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Öz 

Birçok uluslararası değerlendirmeye göre dünyanın yükselen ekonomileri olarak gösterilen 
BRICS ülkelerine (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Türkiye de eklenerek BRICS-
T grubu oluşturulmuştur. Bu grubun 2000’li yıllardan sonra dünya ticaretinde ve ekonomisinde 
önemi gittikçe artmaya başlamıştır. Bu bağlamda, döviz kurları ile dış ticaret arasındaki ilişki 
BRICS-T ülkeleri için her geçen gün önem arz etmeye başlamıştır. Bu çalışmada, döviz kurlarının 
ticari dışa açıklık üzerine etkisi, BRICS-T ülkeleri için 1996-2017 dönemi yıllık veriler kullanılarak 
panel ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı ADF ve PP panel birim kök 
testleriyle, nedensellik ilişkisi Dumitrescu ve Hurlin (2012) testiyle, eşbütünleşme ilişkisi panel 
ARDL-PMG yaklaşımıyla tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, döviz kurundan ticari dışa 
açıklığa doğru ve döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi varken, 
enflasyondan ticari dışa açıklığa doğru çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca 
uzun dönemde, enflasyondaki %1’lik artışın ticari dışa açıklığı %1,26 oranında arttırdığı 
gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ticari Dışa Açıklık, Döviz Kurları, Panel ARDL, BRICS-T Ülkeleri. 
Makale Gönderme Tarihi: 09.07.2019  
Makale Kabul Tarihi: 05.11.2019  
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Abstract 

According to many international evaluations, as shown in the world's emerging economies 
BRICS-T was formed by adding Turkey to BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa), 
the world’s emerging countries. The importance of this group in the world trade and economy 
started to increase after 2000s. In this context, the relationship between exchange rates and foreign 
trade has become increasingly important for BRICS-T countries. In this study, the effect of 
exchange rates on trade openness was analysed by using panel ARDL method for BRICS-T 
countries using annual data for 1996-2017 period. Stability of the series was estimated by ADF 
and PP panel unit root tests, causality relationship was evaluated by Dumitrescu and Hurlin 
(2012) test, and cointegration relationship was estimated by panel ARDL-PMG approach. As a 
result of the study, while there is a one-way causality relationship from exchange rate to trade 
openness and from exchange rate to inflation, a two-way causality relationship from inflation to 
trade openness has been determined. In addition, in the long run, the 1% increase in inflation 
increased the trade openness by 1.26%. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası iletişim ve ülkelerin birbirlerinden etkilenme dereceleri 
giderek artmaya başlamıştır. Örneğin, bir ülkede meydana gelen ekonomik sorunlar, o ülkeyle 
ticaret yapan diğer ülkeleri de etkilemektedir. Bu bağlamda en iyi örneklerden biri ABD’de 
başlayıp dünyaya yayılan 2008 Mortgage Krizi’dir. Dolayısıyla bir ülkede ortaya çıkan krizler, 
diğer ülkelerin ticaret ve döviz kurlarını etkilemektedir (Yücesan vd., 2017: 1289-1290). 2008 
Küresel Krizi’nden sonra, ABD Merkez Bankası kademeli olarak faiz arttırma politikaları 
uygulamaya başlamıştır. Bu durum daha önce doğuya kaptırılan ticaretin ve sermayenin tekrar 
batıya taşınması anlamına gelmektedir. Dünya genelinde ABD’nin başlattığı ticari savaşlar 
gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarının yükselmesine neden olmaktadır. Döviz kurlarının 
yükselmesi, özellikle Türkiye gibi ithalatı yüksek ülkelerde ekonomik sorunlara yol açmaktadır.  
Artan kurlar, bir yandan ithalatı pahalı hale getirirken diğer yandan ülke içinde enflasyonu 
tetiklemektedir. 2008’den sonra, FED’in (Amerika Birleşik Devletleri’nin merkez bankası) faiz 
arttırmaya başladığı dönemle beraber, BRICS-T ülkelerinde kurlar artmaya başladı. Çin, Rusya 
gibi ülkelerde ihracatın yüksek olmasından dolayı, şimdiye kadar bu ülkelerde kurlar ihracat 
üzerinde önemli düzeyde bir probleme yol açmadı. Ancak Brezilya ve Türkiye gibi cari açığın 
yüksek olduğu ülkelerde; döviz kurları, fiyatlar genel seviyesi, faiz oranları, işsizlik ve ekonomik 
büyüme gibi temel makroekonomik göstergeler negatif olarak etkilemektedir. İthalatın pahalı 
hale gelmesi ihraç ürünlerinin de göreceli uluslararası piyasada daha maliyetli hale gelmesine 
neden olmaktadır. Bu durum ise ihracatı olumsuz yönde etkilemektedir. 

2017 yılı itibariyle, ABD başkanı Donal Trump’ın korumacı politikalarıyla tekrar hız kazanan 
ticaret savaşları, Çin ve Rusya gibi ülkeleri de olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. ABD’nin 
demir ve çelik ürünlerinin ithalatına ek vergi koyması, ABD’nin Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerle 
siyasi gerilim yaşaması, dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerdeki kurların yükselmesine 
neden olmaktadır. ABD’nin başlattığı bu savaşlar neticesinde yeni korumacılık önlemleri tekrar 
gündeme gelmeye başladı. Çünkü 2008’den sonra gelişmiş ülkeler artık dışa açılma stratejiler 
yerine içe dönmeye odaklı politikalar uygulamaya başladılar (Çetinkaya vd., 2018: 710-711). 

Bu çalışmada BRICS-T ülkelerinde döviz kurlarının ticari dışa açıklık üzerindeki etkisi panel 
ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde; BRICS-T ülkelerinde, dış 
ticaret, döviz kurları ve makroekonomik değişkenler hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci 
bölümde; ticari dışa açıklık ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi inceleyen literatür taraması 
sunulmuştur. Üçüncü bölümde; çalışmanın ampirik analiz ve bulgulara yer verilmiş, son kısımda 
ise sonuç ve değerlendirme ile çalışma sonlandırılmıştır. 

 

BRICS-T ÜLKELERİ VE 2000 SONRASI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ilişkileri yönlendiren dengesiz güç dağılımı, son 
zamanlarda hızla değişmeye başladı. Yakın zamana kadar küresel yönetim batı ülkelerinin 
kontrolündeki IMF, WB, UN gibi uluslararası kurumlar tarafından idare ediliyordu. ABD ve 
AB’nin liderliğini sürdürdüğü bu dönem boyunca, Asya, Latin Amerika ve Afrika bölgeleri 
küresel liderliğin dışında tutuldular. Fakat 2008 Küresel Krizi, gelişmiş batı ülkeleri tarafından 
iyi yönetilemedi ve kriz birçok gelişmiş ülkeyi olumsuz yönde etkiledi. Bu durum gelişmekte 
olan ülkelerin, özellikle yükselen ekonomilerin önemini arttırdı. Kısacası, batı ülkeleri özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin başında gelen BRICS ülkeleri ile işbirliği yapmaya mecbur kaldı 
(Onyekwena vd., 2014: 6-7). Yükselen ekonomileri 2001 yılında bir araya getirip BRIC kavramını 
ilk olarak ortaya atan kişi Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill’dir. Jim, “Building 
Better Global Economic BRICS’’ adlı çalışmasında, geleceğin ekonomilerini sınıflandırırken, bu 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(11): 781-800. 

 784 

ülkelerin yeni yüzyılda yeni fırsatlar ve yeni imkanlarla dolu olacağını, 2050’li yıllarda dünyanın 
en büyük küresel güçleri olacağını belirtmiştir (Lemco, 2016: 2). Dünya küresel liderliği, politik, 
ekonomik ve askerî açıdan değişmeye başladı. Özellikle Çin’in dünya dış ticaretinde en büyük 
paya sahip ülke haline gelmesi, sermayenin yükselen ekonomilere kayması, güney kuzey 
diyaloğunun artması bu durumun en iyi göstergeleridir. Fakat bu değişime engel olmak isteyen 
başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler ticaret ve kur savaşlarını tekrar gündeme getirmeye 
başladılar. 

2000 sonrası dönemdeki son 10 yılda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerindeki büyüme 
performansları dikkat çekmektedir. Artan bu hızlı büyüme sayesinde gelişmekte olan ülkelerin 
dünya gayrisafi yurt içi hasılasında (GSYH), dünya ticaretinde, toplam doğrudan yabancı 
yatırımlarda ve uluslararası finansal piyasalardaki payları artmaya başlamıştır. Özellikle 2008 
Krizi sonrası ortaya çıkan bu yeni durum küresel dengelerin değişmesine, G-8’den çok G-20’nin 
gündeme gelmesine neden olmuştur (Shaygani vd., 2015: 564-565). Küresel güçlerin değişmeye 
başladığı bu dönemde, yükselen ekonomilerin başında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney 
Afrika ve bu gruba son zamanlarda bazı çalışmalarda dahil edilen Türkiye yer almaktadır.  BRICS 
ülkelerinin dünya ekonomisinde artan payları, yüksek beşerî sermayeye ve oldukça geniş doğal 
kaynaklara sahip olmaları, yüksek büyüme performansları ve sahip olunan yüksek genç nüfus 
sayesinde gelecek 20-30 yıl içerisinde dünya ekonomisinde büyük rol oynayan ülkeler olacağı 
beklenmektedir (Rodionova ve Apifantseva, 2017: 107-110). 2000 yılı itibariyle dünya ithalatı ve 
ihracatında payları artmaya başlayan BRIC ülkeleri, ilk defa 2006 yılında bir araya gelerek BRIC 
ülkeleri olarak anılmaya başlanmıştır. 2010 yılında bu gruba Güney Afrika da dahil olmuştur. 
BRIC ülkeleri özellikle güney bölgeleri ile kurdukları ekonomik ve ticari ilişkilerde ekonomik-
finansal yardım, işbirliği ve stratejik desteklere dayanan yeni bir uluslararası kalkınma 
politikasını gündeme getirdiler. Ortaya çıkan yeni dengeler, dünya ticaretinin ve kalkınma 
stratejilerinin yer değiştirmesine neden oldu. Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya gibi ülkelerin 
büyüme performansları ile beraber gelişmiş ülkelerin bu ülkelerle işbirliği ve diyaloğu artmaya 
başlamıştır (European Parliament, 2012).  BRICS ülkeleri dünya genelinde ticaret yaparken aynı 
zamanda düşük gelirli ülkelerle de daha yakın ilişkiler kurmaya başladılar. Böylece, Kuzey-
Kuzey ittifakı ile ilişkileri olan fakat dünyada yeni bir işbirliğine dayanan Güney-Güney 
ittifakının oluşmasına zemin hazırladılar (Yamoussoukro, 2008). BRICS ülkelerinin diğer 
gelişmekte olan ülkelerle dengeli ve güçlü bir bağları vardır. Yüksek performans ve hızla 
büyümelerini devam ettirmeleri halinde, yükselen ekonomilerin başında yer alan Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin 2050 yılı ortalarında dünya ekonomisinin en önemli temsilcileri olmaları 
beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler ve dünya ekonomisi için hayati öneme sahip olan BRICS 
ile işbirliğinin önemi üç temel nedene dayanmaktadır (O’Neill, 2001: 3-7) 

ü Ekonomilerinin olağan üstü büyüklüğü 
ü Dünya ekonomisinde önemi artan güçlü büyüme oranları 
ü Güçlü bir politik söyleme sahip olma isteği 

Goldman Sach-O’Neill, BRICS ülkelerini sınıflandırırken aynı zamanda Türkiye’nin de dahil 
olduğu MINT kavramını kullanmaya başlamıştır. Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye 
birbirlerine benzer ekonomileri ve demografik yapılarıyla, BRICS ülkeleri gibi gelecek 50 yıl 
içerisinde dünyanın en büyük 15 ekonomisi içerisinde yer alacakları yönünde projeksiyonlar 
yapılmaktadır (Kokotović ve Kurečić, 2016: 21-23). Çin’in başını çektiği BRICS-T ülkeleri, Güney 
Afrika yerine Endonezya ve Meksika’nın dahil olduğu E-7 adında yeni bir grubu ortaya 
çıkarmıştır. Öyle ki sahip olunan genç nüfus, aktif iş gücünün ve tüketim oranlarının yüksekliği, 
büyüme ve kalkınma konusunda doyum noktasından uzak olmaları gibi nedenlerden dolayı G-
7’nin yanı sıra E-7’nin de gündeme gelmesine neden olmuştur. 1993 yılında satın alma gücü 
paritesine göre dünya gayrisafi yurt içi hasılasının %42’sini temsil eden yükselen ekonomiler, 
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2017 itibariyle bu oranı %59’a kadar çıkarmayı başarmışlardır. 1993 yılında, dünya GSYH’sinin 
%46’sına sahip olan G-7 ülkelerinde 2017 yılında bu oran %31’e kadar gerilemiştir. Şekil 1’de 
görüldüğü gibi satın alma gücü paritesi bakımından 2014 yılında E-7 ülkeleri G-7 ülkelerini 
geride bırakmıştır (Bergevin, 2018).  

 
Şekil 1: Satın Alma Gücü Paritesine Göre Reel GSYH(Dolar) 
Kaynak: Bergevin, 2018.  

Yüksek kurlar, dış ticaret fazlası veren ülkelerde büyük avantaj sağlarken, cari açık veren 
ülkelerde büyük fırsat kayıplarına yol açmaktadır. Dünya ticaretinin en büyük kısmı dolar ve 
ardından Euro ile yapıldığı düşünüldüğünde, dünya ekonomisinden aldıkları payları arttırmaya 
çalışan yükselen ekonomilerin kurlarla mücadele politikaları büyük önem arz etmektedir.  

 
Şekil 2: BRICS ve Türkiye’de Toplam Döviz Rezervlerindeki Değişim 
Kaynak: Islamıc Development Bank-Data Indicator ve OECD’den elde edilen verilerle şekil 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

BRICS ülkelerinin en önemli özelliklerinden biri de özellikle Çin’in lider olduğu yüksek döviz 
rezervlerine sahip olmalarıdır. Şekil 2’de görüldüğü gibi BRICS ve Türkiye’de döviz rezervleri 
bir artış eğilimindedir. 1995 yılına kadar 160 milyar dolarlık rezerve sahip BRICS ülkeleri, 2000’li 
yıllardan sonra büyük bir hızla rezervlerini arttırmayı başarmışlardır. 20 yıllık dönem sonrası 
2013 yılında yaklaşık 4.986 milyar dolarlık rezerve ulaşabilmişlerdir. Türkiye ise 1994 yılında 7 
milyar dolar olan döviz rezervini BRICS ülkelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı 2013 yılında en 
üst seviyeye taşıyarak 110 milyar dolara kadar çıkarabilmiştir. 2018 yılında ise BRICS-T 
ülkelerinde döviz rezervleri azalarak toplamda 4.700 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin’in 
tek başına dünya döviz rezervinin yaklaşık %30’una sahip olmasıyla dünyada lider konumdadır. 
Dünya sıralamasında en fazla döviz rezervine sahip ülkeler sıralamasında ilk 10’da Brezilya, 
Rusya, Hindistan ve Çin yer almaktadır. Döviz rezervlerinin bu kadar bol olması bu ülkelerde 
küresel savaş ve krizlere karşı büyük bir güç olarak algılanmaktadır. Döviz rezervlerinin yüksek 
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olması, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca 
rezervler, küresel piyasada doların tekel gücüne karşı bir koruma aracı olarak kullanılır. İç 
piyasada döviz rezervleri özel sektör, merkez bankaları ve kamu kesiminde ekonomik 
dengelenmeye olumlu katkı sağlar (Luna, 2016: 5-6). BRIC-T ülkelerinde özellikle 2000 sonrası 
döviz rezervlerinin hızlı yükselmesinde bu ülkelerin küresel yatırım merkezleri haline gelmeleri 
etkili olmuştur. Çin ve Hindistan’ın sahip olduğu genç ve ucuz işgücü nüfusu, doğal kaynakların 
bolluğu, faiz oranlarının ve enflasyonun batılı ülkelere nazaran yüksek olması, kalkınma 
politikalarını harekete geçirmede başarılı olmaları gibi nedenlerden dolayı, bu ülkeler dünya 
yatırım ve sermayesinin önemli bir kısmını kendi ülkelerine çekmeyi başarabilmişlerdir.  

Şekil 3’te BRICS-T ülkelerinde cari denge değerleri mevcuttur. BRICS ülkelerinde cari denge fazla 
verirken Türkiye’de 2002 sonrası cari denge sürekli negatif olmuştur. BRICS ülkelerinin dünya 
piyasasına çıkmaya başladığı 2000’li yıllar itibariyle cari işlemler sürekli artı değer almıştır. Bu 
duruma sebep olan ülke Çin’dir. 2008 yılında 448 milyar dolar cari fazla varken 2018 yılında 154 
milyar dolara kadar gerilemiştir. Fakat 2020 yılına doğru BRICS ülkelerinde cari açık dengesi 
sıfıra doğru yaklaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye, her ne kadar hızlı büyüme potansiyeline 
sahip olsa da cari işlemler açığı genel olarak artma eğilimindedir. 2018 yılında bu açık 40 milyar 
dolara yakın bir değer almıştır. Türkiye’de bu sorunun nedenleri arasında üretimin ve ihracatın 
ithalatı karşılamaya yetmemesi vardır. Ayrıca 2018 itibariyle yüksek faizler ve artan kur baskıları 
nedeniyle ithalatın yavaşlamaya başlaması cari işlemlerde kısmen bir dengelemeye neden 
olmuştur. 

 
Şekil 3: BRICT-T Ülkelerinde 1990-2020 Arası Cari İşlemler Dengesi (Milyar Dolar) 
Kaynak: Islamıc Development Bank-Data Indicator ve OECD’den elde edilen verilerle şekil 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

BRICS ülkelerinde cari işlemler dengesi dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu ülkelere dışarıdan gelen 
sermayenin fazlalığı ve üretim neticesinden ihracatın da bir hayli yüksek olması dış ticarete 
olumlu katkı yaptığı ortadadır. Fakat son yıllarda ABD-Çin eksenli ticaret ve kur savaşları BRICS 
ülkelerinin ekonomilerini ve dış ticaret değerlerini etkilemektedir. ABD Merkez Bankası’nın faiz 
arttırma politikalarının devam etmesi, ABD’nin ticaret savaşlarını yeniden alevlendirmesi 
Türkiye’de dahil yükselen ekonomilerde kurların artışına neden olmuştur. Yüksek kurlar bir süre 
ihracatı desteklese de uzun dönemde BRICS-T ülkelerinin ekonomik ve dış ticaret 
performanslarına zarar vereceği düşünülmektedir. 
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Şekil 4: BRICS-T ülkelerinde 1990-2020 Arası Mal İhracatı (Milyar Dolar) 
Kaynak: Islamıc Development Bank-Data Indicator ve OECD’den elde edilen verilerle şekil 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

BRICS ülkelerinde mal ihracatı 2008 yılına kadar sürekli artmıştır. 2009 yılında krizin etkisiyle 
azalan ihracat, 2014 yılına kadar tekrar artmaya başlamıştır. 2014 yılında BRICS ülkelerinde 
ihracat değeri 3.338 milyar dolara kadar yükselmiştir. Bu rakamlar içinde en büyük pay yine 
dünyanın en fazla ihracatını yapan Çin’e aittir. Türkiye’de ise 2001 krizinden sonra kayda değer 
artışlar görülmeye başlandı. 2008 krizin etkisiyle azalan ihracat değeri 2018 itibariyle 155 milyar 
dolara kadar yükselmiştir.  

 

 
Şekil 5: BRICS-T Ülkelerinde 1990-2020 Arası Mal İthalatı (Milyar Dolar) 
Kaynak: Islamıc Development Bank-Data Indicator ve OECD’den elde edilen verilerle şekil 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

Dünya ekonomisinde damga vurmaya devam eden BRICS ülkelerinde mal ithalatı genel olarak 
artma eğilimindedir. 2000’li yıllar itibariyle ekonomik performansları yükselmeye başlayan bu 
ülkelerde ithalat değerleri de önemli derecede artmaya başlamıştır. İthalatın en fazla olduğu yıl 
2013 yılıdır. Aynı yılda Türkiye’nin ithalatı da en yüksek seviyeye ulaşarak yaklaşık 241 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 6: BRICS-T Ülkelerinde 1990-2020 Arası İşsizlik Oranları (%) 
Kaynak: Islamic Development Bank- Data Indicator ve OECD’den elde edilen verilerle şekil 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

2000 yılı itibariyle BRICS-T ülkelerinde işsizlik oranlarının en yüksek olduğu ülke Güney 
Afrika’dır. Ortalama %25’lere ulaşan işsizlik oranları Güney Afrika’da armaya devam 
etmektedir. İşsizlik oranlarını son 20 yılda genel olarak sürekli azaltmayı başaran Rusya’da 
işsizlik oranı, 2017 itibariyle Çin’in işsizlik oranlarının altına düşmeye başlayarak 2018 yılında 
Rusya’da %3,5 olarak gerçekleşmiştir. Çin, 2017’ye kadar işsizlik oranlarında genel olarak artış 
yaşasa da BRICS-T ülkelerinde işsizliğin en düşük olduğu ülke olmuştur. Rusya, Çin ve 
Hindistan’da işsizlik oranları %10’un altında yer almaktadır. Fakat Brezilya ve Türkiye’de işsizlik 
oranları 2015 sonu itibariyle %10’un üzerine çıkmıştır. Bu iki ülkede yerli paranın dolar 
karşısında değer kaybetmeye başladığı 2013 itibariyle işsizlik oranları da artma eğilimine 
girmiştir.  

Şekil 7, BRICS-T ülkelerinde dış ticaretin GSYH içindeki payını göstermektedir. 2000’li yıllardan 
önce Hindistan ve Brezilya’da toplam dış ticaretin GSYH içindeki payı %20’nin altında kalmıştır. 
Fakat bu dönemde sonra Hindistan’ın GSYH içindeki dış ticaretin payı hızla artmaya başlamıştır. 
Genel olarak bütün dönemlerde dış ticaretin GSYH içindeki payının en yüksek olduğu ülke 
Güney Afrika olmuştur. Ortalama Güney Afrika’da bu oran %60’ın üzerindedir. 2000’li yılların 
öncesinde en yüksek oran Rusya’ya aitti. Fakat 2000 sonrası Türkiye, Güney Afrika ve Çin’in dış 
ticaretlerinin GSYH içindeki payı Rusya’yı geçmiş gözükmektedir. Çin’de, 2010 yılına kadar dış 
ticaretin GSYH içindeki payı sürekli artarken, bu tarihten sonra küresel ekonomik savaşların hız 
kazanması nedeniyle giderek azalmaya başlamıştır. Türkiye, bu grup içerisinde Güney 
Afrika’dan sonra dış ticaretin GSYH içindeki payını en düzenli şekilde arttıran ikinci ülkedir. 
2017-2018 yıllarında, Türkiye’de meydana gelen kur şokları GSYH’nin azalmasına yol açmıştır. 
Ayrıca ihracatın artış eğilimine girmesi, toplam dış ticaretin GSYH içindeki payının artmasına 
neden olmuştur. 
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Şekil 7: BRICS-T Ülkelerinde Dış Ticaretin GSYH İçindeki Payı 
Kaynak: Dünya Bankasından elden edilen verilerle tablo yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

BRICS ülkeleri ile Türkiye karşılaştırıldığında özellikle Çin ve Hindistan’ın son yıllarda göstermiş 
olduğu ticari performans Türkiye’den daha iyi bir durumdadır. Dünya ekonomisine 1990’lı 
yıllardan sonra BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin katkıları hız kazanmış, 2000’li yıllar da bu hız 
maksimum seviyeye çıkmıştır. Bu ülkelerin GSYH değerleri, dış ticaret rakamları, döviz 
rezervleri, 2010 yılı sonrasında gelişmiş ülkeleri geçerek küresel ekonomide kur ve ticaret 
savaşlarına neden olmuştur. ABD ile Çin arasında 2018 yılında başlayan ticaret savaşları Çin’in 
yukarıdaki grafiklerde ifade edildiği gibi yüksek ticari ve ekonomik performanslarının önüne 
geçmek amacıyla başlamıştır. 2020 yılına girilirken süreç, küresel ekonomiyi de etkileyen bir 
şekilde devam etmektedir. BRICS grubunun yükselen ekonomileri, gelecek 30 yıl içerisinde 
G7’nin değişeceği yönünde belirtiler göstermektedir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Döviz kurlarının dış ticaret üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar dünya genelinde oldukça 
fazladır. Özellikle yükselen ekonomilerin dolar karşısında yerel paralarının aldığı değer bu 
ülkelerde dış ticareti önemli derecede etkileyen unsurların başında gelmektedir. 

