogun ne procedurat e caktuara 
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juridike düke zbatuar te drejten konkrete materiale. Problemi qe nderiidhet me 
sigurimin jane pasojat ekonomike. Mekanizmi per mbrojtje ekonomike nga rreziqet 
öshte elementi fundamental qe ka pergelle sigurimin ne rrugen e zhvillimit te tij. 
Zhvillimet teknike teknologjike per kunder faktit qe kane ndikuar ne krijimin e te 
mirave ekonomike, mireqenies sociale dhe vlerave tjera socio-ekonomike, ato kane 
ndikuar drejtperdrejt ne rritjen e rreziqeve per ti cenuar ato vlera. Ne kete drejtim, 
sigurimi paraqitet si mekanizem i vetem per mbrojtje nga rreziqet. Atje ku 
paraqitet rreziku per te cenuar vlerat pasurore dhe personale te njeriut, atje 
paraqitet edhe sigurimi. Rreziqet ne fiilim jane paraqitur ne fushen e tregetise 
detare, pastaj ne komunikacion, industri, ne tregetine e pergjithshme, etj. Ne keto 
aktivitete ekonomike kane marre pjese numer i madhe njerzish. Te gjithe ato kane 
qene te perballur me te njejtat rreziqe. Pasojat mbi vlerat e tyre ekonomike kane 
kercenuar secilin pjesemarres. Ngjashem ka qene edhe situata ne fushen e 
komunikacionit. Aty kane marre pjese shume kembesore, vozites dhe te tjere. 
Secili prej tyre ka qene potencial per tu viktimizuar. Meqe nje numer i madh 
njerezish jane rrezikuar nga rreziqet e njejta, ka lindur nevoja per mbrojtje te 
organizuar nga goditjet ekonomike. Organizimi ka filluar me institutin e sigurimit. 
Sigurimi paraqitet me epltetin e garancionit, sigurfse, mbrojtjes, besimit dhe 
ngjajshem. Njerezit jane te vetedijshem per rrezikun e perbashket. Kjo ka bere qe 
ne meşin e tyre te lind nje ndjenje solidariteti te ndersjellte düke i mbajtur te lidhur 
njerezit dhe düke shperndare humbjet midis tyre.6 Sigurimi si mekanizem mbrojtes 
ka dhene rezultate reale dhe konkrete. Rreziku qe ka mund te jete fatal per 
pasurine e nje personi akumulohet tek siguruesi, qe te mund te transferohet tek te 
siguruarit tjere.

6 Antonio La Torre, Cinguantanni col diritto (Saggi), Volüme II, Diritto delle 

assicurazioni, Milano, Giuffree Editöre, 2008, fq.7.
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Polisat e shitura

a Bashkesite e sigurimeve 

a Perfaqesuesit e sigurimit 

Bashkesite e brokereve

s Autosallonet

s Bankat

Figura Nr. 1. Pasgyre per subjektet qe kane shitur polisa te sigurimit ne 
2011.7

7 Te dhenat jane marre nga Ministria e peneve te brendshme te Maqedonise, 
www.mvr.gov.mk

Pagimi i primit te sigurimit nga ana e te siguruarit, mundeson instalimin 
e mekanizmit per distribuim te rrezikut qe kerrcenon ate. Secili i siguruar düke 
ndjekur kete rruge, s'bashku krijojne rrjetin e sigurimit. Rrjeti i sigurimit 
perkujdeset per mbrojtjen nga humbjet financiare te personave qe kane 
kontraktuar sigurimin. Forcat me natyre shkaterruese ne shoqeri, ekonomit e nje 
vendi dhe reste tjera nuk eliminohet, por humbejt qe do te mund ti shkaktoje ajo, 
mbrohen nga fataliteti vleresore. Pra kompensimi i demit, qe shkaktohet nga ato 
forca shkaterruese, neşe i korespondon rastit te siguruar, realizohet mbi bazen e 
rregullave te sigurimit. Ky mekanizem mbrojtes ekonomik. Mbrojtja ekonomike u 
jepet te gjitheve. Pasojat ekonomike financiare nuk do te bien mbi kurrizin e te 
demtuarit, por mbi te gjithe anetaret e grupit te siguruar mbi bazen e parimit te 
solidaritetit. Perveç kesaj sigurimi mbron ineresat e personave te trete te cilet 
mund te viktimizohen nga forcat e zhvilluara teknike-teknologjike. Personat e trete 
te demtuar ne fatkeqesite e ndryshme, te cilet viktimizohen nga sendet e 
rrezikshme dhe veprimtarite e rrezikshme, jane objekt i mbrojtjes nga sigurimi.
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Keto persona mbi bazen e rregullave te sigurimit e realizojne ne menyre te 
garantuar kompensimin e demit. Kompensimi i demit do te realizohet nga fundi i 
krijuar ne bashkesitö per sigurime.

3. Rrezîget qö cenojne pasurine dhe personat

Rreziku nga perdoriml i mjetit motorik qe parapet burim te sbkaktimit te 
demit sidomos ndaj personit te trete konkret nuk eshte çeshtje qe prek vetem 
interesin e personit pergjegjes per demin dhe personit te demtuar, por ketu lidhet 
interesi i nje rrethi me tâ gjerS - interesi i gjithe personave qe rrezikohen nga i 
njejti rrezik. Ai eshte rreziku qe personave te trete u shkakton dem per te çilin do 
te sajohet pergjegjesi juridike çivile8. Demi i shkaktuar personave tjere e iind 
pergjegjösine, qö do te thote se me shkaktimin e demit İind detyrimi qe demi i 
shkaktuar te shperblehet9. Ne kete kuptim sigurimi garanton kompensimin e demit 
personave te demtuar. Pra, mbi te gjitha ketu mbrohet personi i demtuar. Mbrojtja 
e personit te demtuar vjen ne plan te pare edhe pse raporti juridik nga sigurimi 
krijohet me kontrate ne lidhjen e se ciles nuk merr pjese ai ose ne baze te titujve 
tjere juridik perfshire edhe vete ligjin. I demtuari do te realizoje te drejten ne 
kompensim te demit sepse nje gje e tille parashihet ne dispozitat e kontrates ku 
rregullohen te drejtat dhe detyrimet e paieve ne maredheniet e sigurimit, ne 
Kartonin jeshil te sigurimit, ne sigurimin kufitar apo ne vete ligjin si takt juridik i 
marredhenieve juridike te sigurimit. Reazlimi i kompensimit te demit behet nga 
burimet e fondit te sigurimit. Fondi i çili krijohet prej premive te grumbulluara te 
anetareve te shoqerise mundeson mbulimin e te gjitha demeve, perkatesisht 
pergjegjesine e secilit anetar qe eshte pergjegjes, gje qe parashihej sipas ligjeve te 
teknikes se sigurimit10. Me fjaie te tjera, me sigurim garantohet kompensimi i demit 
ne te gjitha rastet kur shkaktohet rasti i siguruar. Ne teorine e se drejtes çivile 
eshte pranuar qendrimi qe shkojne edhe me larg kesaj. Nepermjet sigurimit mund 
te garantohet kompensimi per te gjitha demet qe shkaktohen me mjetin motorik, 
pa marre parasysh se a jane plotesuar kushtet per ekzistimin e pergjegjesise per 
demin nga baza e sigurimit te pergjegjesise. Ketu shihet interesi per sigurim - 
interesi per zhdemtimin e pasojes se shkaktuar, perkatesisht interesi per nje

8 Gavanski Branisllav, Naknade imovinske shtete po osnovu obaveznog osiguranja 

od odgovornosti korisnika motornih vozila, punim i magjistratures, Novi Sad, 1979, 
fq.29

9 Vuçiçeviç Slobodan dhe Miliçiçeviç Stefan, Osnovo gradjanskog prava, Beograd, 
1986, fq.l38
10 Gavanski Branisllav, vep. e cit. fq.3O
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"konzervim" dhe llogari rezerve e pergjegjesise per detyrimet e krijuara si pasoje e 
shkaktimit te demit.11

11 Per rreziqet qe cenojne pasurine dhe personat shih: BpaTHcnaB Mn/ıoLueBuk, 
OcnrypyBaH>e Ha mmot m nmja, Oher, 2006, fq. 23-27.

Personat qe asgjesohen apo cenohen si dhe jeta qe humbet apo cenohet 
nuk jane ekuivalence e sigurimit te kontraktuar. Rregullat e kontraktimit krijojne 
siguri mbi bazen financiare te atyre humbjeve. Te gjitha humbjet mund te 
mublohen me ane te sigurimit. Megjithate ,qe nje lande te jete e siguruar duhet te 
posedoj disa karakteristika:

a) Te kete numer te mjaftueshem te njesive homogjene per ekspozim 
dhe per berje te humbjeve realisht te parashikueshme. Ky parakusht rezulton nga 
metodat teknike dhe opereacionet ligjore mbi planin sigurues e qe kane te bejne 
me realizimin e perllogaritjeve te sakta te humbjeve qe do te ndodhin.

b) Humbjet qö rezultojne nga rreziku domosdoshmerishte te jene 
definitive dhe te mateçme.Pra rreziku duhet te shkaktoje nje humbje te karakterit 
ekonomik financiar.Keto humbje duhet te shkaktohen,qofte mbi pasurine qofte mbi 
personin perkatesisht mbi jeten e trupin e tij.Humbjet duhen te shkaktohen nje 
pasoje me efekt ekonomik financiar dhe duhet te kene vlere te caktuar.Vlera duhet 
te jete e pörcaktuar ne nje vlere minimale .

c) Humbjet duhen te jene tâ papritura dhe te pa qellimshme. Rreziku 
duhet te jete i pa pritshöm dhe pasojat qe mund ti shkaktoje nje rrezik duhet te 
jene te pasigurta ne plkpamje te mundösise se ndohjes. Pra, humbjet gjithnje 
duhet te egzistojne midis mundesis dhe pa mundesis se shfaqjes se tyre. Ngjarjet 
duhet te jene te ardheshme the te pa sigurta.Bashkesite per sigurime pamvarsishte 
kufirit te mundesis dhe pa mundesis se shfaqjes se pasojave, bene adoptimin e 
primeve te sigurimit, me qeilim qe ti mbuloj humbjet finansiare ekonomike qe 
mund te mbrohen ne te aredhmen.

ç) Humbjet nuk duhet te jene katastrofale, por ato pasoja jane te 
shpemdara ne njesi te ndryshme te sigurimit. Anetaret e grupit ne nje njesi te 
sigurimit gjithenje mund te perballen me humbje, por ato humbje nuk mund te 
jene te nivelit katastrofal per te. Nje rrezik i fuqishem mund te shkaktoje humbje te 
medha te cilat nuk jane te koncentruara ne kuader te nje grupi. Kur behet fjaie per 
rreziqet qe mund te shkaktojne deme dhe qe imponojne nevojen per tu nderrmarre 
masa adekuade, eshte me rendesi te thuhet se te gjitha masat kane natyre 
preventive dhe represive. Elementet preventive perfeshine te gjitha masate qe 
ndermirren me qeilim qe ne te ardhemen te paraqiten me rralte rastet e 
demeshme, me pak te cenueshme, vlerat pasurore te njeriut Jeta dhe trupi i tije. 
Nderkaq, masate represive jane te gjitha masat qe ndermirren pas shkaktimit te 
pasojes, perkatesishte gjat shkatimit te ngjarjes se demeshme. Masat e tilla 
zbatohen tek rreziget subjektive dhe objektive. Tek rreziqet subjektive, masate 
preventive ndermerren nga vete njeriu. Rreziqet te cilat per nga natyra e tyre, 
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varen nga qendrimi, veprimi dhe vuilneti I njeriut, mund te shkaktojne pasoja ose 
jo. Shkaktimi i pasojave eshte ne vareshmeri nga vete njeriu. Njeriu mundet me 
ane te veprimeve dhe procedurave te tij te ndörmarre masa mbrojtese, te pengoje 
shkaktimin e demit dhe te zbrapse sulmin e rrezikut te demshem. Moskujdesi ne 
kuptim te sjelljese se njeriut ndaj rrezikut te demshem, mund te jete shkak i 
shkaktimit te pasojes se demsheme. Njeriu varesishte se per çfare rreziku behet 
fjale, mund me masat e tij ose ta pengoje shkaktimin e pasojes, ose te zvogeloje 
intenzitetin e rrezikut, perkatesishte pasojese. Per dailim nga rreziqet subjektive, 
tek rreziqet objektive , pasojat mund te paraqiten, me vullnetin e njeriut, pa 
ndikimin e sjelljes dhe qasjes se njeriut ndaj atyre rreziqeve. Trajtuar rreziqet qe 
determinojne ndermarrjen e masave slguruese, mund te perfundojme se rregullat e 
sigurimit jane shenderruar ne nje mekanizem mbrojtes te pasurlse dhe 
personave.Siguruesi dhe i siguruari jane te detyruar qe te ndermarrin te gjithe 
mekanizmat qe rezultojne nga te drejtat dhe detyrimet reciproke te tyre, si gjate 
lidhjes te kontrates,mbrenda periudhes se shtrirjes te sigurimit dhe pas shkatrrimit 
te pasojes. Keto mekanizma jane detyrime ligjore per pjesmarresit ne tregun e 
sigurimeve.

Perfundime dhe rekomandime

1. Rregullativa ligjore e Maqedonise qe ka te beje me sigurine n6 
komunikacion dhe ato qe i referohen çeshtjes se kompensimit te demit te shkaktuar 
ne aksidentet automobilistike eshte e uniformuar me ate te Bashkimit Europian. 
Megjithate me rendesi eshte çeshtja e kultures ne trafik dhe infrastruktura rrugore. 
Mungesa e nje plani aksional permanent per kulturen ne trafik rezulton ne nje 
shkalie te caktuar te mosrespektimit te pjesmarresve ne trafik, e ne veçanti ndaj 
atyre qe jane persona te pambrojtur dhe me pak te mbrojtur, siç jane: udhetaret, 
femijet, personat ne moshe, personat me pengesa ne zhvillim fizik, etj. Po keshtu 
ne vend eshte evidente edhe mungesa e nje kujdesi te duhur per masat e sigurise 
ne autostrada sidomos per te parandaluar prezencen e kafsheve te egra dhe 
shtepiake qe te mos jene shkaktar i aksidentit te trafikut. Krahas sigurimit te nje 
legjislacioni bashkekohor per te drejten e sigurimeve ne aksidentet automobilistike, 
eshte e nevojshme te merr hapa konkret edhe ne drejtim te krijimit te nje kültüre 
ne trafik dhe te nje infrastrukture rrugore te standardizuar sipas rrethanave dhe 
pozites se caktuar.
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2. Instituti i sigurimit eshte mekanizem kompleks qö per qellim ka 
transferin e rrezikut ndaj individi tek nje organizim juridik, ekonomiko-financiar, me 
veprimtari teknikisht te organizuar. Ne kete rast, bashkesite per sigurime paraqiten 
si mekanizem mbulues i pasojave qe do te rezultojne nga rreziku i siguruar, kürse 
ne anen tjeter njerezit düke u rrezikuar nga rreziqet e njejta kane lindur ndjenjön e 
soliaritetit dhe socializimit per te perballuar pasojat nga aksidenti automobilistik. 
Humbjet ekonomike do te shperblehen si pas parimeve baze nga ana e te gjithö te 
siguruarve. Ne te dy rastet,sigurimi eshte mjet ekonomik ne duart e individit, i çili 
deponon nje shume te vogee financiare ne emer te primit te sigurimit qe te mund 
te garantoje nje vlere shume me te madhe ekonomike nö rastet kur te mirat 
materiale te tij cenohen, asgjesohen apo shkatrrohen teresisht.

3. Aksidentet automobilistike bejnö qe njerezit te futön ne raporte juridike 
mes tyre. Ky raport eshte marredhenie e caktuar, qe ka karakter shoqeror e 
ekonomik dhe qe mbart ne vete nje permbajtje te karakterit pasuror apo statusor. 
individit si i vetem perballe pasojave qe rezultojne me shkaktimin e demit i krijohet 
pozite shume e pavolitshme qofte ai te parqitet ne poziten e demtuesit, qofte ne 
pozitön e te demtuarit. Kostot ne pasurinâ, shendetin dhe jeten e njerezve jane te 
paperballueshme. individi düke u futur ne marredhenien juridike te sigurimit ai 
merr pjese ne rrjetin social me te avansuar te solidarltetlt ndeernjerezor.

4. Marredhenia juridike e sigurimit lind mbi bazen e faktit juridik. Me çilesi 
te faktit juridik paraqitet kontrata per sigurim, Kartoni jeshil i sigurimit, Sigurimi 
kufitar dhe vet ligji. Kur ekziston kontrata per sigurimin, parimi bona fidem gjendet 
ne themelin e marredhenis juridike te sigurimit. Secila nga palet kontraktuese ne 
realizimin e te drejtave dhe detyrimeve qe perbejne permbajtjen e marredhenies 
juridike te sigurimit duhet te sillen sipas ketij parimi. Pala e cila ka autorlzim, 
perkatesisht te drejte duhet qe gjate realizimit te asaj te drejte te mbaje llogari per 
detyrimin e pales tjeter dhe anasjelltas. Interesat e paleve jane pjese themelore e 
qellimit te personit bonam fidem. Kjo do te thote se ne themelet e kontrates per 
sigurimin qendron parimi bonam fidem.

5. Mjeti motorik ka çilesine e sendit te rrezikshem. Ai nuk paraqet send te 
rrezikshem si i tille, por ne varesi nga pozita qe mund te gjendet ai mund te 
relefktoje rrezikshmeri. Vetem atehere kur fiton kete mundesi, mjeti motorik ka 
statusin e sendit te rrezikshem. Perndryshe kur mjeti motorik e ka ate pozite qe 
eliminon çdo rrezik me pasoja te caktuara, atehere nuk trajtohet send i rrezikshem. 
Venja ne qarkullim e mjetit motorik eshte pozita qe atij i jep mundesine per te 
shfaqur nje rrezik potencial. Ne lidhje me çilesine dhe poziten e mjetit motorik ne 
kuader te rrezikshmerise se tij as jurisprudenca e as legjislacioni i Maqedonise nuk 
kane ngritur qendrime te uniformuara qe te mund te shfrytezohen si burim juridik 
ne percaktimin e te drejtes se kompensimit te demit ne aksidentet automobilistike. 
Rekomandimi yne ne kete drejtim ka te beje me krijimin e praktikes gjyqesore te 
unifikuar nga ana e Gjykates Supreme te Republikes se Maqedonise, per te definuar 
poziten e mjetit motorik ne te çilen reflektohet rrezikshmeri. Kjo pozite e mjetit 
motorik a ka te beje me faktin e venies ne qarkulllm te mjetit motorik ose ky fakt 
nuk ndikon fare, rrezikshmeria a ka shkalie te intensitetit dhe kjo a varet nga 
shpejtesia e levizjes se mjetit motorik. Definimet e ketyre çeshtjeve nuk duhet te 
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behen jashte faktit te pakontestueshem - se rreziku qe rezuiton nga mjeti motorik 
qe eshte ne qarkullim nderlidhet me vete drejtuesin qe e drejton ate, düke krijuar 
rrethana qe pasoja e caktuar te jete e pa evitueshme. Çeshtjet e tilla duhet ne 
pikpamje parimore te jene edhe pjese e legjlslacionit pozitiv te vendit.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

RROGA - PAGA, E DREJTE THEMELORE E PUNETORİT DHE NEPUNESİT 
SHTETERORE NE REPUBLIKEN E MAQEDONISE

Doc.Dr.FATMIRE LUMANI

-UNIVERSITETI SHTETEROR I TETOVES - FAKULTETI JURIDIK

ABSTRAKTI

Rroga - paga, e drejte themelore e punetorit dhe nepunesit shteterore ne 
Republiken e Maqedonise, eshte njö hulumtim shkencor dhe trajtim i te drejtös se 
punetorit dhe nepunesit shteterore, aktual dhe me rândesi.

Qellimi i studimit, analiza si dhe pasqyrimi legjislativ i perbashket, 
ndonjöhere i ndare per punetoret dhe per nepunesit shteterore, si dhe nevoja e 
avansimit te kesaj te drejte.

Nderlikueshmeria e institucionit page-rrogö, shoqerohet me kerkime 
adekuate ne kete plan, ku mbizpoterone metodologjia e posajme juridike e kerkimit 
shkencor, si dhe ajo krahasuese.

Paga, eshte pasqyre e statusit te punetorit dhe nepunesit shteteror, si ne 
familje, shoqeri dhe me gjere.

Paga, ndonese tejet e rendesishme dhe nje nga nocionet me te perhapura 
ne fjalorin e perditshem te shoqerise njerezore, ende mbetet jashte interesit 
shkencor si nje teme tabu, andaj ndihet nevoja per hulumtime me te thella.

Fjale ky]e: paga, paga minimale, punetor, nepunes shteteror.
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PUNIMI

Doc.Dr.FATMIRE LUMANI

E DREJTA NE RROGE - PAGE, E PUNETORİT DHE NEPUNESIT SHTETERORE, 
NE REPUBLIKEN E MAÇEDONISE

"Paraja nuk eshte gjithjka, por bön gjithcka."

Nje nga elementet e rendesishme te marredhenieve te punes, eshte e 
drejta ne rroge - page, respektivisht e drejta ne te ardhurat personale, pra ne 
pagese te punes, ose fitimi.

Tabela l.1

1 Peny6/iMKa ManeflOHkija Apaaaen 3aaoA3a CTaTMCTMKa, Bpa6oreHn h HeTO-nnaTM,
cocrojöa oktombpm 2011, CraTMCTHHKH nper/ıe,n, Hace/ıeHMe w connja/iHM 
craTMCTHKMM 2.4.12.03.716, Cnonje, Maj 2012

Te ounesuar ne Republiken e Magedonise ne v.2Qll:

giithşelt: 4Ş8.873______ Femra 196.211 Meshkui 262.662

Administrate publike dhe Mbroitle, Sigurim te detvrueshSm:

Gjithsejt: 43.258 Femra 13,965__________ Meşhkui; 28489

Kur flasim per te ardhurat personale te punemarresit, (punetorit dhe 
nepunesit shteterore), viteve te fundit, u bene ndryshime te medha dhe te 
rendesishme ne lemine e legjislacionit te punes dhe te nepunesve shteterore.

Para se te kalojme ne elaborimin e temes, te sqarojme fjalet: page, 
punetor, nepunes shteteror, punedhenes, marredheniet e punes, per te kuptuar me 
mire temen ne fjaie.

Paga (apo thönö ndryshe rroga, fitimi ose te ardhurat personale), eshte 
pagesa e punes qe e merr punemarresi, per punen e kryer gjate marredhenieve ne 
pune.

Punetor eshte secili person fizik, i çili eshte ne marredhenie pune, ne baze 
te marreveshjes per punesim.2
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Nepunçs shteteror eshte personi i çili kryen pune profesionale, normative 
- juridike, ekzekutive, administrative mbikqyrese dhe zgjedhin pune adminlstrative 
ne perputhje me Kushtetuten dhe ligjin.3 Sipas ligjit, nepunesi shteteror, eshte i 
punesuar ne administraten shteterore, ne organet e vetöqeverisjes lokale dhe 
gytetin e Shkupit, ne sherbimet profesionale, si dhe ne sherbimet publike, ente dhe 
innstitucione te cilat kryejne funksione shteterore me autorizime publike.

" Ligji per marredheniet e punes (Gazeta zyrtare e Republikes se Maqedonise, 
nr.52/92, 1/92, 31/98, 91/2001)

Ligji per nepunesit shteterore (Gazeta zyrtare e RM, nr.59/2000; 17/2003;
65/2004; si dhe plotesimet dhe ndryshimet.)
' Balltiq Aleksandar,.Despotoviq Millan, Bazot e te drejtesJugosIlave te punes, 
Prishtine, 1972, fq,103

Punedhenes eshte personi fizik dhe juridik, si dhe subjekt tjeter (organi i 
pushtetit shteteror, organi i njesise se vetadministrimit lokal, dega e shoqerise se 
huaj, perfagesia diplomatike dhe konsullore), te ciiet punesojne punetore ne baze 
te marreveshjes per punesim (n.5) LMP.

Marredhenie pune. eshte marredhenia e kontraktuar ndermjet punetorit 
dhe punedhenesit, me te çilen punetori vullnetarisht futet ne procesin e organizuar 
te punes tek punedhenesi, per rroge dhe te ardhura te tjera, personalısht, pa 
nderprere e kryen punen, sipas udhezimeve dhe me mbikqyrjen e punedhenesit.

Institucioni i pages (rroges) elaborohet me dispozita te Ligjit per 
marredhenie te punes (LMP), si dhe Ligjit per nepunesa shteterore (LNSH).

Pra, legjislacioni i punes, perfshin teresine e normave juridike, qe 
rregullojne marredheniet e varura te punes ndermjet punedhenesit dhe 
punemarresit, ku zakonisht punedhenesi eshte pronar i mjeteve te punes, paguan 
punemarresin per punen e kryer, i jep urdhera dhe udhezlme; ndersa punemarresi 
düke iu bindur urdherave dhe udhezimeve te punedhenesit, kryen punen, per nje 
page te caktuar, pra punen me page.

Ne zhvillimin e hovshem te institucionit page - rroge e punemarresit, ne 
Republiken e Maqedonise, ndikojne aktet ligjore, si: Kushtetuta, ligjet, konventat e 
Organizates Nderkombetare te Punes (shkurt, ONP); rregullat e reja; marreveshjet 
kolektive dhe individuale te punes, mes subjekteve te shumte; punimet 
profesionale, etj;

Per te realizuar dhe sqaruar me mire thelbin e pages, e drejta e punes 
bashkepunon edhe me deget te tjera juridike, si psh:

E drejta e punes ka lidhje te caktuar edhe me te drejten ekonomike, 
sidomos ne pikpamje te te ardhurave personale te punetoreve dhe te nepunesve, 
sepse punetori i realizon te ardhurat personale nga te ardhurat qe arrin organizata 
ekonomike me punen e saj/
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Nje pjese e te drejtes se punes, qe perbSn parimet e pergjithshme ne te 
cilat bazohen marredheniet juridike te punes, vlejne edhe per nepunesit, 
pörkatösisht zyrtaret ne organet e administrates shteterore. Mirepo, normat juridike 
me te cilat rregullohen çeshtje te veçanta te pozites se nepunesve dhe te zyrtareve 
ne organet e administrates shteterore, bien ne te drejten administrative.5

5 Pollozhani Bajram, Stavileci Esat, Dobjani Emir, Salihu Lazim, E drejta 
administrative, aspekte krahasuese, Shkup, 2010, fq.37
6 Sulo M.Ahmet, H.Dhori K. Stefan Q. Hyrje ne ekonomi, Tirane, 2000, fq.365
7 Pollozhani Petrit, Ekonomia, Tetove, 2010, fq.l35
8 LMP, nenil05-115

I.E DREJTA NE PAGE (RROGE) E PUNETORIT

Punetori, ka te drejte ne page (rroge), ose fitim. Kjo eshte e drejte 
themelore e punetorit qe rrjedh nga marredheniet e punes. Perderisa per punetorin 
kjo paraqet nje te drejte, per punedhenesin pagesa e punetorit, paraqet obligim.