Kharrobi, 2011 yılında yaptığı reel döviz kurları ve ticaret dengesini konu alan çalışmasında 20 
OECD ülkeleri üzerinde panel nedensellik testi yapmıştır. Bu sonuçlara göre reel döviz 
kurundaki değişmeler ABD dış ticaret açığını kapatırken, Çin’in sahip olduğu ticaret fazlası 
değerlerini azaltmaktadır.  

Bostan vd., 2018 yılında Romanya’nın küresel rekabet durumunu ele aldıkları çalışmada zaman 
serileri analiziyle, 2007-2014 dönemini kapsayan model tahmini yapmıştır. Analizde çıkan 
sonuca göre yüksek döviz kurlarının Romanya’nın ihracatı üzerinde yeterli olmadığı, Romanya 
malları üzerinde rekabet şansını yeterli derecede arttırmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Bari ve Togba, 2017 yılında Liberya için 1980-2015 yıllarını kapsayan verilerle döviz müdahalesi 
ve döviz kurlarının dış ticaret dengesi, ihracat ve ithalat üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Analiz 
sonuçlara göre, nominal döviz kuru ihracat üzerinde anlamlı etki yaratırken, reel döviz kuru için 
bu sonuç bulunamamıştır. Nominal döviz kurları dış ticaret dengesi üzerinde anlamlı fakat ters 
oranlı bir etkiye sebep olurken, reel döviz kurları dış ticaret dengesi üzerinde pozitif bir etkiye 
yol açmaktadır.  
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Begović ve Kreso, 2017 yılında Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa’nın 17 geçiş ülkesinde reel 
efektif döviz kurunun 2000-2015 dönemi arasında dış ticaret dengesi üzerindeki etkisini panel 
veri analizi sabit etkiler yöntemiyle araştırmıştır. Elde edilen analiz sonuçlara göre bu ülkelerin 
yüksek ithalat bağımlılığı ve düşük ihracat kapasitelerinden dolayı reel efektif döviz kurunun 
ticaret dengesi üzerinde olumsuz etkilere yol açmakta ve reel kurların değer kaybetmesi ticareti 
negatif etkilemektedir.  

Chaudhary vd., 2016 yılında Güney Asya ve Güney Doğu Asya ülkelerinden oluşan 8 ülkede 
1979-2010 yılları arasında kurların dış ticaret üzerindeki etkilerini, ihracat ve ithalat üzerinde ayrı 
ayrı incelemiştir. Panel veri ile yapılan ARDL testi sonuçlarına göre kurlarla ihracat arasında 
uzun dönemli bir ilişki çoğu ülkede varken, kurlarla ithalat arasında uzun dönemli bir ilişkinin 
sadece bir ülkede olduğu ve kısa dönemde döviz kuru ile dış ticaret arasında herhangi bir 
ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Lotfalipour ve Bazargan, 2014 yılında yaptıkları çalışmalarında, İran’da reel döviz kurlarının dış 
ticaret üzerindeki etkisini panel veri yöntemi GARCH (1,1) yaklaşımıyla araştırmıştır. 1993-2011 
dönemini kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre reel efektif döviz kurları İran’ın dış ticaret 
dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. Ticaret dengesinin ihracattan çok ithalattan 
etkilendiği ve bu nedenle İran’ın ithal ikameci politikalar uygulaması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Kaya, 2014 yılında BRICS ülkeleri üzerine yaptığı çalışmada Rusya’ya ait verilerin sıkıntılı 
olmasından dolayı Rusya’yı çalışmaya dahil etmemiştir. Geriye kalan 4 ülkeyle yaptığı 
çalışmada, 1985-2011 dönemine ait verilerle döviz kurları, dış ticaret ve GSYH arasında ilişkiyi 
incelemiştir. Analiz sonuçlara göre, döviz kurlarının arttığı dönemdeki ihracattaki artışlarla 
döviz kurlarının azaldığı dönemdeki ihracat artışları arasında önemli bir farkın olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Yani kurların düştüğü yıllarda BRICS ülkelerinde ihracat artmamaktadır.  

Kannaiah ve Murty, 2017 yılında, döviz kurlarının ve ticaret açıklarının etkisini BRICS ülkeleri 
için analiz etmiştir. 15 yıllık verilerle zaman serileri ve panel veri yönteminin kullanıldığı analiz 
sonuçlarına göre dış ticaret açığı arttıkça ülkeye giren yatırımlar artmaktadır. Bu durum 
karşısında ülkeler ulusal paralarını liberal piyasalarda serbest bırakmaktadır. Bu durum kurların 
yükselmesine ve böylece ihracatın artmasına, yerli ürünlerin rekabet şansının artmasına ve 
böylece GSYH’nin artmasına neden olmuştur.  

Moodley, 2010 yılında BRIC ülkeleri ve Güney Afrika arasında tarımsal ticaret ve döviz kurlarını 
ele almış, J eğrisinin geçerli olup olmadığını test etmiştir. Çalışma 1994-2009 arası çeyrek verilerle 
panel ARDL yöntemiyle tahmin etmiştir. Çalışmada, Güney Afrika para birimi olan Rand’ın 
devalüasyonunu uzun vadede Güney Afrika ile BRIC ülkeleri arasında bir iyileşmeye yol 
açmadığı ve J Eğrisinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Maradiaga vd., 2012 yılında yaptıkları çalışmada, 1961-2008 dönemi BRICS ülkelerinde döviz 
kuru oynaklıklarını incelemiştir. Nedensellik ve VAR analizi yapılan çalışmada Çin ve 
Brezilya’nın tarım ihracatı üzerinde döviz kurlarının etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Diğer 
ülkelerde bir bağlantı çıkmamıştır. Brezilya ve Çin’in yerel paralarının dolar ve Euro karşısında 
dalgalanması bu iki ülkenin ihracatını olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna ulaşmıştır. 

 Rasoulinezhad ve Jabalemeli, 2018 yılında BRICS ülkelerinin ticarette partnerleriyle benzer 
bütünleşme kurup kurmadıklarını analiz etmiştir. 2001-2015 dönemini kapsayan çalışmada 
zaman serileri analizi ve Panel Gravity yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlara göre Çin’in Yuan’ın kur 
değerindeki değişimler, ticarette diğer BRICS ülkelerine göre daha etkilidir. Çalışmada coğrafi 
konumun ticaret üzerindeki etkileri de araştırılmıştır.  
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Somany ve Shekhar, 2012 yılında döviz kuru oynaklığının özellikle Hindistan’da ticaret ve 
ihracat üzerindeki etkisini araştırmış ve analiz sonuçlara göre Hint Rupisi’ndeki değer kaybı 
ihracatı arttırmış gibi gözükse de teorinin iddia ettiği gibi dış ticaret açığının kapatamamıştır. Bu 
bağlamda, ulusal paranın değer kaybetmesi dış ticaret performansı üzerinde bir etkiye yol 
açmamıştır. Dış ticareti belirleyen unsur daha çok küresel talepteki değişimlerdir.  

Alptekin, 2009 yılında yaptığı çalışmada, Türkiye’de reel döviz kurlarının dış ticaret üzerindeki 
etkisini araştırmıştır. 1992-2009 dönemi çeyrek verilerle yapılan analizde VAR modeliyle 
nedensellik, etki tepki analizi ve varyans araştırma testi yapmış ve analizde, reel döviz kurları ile 
dış ticaret hacminde ve dış ticaret dengesi üzerinde bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Hacıevliyagil ve Demir, 2016 yılında döviz kurları ile makro ekonomik değişkenler arasındaki 
ilişkiyi BRICS ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması yaparak incelemiştir. Analiz sonuçlara göre 
sadece Türkiye ve Hindistan’da ithalatın kurlar üzerinde bir etkisi yoktur. Fakat Türkiye’de 
ithalatın ihracattan daha fazla artması kurların yükselmesine, BRICS ülkeleri ile kıyaslandığında 
Türkiye’nin cari açığının daha olumsuz bir durumda olduğu ortaya çıkmıştır. BRIC ülkelerinde 
kurlarla ihracat arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Ayrıca 2008 küresel krizinde Türkiye, BRICS 
ülkelerine göre daha fazla olumsuz yönde etkilenmiştir. Bir diğer sonuca göre, ticarette ulusal 
paranın kullanılması dış ticaret performanslarını arttıracağı sonuçlarına ulaşmıştır.  

Chani vd., 2017 yılında yaptıkları çalışmada reel döviz kurlarının Pakistan ve dünyada ihracatı 
üzerindeki etkisini incelemiş ve analiz sonuçlarına göre, Pakistan’da; reel döviz kurlarının ihracat 
üzerinde negatif fakat önemsiz bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir.  

 

AMPİRİK ANALİZ 

Veri Seti ve Model 

Bu çalışmada, döviz kurlarının ticari dışa açıklık üzerindeki etkisi BRICS-T ülkeleri için, 1996-
2017 dönemi yıllık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Bağımlı değişken olarak modele alınan 
ticari dışa açıklık serisi (TO), ihracat ve ithalat toplamının GSYH oranı şeklinde oluşturulmuştur. 
Bağımsız değişken olarak alınan döviz kuru serisi (EXC), ulusal otoriteler tarafından belirlenen 
döviz kurunu veya yasal olarak onaylanmış döviz piyasasında belirlenen oranı ifade etmektedir. 
ABD dolarına göre yerel para birimlerinin kullanıldığı döviz kuru, aylık ortalamalar baz alınarak 
yıllık veri oluşturulmuştur.  Modele kontrol değişken olarak alınan enflasyon serisini (CPI) 
temsilen alınan tüketici fiyat endeksi, değiştirilebilecek bir mal ve hizmet sepeti edinme 
maliyetinin ortalama tüketiciye olan yıllık yüzde değişimini göstermektedir. Modelde kullanılan 
tüm veriler Dünya Bankası (World Development Indicators) sisteminden alınmıştır. 

Bu çalışmada, döviz kurlarının ticari dışa açıklık üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda 
aşağıdaki model tahmin edilmiştir. 

TOit= α0i + α1iEXCit + α2iCPIit + εit        (1) 

 

Yöntem 
Çalışmada öncelikle serilerin durağanlıkları, Augmented Dickey Fuller (ADF) testi ve Phillips-
Perron (PP) testi yöntemleriyle incelenmiştir. Birim kök test sonuçlarına göre seriler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisi, uzun ve kısa dönem analizleri, ARDL-PMG yaklaşımıyla yapılmıştır 
(Pesaran vd., 1999). Panel ARDL (Autoregressive Distributed Lag) yöntemi, Pesaran, Shin ve 
Smith (2001) tarafından geliştirilmiştir.  Bu yöntemin diğer eşbütünleşme yöntemlerinden en 
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önemli farkı bütün serilerin aynı düzeyde durağan olmaları gerekmemektedir. Panel ARDL 
yönteminin diğer bir avantajı, küçük örneklemlerde de sağlam ve etkin sonuçlar vermesidir 
(Narayan ve Narayan, 2004). 

Ayrıca bu yöntem doğru ve tutarlı tahminciler sunar, çünkü modelin bağımlı ve bağımsız 
değişkenleri için gecikme uzunluğu ekleyerek modelin sorunları azaltmaktadır (Pesaran vd., 
1999). Panel ARDL(p,q) modelindeki uzun dönem değişkenler arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir;  

ΔY1,it =α1i + γ1iY1.it-1 + ∑ 𝛾#
$%& 1i X1,it-1  + ∑ 𝜎()*

+%* 1ij ΔY 1,it-j +  ∑ ∑ 𝜎#
$%&

,)*
+%- 1ij ΔX 1,it-j  +  µ1,it   (2) 

Burada, Y1; bağımlı değişken ve X1; bağımsız değişken, l; değişken sayısı (l=1,2,3.), µit; hata terimi 
ve Δ; birinci derece fark operatörüdür. Bu bağlamda oluşturulan modelimiz aşağıdaki gibidir; 

ΔTOit =α1i + γ1iTOit-1 + γ2iEXCit-1 + γ3iCPIit-1 + ∑ 𝜎(
+%* 1iΔTOit-j + ∑ 𝜎,

.%- 2iΔEXCit-j + ∑ 𝜎,
.%- 3iΔCPIit-j + µ1it 

           (3) 

Gecikme uzunluğu seçilirken AIC bilgi kriteri (Akaike Information Criterian) ve SBC bilgi kriteri 
(Schwarz Bayessian Criterion) seçilmiştir.  

Değişkenler arasındaki geleneksel eşbütünleşme ilişkisini test eden Pedroni (1995, 1999, 2004); 
Kao (1999) ve Bai ve Ng (2001) gibi çalışmalarda tüm değişkenlerin I(1) olması gerekmektedir. 
Ancak Panel ARDL yönteminde olası uzun vadeli ilişkilerin varlığını aşağıdaki alternatif 
hipotezlere göre test etme imkânı sunar. Panel ARDL eşbütünleşme hipotezi aşağıdaki gibidir. 

 (H0: γ1i = γ2i = γ3i = 0)         (4) 

(H1: γ1i ≠ γ2i ≠ γ3i ≠ 0)         (5) 

4 nolu denkleme göre boş hipotez eşbütünleşme ilişkisi yoktur ve alternatif hipotez olan 5 nolu 
denklemde eşbütünleşme ilişkisi vardır. 

Sınır testi prosedürü Fisher istatistiklerine (F-istatistik) veya Wald istatistiklerine dayanır. 
Pesaran vd. (2001) belirli bir kritik değeri göz önünde bulundurmuşlardır. Birincisi, Panel ARDL 
modelinde yer alan tüm değişkenlerin I(0) olduğunu, diğer değişkenlerin I(1) olduğunu varsayar. 
Hesaplanan değer eğer F-istatistiği üst kritik değerinden büyükse, H0 reddedilir. Eğer hesaplanan 
değer iki kritik değer arasında ise eşbütünleşme sonuçsuz kalır ve son olarak eğer hesaplanan 
değer F-istatistiği alt değerinden küçükse H0 reddedilemez.  

İkinci adımda, eğer eşbütünleşme ilişkisi kurulursa, uzun dönem denklem tahmin edilebilir. 

Üçüncü adımda, bir hata düzeltme modeli (ECM) tahmin edilerek kısa vadeli dinamik ilişki elde 
edilir. ECM aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

ΔY1,it =α1i + ∑ 𝛽()*
+%* 1ij ΔY1,it-j  +  ∑ ∑ 𝛽#

$%&
,)*
+%- lij ΔX 1,it-j  + ηliECT1,it-1 + µlit    (6)  

Burada kalıntıların µlit (l = {1, 2, 3,}) bağımsız olduğu ve normalde sıfır ortalama ve sabit varyans 
ile dağılmış ve ECTl,it-1 (l = {1, 2, 3}) tanımlanan hata düzeltme terimidir. ηli parametresi ise denge 
seviyesinin ayarlama hızını gösterir. 

Ayrıca, TO bağımlı değişken ise, ECM modeli aşağıdaki gibidir: 

ΔTOit =α1i + ∑ 𝛽()*
+%* 1ij ΔTOit-j  + ∑ 𝛽,)*

+%- 2ij ΔEXCit-j  + ∑ 𝛽,)*
+%- 3ij ΔCPIit-j  + η1iECT1,it-1 + µ1it  (7)  

Panel ARDL modelinin tahmincileri ve tüm parametreler PMG (Pooled Mean Group) metodu 
kullanılarak elde edilir.  Maksimum olasılık yöntemine dayanan bu tahmin prosedürü en tutarlı 
olarak kabul edilir çünkü bireysel özellikleri (ülke, bölge vb.) hesaba katar ve uzun süreli 
ilişkilerin üstün bir değerlendirmesini sağlar. Bu nedenle elde edilen PMG tahmincileri, 
belirtildiği gibi asimptotik ve normal olarak dağıtılmıştır (Pesaran vd., 1999). 
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Panel Birim Kök Testi 
Panel veri analizi yaparken öncelikle modele alınan serilerin durağan olması gerekmektedir. 
Çünkü durağan olmayan serilerle yapılan tahminler sapmalı olabilmektedir (Gujarati, 1999: 712). 
Verilerin durağanlığını test etmek için çeşitli paneller birim kök testleri kullanılmaktadır. 
Çalışmamızda serilerin durağanlık dereceleri ADF ve PP testleriyle araştırılmış ve birim kök 
testileri yapılmıştır. 

DF testi, yalın, sabit terimli ve sabit terimli trendli olmak üzere üç denklem şeklinde 
yazılmaktadır (Dickey ve Fuller, 1979); 

Yalın hali:   ΔY = γYt-1+ut      (8) 

Sabit terimli:   ΔY =α0 + γYt-1 + µt     (9) 

Sabit terimli ve trendli:  ΔY =α0 + α1t + γYt-1+ µt     (10) 

Yapılan test sonuçları DF istatistikleri ile karşılaştırılarak; sıfır hipotezi (H0: γ = 0), alternatif 
hipoteze karşı (H1: γ ≠ 0) test edilmektedir. Burada ilk hipotez seride birim kökün varlığını 
alternatif hipotez ise serinin durağan olduğunu yani seride birim kök olmadığını ifade 
etmektedir. Ancak hata teriminde içsel bağıntı sorunun olması durumunda Denklem 10 yeniden 
düzenlenir:  

ΔY =α0 + α1t + γYt-1+𝛽𝑖	 ∑ 𝛥𝑌4).	5
.%*  + µt         (11) 

Denklem 11’de m gecikme uzunluğunu, Δ fark operatörünü ifade etmektedir. Bu denklemde 
ifade edildiği gibi yapılan test ADF testidir.  

ADF testinin DF testinden bir üstünlüğü modele gecikmeli değerler eklenerek otokorelasyon 
sorunu ortadan kaldırmasıdır. Phillips-Perron (1988) birim kök testi ise ADF birim kök testini 
doğrulama amacıyla kontrol birim kök testi olarak analiz edilmiştir.  ADF ve PP testi ile elde 
edilen sonuçlar Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Panel Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenle
r 

ADF Testi PP Testi 
Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit + Trend 

t 
istatistiğ

i 

Olasılık 
Değeri 

t 
istatistiğ

i 

Olasılık 
Değeri 

t 
istatistiğ

i 

Olasılık 
Değeri 

t 
istatistiğ

i 

Olasılık 
Değeri 

TO 22.49 0.03 40.30 0.00 16.77 0.15 24.67 0.01 
EXC 9.03 0.70 15.91 0.19 3.30 0.99 2.65 0.99 
CPI 38.58 0.00 25.85 0.01 41.78 0.00 31.29 0.00 
ΔTO 59.32 0.00 49.24 0.00 69.38 0.00 62.96 0.00 

ΔEXC 33.56 0.00 19.87 0.06 29.40 0.00 16.29 0.17 
ΔCPI 93.20 0.00 51.75 0.00 275.78 0.00 122.59 0.00 

Not: Panel birim kök testi analizinde optimum gecikme uzunluğu belirlenirken Akaike bilgi 
kriter baz alınmış ve band genişliği belirlemede ise, Newey-West kriteri kullanılmıştır.  
 
Tablo 1’deki birim kök test sonuçları incelendiğinde TO ve CPI serileri düzey değerinde durağan 
olduğu I(0) ve EXC serisi birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldiği I(1) görülmüştür.  
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Panel Nedensellik Testi 

Bu çalışmada, seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı Dumitrescu ve Hurlin (2012) 
tarafından geliştirilen Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Testi yöntemiyle incelenmiştir. 
Bu testin diğer nedensellik testlerinden ayıran başlıca avantajlar; panel veri analizinde yatay kesit 
bağımlılığını göz önünde tutması, zaman boyutu (T) ve yatay kesit boyutu (N) büyüklüğünü göz 
önünde bulundurmaması (T>N veya N>T geçerli olması), dengesiz panel veri analizinde de etkin 
sonuçlar vermesidir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012: 1457). Doğrusal bir model kullanarak elde 
edilen nedensellik testi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: 
 
Yi,t = αi +∑ ɣ.#7

#%* Yi,t-k + ∑ 𝛽.#7
#%* Xi,t-k + εi,t              (12) 

 
Burada; K optimum gecikme uzunluğunu ve εi,t hata terimini ifade etmektedir. Bu nedensellik 
yönteminin önemli iki kısıtı bulunmaktadır. Birincisi serilerin durağan olduğu durumlarda 
geçerlidir. İkinci olarak da denklemdeki katsayıların homojen olduğu varsayımı geçerlidir. Bu 
testin hipotezleri aşağıdaki gibidir; 
 
H0 : 𝛽.

(#) = 0 ∀i = 1; ..N nedensellik ilişkisi yoktur;     (13) 
 
H1 : βi = 0 ∀i = 1; ..,N1 
       βi ≠ 0 ∀i =N1 + 1,N1 + 2, ..,N nedensellik ilişkisi vardır.    (14) 
 
Dumitrescu ve Hurlin (2012), bu hipotezleri sınamak üzere her bir yatay kesit için bireysel Wald 
istatistiklerinin Wi,T  değerlerini hesaplamakta ve sonra bu değerlerin aritmetik ortalamasını 
alarak panele ait Wald istatistik değerine (𝑊<,>

?<@) ulaşmaktadır. 
Monte-Carlo simülasyonunu kullanarak test istatistiklerini hesaplayan Demitrescu ve Hurlin 
(2012), T>N olduğunda asimptotik dağılıma sahip WB,C

DBE test istatistiğini kullanmaktadır. Bu test 
istatistiği; 
 

𝑍<,>?<@=G<
&7

 (𝑊<,>
?<@ – K)          (15) 

    
şeklindedir. Durağan hale getirilmiş serilerle yapılan Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel 
nedensellik testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  
 
Tablo 2: Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Test Sonuçları 
Nedensellik 
Yönü 

Wist Olasılık 
Değeri 

Karar 

EXC           TO 9.20 0.00 Döviz kurundan ticari açıklığa doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi vardır.   TO            EXC 2.75 0.58 

CPI           TO  6.13 0.09  Enflasyondan ticari açıklığa doğru çift yönlü bir 
nedensellik ilişkisi vardır. TO            CPI  11.23 0.06 

CPI           EXC  5.71 0.16  Döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi vardır. EXC          CPI  9.18 0.00 

Not: Panel nedensellik analizinde Lag uzunluğu 3 olarak alınmıştır.  
 
Tablo 2’de, Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Test Sonuçlarına göre, döviz 
kurundan ticari açıklığa doğru ve döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik 
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ilişkisi varken, enflasyondan ticari açıklığa doğru çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

 

Panel Eşbütünleşme Testi 

Panel birim kök testi sonucunda seriler farklı düzeylerde durağan oldukları için Panel ARDL 
yöntemi kullanılacaktır. Bu bağlamda, Panel ARDL modelinin bu çalışmaya uyarlanmış biçimi 
Denklem 16’da gösterilmiştir;  

ΔTOt = β0+∑ 𝛽5
.%* 1iΔTOt-i +∑ 𝛽5

.%- 2iΔEXCt-i +∑ 𝛽5
.%- 3iΔCPIt-i  + β4TOt-1+ β5EXCt-1 + β6CPIt-1 + ε1t       (16) 

 
Denklem 16’daki modelde m optimum gecikme uzunluğunu, Δ fark operatörünü ve Ɛt hata 
terimini göstermektedir.  

 

Kısa ve Uzun Dönem Analizi 

Uzun ve kısa dönem analizini tahmin ederken Panel ARDL yöntemi PMG yaklaşımı 
kullanılmıştır. Panel ARDL yönteminde uzun dönem denkleminin çalışmamıza uyarlanmış 
biçimi Denklem 17’de gösterilmiştir;  

TOt = β0 +∑ 𝛽5
.%* 1iTOt-i + ∑ 𝛽H

.%- 2iEXCt-i + ∑ 𝛽(
.%- 3iCPIt-i  + εt     (17) 

Denklem 17’de, gecikme uzunlukları m, n ve p olup, bu gecikme uzunlukları AIC bilge kriteri 
baz alınarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda, yapılan analiz Kamas ve Joyce’nin 1993 yılındaki 
çalışmasıyla uyumludur. Analizde, bağımlı değişkenin bir gecikmeli değeri bağımsız değişken 
olarak alınmış ve buna göre regresyon hesaplanmıştır. Regresyon hesaplanırken içsel bağıntısız 
modelin gecikme değeri, en küçük AIC değeri baz alınarak bulunmuştur. Daha sonra bağımsız 
değişkenin gecikme sayısı belirlenirken yine en küçük AIC değeri baz alınır ve bağımlı 
değişkenin belirlenen gecikme uzunluğu sabit kabul edilir. Bu yapılan işlemler diğer bağımsız 
değişkenler için de tekrarlanarak optimum gecikme uzunlukları belirlenir. Optimum gecikme 
uzunluğu tüm değişkenler için hesaplanmış ve ARDL (2,4,4) modeli elde edilmiştir. Kısa ve uzun 
dönem ARDL (2,4,4) modelinin tahmin sonuçları Tablo 3’ sunulmuştur. 

Tablo 3: Uzun Dönem PMG ve ECM Tahmin Sonuçları  

Uzun Dönem 
Değişkenler Katsayı t-istatistik Olasılık Değeri 

EXC 0.24 0.83 0.40 
CPI 1.26 6.98 0.00 

Kısa Dönem 
ΔEXC -4.41 -0.48 0.62 
ΔCPI 0.01 0.03 0.97 
ECT -0.43 -2.85 0.00 

C 13.16 7.28 0.00 

 

Tablo 3’te uzun dönem analizine bakıldığında, döviz kuru serisinin ticari dışa açıklık serisi 
üzerindeki ilişkisi anlamlı çıkmamıştır. Ancak enflasyon serininin ticari dışa açıklık serisiyle 
pozitif bir ilişki içinde olup; enflasyondaki %1’lik artışın ticari açıklığı %1,26 oranında arttırdığı 
analiz edilmiştir. 
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Tablo 3’te kısa dönem analizine bakıldığında ise, ECT (hata düzeltme terimi) katsayısı negatif ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Kısa dönemde ECT katsayısının negatif çıkması, serilerde çıkan 
sapmaların uzun dönemde dengeye yakınsayacağı anlamına gelmektedir.  
 

Tablo 4: BRICS-T Ülkeleri için Yatay Kesit Bağımlılığı Hata Terimi Sonuçları 

Ülkeler 
Hata Terimi (ECT) 

Katsayı t-istatistik Olasılık Değeri 
Brezilya -1.177 -14.408 0.000 
Rusya -0.269 -12.913 0.001 
Hindistan -0.273 -24.499 0.001 
Çin -0.470 -10.307 0.000 
Güney Afrika -0.159 -33.617 0.000 
Türkiye -0.279 -18.075 0.000 

 

Tablo 4’te tüm BRICS-T ülkelerinin ECT katsayıları negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 
çıkmıştır. BRICS-T ülkelerinde, kısa dönemde çıkan sapmaların hepsi uzun dönemde denge 
değerine yakınsayacaktır. Ancak Brezilya’nın bu yakınsama durumu diğer ülkelere göre biraz 
daha geç olmaktadır.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, döviz kurlarının ticari dışa açıklık üzerindeki etkisi, gelişmekte olan ve yükselen 
ekonomiler olarak anılan BRICS ülkelerine Türkiye’de (T) BRICS-T grubu oluşturulmuştur. 
BRICS-T ülkelerine ait 1996-2017 dönemi yıllık veriler kullanılarak panel nedensellik ve panel 
eşbütünleşme yöntemleri tahmin edilmiştir. Serilerin durağanlığı; ADF ve PP panel birim kök 
testi ile incelenmiş olup, TO ve CPI serileri düzey değerinde durağan olduğu I(0) ve EXC serisi 
birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldiği I(1) görülmüştür. Serilerin farklı düzeylerde 
durağan çıkmasından dolayı eşbütünleşme ilişkisi panel ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir.  
Seriler arasındaki nedensellik ilişkisi ise Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel 
nedensellik yöntemiyle incelenmiştir. Analiz sonucunda, döviz kurundan ticari açıklığa doğru 
ve döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi varken, enflasyondan ticari 
açıklığa doğru çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, uzun ve kısa dönem için panel ARDL-PMG 
yaklaşımıyla tahmin edilmiştir. Uzun dönem analizine bakıldığında, döviz kuru serisinin ticari 
dışa açıklık serisi üzerindeki ilişkisi anlamlı çıkmamıştır. Ancak enflasyon serininin ticari dışa 
açıklık serisiyle pozitif bir ilişki içinde olup; enflasyondaki %1’lik artışın ticari açıklığı %1,26 
oranında arttırdığı analiz edilmiştir. Kısa dönem analizine bakıldığında ise, hata düzeltme 
teriminin katsayısının (ECT) negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu da görülmüştür. Bu 
durum, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında, kısa dönemde meydana gelen 
sapmaların ortadan kalktığı ve serilerin tekrar uzun dönem denge değerine yakınsadıkları 
anlamına gelmektedir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak gelişmekte olan BRICS-T ülkelerinde; ticari dışa 
açıklığa enflasyonun neden olduğu görülmektedir. BRICS-T ülkelerinde enflasyon ile ticari dışa 
açıklık arasındaki ilişkinin niteliği her ülkenin kendine has yapısal bazı unsurlarına dayansa da 
genel olarak enflasyondaki artışlar ticari dışa açıklığı arttırmaktadır. Bu durum BRICS-T 
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ülkelerinde yatırım amaçlı sermaye girişlerinde bir azalmaya ve ekonomik kırılganlığı attırma 
yönünde bir etki yapabilir. 

Yükselen ekonomilerin ara girdi ve yüksek teknolojili ürünlerde dışa bağımlılığı ve döviz ihtiyacı 
nedeniyle bu ülkeler döviz kuru-enflasyon-faiz üçlüsü sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Kurların dengede tutulması amacıyla faiz oranları ve ihracat önemli iki kalem olmasına karşın 
Türkiye gibi ihracatı yeterli olmayan ülkelerde yüksek faiz ve düşük yatırım sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Kurların yüksekliği, Çin gibi ihracatı fazla olan ülkelerde bir fırsat olmasına karşın 
Türkiye, Hindistan ve Brezilya gibi cari açık veren ülkelerde önemli bir maliyet unsuru 
olmaktadır. İç piyasada fiyatların dengelenmesi amacıyla ithalat bir yandan dış açıkları artırırken 
diğer yandan kur talebini arttırmaktadır. Kurlar yükselirken ulusal paranın değer kaybetmesi 
enflasyonu hızlandırmaktadır. Türkiye’nin 2018 yılında yaşamış olduğu kur krizi enflasyon 
patlamasına neden oldu. Sonuç olarak, ABD’nin zaman zaman başlattığı kur ve ticaret savaşları 
da eklendiğinde yükselen ekonomilerin serbest ticaretten beklenen kadar yararlanamadığı 
görülmektedir. Küresel ekonomik liderlerin yer değiştirmesi, yükselen ekonomilerin sahip 
oldukları büyük avantajlar küresel politikaların değiştiğini de göstermektedir.  
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Öz 

Bu çalışmasının amacı, hasta hekim iletişimi ile hekimin tekrar tercih edilme durumunun 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Evreni bir kamu hastanesi olan çalışmada örneklem, kolayda 
örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. İki ayrı klinikten ikişer hekimin hastalarından veri 
toplanmıştır. Her bir hekimin ortalama 100 hastası ile görüşülerek toplamda 401 hastaya 
ulaşılmıştır. Çalışmada hasta hekim iletişimini ölçen iki ölçekten esinlenerek oluşturulan “Hasta 
Hekim İletişim Anketi” isimli bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; hasta 
hekim iletişimi ile hekim tercihinin arasında olumlu ilişki olduğunu göstermiştir. Hastaların 
%92’sinin, hekimlerinin iletişimlerini iyi olarak değerlendirdiği, hekimlerinin iletişimlerini iyi 
olarak değerlendiren hastaların %95’inin de aynı hekimi tekrar tercih edeceği tespit edilmiştir. 
Tüm hastaların %90’ının aynı hekimi tekrar tercih edeceği, %54’ünün başka hekime muayene 
olmak istemediği, aynı hekime devam edeceği ve %79’unun hekimini başkalarına tavsiye edeceği 
tespit edilmiştir. Ayrıca hastanın cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim gibi bazı demografik 
özelliklerinin, hasta hekim iletişiminde etkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla hastanın aynı 
hekimi tercih etmesi için hekimin hastaya daha açıklayıcı bir tedavi süreci oluşturması, psikolojik 
destek sağlaması ve yapılan tetkiklerin sonuçlarını anlatması önerilmektedir.  
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the relationship between patient physician communication and 
physician re-preference. In the study of the universe as a public hospital, the sample is easily determined by 
the sampling method. Data from the patients of two physicians were collected from 2 separate clinics. A 
total of 401 patients were reached with the average 100 patients of each physician. In the study, a data 
collection tool called "Patient Physician Communication Questionnaire" was used, which was inspired by 
two measures measuring patient physician communication. The results of the study showed that there was 
a positive relationship between patient physician communication and physician preference. It was 
determined that 92% of the patients evaluated the communication of their physicians and 95% of the patients 
who evaluated the communication of their physicians as well would prefer the same physician again. 90% 
of all patients will prefer the same physician again, 54% do not want to be examined by another doctor, and 
the same doctor will continue to recommend 79% of physicians to others have been determined. In addition, 
some demographic characteristics of the patient, such as gender, marital status, age and education, were 
found to be effective in-patient physician communication. Therefore, for the patient to choose the same 
physician, it is recommended that the physician create a more descriptive treatment process for the patient, 
provide psychological support and explain the results of the examinations performed. 
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GİRİŞ 

Sağlık iletişimi kapsamında; sağlık çalışanlarının kendi aralarında iletişimi, sağlık hizmeti sunan 
personel ile hasta ve hasta yakınlarının iletişimi gibi çeşitli konular yer almaktadır. Sağlık 
kurumlarında sağlık hizmeti almaya gelen hastalarla hekimler arasında kurulacak iletişim için 
hekimlerin davranışları önemlidir. Sağlık iletişimi, sağlık ile alakalı konuların ilgili kişi veya 
gruplar tarafından farklı değişkenliklere sahip kişilere ve gruplara ulaştırılmasıdır (Okay, 2009: 
21). 

Bir hastanın eğitim durumu, ekonomik seviyesi, sosyo-demografik özellikleri, sosyal statüsü, 
anlama kapasitesi gibi birçok faktör, hastanın hekimden gelen mesajı doğru anlama ve 
yorumlamadaki başarısını etkileyebilmektedir (Street, 2003: 69). Hasta hekim ilişkisi, hizmet 
veren hekimler ve hizmet alan hastalar açısından önem taşımaktadır. Hekimi ile olumlu ilişki 
kuran hastanın aynı hekimi tekrar tercih etme olasılığı artmaktadır. Etkili bir hasta hekim 
iletişiminin; hastanın hekiminden memnun kalması ve aynı hekimi tekrar tercih etmesi gibi bazı 
somut yararları da vardır (Gordon ve Edwards, 1997: 19). Hekimlerinin tıbbi yetenekleri, 
yeterlilikleri, bilgi ve becerileri kadar hekimlerin sevecen, dostça yaklaşımları, açıklayıcı 
tutumları ve hastasını tedaviye katılımı için desteklemeleri de hastaların memnuniyetlerini 
artırmaktadır (Şahin, 1999: 71). İyi bir iletişim süreci yürütemeyen bir hekim diğer tüm 
yeterlilikleri ne seviyede olursa olsun tam anlamıyla başarıya ulaşamamaktadır (Kurtz vd., 1998: 
16). Hastanın hekim seçmesinde ve değiştirmesinde etkili olan hekimin tıbbi yeterliliğinin 
yanında hekimin iletişim becerilerinin de payının büyük olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 
hasta hekim arasındaki iletişimin hekimin tekrar tercih edilme durumu ile arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. 

 

SAĞLIK İLETİŞİMİ 

İletişim hayatın doğasında var olan, örgütsel yapıları oluşturmaya yarayan, kişilerin, 
toplulukların, örgütlerin birbirleri ile olan ilişkilerini kurmayı sağlayan bir araçtır (Sabuncuoğlu 
ve Tüz, 1998: 107). Sağlık, birçok boyutuyla öncelikle toplumsal bir olgudur (Cirhinlioğlu, 2001b: 
5). 
Sağlıkta ve hastalıkta iletişim; insanın yaşadığı deneyimlerin en önemli boyutudur. Hiçbir insani 
olgu hastalık ve sağlık kadar temel nitelikte değildir. Ayrıca hiçbir olgu insanın iç dünyasındaki 
istek ve arzularını bu kadar etkilememiştir (Bulduklu ve Koçak, 2010: 63). Sağlık iletişiminin; 
yaşam kalitesinin artırılması, sağlıklı bir insan olabilme ve hastalıkların önlenmesi açısından 
önemli bir rolü bulunmaktadır (Rimal ve Lapinsk (2009: 247). İnsan iletişiminin, iletişim dalının 
bir alt sistemi olduğu, sağlık iletişiminin ise insan iletişiminin alt sistemi olduğu kabul 
edilmektedir (Tabak, 2006: 29). 

Sağlık iletişimi; medya, sosyal pazarlama ve halkla ilişkiler yöntemlerini kullanarak sağlığın 
geliştirilmesi ile ilgili alanlarda önemli ölçüde katkılar sağlamaktadır. Sosyal pazarlamada, sigara 
tüketiminin azaltılması, kanser veya AIDS gibi hastalıklarla mücadele etme ve trafik kazalarının 
azaltılması konularında pazarlama teknikleri kullanılarak sağlık iletişimi kampanyaları 
hazırlanmaktadır (Çınarlı, 2008: 45). Sağlık iletişimi alanında hazırlanan kamu spotları medya 
savunuculuğunun adımlarından biridir (Sezgin, 2008: 157). 

İletişimin sağlık konusunda ilgili birey veya gruplar ile yapılmasına sağlık iletişimi denmektedir 
(Okay, 2009: 21). Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık çalışanları arasında kurumsal kültür 
çerçevesinde ve kurumsal bir hava içerisinde gerçekleşen iletişim için sağlık iletişimi terimi 
kullanılmaktadır (Tabak, 1999: 30). Bahsedildiği gibi sağlık iletişimi sağlık çalışanları, hasta-hasta 
yakınları ve hastane başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşları ilgilendiren bir alandır. 
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Sağlık iletişiminin sağlığın korunması görevinin yanı sıra HIV, verem, diyabet, tansiyon, obezite 
gibi önemli hastalıklar hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek gibi birçok görevi vardır.  

Sağlıklı bir toplumun meydana gelmesi ve toplumun mevcut sağlıklı durumunu devam 
ettirebilmesi için hasta ile hekim arasında ilişkilerin niteliği çok önemlidir. Hekimin başarısından 
bahsetmek için hastanelerdeki tanı koyma ve tedavi etme sırasında hekimin hastalarla kurduğu 
ilişkilerdeki iletişim becerisinin önemi büyüktür (Cirhinlioğlu, 2001a: 59). 

 

Hasta Hekim İletişimi 

“Hasta hekim ilişkisi” tıpta değişmeyen bir olgu olarak tanımlanmakta ve tıbbın değişmeyen 
amacı olarak korunmaktadır (Chin, 2001: 579). Hasta hekim ilişkisinde hasta ile hekim arasında 
geçen iletişim kişilerarası iletişim kapsamına girmektedir. Kişiler arası iletişim; problem çözme, 
rahatlatma, bilgi verme, ikna etme, duyguları açığa çıkarma ve karar verme gibi birçok amaca 
hizmet etmektedir (Atıcı, 2007: 92). Hekimlik gibi hizmet üreten mesleklerde iletişim becerileri 
hizmetin kalitesini etkileyen unsurlardan biridir. Hasta hekim iletişimi, hasta ve hekimin, 
tedaviye yönelik birlikte başarmaya çalıştıkları hedefleri gerçekleştirme yolunda temel bir 
unsurdur (Kostik, 1999: 72). 

Hasta hekim arasındaki iletişimin gücü ve iletişimin biçimi tıbbi tedavinin başarısını 
etkilemektedir. Hekimler tıbbi başarılarının yanında hastaların beklenti ve ihtiyaçlarını fark 
etmeli ve bu beklentilere karşılık vermelidir (Hardoff vd., 2001: 209). Bu bakış açısıyla hastaların 
hekimlerden bekledikleri, hasta gereksinimlerini karşılamaları, hastaların korku ve streslerini en 
aza indirgemeleridir. 

Hekimlerin hastalara koydukları tanıların %70’inin başarılı bir hasta hekim iletişiminden sonra 
ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Akkoç ve Güldal, 2001: 77). Başarılı bir hasta hekim iletişiminin 
hem hekime hem de hastaya katkısı büyüktür. Başarılı hasta hekim iletişimi her iki taraf için de 
yararlı olmaktadır (Gordon ve Edvard, 1997: 19). 

 

Hasta Hekim İletişiminin Hekim Tercihine Etkisi 

Kaliteli hasta hekim iletişimi hasta tatminini sağlamakla beraber alınan hizmetin kalitesinin de 
artmasını sağlamaktadır. Hastaların aynı sağlık kurumunu ve aynı hekimi tekrar tercih 
etmelerinde hastanenin fiziki koşularından ve tıbbi olanaklardan daha çok hekimin tutum ve 
davranışlarından doğan hasta memnuniyeti daha çok etkili olmaktadır. Hasta ile hekim 
arasındaki iletişimin hasta memnuniyetinde önemli bir yeri vardır (Kavuncubaşı, 2000: 291). 
Hekim ile hasta arasında gerçekleşen etkili iletişimin somut faydaları bulunmaktadır. Somut 
fayda olarak hastaların daha erken taburcu olduğu, hekimlere yanlış tedavi nedeni ile açılan 
davaların azaldığı, hekimlerini dinleyen, onun tavsiyelerine uyan hastaların sayısının yükseldiği, 
hastaların hekimlerinden memnun kaldığı ve hekiminden memnun kalan hastaların daha az 
hekim değiştirdiği, ihtiyaç halinde aynı hekimi tekrar tercih ettiği gözlenmektedir (Gordon ve 
Edwards, 1997: 19). 

Hasta hekimini seçerken en iyi hekim olmasını amaçlamaktadır ve iyi hekim terimi yukarıda 
belirtilen özelliklere göre hekimden hekime değişmekte ve hastanın bakış açısı ile farklılık 
göstermektedir. Bir hekimin mesleki beceri ve başarıları hasta memnuniyeti için yeterli 
olamamaktadır. Ancak hekim, mesleki başarıyı iletişimsel başarı ile birleştirip harmanlarsa tam 
anlamıyla başarı elde etmiş olacaktır (Özlü, 2003: 52). İyi bir iletişim süreci yürütemeyen bir 
hekimin diğer tüm yeterlilikleri ne seviyede olursa olsun tam anlamıyla başarıya ulaşamamaktır 
(Kurtz vd., 1998: 16). 
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İnsanlar genelde kendilerini seven insanları sevme eğilimindedirler ve araştırmacı, insanlar eğer 
sevilmediğini hissederler ise bu duygunun da karşılıklı olacağını belirtmektedir. Kişi güvendiği 
insanların uyarı ve tavsiyelerine daha çok uyma eğilimi göstermektedir ve hastalar da daha çok 
güvendikleri hekimlerin önerilerini dikkate alıp uygulamakta, güvendikleri ve iyi bir iletişim 
kurdukları hekimleri tercih etmektedir (Freedman, 1998: 201). 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Özel hastanelerin çoğalması ve teknolojinin ilerlemesi ile insanların hastaneleri, hekimleri ve 
tedavi yöntemlerini tercih etme olanağı artmıştır. Hastanelerde hekimin, hastasıyla iletişim 
kurarak, hastalarını bilgilendirmesinin zorunlu olduğu bir yapılanmaya doğru gidilmeye 
başlanılmıştır. Hastaları memnun edip aynı hastaneye tekrar gelmelerini isteyen kurumlar ve 
hekimler hastaları artık müşteri olarak görmektedir. Bunun yanı sıra, sağlıklı bir toplumun 
meydana gelmesi ve toplumun mevcut sağlıklı durumunu devam ettirebilmesi için hasta ile 
hekim arasında ilişkilerin niteliği çok önemlidir. (Cirhinlioğlu, 2001a: 59). Türkiye’deki sağlık 
kurumlarında, hasta ile hekim arasında geçen problemlerden en önemlisi iletişim sırasında 
oluşan problemlerdir. Hasta ile hekim arasındaki iletişim, hasta memnuniyeti, hasta tatmini ve 
hasta hakları açısından oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hasta hekim iletişimi, hem hasta hem de hekimin karşılıklı etkilendiği bir süreçtir ki bu süreç 
hastanın problemlerini tanımlama ve çözme konusunda oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu 
çalışma, hekim iletişimi ile hekimin tekrar tercih edilme durumunun arasında bir ilişki olup 
olmadığı konusunda bazı sonuçlar verecektir. 

Hekim iletişimi ile hekimin tekrar tercih edilme durumunun arasındaki ilişkiyi incelemek bu 
çalışmanın temel amacıdır. Başka bir ifadeyle bu çalışmada; "hekimin iletişimini iyi olarak 
değerlendiren hasta, aynı hekimi tekrar tercih edecek mi?" sorusuna cevap aranmaktadır. Ayrıca 
bu çalışma, hekim iletişimi ile hekim tercihi arasındaki ilişkiyi ve hasta hekim iletişimi ile 
hastanın sahip olduğu sosyo-demografik özellikler arasındaki ilişkiyi bir ölçek yardımı ile 
değerlendirip, sonuçları verilere dayandırarak sunmayı planlamaktadır. 

Bu amaçlar çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

§ Hasta ile hekim arasındaki iletişimin, hekimin tekrar tercih edilmesi ile bir ilişkisi var 
mıdır? 

§ Hasta-hekim iletişimindeki hekimin açıklayıcı tavrının, hekimin tekrar tercih edilmesi ile 
bir ilişkisi var mıdır? 

§ Hasta-hekim iletişimindeki hekimin hastaya verdiği psikolojik desteğin, hekimin tekrar 
tercih edilmesi ile bir ilişkisi var mıdır? 

§ Hasta-hekim iletişimindeki hekimin hastaya yaptığı tetkiklerin, hekimin tekrar tercih 
edilmesi ile bir ilişkisi var mıdır? 

Bu çalışmada hasta hekim iletişimi ile hekimin tekrar tercihi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı 
ile korelasyon (ilişkisel) tarama deseninden faydalanılmıştır. Karasar'a (2014: 81) göre korelasyon 
taramada iki veya daha fazla değişken arasında, beraber değişmenin derecesi ve varlığı 
betimlenmek amaçlanmıştır. Araştırmada nicelik tarama modelleri ile bir kamu hastanesine 
sağlık hizmeti almak için başvuran hastaların kişisel özellikleri ve hasta hekim iletişimi ile ilgili 
görüşleri yüz yüze yapılan anket tekniği ile betimlenmiştir. Avrupa ülkelerinde kullanılan ve 
hasta hekim iletişimini ölçen çalışmaların ana kaynağı olan Valori vd., (1996) tarafından 
geliştirilen PRF (The Patient Requests Form) anketinden ve bu anketin kısa formu olan Van Den 
Brink-Muinen vd., (2000)’in PRF-Short Form anketinden esinlenilerek yeni bir anket 
oluşturulmuştur.  
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Araştırmanın evrenini, bir kamu hastanesinde sağlık hizmeti almak için başvuran hastalar 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise bir kamu hastanesinin bünyesinde 
bulunan kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen Göz ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
polikliniklerinde muayene olan hastalar oluşturmaktadır. Her bir poliklinikte iki hekim hizmet 
vermektedir. Uygulamanın yapıldığı hastaneden alınan istatistiklere göre söz konusu hekimlere 
haftalık ortalama 250’şer hasta başvurmaktadır. Bu sayı poliklinik olarak değerlendirildiğinde 
500 olmaktadır. Örneklem grubu, hesaplama programlarına göre; yüksek güvenirlik seviyesi 
(0,05) ve düşük hata oranı (0,04) elde edebilmek için, 1000 hastadan en az 375’ine ulaşmak 
gerekmektedir. Çalışmada 25 Haziran-1 Temmuz 2014 tarihleri arasında toplam 401 hastaya 
anket uygulanmıştır. Bu rakam; kümeleme yolu ile her bir hekimin eşit sayıda hastasına anket 
uygulanması ile elde edilmiştir. Sonuç olarak çalışmanın istatiksel olarak yüksek bir geçerlilik ve 
güvenirlik oranına ulaşılmış olması bilimsel açıdan oldukça önemlidir. 