Historia e lindjes se parase fillon mija vjet me pare, me çthurjen e 
ekonomise natyrale...Ne fiilim kembimi i prodhimeve realizohej ne forme trampe, 
mali me mail.6

Jo gjithmone, pagesa, apo shperblimi i punetorit, per punen e kryer, behej 
me para.

Ne periudha te ndryshme kohore rolin e parase e kane luajtur gjera te 
ndryshem, si kripa, guacka, me vone bakri, argjendi, ari, etj.7

Ndersa sot, sipas Ligjit per marredhenie te punes, pagesa e punes patjeter 
duhet te behet gjithmone ne para.

Ligji per marredheniet e punes, perfshine edhe çeshjen e rregullimit te 
rroges dhe kompensimeve te rroges.8

Sipas LMP punetori ka te drejte ne fitim-rroge, sipas ligjit, marreveshjes 
kolektive dhe marreveshjes per punesim. Ligji parashikon pagesa te njejta per 
meshkuj dhe femra. Punedhenesi e ka per obligim qe per pune te njejte, me 
kerkesa te njejta ne vendin e punes, t'u paguaje rroge te njejte, pa dallim gjinie.

Poashtu nje obligim tjeter ligjor per punedhenesin eshte qe ai te 
respektoje shumen me te vogei (rrogen minimale).

Rroga minimale (rroga me e ulet), eshte rroga per punB me orar te plote 
te punes, e cila nuk mund te jete me e ulet nga rroga minimale e percaktuar me 
ligj dhe marreveshjen kolektive.9
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Me rendesi eshte te theksohet se me rrogön minimale, percaktohen rrogat 
e punetoröve qe punojne ne vende me te nderlikuara te punes dhe me pörgjegjesi 
mö te madhe.

Raporti i fundit i Agiencionit statistik europian Eurostat, tregon se lartesia 
e pages minimale mujore leviz nga 112 euro ne Bullgari, deri 1610 euro ne muaj 
ne Luksemburg.10

4 Yendim i Qeverise se RM-s, sjellur ne shtator 2011
’ Parco.gov.ba/cro/?page 287
' Parco.gov.ba/cro?page=287
‘ Rtv 21.tv/home/?p=55160 Tirane janar 2012

Me ligj, page minimale kete vit kane pasur 20-27 shtete anetare te Unionit 
Europian...si dhe shtetl kandidat - Turqia.

Sipas te njejtit burim shtetet te cilat lartesine e pages minimale e kane parashikuar 
me ligj, mundet te ndahen ne tre grupe. Ne te parin bejne pjese shtetet ne te cilat 
paga minimale eshte ndermjet 100 dhe 350 euro, si: Bullgaria, Rumania, Lajvija, 
Utvania, Sllovakia, Estonia, Hungaria, Çekia dhe Polonia. Grupin e dyte e perbejne 
peşe vende, ne te cilat paga minimale leviz ne shumen prej 500 deri 700 euro. Ne 
kete grup bejne pjesö Portugalia, Sllovenia, Mallta, Greqia> Spanja. Te tretin e 
pörbejne gjashte vende anetare ne te cilat me ligj parashikohet rroga minimale 
perafersisht ose ne shume mbi 1150 euro. Rroge minimale e tüle eshte percaktuar 
per punetoret e Britanise te Madhe, Frances, Belgjikes, Holandes, Irlandös dhe 
kuptohet Luksemburgut. Paga minimale ne Turqi eshte 333 euro. Malta dhe 
Luksemburgu, tö vetmet mund te lövdohen me faktin se tek ata paga minimale 
eshte aför 50% e pages mesatare ne vend. Poashtu vlen tö ceket se paga minimale 
ne Malte eshte 612 euro.

Ne baze te burimeve te poshteshenuara, per te pasur nje pasqyrim me te 
paster, te pörpunuara edhe mö tutje do te prezantohen ne forme tabelare:

Tabela 2

Shteti_____________________Rroga minimale mujore ne neto, ne euro11

Luksemburg__________________________ 175712

£reqi_________________________ka gene 739

Sllovenl._____________________________ 530,

Portugali ___________________________ 485

Rumani, Bullgari dhe Polonl,_____________ leviz prei 160 deri ne 300

Şhgjperi ____________________ rreth 150 euro (20.000lekö)
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Kassye________________________130 euro13

13 www.koha.net/?page=l,3,97510

Maggdoni_____________________________ 130 euro (8050 denare, ose bruto
12.265 depar)

Rroga perbehet nga keto elemente: rroga baze; süksesi ne pune (si pjese 
e rroges); shtesat;

-Rroga baze, percaktohet düke i marre parsysh kerkesat e vendit te punes.
Rroga baze, do te jete me e larte, kur behet (jale per kushte pune me te 

veshtira se sa ato normale, si p.sh: pune ne temperatura te larta, temperatura te 
ulta, pune ne uje dhe nen uje, pune te ndotur me gazra helmues, etj.

-Süksesi ne pune (si pjese e rroges) i punetorit percaktohet düke marre 
parasysh kualitetin dhe kuantitetin e punes se kryer.

-Shtesat percaktohen per kushtet e veçanta ne pune: per punen me 
nderrime, punen me oran te ndare te punes, pune nate, pune te vazhduar, pune ne 
diten e diel, pune ne dite feste, shtesa per stazhin e punes.

Dita e paoeses. Rroga paguhet per periudha qe nuk mund te jene me te 
gjata se 1 muaj dhe ate me se voni 15 dite pas skadimit te periudhes per pagese.

Neşe qellon qe dita e pageses te jete dite e lire, rroga paguhet me se voni 
diten e pare te ardhme te punes.

Punedhenesi, duhet paraprakisht ta njoftoje me shkrim punetorin, per 
diten e pageses dhe per çdo ndryshim. Obligim i punedhenesit, eshte qe punetorit 
t'ia paguaje rrogen deri ne fund te dites se pageses.

Vendi i pageses. Ligji parashikon vendin e zakonshem te pageses.

Kur rroga paguhet permes bankes ne llogarine e punetorit ose ne menyre 
tjeter, jo me para te gatshme, rroga doemos duhet t*i  jepet ne dispozicion 
punetorit, ne diten e caktuar te pageses, perveç rese palet jane marre vesh 
ndryshe.

Gjate çdo pagese te rroges, si dhe deri ne 31 Janar te vitit te ri kalendarik, 
punedhenesi duhet t'i leshoje llogarine me shkrim te rroges, kontributeve dhe 
kompensimeve te rroges, per periudh6n e pageses, perkatesisht per vitin e kaluar, 
prej te cilave shihen gjithashtu edhe llogaritja dhe pagesa e tatimeve dhe 
kontributeve. Shpenzimet lidhur me pagesen e rroges, jane ne llogari te 
punedhenesit.

Mbaitia e pageses $e rroges. Slpas LMP, punedhenesi mund te mbaje 
pagesen e rroges, vetem ne rastet e percaktuara me ligj. Te gjiha dispozitat e 
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marreveshjes per punesim, te cilat percaktojne menyra te tjera te mbajtjes se 
pageses, jane te pavlefshme.

Punedhenesi nuk guxon qe kerkesat e veta ndaj punetorit pa pelqimin e tij 
me shkrim, t'i barazoje me obligimin e tij per pagesön e rroges. Per kete punetori 
nuk guxon te jape pelqim, para paragitjes se kerkeses se punedhenesit.

II. E DREJTA NE KOMPENSIME TE RROGES

Sipas LMP si dhe marreveshjeve kolektive, punemarrSsi, perveç te drejtes 
ne rrogö, ka e’dhe te drejte ne kompensime te rroges.

Punedhenesi do t'i paguaje kompensim te rroges punetorit ne rastet te:

- mungeses se arsyeshme nga puna;

- pör shkak te shfrytezimit te pushimit vjetor;

- per shkak te pushimit te detyrueshem te perkohshem me pagese;

- ne rast te arsimimit plotesues te punetorit;

- ne rast te festave te percaktuara me ligj dhe diteve te lira te punes;

- ne rastet kur punetori nuk punon per shkaqe te punedhenesit;

- ne rast te paaftesise se punetorit;

- per shkak te semundjes ose lendimeve deri ne 21 dite, ndersa mbi 21 dite 
paguhet ne llogari te sigurimit shendetesor. Ne rast te hapjes te pushimit te ri 
mjekesor, ne afat prej 3 ditesh nga nderprerja e pushimit paraprak mjekesor, 
punedhenesi ka te drejte te kerkoje nga komisioni mjekesor i shkalies se pare, ta 
konfirmije pushimin e ri mjekesor ose ta vazhdoje pushimin e vjeter mjekesor te 
shkurtuar;14

- Ne rast te fuqlse madhore, neşe punetori nuk mund te punoje, ka te 
drejte ne gjysmen e rroges.

14 Lumani Fatmire, E drejta e punes, Tetove, İris, 2011, fq.l91

Punetorit I takon kompensimi rroges, ne lartesine e rroges mesatare, nga 
dymbedhjete muajt e fûndit. Neşe punetori ne kete periudhe nuk ka marre rroge, i 
takon kompensimi ne lartesine e rroges minimale.

Ne rastet kur punetori nuk punon per shkaqe te aresyeshme.
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Per shkaqe aferiste, neşe nderpritet procesi i punes, punetorit do ti 
paguaje 70% te rroges, per periudhen deri ne 3 muaj, ne vitin vijues.

III.E DREJTA E PUNETORİT NE KOMPENSIMIE TE SHPENZİMEVE 
LIDHUR ME PUNEN

Sa i perket kompensimit tâ shpenzimeve te punSmarresit, lidhur me 
punen, LMP15 16 permban dispozita ne rastet, per: ushqim gjate kohes se punes; 
transport nga dhe deri ne punö; per udhetim zyrtar; shtese terreni; shfrytezimin e 
vetures private per udhetime zyrtare; jeten e ndare nga familja; vdekjen e 
punetorit ose anetarit te familjes se tij; pagese per shkuarjen ne pension, si dhe 
per shperblime jubilare;

15 LMP, neni 113
16 www.stat.gov.mk/publikacii/2.4.12.03.pdf. (perpunuar me tej nga autorja)
17 Po aty, (perpunuar me tej nga autorja)

Me marreveshje kolektive percaktohen, lartösia, baza dhe afatı per 
llogaritjen dhe pagesen e kompensimit te ketyre shpenzimeve.

Tabela 31£

Subiekte punuese şjpas shumes neto-rroge ne me te ulet (ne denare), v.2011:

Pa.jae.to rroge_____ deri 3000______ 8.001-9000 mbi
35J2O1

Sji.th. .57,268_____ 4.069_____________228___________4.410
139

Ne Administrate publike dhe Mbroitie.Sigurim te detyrueshem:

SÜÜL____ 636__________ t____________________________ 3_______________ ı

Tabela 417

Subiekte punuese sjpas shumes neto rroge me te larte (ne denare), v.2011:

Ea_oetp rroge_____ deri 3000 8001-9000 mbi 35.001

Çjith, 57.268 4,069____________ 35___________ 1527___________ 5-475

Ne Administrate publike dhe Mbroitje, Sigurim te detyrueshem:
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Giith.____ 636 268

I.E DREJTA E PAGES E NEPUNESIT SHTETERORE

E drejta e punes ka lidhje te ngushte me te drejten administrative. Nje 
dispozite e njejte juridike mund te shtjellohet ne dy değe te se drejtes.

Ne Republiken e Maqedonise, me Ligjln per nepunes shteterore. (shkurt 
LNSH), rregullohet statusi i nepunesve shteterore, te drejtat, detyrimet, 
pergjegjesite, si dhe sistemi e rrogave dhe i kompenslmeve ne rroga i nepunesve 
shteterore (n.l).

Ne krahasim me ditet e sotme, ekzistonte nje numer i vogel i organeve 
shteterore qe nuk i kishin te definuar qarte kompetencat/udhezimet organizative 
(pervec obligimit te pergjithshem "ndegjueshmeri" dhe "besnikeri". Profesioni i 
zyrtareve profesional shteterore /nepunesve çivile, ishte i panjohur.18

18 Mehmeti Muhamet, Ekskurs i shkurter per mendim politik dhe juridik, Prishtine, 

fq.5

Kur flasim per pagen e nepunesit shteterore, duhet te çekim se rol te 
rendesishem ka parimi i ligjshmerise, barazise, transparences, parashikueshmerise 
dhe drejtshmerise sipas ligjit, sidomos ne sistemin e rrogave dhe konpensimeve te 
rrogave.

Tabela 1.

Perberia e administrates publike gendrore sipas gjinise dhe perkatesise etnike

____ ________________________________ Gjithsei Meshkui Femra

Magedonas 7.857 3.561
_______ <296

Shaiptare 2.630 1.801__________
829

Tura 165 101
64

Rom 54 25
22
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_______________________ 5.446

Vllehe 88 42
46

Serbe 116 77
89

Te tjere_______________ 111 51
60

Giithsei_______________ _______________ 11.130____ 5.684

Burimi: Agjencioni per nepunes shteterore. Regjlstri qendror i nöpunesve shteterore 
(v.2009)

II. E DREJTA E NEPUNESİT SHTETERORE NE RROGE SIPAS 
SISTEMIT TE RROGAVE DHE KOMPENSIMEVE TE RROGAVE

Sipas Ligjit per nepunesa shteterore (n.15), nepunesi shteteror ka te 
drejtö ne rroge (page) perkatese dhe per kompensime te tjera ne baze te 
sistemimft te rrogave dhe kompensimeve te rrogave.

Rroga e nepunesit shteterore paguhet ne shumen ne para neto dhe ate nje 
here ne muajin vijues, per muajin e kaluar.

- Sa i perket rroges se nepunesit shteteror, ajo perbehet nga:

-Komponenta themelore, e cila perbehet nga: rroga baze; 
rroges per titullin dhe kompensimin e rroges per kariere.

kompensimi i

-Komponenta ekskluzive e cila perbehet nga: kompensimi i rroges, per 
kushte te veçanta te punes dhe nga kompensimi i rroges, per pune te 
jashtezakonshme (orar te zgjatur te punes).

-Komponenta themelore:

-Me rrogen baze, vleresohet shkalla perkatese e arsimimit i percaktuar me 
aktin e sistemimit per vende pune, per vendin e punes ne te çilin ai eshte sistemuar 
dhe pervoja e punes (n.34).

Shkalla e arsimimit e percaktuar per grupin perkates, ne pajtim me kete 
ligj, vleresohet prej 200 deri 150 pike per shkollim te larte dhe 100 pike per 
shkollim tei meşem.
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Sa i perket pervojes (stazhit) te punes te nepunesit shteterore, vleresohet 
me shumen prej 0,5% nga pjesa e rroges baze, per çdo vit te filluar stazh pune, 
ndersa me se shumt' 20%.

- Kompensimi i rroges pör titull, eshte vleresimi i çdo titulli i nepunesit 
shteterore dhe ate sipas disa kritereve, si: lloji dhe vâllimi i punes, 
nderlikueshmeria dhe pörgjegjesisa per kryerjen e punes.

- Me kompensimin e rroges per kariere, vleresohet profesionalizmi i 
nepunesit shteteror.

Komponenta ekskluzive:

- Kompensimi i rroges, per kushte te veçanta te punes. Si per punetoret 
ashtu edhe nepunesi shteteror i ka po te njejtat kompensime si per shembull: pune 
nate; pune ne nderrime, etj.

Kompensimin e rroges p&r pune te jashtezakonshme. Nepunesi shteteror si 
dhe punetori ka te drejte edhe ne kompensime te tjera dhe ate (n.45), per: 
shpensime rruge, ditore dhe harxhime per udhetime zyrtare ne vend dhe jashte 
vendit; per shfrytezim te vetures personale, etj.

Notimi i nepunesve shteterore. (n.77) LNSH parashikon notimin e 
nepunesve shteterore, ne perjashtim te sekretarit gjeneral, respekrivisht atij 
shteteror. Kjo behet ne baze te te dhenave qe i perkasin diturise profesionale dhe 
aftesise ne pune, perpjekjeve, rezultateve te punes, kreativitetit dhe ndergjegjes 
gjate kryerjes se detyrave zyrtare, te cilat jane me rendesi per kryerjen e 
sherbimit. Nota e nepunesit shteterore mund te jete "dallohet", "kenaq” dhe "nuk 
kenaq".

REKOMANDIME

- Nevoitet nje politike per krijimin e kushteve per realizimin e parimit te 
pageses se njejte te punes me vlera te njejta;

- Nevoitet te behen ndryshime ne Ligjin per marredhenie pune; si dhe 
Ligjin per nepunesa shteterore. Legjislacioni i punes, nevoitet edhe me tutje te 
harmonizohet me legjislacionin e shteteve perparimtare demokratike dhe t'i qasen 
kesaj problematike me me themeli dhe me me seriozitet.

- Ngritja e vetedies tek institucionet qe hartojne politike si dhe tek opinioni, 
per paga te barabarta per pune me vlera te njejta.

- Ngritja e vetedies per kuptimin e problemit te pagave te pabarabarta;

- Palet relevante si dhe partneret shoqerore, nevoitet qe te angazhohen per 
zgjidhjen e papunesise, si dhe te krijojne kushte te njejta ne tregun e punes, paga 
dhe perparim, pa dallım etniteti, gjinie, race, feje, e te tjera;

- Punedhenesit te kene per obligim qe te hartojne pershkrimin e vendeve te 
punes p6r cdo vend pune, me qeilim qe te kete pagesa te njejta per te punesuarit.
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Nevoitet qe te behet krahasimi i vendeve te punes te njejta, te ngjajshme, 
ekuivalente ose qe llogariten per pune me vlera te njöjta ne sektorin e njejte, ose 
sektöre te ndryshem.

-Te dhenat statistikore per pagat, te behen publike, qe te tejkalohen 
dallimet ne paga dhe ate ne baza te ndryshme, si etnike, gjinore, etj.

-Duhet nje bashkepunim m£ i madh me sindikatat reprezentative te vendit 
dhe me ato jashte saj, sİ dhe me institucione dhe organizma relevante 
nderkombetare, qe pagen e kane objekt te vecante studimi dhe hulumtimi.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

BATI TRAKYA'DA YEREL YÖNETİMLER

Prof. Dr. Mustafa Ökmen’

Yrd.Doç.Dr. Fatih DEMİR1 2

1 Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, okmenm@hotmall.com

2 Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, fatih.demlr@bayar.edu.tr

1830 yılında Yunanistan bağımsızlığını kazandığında bu ülkede tam dört farklı etnik 
grup vardı: Yunanlar, Arnavutlar, Türkler ve Ulahlar. 1981 yılında AB üyesi olan 
Yunanistan yönetimine göre kendi devletleri sadece tek kökene sahiptir ve tek 
ırktan oluşmuştur. Bu etnik saflaştırma politikası Ortodoksluk ve Helenistik 

temellere dayanır. Ortodoks Hıristiyanların bulunduğu her yerin Yunanistan 
olduğunu iddia ederler. Bu durum Yunanistan'da Türklerin yoğunlukta olduğu Batı 
Trakya bölgesindeki yerel yönetimleri de etkilemektedir. Çalışma Avrupa Birliği'nin 

azınlık tanımlaması ve azınlık hakları kavramları çerçevesinde Yunanistan'ın azınlık 

politikalarını ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki yerel kamu 

hizmetlerinin durumunu incelemektedir.

Anahtar kelimeler: Yunanistan, Batı Trakya, yerel yönetimler

BATI TRAKYA'DA YEREL YÖNETİMLER

YUNANİSTAN'DA YEREL YÖNETİMLER ve BATI TRAKYA

Tarihsel Arkaplan

Yunanistan'da yerel yönetimler hâlihazırda ilk seviyedeki belediyeler ve komünler ile 

ikinci seviyedeki il idarelerinden oluşmaktadır. Bölge idareleri ise Yunanistan'daki 

mevcut yerel yönetim yapısı birinci seviyede belediyelerden ve mahalli 
örgütlenmelerden oluşurken İkinci seviyede valiliklerden meydana gelmektedir. 

Bölgesel idare olan üçüncü seviye mevcut değildir çünkü bölgeler, bir devlet organı 
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olan Kamu Yönetimi ve Adem-i Merkeziyetçilikten Sorumlu İç İşleri Bakanlığı 

tarafından atanan Bölge Genel Sekreterliği ve Bölge Bakanlığı tarafından temsil 
edilir, dolayısıyla yerel yönetim değil merkezi idarenin taşra teşkilatı 
durumundadırlar. Genel Sekreter hükümetin temsilcisidir ve bölgedeki denetleme, 

polis, liman ve itfaiye teşkilatından sorumludur. Ayrıca Bölgesel Konseyin başkamdir 

ve Bölgesel Kalkınma Fonu Heyeti'nin genel başkamdir. Bölgeler kendi bütçelerine 

ve kendi personeline sahiptir. Valilik, valilik fonlarının yönetiminden sorumludur ve 
sınırlı vergilendirme ehliyetine sahiptir (Kapsi, 2000: 9).

Yunan idari yönetiminin kurumsallaşması ve meşruluğu düşük seviyededir. 
Genellikle Yunan hükümetleri Yunan toplumunun büyük kısmının aleyhine politikalar 

üretip uygulamışlardır. Bu duruma, 1944-47 dönemindeki İç Savaş ve 1967-73 
dönemindeki yedi yıllık cunta yönetimi örnek olarak gösterilebilir (Ceyhan, 2007: 

13). Günümüzde, Yunan siyasal sürecinde ve kamu politikasında genelde yolsuzluk, 
iltimas ve kayırmacılık devletin teknik kapasitesine zarar vermekte ve Yunan idari 
sisteminin meşruluğunu sarsmaktadır. İktidarda bulunan partilerin kamuoyu 

politikalarında kendi çıkarlarını gözetmelerine dayanan parti paternalizmi ve 
siyasette ve kamuoyu politikalarında özel çıkarların savunulduğu kayırmacılık Yunan 
devletinin önündeki genel sorunlardandır (Ceyhan, 2007: 14).

PASOK'un 1981'de iktidara gelmesinden sonra, bölgesel kalkınma konusu ilk defa 
idari yetkilerin yeniden dağıtılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Vilayet Meclisini merkezi 

idareden ayırmaya dönük bir girişimin bir parçası olarak, 1982 tarihli 1235 ve 1262 
sayılı kanunlar Vilayet Meclisini mesleki kuruluşlar, yerel yönetim birlikleri, 

sendikalar gibi kurumların seçilmiş temsilcilerinin katılımının sağlandığı bir kurum 
haline getirmeye çalışmıştır. Ancak bu reformların yerel parti yapılarının 

güçlendirilmesi üzerindeki etkileri çok kısıtlı olmuştur ve gösterilen dirençten dolayı 
tam olarak uygulanmaları mümkün olmamıştır. Bununla beraber 1980'ler boyunca, 

özellikle 1982'de vilayet konseylerinin oluşturulmasından sonra, merkezden yerel 

yönetimlere yetki devredilmesi konusunda bir bilinç oluşmuş ve adem-i 
merkezileşme eğilimleri güçlenmeye devam etmiştir (Anagnostou, 2001: 108-109).

1990'lara gelindiğinde ise özellikle mevzuat alanında ciddi adımlar atıldığı 
görülmektedir. 1994 tarihli 2218 sayılı kanun vilayetin statüsünde önemli bir 

değişiklik öngörmüştür. Buna göre artık vilayetlerde vali halk tarafından seçilecek, 

böylece vilayet merkezi idarenin taşra teşkilatı olmaktan çıkacak ve yerel yönetim 

organı haline gelecektir. Ayrıca birçok yetki merkezi hükümetten alınarak seçimle 

gelen valiye verilecektir. Vilayet konseyi üyeleri ise doğrudan halk tarafından 

seçilecektir. Buna ek olarak 13 idari bölgenin her biri kendi Bölgesel Kalkınma 
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Fonunu oluşturacak, bölgesel politikaların oluşturulması sürecine ve ulusal ve 
Avrupa düzeyindeki projeler ile fonların yönetimine ortak olarak katılmaya 

başlayacaktır.

Gelen tepkiler üzerine yine 1994 yılında kabul edilen 2240 sayılı kanun ile vilayet 

yerel yönetimine bırakılan yetkiler azaltıldı ve merkezden atanan bir Bölge Sekreteri 
makamı oluşturuldu. Üç yıllık uygulama sonunda halkın seçtiği vali ile merkezden 

atanan bölge sekreteri arasında yetki çatışması ve karmaşası ortaya çıktığı görüldü 
ve 1997 yılında çıkarılan 2503 sayılı kanun bölge sekreterinin yerine Bölge 

Direktörü makamı oluşturuldu. Ayrıca bölgeler adem-i merkezi birimler olarak kabul 

edildi ve çalışanları bakanlık personeli olmaktan çıkarıldı. Capodistrias Planı adı 

verilen bu uygulama ile yerel yönetimlerin sayısı 6000'den 900 civarına indirilmiş ve 

küçük yerel yönetimler konsolide edilmiştir (Chousein, 2006: 150).

1990'lar boyunca adem-i merkezileşme adına atılan adımlar muhalefet partilerinden 

ve milliyetçilerden ciddi tepki görmüştür; özellikle Batı Trakya ile ilgili olarak bu 
değişikliklerin devleti böleceği ve Türk milliyetçiliğini körükleyeceği iddia edilmiştir; 

bunun en önemli nedeni İskeçe'de ve Rodop'ta Müslüman valilerin seçilebilme 
ihtimalinin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunun üzerine vilayet yerel yönetimi hakkındaki 
kanun İskeçe ve Rodop için farklı uygulanmış, bunlar "genişletilmiş vilayetler" 

adında özel bir kategoriye sokulmuştur. Böylece bu iki vilayet 2218 sayılı 

kanunun 40. maddesine göre Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Kavala ve Meriç 

vilayetleriyle birleştirilmişler ve Müslüman valilerin seçilmesinin önüne geçilmiştir 

(Anagnostou, 2001: 110).