Bu araştırma; Isparta ilinde bulunan bir kamu hastanesinde, Göz polikliniği ile Fizik tedavi ve 
Rehabilitasyon polikliniğine sağlık hizmeti almak için başvuran hastaların görüşleri ile sınırlı 
kalmıştır. Ayrıca araştırma Isparta ilinde bulunan bir kamu hastanesini kapsadığı için sonuçlar 
bu evrenin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle çalışmanın herhangi bir genelleme yapma 
iddiası bulunmamaktadır. Araştırmanın tüm hastalara genellenebilmesi için daha geniş çaplı 
örneklem üzerinde çalışılması gerekmektedir. 

Araştırmanın, konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalardan farklı bir niteliğe ve kendine özgün bir 
değere sahip olmasından dolayı var olan akademik boşluğa katkı sağlaması beklenmektedir. 
Ayrıca bu araştırmanın gelecekte bu konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalara kaynak olarak yarar 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

BULGULAR  

Yapılan uygulama sonucunda elde edilen veriler, hasta hekim iletişim anketinin yapı geçerliğini 
incelemek için doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Hasta hekim iletişimini 
değerlendiren 41 soru faktör analizi bulguları ve kapsam geçerliliğine dikkat edilerek 16 soruya 
indirilmiştir. Birbirine benzeyen sorular arasında faktör yapısına en uygun olanlar tercih 
edilmiştir. 16 soru ile %61 açıklayıcılıkta 3 faktörlü yapı elde edilmiştir. Elde edilen 3 faktörlü 
yapı gerek Valori vd. (1996)’nın gerekse de Van Den Brink-Muinen vd. (2000)’in elde ettiği faktör 
yapısı ile uyumludur. Sadece 1 soruda Valori vd. (1996) ile farklılık söz konusudur. “Tetkik” ile 
ilgili olan bir soru Valori ölçeğinde “Açıklama” boyutunda ele alınmıştır. Bu soru Van Den Brink-
Muinen ölçeğinde ise mevcut değildir. Bu çalışmada bahsi geçen soru “Tetkik” boyutuna 
yüklenmiştir. Daha doğru bir yapı olduğu düşüncesi ile sorunun çıkarılması yerine “Tetkik” 
boyutunda kullanılması uygun görülmüştür.   

Sonuç olarak hasta-hekim iletişimini ölçmek için yapılan faktör analizi sonucuna göre bu 
araştırmanın veri toplama kısmında açıklama, psikolojik destek ve tetkik boyutları olmak üzere 
3 boyutlu nitelikli bir ölçek kullanılmıştır.  

Birinci faktörde 9 değişken bulunmaktadır. Değişkenlerin ortalamaları 4 üzerinden 1,89-2,45 
arasındadır. Dönüştürülmüş bileşen matris katsayıları 0,78-0,87 arasındadır. Oransal ortak evren 
varyansları 0,46-0,62 arasındadır. Madde toplam korelasyonları 0,58-0,69 arasındadır. 9 soruluk 
ölçeğin güvenilirlik alpha değeri ise 0,88’dir. Bu faktörde bir araya gelen soru grubu “Açıklama 
Boyutu” olarak isimlendirilmiştir. 

İkinci faktörde 4 değişken mevcuttur. Değişkenlerin ortalamaları 4 üzerinden 1,44-1,65 
arasındadır. Dönüştürülmüş bileşen matris katsayıları 0,63-0,73 arasındadır. Oransal ortak evren 
varyansları 0,68-0,76 arasındadır. Madde toplam korelasyonları 0,65-0,75 arasındadır. 4 soruluk 
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ölçeğin güvenilirlik alpha değeri ise 0,84’tir. Bu faktörde bir araya gelen soru grubu “Psikolojik 
Destek Boyutu” olarak isimlendirilmiştir. 

Üçüncü faktöre ise 3 değişken yüklenmiştir. Değişkenlerin ortalamaları 4 üzerinden 2,58-2,93 
arasındadır. Dönüştürülmüş bileşen matris katsayıları 0,70-0,86 arasındadır. Oransal ortak evren 
varyansları 0,59-0,75 arasındadır. Madde toplam korelasyonları 0,50-0,73 arasındadır. 3 soruluk 
ölçeğin güvenilirlik alpha değeri ise 0,80’dir. Bu faktörde bir araya gelen soru grubu ise “Tetkik 
Boyutu” olarak isimlendirilmiştir. 

Hasta-hekim iletişimini ölçmek için yapılan faktör analizi sonucuna göre açıklama, psikolojik 
destek ve tetkik boyutları olmak üzere 3 boyutlu nitelikli bir ölçeğe ulaşıldığı söylenebilir. PRF 
(ThePatientRequests Form) anketinden esinlenerek Türkçeye “Hasta Hekim İletişim Anketi” 
şeklinde uyarlanmış olan bu anket, hasta ile hekim arasındaki iletişimi ölçen 3 boyutlu güvenilir 
ve geçerli bir ölçme aracıdır. 

 

Hasta Hekim İletişimine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan hastaların "hasta hekim iletişimi" ile ilgili tanımlayıcı ifadelere verdikleri 
cevapların aritmetik ortalaması ve standart sapması Tablo 1'de gösterilmektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere soru 1’de “Hekim hastalığınızın belirtilerini size söyledi mi?” 
sorusuna hastaların çoğu (2,12) olumlu cevap vermiştir. Soru 2’de “Hekim muayene sırasında 
hastalığınızın nedenini size anlattı mı?” sorusuna hastaların çoğu (2,16) anlattı cevabını vermiştir. 
Soru 3’te “Hekim hastalığınızın gidişatını size açıkladı mı?” sorusuna hastaların çoğu (2,18) 
olumlu cevap vermiştir. Soru 4’te “Hekim hastalığınızın ciddiyetini size açıkladı mı?” sorusuna 
hastaların çoğu (2,15) açıkladı cevabını vermiştir. Soru 5’de “Hekim hastalığınızın ciddiyetini size 
açıkladı mı?” sorusuna hastaların çoğu (2,40) açıkladı cevabını vermiştir. Soru 7’de “Hekim tıbbi 
tedaviniz ile ilgili size tavsiyelerde bulundu mu?” sorusuna hastaların çoğu (2,27) olumlu cevap 
vermiştir. Soru 8’de “Hekim hastalığınız ile ilgili sizin düşündüklerinizi anladı mı?” sorusuna 
hastaların çoğu (2,45) olumlu cevap vermiştir. Soru 9’da “Hekim hastalığınızla ilgili 
hissettiklerinizi anladı mı?” hastaların çoğu (2,33) olumlu cevap vermiştir. Soru 14’de “Hekim 
hastalığınızın nedenini bulmak için testler yaptı mı?” sorusuna hastaların çoğu (2,93) olumlu 
cevap vermiştir. Soru 15’de “Hekim bazı test sonuçlarını size açıkladı mı?” sorusuna hastaların 
çoğu (2,58) olumlu cevap vermiştir. Soru 16’da “Hekim bazı test sonuçlarını size verdi mi?” 
sorusuna hastaların çoğu (2,59) olumlu cevap vermiştir. Soru 10’da “Hekim size psikolojik destek 
sağladı mı?” sorusuna hastaların çoğu (1,47) olumsuz cevap vermiştir. Soru 11’de “Hekim size 
psikolojik sorunlarınız ile ilgili açıklama yaptı mı?” sorusuna hastaların çoğu (1,44) olumsuz 
cevap vermiştir.  

Açıklama (X:1,89-2,40), Psikolojik Destek (X:1,44-1,66) ve Tetkik (X:2,58-2,93) boyutlarının 
ortalamaları; 4 üzerinden 2 oranı ile değerlendirilmiştir. Ortalamalara göre, açıklama ve tetkik 
boyutlarının ortalamaları 2 değerinin üstünde, psikolojik destek boyutunun ortalaması ise 2 
değerinin altında bulunmuştur ve bu sonuçlara göre hekimlerin, hastalarına yeterince açıklama 
ve tetkik yaptığı fakat psikolojik destek sağlayamadığı tespit edilmiştir.  

 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(11): 801-814. 

 808 

Tablo 1. Hastaların Hasta Hekim İletişimine İlişkin Bulguları 

No Hasta Hekim İletişimi İle İlgili İfadeler x s 

s1 Hekim hastalığınızın belirtilerini size söyledi mi? 2,127 0,933 

s2 Hekim muayene sırasında hastalığınızın nedenini size anlattı mı? 2,164 0,944 

s3 Hekim hastalığınızın gidişatını size açıkladı mı? 2,189 0,915 

s4 Hekim hastalığınızın ciddiyetini size açıkladı mı? 2,157 0,939 

s5 Hekim aldığınız tedavi ile ilgili size açıklama yaptı mı? 2,401 0,933 

s6 
Hekim hastalığınız ile ilgili duygusal anlamda hissettiklerinizin 
nedenini size açıkladı mı? 1,892 0,914 

s7 Hekim tıbbi tedaviniz ile ilgili size tavsiyelerde bulundu mu? 2,279 0,920 

s8 Hekim hastalığınız ile ilgili sizin düşündüklerinizi anladı mı? 2,451 0,826 

s9 Hekim hastalığınızla ilgili hissettiklerinizi anladı mı? 2,339 0,848 

s10 Hekim size psikolojik destek sağladı mı? 1,471 0,799 

s11 Hekim size psikolojik sorunlarınız ile ilgili açıklama yaptı mı? 1,446 0,782 

s12 Hekim gergin olduğunuz durumlarda size yardımcı oldu mu? 1,655 0,878 

 s13 Hekim kendinizi kötü hissettiğinizde size yardımcı oldu mu? 1,660 0,899 

s14 Hekim hastalığınızın nedenini bulmak için testler yaptı mı? 2,937 0,876 

s15 Hekim bazı test sonuçlarını size açıkladı mı? 2,586 1,112 

s16 Hekim bazı test sonuçlarını size verdi mi? 2,596 1,116 

 

Hasta Hekim İletişimine İlişkin Boyutların Psikometrik Özellikleri 

Hasta hekim iletişim anketine ait boyutların psikometrik özellikleri Tablo 2'de gösterilmektedir. 
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Tablo 2.Hasta Hekim İletişimine İlişkin Boyutların Psikometrik Özellikleri 

No Hasta Hekim İletişim Boyutları İfade Sayısı Max-Min Cronbach Alfa 

1 Açıklama 9 1-4 0,883 

2 Psikolojik Destek 4 1-4 0,849 

3 Tetkik 3 1-4 0,800 

4 Hasta hekim iletişim anketi  16 1-4 0,870 

 

Tablo 2'de görüldüğü üzere; açıklama boyutunun güvenilirlik alpha değeri 0,88’dir. Psikolojik 
Destek boyutun güvenilirlik alpha değeri 0,84’tür. Tetkik boyutun güvenilirlik alpha değeri ise 
0,80’dir. 16 maddenin güvenirlik değerinin 0.87 bulunması ile hasta hekim iletişim anketinin %87 
ile oldukça yüksek güvenirliliğe sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, 
boyutların alfa değerlerinin yüksek çıkması güvenirlik ve geçerlilik açısından ölçeğin kullanıma 
hazır olduğunu göstermektedir. 

 

Korelasyon Tablosu 

Hasta hekim iletişiminin hekim tercihi ile ilişkisini gösteren korelasyon tablosu Tablo 3’te 
gösterilmektedir 

Tablo 3. Korelasyon Tablosu 

Korelasyonlar 
Aynı Hekimi 
Tekrar Tercih 

Etme 

Hekimi 
Başkasına 

Tavsiye Etme 

Verilen 
İlaçları 

Kullanma 

Başka Hekime 
Muayene 

Olma 

Hekimin İletişimi 

Pearson 
Correlation 0,630** 0,483** 0,535** -0,252** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Bu çalışmasının temel sorunsalı olan hasta hekim iletişiminin hekim tercihi ile ilişkisi araştırılmış 
olup Tablo 3’te görüldüğü üzere hekim iletişimi ile aynı hekimi tekrar tercih etme arasında pozitif 
ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Başka bir ifadeyle, hekimin iletişimini iyi 
bulanlar aynı hekimi tekrar tercih edeceğini ifade etmiş ve bu değişkenler arasındaki ilişki 
istatistikî açıdan anlamlı bulunmuştur. Aynı şekilde hekimin iletişimi ile hekimin başkasına 
tavsiye edilmesi ve hekimin verdiği ilaçların kullanılması arasında da pozitif yönlü ve anlamlı 
bir ilişki vardır. Başka bir ifadeyle, hekimin iletişiminden memnun olan hasta; hekimini 
başkasına tavsiye etmekte ve hekimin verdiği ilaçları kullanmaktadır. Aynı tabloda hekim 
iletişimi ile başka hekime muayene olma isteği arasında negatif ve anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Bu sonuca göre ise hekim iletişiminden memnuniyet artıkça başka hekime 
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muayene olma isteği azalmakta, hastalar aynı hekime muayene olmaya devam etmek 
istemektedir. 

Sağlık kurumlarında hizmet kalitesini değerlendirmede kullanılan temel kriterlerden bir tanesi 
de hasta tatminidir (Uzkesici, 2002: 303). Yağbasan ve Çakar (2005:625) yaptığı çalışmada hekim 
ile kurulan iletişimden hoşnut olmanın aynı hekimin tekrar tercih edilmesinde etkili olup 
olmadığı ile ilgili bulgulara bakıldığında kısmen ve evet cevapları ile hastaların %86’sı etkili 
olduğunu belirtmektedir. Taşlıyan ve arkadaşlarının (2012: 89) yaptığı bir araştırmada, devlet 
hastanelerini seçme nedeni olarak hastaların mecbur kalmaları, özel hastaneleri seçmelerinin en 
önemli nedeni olarak da hastaların önceki aldıkları hizmetten duydukları memnuniyet olduğu 
görülmektedir. Özel hastanelere giden hastaların ¾’ü ise aynı hastaneyi başkalarına tavsiye 
edebileceğini belirtmişlerdir. Araştırmalara göre, iletişimin hasta memnuniyetini etkilediği ve 
seçme hakkı sunulduğunda hastaların daha önce aldıkları sağlık hizmetinden memnun oldukları 
kişileri tekrar seçme eğilimi gösterdikleri, gerektiğinde ise memnun kaldıkları hizmeti 
başkalarına tavsiye edebilecekleri görülmektedir. Bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, 
literatüre benzer olarak; hastaların %92,5’i hekimlerinin iletişimlerini iyi olarak değerlendirdiği, 
bu %92,5 oranında hekimin iletişimini iyi olarak değerlendiren hastaların %95’inin ise aynı 
hekimi tekrar tercih edeceği görülmektedir. Ayrıca hastaların %90,8’inin aynı hekimi tekrar tercih 
ederim cevabını verdiği, %30,7’sinin muayene olduğu hekime daha önce bir ya da birden fazla 
geldiği %54,1’inin başka hekime muayene olmak istemediği ve aynı hekime devam edeceği 
görülmektedir. Sonuçlara göre bu çalışmada hekimin iletişiminden memnun olan hastaların; aynı 
hekimi tekrar tercih edeceği ve hekimi başkasına tavsiye edeceği tespit edilmiştir. Diğer 
çalışmalara bakıldığında bu araştırma sonuçlarına benzer oranlar görülmektedir. Özcan ve 
arkadaşlarının (2008: 99) yaptığı bir araştırmada bir ilçe hastanesine başvuran hastaların %76’sı 
hastaneden memnun kaldığını ve %75’i tekrar hastalanma durumunda aynı hastaneyi tercih 
edeceklerini, %76’sı başkalarına da tavsiye edebileceklerini belirtmişlerdir. Aynı araştırmada 
hastaların %90’ının hekimlerin davranışlarından, %82’sinin kendilerine ayrılan muayene 
sürelerinden, %78’inin bilgilendirmelerden memnun kaldığını belirtmektedir. Buna benzer 
olarak Bolu Düzce’de Aytar ve Yeşildal’ın (2004: 13) yaptığı bir çalışmada hastaların %93’ü 
hastaneden memnun kalmakta ve %94’ü aynı hastaneyi tekrar tercih edeceğini bildirmektedir. 
Yapılan başka bir çalışmada hastaların %62,5’i muayene olduğu hekime tekrar gelebileceğini ve 
%52’si hekimi başkalarına tavsiye edebileceğini belirtmiştir (Ersoy, 2005). Erdugan ve 
arkadaşlarının (2017: 176) yaptığı çalışmada elde edilen bulgulara göre hastaların %87’si 
muayene oldukları hekimlerden memnun kaldıklarını, %78,4’ü aynı hekimi tekrar tercih 
edeceğini, %73’ü aynı hekimi tekrar tercih etmenin sebebi olarak; daha önce aldığı hizmetten 
memnun olma ve başkalarının tavsiyesi olarak belirtmektedir. Benzer bir araştırmanın sonucuna 
göre hekimlerin iletişimsel tutumlarından memnun olmanın, hastaların aynı hekimi tekrar tercih 
etmesinde etkili olduğu hipotezi doğrulanmıştır (Yağbasan ve Çakar, 2005: 627). Yapılan bu 
araştırmadan ve benzer diğer araştırmalardan anlaşılacağı gibi hastalar aldıkları sağlık 
hizmetlerinden memnun kaldıkları sürece aynı sağlık hizmetini tekrar tercih etmektedir. Yapılan 
bu araştırmada, hasta hekim iletişimi ile hekim tercihinin arasında pozitif bir ilişki olduğu 
hipotezi doğrulanmıştır. Hasta memnuniyetini etkileyen en önemli etkenlerden bir tanesi de 
hekim ile hasta arasındaki iletişimdir. Hastaların aynı hekimi tekrar tercih etmesinde etkili olan 
faktörler incelendiğinde birinci sırada hekim hasta arasında oluşan etkili iletişim yer almaktadır 
(Prudil ve Kanova, 2003: 45). Yapılan araştırmalarda, hasta ile hekim arasında doğru kurulan 
iletişim ile hasta memnuniyetinin ve uygulanan tıbbi uygulamalardan olumlu sonuç alma 
olasılığının arttığı tespit edilmiştir (Aksakal, 2003: 66). Şahin ve arkadaşlarının (2005: 140) 
yaptıkları bir araştırmada hastaların, birebir iletişim içinde oldukları kişiler ile onların sağladığı 
hizmetlerden memnun kaldıkları ve bu memnuniyetin hekimden, tıbbi bakım hizmetlerinden, 
hastaya gösterilen yakın ilgiden kaynaklandığı vurgulanmıştır. Önsüz ve arkadaşlarının (2008: 
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47) yürüttüğü çalışmada hastaların yarısından fazlası (%69,7) hastanede en memnun kaldıkları 
konunun, sağlık personelinin ilgisi ve güler yüzlü yaklaşım olduğunu belirtmişlerdir. Sağlık 
hizmeti sunumundan memnun kalan hastaların ihtiyaç duyduğunda tekrar aynı kuruma 
başvuracağı kabul edilmektedir (Ercan vd., 2004:151, Ercan vd., 2006: 73, Argan ve Argan, 2004: 
46, Ay vd., 2004: 58, Konca vd., 2006: 160). Hastaların sağlık hizmeti aldığı kurum ve kişileri tekrar 
tercih etme oranlarına bakıldığında Önsüz ve arkadaşlarının (2008: 47) çalışmasında %76, Aytar 
ve Yeşildal’ın (2004: 14) yaptığı bir çalışmada %94 ve Konca ve arkadaşlarının çalışmasında (2006: 
160) %99, bu çalışmada ise %90,8 olduğu görülmüştür. Hastaların sağlık hizmeti aldığı kurum ve 
kişileri bir başkasına tavsiye etme durumunu; Önsüz ve arkadaşları (2008: 47) %70,7 oranı ile 
Tükel ve arkadaşları (2004: 206) %88,6 oranı ile bu araştırma ise %70,9 oranı ile tespit etmiştir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın temel sorunsalı olan hasta hekim iletişimi ile hekimin tekrar tercihinin 
değerlendirilmesi araştırılmış olup sonuçlar; hekim iletişimi ile hekimin tekrar tercih edilmesi 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Başka bir ifadeyle hekimin 
iletişimini iyi bulanlar aynı hekimi tekrar tercih edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca sonuçlara göre 
hekimin iletişimini iyi bulanlar aynı zamanda hekimi başkalarına tavsiye etmekte, verdiği ilaçları 
kullanmakta ve başka hekime gitme ihtiyacı duymamaktadır. Bu değişkenler arasındaki ilişkiler 
istatistikî açıdan da anlamlı bulunmuştur. Hekimin tekrar tercih edilmesi ile hekimin açıklayıcı 
olmasının ve tetkikler yapmasının arasında da olumlu ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Psikolojik 
destek boyutu değişkeni ile aynı hekimi tekrar tercih etme arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmamıştır. Bunun nedeni olarak; çalışmaya katılan hastaların, hekimlerinin verdiği 
psikolojik desteği yetersiz görmesi olduğu düşünülmektedir.  

Bu araştırmadan elde edilen bulgular ışığında olumlu bir hasta hekim iletişimi için aşağıdaki 
öneriler sunulmuştur. 

-Hekim hastaya zaman ayırıp, hastanın soru sormasına fırsat verebilir ve hastalığın belirtilerini, 
sebeplerini, gidişatını, ciddiyetini hastaya açıklayabilir.  

-Hekimler, tıbbi terim kullanmadan açıklayıcı tarzda hastaları bilgilendirebilir ve hasta ile 
hekimin görüşme süreleri yeterli olacak şekilde ayarlanabilir.  

-Hekimler hastalara psikolojik destek verme konusunda kendilerini geliştirebilir ve böylece 
yeterli donanıma sahip olabilirler. 

-Her hasta ile kurulan iletişimin türü farklı olabilir. İletişim türü belirlenirken hastanın yararı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bunun sağlanması için tıp eğitiminde iletişim becerilerine önem 
verilebilir, tıp fakültesi öğrencilerinin hasta başında hasta ile diyalog kurması sağlanabilir.  

-Hekim ve hasta arasında daha etkili bir iletişim sağlanabilmesi ve hekimlerin iletişim 
becerilerinin yeterli hale gelebilmesi için tıp fakültelerindeki ders programlarına hasta hekim 
iletişimi ile ilgili dersler konulabilir ve bu konuda eğitimler verilebilir.  

-Hastane yönetimi tarafından iletişim politikaları belirlenebilir, programlar oluşturulabilir ve 
hekimlere başta iletişim olmak üzere halkla ilişkiler ve diyalog konularında eğitimler verilebilir. 
Bu eğitimlerin devamlılığı sağlanabilir ve yönetim, hastaların memnun kaldığı hekimleri motive 
etmek için ödüllendirebilir . 