Bununla beraber 1990'larda gerçekleşen yerel yönetim reformunun olumlu tarafları 

da vardır. Bu dönemde yerel yönetimler ilk defa merkezi hükümetin sırtındaki bir 
yük olarak değil, bir kaynak olarak görülmeye başlanmıştır. Vilayet Konseyinin 

seçimle gelen bir organa dönüştürülmesi, yeniden seçilme kaygısı taşıyan konsey 
üyelerinin üzerinde yerel sorunlara karşı ilgili ve sorumlu davranmaları yönünde bir 
baskı oluşturmaya başlamıştır. Batı Trakya'daki vilayetlerde Müslümanların da 

oylarına ihtiyaç duyan konsey ve vali adayları, kuzeydeki Müslüman bölgeleri ile 

güneydeki Hıristiyan bölgeleri arasındaki kalkınmışlık farklarını azaltmaya yönelik 

politikalar geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda vilayet yerel 
yönetimleri azınlıkların kaynakların dağılımı ve bölgesel kalkınma gibi konularda 

karar verme süreçlerine katılması ve temsil edilmesine önem vermektedirler.

1994 öncesinde, Yunanistan oldukça merkezileşmiş bir devletti. Yönetimin 

yerelleşmesi konusundaki ilk adım 1986 yılında PASOK tarafından atılmıştır; bu 
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adım valiliklerdeki seçilmiş konseylerin oluşturulması için çıkarılan yasadır (Kanun 

1622/1986) (Christopoulos, 1999: 163). Ancak bu yasa 1994'te yürürlüğe girmiştir 
(2218/94 ve 2240/94 sayılı kanunlar). Bu yasaların kanunlaşması Bölgeler 

Komitesi'nin kabul edildiği 1992 tarihli Maastricht Antlaşması'ndan sadece iki yıl 
sonra gerçekleşmiştir.

Yunanistan yönetimi 2218/1994 sayılı kanun ile azınlık nüfusuna sahip seçim 
bölgelerini çoğunluk nüfusuna sahip seçim bölgeleriyle birleştirmiş, böylelikle Rodop 
vilayeti Evros ile, İskeçe vilayeti ise Drama ve Kavala vilayetleriyle birleştirilmiştir. 

Bu ayrımcı politikayı gizlemek için aynı uygulama Attika bölgesine de yapılmıştır. 
Dahası, Yunan hükümeti, eski Sovyet ülkelerinden belirli bir nüfusu ülkeye getirerek 
bölgenin nüfus yapısını değiştirmeyi amaçlayan politikalar uygulamıştır. Böylelikle 

Hıristiyan Yunan nüfusu Batı Trakya'da arttırılarak yerel yönetim için daha fazla 

Hıristiyan Yunan'ın seçilmesi sağlanmıştır (VVTMUGA, 2010: 6). Bu süreci 
Triandafyllidou ve Anagnostou (2006: 5) şöyle açıklamaktadır:

"1980'lerin ikinci yarısından itibaren, yapısal fonlara dayalı bölgesel 

kalkınmanın daha verimli ve etkili biçimde yürütülmesi için Yunan 
hükümetleri, belediye, valilik ve bölge kuramlarında birtakım 

reformlar yapmıştır. Bu reformların bir parçası olarak, 13 idari bölge 

oluşturulmuş, il yönetimlerine bir ölçüde özerklik verilmiş, valilerin 
halkın oylarıyla seçilmesine başlanmıştır. Fakat Trakya'daki etnik 
ilişkiler üzerindeki etkileri nedeniyle, bu reformların oluşturduğu 

valilik özerk yönetimine bu bölgede sertçe karşı çıkılmıştır. Bu 
itirazların bir kısmına yanıt olarak, nüfusunun önemli bir kısmı 

Müslüman olan Ksanthi ili, Hıristiyan nüfuslu Kavala ve Drama illerine 
eklemlenerek Kavala-Drama-Ksanthi 'genişletilmiş vilayet yönetimi' 

ya da 'süper-valiliği' (ipernomarhia), nüfusunun çoğunluğu Müslüman 
olan Rodop ili de çok az bir Müslüman nüfusa sahip Evros (Meriç) iline 

eklemlenerek Rodopi- Evros 'süper valiliği' oluşturulmuştur. Böylece 

Ksanthi ve Rodopi'deki Hıristiyanlar siyasi açıdan güçlendirilmiş ve 

Müslüman bir valinin seçilmesi zorlaştırılmıştır; reformların azınlığın 

lehine olan boyutu da bu düzenlemeyle kısmen etkisiz hale 
getirilmiştir. ”

Yeni kanunlar var olan 13 idari bölgenin kendi Bölgesel Kalkınma Fonu'nu 

oluşturmasına, AB fonlarından daha fazla yararlanmasına, Valinin ve vilayet 

konseyinin doğrudan seçilmesine izin vermiştir. Bu ise Trakya'da valilerin azınlık 
oylarına da talip olmaları gerektiği anlamına gelmiştir.
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Azınlığın siyasî etkinliğinin azaltılması amacıyla uygulamaya konulan bir diğer 
yöntem ise il, belediye ve nahiyelerin birleştirilmesi uygulamasıdır. Kamu Yönetimi, 

Adem-i Merkeziyet ve İçişleri Bakanlığı tarafından Mart 1997’de belediye ve 
nahiyelerin birleştirilmesi (Kapodistrias Planı) yasa tasarısıyla, köy ve nahiyeler 

birleştirilerek yeni nahiyeler oluşturulmuş, özellikle azınlığın yaşadığı bazı köy ve 

beldelerin idari açıdan, Yunan nüfusun ağırlıklı olduğu köy ve beldelerle 

birleştirilmesi sağlanarak, azınlığın seçilme şansı bir kez daha kısıtlanmıştır.

Kallikratis Planı olarak bilinen yerel yönetim reformu da aslında PASOK' un krizden 

çıkma planının bir parçasıydı, fakat daha önceki yıllarda da benzer planlar yapılmış 
ve yerel yönetimlerin daha verimli hale gelmesi için bazı değişikliklere gidilmesi 

düşünülmüştü; çünkü artık mesafeler kısalmıştı, bir sürü küçük belediye hem 
ekonomik olarak köstek oluyor, hem de iyi hizmet veremiyordu. Daha büyük 
belediyeler ve vilayetler hem gideri azaltacak, daha iyi hizmet verecek, üstelik 

merkezle bağlantıyı daha iyi sağlayacaktı. Krizin patlak vermesi ve hükümetin 

değişmesi hızlandırıcı sebepler oldu ve yerel yönetim reformunun Kasım 2010 
seçimlerinde uygulanması kararı alındı. Bu planla birlikte bütün Yunanistan'da 1034 
belediyenin sayısı 343'e indirilecek, kaymakamlıklar kaldırılacak ve 13 genel 
sekreter seçilecektir (VVTMUGA, 2010: 6-7). 10 Ocak 2010 tarihinde İçişleri Bakanı 

Yannis Ragousis tarafından açıklanan Kallikratis Planı, Yunanistan'da adem-i 

merkezi yapının güçlendirilmesine yönelik olarak idari yapının yeniden 
düzenlenmesini önermiştir. Plan, merkezi yetkilerin bölge ve belediye yönetimlerine 

aktarılması sureti ile daha geniş yetki ve finansmana sahip yerel yönetimler 
yaratılması amacını taşımıştır.3 Bu plan Yunanistan'da 1 Ocak 2011 tarihinde 
yasalaşmıştır. Buna göre, belediye başkanları artık 5 yılda bir seçilecektir ve daha 

önce belirtilen amaçlar doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır.4

3 http://www.turklshnews.coni/tr/content/2010/02/10/batl-trakYa-turkleri-basln-blldlrisi/ son 
erişim tarihi: 09.02.2012
* http://www.polvinvest.eu/assets/content/uploacls/doc/leaal conditions 18 2.pdf. son erişim 
tarihi: 09.02.2012

Batı Trakya'daki Durum

Batı Trakya, Yunanistan'ın 13 idari bölgesinden biri olan Doğu Makedonya ve 
Trakya'nın bir bölümünü oluşturmaktadır ve 612 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu 

bölgede, azınlıklar tüm nüfusun beşte birini oluşturur. Oysaki Batı Trakya'da azınlık, 

nüfusun % 30'unu meydana getirir. Buna rağmen, yerel yönetimde azınlık özellikle 

azınlıkların yoğunlukta olduğu belediyelerde ve komünlerde temsil edilmektedir.
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Örneğin, Rodop valiliğinin dokuz belediyesinin dördü azınlık üyeleri tarafından idare 

edilmektedir. Susurköy, Kozlukepir, Sapçı, Sirkeli gibi belediyeler ve Hemetli, 
Mehrikoz, Arabacıköy gibi komünlerin başkanları azınlık üyeleridir. İskeçe valiliğinde 

vali yardımcısı ve Mustavoça belediye başkanı, Gökçeler, Ilıca, Kozluca, Sinikova 
komünlerinin başkanları azınlık topluluğundan kişilerdir. Azınlık üyeleri Belediye 
Konseylerinde ve Valilik Konseylerinde temsil edilirler (Chousein, 2006: 152-153).

Kallikratis Planı yasalaşmadan önce Batı Trakya azınlık üyeleri tarafından 6 bucak 

ve 5 belediye yönetilmekteydi. Bölge boyunca yerel yönetimdeki azınlık 
temsilcilerinin neredeyse 200'ü Türktü ve aynca Rodop'ta 2 vali yardımcısı ve 
İskeçe'de 1 vali yardımcısı Türklerden oluşmaktaydı. Burada yerel yönetim 
reformunun Batı Trakya Türk Azınlığı üzerine etkisini tartışmakta da yarar vardır. 

Daha önce yedi belediyede Türk belediye başkanı seçilirken, yeni düzenlemeyle üç 
yerde seçilebilecekti. Bu sebepten dolayı Türk azınlık yeni plana karşı sert eleştiriler 

yöneltmiş olsa da, aslında bu Türk belediyeleri birbirleriyle birleştiği için, ortaya 
daha güçlü üç belediye çıkacak, bu da bölge halkının daha iyi hizmet almasına ve 

fazla bürokrasiden kurtulmasına yarayacaktı; yani plan, azınlık için de faydalıydı. 
Her ne kadar bu yeni planla azınlığın temsil hakkı azaltılmamışsa da, daha önceki 
düzenlemelerde bunun o kadar masum olmadığını görürüz. Zira azınlık mensuplan 

sadece o üç belediyede yaşamamaktadır ve diğer bölgelerde yaşayanlar Türk 
belediye başkanı seçmesin diye Yunanlı yetkililer özenle Yunanlıları çoğunluk 

yapacak haritalar çizmişlerdir, kalan Türk belediyelerini de orada Yunanlı olmadığı 
ya da çok az olduğu için mecburen bırakmışlardır.

Avrupa entegrasyonu bağlamında bölgesel kalkınma politikalarının Batı Trakya 
Türkleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla EUROREG kapsamında Dr. 

Anna Triandafyllidou ve Dr. Dia Anagnostou tarafından 2006 yılında gerçekleştirilen 
bir çalışma şu sonuçlara ulaşmıştır (2006: 2):

• "Topluluk Destek Çerçeveleri kapsamında sunulan yapısal fonlar, bölgenin 
ekonomik altyapısını geliştiren kamusal ve özel yatırımlarda önemli bir rol oynamış 

ve bu yolla azınlığın sosyo-ekonomik şartlarını ve olanaklarını dolaylı olarak 
etkilemiştir. Ancak aynı zamanda, özellikle azınlığın ikamet ettiği bölgelerde yerel 

yönetim memurlarının teknik bilgi eksikliği, azınlık mensuplarının bu fonlara 
erişimini kısıtlamıştır.

• Üç Topluluk Destek Çerçevesinden (TDÇ) gelen fonların en önemli 

kısmının, Ksanthi (îskeçe) ve Rodopi (Rodop) illerinde Müslümanların yaşadığı 
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kuzey bölgeler yerine, Hıristiyanların ikamet ettiği güney bölgelere verildiği 
konusunda, bunu belgeleyecek sistematik veri olmamasına rağmen, şüphe azdır."

AB yapısal fonları bağlamında yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkiler 
dönüşüme uğramıştır; bu dönüşümün Batı Trakya üzerinde etkileri olmuştur.

"Birçok azınlık üyesi, etnik Türk azınlığı olarak kendini tanımlama 
hakkını inkâr eden ya da bunu kabul etmekten çekinen Yunan siyasi 

partilerine karşı kalıcı bir güvensizlik hissetmektedir. Buna rağmen, 
geçmişe kıyasla şu an kendilerini Türk diye tanımlayan Müslümanların 
Yunan partilerine katılımı ve onlarla yaptıkları işbirliği nispeten daha 
fazladır. Trakya'daki azınlık politikalarında asıl 'yeni' olan, etnik Türk 
karakterinin savunulmasının Yunan toplumuna entegrasyon arayışıyla 

beraber ilerliyor olmasıdır. Etnik kimliğe bağlılık ve topluma 

entegrasyon artık birbiriyle çelişkili İki kavram olarak görülmemektedir. 
Yerel azınlık aktörleri, Avrupa insan hakları çerçevesinin önemine 

değinmektedirler. Azınlık, Türkiye'ye duyduğu kadar olmasa da AB'ye 

Yunan devletinden daha çok güven duymaktadır." (Triandafyllidou ve 

Anagnostou, 2006: 3)

Adem-i Merkeziyetçilik reformları yerel yönetimde azınlıkların daha fazla temsil 
edilmesini sağlamıştır. Seçilecek olan azınlık oyuna bağlı olarak, çoğunluktan gelen 

yerel valiler azınlığın sorunlarına ilgi gösterme çabasına girerler. Her şeye rağmen, 
reformlar ilk başta azınlıklarda şüphe uyandırdı ve çoğunluğun hoşnutsuzluğuna 

yol açtı. Batı Trakya özelinde çoğunluk olan Yunanlılar, algılanan 'Türk tehdidi' 
zemininde devletten sağlanan ekonomik imtiyazları elinde bulunduruyordu. 

Anagnostou'ya göre, her iki tarafın milliyetçileri bu reformları hoş karşılamadılar. 

Bu reformlar daha önceki ayrıcalıklı statüleri yok ediyordu. Bu bağlamda, Valilik 

Konseyi'nde Müslümanların ve Hıristiyanların işbirliği yapmaları ulusalcılar 

tarafından şüpheyle karşılandı; işbirliği yapan Müslümanlar 'Yunanlı Dostlan" 

olarak anılmaya başlanmıştı, Hıristiyanlara ise 'Türk Dostlan' denilmekteydi 

(Anagnostou, 2001: 111-115).

Buna karşın Turgay Cin ise şöyle demektedir: "Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da 

tek bir Müslüman Türk asıllı Yunanistan uyruklu yargıca, savcıya, memura, üst 

düzey bir kamu görevlisine, bürokrata, polise rastlamak mümkün değildir. Bu 

durum, Yunanistan'ın taraf olduğu ikili veya çok taraflı antlaşmalara hem de AB 

müktesebatına aykırıdır. Gümülcüne nüfusunun yarıdan fazlası %52'si Müslüman 

Türk olduğu halde Gümülcüne Valiliğinde ve Belediyede Yunanlılara göre Türklerin 
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daha az sayıda istihdam edilmeleri ve özellikle sözleşmeli memur olarak istihdam 

edilmeleri ve daimi memur kadrolarında atanmalarına soğuk bakılması dikkat 
çekicidir. Kısaca, AB üyesi Yunanistan'da, Batı TrakyalI Türklerden, tek bir üst düzey 
bürokrat bulunmamaktadır. Yine İskeçe'deki Valilik ve Belediyede görev yapan tek 

bir Müslüman Türk üst düzey memur veya bürokrat mevcut değildir." (Cin, 2009: 

165). Kamu sektöründe azınlık istihdamı ile ilgili olarak KEP yani Vatandaşa Hizmet 
Merkezi Programı, İç İşleri Bakanlığı ve AB tarafından mali olarak 

desteklenmekteydi ve bu program azınlıklar ve göçmenler için bazı fırsatlar sağladı. 

Program, ülke genelinde 2001 yılında belediyelerde başlatılan çok dilli program, 
vergi kayıtları, ticaret lisansları, sigorta, doğum belgeleri ve oy kartları gibi 
hizmetleri sağlamak yoluyla bürokrasi engellerini kaldırmayı hedeflemiştir. 
Memurlardan farklı olarak, KEP personeli sözleşmeli olarak çalışırlar ve azınlık 
üyelerinden, göçmenlerden ve ülkesine iade edilmiş kişilerden istihdam edilirler. 
KEP merkezlerinde, Rodop-İskeçe ve Doğu Makedonya ve Trakya Genel 
Sekreterliği'nde azınlık mensubu yaklaşık yüz genç yerel yönetimde işe alınmıştır. 
Buna rağmen, sadece birkaç azınlık üyesi kamu memurudur ve bakanlıklarda, polis 

kuvvetlerinde ve kamunun diğer sektörlerinde hiçbir azınlık mensubu 
bulunmamaktadır (Chousein, 2006: 158).

Sonuç

Yunanistan'da valilik ve İl Meclisi'nin (Nomarhiakö Simvûlio) üyelerinin halk 

tarafından seçildiği birer kuruma dönüştürülmesi yerel siyaseti daha da 

demokratikleştirmiş, azınlığın ise katılımını ve temsilini sağlamıştır. Müslüman 

seçmenlerin oyunu ve desteğini almayı amaçlayan valiler ve il meclisleri, azınlığın 

sorunlarına karşı daha duyarlı olmaya, ve Müslüman kuzey ve Hıristiyan güney 
bölgeler arasında göze çarpan eşitsizlikleri çözmek için daha çok çaba sarf etmeye 
başlamışlardır.

1994 yılında başlayan özerk il yönetimi uygulaması, Hıristiyanlar ve Müslümanların 

yerel siyasette ve parti yapılarında daha yakin işbirliği yapmasına da zemin 
hazırlamıştır. Yunan siyasi partileri, valilik ve belediye seçimlerinde azınlıktan 

(nüfusuna orantılı sayıda olmasa da) adaylar bulup, onları merkezi olmayan yapılara 
dâhil etmişlerdir. Rodopi İl Meclisi'nin yirmi beş üyesinin onu, Ksanthi İl Meclisi'nin 

de yirmi beş üyesinin üçü Müslüman Türklerden seçilmiştir.

Yerel seviyede, Azınlık kendi temsilcilerini, yani belediye meclisi üyelerini, belediye 

ve nahiye (kinötita) başkanlarını seçmektedir. 1999'dan itibaren küçük nahiyelerin 

birleştirilip (Kapodistrias yerel yönetim reformu) daha büyük belediyelerin 
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oluşturulmasıyla yerel temsilcilerin siyasi statüleri güçlenmiştir. Ksanthi ilinde bir 
vali yardımcısı, bir belediye başkanı (Myki/Mustafçova belediye başkanı; Myki, ildeki 

toplam altı belediyeden biridir) ve dört nahiye başkanı (Thermes/Ilıca, 
Kotyli/Kozluca, Satres/Şinikova, Selero/Gökçeler) azınlıktandır. Rodop ilinde bir vali 
yardımcısı, üç belediye başkanı (Arriana/Kozlubekir, Sostis/Susurköy, ve 

Fillyra/Sirkeli; bu il toplam dokuz belediyeden oluşur) ve üç nahiye başkanı 

(Kehros/Mehrikoz, Amaksades/Arabacıköy ve Organi/Hemetli) da 

Müslümanlardandır.

Yunanistan’ın diğer kesimlerinde nadir görülen bir yerel yönetim birimi olan 
nahiyelerin Trakya'da, ve de sadece Müslümanların yaşadığı yerlerde süregelen 

varlığı, bu bölgedeki yerel yönetimin eski sistemden kalan bir zaafının göstergesidir. 

Beşeri sermaye ya da proje takibi ve uygulamasında yaşanan teknik bilgi 
eksikliğinden dolayı, nahiyeler, belediyelerin aksine, AB Destek Çerçeveleri 
kapsamında sunulan kalkınma kaynaklarından yararlanabilecek durumda değillerdir.

Süregelen (gerçek ya da algılanan) eşitsizliklere rağmen, il yönetimindeki kurumsal 

reformlar, kendilerine 'Türk' diyen Müslümanların eşit vatandaşlar olarak topluma 

entegrasyonunu amaçlayan politikada çok önemli ve kritik bir rol oynamıştır. Bu 

reformların, azınlığa yerel düzeydeki Yunan devlet kurumlarına karşı bir güven 
duygusu aşılaması bakımından da önemli bir etkisi olmuştur.

Geçen birkaç yıl içinde valiliğin yetkililerinin kısıtlanması, bu yetkilerin bölge 
(periferia) yönetimine devredilmesi ve buna ilâveten yukarıda sözü edilen süper- 

valiliklerin varlığı, azınlığın şüpheciliğini, Yunan devletine ve çoğunluğun siyasi 

temsilcilerine karşı duyulan güvensizliği canlı tutan 'geriye doğru' bir adımdır. Sonuç 

olarak, yerel ve özerk il yönetimlerini destekleyen reformlar Trakya'da azınlığın 
katılımını arttırmış, yerel siyaseti demokratikleştirmiş, iki toplum arasında köprüler 

kurmuştur. Ancak, il ve belediye yönetiminin yetkilerini azaltma girişimleri, azınlığın 

güvensizliği ve şüpheciliğini güçlendirmiştir.
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ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis 
memurlarının stres kaynaklarını tespit etmek ve örgütsel bağlılıklarını ölçmektir. 

Gerek özel ve gerekse kamu sektöründe örgütsel hayatımızda çağımızın yaşanan en 
önemli sorunu strestir. Globalleşen dünyada, üretim ve hizmet alanlarında, iletişim 
ve teknolojide büyük ve hızlı değişimler yaşanmıştır. Bu değişime ayak 
uyduramayan kurumlar hiç şüphesiz ki çevre tarafından elemine edilecektir. Bu özel 

şirketleri olduğu kadar kamu hayatını organize eden kurum ve kuruluşlar için de 
geçerli ve gerçekliktir. Çalışmanın önemi de kamu düzenini sağlayan en etkin 

kuruluşlardan biri olan Emniyet Teşkilatı üzerinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. 
Çalışmanın analiz birimini, Yozgat ilinde görev yapan polis memurları 

oluşturmaktadır. Amaca bağlı olarak hazırlanan anket sorulan ile polislerimizin stres 

kaynaklarını ne ölçüde değerlendirdiği, örgütsel bağlılıktan ve işten ayrılma niyetleri 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun için t testi, varyans analizi gibi farklılık 
testlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Yozgat ilinde görev yapan polislerimizin 

stres kaynaklarından genel anlamda önemli ölçüde etkilenmedikleri, ancak eğitim 
düzeyleri, mesleki tecrübeleri, yaşlan, aylık gelirleri ve çalıştıkları birimleri açısından 

bir kısım stres faktörlerinden anlamlı biçimde farklı etkilendikleri; özellikle de, Çevik 

Kuvvet biriminde görev yapanların diğer birimlere göre stres kaynaklarından daha 
fazla etkilendikleri, örgütsel bağlılıkları ve işten ayrılma niyetleri bakımından da 

diğer birimlerde çalışan meslektaşlanna göre daha olumsuz bir durum sergiledikleri 

ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Polis, stres kaynaklan, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, 

stres yönetimi
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GİRİŞ

Polislik en stresli mesleklerden birisidir. Stres, özellikle kronik hale gelmiş ise 
çalıştıkları örgütte polis memurları için birçok problemin sebebidir. Örnek olarak işe 

devamsızlık, tükenmişlik, iş tatminsizliği, erken emeklilik veya yıpranma, bağışıklık 

sisteminde zayıflama neticesi hastalıklar, düşük iş performansı, potansiyel erken 
ölümler sayılabilir (Anshel, 2000:375)

Polis, genellikle suç veya çatışma ortamında, negatif ve gerilimli olayların ortasında 
ölü, yaralı, mağdur, suçlu veya şüpheli insanlarla yüz yüzedir. Stresli olan bir 

bireyin, problem yüklü diğer bir bireye hizmet sunması, onun beklenti ve 
sorunlarına çözüm bulması oldukça güç, hatta olanaksızdır (Seyhan, 2007:3).

Türkiye'de polislerde kurumsal desteğin azlığı veya idari desteğin verilmemesi, çok 
çabuk açığa alınabilme, yasal soruşturmaya maruz kalma, meslek verimliliğini 
düşürmekte ve poliste strese neden olmaktadır (Kırel ve Cengiz, 2006:100).

Halkın güvenliğinin yanı sıra, kendi meslektaşlarının güvenliği, devleti temsil etmesi 
nedeniyle, hedef olma olasılığının fazlalığı, polisi strese itmektedir (Aslantaş, 2001, 
s.43). Seyhan (2007), işten kaynaklanan stresin, sadece polis memurunun 

kendisine değil direkt veya dolaylı olarak ailesine, iş arkadaşlarına, ast ve üstlerine, 
hizmet verdiği vatandaşlara, bağlı olduğu örgüte zarar verdiğini ve hatta 
uluslararası skandallara veya sorunlara bile sebep olursa ülkesine zarar 
verebileceğini ileri sürmüştür.

Anshel vd. (1997), polislik mesleğinin, dünya üzerinde stresle en fazla karşılaşılan 

meslek gruplarından birisi olduğunu, dünya çapında en stresli 5 meslek içerisinde 
yer aldığını ifade etmiştir. Koroner kalp hastalıkları, mide rahatsızlık ve ülserleri, cilt 

problemleri, migrenlere sebep olan stresle bağlantılı şikayetler diğer mesleklerden 
daha çok polislerde ortaya çıkmaktadır. Duygusal problemler sırasında polis 
memurları, sinirlilik ve nevrozlar gösterirler.

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Türkiye'de değişik üretim ve hizmet sektörlerinde stresle ilgili çok sayıda çalışma 
mevcuttur. Son 15 yılda, Emniyet Teşkilatında da stres kaynaklan, stres yönetimi 

ve önerilerle İlgili artan bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalann bir 
kısmı, polislik mesleğinde etkili olan stres faktörlerini tespit etmeye yönelmiştir. Söz 

konusu çalışmaların tamamında benzer ve birbirini destekleyen sonuçlar ileri 

sürülmüştür. Bu sonuçlara göre polislerde strese neden olan en önemli faktörler,
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sırasıyla ücret yetersizliği, yoğun çalışma temposu, hafta sonu izinlerinin olmaması, 
gece görevleri, idari ve örgütsel yapılanma ile örgüt iklimi, tatil sürelerinin kısa 
olması, aileye yeterli zaman aynlamaması, yetki ve sorumluluk dağılımındaki 
dengesizlikler, emeklilikle ilgili kaygılardır (Aslantaş, 2001; Çakır, 2006, Kırel ve 

Cengiz, 2006).

Polise yönelik stres konulu çalışmaların bir kısmı ise polislerin stresle mücadele 

etme yöntemlerine yöneliktir. Bazı araştırmacıların stresle mücadelede polislerin en 

çok "stresi yaratan durumu düşünmemeye çalışma, boşverme" davranışı 
sergilediğini ileri sürmelerine rağmen (Çakır, 2006; Çam ve Çakır, 2008), bir kısım 

araştırmacılar stresle mücadelede sergilenen davranışla, sahip olunan eğitim, 

mesleki tecrübe ve cinsiyet arasındaki ilişkilere odaklanmıştır. Sarı (2003), 
yüksekokul mezunlarının stresle mücadelede yardım almadan kendi başlarına bir 
davranış şekillendirdiği, tecrübeli personelin daha planlı davranışlara yöneldiği 

bayanların ise erkeklere göre daha çok kaçınmacı bir davranışa yöneldiğini ifade 
etmiştir. Altundaş, (2000) polis ve stres konulu çalışmaların bir diğer kısmının da iş 

doyumu ve stres ilişkisine yer verdiğini, işe duyulan isteğin personelin stresle baş 
etmesinde önemli bir etken olduğunu ve iş doyumlarını olumlu yönde etkilediğini 

ileri sürülmüştür.

Literatürde stresin sonuçlarını ele alan çalışmalar da yer almaktadır. Kırel ve Cengiz 

(2006), stresin psikolojik sonuçları arasında uyku problemleri, sebebi olmayan 
kaygı, korku ve sıkıntılar duyulması ve aşırı sinirlilik halini saymıştır. Araştırmada 

aynca polislerin stresin sonuçlarının farkında oldukları fakat başa çıkmada yeteri 

kadar önlem almadıkları tespit edilmiştir.

Literatürde emniyet birimleri arasında karşılaştırmalı çalışmalar da yer almaktadır. 

Taşdöven (2005), Çevik Kuvvet Şubesinde görev yapan polislerin, Polis Merkezleri, 

Trafik Polisleri ve Genel Müdürlükte çalışanlara göre strese bağlı tükenmişlikleri 

daha fazla yaşadıklarını ortaya koymuştur.

Çakır (2006), iş stresi yüksek olan polislerin daha çok sosyal desteğe 

başvurduklarını ileri sürmüştür. İdari birimlerde çalışanların, adli ve teknik-destek 

biriminde çalışanlardan daha fazla Kendine Güvenli Yaklaşımını kullandıklarını tespit 

etmiş, kadın polislerin erkeklere göre Kendine Güvensiz Yaklaşımı ve Sosyal 

Desteğe Başvurma Yaklaşımını daha çok kullandığını belirtmiştir.
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Kutlu vd. (2008)'e göre, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve borçlu olma 

durumlan polislerde sigara içme davranışı üzerinde etki etmezken, kiralık evde 
yaşama, özel arabaya sahip olma ve kredi kartı borcunu zamanında ödeyememenin 
sigara içme davranışı üzerinde etkilidir.

Dündar (2008) Afyon Emniyet Müdürlüğünde yaptığı çalışmada, polislerin eğitim 
düzeyi arttıkça problem çözme becerisinin arttığı, yaşı arttıkça problem çözme 
becerilerinin düştüğü, umutsuzluk düzeyleri arttıkça problem çözme becerilerinin 
azaldığını belirlemiştir.

Murat (2003), polis ve tükenmişlik konusunda yaptığı çalışmasında, hem amir hem 
de memurların duygusal ve kişisel başarı tükenmişlikleri orta düzeyde olduğunu, 
duyarsızlaşma şeklindeki tükenmişliklerinin İse orta düzeyin alt sınırlarında 
olduğunu belirlemiştir. Araştırmada "ekonomik nedenlerin polislerde tükenmişliğe 

neden olan en önemli faktör olduğu vurgulanmıştır.

Sever ve Cinoğlu (2010) yılında Amerikan polisi üzerinde yaptığı araştırmada, 

yüksek stres grubunda olan polislerin düşük stres grubunda olan meslektaşlarına 

nazaran dört kat daha fazla aile içi şiddet eylemi uygulama ihtimali olduğunu ileri 
sürmüştür.

Collins ve Gibbs (2003) yılında İngiltere’de ilçe polisi ile yaptıktan çalışmada, 

örgütsel stresörleri, operasyonel durumlardan daha stresli algıladıklannı tespit 
etmişlerdir. Amerikan Polisi'nde ise şiddet riskli bir olay veya travmatik olayla 
karşılaşmadan sonra en çok stres algılamalarının yönetim yapısı ve örgüt iklimi gibi 
örgütsel durumlar olduğunu söylemişlerdir. Örgütsel stres kaynaklan olarak zaman 
baskısı, kırtasiyecilik, evi etkileyen iş gerekleri, amir desteği eksikliği, danışma ve 

iletişim eksikliği, uzun çalışma süreleri, sonuç almak için yapılan baskılar, planlanan 
çalışmaları engelleyen acil istekler, iş yükü, vardiyalı çalışma ve öngörülemeyen 
çalışma saatleri en yüksek skorları alan stresörlerdir.

Agolla (2009), Botsvvana polisi üzerinde yaptığı araştırmada, stres kaynaklarının 

şiddet derecesine göre, görevdeyken yaralanma, görev gereği güç kullanımı, iş 
yükü, yetersiz kaynak, düşük ücret, korkunç manzaralar, intihar olaylan ile 

ilgilenmek, aşırı sorumluluk, şiddet şeklinde sıralandığını tespit etmiştir. Stres 
yönetiminde kullanılan yöntemlerin ise sosyal faaliyetler, egzersiz, sağlıklı beslenme 

ve diyet, kariyer planlaması ve personel eğitimi olduğunu ileri sürmüştür.

Antoniou (2009) ise, Yunanistan'da mesleki stres üzerinde rütbe ve cinsiyetin rolü 

araştırmasında bayan polislerin erkeklere göre daha fazla stres altında olduklarını 
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ileri sürmüştür. Bayan ve erkekler arasında algılanan stres kariyer fırsatları ve 

yönetimle ilişkiler, roller ve sorumluluk duygularının algılanması ve üçüncüsü iş- 

yaşam dengesi sorunları ekseninde ayrılmıştır.

Grawitch vd. (2010), Amerikan polisinin görev yaptıkları bölgenin sosyo ekonomik 

durumunun personel üzerindeki stres sonuçlarını araştırmıştır. Sosyo ekonomik 

statüsü düşük toplulukların bulunduğu bölgedeki polislerin tamamı bölgelerinde 

stresin düşük olduğunu, sosyo ekonomik statüsü yüksek kişilerin yaşadığı yerdeki 
polislerin %90'nı ise bölgelerindeki stresin yüksek olduğunu beyan etmişlerdir.

Chen (2009), Tayvvan polis memurlar üzerinde orta düzeyin üzerinde bir stres algısı 

tespit etmiş, işin kendisinin en büyük stres kaynağı olduğunu belirtmiştir.

YOZGAT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BİR UYGULAMA

Araştırmanın Amacı ve Metodoloji

Bu çalışmanın amacı, Yozgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis 
memurlarının stres kaynaklarını tespit etmek ve örgütsel bağlılıklarını ölçmektir. 

Araştırmanın analiz birimini Yozgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 

polis memurları oluşturmaktadır.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde, Şube Müdürlükleri, Büro Amirlikleri ve Polis 

Merkezi Amirliği olmak üzere 31 birimde toplam 455 polis memuru olmak üzere 

toplam 507 personel aktif olarak görev yapmaktadır.

Polis memurlarından oluşan ana kütlenin tamamına dağıtılan 455 adet anketten 340 

tanesi cevaplanmıştır. Cevaplanmış 340 anket üzerinde yapılan değerlendirmelerde 
57 adet anketin eksik veya tutarlı olmayacak şekilde doldurulduğu anlaşıldığından 
analiz kapsamından çıkarılmıştır. Dolayısıyla istatistik analizlerinde kullanılabilecek 

anket sayısı 283 olmuştur. Bu sayı ana kütlenin %62'lik kısmını temsil etmektedir.

Araştırmada veriler "Anket Yöntemi" kullanılarak toplanmıştır. Anket, House ve 

Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ve Efeoğlu (2006) tarafından doktora tezinde 

Türkiye'de ilaç sektöründe kullanılan iş stresi ölçeği soruları Emniyet Teşkilatına 

uyarlanarak kullanılmıştır. Anket 16 bölüm ve toplam 87 sorudan oluşmaktadır. İlk 

bölüm demografik özellikleri belirlemeye yöneliktir, demografik özellikler olarak 

katılımcıların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, aylık geliri, meslekte 
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çalışma süresi ve Yozgat'ta çalışma süresi sorulmuş, araştırmacı tarafından cevabı 
gelen anketlerin üzerine katılımcıların çalıştıkları. birimler tespit edilerek not 
edilmiştir. Diğer bölümler ise, sırasıyla adalet algılaması, karar alma ve uygulama 

sürecine katılım, algılanan yönetici desteği, zaman performansı, duygusal bağlılık, 
rasyonel bağlılık, normatif bağlılık, rol belirsizliği, rol çatışması, iş-aile çatışması, 
aşın iş yükü, algılanan stres, işten ayrılma niyeti, yöneticiye olan güven ve son 

olarak örgüte ve arkadaşlara güveni ölçmektedir.

Demografik özellikler dışındaki tüm soru gruplarında Likert tipi 5'li ölçek 
(l=Kesinlikle Katılmıyorum; 5=Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. Tüm ölçeğin 
güvenilirliği, (cronbach alpha) 0,882 olarak hesaplanmıştır.

Elde edilen veriler SPSS istatistik programı yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma 

bulguları "t-testi", "One Way ANOVA", "Scheffe Karşılaştırma Testi", gibi istatistiksel 
yöntemler aracılığıyla elde edilmiştir.

Bulgular

Demografik Özellikler

Ankete katılan 283 emniyet personelinin demografik özelliklerini Tablo l'de toplu 

biçimde görmek mümkündür. Buna göre katılımcılann içerisinde en çok dikkat 
çeken gruplar, yaş açısından 30-35 yaş arasında olanlar, cinsiyet açısından baylar, 

eğitim düzeyi açısından ön lisans mezunlan, medeni hal açısından evli olanlardır.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik özellikleri

Demografik Özellikler Sayı Yüzde Demografik Özellikler Sayı Yüzde
Yaş İlde geçirdiği süre

22-25'den az 26 9,2 2,5 yıldan az 114 40,3
25-30'dan az 82 30 2,5-4 yıldan az 75 26,5
30-35'den az 118 41,7 4-5 yıldan az 56 19,8
35-40'den az 48 17 5-7 yıldan az 23 8,1
40-45'den az 6 2,12 7 yıl ve üzeri 15 5,3
45 ve daha üzeri

Cinsiyet
3 1,06

Mesleki tecrübe
Bay 241 85,2 1-8 yıldan az 109 38,5
Bayan 42 14,8 8-16 yıldan az 163 57,6

16 yıl ve üzeri 11 3,9
Öğrenim Durumu Aylık Gelir

Lise 34 12 2000 TL'den az 90 31,8
Ün.(Önllsans) 159 56,2 2000-3000 TL'den az 158 55,8
Ün.(Lisans ve üstü) 90 31,8 3000 TL ve üzeri 35 12,4

Medeni hal
Evli 252 89,0
Bekar 31 11,0
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Bununla birlikte ilde çalışma süresi 2,5 yıldan az olan, 8-16 yıl arası mesleki 
tecrübeye sahip, ayılık geliri 2000-3000 TL arasında olan grubun ağırlıkta olduğu da 

gözlenmektedir.

T-testi Bulguları

Tablo 2, ankette yer alan ve stres kaynaklarına yönelik değişken gruplarının 
ortalamasını ve standart sapması ile cinsiyet ve medeni hal bakımından gruplar 

arasında stres kaynaklarından etkilenme farklılıklarını ortaya koymaktadır.

Tablo 2: Değişkenlere ait ortalamalar ve t-testi sonuçları

Değişkenler Ort. Std. Sp.

Cinsiyet dikkate 
alındığında

Medeni durum 
dikkate alındığında

T değeri Anlam 
Düzeyi T Değeri

Anlam 
düzeyi

Adalet algılaması 3,0424 1,07435 -2,549 ,011 2,015 ,045

Karar sürecine katılım 3,7067 1,06301 -,836 ,404 1,058 ,291

Yönetim desteği 3,1873 1,11894 ,428 ,669 1,846 ,066

Zaman performansı 4,1625 ,59705 ,791 ,430 1,611 ,108

Rol belirsizliği 3,8339 ,84466 -,786 ,432 ,868 ,386

Rol çatışması 3,2085 1,00478 1,292 ,197 -3,383 ,001

İş-aile çatışması 3,1837 1,03219 2,739 ,007 -,424 ,672

Aşın iş yükü 3,0283 ,83745 2,869 ,004 -,255 ,799

Algılanan stres 2,9117 1,08306 1,593 ,112 -1,185 ,237

Yöneticiye güven 3,8587 ,94970 -,516 ,606 2,347 ,020

Örgüte ve arkadaşlara güven 3,3322 1,04301 1,438 ,152 ,784 ,434

Duygusal bağlılık 3,6784 ,72381 ,576 ,565 -,254 ,800
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Rasyonel bağlılık 3,6254 ,77710 1,134 ,258 2,317 ,021

Normatif bağlılık 3,4240 ,99487 ,304 ,762 2,146 ,033

İşten ayrılma niyeti 2,0530 ,85512 ,826 ,410 -1,417 ,157

Ankete katılan polis memurlarının cinsiyetleri dikkate alındığında gruplar arasında 3 

stres kaynağı açısından farklılık oluşmaktadır. Buna göre örgütsel adalet 
algılamaları, iş-aile çatışması algılama ve aşırı iş yükü algılaması açısından bayan ve 
erkek polis memurları arasında anlamlı farklılıklar oluşmaktadır (p<0,05). Cinsiyete 

göre stres kaynaklarını algılama ortalamalarına bakıldığında bayanların örgütlerini 

daha adil, iş-aile çatışmasını daha şiddetli biçimde yaşadıkları, aşırı iş yükünü daha 
fazla algıladıkları anlaşılmıştır.

Medeni durumları açısından evli ve bekar olan personel arasında ise bazı stres 

kaynaklarını algılamaları açısından farklılıklar oluştuğu da gözlenmektedir. Bu stres 
kaynakları örgütsel adalet algılamaları, rol çatışması ve yöneticiye güven şeklinde 

sıralanabilir (p<0,05). Medeni hallerine göre personelin ortalamalarına baktığımızda 
ise evlilerin örgütlerini daha adil bulduğu, daha fazla rol çatışması yaşadıkları, buna 

karşılık yöneticilerine daha fazla güven duydukları gözlenmektedir. Ayrıca evli ve 
bekar personel arasında rasyonel ve normatif örgütsel bağlılık farklılıklarının 

oluştuğu da bir diğer dikkat çekici noktadır. Evli olan polis memurlarının rasyonel ve 
normatif bağlılıklarının bekarlara göre daha yüksek olması bu anlamlı farklılığı 
ortaya koymaktadır.

Varyans Analizi Bulgulan

Ankete katılan polis memurlarının stres kaynaklarını, örgütsel bağlılıklarını ve işten 

ayrılma niyetlerini değerlendirmede gösterdikleri farklılıkları ölçmek amacıyla 
gerçekleştirilen "One Way ANOVA" test sonuçları Tablo 3'de gösterilmektedir. 

Değişken fazlalığı nedeniyle sadece istatistiksel açıdan anlamlı fark içeren 
değişkenler tabloda yer almaktadır.

Stres kaynakları algılaması: Tablo 3 incelendiğinde mesleki tecrübe açısından 
katılımcıların rol belirsizliğini algılamada anlamlı farklılıklar gösterdiği 

anlaşılmaktadır (p<0,01). Scheffe testi, bu nalmalı farklılığın meslek süreleri yeni 
olan memurlar (1-8 yıldan az) ile daha eski memurlar (8-16 yıldan az) arasında 

olduğunu göstermektedir.
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Katılımcıların yaşları dikkate alındığında yönetim desteği, aşırı iş yükü ve örgüte ve 
arkadaşlara güven konularında farklı stres algılamaları oluştuğu anlaşılmaktadır 

(p<0.05). gerçekleştirilen Scheffe testi bu anlamlı farklılığın 22-25'den az yaş 
grubunda olanlarda daha yaşlı gruplar arasında olduğunu göstermiştir.

Aylık gelirler açısından ele alındığında ise katılımcılar örgütsel adalet algılamaları 
(Scheffe testi: 2000-3000 TL'den az kazananlar ile 3000 TL ve daha üzeri geliri 
olanlar arasında), rol çatışması (Scheffe testi: 2000 TL'den az kazananlar ile 3000 

TL ve daha üzeri geliri olanlar arasında), ve yöneticiye güven (Scheffe testi: 

2000'den az kazananlar ile 3000 ve daha üzeri geliri olanlar arasında) konularında 

ayrışmaktadırlar (p<0.05).

Tablo 3: One Way Anova Sonuçları

F Değeri Anlam Düzeyi

Eğitim düzeyleri dikkate alındığında

Normatif bağlılık 4,342 ,014

Mesleki Tecrübe dikkate alındığında

Rol belirsizliği 5,892 ,003

İşten ayrılma niyeti 3,088 ,047

Yaş dikkate alındığında

Yönetim desteği 3,148 ,009

Aşın iş yükü 2,729 ,020

Örgüte ve arkadaşlara güven 2,343 ,042

Normatif bağlılık 2,989 ,012

Aylık gelir dikkate alındığında

Adalet algılaması 3,471 ,032
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Rol çatışması 3,390 ,035

Yöneticiye güven 3,047 ,049

Normatif bağlılık 3,407 ,035

İşten ayrılma niyeti 3,331 ,037

Çalışılan birim dikkate alındığında

Adalet algılaması 7,743 ,000

Kararlara katılım 27,871 ,000

Yönetim desteği 18,290 ,000

Rol belirsizliği 8,762 ,000

Rol çatışması 8,085 ,000

İş-aile çatışması 2,852 ,041

Algılanan stres 6,962 ,000

yöneticiye güven 12,381 ,000

örgüte ve arkadaşlara güven 10,031 ,000

Normatif bağlılık 5,470 ,002

İşten ayrılma niyeti 2,960 ,035

Çalışmada katılımcılar arasında gerçekleşen en derin ayrışmalar, çalışılan birimler 

dikkate alınarak yapılan varyans analizi ile elde edilmiştir. Buna göre görev yerleri 

itibariyle gruplara ayrılan katılımcılar, "örgütsel adalet algılamaları (p<0.001), 

kararlara katılım (p<O.OOl), yönetim desteği (p<O.OOl), rol belirsizliği (p<O.OOl), 

rol çatışmaları (pcO.OOl), iş-aile çatışması (p<0.05), algılanan stres (p<O.OOl), 
yöneticiye güven(p<O.OOl), ve örgüte ve arkadaşlara güven (p<0.001)*  

konularında istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşmaktadırlar. Scheffe testi 

tüm bu anlamlı farklılıkların çevik kuvvet birimlerinde çalışanlarla diğer birimlerde

352



EMNİYET PERSONMELİNİN STRES KAYNAĞI ALGILAMALARI, ÖRGÜTSEL

BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:

YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ

(polis merkezi, trafik ve asayiş birimleri) çalışanlar arasında olduğunu 

göstermektedir.

Örgütsel bağlılık: Eğitim düzeyleri dikkate alındığında katılımcıların normatif 
bağlılıklarında farklılaşma gözlenmektedir (p<0.05). Post Hoc (Scheffe) Testi, bu 

farklılığın önlisans (Polis Meslek Yüksekokulu) mezunları ile lisans ve lisans üstü 
(üniversite) mezunları arasında bu anlamlı farklılığın olduğunu göstermiştir.

Yaşlan, aylık gelirleri ve görev yerleri açısından da katılımcıların normatif 
bağlılıklannda farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05).

Post Hoc (Scheffe) Testi, 22-25'den az yaş grubundaki personel ile 35-40'dan az ve 
yaş grubundaki personel arasında anlamlı biçimde normatif bağlılık farklılıkları 
olduğunu, gençlerin bağlılık düzeylerinin daha düşük olduğunu; gelir açısından da 

aylık geliri 2000 TL'nin altında olanlar ile 2000-3000 TL'den az kazananlar arasında 
normatif bağlılık farklarının olduğunu göstermektedir. Aynı biçimde görev yeri 
açısından değerlendirildiğinde ortaya çıkan normatif bağlılık farkları çevik kuvvet 

polisleri ile diğer birimlerde çalışan polisler (polis merkezleri, trafik ve asayiş) 

arasında gerçekleşmektedir.

İşten Ayrılma Niyeti: Gerçekleştirilen varyans analizi ile "mesleki tecrübe, aylık gelir 

ve görev yerleri" açısından katılımcıların işten ayrılma niyetlerinde farklılıklar 
gözlenmiştir (p<0.05). Post Hoc (Scheffe) testi ve grup ortalamaları dikkate 

alındığında meslekte geçen süre arttıkça işten ayrılma niyetinin düştüğü 

belirlenmiştir. Bununla birlikte gelirleri, 2000 TL'nin altında olanlar ile 3000 TL'nin 

üzerinde olanlar arasında ciddi bir işten ayrılma niyeti farklılığı göze çarpmaktadır. 

Görev yerleri dikkate alındığında ise Scheffe testi yine çevik kuvvet personeli ile 

diğer birimlerde (polis merkezi, trafik ve asayiş) çalışanlar arasındaki ayrıma dikkat 

çekmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Emniyet Teşkilatının eğitim seviyesi de her geçen gün artmaktadır. Aslantaş (2001) 

tarafından yapılan araştırmada polislerin eğitim durumları %72,8 lise, %15,2 

yüksekokul, %8,2 üniversite mezunu iken bu araştırmadaki polislerin eğitim 

durumları %12 lise, %56,2 yüksekokul, %31,8 üniversite ve üstü olduğu tespit 

edilmiştir.
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Yozgat ili emniyet teşkilatında görev yapan polis memurlarının stres kaynaklarını 

oluşturan değişkenler üzerindeki algıları değerlendirdiğimizde aşağıdaki sonuçlan 
özetleyebiliriz:

• Personelin, işle ilgili sorumluluklarının ve alınan ücretin adil olduğunu, 

ancak iş yükü ve çalışma programlarının adil olmadığını

• Karar alma ve uygulama sürecinde yöneticilerin tarafsız oldukları, 

çalışanlann fikirlerini aldıkları ve bilgi topladıkları, kararlann çalışanlara 
tutarlı uygulandığı ve eleştirilere açık olunduğu,

• Yönetici desteği olarak personelin çabalarına ve katkılarına değer verildiği, 
personelden gelen şikâyetlerin dinlendiği, iş tatmini açısından personelin 

iyiliğinin istendiği ayrıca yöneticilerin personelin başarısından gurur 
duydukları,

• Zaman performansı açısından personelin işlerini ve görevlerini hedefler 
doğrultusunda zamanında tamamladığı ve problem çıktığında çözdükleri,

• Personelin yetki ve sorumluluklarını bildiği, kendisinden işle ilgili ne 
beklendiğini ve ne yapması gerektiğini bildiği, açık amaç ve hedeflere sahip 
olduğu, rol belirsizliği yaşamadığı,

• Birbirinden farklı işlerin yapıldığı, birbiri ile uyuşmayan politikalar ile 

çalışıldığı, farklı kişi ve iş grubu ile çalışıldığı, birden fazla kişiden birbiri ile 
tutarsız emirler alındığı hususunda birbirine yakın değerlendirmeler 

yapıldığı görülmüş olup personelin rol çatışması yaşadığı,

• Personelin iş-aile çatışması açısından görevin gereği olarak eve sık sık iş 

götürmediklerini ancak ailelerine ve sosyal hayatlarına yeterince zaman 
ayıramadıkları,

• Personel görev tanımında olmayan işlerin yapılması ile ilgili birbirine yakın 

iki karşı görüş bildirmesine rağmen, gece geç saatlere kadar veya hafta 
sonları yapılan görevler, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan işle ilgili 

yoğun sorumluluk, karar almada yoğun sorumluluk, işle ilgili aşın iletişim, 

gözetim, planlama, koordinasyon ve kontrol sorumluluğu konulannda aşın 
iş yükü yaşadığı,

• Personelin genel olarak stres algısının düşük olduğu,
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• Yöneticiye, örgüte ve arkadaşlara güven konusunda personelin her hangi 

bir sorun yaşamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Yozgat ilinde görev yapan polislerin örgütsel bağlılığı ve işten ayrılma niyetleri 
konusunda yapılan değerlendirmeler de şöyle özetlenebilir:

• Personelin duygusal bağlılığının yüksek olduğu, teşkilatın problemlerini 

kendi problemleri gibi görüp sorun çıktığında harekete geçtiklerini ve 

dışarıda teşkilattan gurur ile bahsettikleri,

• Personel, alternatif iş olanaklarının yokluğu, başka işlerin aynı imkanlan 

sağlamayacağı, ayrıldığında zarara uğrayacağı düşüncesinden dolayı 
rasyonel biçimde de bağlılık hissettikleri,

• Mesai arkadaşlarına karşı duyulan sorumluluk ve teşkilata olan sadakatin 

ölçüldüğü normatif bağlılığın yüksek olduğu,

• Personelin yüksek oranda işten ayrılma niyetinin olmadığı bilgisine 

ulaşılmıştır.

Araştırmamızda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan personelin örgütsel stres 
açısından risk grubunu oluşturdukları söylenebilir. Özellikle adalet algısı, karar alma 

ve uygulama sürecine katılım, yönetici desteği, normatif bağlılık, yöneticiye, örgüte 
ve arkadaşlara güvenin çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Algılanan stresin çok 

yüksek olduğu, rol belirsizliği ve rol çatışması yaşadıkları, iş-aile çatışması 

düzeylerinin yüksek olduğu ve işten ayrılma niyeti taşıdıkları görülmüştür.

Personele, eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak hizmet içi eğitimlerle stres yönetimi 

eğitimleri verilmelidir. Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Büro Amirliklerinde görevli psikologlarca personelin tamamı ile birebir 

görüşülerek personelin tanınması ve problemi olanların tespit edilerek birebir 

ilgilenllmesi gerekmektedir. Bu ilginin kapsamında mesleki stresin sadece polislerde 

görülmediği, her meslek grubunun kendine has stres kaynakları olduğunun 

aktarılması gereklidir.