-Hastanın aynı hekimi tekrar tercih etmesi için hekim seçme uygulaması sürdürebilir olabilir ve 
hastayı beğendiği, memnun kaldığı ve istediği hekim ile buluşturmak için düzenlemeler 
yapılabilir. 
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Araştırmadan elde edilen sonuçlar yalnızca Isparta il merkezinde bulunan bir kamu hastanesinde 
4 polikliniğe muayene olmaya gelen 401 hastanın görüşlerini yansıtmaktadır. Bu konuda 
genelleme yapabilmek için benzer araştırmaların daha geniş hasta örneklemi üzerinde çalışma 
yapması gerekebilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda hasta hekim iletişimini derinlemesine 
araştırmak için vaka çalışması yapılabilir. Yapılan bu çalışmada hastaların görüşleri baz alınarak 
hekimin hasta ile olan iletişimi değerlendirilmiştir. Bir sonraki çalışmada hekimlerin görüşlerine 
de başvurulup hasta hekim iletişiminde hasta faktörünün etkisi araştırılabilir, elde edilen 
sonuçlar benzer araştırmaların sonuçları ile bütüncül bir şekilde değerlendirilip, ortaya çıkan 
öneriler sağlık hizmetlerini geliştirmek için kullanılabilir. Ayrıca oluşturulan bu yeni ölçeğin 
uygulanabilirliğini kanıtlamak için farklı zamanlarda yeni bir örneklem grubuna benzer ölçekler 
ile desteklenerek uygulanması önerilmektedir. 
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Öz 
Kula ilçesi Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları içerisinde yer almaktadır. İdari 
açıdan Manisa ilinin yönetim sınırları dahilinde bulunan Kula, yüksek kütlelerle çevrili bir 
depresyon alanında bulunmaktadır. Gediz Nehri Havzasında kurulmuş olan ilçe, kuzeyden 
Demirci ve Selendi, güneyden Alaşehir, batıdan Salihli, doğudan Eşme ilçeleriyle kuşatılmıştır. 
Araştırma sahası olarak belirlenen Kula ilçesinin büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesinden 
önce 1 ilçe merkezi, 51 köy ve 2 belde olmak üzere toplamda 54 idari birimi bulunmaktaydı. 
Ancak yasanın resmi gazetede yayınlanmasından sonra belde belediyeleri kapatılmış, köylerin 
de tüzel kişiliği sona ermiş ve köyler ilçenin mahalleleri konumuna getirilmişlerdir. İdari 
statüde yapılan bu değişiklikler kırsal yerleşimlerin coğrafi anlamdaki durumlarında ve 
mevcut yapılarında herhangi bir değişiklik ortaya çıkarmamıştır. Coğrafi olarak köy yine köy 
olarak kalmakta ve coğrafi bilimler topluluğu tarafından yapılan tüm akademik çalışmalarda 
mahalle değil köy ibaresi kullanılmaktadır. Günümüz itibariyle de Kula ilçesinde 1 ilçe 
merkezi ile birlikte 52 köy idari alanı bulunmaktadır. 
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Abstract 
Kula is located within the boundaries of the Inner West Anatolia Region of the Aegean Region. 
Kula, which is located within the administrative boundaries of Manisa in terms of 
administration, is located in a depression area surrounded by high masses. The district, which 
was established in the Gediz River Basin, is surrounded by Demirci and Selendi from the 
north, Alaşehir from the south, Salihli from the west and Eşme from the east. Prior to the 
enactment of the metropolitan law, the district of Kula, designated as a research area, had a 
total of 54 administrative units, including 1 district center, 51 villages and 2 towns. However, 
after the law was published in the official newspaper, the municipalities of the districts were 
closed down, the legal personality of the villages was terminated and the villages became the 
neighborhoods of the district. These changes in administrative status did not reveal any 
changes in the geographical situation and existing structures of rural settlements. 
Geographically, the village is still a village and in all academic studies carried out by the 
geographic sciences community, the term köy village değil is used instead of neighborhood. As 
of today, there are 52 village administrative areas together with 1 district center in Kula district. 
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GİRİŞ 
 
Araştırma konusunu teşkil eden Kula ilçesi, Manisa iline bağlı olup ilçede 52 köy idari alanı 
bulunmaktadır. İlçe sınırları dahilinde geçmiş dönemlerde 2 belde belediyesi bulunmaktaydı. 
Ancak büyükşehir belediyesi yasasının resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi 
neticesinde bu idari birimler kapatılmıştır. 6360 sayılı kanun olarak da bilinen bu yasayla 
yalnızca belde belediyeleri değil aynı zamanda köy statüsündeki yerleşim birimlerinin de 
varlığı kanuni olarak sona erdirilmiş ve bu birimler mahalle konumuna getirilmiştir. Bu 
durumdan dolayı Kula Belediyesi’nin hizmet sınırları genişlemiş ve fonksiyonel özelliği 
artmıştır.  

 

Kula İlçesinin Coğrafi Konumu, Sınırları ve Başlıca Özellikleri 

Kula ilçesi Ege Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı konumundaki İç Batı Anadolu Bölümü 
sınırları içerisinde bulunmaktadır.  İdari açıdan Manisa ilinin yönetim sınırları dahilinde yer 
alan Kula, Gediz Nehri Havzasında kurulmuş olup kuzeyden Divlit Dağı ile Yağcı Dağı ve 
güneydoğudan Umurbaba Dağı ile çok sayıda tepeyle çevrili bir sahada yer almaktadır.  

İlçenin yüzölçüm bakımından büyüklüğü 981 km2 olup, Manisa ili toplam arazisinin %7,3’ünü 
oluşturmaktadır. Gediz Nehri Havzasında yer alan ilçe, kuzeyden Demirci ve Selendi, 
güneyden Alaşehir ve Sarıgöl, batıdan Salihli, doğudan Eşme ilçeleriyle kuşatılmıştır (Harita 
1). 

 

 
Harita 1. Kula İlçesi’nin Lokasyon Haritası. 

 
Sahip olduğu konum itibariyle Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasındaki adeta köprü 
vazifesi gören yerleşim birimlerinden biri olan Kula, kurulduğu günden bu yana çeşitli 
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devletlerin himayesi altına girirek iskan alanı olarak seçilmiştir. Lidya Krallığı, Bizans, Persler, 
Bergama Krallığı bu devletlere örnek olarak gösterilebilir. Türklerin Kula’ya yerleşmesi 
Malazgirt Savaşı’ndan sonraki süreçte 11. yüzyılın son dönemlerine rastlamaktadır. Kula 
yapılan aerkeolojik kazılarda Demirköprü Barajı çevresindeki volkanik arazi üzerindeki 
Çakallar Divlit’te ilk insana ait ayak izlerine rastlanmıştır. Bu durum yörenin binlerce yıldır 
insanlar tarafından yerleşim yeri olarak seçildiğini kanıtlamaktadır. Bunlara ek olarak tarihi 
Kula evlerinde bulunan mermer tabletler, ilçenin kuruluş tarihini M.Ö. 56 yılına kadar 
dayandırmaktadır. M.Ö. I. yüzyılda basılmış olan ve ilçeyi yakın çevredeki ülkelere tanıtan 
birkaç madeni para, Kula’nın M.Ö. I. yüzyılda var olduğunu göstermektedir (Demirelli, 2007: 7-
12).   
Araştırma sahasının temel jeolojik birimlerini Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı çökel ve volkanik 
kaya birimleri geniş alanlarda yüzlekler oluşturmaktadır. Çalışma alanında temeli Menderes 
Masifi metamorfik kayaları teşkil etmektedir. Üzerlerinde Permo-Triyas yaşlı mermerler yer 
almaktadır. Mesozoyik birimleri, Kızılcasöğüt Formasyonu ve yerleşme yaşı Üst Kretase olan 
ofiyolitli melanj kayalarıdır. Senozoyik kaya birimleri olarak Miyosen yaşlı Kurtköy 
Formasyonu, Yeniköy Formasyonu, Dikendere Volkanitleri, Karaboldere Volkanitleri; Pliyosen 
yaşlı Ahmetler Formasyonu, Beydağı Volkanitleri, Ulubey Formasyonu, Payamtepe 
Volkanitleri ve Kuvaterner yaşlı Asartepe Formasyonu, ile Kula Volkanitleridir. Burgaz 
Volkanitleri, Elekçitepe Volkanitleri ve Divlittepe Volkanikleri olarak adlanan 3 evrede 
oluştuğu saptanmış olan Kula bazaltik lavlarında yapılan petrokimyasal çalışmalar, bunların 
çalışma alanındaki daha yaşlı tüm diğer volkanitlerden farklı kökende olduklarını ortaya 
koymuştur (MTA, 1980: 1).  
 
İlçenin önemli jeomorfolojik birimlerini Dağlık ve tepelik alanlar, platolar ve ovalar 
oluşturmaktadır. Umurbaba Dağı ile Yağcı Dağı sahadaki en önemli ve en yüksek kütleleri 
temsil etmektedir. Ayrıca yörede bulunan Sarıkız, Soğanlı, Höyük, Bölme, Kazkaya, Yalnızçam 
gibi tepeler diğer yüksek mevkilerdir. İlçedeki platoların neredeyse tamamı Demirci dağının 
etek kesiminde bulunmaktadır. Kula-Gördes platoları olarak adlandırılan bu alanlar Gediz 
Nehri’nin yarmasıyla oluşmuştur. Ova olarak ilçe merkezinin doğusunda başlayıp Yurtbaşı 
köyüne kadar uzanan ve halk arasında Burçak ovası ya da Söğüt çayı ovası olarak bilinen Kula 
ovası bulunmaktadır. İlçenin en önemli ve adeta hayat kaynağı olan akarsuyu Gediz Nehridir. 
Doğu-batı istiakametinde akış gösteren nehir, Kula’nın doğu tarafına geldiğinde buradaki 
Söğüt çayı ile birleşerek kuzeybatıya, burada da Selendi ve Hacılar çaylarını alan Gediz Nehri 
batıya doğru yönelmektedir (Demirelli, 2007: 16-18). Sahanın Gediz Nehri dışındaki akarsuları 
Selendi, Söğüt ve Hacılar çaylarıdır. Bunların dışında yörede akış gösteren çok sayıda 
mevsimlik akarsu bulunmaktadır.  
 
Çalışma alanında tam anlamıyla Akdeniz ikliminden söz etmek mümkün değildir. İç Batı 
Anadolı Bölümü’nde bulunan Kula’nın yükselti değeri fazla olup deniz etkisinden de 
yoksundur. Bundan dolayı ilçede Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında yer alan geçiş 
özelliği gösteren bir iklim hakimdir. İlçenin vejetasyon yapısını sahip olduğu klimatolojik 
koşullar şekillendirmiştir. Geçiş ikliminin görüldüğü Kula’da orman alanlarının başladığı 
yükseltiye kadar olan mevkide çalı formasyonu yayılış göstermektedir.  
 
Yönetim Coğrafyası Özellikleri  
Manisa 13339 km2 yüzölçüm değeri ile alan bakımından ülkemizin büyük illeri arasında yer 
almaktadır. İlin yüzölçüm bakımından en büyük ilçesini 1645 km2 ile Akhisar oluştururken, 
Ahmetli 227 km2 ile ilin en küçük ilçesi konumunda yer almaktadır (Tablo 1). Manisa ilinde en 
büyük ilçe olan Akhisar, en küçük ilçenin (Ahmetli) 7 katından fazla bir büyüklüğe sahiptir. Bu 
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değerler il idari bölünüşü yapılırken ilçeler arasında yüzölçüm bakımından ciddi farklılıklar 
oluştuğunu göstermektedir (Koday ve Erhan: 2010: 4). Oysaki Manisa ili genel itibariyle engebe 
düzeyi ve yükselti değerinin fazla olmadığı bir topografya üzerinde bulunduğu için ilçelerin 
sahip olduğu yüzölçüm değerleri arasında büyük farklar olmamalıydı.  
 
Tablo 1. Manisa İli İlçe Yüzölçümleri, Nüfus ve Nüfus Yoğunlukları.  

İlçenin Adı Yüzölçümü Nüfusu Nüfus Yoğunluğu 
(km2 / kişi) 

Ahmetli 227 16530 73 
Akhisar 1645 171381 104 
Alaşehir 971 104507 108 
Demirci 1321 41135 31 
Gölmarmara 310 15247 49 
Gördes 902 28182 31 
Kırkağaç 541 39790 74 
Köprübaşı 447 13347 30 
Kula 981 44410 45 
Salihli 1359 161562 119 
Sarıgöl 432 35957 83 
Saruhanlı 771 54660 71 
Selendi 726 20291 28 
Soma 820 108981 133 
Şehzadeler 515 171116 332 
Turgutlu 549 163223 297 
Yunusemre 823 239324 291 
Toplam 13339 1429643 107 

Kaynak: TÜİK ve HGK Verilerinden Faydalanılmıştır.  

2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Manisa ilinin toplam nüfusu 1.429.643 
kişiden oluşmaktadır. Merkez ilçe konumundaki Yunusemre (239.324), Akhisar (171.381) ve 
Şehzadeler (171.116) ilin en fazla nüfusa sahip ilçelerini, Köprübaşı (13.347), Gölmarmara 
(15.247) ve Ahmetli (16.530) en az nüfuslanmış ilçeleri teşkil etmektedir (Tablo 1).  

Manisa’nın 2018 yılı itibariyle nüfus yoğunluğu km2’ye 107 kişidir. Nüfus yoğunluğu ilçelere 
göre analiz edildiğinde Şehzadeler (332), Turgutlu (297) ve Yunusemre (291) en fazla, 
Köprübaşı (30), Gördes (31) ve Demirci’nin ise (31) en az nüfus yoğunluğuna sahip olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Araştırma sahasını oluşturan Kula ise 45 kişi ile Türkiye ortalamasının (107) 
altında nüfus yoğunluğuna sahiptir. İlde nüfus yoğunluğunun düşük çıktığı ilçeler genel 
itibariyle nüfus miktarının az ve morfolojik yapının engebeli olduğu yerleşim birimleridir.  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılında yayınlanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 
sonuçlarına göre Kula ilçe merkezi nüfusu 28.518, köy nüfusu ise 15.892 olup ilçe toplam 
nüfusu 44.410’dur. Kula ilçesi sınırları içerisinde yer alan köylerin nüfus miktarları tablo 
halinde aşağıda verilmiştir (Tablo 2).   
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Tablo 2. Kula İlçesine Bağlı Köylerin İl ve İlçe Merkezine Uzaklıkları ile Nüfus Miktarları.  

Köy Adı İl Merkezine Uzaklık (Km) İlçe Merkezine Uzaklık 
(Km) 

Nüfus (2018) 

 Ahmetli 117 8 127 
 Aktaş 127 18 177 
 Ayazören 123 14 496 
 Ayvatlar 124 15 123 
 Balıbey 134 17 264 
 Başıbüyük 152 12 588 
 Battalmustafa 149 30 201 
 Bayramşah 144 30 177 
 Bebekli 135 16 901 
 Börtlüce 155 36 214 
 Çarıkballı 139 20 1.144 
 Çarıkmahmutlu 137 18 187 
 Çarıktekke 141 22 255 

 Çiftçiibrahim 129 10 184 
 Dereköy 135 16 375 
 Emre 140 21 188 
 Encekler 149 30 416 
 Erenbağı 144 25 128 
 Eroğlu 139 20 359 
 Esenyazı 139 20 616 
 Evciler 134 15 218 
 Gökdere 133 14 169 
 Gölbaşı 123 5 301 
 Güvercinlik 139 20 440 
 Hacıtufan 129 10 276 
 Hamidiye 138 19 174 
 Hayalli 134 24 135 
 İbrahimağa 132 13 151 
 İncesu 126 7 188 
 Kalınharman 132 13 193 
 Karaoba 134 15 42 
 Kavacık 124 5 496 
 Kenger 141 22 199 
 Konurca 134 15 277 
 Körez 126 7 679 
 Narıncalıpıtrak 127 3 934 
 Narıncalısüleyman 139 24 231 

 Ortaköy 134 15 282 
 Papuclu 129 20 299 
 Saraçlar 144 15 435 
 Sarnıç 135 16 328 
 Şehitlioğlu 139 20 501 
 Şeremet 134 15 255 
 Şeritli 124 7 161 
 Şıhlı 141 22 82 
 Söğütdere 136 15 148 
 Tatlıçeşme 132 13 166 
 Topuzdamları 157 36 277 
 Yağbastı 145 26 64 
 Yeniköy 145 26 116 
 Yeşilyayla 139 18 293 
 Yurtbaşı 136 17 262 
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Kaynak: Tüik, Yerelnet ve Taner Demirelli Tarafından 2007 Yılında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezinden 
Faydalanılmıştır.   

Çalışma sahası olarak belirlenen Kula ilçesinin yönetim coğrafyası özelliklerini daha detaylı ve 
daha anlaşılır bir şekilde açıklayabilmek için idari birimlerin fonksiyonlarını da göz önünde 
bulundurarak kentsel idari alanlar ile köy idari alanları şeklinde bir gruplandırma yapılarak 
değerlendirmeye tabi tutmak uygun görülmüştür. Kula ilçesinin yönetim sınırlarında 1 ilçe 
merkezi ile 52 köy idari alanı bulunmaktadır.  

 

Köy İdari Alanları 

Ülkemizde geleneksel yönetim anlayışı uygulamalarının günün koşullarına uygun olmadığı 
gerekçesiyle yeni arayışlar ortaya çıkmıştır. 1923-1960 arasındaki dönemde savaş sonrası 
kentsel alanlarda oluşan tahribatların giderilmesi için ilko olarak 417 sayılı Ankara 
Şehremaneti Kanunu çıkarılarak Ankara’ya özel bir yönetim biçimi getirilmiştir. Bunun 
ardından 442 sayılı Köy Kanunu çıkarılarak köy organları köylerin yeniden yapılanmasını 
hızlandırması için geniş yetkilerle donatılmıştır. Aynı dönemde belediyeler için de 1580 sayılı 
Belediye Kanunu çıkarılarak belediyelerin ülkenin yeniden yapılanmasına katkı sağlaması 
öngörülmüştür.  1960-1980 arasında özellikle 1961 Anayasası ile yerel yönetimlerin idari ve 
mali eksikliklerinin giderilmesi için Yerel Yönetim Bakanlığı Kurulmuştur. Ancak bu 
bakanlığın ömrü çok uzun olmamış ve bir yıl sonra kaldırılmıştır. 1980-2012 arasındaki 
dönemde yerel yönetimlerin idari, mali ve siyasi yapısı hakkında çeşitli kanunlar çıkarılmıştır. 
Son kanun olarak bilinen 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkarılarak, yerel yönetimleri 
kapsayan geniş ölçekli düzenlemeler yapılmıştır (Gözüaçık, 2014: 39-41).  

6360 Sayılı Kanun’un çıkarılmasındaki temel amaç şu şekilde ifade edilmiştir. “Mevcut yerel 
idare yapısı ile yerel nitelikteli kamu hizmetlerini faal ve verimli olarak sağlama imkanı kalmayan illerde, 
söz konusu hizmetlerin, vatandaşların artan beklentilerini karşılayabilecek nitelik ve yetenekle bezenmiş 
ideal boyutta faal hizmet sunma yetkinliğine sahip yerel yönetim birimlerince sağlanması öngörülmekte 
ve bu kapsamda düzenleme yapılmaktadır” (Toprak vd, 2015: 73; Bilir, 2015: 74).  

6360 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle büyükşehir belediye sınırları, il mülki sınırları 
olmuştur. Dolayısıyla bütün il mülki sınırlarında büyükşehir belediyeleri yetkilidir. İl 
ölçeğindeki bütün ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyelerine bağlanmıştır. Büyükşehir olan 
illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Belde belediyeleri ile köylerin de tüzel 
kişiliği kaldırılmış ve mahalleye dönüştürülmüştür. Büyükşehir belediyesinin kurulması için 
nüfusun 750.000 olması yeterli görülmüş, dolayısıyla kent merkezi ve mücavir alan 
tanımlamaları kaldırılmıştır. 5216 Sayılı Kanun’da karar organları için yer alan ifadelerde 
değişiklik olmamış, maddeler olduğu gibi korunmuştur (Bilir, 2015: 81).  

Diğer bir ifade ile 6360 sayılı Kanun ve sonradan yapılan değişikliklerle 30 büyükşehir 
belediyesinin mülki idare sınırları dahilindeki belde belediyeleri ile köylerin tüzel kişilikleri 
sona erdirilmiştir. Söz konusu belde belediyeleri ile köyler en yakın ilçe belediyesine mahalle 
statüsünde taşınmıştır. Köylerin tüzel kişiliklerin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmesi basit 
bir olay değildir. Köyler tüzel kişilikleri ile aslında birer yerel idari birimdir. Gelenek ve 
tarihsel geçmişleri üzerine kurulan ve bu bağlamda varlıklarını sürdüren köylerin mahalleye 
dönüştürülmesiyle tüzel kişilikleri ortadan kalkmış ve böylece tüzel kişilikten dolayı köylere 
tanınan hak ve ayrıcalıklar sona ermiştir (Güler, 2012; Gözüaçık, 2014: 126-135).  

Köyler en eski ve en yaygın yerel yönetim birimleridir. Tarihi süreç içerisinde kendiğinden 
oluşan köyler, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden bu yana varlıklarını korumuş ve 



Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(11): 815-825. 

	 822 

özellikle örf ve adet kuralları ile düzenlenmişlerdir. Tanzimat’tan sonra 1864 yılında çıkarılan 
1865 Vilayet Nizamnamesi ile köyleri ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeyle köylere 
tüzel kişilik tanınmamış, daha sonra 1924 yılından yayınlanan 442 sayılı Köy Kanunu ile köyler 
tüzel kişiliğe kavuşmuştur (Ökmen ve Parlak, 2013: 320; Gözüaçık, 2014: 27).  

Ülkemizin idari bölünüşü sistematiği içerisinde yereli temsil eden ve yönetim birimini ihtiyar 
heyetinin oluşturduğu köy idari alanları belirli bir idari sınırı bulunan ve bu sı- nırlar içerisinde 
yer alan sürekli ve dönemlik kır yerleşmeleriyle ekonomik faaliyet saha- larından oluşan, 
hammadde üretimi (tarım, hayvancılık, ormancılık, avcılık, toplayıcılık) ve evsel sanayi ile ilgili 
faaliyetlerin egemen olduğu ülkemizin kırsal kesimini oluşturan en küçük idari sahaları olarak 
tanımlanmaktadır (Özçağlar, 2005: 6).  

Köyler için belirtilen nüfus sınırı 2004 yılına kadar yürürlükte olan 442 sayılı Köy Kanununda 
2000 olarak ifade edilirken, 24 Aralık 2004 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
5272 sayılı Belediye Kanunuyla 5000 ve daha fazla nüfusa sahip olan yerleşim birimlerinde 
belediye teşkilatının kurulabileceği hükmü getirilmiştir (Özçağlar, 2005: 6). Bu kanuna göre 
nüfusu 5000’e kadar olan yerleşmeler köy statüsünde yer almaktadır. Ancak bir yerleşim 
yerinin idari statüsünü (köy, kasaba, şehir) tayin etmede yalnızca nüfus ölçütü yeterli değildir.  

Kula ilçesinde toplamda 52 köy yerleşmesi bulunmakta olup 2018 yılı itibariyle adrese dayalı 
nüfusu kayıt sisteminden edinilen istatistiki verilere göre bu köylerin toplam nüfusu 15.892 
kişidir. İlçedeki köylerin tamamına yakın bir bölümü birden çok daimi yerleşmeden 
oluşmaktadır. Yörenin morfolojik koşulları, vejetasyon örtüsü, iklim özellikleri gibi coğrafi 
şartları köy idari alanlarının çok yerleşmeli köy özelliği kazanmasında etkin rol oynamıştır 
(Koday, 2000: 11). Kula ilçesi bulunduğu coğrafi konum itibariyle engebe ve eğim düzeyinin 
yüksek olduğu bir mevkide yer aldığı için köy yerleşmelerinin bazıları dağınık forma sahiptir. 
İlçede köy yerleşmeleri genel itibariyle birkaç mahalleden oluşmakta olup, bu mahallelerin 
arası bazı köylerde birkaç yüz metre ya da birkaç kilometreyi bulmaktadır (Koday ve Erhan, 
2010: 7).  

Köyün yönetim alanı yalnızca köy merkezinden ibaret değildir. Köy sınırları dahilindeki çayırı, 
merayı, ziraat sahalarını, göl ve akarsular gibi çok farklı alanları da bünyesinde 
bulundurmaktadır. Bu nedenle köy bir bütündür ve bütün olarak ele alınması gerekmektedir.  

Önceki paragraflarda da ifade edildiği üzere Kula ilçesine bağlı olan 52 köy yerleşmesi 
bulunmaktadır. Bunların ilçe merkezine olan uzaklıkları 3 ila 36 km. arasında değişmektedir. 
İlçe merkezine en yakın köyler Narıncalıpıtrak (3 km), Kavacık (5 km), Gölbaşı (5 km), İncesu (7 
km), Körez (7 km) ve Şeritli (7 km)’dir. İlçe merkezine en uzak köy yerleşmeleri ise 
Topuzdamları (36 km), Battalmustafa (30 km), Encekler (30 km), Bayramşah (30 km) köyleridir 
(Tablo 2). Söz konusu köylerin uzaklıklarının yazılan değerlerin göz önünde 
bulundurulmasıyla aslında fazla olmadığı düşünülebilir. Ancak ilçenin jeomorfolojik yapısı 
dikkate alındığında uzaklık olarak değil fakat erişme bakımından oldukça uzak olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü köy yollarının büyük bir bölümünün mevcut durumunda 30-35 km’lik 
bir yol en az 1 saat sürmektedir. Bu durum da il, ilçe ve köylerin idari sınırları belirlenirken 
yerleşim birimlerinin bağlı bulunduğu merkezle aralarındaki topografik şartlar ile mevcut yol 
yapıları dikkate alınmalıdır.  

Kula ilçesine bağlı köylerin idari açıdan bağlı oldukları Manisa il merkezine olan uzaklıkları 
117-157 km. arasında değişmektedir. Ahmetli 117 km. ile il merkezine en yakın köy yerleşmesi 
iken, Topuzdamları 157 km. ile ile merkezine en uzak mesafede yer alan köy yerleşmesidir. Bu 
durum sahanın morfolojik yapısı da göz önünde bulundurulduğunda, Kula’ya bağlı köylerde 
ikamet eden insanların Manisa il merkezindeki özel ya da kamuya bağlı işlerini yapabilmeleri 
için en az 1-2 günlerini ayırmaları gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sonuçlar il, ilçe 



Ferdi AKBAŞ 

 823 

ve köy gibi yerleşim birimlerinin idari sınırları belirlenirken coğrafi şartların da mutlaka 
dikkate alınmasının zorunluluk arz ettiği gerçeğini adeta kanıtlamaktadır.  

Araştırma sahası olarak belirlenen Kula ilçesinin yönetim sınırları arasında yer alan köylerin 
2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam nüfus değeri 15.892 kişi 
olup, köylerin ortalama nüfus büyüklüğü 306 kişidir. İlçede en fazla nüfusa sahip köyler 
Çarıkballı (1144 kişi), Narıncalıpıtrak (934 kişi), Bebekli (901 kişi), Körez (679 kişi), Esenyazı 
(616 kişi), Başıbüyük (588 kişi) iken, en az nüfusa sahip köyler ise Karaoba (42 kişi), Yağbastı (64 
kişi), Şıhlı (82 kişi), Yeniköy (116 kişi), Erenbağı (128 kişi)’dır (Tablo 2). Manisa ili genel olarak 
değerlendirildiğinde gerek sahip olduğu coğrafi konum gerekse fiziki ve beşeri ve ekonomik 
coğrafya özellikleri neticesinde göç alan bir yerleşim birimidir. Manisa il merkezi gibi Salihli, 
Akhisar ve Turgutlu gibi ilçeleri de göç alan yerleşimler arasında bulunmaktadır. Ancak aynı 
durum Kula ilçesi için geçerli değildir. Kula ilçesinin toplam nüfusu 2007 yılında 48.034 iken, 
2018 yılına gelindiğinde 44.410’a gerilemiştir. Bu değerler de ilçenin miktarı fazla olmasa da göç 
veren bir konumda olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumu köylerin nüfus değerlerine 
bakarak da anlamak mümkündür. İlçede toplam 52 köy yerleşmesinin ortalama nüfus 
büyüklüğü 306 kişi olup, bu değeri yakalayamayan köylerin sayısı 37’dir. Tüm bunlar ilçedeki 
kırsal yerleşmelerinde nüfus kaybettiği gerçeğini gün yüzüne çıkarmaktadır.  

 

Kentsel İdari Alanlar 

Kent, günümüzdeki kullanım ve anlamıyla genel anlamda şehirle eşanlamlıymış gibi idrak 
edilen bir kelime olmakla beraber kırsal yerleşmeleri de içine almaktadır. Belediye teşkilatının 
kurulmuş olduğu idari birimlerin yer aldığı alanlara kentsel idari alan adı verilmektedir 
(Özçağlar, 2005: 8-11). 1580 sayılı Belediye Kanunu 1930 yılında yasalaşarak yürürlüğe girmiş 
ve 75 yıl geçerliliğini korumuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunun hazırlanması ve resmi 
gazetede yer almasının ardından 1580 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır (Ökmen ve 
Parlak, 2013: 243-244). 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun yasalaşmasıyla beraber il ve ilçe 
merkezlerini temsil eden yerleşim birimlerinde belediye teşkilatının kurulması zorunlu hale 
gelmiştir (Parlak ve Sobacı, 2010: 116; Karayel, 2016: 26-29).  

1984 yılında çıkarılan 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortaya çıkan büyükşehir 
kavramı aynı yıl yürürlüğe giren 3030 Sayılı Kanun ve 2004 yılında yasalaşan 5216 Sayılı Kanun 
ile şekillenmeye başlamıştır. Yerel yönetimlerin beklentileri karşılayacak seviyede kamu 
hizmeti vermesini sağlamak amacıyla 2012 yılında 6360 Sayılı yasalaşmıştır (Çamdere, 2017: 8).  

Yeni büyükşehir belediye yönetimine geçiş nedenleri, ölçek sorunu ve kademeli yerel yönetim, 
plan ve hizmet bütünlüğünün sağlanması, şehirlerin rekabet gücünün arttırılması, yeterli ve 
uzman personel istihdamının sağlanması, yerel hizmetlerin nicelik ve niteliklerinin arttırılması, 
yerel yönetim birimlerinin karmaşık bir hal alan görev ve yetkilerinin sadeleştirilmesi olarak 
ifade edilmektedir. 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasıyla, 14 ilde büyükşehir belediyesi kuruldu. 
Büyükşehir belediye sınırı il mülki sınırı oldu. 30 ilde il özel idareleri kaldırıldı. Yeni ilçeler 
kuruldu (14’ü merkez ilçe olmak üzere toplamda 28 ilçe). Büyükşehirdeki bütün ilçe 
belediyelerinin sınırı ilçe mülki sınırı oldu. Büyükşehir belediyesi kurulan bütün illerde belde 
belediyeleri kaldırılarak bunlar bir belediyenin mahallesine dönüştürüldü. Büyükşehir kurulan 
illerin idari sınırları içerisinde bulunan köy yerleşmelerinin statüleri mahalle olarak değiştirildi. 
Büyükşehir olmayan illerde nüfusu 2000 rakamının altında olan belde belediyeleri köylere 
dönüştürüldü. Büyükşehir ünvanına kavuşan illerde yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlıkları kuruldu. Bu illerin yönetim payları yeniden düzenlenerek %5’ten %6’ya çıkarıldı 
(Çamdere, 2017: 15-20; Tekçe, 2018: 16-21). Özetle büyükşehir statüsü edinen illerdeki kentsel 
alanlar hem sayı hem de yüzölçüm olarak artış göstermiştir.  
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6360 Sayılı Büyükşehir Kanunundan sonra araştırma alanını oluşturan Kula ilçesi’nde kentsel 
idari alan olarak yalnızca ilçe merkezi kalmıştır. İlçe merkezi Ankara-İzmir karayolunun 
kenarında kurulmuş bir yerleşim birimidir. İlçenin gelişmesinde ve mevcut nüfusa sahip 
olmasında kuruluş yerinin büyük etkisi olmuştur. 2018 yılı itibariyle ilçe merkezinin nüfusu 
28.518’dir. Bu değer Manisa’nın aynı güzergah üzerinde kurulmuş olan Salihli ve Turgutlu gibi 
ilçeleriyle karşılaştırıldığında Kula’nın ilçe merkezi nüfusunun aslında fazla olmadığı göze 
çarpmaktadır. Genel itibariyle ülkemiz sınırları dahilindeki bir yerleşim birimi il ya da ilçe 
merkezi konumuna getirildiğinde buralarda kurulan kamu ve özel sektöre ait kurum ve 
kuruluşlar sayesinde süratli bir gelişim ve değişim atmosferine girmektedir. Fakat Kula gerek 
yer aldığı coğrafi konum gerekse topografik yapısının etkisiyle fazla bir ilerleme 
kaydedememiştir. Bu durumun etkisiyle insanlar göçe yönelerek ilçeyi terk etmeye 
başlamışladır. İlçede yaşanan göçlerde dikkat çeken bir durum da ilçe dışına olan aşırı ve 
dikkat çekici boyutta olmadığıdır. Çünkü bu göçlerin bir bölümünün geçici suretle yani 
mevsimlik olması ilçenin nüfus kaybının dikkat çekici boyutlara ulaşmamasını sağlamaktadır.  

 

SONUÇ 

Yönetim coğrafyası kapsamında ele alınan Kula ilçesi sınırları içerisinde 1 ilçe merkezi ile 52 
köy yerleşmesi yer almaktadır. İlçe merkezine en yakın köy yerleşmesi Narıncalıpıtrak (3 km), 
en uzak köy yerleşmesi ise 36 km. uzaklıktaki Topuzdamları’dır. Köylerin ilçe merkezine olan 
uzaklıklarına bakıldığında aslında verilen değerlerin fazla olmadığı düşünülebilir. Ancak köy 
yollarının mevcut durumu ile sahanın morfolojik yapısı dikkate alınırsa bu rakamlarla ifade 
edilen mesafelerin kısa olmadığı anlaşılacaktır. Kula uzun yıllardır ilçe konumunda olmasına 
rağmen aynı güzergah üzerinde kurulmuş olan Salihli ve Turgutlu gibi gelişme 
gösterememiştir. İlçenin sahip olduğu toplam nüfus 2007 yılında 48.034 iken, 2018’de bu değer 
44.410’a düşmüştür. İlin geçen süre zarfında yaklaşık 4000 kişi kaybetmesinde ve ilçe 
nüfusunun 40.000’li değerleri aşamamasında hem bulunduğu konumun hem de sahip olduğu 
topografyanın büyük etkisi vardır. İlçe mülki idari sınırları dahilinde 1 kentsel idari alan ile 52 
köy idari alanı bulunmaktadır.  

6360 Sayılı Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesiyle ilçenin mülki idare sınırları içerisindeki 
belde belediyeleri kapatılmış, köylerin de statüleri değiştirilerek mahalleye 
dönüştürülmüşlerdir. Bu süreçle beraber ilçenin kentsel idari alanı genişleyerek hizmet 
götüreceği birim sayısı artmıştır. Bu yasayla beraber kır-kent ayrımı tamamen son bulmuş ve 
kırsal kesimdeki yerleşmeler şehirlerin bir parçası haline gelmiştir. 6360 Sayılı Kanun’la birlikte 
yerel yönetimlerde bir sadeleştirme meydana gelmiş ve karmaşıklık giderilmiştir. Köylerin 
mahalleye dönüşmesiyle buraların ihtiyacı olan alt ve üst yapı hizmetleri konusunda büyük ve 
önemli bir adım atılmıştır.  Büyükşehir olan iller teknik donanım ile teknolojik ekipmanlarla 
donatılarak, uzman personeller görevlendirilmiştir. Yerel yönetimlerin mevcut kaynaklarının 
daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.  
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Öz 

Sosyal bilimlerde güncelliği konusunda önemini yitirmeyen konulardan biri nüfustur. Bir coğrafi 
bölgenin nüfus yoğunluğu, ekonomik aktifliği, göç hareketleri ve tüm özel koşullarıyla bağlı 
olduğu devlet için güç unsuru olmaktadır. Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı niteliğinde olan, 
klasik dönem nüfus sayımları ve ardından modern anlamda yapılan ilk nüfus sayımı II. Mahmut 
döneminde gerçekleşmiştir. Devletin himayesinde bulunan cemaatlerin idari kolaylığı ve 
devletin sosyo-ekonomik durumlarının tespiti için yapılmıştır. Bilhassa asker sayısı ve vergi 
oranı için yapıldığı bilinmektedir. XIX. yüzyılın ilk yarısında Menteşe Sancağında bulunan 
gayrimüslimler hakkında yapılan bu çalışmada, Menteşe’nin gayrimüslim unsuruna yönelik 
nüfus özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır.  

* Bu çalışma Nuri ADIYEKE danışmanlığından yürütülen “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında
Menteşe’de ve Gayr-i Müslim Nüfus” adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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Abstract 

Population is one of the subjects that do not lose its importance in topicality in social sciences. 
The population density, economic activity and migration movements of a geographical area are 
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the state. It is widely known that census is done particularly for the number of soldiers and for 
the tax ratio. Hereby it is aimed to demonstrate the demographic characteristics of non-Muslim 
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GİRİŞ 

Arapça’da “Nefs” kelimesinin çoğulu anlamına gelen Nüfus (Develioğlu, 1997: 876) genel bir 
ifadeyle yeryüzünde sınırları belirli bir alanda ve zamanda bulunan insan sayısının toplamı 
olarak tanımlanmaktadır (Kodal, 2009: 234). 

Siyasi bir otorite yönettiği ülkenin idari, iktisadi ve askeri özelliklerinin mevcut durumunu 
görebilmek, halkın nüfus miktarını ve özelliklerinin belirlenmesi ihtiyacıyla nüfus sayım 
çalışmaları yürütülebilir. Bu bağlamda Osmanlı idarecileri Klasik dönemde (1300, 1600) 
tebaasının mevcut durumunu görmek ve Osmanlı Devleti’nin mali ve askeri ihtiyacının tespit ve 
karşılanması amacı ile nüfus sayım çalışması yapmışlardır (Güneş, 2014: 222). 

Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımı olarak teşkil edilen çalışmanın önemi ve ciddiyeti şu şekilde 
gösterilebilir. Kemankeş Kara Mustafa Paşa sadrazamlığı döneminde (1638-1643), Sultan 
İbrahim’e sunulan layihada;  

“Tahrir: Memleket yazımı demektir. Gayet lazımdır. Otuz yılda bir kere tahrir-i memleketi kanundur. 
Amma gayet Müslüman ve dindar adamlar tayin olunup cümle mahrusa bir uğruna tahrir lazımdır” 
ifadesinde görüldüğü gibi ve ayrıca Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın; “Reayanın defteri dahi Divan-
ı Âli defterhanesine mazbut olup otuz senede bir tahrir olunup mürde ve marizleri ifraz ve hariç ezdefter 
olanları müceddeden deftere kaydettirmek lazımdır”şeklindeki ifadeler Osmanlı Devleti’nde sayımın 
ciddiyeti hakkında bilgi vermektedir (Karal, 1943: 6). Osmanlı Devleti’nde yapılan nüfus 
sayımlarının temel amacı ordunun asker ihtiyacını karşılamak ve vergi toplamak olduğundan bu 
sayımlar günümüz nüfus sayım tekniklerinden uzak kalmıştır (Barkan, 1941: 182-183). 

İlk nüfus çalışmaları olarak görünen Klasik dönem tahrir defterleri 17. yüzyılda değişime 
uğramıştır. Mukataa, avarız, cizye, tımar ve evkaf defterleri yerine; nüfus ve ekonomi temel 
alınarak daha ayrıntılı bilgiler sunan avarız hane defterleri, cizye muhasebe defterleri, evkaf 
tahriri ve evkaf yoklama, nüfus yoklama defterleri, vilayet muhasebe defterleri ve mevacip 
defterleri tutulmaya başlanmıştır (Çimen, 2012: 193). 

Osmanlı Devleti bünyesinde demografik bilgileri ihtiva eden kayıtların arşivlenmesi gerek yerel 
tarih araştırmaları gerekse devletin ekonomik, kültürel ve askeri yapısı hakkında önemli bilgiler 
sunmaktadır. Ne var ki XVII. ve XVIII. yüzyıllarda modern anlamda nüfus sayımlarının 
olmaması Osmanlı nüfusu ile ilgili yapılacak çalışmaları olumsuz yönde etkilemişse de II. 
Mahmut ile birlikte Osmanlı Devleti’nde yapılan modern nüfus çalışmaları bu boşluğu 
doldurmuştur. Nüfus sayım çalışmalarının olmayışı, Osmanlı Devleti’nde bu dönemin karanlık 
olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. Ancak XIX. yüzyılda yapılan nüfus çalışmaları erken 
dönem çalışmalarının aksine, dönem hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır (Elibol, 2007: 157; 
Koçak ve Taşkıran, Mart 2014: 421; Koçak ve Taşkıran, 2014: 718). 

MENTEŞE YÖRESİNE AİT NÜFUS VE TEMETTUAT DEFTERLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nüfus Defterinin Değerlendirilmesi 

Çalışmaya konu teşkil eden defterin tanıtımını yapmadan evvel bu defterin tutulma amacını 
belirtmek gerekir. Defterin kayıt amacı, defter girişinde belirtildiği gibi bu tarihte Menteşe 
livasında ikamet etmekte olan ehl-i zimmet re’âyânın tek tek ve erkek çocuklarıyla beraber 
istihkaklarına göre yükümlü oldukları cizye oranını kayıt ve kontrol amaçlı yapılmış bir sayım 
olduğu söylenebilir. Netice itibariyle incelemesini yaptığımız bu defterin amaç ve kayıt usulleri 
açısından modern anlamda ayrıntılı nüfus defterleri çerçevesinde değil, klasik tahrir ve kayıt ve 
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dolayısıyla alınacak cizye miktarını kayıt ve tespit defteri bağlamında değerlendirilmesi 
gerektiğini söyleyebiliriz.  

Çalışma konumuza esas olan defter Hicri 1247tarihli defter olup Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 
NFS.d. no:3122 numarasıyla kayıtlı Menteşe Livası re’âyâ defteridir. Miladi 1831/1832 Menteşe 
Livası’na ait bu defterde hiç Müslüman nüfus kaydedilmemiştir. Bundan dolayı aynı tarihte 
Müslüman nüfusu kapsayan bir nüfus sayımı yapılmış olsa dahi ayrı defterlere kaydedilmiş 
olduğu söylenebilir.  

Araştırma konumuzu teşkil eden defter 21.5x57.5 ebadında olup, 8 varaktan oluşmakta ve her bir 
varak kendi içerisinde iki sayfaya ayrılmak üzere 17 sayfadan oluşmaktadır. Defter ciltli ve 
ebrusuz olup 13 ve 17 numaralı sayfaları boş bırakılmıştır. Herhangi bir mükerrer sayfası yoktur. 
Defter varak usulü ile hazırlanmış olduğu bilgi formunda yazmaktadır. Ancak her varak kendi 
içerisinde sayfa bazında numaralandırılmıştır.  

Defterin ilk varağında “Liva-yı Menteşe’nin hâvi olduğı mahalde mütemekkin ehl-i zimmet reâyâ ferde 
ferd ve veled-i zükûruyla” kaydedildiği yazmakta ve ilk olarak “Kasaba-i Bodrum’da kâin re’âya-yı 
ehl-i zimmet” başlığı altında Rum Cemaatinin sayımı yapılmıştır.  

Defterde kişiler kaydedilirken kişilerin hangi milletten ve hangi kazadan olduğunu gösteren 
yazılar, mahalle isimleri, kaza isimleri kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Kişilerin yaş ve isimlerini 
gösteren ayrıntılı bölümler ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Ancak yaşları gösteren rakamlar 
kırmızı mürekkeple kaydedilmiştir. Defterin tümünde her bir hane tek bir bölüme yani hane 
reisinin yazıldığı kısımda toplanmıştır. Mesela “Yanni veled-i Yorgi ve oğlu Anastaş veled-i Yorgi” 
diye yazılmakla beraber her birinin yaşı isminin hemen altına yine kırmızı mürekkeple 
belirtilmiştir. Yaş ibaresi ise Arapça “sinn” şeklinde belirtilmiştir. İstisnai olarak birçok yerde 
“sinn” diye yazılmadan da yaşlar rakamlarla kaydedilmiştir.  

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan nüfus ile ilgili kayıtlara baktığımızda elimizdeki 
defterden farklı olarak şahısların “kır sakallı, ak sakallı, sarı bıyıklı, ter bıyıklı, orta boylu, uzun boylu, 
kısa boylu” gibi dış görünüşlerini gösteren sıfatlar kullanılarak kayıtlıdır. Ancak incelemesini 
yaptığımız bu defterde bu gibi ayrıntılı tasvirlere rastlamamaktayız.  

Defterde genel olarak kişilerin isimleri verilirken lakap ve sıfatları, aile adları veya icra etmiş ve 
etmekte oldukları meslek adlarıyla belirtilmişlerdir. Buna örnek olarak “Turnaoğlu Kostantin, 
Zahralı oğlu Yanni, Bakkal Kostanti, Burgucu Pavli”gibi ibareler verilebilir. Burada kişiler 
kaydedilirken hane reisi yazıldıktan sonra devam edilerek oğulları ve torunları yani hanenin 
tümünde kaç erkek yaşıyorsa bunların tümü bir arada yazılmış olup hanedeki her erkek ayrı 
olarak yazılmamıştır. 

Ayrıca cizye vergisi verenlerin durumunu (mükellef olunan cizye miktarı) belirten ibarelerin yanı 
sıra veremeyenlerin ne sebeple vermedikleri de özel durumları belirten kısma yazılmıştır. Mesela 
“a’mâ olduğundan kâğıdı yoktur, papaz olduğundan nâ-kağıd, cizyeye müstehâk olmağla i’lan-ı istihkâkı 
vardır” gibi kayıtlarla belirtilmiştir.  

Söz konusu özel durumlar kişinin isminin hemen üstünde yukarıya doğru eğik yazıyla 
belirtilmek suretiyle kırmızı mürekkeple kaydedilmiştir. Yine birçok nüfus defterinde sonraki 
kişinin bir önceki kişinin özel durumu ile aynı durumu taşıdığını belirten “bu dahi” ibaresi yerine 
defterimizde “kezâ” ibaresi kullanılmıştır.  

Sayım işlemi kayda geçirilirken cizye mükellefiyetleri “ednâ, evsât ve a’lâ” olarak yazılmıştır. 
Bunlar defterin fihristinde de yazıldığı gibi ednâya “d”, “د”evsâta “tâ”“ اط ” ve a’lâya “‘a” “ اع ” 
heceleriyle kısaltılarak verilmiştir. Aynı şekilde cizye mükellefiyetleri evsâttan ednâya, aâ’dan 
evsâta düşürülmüş veya çıkarılmışsa kişilerin isminin üstüne kırmızı mürekkeple a’lâ fi-evsât, 
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evsât fi-a’lâ, ednâ fi-evsât şeklinde belirtilmiş, bu ibarelerin ne anlama geldiği de yine defterin 
fihristinde belirtilmiştir.  

Defterin son varağında ise bu vergiler kaza, kasaba, karye baz alınarak cemaatlerine göre ayrı 
ayrı olmak üzere yekûn olarak liste halinde verilmiştir. Ancak belirtmek gerekiyor ki defterde 
yer alan nüfusun toplamlarında birçok yerde yanlışlıklar yapılmıştır. Bu konuya çalışmamızın 
ilerleyen bölümlerinde değinilecektir.  

Öte yandan defterde kişilerin nereli olduğunu veya nereden Menteşe’ye geldiğini veya nereye 
gittiği belli olmayanları gösteren ibareler de sıkça kullanılmıştır. Mesela bunlara “yabancı olup 
buraya mütemekkin, Bodrum’dan menkûl, Milas’tan, kayıptır” gibi daha birçok örnek verilebilir. 
Ayrıca defterde kişiler baba adlarıyla beraber yazılmışlardır. Bunlar yazılırken de “oğlu” 
anlamına gelen “veled-i” kelimeleri kullanılmıştır.  Bu duruma örnek olarak “Yorgi veled-i Anastaş, 
Vasil veled-i Mihal” ibareleri gösterilebilir. 

İsimler konusunda defterimizin bir diğer özelliği ise “Agusto oğlu Masko, Kiryako, Hrido” gibi bir 
usulle isimlerin kısaltılarak ve bozuk şekilde yazılmasıdır.  Bu tür isimleri defterimizin aslına 
sadık kalarak aynen olduğu gibi yazdık. Ancak özellikle meslek isimlerini transkript kurallarına 
bağlı kalarak ve daha iyi anlaşılması için bugünkü yazım şekliyle mesela “divarcı” ismini duvarcı 
şeklinde yazmayı tercih ettik.  

Defterde kişiler yazılırken önce hane reisi, sonra varsa oğulları büyükten küçüğe doğru 
sıralanarak kaydedilmiştir. Yani defter yaş sırasını baz almıştır. Kişiler yazılırken hanenin reisi 
ölmüşse dahi isminin önünde “halik” sıfatı kullanılmıştır.  “Halik Nikola ve oğulları Yorgi (8) ve 
Yanni (6)” gibi ibareler bu duruma örnektir.  

Çalışmamıza konu olan bölge ile ilgili Müslim ve gayrimüslim konusunda ayrıntılı ve değerli 
bilgileri ihtiva eden Mübahat S. Kütükoğlu’na ait “Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı)” 
adlı çalışmaya bakılmasına fayda vardır (Kütükoğlu M.S, 2010: 1-286). 

 

Temettuat Defterlerlerinin Değerlendirilmesi 

XIX. yüzyılın Menteşe Sancağı’na ait gayrimüslimlerin kayıtlı olduğu altı tane temettuat defteri 
tespit edilmiştir. Bunların ilki, H. 1261yılına ait Menteşe Sancağı, Bodrum kazası Rum 
mahallesinin emlak ve arazisine ait temettuat defteridir. Bu defter Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinde ML.VRD.TMT.d. no:01634 numarasıyla kayıtlıdır. 

Bu defter 18x51 ebadında olup 24 sayfadan oluşmaktadır. Ancak sayfa sayıları verilmeyen bu 
defterin elimize ulaşan sayfa sayısı 21’dir. Defter ciltsiz ve ebrusuzdur ayrıca içinde tekrar eden 
sayfası yoktur ve siyah mürekkeple yazılmıştır bu bilgiler. Hane ve sıra numaraları periyodik 
doğrultuda (ard arda) yazılmamış. Bazı hane ya da sıra numaraları atlatılarak kaydedilmiştir 
(BOA, 01634: 1-21). 