Personel, bilgi, beceri, yetenek ve kişisel özellikleri tespit edilerek uygun ve 
dayanıklı olduğu birimde çalıştırılmalıdır. Özellikle mesleğe alımlarda ruhsal 

sağlıkları ciddiyetle kontrol edilmeli, ruhsal dayanıklılıkları fiziksel dayanıklılıkları 
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kadar önemli olduğu bilinerek psikolojik testlerle ölçülmelidir. Luthans (2002), 

dayanıklılık faktörünün özellikle zor çalışma şartlarında personelin stresle 
mücadelesini kolaylaştırdığını ifade etmiştir.

Polislik sadece ekonomik olarak geçinme mesleği değil, tercih edilir bir meslek 
haline getirilmelidir. Tercih ederek mesleğe giren personel toplumda oluşan polis 

imajını da yükseltecektir. Kötü imaj bir stres kaynağı olabilmektedir. İyi bir imaja 
sahip olmak için yapılan işin kalitesinin arttırılması, görsel olarak kıyafetlerin, ekip 
otolarının, kullanılan teçhizat ve binaların temizliği ve bakımının yapılması, 

personelin davranışlarının hukuk ve adab-ı muaşeret kurallarına uygun, toplumun 
ahlak ve örfüne aykırı olmaması gereklidir. Ayrıca örgüt mensuplan da kendi 

örgütleri hakkında olumlu veya olumsuz imaja sahiptirler (Taslak ve Akın, 

2005:267-269).

Uzun çalışma saatleri insani ve katlanılabilir çalışma sürelerine uyarianmalı, zamanı 
belirsiz görevlendirmeler yapılmamalı, mümkün olduğunca görevlerin başlama 
saatleri önceden belirlenerek personele bildirilmelidir.

Yetki ve sorumluluklar doğru orantılı olmalı, yetki-sorumluluk denkliğine dikkat 
edilmelidir.

Yenilikçi ve yaratıcı düşünceye sahip polisler ödüllendirilmelidir ve teşvik edilmelidir.

Her ne kadar Türkiye'de yapılan stres kaynaklan ile ilgili yapılan çalışmalarda ücret 

azlığı en önemli stres kaynağı çıksa da Yozgat'ta yapılan bu araştırmada ücret 
yetersizliği önemli bir stres kaynağı olarak görülmemiştir. Yozgat ilinin ekonomik 

anlamda pahalı bir il olmaması, geçim şartlannın kolay olması, diğer illere oranla 
lojman sıkıntısının ciddi boyutlarda olmaması gibi sebeplerden dolayı polisin 
maaşının yeterli olduğu görülmektedir

Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması 250 kişiye 1 polis İken Yozgat'ta ortalama 120 

kişiye 1 polis düşmektedir. Ayrıca Yozgat ilinin iç göç almaması ve kozmopolit 
yapısının olmamasından dolayı poliste çok aşırı iş yükü oluşmamaktadır.

Yozgat ilinde vatandaşa başarılı ve kaliteli emniyet hizmetinin sunulması ve huzurun 
sağlanmasının şartlarından birisi de Emniyet Teşkilatı personelinin yaşam ve iş 

tatmininin sağlanması gerekliliğidir. Sonuç olarak personelin huzuru için stresin ve 

örgütsel stres kaynaklarının azaltılması hedefleniyor ise bu araştırmada, öncelikli 

olarak yöneticilerin adil davranması, adil çalışma saatleri, adil ücret politikası, 
personel ile ilgili karar alma ve uygulama sürecinde personelin katılımının 
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sağlanması, rol belirsizlikleri ve rol çatışmalarının azaltılması gerekliliği ortaya 

çıkartılmıştır.

Araştırma sadece Yozgat ilindeki polis memurları üzerinde yapıldığından rütbeli 

personeli kapsamadığı dikkate alınmalı; ayrıca büyük şehirlerde çalışan polis 

memurları ile stres kaynaklarının farklılıklar göstereceği göz ardı edilmemelidir.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Kurumsal Vatandaşlık Davranışı İki 

Farklı Kavram Mıdır Yoksa Birbirinin Tetikleyicisi ve Tamamlayıcısı Mı?

Arş. Gör. Mustafa Yıldırım1

1 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

Özet

Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık ve kurumsal vatandaşlık kavramları ele 
alınarak bu iki kavramın birbirinden tamamen farklı iki kavram mı yoksa 
birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olan kavramlar mı olduğu tartışılmıştır. 

"Vatandaşlık" üzerinden kurgularını yapan bu iki kavram da gerek çalışanların 

içerisinde yer aldıkları örgütlerde gerekse örgütlerin bulundukları çevre içerisinde 
temel sorumluluklarının ötesinde görevler üstlenilmesi konusunun altını 

çizmektedir. Bu örgü içerisinde, çalışanların "vatandaşlık" davranışını göstermesi 
ile ait oldukları örgütün "vatandaşlık" hassasiyeti arasında çift yönlü bir ilişkinin 

var olup/olamayacağı kavramsal bir çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Bu 
bağlamda ilk olarak örgütsel vatandaşlık davranışı tanımlanmış ve özellikleri 

belirtilmiştir. İkinci kısımda da kurumsal vatandaşlık davranışı çeşitli yönleriyle 

ortaya konulup açıklanmıştır. Tartışma ve sonuç kısmında bu iki kavramın farklı 

ve benzer yönleri ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak bu iki kavramın örgüt yaşamında birbirlerini tamamlayıcı ve 
birbirinin sınırlarını belirleyici unsurlar olarak ele alınmasının daha gerçekçi 

olacağı, kurumsal vatandaşlıktan örgütsel vatandaşlık davranışına doğru ilerleyen 
bir ilişkinin var olduğu görüşü netlik kazanmıştır. Çalışanların örgütsel vatandaşlık 

sergilemesi için ilk etapta kendilerini o örgütün bir parçası gibi hissetmelerinin 

davranışın sergilenmesi aşamasında etkili bir unsur olduğunun altı çizilmektedir.
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GİRİŞ

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Örgütsel vatandaşlık kavramının içeriği ilk olarak "örgütsel davranışla ilgili 

çalışmalarda açıklanmaya çalışılmış ve bu içeriğe farklı yazarlar farklı isimler 
koymuşlardır. Örneğin Katz (1964) ve Katz ve Kahn (1966, 1978) örgütün 
etkinliğini geliştiren üstün rol davranışlarını tanımlamışlar ve ÖVD'nin bağımlı rol 
performansı, yenilikçi ve kendiliğinden oluşan davranışlar arasındaki fark 
(Padsakof V.D., 2000: 513, akt., Çetin, 2004) olarak görmüşlerdir.

Katz ve Kahn (1966)'a göre ekstra rol davranışları, örgütün sosyal 
mekanizmasının bir şekilde çalışmasını sağlayan her türlü jesti ve sıradan görev 

performansı davranışları ile doğrudan ilgili olmadığını düşünmüşlerdir. Buna göre 

ekstra rol davranışları; işle ilgili probemlerde diğerlerine yardım etmeyi, ufak 
meseleleri sorun yapmadan diğer çalışanların çalışma guruplarına girmelerini 

kabul etmeyi, örgütlerdeki bireyler arası çatışmalara tahammül etmeyi ya da 
çatışmaları azaltmayı ve örgütsel kaynakları korumayı içermektedir. Katz ve Kahn 

(1966), bu ekstra rol davranışı gösteren çalışanların vatandaşlık davranışlarında 
bulunduklarını söylemektedirler. (Ortlz, 1997: 4, akt., Çetin, 2004)

Örgütsel vatandaşlık davranışının esası organizasyonun amaçlarını sağlamaya 

yardımcı olan gönüllü davranışlardır. îlk kez 1983 yılında Organ tarafından 
kullanılan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı örgütün biçimsel ödül sistemince 

doğrudan ve açık bir biçimde tanınmayan, fakat bir bütün olarak ele alındığında 
organizasyonun fonksiyonlarını verimli bir biçimde yerine getirmesine yardımcı 

olan, gönüllülüğe dayalı davranışlar olarak tanımlanmıştır. Gönüllülük kavramı ile, 

bu davranışın bireyin rolünün gerektirdiği bir davranış değil, kişisel tercihe bağlı 
olarak geliştiği anlatılmak istenmiştir, (Özen İşbaşı, 2000: 359)
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George'a göre ise örgütsel vatandaşlık davranışları rol kapsamı dahilinde veya 

üzerinde niteliğe sahip, örgütün formal ödül sistemi tarafından dikkate alınmayan 

davranışlardır (Kamer, 2001:3).

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Türleri

Örgütsel vatandaşlık davranışı temelde örgüt üyelerinin gönüllü katılımı ile 
gerçekleşir. Beklenen davranışların ötesini ifade eder. ÖVD'nın temel olarak 

ikiye ayrıldığı görülmektedir (Baron, 1998; Farh vd., 1997; Baron, 2000). 
Birinci tür örgütsel vatandaşlık davranışı örgütsel yapıya aktif bir şekilde 

katılım ve katkı şeklinde ortaya çıkar. İkinci tür ise, örgütsel yapıya zarar 

verecek her türlü davranıştan uzak kalma şeklinde ortaya çıkar.

Organizasyona katkı şeklinde ortaya çıkan türde, bireylerin örgüt için aktif bir 
şekilde örgüt hayatının içinde yer alması gerekir. Bu tür davranış gösteren 
çalışanlar aktiftir, üretkendir ve çalışkandır. Zararlı davranışlardan kaçınma 

şeklinde ortaya çıkan davranışlarda ise temel mantık örgüte katkıda bulunmak 

değil örgüte zarar vermemektir (Özler, 2010).

Bu noktada açıklanması gereken bir diğer konu örgütsel vatandaşlık kavramını da 
içerisinde barındıran "prososyal örgütsel davranışlardır". Prososyal örgütsel 

davranış tanımlanmış rol ve fazladan rol davranışları şeklinde ele alınabilir. 
Örgütsel vatandaşlık davranışı da fazladan rol davranışı içerisinde 

konumlandırılabilir. Bu tür örgütsel davranışlara örnek olarak diğerleriyle işbirliği 

kurma, organizasyonun gelişimini sağlayacak fikirler beyan etme, dış etkenlere 

karşı örgütü koruma ve dışarıya karşı iyi temsil etme vb. davranışlar sayılabilir.

Bu tür davranışlar örgütsel performansı artırıcı nitelikte olabileceği gibi azaltıcı 

nitelikte de olabilir. Örneğin organizasyon üyelerinin organizasyon amaçlarına 
uymayan kişisel amaçlarını gerçekleştirmek için birbirlerine yardım etmeleri veya 

bazı üyelerin diğer bir üyeyi korumak için organizasyon kayıtlarında değişiklik 

yapmaları gibi (Özen İşbaşı, 2000: 4-15-16;Kamer,2001: 10).

Örgütsel vatandaşlık davranışı genel batlarıyla Organın belirttiği ölçülerde beş 

boyutta ele alınır.
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veya sorunlarda belli bir kişiye yardım edilmesine yönelik bütün gönüllü 
davranışları içeren ÖVD boyutudur (Özdemir, 2005: 88). Uzman 
kişilerin(ustabaşları) ya da kıdemli işgörenlerin hiçbir ücret almaksızın yeni 

meslektaşlarına yardım etmesidir. Bu tür davranışlar bireylerin davranışlarını 

geliştirerek grup verimliliğine katkıda bulunurlar. Organ ise bir işgörenin, diğer bir 
işgörenin rahatsız olması nedeniyle onun işini üstlenmesi davranışını, bu boyuta 
örnek olarak vermektedir. Padsakoff ise bir sorun oluştuğunda, işgörenlerin; uzman 

kişilere (ustabaşları) yardımcı olmaya amaçlayan ve bu durum işgörenlerin daha 
verimli çalışmasını sağlayan davranışlar olarak belirtmiştir.( Ölçüm Çetin, 2004: 
20).

Vicdanlılık: Organizasyon üyelerinin kendilerinden beklenen minimum rol 

davranışının ötesinde bir davranış sergilemeye gönüllü olmalarını ifade eder. 
Organizasyon üyelerinin kötü hava koşullarında bile işlerine zamanında gelmeye 

çabalamaları, çay/kahve ve yemek aralarını dikkatli kullanmaları, örgüt içi 
toplantılara düzenli olarak katılmaları gibi davranışlar örnek gösterilebilir.

Sportmenlik: Organ'a göre sportmenlik, çalışanların örgüt içinde gerginliğe 
neden olabilecek olumsuz davranışlardan kaçınmalarını ifade eder. İşin neden 

olduğu kaçınılmaz rahatsızlık ve zorlamalara müsamaha gösterilmesindeki 
istekliliği ifade etmektedir (Özen İşbaşı, 2000: 28). Sportmenlik diğer bir ifade 

ile işe ilişkin kaçınılmaz sorunları veya zorlukları şikayet etmeden kabul etme 
istekliliği olarak tanımlanabilir (Padsakoff vd., 2000). Sportmenliğin yoğun 
olduğu örgütlerde üst yönetim enerjisini sorun çözme yerine planlama ve 

örgütsel analiz gibi faaliyetlere aktarabileceğinden örgütsel verimlilik 
artabilmektedir.

Nezaket: Başkalarının işlerini etkileyecek hareketler yapmadan veya kararlar 

almadan önce diğerlerini bilgilendirmeye dayanan davranışlardır. Bu nedenle, bu 
boyut problemleri önlemede önemli rol oynar ve zamanın yapıcı bir biçimde 
kullanılmasını kolaylaştırır. Nezakete dayalı davranışlar, daha çok gelecek odaklı 

davranışlar olarak ifade edilmektedir. Diğerlerini düşünme biçimsel görevlerin 

ötesinde performans faaliyetleri ile ilişkiliyken, nezaket tabanlı bilgilendirme 
doğru ve uygun gelecekte olası problemlerin oluşmasını engelleyen davranışları 

kapsamaktadır ( Burns, Collins, 2000: 1-4, akt., Ölçüm Çetin: 2004).

Sivil Erdem: Sivil erdem yani organizasyonun gelişimine destek verme, örgütü 

direk ya da dolaylı olarak etkileyen olaylara karşı işgörenlerin komitelere hizmet

364



Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Kurumsal Vatandaşlık Davranışı İki

Farklı Kavram Mıdır Yoksa Birbirinin Tetikleyicisi ve Tamamlayıcısı Mı?

etmesi ve buna benzer diğer işlemlere gönüllü olarak katılarak kendilerini bilgili 
kılmaları ve hazırlamalarıdır. Bu davranışlar, örgütlerin verimliliğinin artmasına 
katkıda bulunurlar ( Bolino, 1999, akt., Ölçüm Çetin, 2004). Kurum içi 

toplantılarda düzenli olarak yer almak ve tartışmalara aktif olarak katılmak, 
kurumdaki gelişmelere ayak uydurmaya çalışarak değişimleri yakından izlemek ve 

diğerleri tarafından kabul edilmesinde aktif rol oynamak, bina içindeki duyuru 

kaynaklarından (pano, posta vb.) faydalanmak, organizasyonla ilgili konular 
üzerinde düşünmek, bilgi sahibi olmak ve bunu iş arkadaşlarıyla paylaşmak vb. 
davranışlar örgütsel erdem boyutunda yer alabilecek nitelikte davranışlardır 

(Özen İşbaşı, 2000: 30).

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlgili Teoriler

Sosyal Değişim Teorisi: Yöneticiler Işgörenleri doğru bir biçimde yönettiğinde 
işgörenler, sosyal değişme ve anlaşma normlarına karşılık vereceklerdir. 

Vatandaşlık davranışları, sosyal değişimin işgörenlerle yöneticileri arasındaki 

ilişkinin niteliğini belirlediği bir bağlamda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sosyal 
değişim ilişkisinin oluşmasında ve korunmasında güven kilit unsurdur. Güven 

ÖVD'yi açıklar ve prosedürel adalet ile vatandaşlık arasındaki ilişkiyi ortaya koyar 
(Konovsky ve Pug, 1994, aktaran Özen İşbaşı, 2000). Bu nedenle; ÖVD ve iş 

tutumları arasındaki ilişkiler sosyal değişim teorisinin temelini oluşturmaktadır. 
ÖVD'de işgörenler örgüt faaliyetleri içerisinde karşılıklı olarak hareket 

etmektedirler ve kişisel yeteneklere yardımcı olma, kolektif hareket etme ya da 
sadakat ÖVD'nin rasyonel tutumlarını yansıtmaktadır (Burn ve Collins, 2001; akt., 

Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001). Sosyal mübadelede ekonomik mübadeleden farklı 

olarak elde edilecek kazanç güvene dayalıdır ve belirsizlik taşımaktadır. Bu 

sebeple sosyal mübadeleye dayalı kazançlarda ekonomik mübadelede olduğu 
gibi pazarlık söz konusu değildir (Kamer, 2001: 5-6). İşgörenler ve yöneticler 

arasında gelişen ve örgütsel adaletin varlığına duyulan inançla pekişen güvene 
dayalı sosyal değişim ilişkisi, bireylerin ÖVD sergilemelerine diğer bir ifadeyle 

beklenilenin ötesinde davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır.

Eşitlik Teorisi: Bireylerin adil olmayan hareketlere tepkilerinin dinamik olduğunu 
varsayar ve bireyler bu tepkilere göre sürekli olarak kendilerine örnek aldıkları 

bireyle kendilerini ve çıktılarını karşılaştırırlar. Buradaki temel varsayım; birey için 
eşitsizlik söz konusu ise birey, eşit olduğunu algıladığı bir şeye doğru güdülenir.

365



YILDIRIM

Tersi durumda yani eşitlik söz konusu ise birey tatmin olur ve sonrasında ve 

sonrasında örgüte zara verecek faaliyetlerden kaçınacaktır (Özdemir, 2005).

Vekalet Teorisi: Vekalet teorisi, işgörenler ve örgütler arasındaki değişimleri 

algılamaya yönelik bir çerçeve oluşturmak amacıyla geliştirilen ekonomik tabanlı 

bir kontrol teorisidir. Vekalet teorisi, farklı amaç ve çıkartan olan iki tarafın ya da 
bireyin birbirleri ile yardımlaşmaları halinde ortaya çıkan sorunları incelemektedir. 
İktisatçıların yardımlaşan tarafların motivasyonlarını, birbirlerini kontrol etmelerini 

ve aralarındaki bilgi akışını incelemeleri bu yaklaşımın gelişiminde etkili olmuştur. 
Ortak bir amaç uğruna yardımlaşan iki tarafın biri vekalet veren diğeri ise vekildir 
(Koçel, 2003).

KURUMSAL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI

Caroll kurumsal vatandaşlık kavramının "ekonomik,yasal, etik ve isteğe bağlı 
beklentileri kapsadığını belirtmektedir. Şirketler mal üretmek ve müşteri isteğine 

sunmak gibi karlılık(yararlılık) sağlayan sorumluluklara sahiptirler. Bu 
sorumluluklarını yerini getirirken kanunlar tarafından oluşturulan kurallara ve etik 

standartlara uymak zorundadırlar. Firmalardan toplumun gelişmesine, ekonomik, 

yasal ve etik sorumluluklar tarafından oluşturulan minimum standartlarında 
ötesinde (toplum için yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, yaşam kalitesini 

artırmak gibi isteğe bağlı sorumluluklar) toplumun gelişimine dahil olmaları da 
beklenmektedir.

Bu veriler doğrultusunda kurumsal vatandaşlığı; bir örgütün sosyal, çevresel ve 

finansal izlerinin daha fazla göz önünde tutulması şeklinde tanımlanabilir (Zadek, 
2001; akt., Özdemir, 2005). Diğer bir tanıma göre ise kurumsal vatandaşlık; 

örgüt stratejilerinin gerçekleştirilmesi ve uygulanması sürecinde örgüt ile 
çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hükümeti, yatırımcıları ve hatta sivil 

kuruluşları kısacası paydaşlan arasında karşılıklı yarara, etkileşime ve güvene 
dayalı ilişkiler geliştirmesidir (VVaddock, 2003; akt., Özdemir,2005).

Kurumsal vatandaşlık ortak sosyal sorumluluk yapısına dayalı ortak bir kültürü 
yürürlüğe koyma ile ilgili bir uğraştır. Bu yapının amacı şirketi toplumun içine 

yerleştirmek, hissedarlarıyla öngörücü ilişkiler ve faaliyetlerinde ekonomik sosyal 
ve çevresel konularda sorumluluk sahibi olmasını sağlamaktır (King, 2000).

Kurumsal vatandaşlık Caroll (1979) veya Wood (1991) tarafından 3 farklı boyutta 

değerlendirilmiştir: (1) firmanın sosyal sorumluluklarını tanımlayan prensipler (2) 

sosyal konuları dengelemek ve taahhütleri yerine getirmek için işverenlerce 
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kullanılan süreçler (3) firmanın aktivitelerinin toplum üzerindeki etkilerini 
değerlendirmek için kullanılan programlar ve politikalar (Svvaen and Malgnan, 

2001).

Kurumsal Vatandaşlık Modelleri

Kurumsal vatandaşlık davranışı temelleri göz önüne alındığına birçok farklı model 

içerisinde değerlendirilmektedir. Bunlardan üçü günümüz şartlarını daha 

açıklayabilir nitelikte olmalarından dolayı ön plana çıkmaktadırlar (King, 2000). 

Bunlar:

Ekonomik model: Ekonomik model hissedar kar payları, vergiler ve ücretlerle 

finansal gelirlerin topluma geri dönüşü üzerine odaklanır. Kültürlerindeki 
değişimden dolayı bu tür manadaki kurumsal vatandaşlık davranışı muhtemelen 
birçok şirket için artık fazla anlam İfade eden bir boyuta gelmiştir. Son yirmi yıl 

boyunca şirketler küçülme ve vergi minimizasyonu gibi radikal programlan 
yürürlüğe koyarak, vatandaşlıklarının seviyesini ölçmek için sadece paydaşlarının 

kar paylarını düşünmektedirler. Bu durumun şirketin halk tarafından, sosyal 
sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiğinin hissedilmesi için yeterli 

görülmesi şüphelidir.

Sosyal Sorumlu (yardım sever) model: Yardımsever kurumsal vatandaşlık 

davranışı, genellikle yönetimsel bir sağduyu yaratarak, gönüllü sosyal/toplumsal 

yatınmların bir ahlaki sorumluluk olduğu düşüncesi üzerine dayalıdır. Bu modelle 

ilgili; sponsorluk ilişkisi, bağışlar, işçi gönüllü programları ve vakıflar gibi bir çok 

strateji vardır.

Stratejik model: Stratejik kurumsal vatandaşlık ise güçlendirilebllir prensipler ve 
3 ana çizgi(finansal, çevresel, sosyal), ortaklar tarafından tanımlanan ve göz 

önüne alınan değerler, ilkeler ve vaatlerin kurumun kimliğine entegre edilmesi 
konusu üzerine yoğunlaşır. Bu modelle şirketin kendisi halk tarafından "faaliyet 

yapma lisansı" ayrıcalığı verilen ve sınırlarının ötesindeki pazar tabanlı ortaklarına 
karşı sorumlu, kurumsal sosyal sorumluluğunu tam olarak yerine getirilmesi 

gereken bir örgüt olarak görülmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
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Araştırmanın birinci bölümünde örgütsel vatandaşlık davranışı İkinci bölümünde 

de kurumsal vatandaşlık çeşitli özellikleri açısından ele alınıp genel batlarıyla bir 
çerçeve içerisine alınmıştır.

Bu noktada bu iki kavramın birbirinden tamamen farklı iki kavramı mı yoksa 

birbirlerinin tamamlayıcısı, birbirlerinin ortaya çıkmasında tetikleyici birer kavram 
mı oldukları konusu üzerine yoğunlaşacaktır. Bu konuyu açıklamak için ilk olarak 

bu iki kavram arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymakta fayda vardır;

Benzerlikler:

Örgütsel vatandaşlık davranışında örgütler bireylerin vatandaş gibi davranmalarını 

bunun sonucunda örgütün genel olarak bir fayda elde etmesi anlayışı üzerine 

kuruluyken, kurumsal vatandaşlık örgütün sorumluluklarını tam manasıyla yerine 
getirerek genel olarak toplumun bundan bir fayda sağlaması üzerine kurulmuştur. 

Genel bir ifadeyle "vatandaşlık" davranışı vurgusu üzerine kurgulanan bu 
kavramlar gerek örgüt içerisindeki bireylerden gerekse belirli bir çevre içerisinde 

faaliyette bulunan örgütlerden temel faaliyetlerinin (görev ve sorumluluklarının) 
ötesinde davranışlar göstermesini talep etmektedir.

Çalışanlar vatandaşlık davranışını kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanabilmektedirler. Literatürde " izlenim yönetimi taktikleri" (İmpression 

Managemnt Tactics) olarak geçen bu davranış hareket noktası; eğer çalışanlar 
istenilen davranışlar sergilerlerse üstleri tarafından olumlu karşılanılacaklannı, 
negatif davranışlar sergilemeleri halinde ise üstleri tarafından olumsuz 
karşılanılacaklar! düşüncesidir. Bu düşünce doğrultusunda çalışanlar daha 
yardımsever, düşünceli, kibar ve adanmış bir görünüm oluşturma yoluna 
gidebilirler. Örneğin bir çalışan yöneticisine karşı görevini sorumluluklarının 

ötesinde yerine getiriyor gibi görünerek terfi veya prim gibi konularda avantaj 
elde etmeyi amaçlayabilir. Aynı şekilde şirketlerde görünürde çeşitli kampanyalar 

düzenleyerek sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş gibi görünerek pazardaki 
değerini artırıp paydaşlarının çıkarlarını geliştirme amacını taşıyabilirler.

Farklılıklar:

Örgütsel vatandaşlık davranışı kendisini örgütsel ve sosyolojik bir bakış açısı 

içerisinde tanımlarken, kurumsal vatandaşlık kavramı kendisini sosyolojik bir 
bakış açsısı içerisinde tanımlamaktadır (Swaen and Maignan, 2001).
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Örgütsel vatandaşlık davranışı kendini tanımlarken örgütlerin içerisinde yer alan 

bireylerle olan ilişkilerine odaklanırken kurumsal vatandaşlık davranışı örgütlerin 

içerisinde yer aldığı çevre ile olan ilişkilerine odaklanmaktadır.

Örgütsel vatandaşlık davranışında gösterilen davranışlar formal ödül sistemince 

hiçbir şekilde göz önüne alınmaz ödüllendirme veya cezalandırma görülmezken; 
kurumsal vatandaşlık davranışında şirketler yaptıkları faaliyetler sonucunda çeşitli 

şekillerde fayda elde edebilmekte tam aksi bir durumda da çeşitli şekillerde 
zarara uğrayabilmektedirler. Örneğin hastalık sebebiyle okula gelemeyen 
öğretmen arkadaşının yerine onun öğrencilerine ders veren öğretmen hiçbir 

şekilde ödüllendirilmezken, kurumsal vatandaşlık görevini yerine getiren bir şirket 
toplum gözünde değerini artırarak ekonomik (satışlarını artırmak vb.) faydalar 

sağlayabilmektedir.

Sonuç:

Katz ve Kahn'ın da çalışmalarında belirttikleri gibi örgütler ilk aşamada bireyleri 

örgüte katılmaya ikinci aşamada örgütte kalmaya ikna etmektedirler ve üçüncü 

aşamada ise biçimsel rollerini yerine getirmeye ve bunun ötesinde bazı paralel 
görevleri de üstlenmeleri beklenmektedir. Kurumsal vatandaşlık davranışı 
gösteren şirketler nitelikli elemanlara ulaşmada, işe almada ve motive etme 

aşamasında çeşitli faydalar sağlamaktadırlar. Çünkü kurumsal vatandaşlık 
davranışını kendi kurumsal kültürü içerisinde hazmetmeyi başarabilmiş örgütler 

ortak değerlerini, normlarını ve davranış şekillerini bu anlayış içerisinde 

belirleyeceklerdir. Bu durumda da çalışanların sahip oldukları değerlerle kurumun 
değerleri örtüşecek buda örgütsel vatandaşlık davranışının gösterilmesi yönündeki 
eğilimi artıracaktır. Bunun sonucunda örgüt içerisinde çalışanlar arasında adalet 

hissi ön plana çıkacak ve karşılıklı güven ortamı doğacaktır.

Ayrıca kurumsal vatandaşlık davranışı yapısı gereği çalışanlara temel 
gereksinimlerini karşılayabileceklerinin üzerinde olan rekabetçi ve adil ücret 

ödenmesi, sosyal aktiviteye zaman ayırabilmelerini sağlama, özendirici ve 

rekabetçi çalışma ortamı oluşturma, bireysel ve mesleki gelişme fırsatları sağlama 

gibi olanaklar sağlama temeli üzerine yapılandırıldığı için bu özellikleri gösteren 
örgütlerdeki çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışının gereği olan ekstra-rol 

davranışını gösterme eğilimleri daha yüksek seviyelerde olabilmektedir.
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Tüm bu açılardan ele alındığında örgütsel vatandaşlık davranışı ve kurumsal 

vatandaşlık davranışı hitap ettikleri kesimler, kendi içlerinde gösterdikleri 
özellikler(ödül ve ceza farklılıkları vb.), sorumluluk taşıyan taraflar ve kendilerini 

içerisinde tanımladıkları bakış açıları açısından farklıklar gösterseler de; Örgütsel 

vatandaşlık davranışının gösterilmesi için Kurumsal vatandaşlığın bir kaynak 
niteliğinde olduğu yani kurumsal vatandaşlıktan örgütsel vatandaşlığa doğru 
ilerleyen bir ilişkinin varlığından bahsetmek mümkün görünmektedir.
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ÖZET

Örgütleri bütüncül olarak değerlendiren örgüt sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki 
etkileri bu çalışmada İncelenmektedir. Literatürde örgüt sağlığı ve örgüt bağlılığı 

üzerine yapılan bir çok çalışma mevcut olmasına karşın örgüt sağlığındaki değişimin 

örgütsel bağlılığa olan etkisi üzerine yapılan çalışmalar son derece sınırlıdır. Söz 

konusu etkinin tespit edilmesi işletmelerin örgütsel bağlılıklarını sağlamada 

yararlanacakları bir kaynak olarak örgüt sağlığının önemini ortaya koyacaktır.

Çalışmanın amacı bir devlet üniversitesinde uygulanan akademik çalışanların örgüt 
sağlığı algılarının örgütsel bağlılıklarını ne şekilde etkilediğini araştırmaktır. Bu 

amaçla anket yöntemi kullanılarak birincil veriler elde edilmiştir. Verilerin istatiksel 

analizi sonucunda örgüt sağlığının örgütsel bağlılığı güçlü şekilde ve olumlu yönde 

etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt sağlığı, Örgütsel bağlılık

GİRİŞ

Modem yönetim anlayışı organizasyonların en önemli sermayelerinin insan 

kaynaklan olduğunu kabul eder. Başarılı bir örgüt bu sermayesini en kaliteli 
adaylardan seçmeye gayret göstereceği gibi mevcut çalışanlarını da kaybetmemek 

için gayret göstermelidir. Örgüt bağlılığı yönetim literatüründe çalışanların hem 

örgütte kalmaya devam etmelerini hem de çalıştıkları örgüte duydukları aidiyet 

duygusuyla daha gönülden hizmet etmelerini ifade eder, örgüt sağlığı kavramı son 

kırk yılda ortaya atılıp üzerinde çalışılmaya başlanan yönetim bilimi 

kavramlanndandır.
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Örgüte bütüncül bir bakış açısı getirmesi ile öne çıkan örgüt sağlığı kavramı ise 

öncelikle eğitim kurumlarının başarımının değerlendirilmesinde kullanılmış sonralan 

ise her türlü örgütsel yapıya uygulanabilen bir yöntem olarak kabul görmüştür. 

Diğer yönetim bilimi yaklaşımlarına göre hak ettiği ilgiyi henüz görmediği düşünülen 

örgüt sağlığı kavramı örgüte dair birçok olumlu parametrenin yükselmesini temin 

etmektedir.

Literatürde örgüt sağlığı ve örgüt bağlılığı üzerine yapılan bir çok çalışma mevcut 
olmasına karşın örgüt sağlığındaki değişimin örgütsel bağlılığa olan etkisi üzerine 

yapılan çalışmalar son derece sınırlıdır. Örgüt bağlılığı düzeyinin yüksek olması 

işletme performansına doğrudan etki ettiği için işletmeler için son derece önemli bir 
parametredir. Bunun bir belirleyicisi olarak örgüt sağlığının rolünün ortaya konması 

örgütsel bağlılığı artırma gayretleri çerçevesinde işletmelere önemli veriler 
sunacaktır.

Bu çalışmada öncelikle örgüt sağlığının tanımı, boyutları ve örgüt sağlığına ilişkin 

önemli yaklaşımlar belirlenecektir. Örgütsel bağlılığın ve alt boyutlarının üzerinde 

kısaca durularak bir devlet üniversitesinde yapılan araştırmaya yer verilecektir. Söz 

konusu kurumdaki akademik personelin örgüt sağlığı ve örgütsel bağlılık düzeyleri 

tespit edildikten sonra bu iki değişken arasındaki ilişki incelenecektir. Elde edilen 
veriler çerçevesinde örgütlere önerilerde bulunulacaktır.

ÖRGÜT SAĞLIĞININ TANIMI

Yönetim bilimi araştırmalarının örgütleri anlamak ve geliştirmek için ortaya koyduğu 

kavramların bir sonucu olarak değerlendirilebilecek örgüt sağlığı kavramı, örgütleri 

anlamada daha bütüncül bir bakış açısına sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. Örgüt 

sağlığı kavramını ilk ortaya atanlardan biri olan Matthevv B. Miles sağlıklı örgütü; 
çevresini dikkate alarak yaşamını sürdüren, uzun dönemde yeterli düzeyde baş 

etme yeteneğine sahip, sürekli gelişen, hayatta kalma ve baş etme yeteneklerini 

sürekli geliştiren örgüt olarak tanımlamıştır. (Miles, 1965:17)

Bir başka tanımlamaya göre ise: otorite yapısı, değerler sistemi, normları, 

ödüllendirme ve yaptırım sistemleri ile örgütsel başarısını, çevresini, çalışanlarının 

refah ve mutluluğunu destekleyen örgüttür (Brahun-Chesny, 1994:24).

Ardıç ve Polatçı ise (2007:140) örgüt sağlığını, ekonomik açıdan başarılı bir örgüt 

oluşturabilmek için iş gören refahı ile örgütsel etkililiğin birlikte sentezlenmess 
olarak tanımlamıştır.
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ÖRGÜT SAĞLIĞI YAKLAŞIMLARI VE SOYUTLANDIRMALARI

Örgüt sağlığı, bu kavramı ilk olarak kullanan Argyris'in ardından 1969 yılında 

Matthevv B. Miles tarafından ele alındı. Miles 1969 yılında örgüt sağlığı için bir model 

geliştirmiştir. Miles, sağlıklı örgütün 3 temel boyutu olduğundan söz etmiş ve bu 

boyutları aşağıdaki gibi açıklamıştır.

Görev İhtiyaçları Boyutu

Amaç odakhlık: Sağlıklı bir örgütte sistemin amaçları üyeler için açık, kabul edilebilir 

ve başarılabilirdir.

İletişim yeterliliği: Dikey ve yatay olarak bütün yönlere açık, serbest bir iletişim 

vardır.

Uygun güç eşitliği: Gücün örgüt içindeki dağılımı nispeten eşittir. Astlar üstlerini 
etkileyebilirler ve üstlerinin de kendi üstlerini etkileyebilmelerini beklerler.

Yaşam Sürdürme İhtiyacı Boyutu

Kaynakların kullanımı: Personel en etkin şekilde kullanılır. Çalışanlar ne başıboş 

bırakılır, ne de baskı altına alınır.

Örgütsel Bağlılık: İşgörenler örgütlerini severler, örgüt üyesi olmaktan 

memnundurlar, örgüt üyeler tarafından çekici bulunur.

Moral: İş tatmini ve iş gören refahının olması olarak tanımlanabilir.

Büyüme Ve Gelişme İhtiyaçları

Yenileşme: Örgüt yeni amaçlara yönelir, yeni ürünler üretir ve kendi kendini 

geliştirir.

Özerklik: Örgüt çevreye karşı proaktiftir. Sağlıklı insanın dış çevreden daha az 

etkilenmesi gibi sağlıklı örgütler de dış çevreden etkilenmeme eğilimindedirler.

Uyum: Örgütü başarıya taşıyan dönüşümü çevrenin baskısından daha hızlı 

gerçekleştirmesidir.

Problem çözme yeterliliği: karşılaşılan problemlerin kaynağını hızlı bir şekilde 

bulabilmek ve bu problemleri en düşük seviyedeki enerjiyle çözmek gerekmektedir. 

(Miles, 1969 :376'dan aktaran, Ardıç ve Polatçı 2007:144 ve Altun, 2001: 28-33).

Hoy'un Örgüt Sağlığı Teorisi

375



ARDIÇ, KARAGÜZEL 

Kimpston ve Sonnabed'in 1973 yılında yayımlanan çalışmasında Miles'ın geliştirdiği 
10 boyutu ölçmek için bir örgüt sağlığı belirleme anketi geliştirmişlerdir. Miles'ın 

tanımladığı 10 boyutun 8'inin ölçüldüğü bu uygulamanın başarısız olması üzerine 
okul sağlığının kavramlaştırılması ve ölçülmesi için daha değişik yaklaşımlar 

üzerinde çalışılmaya başlandı(Ardıç ve Polatçı 2007:145).

Hoy ve Feldman, okul sağlığını ölçmek için yedi boyuttan oluşan bir örgüt sağlığı 

ölçeği geliştirmişlerdir. Bu ölçeğin boyutları şöyle açıklanabilir;

1- Örgütsel Bütünlük: Örgütün (Hoy'un makalesinde okulun) programlannda 

eğitimsel bütünlük sağlayacak bir yöntemle çevresiyle uyum sağlama yeteneğidir. 

Çalışanlar (makalede öğretmenler) toplumun ve ailelerin makul olmayan 

taleplerinden korunurlar.

2- Örgüt Yöneticisinin Etkisi: Örgüt yöneticilerinin kendi üstlerinin hareketlerine 

etki edebilme kabiliyetidir. Karar organlarını ikna edebilme, saygınlık sahibi olma ve 

hiyerarşik engellemelere takılmama, örgüt yöneticileri için önemli unsurlardır.

3- Saygı: Örgüt yöneticilerinin işgörenlere karşı sergilediği arkadaşça, destekleyici 
ve açık davranışları kapsar. Bu tarz davranışlar işgören refahı açısından önemlidir.

4- Çalışma Düzeni: İş beklentileri, performans standartlan ve prosedürler yönetici 

tarafından açıkça ifade edilmesidir.

5- Kaynak Desteği: Örgütlerde yeterli makine ve teçhizatın olmasını ve 

istendiğinde ilave kaynağın kolayca elde edilmesini kapsar.

6- Moral: Örgüt üyeleri arasındaki arkadaşlık, açıklık, coşku ve güven duygulannın 

toplamıdır. İşgörenler birbirlerini sever, işlerini sever, birbirlerine yardım ederler, 

çalıştıktan örgütten gurur duyarlar ve işlerinde başarılı olma duygusunu hissederler

7- İşin önemi: Örgütün yapılan işte mükemmellik arayışıyla idare edilmesi ile ilgili 

örgüt boyutudur. Çalışanlar için yüksek fakat ulaşılması mümkün hedefler belirlenir 

ve çalışmalar düzenli ve ciddi bir şekilde yürütülür. İdareciler çalışanlarının başarma 

yeteneklerine inanırlar ve çalışanlarda sıkı çalışır ve başarılı olanlara saygı 

duyarlar.(Hoy ve Feldman 1987:30-37)

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK

Örgütsel bağlılık Movvday Steers ve Porter (1979:311) tarafından; "çalışanların 

örgüt amaç ve değerlerine yüksek düzeyde inanması ve kabul etmesi, örgüt 

amaçları için yoğun gayret sarf etme isteği; ve örgütte kalmak ve örgüt üyeliğini 
sürdürmek için duydukları güçlü bir arzu'' şeklinde tanımlanmaktadır.
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Örgütsel bağlılıkla ilgili yapılan çalışmalarda genel olarak örgütsel bağlılığın, işe 

devamsızlığı, geç kalmayı, işten ayrılmayı azalttığı, bunun yanında çalışanların örgüt 

amaçlarını benimsemesinde, örgütte kalmayı istemesinde, örgüt yönetiminde ve 

faaliyetlere katılmada olumlu tavırlar sergilemesine sebep olduğu (Duma ve Eren 

2005:210) kabul edilmektedir.

Balâ'ya göre (2003) örgütsel bağlılığı olan bireyler daha uyumlu, daha doyumlu, 

daha üretken olmakta, daha yüksek derecede sadakat ve sorumluluk duygusu 

içinde çalışmakta, örgütte daha az maliyete neden olmaktadır.

Örgütsel Bağlılığın Boyutları

Örgütsel bağlılık yazarlarca bir bütün olarak değerlendirilmemiş, bağlılığın 
çoğunlukla farklı sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Çalışanların örgüte 

olan bağlılıkları bağlılığa sebep olan harekete geçirici dürtü ve fikirlere göre anlam 
kazanmaktadır. Buna göre bazı çalışanların bağlılıkları çok değerli kabul edilirken 

bazıları da örgüt için anlamlı kabul edilmemektedir.

Bu çalışmada halen geçerliliği kabul edilmekte ve araştırmalarda kullanılmakta olan 
Ailen ve Meyer'in sınıflandırması baz alınmıştır. Ailen ve Meyer örgütsel bağlılığı 

duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç grupta ele 

almaktadır. (Ailen ve Meyer, 1990:2-3)

Duygusal bağlılık, İşgörenlerin örgütlerinin değerlerini, hedeflerini ve amaçlarını 
benimsedikleri, örgütün bir parçası olarak kalmayı istedikleri bir bağlılık şekildir. Bu, 

işgörenin örgüte bağlılığının en iyi şeklidir. Böyle işgörenler, işe karşı olumlu tutum 

sergilerler ve gerektiğinde ek çaba göstermeye hazırdırlar(Bayram 2008:132).

Devam bağlılığında kişiyi örgüte bağlayan şey maliyetlerdir. Çalışanların örgütte 

kalmalarının sebebi örgüte olan ihtiyaçları ve örgütten ayrılmaları durumunda 

karşılaşacakları zarardır. (Noyan 2009:84).

Minnet bağlılığı olarak da adlandırılan normatif bağlılık, bireyin örgüte karşı birtakım 

sorumlulukları ve görevleri olduğuna inanarak, kendini örgütte kalmaya mecbur 

hissetmesine dayanan bir bağlılık türüdür. Birey çıkarları doğrultusunda örgüte 

bağlanmamakta, ailesi, ait olduğu toplum veya çalıştığı örgüt ona sürekli sadakatin 

bir erdem olduğunu vurgulamakta ya da birey sadakatin önemli olduğuna inanarak 

örgütte kalmayı ahlaki bir zorunluluk olarak görmektedir(Allen ve Meyer, 1990'den 

aktaran Çöl ve Ardıç 2008:160).
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Ailen ve Meyere göre güçlü duygusal bağlılığı olan çalışanlar "istedikleri için", güçlü 

devam bağlılığı olan çalışanlar "ihtiyaç duydukları için" ve güçlü normatif bağlılık 
duyanlar ise "zorunlu olduklar için" örgütte kalmaya devam ederler(Allen ve Meyer, 

1990:3).

ÖRGÜT SAĞLIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİNE 

YÖNELİK BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu araştırma bir devlet üniversitesinde görev yapan akademik personelin örgüt 

sağlığı ve örgütsel bağlılık düzeyleri ile bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesine 
çalışılmıştır. Örgüt sağlığı Hoy'un (1987) ortaya koyduğu 7 adet alt boyut (Örgütsel 

bütünlük, çalışma düzeni, saygı, örgüt yöneticisinin etkisi, kaynak desteği, moral, 

işin önemi) baz alınarak ölçülmüştür. Örgütsel bağlılık ise akademik çalışmalarda 
yoğunlukla kullanılagelen Ailen ve Meyer'in (1990) sınıflandırmasına göre (Duygusal 

bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık) değerlendirilmiştir.

Araştırmanın bağımsız değişkeni örgüt sağlığıdır. Örgütsel bağlılık bağımlı değişken 
olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmanın evreni 1420 kişiden oluşmakta olup 223 kişiden elde edilen dönüşler 

değerlendirmeye alınmıştır.

Örgüt sağlığı için kullanılan anket Hoy'un geliştirdiği ve örgüt sağlığı 

araştırmalarında en yaygın olarak kullanılan anket formu olup bu çalışmada 

kullanılan Türkçe tercümesinin genel güvenirliği o=0,945'tir Örgütsel bağlılık için 

kullanılan anket ise Ailen ve Meyer tarafından geliştirilen ve örgütsel bağlılık 

araştırmalarında yoğun olarak kullanılan bir anket formu olup bu çalışmada 

kullanılan Türkçe çevirisi için hesaplanan genel güvenirlik o=0,884 olarak 
bulunmuştur

GENEL BULGULAR

Araştırmaya Katılan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin 

Ortalamaları

N Ort. S.s Min. Max.
Duygusal bağlılık 223 3,466 0,893 1,000 5,000
Normatif bağlılık 223 3,286 0,832 1,000 5,000
Devam bağlılığı 223 2,790 0,618 1,000 4,500
Örgütsel Bağlılık Genel 223 3,180 0,796 1,000 5,000

378



ÖRGÜT SAĞLIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
İNCELENMESİ VE BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin ortalamaları 

incelendiğinde; duygusal bağlılık ortalaması 3,466 ± 0,893; normatif bağlılık 

ortalaması 3,286 ± 0,832; devam bağlılığı ortalaması 2,790 ± 0,618 olarak 

bulunmuştur.Genel Örgütsel Bağlılık ortalaması ise 3,180 ± 0,796 bulunmuştur.

Araştırmaya Katılan Öğretim Elemanlarının Örgüt Sağlığı Düzeylerinin 

Ortalamaları

N Ort. S.s Min. Max.
1 Örgütsel bütünlük 223 3,108 0,449 1,571 4,286
I Çalışma düzeni 223 3,445 0,647 1,400 4,800

Saygı________ . 223 3,273 0,839 1,000 5,000
Örgüt yöneticisinin etkisi 223 3,211 0,673 1,200 4,600
Kaynak desteği 223 3,490 0,751 1,000 5,000
Moral 223 3,221 0,722 1,000 4,889
İ^in önemi 223 3,187 0,611 1,500 4,375
Örgüt Sağlığı Genel 223 3,2573 0,52725 1,80 4,27

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının örgüt sağlığı düzeylerinin ortalamaları 

incelendiğinde; örgütsel bütünlük ortalaması 3,108 ± 0,449; çalışma düzeni 
ortalaması 3,445 ± 0,647; saygı ortalaması 3,273 ± 0,839; örgüt yöneticisinin 

etkisi ortalaması 3,211 ± 0,673; kaynak desteği ortalaması 3,490 ± 0,751; moral 
ortalaması 3,221 ± 0,722; işin önemi ortalaması 3,187 ± 0,611 olarak 

bulunmuştur. Örgüt sağlığı genel ortalaması ise 3,2573 ± 0,52725 bulunmuştur.

Araştırmaya Katılan Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık ve Örgüt 

Sağlığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi

Duygusal 
bağlılık

Normatif 
bağlılık

Devam 
bağlılığı

Örgütsel 
bağlılık 

genel puanı
Örgütsel bütünlük r 0,332 0,196 -0,082 0,218

p 0,000 0,003 0,225 0,001
N 223 223 223 223

Çalışma düzeni r 0,639 0,540 0,120 0,583
p 0,000 0,000 0,073 0,000
N 223 223 223 223

Saygı r 0,687 0,592 0,226 0,664
p 0,000 0,000 0,001 0,000
N 223 223 223 223

Örgüt yöneticisinin etkisi r 0,628 0,501 0,124 0,562
p 0,000 0,000 0,065 0,000
N 223 223 223 223

Kaynak desteği r 0,535 0,494 0,069 0,496
p 0,000 0,000 0,306 0,000
N 223 223 223 223

Moral r 0,728 0,617 0,171 0,677
p 0,000 0,000 0,010 0,000
N 223 223 223 223

İşin önemi r 0,615 0,568 0,194 0,608
p 0,000 0,000 0,004 0,000
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N 223 223 223 223
Örgüt sağlığı genel puanı r 0,770 0,654 0,164 0,711

p 0,000 0,000 0,014 0,000
N 223 223 223 223

Tablodan anlaşılacağı üzere, örgüt sağlığının boyutları ile duygusal bağlılık 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Buna göre örgütsel sağlık 

puanları arttıkça duygusal bağlılık puanı da artmaktadır.

Örgüt sağlığının boyutları ile normatif bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 

yapılan korelasyon analizi sonucunda, bütün puanlar arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişkiler bulunmuştur. Buna göre örgüt sağlığı puanları arttıkça normatif bağlılık 

puanı da artmaktadır.

Örgüt sağlığı ile devam bağlılığı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan 

korelasyon analizi sonucunda, örgüt sağlığının alt boyutları ile devam bağlılığı 
arasında İstatistiksel açıdan ya çok zayıf ilişkiler bulunmuş yada anlamlı ilişki 
bulunamamıştır.

Duygusal Bağlılık Düzeyinin Örgüt Sağlığı Düzeylerinden Etkilenme

Durumunu Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli

Bağımlı 
değişken

Bağımsız değişken B t P F Model 
(P)

R2

Duygusal 
bağlılık

Sabit -0,562 -1,747 0,082 47,449 0,000 0,594
Örgütsel Bütünlük 0,156 1,703 0,090
Çalışma Düzeni 0,139 1,364 0,174
Saygı 0,144 1,679 0,095
Örgüt Yöneticisinin Etkisi 0,227 2,744 0,007
Kaynak Desteği 0,102 1,475 0,142
Moral 0,435 4,466 0,000
İşin Önemi 0,035 0,339 0,735

Duygusal bağlılık düzeyinin örgüt sağlığı düzeylerinden etkilenme durumunu test 

etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır. (F=47,449; 
p=0,000<0,05).

Bu sonuçlara göre örgütsel sağlığın duygusal bağlılık ile ilişkisinin güçlü olduğu 
söylenebilir(R2=0,594). Örgütsel sağlık duygusal bağlılığı yüzde 59,4 oranında 

açıklamaktadır. Bu bulgular, örgütsel sağlığın duygusal bağlılığın belirleyicisi 

konumunda olduğuna ilişkin kuramsal bilgi birikimi ile uyumludur. Sağlıklı 

örgütlerde çalışan personelin örgütünü daha fazla sahipleneceği, hedeflerini daha 

çok benimseyeceği ve bu örgütte kalmaya dair memnuniyetine dayalı kararının 
olumlu yönde artacağı söylenebilir.
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Normatif Bağlılık Düzeyinin Örgüt Sağlığı Düzeylerinden Etkilenme

Durumunu Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli

Bağımlı 
değişken

Bağımsız 
değişken

B t P F Model
_İP)

R2

Normatif 
bağlılık

Sabit 0,509 1,429 0,155 24,674 0,000 0,427
Örgütsel bütünlük -0,079 -0,775 0,439
Çalışma düzeni 0,048 0,425 0,672
Saygı 0,144 1,520 0,130
Örgüt yöneticisinin 
etkisi

0,068 0,742 0,459

Kaynak desteği 0,151 1,979 0,049
Moral 0,335 3,106 0,002
İşin önemi 0,176 1,557 0,121

Normatif bağlılık düzeyinin örgüt sağlığı düzeylerinden etkilenme durumunu test 

etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır. (F=24,674; 

p=0,000<0,05).

Örgütsel sağlığın normatif bağlılık ile ilişkisinin güçlü olduğu söylenebilir(R2=0,427). 

Örgüt sağlığı normatif bağlılığı yüzde 42,7 oranında açıklamaktadır. Bu bulgular, 

örgütsel sağlığın normatif bağlılığın belirleyicisi konumunda olduğuna ilişkin 
kuramsal bilgi birikimi ile uyumludur. Çevresiyle uyumunu sağlamış, etkili 

yöneticilere sahip, çalışanlara saygı gösterilen, rollerin açıkça belirlenmiş olduğu, 

gerekli kaynaklara ulaşımın kolay olduğu, çalışanların yüksek morale sahip olduğu 
ve başarıya değer verilen örgütlerde çalışanların, o örgütte kalmayı çok daha doğru 

bulacakları kendisine bu şartları sağlayan işletmede çalışmaya devam etmeleri 

gerektiğini düşünecekleri söylenebilir.

Devam Bağlılığı Düzeyinin Örgüt Sağlığı Düzeylerinden Etkilenme

Durumunu Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli

Bağımlı 
değişken

Bağımsız değişken B t P F Model
(£)___

R?

Devam 
bağlılığı

Sabit 2,917 8,624 0,000 3,167 0,003 0,064
Örgütsel bütünlük

0,233 2,415
0,017

Çalışma düzeni
0,104 0,970

0,333

Saygı 0,222 2,466 0,014
Örgüt yöneticisinin etkisi

0,040 0,457
0,648

Kaynak desteği
0,068 0,937

0,350

Moral 0,021 0,204 0,839
İşin önemi 0,165 1,537 0,126
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Devam bağlılığı düzeyinin örgüt sağlığı düzeylerinden etkilenme durumunu test 

etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır. (F=3,167; 

p=0,003<0,05).