Defterde kişiler kaydedilirken fiziksel özellikleri yazılmamış, isimleri veyahut lakapları ile 
yazılmışlardır. Varsa meslekleri kaydedilmiş ve ödemekle yükümlü cizye miktarları yazılmıştır. 
Kişilerin arazi ve emlakları kaydedilirken yıllık hasılatları hesaplanmış. Ayrıca “alildir, sakat, 
topal”dır vb. gibi ibareler kullanılarak şahısların engel durumları belirtilmiştir (BOA, 01634: 20). 

İkinci temettuat defterimiz; Menteşe sancağına bağlı Datya’daki Rum Cemaatinin temettuat 
defteridir. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde ML.VRD.TMT.d. no:01778 numarayla kayıtlı olan bu 
defter 27x60 ebadında ve toplam 20 sayfadır. Bu sayfalardan ikisi kayıptır. Defterde Datya’nın 
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emlak ve hayvanatlarının adedi ve vergi durumu hesaplanmasında siyah mürekkep 
kullanılmıştır. Bunun dışında açıklama yapılmamıştır. 

Deftere hane numarası üzerinden kişiler isim ve lakaplarıyla kaydedilmiş ayrıca kişilerin 
eşkâlleri de belirtilmiştir. Bu belgenin benzerlerinde bulunan, kişinin devlete ödediği vergi 
miktarını belirten “Â’la, evsat ve edna” gibi terimlerin belgede kaydedilmemesi defterin cizye 
yönünden eksik olduğunu göstermektedir. Defterin son kısmında defterin yazımında görevli 
Müslim-gayrimüslim memurların mühürleri bulunmaktadır (BOA, 01634: 1-20). 

Çalışmada istifade edilen üçüncü defter ise Başbakanlık Osmanlı Arşivinde ML.VRD.TMT.d. 
no:02265 numarayla kayıtlı olan ve 50x18 ebatlı temettuat defteridir. Toplamda 4 sayfadan oluşan 
bu defter ciltsiz ve ebrusuz olup siyah kalemle yazılarak hane ve sıra numaraları titizlikle 
kaydedilmiştir. 

Menteşe sancağına bağlı bu defter Menteşe Sancağı’nın Mandalyat Kazası Rum taifesinin emlak 
ve temettuat defteridir. Deftere kayıtlı kişilerin; isimleri meslekleriyle kaydedilmiştir. Eşkâller 
yazılmamış mükerrer sayfası olmamakta ve kayıp sayısı da olmamaktadır. Kişilerin arazi ve 
emlaklarından ödedikleri vergi miktarının yıllık hasılatlarının yazılı olduğu defterdir (BOA, 
02265: 1-4). 

Çalışmamızda dördüncü sırada istifade ettiğimiz bir diğer kaynağımız ise Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinde ML.VRD.TMT.d. no:17559 numarayla kayıtlıdır. 17x48 ebadında olan ve Ermeni 
Taifesine ait olan temettuat defteri Hicri 1261 yılında yazılmıştır. Sayfa düzeniyle yazılmış 
temettuat defteri, toplamda 8 sayfadan oluşmaktadır. 6-8. sayfalarının boş olduğu ve eldeki 
bilgilere göre de toplam 8 sayfanın 5 sayfası araştırmamıza dâhil edilmiştir. Siyah mürekkeple 
yazılan bu defterde kişiler, hane ve sıra numarasına göre kaydedilmiş, kişilerin lakapları 
meslekleri yazılmıştır. Emlak ve arazi gelirlerinin tespiti amacıyla yazılmış temettuat defteri 
içeriğinde özel ibarelere yer vermiştir örneğin; göçler ve amelmande olan durumlar belirtilmiştir 
(BOA, 17559: 1-8). 

Muğla’nın emlak arazi ve hayvanat kayıtlarını içeren ve Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 
ML.VRD.TMT.d. no:02382 numarayla kayıtlı olan temettuat defterinden ise çalışmamızda beşinci 
sırada istifade ettik. Defter ciltsiz ancak ebrulu olup ilk sayfasında kâtip tarafından sayfayı kaplar 
boyutunda “mim” ibaresi yer almaktadır. 27x78 ebadında olan emlak ve arazi defterimiz sayfa 
düzeniyle yazılmıştır. Toplamda 12 sayfadır ancak bir sayfa kayıptır.  Defterde şahıs isimlerinden 
önce hane numarası kaydedilmişse de hane numaralarında eksiklikler tespit edilmiştir. 
Kaydedilen kişilerin hayvanat ve emlak varlıkları vergilendirilmiş; ancak herhangi bir vergi 
sınıflandırması yapmadan, miktarlarını belirtip kaydı tamamlamıştır. Kişi isimlerini 
kaydederken lakap ve mesleklerini de yazmışlardır ve hatta fiziksel bir portre çıkartmak suretiyle 
eşkâlleri belirtilmiştir. Sayfanın sonunda kaydın tamamlandığına dair bir açıklama yapılmış ve 
bu kayıtta görevli kişiler; Müslüman ve gayrimüslim memurlar, kâtibi emval, kadı, sandık 
memuru üyesinin mühürlerinin basılıp temettuat kaydının tamamlandığını görmekteyiz (BOA, 
02382: 1-12). 

Çalışmada altıncı ve son sırada istifade edilen defter ise Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 
ML.VRD.TMT.d. no:02601 numarasıyla kayıtlı olan temettuat defteridir. Bu defter de ebrusuz ve 
ciltsiz olup 28x79 ebadında ve Muğla hasıllığına bağlı Taraça ehl-i zimmet reayanın emlak arazi 
ve hayvanat defteridir. Defterde kişiler isimleri, eşkâlleri ve meslekleriyle kaydedilmişlerdir. 
Ödemekle yükümlü vergi mükellefiyetleri yıllık olarak hesaplanmıştır. Sayımda görevli olan 
kişilerin; 2 Müslüman ve 1 de gayrimüslim memurun mühürleri ayrıca bu memurların sayımı 
tamamladıklarına ait açıklama mevcuttur (BOA, 02382: 1). 
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XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA MENTEŞE SANCAĞINDA GAYRİMÜSLİM 
NÜFUS  

İnceleme ve transkripsiyon yaptığımız H.1247 (M.1831) tarihli nüfus defterindeki kayıtlar 
Menteşe sancağı ve bağlı kaza, kasaba ve karyelerdeki gayrimüslim nüfus sayımlarını tespit 
etmemize imkân vermektedir. Bu tarihte nüfus sayım-kayıtlarına dâhil edilmiş olan Menteşe 
Sancağı ve bağlı yerlerdeki gayrimüslim cemaatler Ermeni, Rum, Yahudi ve bu cemaatlere 
mensup olup Yabanciyan adı altında dışarıdan göç edenler olmak üzere üç cemaatten 
müteşekkildir.  

Temelde bu cemaatleri inanç bakımından bir ayırıma tabi tutacak olursak Hıristiyanlık ve 
Musevilik olarak iki ayrı din mensubu cemaat bulunmaktadır. Hıristiyanlık inancına mensup 
olanları Ermeni ve Rumlar, Musevilik inancına mensup olanları ise Yahudiler teşkil etmektedir. 
Ancak Musevi inancına sahip olanlar Yahudiyân, Ermeniler Ermeniyân, Rumlar Rum ve Rumiyân 
adı altında kaydedilmişlerdir. H.1247 tarihinde nüfus defterine göre Menteşe Sancağında 
mütemekkin olan gayrimüslim cemaatler; Rumlar, Yahudiler ve Ermenilerdir. 

Menteşe Sancağının yer isimleri diğer birçok coğrafya, bölge ve şehirlerde olduğu gibi günümüze 
kadar yer isimleri değişerek gelmiş olmakla beraber o tarihten günümüze kadar değişime 
uğramayan yer isimleri de vardır.  

Bodrum, Mandalyat, Karaova, Eskihisar, Datya, Tarahiyye, Muğla kazaları ve Megri kazasına 
bağlı olan Kayı, Sübice karyelerinde ve ayrıca Milas kasabasında, Mes’uli (kaza), Tavas, Döger, 
Ula ez-Rodos (kaza), Köyceğiz (kaza) gibi yerler bunlara örnektir. 

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Menteşe Sancağında Gayrimüslim Nüfusun Sayı ve 
Oranları 

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Temettuat Defterleri Kataloğunda Menteşe Sancağı ve bağlı 
yerlere ait altı adet temettuat defterini, çalışma konumuza yakın ya da aynı tarihlere denk gelmesi 
sebebiyle dâhil ettik. Bunlardan ilki (BOA, 1643: 1-11) Menteşe Sancağına bağlı Bodrum 
Kazası’nda Rum milletinin emlak ve arazilerinin kayıt edilmiş olduğu defterde 150 hane bulunan 
Rum nüfusunu 156 kişi olduğunu ayrıca Muğla’ya bağlı Datya Rum Cemaatinin emlak ve 
arazilerinin kaydedilmiş olduğu defterde (BOA, 1778: 1-8) toplamda 73 kişi olduğunu 
hesapladık.  

Bir diğer temettuat defterimiz (BOA, 2265: 1-3) Mandalyat Rum Cemaatinin emlak ve arazi defter 
kaydında nüfus sayısının 11 kişi olduğunu tespit ettik. Muğla Rum Cemaatinin emlak ve arazi 
temettuat defterinde (BOA, 2382: 1-6) mevcut nüfus sayısının 46 kişi olduğunu tespit ettik. Ayrıca 
Muğla’ya bağlı Taraça kazasının Rum’ların arazi ve emlakının temettuat defterinde (BOA, 2601: 
1) 6 kişinin kaydı bulunmakta. Son olarak değineceğim Muğla Ermeni taifesinin emlak ve arazi 
kayıtları yapılmış (BOA, 17559: 1-3) ve kişi sayısı, 19 kişi olarak sayıldı. 

Buna göre Muğla’ya bağlı kazalar ve Muğla olmak üzere hazırlanmış yakın tarih temettuat 
defterlerinin sayısına göre belirlediğimiz Ermeni sayısı; 19 kişi ve Rum sayısı ise 292 kişidir. 
Gayrimüslimlerin toplam nüfusları 311 kişi olarak tespit edildi. Temettuat sayımlarında başta 
kaynak değerlendirilmesinde de söylediğimiz gibi defter aralıklarında sayfa kayıpları ve yaşanan 
göçlerle sayımın net olmadığı; ancak elimize geçen kaynakların doğrultusunda söz konusu 
tarihler arasında bölgede sakin olan nüfus belirtildi. 

H.1247 (M.1831) yılına ait olan nüfus/icmal defteri Menteşe Sancağı’nın gayrimüslim erkek 
nüfusunu tespit etmemize imkân sağlamıştır. Defterimizdeki veriler ışığında gayrimüslim 
nüfusunun cemaatler bazındaki oranları Ermeniler 57 kişi, Yahudiler 38 kişi ve bu tarihte 
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gayrimüslim nüfusu içerisinde çoğunluğu oluşturan Rumlar ise 2581 kişidir. Buna göre H.1247 
tarihinde yapılmış olan bu nüfus sayımına dâhil edilmiş olan Menteşe Sancağı gayrimüslim 
nüfus toplamı 2676 kişidir. Toplam hane sayısı ise 1398’dir (BOA, 3122, 1-7). 

Menteşe Sancağından Dışarıya Gelenler ve Gidenler  

Günümüzde olduğu gibi geçmişte de ekonomik, siyasi, sosyal, savaş, kuraklık, kıtlık ve salgın 
hastalıklar gibi sebeplerle insanlar bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalmışlardır. 
Menteşe sancağına çeşitli sebeplerle gelip yerleşenlerin yanı sıra çeşitli sebep ve amaçlarla 
buradan başka yere göç edenlerin de olduğunu defter kayıtlarından anlamaktayız. 

H.1247 tarihli bu defterde kişiler kaydedilirken sayım sırasında hazır bulunmayıp başka yerde 
olan kişiler sayım sırasında bulundukları yerin ismiyle beraber kaydedilmişlerdir. Yine aynı 
şekilde sayım sırasında hazır bulunup başka yerlerden buraya gelmiş olan kişiler de geldikleri 
yerin adıyla beraber kaydedilmişlerdir.   

Bazı yerlerde kişilerin nereden geldiği ve geldiği yerin ismi verilmekle beraber çoğu yerde kişinin 
nerden geldiğini yazmak yerine yabancı olup buraya mütemekkin diye kaydedilmişlerdir. Defterde 
Menteşe yöresine dışarıdan gelenleri belirtmek için söz konusu kişinin geldiği yer isminin başına 
Türkçe’de yönelme eki olup, “–den, -dan” anlamına gelen ve Farsça bir ek olan ez ibaresi 
kullanılmıştır. Ez Denizli (Denizli’den), Ez Rodos (Rodos’tan) gibi örneklerde olduğu gibi 
durumları bunlara örnek vermek mümkündür. Kişinin buraya nereden geldiğini belirtmek için 
ise Bodrum’dan menkul örneğinde olduğu gibi belirtilmiştir. 

Defter kayıtlarından anlaşıldığı üzere Menteşe’nin göç hareketlerinin çok yüksek olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Yapılan bu göçlerin de daha çok Menteşe sancağına bağlı yerler 
arasında olduğu söylenebilir. Bodrum, Milas, İstanbul, Rodos, Isparta, Burdur, Yenişehir, 
Denizli, İzmir gibi yerler dışarıdan gelen kişilerin geldikleri veya gittikleri yerlerdir. Ayrıca 
dışarıdan gelen kişiler, ait olduğu cemaatin sayımı içerisinde sayılmışlardır ve Yabanciyân başlığı 
altında kaydedilmişlerdir. Dışarıdan gelen ve dışarıya gidenler yaşları ve gittikleri veyahut 
geldikleri yer isimleri ile beraber verilmişlerdir. 

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Menteşe’de Gayrimüslim Nüfusun Meslekleri 

İncelemesini yaptığımız defter bize Menteşe sancağında icra edilmiş olan meslek isimlerini sayı 
ve türlerini tespit etme imkânı vermektedir. Ancak bu isimlerin bazılarının sıfat bazılarının baba 
adları, lakapları veya aile adlarından ileri geldiğini söyleyebiliriz. Bu ayırım çerçevesinde 
sayımın yapıldığı tarihte birebir icra edilen meslek olarak düşündüğümüz meslek adlarını ve 
sıfat veya babadan kalma meslek adı mahiyetinde olan meslek adlarını ayrı çerçevede 
değerlendirmeyi uygun gördük.  

Mesela kayıtlarda hane nüfusunun bir kişiden müteşekkil olduğu numarada yaşayan 18 
yaşındaki şahıs “Çeşmeci Kara Yorgi Oğlu Dimitri” şeklinde kaydedilmiştir. Buradan yola çıkarak 
sayıma tabi tutulan kişi Dimitri’dir. Çeşmecilik mesleğini yapan ise babası Kara Yorgi’dir. Ancak 
Kara Yorgi sayımda yer almadığından dolaylı olarak çeşmecilik mesleği verilebilir ise de biz 
meslek nevilerini tespit ederken sayıma dâhil olan şahısları ve bu şahısların mesleklerini bu 
tarihte birebir icra etmeleri temelinde verileri ortaya koymaya gayret ettik. Bu dönemde yörede 
“Değirmenci 86, Çoban 70, Bahçıvan 52, Çiftçi 39, Terzi 38, Dülger 30, Papuçcu 21, Papaz 20, Ekmekçi 
16, Bakkal 14, Kuyumcu14, Marangoz 13, Kalaycı13, Çerçi 12, Burgucu 11, Gemici 10, Bezirgan 9,  
Kocabaş 8, Şerbethaneci 6, Yazıcı 5, Boyacı 5, Tütüncü 4, Rençber 4, Berber 3, Çeşmeci 3, Simitçi 3, Balıkçı 
3, Bardakçı 3, Reis 3, Katmerci 3, Kayıkçı 3, Kasap 3, Boyacı 2, Menzilci 2, Kalafat, 2, Ziftçi 2, Kahveci 2, 
Haham 2, Eskici 2, Dalyancı 2, Yağhaneci 2, Hizmetkar 2,  Çuha 2, Debbağ 1, Çaker Reis 1, Basmacı 1, 
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Prinç Muadili 1,  Hekim 1, Mumcu 1, Sabuncu 1, Kiremitçi 1, Katırcı  1, Tuzcu 1, Siperci 1, Duvarcı 1, 
Demirci 1, Saka 1,  Çaker 1, Kârhaneci 1, Kürekçi 1, Dökmeci 1, Seyis 1, Yağcı 1, Odabaşı 1, Avcı 1, 
Çorbacı 1,Sarraf 1, Bargirci 1, İşçi 1, Bakırcı 1, Mimar 1, Çilingir 1, Anbarcı1, Fırıncı 1, Atar 1, Küçük 
kahya 1” (BOA, 3122, 1-7) olmak üzere toplam 574 meslek erbabı bulunmaktadır. Bu oran ise 1831 
tarihinde bölgede yaşayan toplam 2676 erkek nüfusun %21,44 gibi yüksek bir orana tekabül 
etmektedir. Bu durum ise gayrimüslim erkeklerin bölgenin iş hayatına katkısını göstermesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Her ne kadar bir meslek adını gösteriyor ise de aile adı olarak kullanılan sıfatlar da defter 
kayıtlarında mevcuttur. Esasında bu isimlerin kayıtlarda yer alan kişilerin babalarının, 
dedelerinin veya atalarının yaptığı mesleklerden ileri geldiği söylenebilir. Bunlara örnek olarak 
Çobanoğlu, Zahralıoğlu, Kuyumcuoğlu, Papazoğlu, Kara Vikir (?), Turnaoğlu, Arabacıoğlu, Paracıoğlu, 
Kocabaşoğlu, Üzümcüoğlu, Kanburoğlu, Rodosluoğlu, Çiçeklioğlu, Varsamoğlu, Kolluoğlu, 
Gülçenelioğlu, Hıntaoğlu, Acaroğlu, Duloğlu, Tellioğlu, Şilelioğlu (?), Öceloğlu, Ispartalıoğlu, 
Babalıoğlu, Palamutoğlu, Korbenlioğlu, Kalafatoğlu, Balıkçıoğlu, İstanbulluoğlu, Kenderlioğlu, Terzioğlu, 
Sakızlıoğlu, Dalamanlı, Sustacıoğlu, Kocabaşoğlu, Karacaoğlu, G(K)ancaoğlu, Köseoğlu, Arnavutoğlu, 
Koçioğlu, Arslanoğlu, Emiralioğlu, Aydınlıoğlu, Hatımoğlu, Çolakoğlu, Kırcaoğlu, Varanlıoğlu, 
Küpelioğlu, Giritlioğlu, Hekimoğlu, Bakırcıoğlu, Acı Kanlıoğlu, Tekelioğlu, Abbasoğlu, Boldurloğlu, 
Paraşkeveoğlu, Çaylakoğlu, Yalioğlu, Akıllıoğlu, Nazaroğlu, Paçacıoğlu, Çâkeroğlu, Yağcıoğlu (BOA, 
3122, 1-7) gibi isimlerdir. 

Öte yandan gerek kişinin sahip olduğu bazı fiziksel özellikleri ile almış olduğu bazı lakap-sıfat 
niteliğinde isimlere de rastlamak mümkündür. Bunlar “Parmaksız İshak, Topal Serkis, Alaca Manol, 
Kolpa Nikola, Telli Yorgi, Koca Asparo, Kara Bıyık Yorgi, Kel Kostantin, Sarhoş Yorgi, Kör Lefter, Sarı 
Yorgi, Karakaçan Anton, Deli İstavri, Kör Vasil, Acı Yanni, Zeybek Manol, Köse Yanni, Saraydar Yorgi” 
(BOA, 3122, 1-7) gibi isimlerdir. Bu gibi isimler daha çok nüfus sayımına tabi tutulan kişilerin 
babalarının sıfat-lâkapları olarak görülmektedir. 

Gayrimüslim Cemaatlerin Kazalar İtibarıyla Ekonomik Durumları  

Muğla kazasında hem Rum hem de Ermeni Cemaati vardı. Muğla Rum Cemaati’nin erkek 
nüfusu 46 kişiydi. Rum Cemaatinin meslek sayıları ise şöyledir; “11’i değirmenci, 7’si bahçıvan, 4’ü 
dülger, 4’ü duvarcı, 2’si tütüncü, 1’i çalgıcı ve 1 kuyumcu” mesleğiyle uğraştıkları bilinmektedir. 
Yukarıda belirttiğim üzere Rum Cemaati’ne ait bir kuyumcu ve bir de terzi dükkânı 
bulunmaktadır. Cemaatin büyük bir çoğunluğunun uğraştığı meslek değirmenci, dülger, 
tütüncü, seyis ve çalgıcı gibi hizmet sektöründe çalıştığı anlaşılmaktadır. Cemaatte ziraat ile 
uğraşan 7 kişi vardır. Bu kişilere ait 1 tarla kıta, 4 tarla dönüm, 1 bağ dönüm ve 3 yaylalık eşcarı 
bulunmaktadır. Görüleceği üzere cemaatin hizmet sektörü, tarımsal sektörden daha önemli yer 
tutmaktadır. Cemaat mensuplarının toplam 1 dana, 7 sığır eniğinin yanı sıra 5 adet binek 
hayvanları da vardır (BOA, 2382: 1-6). 

Cemaate ait toplam gelir 21.500 kuruştur. En az geliri olan “Abacı İstergo oğlu şabbı emret (genç) 
Duvarcı Şakird (kalfa)” 100 kuruştur. En çok geliri olan da “Değirmenci Deli Manol” 850 kuruş idi. 
Cemaatin ortalama geliri; 467 kuruş tutmaktadır. Cemaat içinde hiçbir geliri olmayan yardıma 
muhtaç bir kişi vardır.  

Muğla’da Rum Cemaati’n yanı sıra Ermeni Cemaati de bulunmaktadır. 16 hanelik küçük bir 
cemaat olan Ermeni Cemaati toplamda 19 kişiden oluşmaktadır. Ermeni taifesi içinde “Tüccar 
Madriyos veledi Margiryos” çok önemli bir kişi idi. Cemaate ait servetin çok büyük bir kısmı bu 
kişiye aitti. Bu kişinin yanı sıra 1 bakkal, 1 kuyumcu, 1 sarraf, 1 terzi çırağı, 4 terzi, 4’te hizmetkâr 
vardı (BOA, 17559: 1-3). 
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Ermeni Cemaati içinde tarımsal üretim de önemli bir sektör idi. Cemaat üyelerine ait 100 dönüm 
tarla, 2,5 dönüm bağ ve 120 zeytin ağacı vardı. Bunlardan elde edilen ürün ise; buğday, darı ve 
susamdır. Cemaat üyelerinin toplam 50 adet koyun ve 50 adet keçi vardı.  

Cemaate ait toplam gelir 14.415 kuruşken, ortalama gelir ise; 758 kuruştur. Cemaatin içinde hiçbir 
geliri olmayıp yardıma muhtaç şeklinde tanımlanan kişi sayısı 1’dir.  

Muğla’ya bağlı Mandalyat kazasında Rum Cemaatinin erkek sayısı 11 kişiydi. Kişilerin 
meslekleri ise şöyledir; 3 meyhaneci, 2 terzi, 1 mumcu, 1 ekmekçi, 1 boyacı, 1 bahçıvan, 1 bakkal, 
1 de hademe vardı. Rum Cemaatinde hizmet sektörü önemlidir. Ayrıca tarımsal sektörde 11 bağ 
dönüm ve 35 mezru tarla dönümünün yanı sıra 48 zeytin ağaç sayısı mevcuttu. 5 binek hayvan, 
4 sağmal inek ve 24 kovan sayısı vardır. Mandalyat Rum Cemaatinin yıllık temettuatı; 8.440 
kuruştur ve cemaatin ortalama geliri; 767 kuruştur (BOA, 2265: 1-3). 

Bodrum sancağı Rum Cemaatine ait temettuat defterinde hane sayısı 150 kişi ve kişi sayısını 156 
kişi olarak tespit ettik. Cemaatin mesleklerine bakıldığında, 37 divarcı, 11 değirmenci, 10 dikici, 
9 ahtapotçu, 9 bahçıvan, 8 kayıkçı, 8 marangoz, 6 çoban, 5 terzi, 4 ekmekçi, 3 divarcı çırağı, 3 ırgat, 
2 divarcı kalfası, 2 ekmekçi çırağı, 2 kalaycı, 2 dikici çırağı, 2 dikici kalfası, 2 demirci, 2 balıkçı, 2 
terzi kalfası, 2 papaz, 2 meyhaneci hademesi, 1 divarcı başı, 1 fırıncı, 1 hademe, 1 kalafat, 1 kassap, 
1 kuyumcu, 1 meyhaneci, 1 taşçı, 1 terzi çırağı, 1 tütüncü, 1 bahçıvan çırağı, 1 boyacı, 1 burgucu, 
1 çoban çırağı ve 1’de denizci vardı. Rum Cemaati içinde hizmet sektörünün tarımsal sektörden 
daha fazla olduğu görülmektedir (BOA, 1634: 1-11). 