Örgütsel sağlığın devam bağlılığı ile ilişkisinin zayıf olduğu söylenebilir(R2=0,064). 

Bu bulgu, ihtiyaç ve maliyetlerden ortaya çıkan bir bağlılık türü olarak devam 
bağlılığının, sağlıklı bir örgütte daha yüksek çıkmasının zaten anlamlı olmayacağı 

şeklinde yorumlanabilir.

Örgütsel Bağlılık Genel Puanının Örgüt sağlığı genel puanından Etkilenme 

Durumunu Test Etmek İçin Yapılan Regresyon Modeli

Bağımlı değişken Bağımsız 
değişken

6 T P F Model 
(P)

R2

Örgütsel bağlılık 
genel puanı

Sabit 0,436 2,355 0,019 225,455 0,000 0,503
Örgüt 
sağlığı 
genel 
puanı

0,843 15,015 0,000

Örgütsel bağlılık genel puanının örgüt sağlığı genel puanından etkilenme durumunu 

test etmek için yapılan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır. (F=225,455; 
p=0,000<0,05).

Ayrıca Örgüt sağlığı genel puanının Örgütsel bağlılık genel puanı ile ilişkisinin güçlü 

olduğu söylenebilir(R2=0,427). Elde edilen bu sonuç Hoy'un (1991) ve 

Korkmaz'ın(2011) elde ettiği sonuçlarla uyum içinde olduğu görülmektedir.

SONUÇ

İşletmelerin kaliteli personeli ellerinde tutmaları ve örgüt için çalışmaya gönüllü 

olmalarını sağlamaları demek olan örgütsel bağlılık düzeyinin, örgüt sağlığının 

yükselmesiyle beraber yükselip yükselmeyeceği sorusunu ele alan bu araştırmada 
örgütsel sağlığın örgüt bağlılığına olan etkileri ortaya konmuştur.

Çalışanların örgüt sağlığı algıları, normatif örgütsel bağlılık ile duygusal 
bağlılıklarıyla güçlü korelasyon göstermektedir. Devam bağlılığı ile genel olarak 
diğerlerine göre zayıf bir korelasyon bulunduğu veya hiç korelasyon bulunmadığı 

söylenebilir. Kuramsal olarak makbul bir bağlılık türü olmadığı kabul edilen, ihtiyaç 

ve maliyet unsurunun esas olduğu devam bağlılığının örgütsel sağlığın artması ve 

azalmasıyla değişmemesi, örgüt sağlığı unsurlarının devam bağlılığının sebepleriyle 
ilgisinin bulunmamasıyla açıklanabilir.

382



ÖRGÜT SAĞLIĞININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
İNCELENMESİ VE BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Örgüt sağlığı boyutlarının örgütsel bağlılık boyutlarını etkileme durumunu ölçen 

regresyon analizinde, duygusal ve normatif bağlılık boyutları örgütsel bağlılıktan 

güçlü şekilde ve olumlu yönde etkilenmekte olduğu tespit edilmiştir. Devam 

bağlılığının ise örgütsel bağlılıktan -boyutlarına göre değişmekle birlikte- genel 

olarak olumlu yönde ancak çok zayıf olarak etkilendiği tespit edilmiştir.

Regresyon analizi sonucunda genel örgüt sağlığı ile genel örgütsel bağlılık arasında 

doğrusal bir ilişkinin olduğu ve örgüt sağlığının artmasına paralel olarak örgüt 
bağlılıklarının artacağı anlaşılmıştır. Bu sonuçların literatüre ve daha önceki 

araştırmalara .uygun olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre örgüt 
sağlığının yükselmesi örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık boyutunu güçlü bir şekilde 

ve olumlu yönde etkilemektedir. Söz konusu bulgular, örgüt sağlığı yüksek olan 
kurumlarda çalışanların örgütte severek çalıştıklarını ve kuruma duydukları 

duygusal bağ yüzünden kurumdan ayrılmayı daha az düşündükleri sonucunu 
vermektedir. Yine araştırmada elde edilen bulgulara göre örgüt sağlığının 

yükselmesi örgütsel bağlılığın normatif bağlılık boyutunu güçlü bir şekilde ve olumlu 

yönde etkilemektedir. Bu bulgu örgüt sağlığı yüksek olan kurumlarda çalışanların 

örgütte kalmayı daha doğru buldukları İçin ve örgüte karşı sadakat hisleri galip 
geldiği için kurumdan ayrılmayı daha az düşündükleri sonucunu vermektedir. 

Bunların yanında araştırma bulguları örgüt sağdığının yükselmesinin örgütsel 

bağlılığın devam bağlılığı boyutunu da yükseltmekle beraber bu etki çok zayıf b,r 

etki olarak tespit edilmiştir. Bu bulgu, ihtiyaç ve maliyetlerden ortaya çıkan bir 

bağlılık türü olarak devam bağlılığının, sağlıklı bir örgütte daha yüksek çıkmasının 
zaten anlamlı olmayacağı şeklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak örgüt sağlığının 

duygusal ve normatif bağlılıkları güçlü şekilde artırdığı, devam bağlılığına ise çok 

zayıf bir olumlu katkı yaptığı araştırmada elde edilen esas sonuç olarak 

değerlendirilebilir.

Elde ettiğimiz bu sonuçların literatürde örgüt sağlığının örgütsel bağlılığa olan 

etkisini araştıran çalışmalarla uyum gösterdiği görülmektedir. Nitekim Hoy'un(1991) 

yaptığı analizlere göre de örgüt sağlığı, örgütsel bağlılığı olumlu yönde ve güçlü bir 
şekilde etkilemektedir. Yalnız Hoy araştırmasında örgüt bağlılığını alt boyutlarıyla 

incelenememiş ve alt boyutlara dair herhangi bir sonuç ifade etmemiştir.

Türkiye'de yapılan ve örgüt sağlığı ile örgüt ikliminin örgütsel bağlılığa etkisini 

inceleyen çalışmasında Korkmaz'da (2011) yapmış olduğu regresyon analiziyle 

örgüt sağlığının örgütsel bağlılığı güçlü ve olumlu yönde etkilediğini bulmuştur.
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Ancak bu çalışmada da örgütsel bağlılığın alt boyutları araştırmaya dâhil 

edilmemiştir.

Bu sonuçlara göre işverenler için son derece önemli bir değer olan insan 

kaynaklarının örgüte bağlılıklarını devamlı ve güçlü kılmak için örgüt sağlığının 

yükseltilmesinin gerektiği söylenebilir. Yöneticiler çalışanlarının bağlılığını artırmak 
ve personel devir hızını düşük tutmak için kurumlarının örgüt sağlığını yükseltmeye 

dönük çabalarda bulunmalıdırlar. Çevresiyle dengeli bir uyum sağlamış, etkili 
yöneticilere sahip, çalışanlara saygı gösterilen, rollerin açıkça belirlenmiş olduğu, 

gerekli kaynaklara ulaşımın kolay olduğu, çalışanların yüksek morale sahip olduğu 
ve başarıya değer verilen örgütlerin oluşturulması çalışanların içten gelen arzu ve 

örgüt hedeflerini kabullenmeyle oluşan olumlu bir örgütsel bağlılığa sahip olmalarını 
sağlayacaktır.
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Tarık Semiz2

Özet

Pazarlama gibi sürekli gelişen bir alanla ilişkisi nedeniyle perakendecilik sektörünün 

çalışanlarının işletmenin gelecek hedeflerinin gerçekleştirilmesi, pazar payını ve 

işletmenin marka değerini artırma gibi işletme performansı göstergelerine daha 

fazla katkı sağlaması, bireysel ve örgütsel sürdürebilirlik amacıyla eğitim yolu ile 

geliştirilmesi oldukça önemlidir.

Sektör için önemi giderek artan eğitim ve geliştirme faaliyetleri yararlı olması 
başlangıç aşaması olan eğitim ihtiyacının sistematik ve doğru analizine bağlıdır. Bu 

çalışma ile parekendecilik sektöründe eğitim ihtiyacı analizinin hangi düzeylerde ve 

hanigi bilgi toplama yöntemleri kullanılarak yapıldığının belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla parekendecilik sektörünün önemli aktörü olan 

AVM'lerdeki mağza yöneticileriyle yarı biçimsel mülakatlar gerçekleştirilmiş ve 

mülakat bulguları betimsel analizle değerlendirilmiştir. Örneklemimizi oluşturan 16 

işletmeden sadece ikisinde eğitim ve geliştirme faaliyetleri bulunmazken 

diğerlerinde bu sürecin temel aşaması olan eğitim ihtiyacı analizi genel itibariyle 

örgüt düzeyinde ve gözlem ,eğitim ihtiyaç bildirim formu, eğitim çizelgesi 

yöntemleriyle belirlenmektedir.

Anahtar kelimeler: Eğitim ihtiyacı analizi, perakendecilik sektörü.

Giriş.

Modern İKY'nin örgüt stratejisinin desteklenmesi amacıyla dinamik yeteneklerin 
korunması için vurguladığı (Winterton, 2007: 324) ÎK eğitim ve geliştirme
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faaliyetlerinin temel amacı çalışanların mevcut işlerini ve gelecekteki muhtemel 

işlerini daha başarılı bir şekilde yerini getirmeleri için ihtiyaç duyacaktan bilgi ve 
yeteneklerin kazandırılmasıdır. Bu amaçla yürütülen tüm eğitim ve geliştirme 

faaliyetleri işe yeni başlayan çalışanların oryantasyonu ve sosyalizasyonu ile 
başlamaktadır (DeCenzo ve Robbins, 1999: 14).

İKY'nin tüm fonksiyonlarına benzer bir şekilde İK eğitim ve geliştirme faaliyetleri de 

çeşitli aşamalardan oluşan bir süreci ifade etmektedir. Bu süreç eğitim ihtiyaçlannın 

değerlendirilmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, eğitimin planlanması, eğitim 

programının tasarlanması, eğitimin yerine getirilmesi ve eğitimin değerlendirilmesi 
aşamalanndan meydana gelmektedir (VVerther ve Davis, 1993; Foot ve Hook, 
1999). Bu süreçte bireysel ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan 
eğitimin iyi ve doğru analiz edilmesi önemli bir başlangıç noktasıdır.

Eğitim İhtiyacı Analizi

İşletmeler İçin eğitim ihtiyacı, işletme-işler ve personel düzeyindeki mevcut ve 

gelecekteki performans farkını ifade etmektedir. Bu performans farkının yanı sıra 

beklentiler, yoğun rekabet, kalite arayışları, insan ilişkilerinin geliştirilmesi 
yönündeki baskılar, mikro ve makro düzeyde yaşanan hızlı değişmeler, kurulan 
işbirlikleri, stratejik yönetim anlayışı gibi nedenlerle İK eğitimi işletmeler için önemli 

bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır (Şencan ve Erdoğmuş, 2001: 18-27).

Eğitim ihtiyaçları; planlı eğitim ve geliştirmenin tüm örgütsel sorunların çözümü için 

bir ilaç olmadığı, örgütlerde sadece eğitim ve geliştirme ile çözülemeyen birçok 

sorun olduğu ve eğitiminin etkisinin düşük olduğu, etkisini olmadığı ve pozitif yönde 
etkisinin güçlü olduğu sorunların belirlenmesinin bu faaliyeti yürütenlerin 

sorumluluğunda olduğu varsayımlarına dayalı olarak değerlendirilmelidir (Bingöl, 
2010: 300).

Eğitim ihtiyacı analizi, eğitime katılacak çalışanların motivasyonu, eğitimden sonun 

amaçlanan yararların sağlanması ve performans artışının eğitim yolu ile sağlanıp 

sağlanamayacağının belirlenmesi gibi etkileri nedeniyle İK eğitim programlarının 
temel aşamalarından biridir (Şencan ve Erdoğmuş, 2001). Bu temel aşama eğitim 

ihtiyaçlannın örgütsel düzeyde, iş ve işgücü düzeylerinde analiz edilmesini ifade 
etmektedir (Bingöl, 2010). Diğer bir değerlendirmeye göre ise işletme, iş, bölüm, 
unvan gruplan ve kişi düzeyinde eğitim ihtiyacının belirlenmesi mümkündür 
(Şencan ve Erdoğmuş, 2001).
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Farklı düzeylerdeki eğitim ihtiyacının belirlenmesi için çeşitli bilgi toplama 

yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler arasında eğitim ihtiyaç bildirim 

formu, eğitim çizelgesi tekniği, görüşme, anket, gözlem, karşılaştırmalı performans 

değerleme, psikoteknik test, personel kayıtlarının analizi, grup problem analizi, 

işletmeyi etkileyen çevresel faktörlere ilişkin bilgilerin analizi yer almaktadır 

(Şencan ve Erdoğmuş, 2001; Sabuncuoğlu, 2009; Bingöl, 2010).

Yukanda ifade edilen eğitim ihtiyacının belirlenme düzeyleri ve bilgi toplama 

yöntemleri bu çalışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Perakendecilik Sektörü ve İK Eğitimi

Perakendecilik sektöründe başarılı olmak için doğru yer seçimi, dekorasyon, müşteri 

beklentilerine uygun mal ve hizmet sunumu, doğru ürün yelpazesi, mağaza içi 

yerleşim, vitrin tasarımı gibi konular oldukça önemlidir. Bu unsurların tamamı ise 
mağaza sahibi, mağaza müdürü, birim yöneticileri, görsel tasarımcılar, satış 

danışmanları ve temsilcileri gibi mağazanın idari ve teknik personelini çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca müşterilerin mağazaya ilişkin algılan kendileri 

iletişim kuran mağaza çalışanlarına bağlı olarak şekillenmektedir (Barış, 2006). 

Diğer bir ifade ile müşterinin bir ürünü alırken mağaza çalışanından aldığı servis, 
mağaza ile ilgili değerlendirmelerinde en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla 

perakendeci açısından, çalışan eğitimi önemli bir başlıktır (www.perdahi.com, 

2012). Eğitim perakendenin her segmentinde çok önemli bir konu olmasına rağmen 

kendi markalarını mağazalarda satan perakendeciler marka imajı nedeniyle bu 
konuya daha fazla yer vermektedirler. Özellikle tekstil perakendecilerinde bu durum 

daha fazla gözlemlenmektedir. Her perakendeci, çalışanına en azından oryantasyon 
döneminde bir takım eğitimler verse de, tekstil perakendecileri eğitimleri genelde 

periyodik bir sisteme dahilinde gerçekleştirmelidir. İşletmeler bu kapsamda ihtiyaç 

duydukları eğitimleri danışmanlık şirketlerinden destek alarak ya da kurum 

kültürünün benimsenmesini etkinleştirmek amacıyla şirket içi eğitimleri oluşturarak 
gerçekleştirmektedirler. Perakendecilik sektörü işletmelerinde işe alım ve kariyer 

geliştirme süreçlerinde genel olarak sektör tecrübesi olsun ya da olmasın tüm 

çalışanların tecrübe ile kendilerini geliştirmelerine ve yönetim kademelerinde kendi 

çalışanlarına öncelik vermektedirler. Bunun nedeni sektörde esas olan başarının 

müşteri ile doğrudan temas kurulması şeklindeki algıdır (www.ampd.org, 2012).

Araştırmanın Amacı
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Bu çalışma ile sürekli gelişen ve rekabetin giderek daha yoğun bir şekilde 

hissedildiği perakendecilik sektöründe çalışan gelişimi ve dolayısı ile örgütsel 
performansın artırılması ve örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesinde en önemli 

katkıya sahip olan çalışanların eğitim ihtiyacının belirlenmesi sürecinin işletme 

yöneticileri tarafından nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Böylece gelişim için en önemli araçlardan biri olan İK eğitim sürecinde eğitim ihtiyaç 

analizinin perakende sektöründeki yeri ve işleyişi ortaya konmuş olacaktır.

Araştırmanın Kısıtları

Araştırmanın gerçekleştirilme sürecinde yaşanan zaman kısıtı nedeniyle sınırlı 
sayıda yönetici ile görüşme yapılabilmiştir. Bu nedenle örneklemin boyutu ve tek bir 

ildeki tek bir AVM ile sınırlı olması nedeniyle genellenebilirlik sorununa neden 
olmaktadır.

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Araştırma amacı paralelinde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

alışveriş merkezinde yer alan 16 işletmenin yöneticileri ile ÎK eğitimi süreci ve bu 
sürecin temel aşaması olan eğitim ihtiyacı analizine ilişkin sorulan kapsayan yan- 

biçimsel mülakat (Coşkun, 2010) gerçekleştirilmiştir. Mülakat dökümleri, betimsel 
analiz kapsamında özetlenip yorumlanmıştır (Bayraktaroğlu, 2010).

Araştırmanın Bulguları

Araştırma kapsamında mülakat yapılan yöneticilerin özellikleri şu şekilde 
özetlenebilir:

-Yöneticilerin 2'si kadın ve 14'ü erkektir.

-Yöneticilerin 3'ü 26-30, 9'u 31-35, 3'ü 36-40 ve 2'si 41-45 yaş aralığında yer 
almaktadır.

-Yöneticilerin 8'i lise, l'i meslek yüksek okulu ve 7'si üniversite eğitim düzeyine 
sahiptir. Üniversite mezunu olanların 3’ü işletme, birer tanesi iktisat, kamu 

yönetimi, gıda ve jeoloji mühendisliği bölümünü tamamlamıştır.

-Yöneticilerin 6'sı 1-5 yıl, 4'ü 6-10 yıl, 4'ü 11-16 yıl aralığında ve 2'si 17 yıl ve üzeri 

toplam çalışma süresine sahiptir. Ancak yöneticilerin 5'inin 6-10 yıl, 3'ü 11-16 yıl ve 

2'si 17 yıl ve fazla bir süredir görev yaptıkları kurumda çalışmaktadırlar.
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-Yöneticilerin 15'1 mağaza müdürü ve 1 tanesi mağaza müdür yardımcısıdır. Şu an 
yer aldıkları pozisyondaki görev süreleri ise 2 yönetici için 1 yıldan az, 12 yönetici 

için 1-5 yıl ve 2 yönetici için 6-10 yıl şeklindedir.

- Yöneticilerin 10'u 1-10 arası, biri 10-20 arası, biri 20-30, 2'si 40-50 arası ve biri 

100'den fazla asttan sorumludur.

Araştırmanın kapsamındaki mülakatın ikinci kısmında yer alan perakendecilik 

sektöründe İK eğitimi ve eğitim ihtiyacının analizine yönelik sorulara ilişkin 

yöneticilerin cevapları şu şekilde özetlenebilir:

-Yöneticilerin kuruma katılmadan önce formel bir eğitim alanların sayısı 4, 

almayanların ise 12'dir.

Formel eğitim alanlar ise 2010 yılı öncesi satış teknikleri (3 yönetici), görsel 

düzenleme (3 yönetici), perakendecilik (3 yönetici), mağaza matematiği, toplam 
kalite yönetimi ve 2010 yılında muhasebe ve işletmecilik konularında eğitim 

almışlardır.

3 yönetici bu eğitimlerin genel müdürlük tarafından, 1 yönetici mağaza tarafından, 
3 yönetici bireysel talep ile belirlendiğini ve 3 yönetici İK departmanı tarafından 

belirlendiğini dile getirmiştir.

2 yönetici eğitim konularının eğitim ihtiyaç bildirim formu, 2 yönetici eğitim çizelgesi 

tekniği ve 1 yönetici değerlendirme merkezi ve 1 yönetici örgüt analizi ile 

belirlendiğini ifade etmişlerdir.

-Şu an görev yaptığı kurumda eğitim aldığını belirten yönetici sayısı 14 iken 2 

yönetici ise herhangi bir eğitim almadığını dile getirmiştir.

Alınan eğitim konulan ise yıllar itibari ile şu şekildedir:

Yıllar itibari ile eğitim 
konuları ve katılımcı 
sayısı

Yıl Yıllar itibari ile eğitim 
konuları ve katılımcı 
sayısı

Yıllar itibari ile eğitim 
konuları ve katılımcı 
sayısı

201 201 201 201 201 201 201 201 201 2011 2 20
2 1 0 0 

öne 
esi

2 1 0 0 
önce
si

2 0
1 
0

10 
ön 
ce 
si
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13 yönetici bu eğitimlerin genel müdürlük tarafından, 1 yönetici mağaza tarafından, 

1 yönetici bölge sorumlusu tarafından ve 9 yönetici İK departmanı tarafından 

belirlendiğini dile getirmiştir.

4 yönetici eğitim konularının eğitim ihtiyaç bildirim formu, 3 yönetici eğitim çizelgesi 

tekniği 1 yönetici gözlem, 6 yönetici değerlendirme merkezi, 1 yönetici test, 1 
yönetici danışman komitesi ve 1 yönetici örgüt analizi ile belirlendiğini ifade 
etmişlerdir.

-Yöneticilerden 14 tanesi astlarının şu an görev yaptıkları kurumda formel bir eğitim 
aldıklarını ifade etmişlerdir.

Yıllar itibari ile eğitim 
konuları ve katılımcı sayısı

Yıl Yıllar itibari ile eğitim 
konuları ve katılımcı 
sayısı

Yıllar itibari ile 
eğitim konuları ve 
katılımcı sayısı
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9 yönetici bu eğitimlerin genel müdürlük tarafından, 8 yönetici mağaza tarafından, 
4 yönetici bireysel talep ile, 1 yönetici bölge sorumlusu tarafından ve 3 yönetici İK 

departmanı tarafından belirlendiğini dile getirmiştir.

6 yönetici astların katıldığı eğitim konularının değerlendirme merkezi, 6 yönetici 

gözlem,3'er yönetici görüşme, karşılaştırmalı performans değerlendirme ve örgüt 

analizi ile l'er yönetici ise eğitim ihtiyaç bildirim formu, test, anket ve doküman 

inceleme ile belirlendiğini ifade etmişlerdir.

-Çalışanların işlerini daha iyi yapmaları ve geleceğe hazırlanmaları için 
eksikliklerinin olup olmadıkları farklı şekillerde belirlenmektedir. 10 yönetici 

çalışanların bu yöndeki eksikliklerinin gözlem, 8 yönetici satış bazlı performans 

değerleme, 4 yönetici kişisel satış rakamları ile, 3 yönetici örgütsel analizi esas 

alarak genel müdürlük tarafından, birer yönetici ise anket, bölge müdürü ile 

görüşme, tecrübe ve toplantılar ile belirlendiğini dile getirmiştir.
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-Bu eksiklerin nelerden kaynaklandığı ile ilgili yöneticilerin sıralaması ise şu 
şekildedir.

-Çalışanların yukarıda ifade edilen gerekçelerle ihtiyaç duydukları eğitim konuları 

ağırlıklı olarak eğitim ihtiyacı analizinin temel düzeylerinden olan işletme ve kişi 
düzeyinde belirlenmektedir. İşletme düzeyinde etkinlik, verimlilik, genel insan 

kaynaklan profili ve kişi düzeyinde kişisel gelişim konuları öne çıkmaktadır. Bu 

konuların ağırlıklı olarak gözlem (7 yönetici) ve tecrübe (3 yönetici) ile belirlendiği 
ifade edilmiştir.

Ancak yöneticilere eğitim ihtiyacı analizinin hangi düzeyde yapıldığına ilişkin soruya 

yanıtlan ise dolaylı olarak ifade ettiklerinden farklı bir nitelik taşımaktadır. Doğrudan 
konuya ilişkin verdikleri yanıt ise şu şekildedir:

-Geleceğe yönelik olarak çalışanların alması gereken eğitim başlıkları aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir:

Oryantasyon (2) Mağaza stajı (2) Temel 
mağazacılık(2)

Satış teknikleri (3)

Ürün ve Marka 

eğitimi (4)

Müşteri ilişkileri 

(5)

Prosedür ve

evrak(3)
Görsel 

düzenleme(6)
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Moda(3) Zaman 
yönetiml(7)

Diksiyon(4) Profesyonel 
görünüm(2)

İleri satış(l) Hukuk(3) İletişim(3) Mesleki teknik 

terimler(5)

Parekendecilik(4) Müşteri merkezli 

düşünme(8)

Yönetim 

becerileri(7)

Değişim ve

farklılaşma (2)

Farkındalık(4) Fark yaratan

hizmet(3)

înovasyon (1) Muhasebe( 2)

Yukarıda astların geleceğe yönelik olarak almaları gerektiği düşünülen eğitimleri 10 

yönetici kişiye göre, 14 yönetici Unvana göre, 9 yönetici bölüme göre ve 4 yönetici 

ise ağırlıklı olarak işe göre belirlediklerini ifade ettiler.

Astların bu sürece ne şekilde katıldığına ilişkin soruya ise 9 yönetici aktif olarak 

katılamadıklarını, 3 yönetici mağaza aracılığıyla katılabildiklerini, l'er yönetici ise 

örgüt analizi ve bölge müdürü vasıtasıyla sürece katılabildiğini ifade ettiler.

Sonuç ve Değerlendirme

Perakendecilik sektöründe işletme performansının belirleyicisi ürün ve mağaza 
niteliklerinin yanı sıra esas itibari ile müşteri ile doğrudan temas kuran ve müşterini 

mağaza izleminin belirleyicisi olan mağaza çalışanlarıdır. Bu nedenle perakendecilik 

sektöründeki çalışanların nitelikleri ve sektöre! gelişmelere uygun olarak 

yetkinliklerinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Sektördeki İK ve dolayısı ile 

işletmelerin başarısı eğitim ve geliştirme faaliyetlerine paralel olacaktır. Diğer 

tarafta sektördeki genç ve sektör tecrübesiz olmayan çalışanların yoğunluğu 
işletmeler için işe alım sonrası oryantasyon ile başlayan, ürün, müşteri ve satış 

odaklı, kişisel gelişimi de destekleyen eğitimler veriyor olması bir zorunluluk haline 

gelmiştir.

Perakendecilik sektörü ile ilgili olarak literatürde İfade edilen nitelikler araştırmanın 
örneklemi için geçerlidir. Örneğin; genç yöneticilerin varlığı, az sayıda çalışan, 

çalışanların ve yöneticilerin mevcut işyerlerinin ilk iş yerleri olması, geçmişte satış 

ve müşteri odaklı eğitimlerin yoğun bir şekilde veriliyor olması gibi.
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İnsan odaklı bir nitelik taşıyan bir sektördeki işletmelerin bir kısmında eğitimlere yer 

verilmemiş olması, eğitim verenlerde ise İK eğitimi ve geliştirme faaliyetlerinin 
yeterince etkin olmaması, eğitim ihtiyacının belirlenmesi sürecinde yoğunlukla 

merkezi bir eğilimin esas alınması diğer bir ifade ile çalışanların bireysel taleplerinin 
yeterince dikkate alınmıyor olması ve örgüt düzeyinde analizinde belirleyici olması 
dikkat çekicidir. Ayrıca eğitim ihtiyacının analiz edilmesi sürecinde yoğun olarak 

eğitim ihtiyaç bildirim formu, eğitim çizelgesi tekniği, gözlem ve satış odaklı 

performans değerlendirmenin temel bilgi toplama araçları olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Örneklemi oluşturan işletmelerin kendi şriket akademilerini kurma 

çalışmaları perakendecilik sektöründe işletme bazında farklı düzeylerde daha 

sistematik bir şekilde eğitim ihtiyacının analiz edilmesini ve böylece İK eğitim ve 

geliştirme faaliyetlerinin daha etkin bir süreç haline gelmesini mümkün kılacaktır.

Perakende akademilerinin kurulması, sektöre özgü eğitim konularının yanı sıra 

geçmişten farklı olarak kişisel gelişim esaslı konuların da vurgulanıyor olması 

bireylerin sürece daha etkin katılımını mümkün kılacaktır. Böylece motivasyonu 
yüksek, performansı yüksek, eğitim yatırımları nedeniyle sektördeki işini geçici 

olarak nitelendirmeyen, bu nedenle işten ayrılma eğilimi düşük çalışanlar sektörde 
bulunacaktır. Kısacası; yetkin ve sürdürülebilir başarısı olan ÎK ve işletmelerin 
sektöründe gelişimine katkı sağlayacaktır.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Ndikimi i rrjetiti social facebook ne sjelljet devijante te femijeve

Autore: Mr.Sc. Arjeta Zhaku

IB- University Shkup

Bashkeautore: Mr.Sc.Ardita Ceka -USHT -Fakulteti Filozofik

Zhvillimet e fundit ne shoqeri karakterizohen me lidhjet sociale, ekonomike 
dhe ato teknike dhe teknologjike, te cilat kapercejne kufijte midis vendeve dhe 
kushtezojne ne menyre vendimtare fatin e atyre qe jetojne ne vende te ndryshme.

Menyra jöne e jeteses eshte gjithnje ne ndryshim e siper, keto ndryshime 
jane te lidhura me pranine e internetit ne familje dhe ne jeten e femijeve. Vlerat 
qe sjell inteneti jane nga me te ndryshme, sidomos pârdorimi i faqeve sociale, sic 
eshte facebook nga ana e femijeve jashte kontrollit prinderor mund te sjelle pasoja 
te paparshikueshme.

Ne vazhdim do te permendi disa prej elemnteve apo rreziqeve qe mund te 
paraqiten tek femijöt si faktöre te perdorimit te facebook, atom und te jene:

• Perdorimi i komunikimit apo chatit ne facebook mund te ndikojne 
ne humbjen e vetbesimit, paraqitjen e stresit dhe frikes tek 
femijet si dhe largimin nga obligime e shkolles.

• Perdorimin e materialeve te papershtashme, te dhunshme dhe 
me materiale te cilat mund te shkaktojne trauma te tek femijet.

• Poashtu egziston rrreziku qe femijet te perhapin inromacione 
personale, adresa, numra telefoni apo edhe infromata private 
familjare .

Femijet ne kete kohe jetojne me ndryshme nga brezi paraardhes, ata nuk 
luajne me para shtepive te tyre me bashkemoshataret e tyre, muk zhvillojne 
biseda me shoket por, mjafton te hapin kompjuterin dhe do te futen ne lojen me 
zbavitese apo me te frikshme si bisedat e ndryshme ne facebook.
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1. Hyrje

Ne kohen e sotme intereneti perben nje nder faktoret me te rendesishem 
te jetes se individit., eshte i pranishem ne cdo segment te jetes se njeriut. Ka 
ndikim tek cdo moshe e njeriut edhe ate düke filluar nga mosha me hershme eder 
tek ajo me e shtyera.

Neşe vleresohet dhe analizohen periudhat e kaluara kur mungonte teknika 
dhe tekonologjia dhe situate momentale, me prezencen e internetit atehere do te 
verejme se dallimet jane shume te medha. Ne njerin aspket kemi ane pozitive por 
fatekeqesisht bashke me elementet pozitive i hasim edhe elemetet negative, te 
cilat shpeshhere behen pengese per edukimin dhe arsimimin e brezit te rinj.

Femijet sot rriten bashke me mediat elektronike, edhe ate me televizorin, 
celularin , lojrat elektronike, por düke mos haruar edhe kompjuterin dhe internetin.

Neşe parashtrohet pyetja valle cka böjne femijet apo te rinjte ne internet, 
per cka e shfytezojnö dhe sajna etö perqendruar dhe sa e kalojne kohen para 
kompjuterit? Keto jane disa prej problemeve me te cilat ballafaqohen prinderit e 
kohes se sotme. Si duhet tö sillen prinderit me femijet te cilet jane te lidhur shumö 
me internetin dhe sidomos me faqet sociale, ne te cilat gati se mund te gjejme cdo 
gje dhe per ellen informate kemi nevoje.

Ky problem aetual apo bashkekohor shpesh shkakton stres dhe nervoze te 
pa kontrollueshme ne familje, anatret e familjes sidomos femijet shume pak 
kontaktojne mes vete, per shakak te chatit sİ mejt i komunikimit ne web faqet 
sociale.

Ne vazhdim do te perpiqemi ti sqarojme anet negative te perdorimit te 
ketyre eeb faqeve sociale te cilat mund te paraqiten si factor shtytes ne devijimin e 
te rinjeve.
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2. Karakteristikat me te rendesishme te internetit

Ne shoqerine bashkekohore demokratike komunikimi dhe informacioni 
jane elemente fundamentale te egzistencö se njeriut dhe te shoqörise . Me ndihmen 
e tyre behet njohja e vlerave, transfer i informacionit dhe integrimi e perhapja e 
diturive, e te dhenave.1

1 Murati, Xheladin (2000), Komunikologjia pedagogjike, Tetove, fq. 94
2 Gidens, Antoni, (2002), Sociologjia, Tirane, fe. 421

Komunikimtet masslve dhe ato elektronike futen dhe jane pjese e te gjltha 
veprimtarive tona sociale düke i perfshire te gjltha aspektet jetesore te njerezve.

Bota moderne eshte ne vartesi te komunikimit ose nderveprimit te 
vazhdueshem midis njerezve teper te vecuar nga njeri tjetri.2 Dhe keshtu dita dites 
po behemi mjaft te varur nga komunikmi ne distance me ndihmen e internetit, i çili 
eshte i pranishem shume ne jeten e njerezev dhe sidomos te moshes me te re.

Masmediat, sic jane gazetat elektronike, revistat elektronike, televizori 
jane shpesh te lidhur shume me argetimin , me kohen e lire te te rinjve po aq edhe 
te moshes me te thyer dhe mund ti konsiderojme si me te skajshme per jeten e 
shumices se njeerezve. Pra, me ndihmen e internetit mund te arrijme ne 
informacione te transmetuara elektronisht dhe me shpejtesi te paimagjinueshme.

Pra, ketu do te permendim rritjen e ndikimit te internetit qe eshte ndoshta 
zhvillimi me i rendesishem i viteve te fundit. Ne qofete se do te vazhdojne prirjet e 
tanishme per te ndjekur internetin, femija i lindur sot deri sat e behet 
tetembedhjete vjec, do te harxhoje mesatarisht shume kohe düke qendruar para 
eeb faqeve te internetit se sa per cdo veprimatrie tjetter, me perjashtim te gjumit 
dhe mund te themi se praktikisht cdo antare i familjes ka kycje te vazhdueshme ne 
internet.

Poashtu nje elemet tjeter i çili eshte i pranishen ne kohen e sotme, ka te 
bej me rrezikun qe femijet mund te perhapin rreth infomacioneve private , 
personale te antareve te familjes, sidomos te prinderve. Femijet duhet ta dine se 
cfare informacioni duhet te jete privat dhe cfare informacioni duhet te jete i 
pershtatshem per tu dhene sepse kua ata japin te dhena t e tyre personale, ata 
heqin dore nga kontrolü mbi keto te dhena. Dhe ne kete meyre te dhenat personale 
shpesh ndidhe qe te jepen dhe asnjöhere nuk mund te kthehen mbrapsht, dhe 
keshtu ndodhin keqperdorime te natyrave te ndryshme.

401



ZHAKU, CEKA

3. Rreziqet e chatit dhe lojrave ne facebook dhe femijet

Historia ka konfirmuar rolin dhe rendesine e mediave massive te 
komunikimit ne afirmin dhe perhapjen e infomacioneve. Ato jane faktöre themelor 
per venien ne levizje te vlerave dhe zhvillimit te pgrgjithshem te shoperise.3

Murati, Xheladin (2000), Komunikologjia pedagogjike, Tetove, fq. 94

Ne rrugen e qyteterimit mediat masive, sidomos mediat elektronike kane 
sherbyer ne lehtesimin e informacioneve dhe keshtu sot sherbejnö ne mönyre me 
te drejteperdrejte dhe ne menyre me intensive si mjet infomativ apo ne boten 
komunikimit.

Jane bere shume studime per te vleresuar ndikimin e chatit apo pse jo 
edhe te internetit ne pergjithesi. Shumica e studimeve mbi ndikimin e facebookut si 
rrjet social, ne te çilin mund te gjesh gjithcka per cfare kemi nevoje, faqe intemei 
, per te çilen jane te lidhur shume mosha e re.

veilimi i madh i oreve qe harxhojne per te qendruar prane ketyre faqeve 
ndodhe shpesh qe te paraqiten implikime mjaft te mundshme per socializimin e 
femijeve.

Duke qene se chati ne facebook sjell mjaft rrezik tek femijet, atehere si do 
te mund ti ndalojme femijet qe te kene qasje ne keto biseda önüne.

Qendrimi ne komunikim te tille ne facebook gati se eshte bere 
perditeshmeri e te gjithe femijeve. Sidomos me te interesuara jane vajzat, ato 
parapeiqejne te llasfosin edhe ate me ore te tera na facebook.

Komunikimi ne chat duhet te jete i kontrolluar nga ana e prinderve, sepse 
egziston rreziku i parqitjes se frikes dh stresit tek femijet, poashtu gjate 
komunikimit te gjate ne facebook mund te ndikoje edhe ne humbjen e vetbesimit si 
dhe largimin nga punet obligative shkollore.

Prinderit duhet qe femijet ti orientojne drejt materialeve te duhura 
edukuese qe nuk permbajne dhune dhe gjuhe fyese. Duhet qe femijet ti ndihmoje 
qe te zgjedhin gjerat e duhura dhe shume me rendesi eshte qe kompjuteri apo 
lojrat elektronike gjithmone te perdoren ne prani te prinderve.. Sepse shpesh 
ndodh qe perdorimi i materialeve te papershtashme, te dhunshme mund te 
shkaktojne trauma tek femijet.
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4. Perfundim

Ndikimi i internetit si nje medum elektronik kulturor por edhe shkecor nuk 
mund te vieresohet sic duhet ne qofte se nuk analizojne permbajtjen e wev faqeve 
, arsyen e shrytezimit te tij dhe kohen e kaluar ne te.

Pavaresisht nga studimet e shumta mbi internetin dhe sidomos web faqeve 
sociale akoma nuk eshte e bere e qarte ne cmase dhe si interneti ndikon ne 
shaqjen e sjelljeve devijane dhe agressive ne jete reaie. Shume prej kerkimeve e 
kane nenvleresuar faktin se sa arrijne te rinjet apo edhe femijet te perzgjedhin 
faqen e duhur te shikojne dhe meyrat e nderthurjes se reales dhe imagjinares.

Ndikimi i faqeve sociale dhe i mjeteve te tjera te informacionit ne jete 
tone eshte shume i thelle dhe i pashmangshem.. Keto faqe sociale jo vetem kane 
karakter argetues por jep dhe perpunon nje pjesö te madhe te informacionit qe 
perdoret ne jeten e perditshme dhe keshtu behen akoma me terheqese per te 
kaluar te rinjte nje kohe bukur te madhe para ekarneve te kompjuterit.

Pra, keto forma te teknologjise mund te luajne rol pozitiv ne zhvillimin 
menor, fizik dhe social te femijes, mirepo qendrimi teper i gjate pa mbikqyrje 
perpara komputerit, apo celularit si dhe te lojrave elektronike mund te ndiokje ne 
shendetine tyre dhe tu pengoje ne mesim.
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4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Familja - faktorö vendimtare ne formimin dhe zhvillimin e femijeve

Per pjesen me te madhe te njerezve familja eshte faktori qe ploteson 

shume prej elementeve per te cilat ka nevoje njeriu. Ato jane nevoja per dashuri 

dhe mbeshtetje. Ne mendojme se te gjitha familjet e bejne kete ne menyre te 

njejte. Por familjet jane po aq te ndryshme sa edhe vete njerezit.

Shume njerez mendojne se familja eshte forma ideale e jeteses dhe per 

kete arsye quhet edhe njesia baze e shoqerise. Familja ka shume detyra qe jane 
shume te rendesishme per secilin njeri dhe per shoqerine. Ne vijim do ti pershkruaj 

disa nga deryrat e familjes:

> Familja duhet te kete detyre konkrete zhvillimin e procesit edukativ ne 
menyre sa me korekte , sa me te qarte dhe te plote .

> Familja duhet ti shkathteson femijet qe te pervetesojne normat, vlerat dhe 
njohurite qe do ti böjne ata te afte qe te hedhin hapat e pare ne menyre te 

pavarur ne jete.
> Familja eshte e rendesishme per zhvillimin e fömjöve sepse ajo ka pör 

detyre te pörkrah dhe te ndihmoje procesin me te rendesishem jetesor, 
socializimi, njö nder konceptet themelore te edukimit familjare.

Pra, familja eshte institucioni themelor njerâzor dhe i vetmi , pa te çilin nuk 

mund te egzistoje dhe te funksionoj individi.

Autore : Mr.Sc.Ardita Ceka - USHT-Fakulteti Filozofik

Coautore : Mr. sc. Besa Havziu - USHT-Fakulteti Filozofik
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1. Hyrje

Ne edukimin e teresishgm te personalitetit te femijeve, perkatesisht ne 
formimn e indvidit si teresi ndikojne shume faktöre. Faktöre te cilte ne forma te 
ndryshme ndikojne ne zhvillimin dhe formimin e individit, nder keta faktöre si me te 

rendesishem mund te llogaritim familjen si teresi dhe bartese e dreteperdrejt me 
ndikim ne funksionimin dhe strukturön e zhvillimit te personalitetit te individit.

Pjesa dermuese e studijesve te familjes, ne punimet e te cileve trajtohet 

ceshtja e ketij faktori me rSndösi ne zvillimn e femijes, theksojne ne kompleksiteti 
I saj dhe puna educative jane elemente te cilat kane efekt mjaft te madh ne 

kalueshmSrine e disa problemeve me te cilat ballafaqohet individi

Familja mund te llogaritet si nje institucion shoqeror, e cila duhet te jep 

kontribut te vecante ne fomesimin e personalitetit te femijes. Ajo vepron ne 

shoqeri si njesi e vogel organizative dhe eshte njefare intermediomi ne mes te 
rrethit tâ gjere kulturor dhe shoqeror nga nje ane dhe familjes nga ana tjeter. Ajo i 

transmeton femijes bazat e kultures se rrethit te saj shoqeror, edukon shprehite 

morale, edukon shprehite fizike, shprehite intelektuale si dhe ato punuese, kerkon 
ti pershtatet jetesös ne bashkesi dhe keshtu mundohet qe te ben sociolizimin 
epare te femijes.

Problemet e edukimit dhe te zhvillimit te femijeve duhet te analizohen 

gjithnje e me shume si probleme te planite te pare ne familje dhe domosdoshmeria 
e nje preokupimi serioz dhe me pikesynime te qarta ben te kuptojme rendesine e 

dhe vleresimin e edukimit dhe zhvillimt te femieve ne familje.

Pra, ne shoqerine tone, roli i edukates familjare eshte shume i madh, 

sepse familja e ndertuar ne baze te respektit ndaj njeri tjetrit, ne baze te dashurise 

se tyre atehere ndjenja e pergjeshesise se prinderve ndaj femijeve te tyre eshte 
shume e madhe .

2. Pjeset perberese te edukates ne zhvillimin e femijes ne familje
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Edukata ne familje luan rola jashrezaknisht te madh ne zhvillimin dhe 

formimin e individit apo femijes. Prandaj paraqitet nevoja per te sqaruar perberesit 

e edukates ne zhvillimin e femijesne meyre te ndare .

Ne vazhdim do te paraqesim elemetet perberese te edukates te cilat 

ndikojne ne menyre te drejteperdrejte ne zhvillimin e İndividit, ato janB: edukata 

fizike, edukata menodre apo intelektuale, eduata morale, edukata estetike dhe 
dukata punuese. Te gjltha keto pjese te edukates marrin vlera shume te medha , 
kur kane ne themel te tyre idealet e larta te cilat synojne pregatitje te mirefillta 
per forminim dhe zhvillimin e femijeve ne familje ne menyrat me te mira te 

mundshme.

Prunderit dite per dite edukojne femijet e tyre nga veprimet me te 

thjeshta te cilat ne dukje na duken shume te vogla, e deri tek veprimet me 

madhore.

2.1 Zhvillimi fizike dhe familja

Familja ka ndikmi mjaft te rendesishem rreth zhvillimit fizik te femijeve 

sepse ne familje lind dhe zhvillohet femija ne pikepamje fizike, psikike dhe 

sociale.

Familja nepermjet edukates fizike ka per qellim te pergatit nje brez te 

shendosh fizikisht, me shprehi dhe aftesi fizike per pune, te ndikoje ne zhvillimin 
harmonik te fizikut te femijes apo te adoleshentit dhe te forcoje rezistencen e 

organizmit nga semundjete ndryshme.1

1 Kraja, Musa, ( 2002) Pedagogjia, Tirane, fq. 118
2 Brada, Riza, (1995), Pedagogjia famiijare, Peje, fq. 215

Zhvillimi dhe edukimi fizik i femijeve behet ne kuader te zhvillimit te 

gjithmbarshem te tyre ne procesin e edukates famiijare dhe gershetohet ne 

menyre te natyrshme, te pershtatshme dhe spontane me komponetat tjera te 

edukates famiijare ne pergjithesi.2

Duke e marre ne konsiderate se familja eshte elemeti paresor ne 

perperkujdesin e mbare fizik te femies atehere si detyre thelbesore e saj eshte 
mbrojtja e saj ndaj femijes. Kjo mbrojtje hde ky perkujdes para dhe nga mbaresimi
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i gruas, vazhdon ne menyrö te organizuar dhe ne menyra intensive prej lindjes e 
deri ne moshen e rritur.

Edukta fizike ne familje synon te forcoje tek femijet cilesite kryesore fizike, 
si shpejtesine, shkathtesinö, guzimin, forcen, rezistence. Poashtu krahas ketyre 

elementeve prindSrit duhet te perkujdesen edhe pöe shendetin e femijeve, 
higjienen personale, ushqimin, veshjen, lojen, pushimin.

2.2 Zhvillimi mendor dhe familja

Jane keto dy elemnte te lidhura shume mes njera tjetren. . Ne kuader te 
fushes se edukimit mendor, familja luan rol mjaft te rendesishem sa i perket ketij 
zhvillimi edukativ sepse zhvillimi dhe edukimi mendor fillon n6 famlje dhe vazhdon 

ne kushtet shkollore, ne vendet e punes dhe ne aktivitet e tjera sociale. Dhe mund 
ta llogaritlm sİ nje nder proceset me te perbera, i çili perfshin zhvillimin dhe 

funksionimin e drejte te shqisave, zhvillimin e te folurit, te intelegjences 
perkatesisht te te menudarit.3

3 Brada, Riza, ( 1995), Pedagogjia familjare, Peje, fq.219

Te folurit dhe te menduarit jane çilesi te njeriut, çilesi keto te cilat jane 
zhvilluar ne menyra te panderprere ne procesin e veprimtarise njerezore. Dhe nga 

shkalla e zhvillimit mendor varet edhe veprimtaria intelektuale e femijeve. Keshtu 

pra, aftesite,potecialet mendora jane mjaft komplekse. Ato zhvillohen dhe 

afirmohen ne varesi nga ndikimi i faktoreve te tjera, e ndert ta edhe faktori kryesor 
, i çili eshte vete familja e individit.

2.3 Zhvillimi moral dhe familjes

Zhvillimi dhe edukimi moral i femijeve ne familje eshte nj problem shume i 

gjöre, shume i veshtire dhe mjaft kompleks per tu realizuar. Rrenjet e edukimit 
moral qendrojne tek familja, prinderit jane ata tecilt duhet te perkujdesen dhe kete 

kujdes te vecante se sİ do te zhvillojne kete element tek femijete tyre.
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Edukata morale eshte nje nder perböresit shume te rândesishem te 

formimit dhe zhvillimit te peronalitetlt te femijeve, sa qe ne praktike morali merr 

kuptimin e edukates ne vision me te gjere.

NJeriu me vetedije te larte morale njeson ne pikepamjet dhe ne sjelljet e 

tij tri komponentet e vetedijes. Keto komponente te vetedijes morale, ne edukaten 

familjare mund te zhvillohen düke i kushtuar rendesi dhe kujdes realizimit te 
ketyre detyrave te edukimit dhe zhvillimit moral te femijes ne te gjitha etapat e 

zhvillimit te tij, te cilat janö:

• Te ndihmoje zhvillimin dhe fisnikerimin e emocioneve dhe te 

interesimeve te femijes,
• Te ndihmoje zhvillimin e vetedijes dhe te ndergjegjes morale te 

femijes

• Te ndihmoje karakterine forte moral.4

4 Brada, Riza, (1995), Pedagogjia familjare, Peje, fq.227

Pra, me formimin moral te femijes, i elli noramalisht realizohet me 

ndihmene e komponenteve te cilat i permendem pak me lartye, atehere do te 

rezultojne ne zhvillimin dhe dhe ne forcimin sistematik te vetedijes dhe te 

ndergjegfjes morale, te ndjenjave dhe normave morale, te qendrimeve dhe 

shprehve morale, aftesia per te permbajtur veten nga veprimet e ndaluara, respekti 

ndaj vetes dhe te tjereeve etj.

2.4 Familja dhe zhvillimi estetik

Ne familje merren konceptet e para per te bukuren dhe kategorite e tjera 
estetike. Ne familje, edukata estretike ka per detyre ti ndihmoje femijet qe düke 

vepruar dhe natyrisht edhe düke pare, te formojne shprehi higjienike, kulturore, te 

vereje , te perjetoje dh eta kultivoje te bukuren ne mjedisin familjare dhe ne 

mjedisin me te gjere shoqeror.

Eduktat estetike synon te zhvilloje kulturen universal tek inidvidi düke 

formuar kesisoj system vlerash e konceptesh konkrete per natyren estetike te 

sendit, objektit, permbajtjes, dukurise, lendes e te ngjashme. Pra, edukimi estetik 
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per dallim nga aspektet tjera te edukates, gjate reaiizimit te saj kekrkon stimulim 

estetiko - shpirteror. Kjo nga ana tjeter, imponon arsyen e ndjekjes se logjikes per 
perjetimn e te bukures.5

5 Murati, Xheladin, Pedagogjia e pergjithshme, Tetove, fq. 276
0 Brada, Riza, (1994), Pedaogjia shkollore per pedagog dhe drejtore shkolle, Peje, 
fq. 181
7 Kraja, Musa, ( 2002) Pedagogjia, Tirane, fq.lll

Prandaj, familja eshte faktori kryesor i çili mund te ndihoje femijet te 
zhvilloje dhe te ngjalie elemetin estetik dhe perjetimin e te bukures.

Neşe parashtrohet pyetja valle ku mund ti gjejme permbajtjet e edukates 

estetike? Permbajtjet e edukates estetike gjenden ne natye, ne krijimet e njerezve 
( ne prodhim, ne shkencö, ne art), ne sjelljet dhe ne mardheniet ndârmejt njerezve 
( mardheniet ndermejt anatreve te familjes, ) te cilat ne menyre te drejteperdrejte 

ose te terthorte paraqiten nepermjet punes educative me femijet.6

Pra, familja si mjedis edukativ dhe si factor i edukimit estetik duhet te 
kontriboje me te gjitha fomat, nivelet dhe epersite per te ngjallur elemetet estetike 

dhe krijimin e vlerave estetike tek femijet.

2.5 Edukata punuese dhe familja

Puna eshte e njohur per vlera te gjithanshme educative dhe formuese, si 

burim it e gjitha te mirave, si baze e jetses dhe e vet njeriut, prandaj ne procesine 

e punes njeriu vepron dhe transformon edhe vetveten, ndryshohet dhe zhvillohet 

si qenie active dhe e vetedijshme, qe lufton per realizimin e qellimeve te caktuara, 
düke u zhvilluar edhe nga pikepamjete tjera.7

Edukimi punues meriton te trajtohet si element , i elli kerkon angazhim 

maksimal naga ana e prinderve per tu transfomuar dhe edukar tek femijet sepse 
neprmjet punes femijet zhvillohen ne pikepamje fizike, psikike dhe sociale.

Ne familje femijet duhet te jene ta azngazhura ne pune dhe ne fundte 

marrin nje vleresim punenen ekryer, me qellim qe te motivohen qe te kycen perseri 
ne me pune tjera active ne shtepi.
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Familja nepermjet punes duhet te rrit vlerat educative dhe formuese ndaj 

brezit te rri , tâ çilin duhet edukuar sepse edukata e punes nuk shpreh thjesht nje 

aspect tâ edukimit moral, por eshte boshti themelor i zhvillimit te gjithasnhsem te 

personalitetit te njeriut.

3 Perfundimi

Pra, per te kuptaur rolin e familjes, per formesimin dhe zhvillimin e 

personaliteti te femijes do ti referohemi mendimit shume te cmueshem te 

akademik Jashar Rexhepagicit, se roli edukativ ne familje nuk zhduket, a as nuk 

eshte per tu nencmuar.8

8 Rexhepagic, Jashar, ( 2008), Ceshtje fundametale ne pedagogjine nderkombetare, 

Prishtine, fq. 75

Perundimisht mund te thuajm se roli I edukates familjare eshte ne 

mbisundim tâ te gjithe faktoreve tjere edhe ate düke theksuar se interesl i 

prinderve dhe familjes eshte ne edukimin dhe zhvillimin e femijeve si detyrâ 

parâsore dhe determinuese.
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