Rum Cemaatine ait kişilerin 7 binek hayvanı, 2 öküz, 65 sağmal keçi, 50 kısır keçi bulunmaktaydı.  
Ziraat ile uğraşan kişilere ait 4 bahçe dönümü ve incir bahçesi vardı. Vergilendirilmeler göz 
önünde bulunarak 8 kişi için boş bırakılmıştır; ancak geriye kalan kişiler için 90’ı evsat ve 58’i 
namzettir. Bunlar içinde 5 kişinin sakat/topal/gözleri illetli olarak kaydedildiği görülmektedir. 
Bodrum sancağı Rum Cemaatinin toplam temettuatı 70.780 kuruştur. Cemaat üyelerinin 
ortalama geliri ise; 453 kuruştur. 

Taraça Rum cemaatinde 6 kişi bulunmakta ve bunların meslekleri; 2 çoban, 2 çiftçi, 1 ziftçi vardı. 
Tarımsal sektörde yoğunlaşan bu cemaatin mülklerine bakıldığında, 8 arılı kovan, 5 kara sığır 
eniği, 1 dana, 10 merkep, 1 öküz, 120 keçi, 18 koyun, 2 tosun, 3 tarla kıta, 22 tarla dönüm, 1 su 
değirmeni, 2 incir ağacı, 2 zeytin ağacı, 4 asmalık, 6 limon ağacı, 3 portakal ağacı vardı. Taraça da 
yaşayan Rum Cemaatinin sayısı az olmasına rağmen mülkleri fazlaydı. Toplam temettuatı 3.750 
kuruş ve ortalama gelir ise 625 kuruştu (BOA, 2601:1). 

Datça Rum Cemaatine ait erkek nüfusu 73’tür. Cemaat mensubunun mesleklerine bakıldığında 
bunların 11’i çoban, 5’i değirmenci, 5’si papuçcu, 4’ü çiftçi, 4’ü bahçıvan, 2’si yapıcı, 2’si kalaycı 
ve 1 terzi bulunmaktadır. Cemaatin geneline bakıldığında tarımsal sektörde bulunan kişi 
sayısının fazla olduğu görülmektedir. Ziraatle uğraşan kişilere ait 22 merkep, 201 keçi, 26 kara 
sığır eniği, 18 dana, 151 arılı kovan, 10 binek hayvanı, 17 öküz, 37 koyun, 6 da tosun vardır. Ayrıca 
10 zeytin eşcarı, 50 badem eşcarı ve 3 tarla kıta mevcuttur. Cemaatin toplam temettuatına 
bakıldığında 11.225 kuruş olduğu görülmekte ve kişilerin ortalama geliri ise 153 kuruştur (BOA, 
1778: 1-8). 

Menteşe’ de yaşayan gayrimüslimlere ait temettuat defterleri ve bu cemaatlere ait ekonomik 
durum hakkında yeterince bilgi sunmaktadır. Biz de bu cemaatlere ait ekonomik verileri bu 
defterleri kullanarak derledik. 
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XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA MENTEŞE SANCAĞINDA GAYRİMÜSLİM 
NÜFUSUN CİZYE DURUMU 

Cizye, “kâfi gelmek; karşılığını vermek, ödemek” anlamına gelmektedir (Erkal, 1993: 42). Osmanlı 
Devleti’ne daha önceki Türk İslam devletlerinden intikal etmiştir (Kartal & Uysal, 2018, 237). 
Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin temel unsurlarından biri olan cizye vergisi, gayrimüslim 
erkek nüfusundan alınan vergi çeşididir (Kocaoğlu, 2016, 157). 

Osmanlı devleti vergi sistemi incelendiğinde iki dönüm noktasından oluştuğu görülmektedir. 
Birincisi, Osmanlı devletinin kuruluşundan Tanzimat-ı Hayriyye’nin ilan edildiği dönemi 
kapsamaktadır ve ikinci ise, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar ki süreci kapsamaktadır. 
İslamiyet’in başından beri uygulanan üç vergi sisteminden biri olan baş vergisi gayrimüslimlerden 
alınan haraçtır (Benlikol ve Müftüoğlu, 2000: 7). Ancak genel olarak bakıldığında, Balkanlarda 
dâhil kırsal alanlarda, köylü hanesinin reisi, bütün ev halkı için tek bir cizye ödemiştir (Kartal, 
2017: 447). Bu durumu daha çok klasik dönemde görmek mümkündür. Daha sonraki 
dönemlerde, vergide bireyselleşme diyebileceğimiz bir gelişme ortaya çıkmıştır vergi 
mükelleflerinin her biri ayrı ayrı kaydedilmiştir (Yörük, 2013:439-466). Kökeni itibarıyla İslam 
hukukuna dayanan vergiler, devletin dini özelliğini korumak ve devletin gelirleri arasında 
önemli bir yer kaplamaktadır. Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıla kadar “haraç” olarak adlandırılan 
vergi, sonrasında cizye, cizye-i şer-i veya baş haracı olarak tabir edilmiştir (İnalcık, 1993: 45). 

Geleneksel bir vergi olan cizye, Osmanlı Devleti’nin öncesinde var olan İslam Devletlerindeki 
uygulama yöntemlerinden pek fark yoktur. Osmanlı Devleti kuruluşundan Tanzimat’ın ilanına 
kadar geçen sürede değişikliğe uğramamış ve hiçbir zaman zaamet ve tımar sahiplerine 
bırakılmamıştır. Cizyedarlar ve özel memurlar vasıtasıyla hazine adına tahsil edilmiştir (Şener, 
1990: 112). 

Cizye iki şekilde alınırdı bunlar; maktu ve alerruüs idi. Alerruüs cizye, kişinin mali durumu 
dikkate alınarak, şahsı adına ödemekte yükümlü olduğu vergisidir. Maktu ise, fetihten sonra 
Osmanlı devletinin hâkimiyetine giren bağlı devletlerin ödedikleri vergiydi (Özcoşar ve Güneş, 
2006: 161). 

Gayrimüslim tebaadan alınan haraç vergisi, zengin, orta halli ve fakir olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Haraç kadın, çocuk ve yaşlılardan alınmazdı; hasta, sakat ve işsiz olmayan 
zımmiler ödemekle yükümlüydü ve vergi, zenginlerden 4, orta hallilerden 2, fakirlerden de 1 
dirhem gümüş akçe olarak alınırdı (Benlikol ve Müftüoğlu, 2000: 7). Bu miktar â’la (zahürü’l gına 
muksir), evsat (mutavassıtü’l hâl) ve edna (fakir-i mu’temel) olarak sınıflandırılmıştı. İslam 
hukukundan uyarlanan bu vergi oranları para birinin ve değerinin değişmiştir; ancak sadece 
oluşturulan sınıflar ve katsayı uygulaması aynı kalmıştır. Devletin zamanla mali olarak 
sarsılması ve paraya olan ihtiyacının artmasıyla cizye vergisinde de artmalar olmuştur (Benlikol 
ve Müftüoğlu, 2000: 161). 

Cizye, aklı baliğ olmuş, 300 akçelik menkule sahip olan ve ayrı iş gücü sahibi olan erkeklerden 
her ay peşin olarak alınmıştır. İslam fıkhı açısından cizyenin nakit olarak alınmasının yanında, 
elbise veyahut dinen uygun olan her türlü ürünlerin satışıyla da ödenmiştir (Erpolat, 2004: 192). 

Cizye vergisinin yükümlü olduğu kişinin beden ve ruh sağlığının iyi olmasının yanı sıra yaş 
aralığı da önemliydi. Bu bağlamda vergiye tabi olan kişinin yaş aralığı 14-75’ti. Vergiyle 
yükümlülük bu şekilde belirlenmesine rağmen yaş aralığının 13-85 olduğu hatta akıl ve beden 
sağlığına bakılmaksızın talep edildiği de olmuştur. Vergisini ödeyen gayrimüslim kişi askerlikten 
muaf olunmakla can ve mal güvenliği sağlanmaktaydı. Aksi durumda kişinin güvenliği 
sağlanmazsa devletin vergi talep hakkı yoktur (Kocaoğlu, 2016: 157). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(11): 826-843. 

 837 

Vergilerin deftere tutulması ve toplanması işinde hassas davranılmış, şer’i vergi olduğundan 
cizyeyi toplayacak kişiler hassas seçilmişlerdir. Bunlar; “cizyedar” veyahut “hâraci” ler olarak 
görevlendirilmiştir. Osmanlı devleti fethettiği bölgede muhafazakâr bir siyaset izlemiş ve 
kendinden öncesinde yapılmış olan vergilendirmede, kişi başına konan “baş vergisi” uygulaması 
ve miktarı aynen devam etmiştir (İnalcık, 1993: 45). 

Vergi ödemeleri altın ve gümüş para ile veyahut bakır para ile cizye vergisi reayadan tahsil 
edilmiştir. Ancak 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bu değer para birimi üzerinden toplanmıştır 
(İnalcık, 1993: 46). 

Cizye miktarları mahallelere ve bölgelere göre değişkenlik göstermiştir. Bu durumu sistemli bir 
hale getirebilmek adına, köklü değişiklerin yaşandığı 1691’de Köprülü Fazıl Mustafa Paşa’ cizye 
reformuyla gerçekleştirilmiştir. Âla 4, evsat 2 ve edna 1 altın ödenmesi şartıyla üç sınıfa 
ayrılmıştır. Cizyedar harçları ise halktan herhangi bir bedel alınmaması durumu karşısında 
kendilerine 30, 24 ve 12 akçe olarak ödenek belirtilmiştir. Bu reformlarla devletin yıllık gelirinin 
en önemli katkısı olduğunu ve bu miktarın %40’ını oluşturduğunu ve hatta daha fazlasını 
oluşturduğu bilinmektedir. Osmanlı devletinin ekonomisinin kötüye gittiği zamanlarda; savaş 
hali ve mali sıkıntılar sebebiyle bu vergilerin arttırıldığı bilinmektedir (Kocaoğlu, 2016: 157). 

1691 vergi reformuna göre; kaçanlar sıkı takibe alınmaya çalışıldı ve yeniden vergilendirilmesi 
söz konusu oldu. II. Mehmet zamanında rahip ve keşişlerin vergiden muaf tutuldukları bilinse 
de söz konusu vergi reformuyla vergiye tabii olundular. Vergi tekrardan düzenlenirse de kadın, 
çocuk, hasta ve yaşlılar cizye vergisinden muaf tutulmaya devam edilmişlerdir. Sadece kocaları 
ölmüş ve arazi kayıtları kendi üzerlerine alınmış dul kadınlar vergiye dâhil olunmuştur (İnalcık, 
1993: 46). 

Cizye vergisinin tahsil idaresi, her kazada bir meclis oluşturulur ve bu meclisin başında da kadı 
bulunurdu. Müslüman bir mahallede kadı, voyvoda ve mütesellim tarafından oluşturulan bir 
komisyon ile, Hıristiyanlardan oluşan bir komisyon ile bu işlem yapılırdı. Vergi tahsili ve yeniden 
yapılanması ile oluşturulacak kayıtta ilk kez Hıristiyan temsilcilerinin bulunmasına izin 
verilmiştir. Ayrıca kadının ve voyvodanın vergi defterlerinde mühürlerinin var olmuş olması bu 
durumu kanıtlar nitelikteydi (Özcoşar ve Güneş, 2006: 163). 

Tanzimat dönemi reformlarının en önemli olanı, çok öncesinden beri var olan örfi vergilerin 
kaldırılarak yerine tek bir verginin; ancemaatin vergisinin getirilişidir. Öyle ki Osmanlı 
Devleti’nin mali ve siyasi zorluklar içinde olduğu zamanlarda giderlerini karşılamak amacıyla 
bazı örfi vergilere başvurduğu bilinmektedir. Toprak kayıplarının oluşu ve fetihlerin durması 
sebebiyle bazı örfi vergiler süreklilik kazanmıştır (Şener, 1990: 84). Tanzimat döneminde mali 
sistemde yapılan değişikliklere bakılacak olursa, cizye vergi uygulamasında değişikliklerin 
yapıldığı görülmektedir. 19. Yüzyılın ortasında cizye vergisi kaldırılmış ya da bir diğer isimle 
“bedel-i askeriye” ye dönüşmüştür. 1789 Fransız ihtilaline göre, Osmanlı tebaası arasında din 
ayrımının gözetilerek vergilendirilmesinin sakıncalı oluşu bir diğer sebep ise Avrupalı 
devletlerin Osmanlı devletinin vatandaşı olan gayrimüslimlerin lehine oluşturdukları baskılardır 
(Özcoşar ve Güneş, 2006: 162). 

Cizye vergisi konusunda bir diğer köklü değişiklik ise II. Mahmut zamanında yapılmıştır. 
Osmanlı maliyesinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar neticesinde değişiklik yapıldı. II. 
Mahmut zamanında âla olanlar 60, evsat olanlar 30 ve edna olanlar ise 15 kuruş cizye ile mükellef 
edildi ve bu durum Osmanlı devletinin son dönemi; cizyenin kaldırılmasına kadar devam 
etmiştir (Kocaoğlu, 2016: 159). XIX yüzyılın ortalarında bu vergi oranları üzerinde vergilerin 
ülkenin farklı yerlerinde toplandığını görmek mümkündür (Kartal, 2019: 211). 
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Tablo 1: Osmanlı gümüş parasına göre 1691’den 1834’e kadar cizye miktarları aşağıdaki 
şekildeydi (esedî kuruş olarak) 

Yıllar Âlâ Evsat Edna 

1102 (1691) 9 4,5 2,25 

1108 (1696) 10 5 2,25 

1156 (1743) 11 5,5 2,5 

1218 (1804) 12 6 3 

1231 (1816) 16 8 4 

1239 (1824) 24 12 6 

1242 (1827) 36 18 9 

1244 (1829) 48 24 12 

1249 (1834) 60 30 15 

 

Yukarıdaki tabloda Halil İnalcık ortaya koyduğu verileri baktığımızda 1834 yılındaki oranlar Âlâ 
60, Evsât 30, Ednâ 15 kuruş üzerinde alındığı görülmektedir (İnalcık, 1993: 46).  

Cizye vergisinin Tanzimat ile değişimi ve sonrasında kaldırılacağı döneme kadarki süre boyunca 
değişiklik yapılmıştır. Cizye vergisi karşılığında gayrimüslim erkekleri askere almak veyahut 
vergi karşılığında tahsil edilmesi düşünülen yükümlülüğün kabul edilmeyişi olası bir kargaşa ve 
endişe durumunu gündeme getirmiştir (Özcoşar ve Güneş, 2006: 164). 

Öteden beri düşünülen vergilendirme reformları 1840’larda gerçekleştirildi. Bazı yol, köprü gibi 
angarya niteliğinde olan mükellefiyetlerine son verildi. Eş zamanlı çıkarılan hukuki 
düzenlemelerle ihtisap ve ispenç resimlerinin kaldırıldığı ifade edildiyse de bu vergiler uzunca 
süre daha alınmıştır. Bunların yerine “ancemaatin vergi” hukuki metinlerde rastlanılan “vergi” 
“komşuca alınan vergiler” olarak adlandırılan tek bir vergi getirildi. Bu sebeple vergi tahsilinde, 
ödeme güçlüğü çeken kişiler dikkate alınmaksızın erkeklere yüklenen baş vergisi sayılacak örfi 
vergiden, herkesin kazancı gözetilerek alınan genel bir vergiye geçilmiş oldu (Şener, 1990: 95-96). 

Tanzimat sonrasında gayrimüslimlerin askere alınması uygulaması Avrupalı devletler 
tarafından nahoş karşılansa da 1853-1856 yılında yaşanan Kırım Harbi nedeniyle, yapılan resmi 
bir açıklamayla 1855’te gayrimüslim erkeklerin savaşa katılacağı duyuruldu. Osmanlı Devleti’nin 
iç işlerine karışmak için, her fırsatı değerlendiren batılı devletler Kırım Harbinden sonra ortaya 
çıkan durumdan istifade ederek Osmanlı Devleti’nden, tebaanın eşitsizliğini bahane edip, 
cizyenin kaldırılması isteğinde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti ise bu duruma karşılık olarak 
cizyenin kaldırılacağını ve gayrimüslim nüfusunda Müslüman nüfus gibi askere alınacağını 
duyurmuşsa da bu karar Hıristiyan tebaanın tepkisi sonucu uygulanamamıştır (Özcoşar ve 
Güneş, 2006: 164). 

Cizye, Islahat Fermanının eşitlik prensibi nedeniyle kaldırılmış; ancak “bedel-i askeri”er ismiyle 
devam edilmiş ise de 1907’de II. Meşrutiyetin ilanıyla kaldırıldı ve herkesin mecburi askerlik 
yapma usulü kabul edildi (Şener, 1990: 115; Erpolat, 2004: 192; İnalcık, 1993: 48; Özcoşar ve Güneş, 
2006: 164). 

Osmanlı Devleti son yüzyılında mali anlamda yaşadığı sıkıntıları atlatmanın yöntemi olarak 
vergi oranlarını arttırmaya yönelik yol izlemiştir (Benlikol ve Müftüoğlu, 2000: 10). Bu vergiler 
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ile devlet yapılarının imarında, eğitim hizmetlerinde, devlette görevli veya emekli kişilerin 
maaşının ödenmesinde, lojistik hizmetlerinde ve vakıf çalışmalarına kadar tüm hizmetlerin 
ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmıştır (Kocaoğlu, 2016: 162). 

Menteşe’de Gayrimüslim Cemaatlerin Cizye Oranları ve Türleri 

Daha önce de belirttiğimiz gibi sayım sırasında cizyeye tabi tutulan kişiler cizye 
mükellefiyetlerine göre âlâ, evsât ve ednâ olarak kısaltmalarla kaydedilmişlerdir. Sayım sırasında 
kişilerin cizye türü ednâ’dan evsât’a, evsât’tan â’lâya terfi etmiş ise bunlar da belirtilmiştir. Öte 
taraftan herhangi bir sebeple cizyeden muaf tutulan şahıslar ise nâ-kâğıt ibaresiyle 
kaydedilmişlerdir. Nâ-kâğıt olan kişilerin genellikle a’mâ, sakat, topal, amel-i mânde gibi özür 
durumlarına sahip kişilerdir. Aynı şekilde papaz gibi din adamları da yine cizye vergisinden 
muaf tutulmuşlardır. 

Cemaat ve kaza bazında kişilerin mükellef olduğu cizye vergisi türü ile birlikte verilmiştir; ancak 
bazı defterlerde cizye türü değil detaylı olarak arazi, emlak ve hayvanat cinsiyle yazılmıştır. Şayet 
kişiler cizyeden mükellef tutulmuş ise sebebi ile beraber verilmiştir.  

Bu bağlamda araştırma konumuza dâhil ettiğimiz temettuat defterlerinin içerik açısından 
farklılık göstermesi. Her defterin ayrı ayrı incelenerek sunulmasına sebep olmuştur. İlk olarak 
vergi mükellefi (erkek) gayrimüslim kişilerin cizye oranları; evsât, namzet, amel-i mânde ve vergi 
mükellefi boş olarak gösterilen kişilerle mevcuttur. Defterde â’lâ, ve ednâ vergiye tabii olanlar 
belirtilmiştir; ancak cizye mükelleflerinde herhangi bir terfii yoktur. Vergi mükellefiyeti boş olan 
kişiler “sakat, topal ya da alildir” vb. ifadelerle açıklama yapılmıştır. Daha özel detaylara da yer 
verilmiştir; “Sıralos kazasında tarlaları vardır, eskiden tüccarmış ama şimdi iflas etmiş.” gibi cizye 
mükellefi kişinin özel bilgileri tutulmuştur. Aynı şekilde papaz gibi din adamlarının cizye 
vergisinden muaf tutulduğu görülmektedir. Aşağıda ayrı grafik ‘de kişiler mükellef olduğu cizye 
vergisinin türü ile beraber verilmiştir (BOA, 1634: 1-11).   

 
 

Muğla’ya bağlı Datya kazasının Rum Cemaatine ait defterde cizye mükellefiyetinde olan kişilerin 
meslek ve eşkâlleriyle belirtilerek kaydedildiğinden yukarıda bahsetmiştik. Toplamda 45 hane 
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Grafik 1: 1634 numaralı ML.VRD.TMT.d, 
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yazılmış ancak sıralı biçimde kaydedilmeyen bu haneler 114 numaralı hane ile son bulmuştur 
(BOA, 1778: 1-8). 

Cizye mükellefiyetinde olan kişilerin kaydı alınırken vergi türü; âla, evsat ve edna olarak değil; 
arazi emlak ve hayvan eşcarından alınan vergiler özele indirgenerek kaydedilmiştir. Zeytin, 
badem, tarla kıt’a, tarla kıt’a dönüm, merkep, keçi, kara sığır eniği, dana, arılı kovan ve bunları 
kıymetleriyle kaydedilmiştir. Ayrıca tay, öküz, sıpa, merkep’ma sıpa, koyun ve tosun adetlerini 
girerek toplam temettuatı hesaplanıp yekûn ederek kaydı tamamlamışlardır.  

Mandalyat kazası Rum cemaatine ait olan temettuat defteri kaydı toplamda 11 haneden 
oluşmakta ve kişiler sadece meslekleriyle kaydedilmiş olup eşkâllerin kaydına 
rastlanılmamaktadır. Ayrıca vergi mükellefiyetinde olan kişilerin cizye türü olan âla, evsat ve 
edna olarak kayıt tutulmamıştır (BOA, 2265: 1-3). 

Hicri 1260 ve 1261 senesine ait olan bu defterde toplam hasılat kaydedilmiş ve cizyeye tabi 
tutulan arazi ve hayvanat detaylı olarak kaydedilmiştir. Bağ dönüm, zeytin ağaç sayısı, sağmal 
inek sayısı belirtilerek 1260 senesinin hasılatı olarak tamamlanmıştır. Ayrıca mezru tarla dönüm, 
kovan sayısı, at sayısı, dükkân sayısı ve cinsinin adetleri yazılarak senelik gelir temettuatı, 
mesleğinden temettuatı ve toplam temettuat olarak hesaplanmıştır. Sayımda yekûn edilen 
oranlar incelenmiş ve doğru olarak kaydedildiği teyit edilmiştir. Gayrı Müslim nüfus defterine 
göre Menteşe sancağındaki cizye mükelleflerinin durumu grafik 2’deki gibidir (BOA, 3122: s.6b). 

 
 

Ayrıca defterden anlaşıldığı kadarıyla toplamda 17 kişi evsattan âlaya, 330 kişi de ednadan evsata 
geçirilmiştir. 

Muğla Rum Cemaatine ait defterinde toplamda 42 hane yazılarak; kişiler meslek ve eşkâlleriyle 
kaydedilmiştir. Vergi mükellefinde olan kişiler âla, evsat ve edna olarak kaydedilmemiştir; ancak 
temettuat defterinde yer alan arazi ve hayvanat türleri detaylı olarak kaydedilmiştir.  

Yaylalık eşcarı, yayalalık ma eşcarı, bağ dönüm, tarla kıt’a, tarla kıt’a dönüm, merkep, kara sığır 
eniği, dana, bargir, kuyumcu dükkânı, terzi dükkânı adetleri ve kıymetleriyle birlikte 
kaydedilmiş, ayrıca bir senede ödenilen vergi miktar olarak yazılarak temettuatı hesaplanmış ve 
yekûn edilmiştir (BOA, 2382: 1-6). 
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Hane bazında kaydı yapılan bu defterde belli sebeplerle kişilerin vergiden muaf tutulduklarına 
dair açıklamalar yapılmıştır. 30/31 numaralı hane sahibi; Bahçıvan Dimitri ve oğlu Yanni’ nin 
“fukara olduğundan tekalifinden hisseleri olmadığı” açıklamalarla vergiden muaf tutulma 
gerekçesiyle hane kaydının tamamlandığı görülmektedir.  

Muğla’ya bağlı Taraça ehl-i zimmet temettuat defteri olan bu defter hane bazında yazılmış ve 
toplamda 6 haneden oluşmaktadır; ancak sıralı bir şekilde kaydedilmeyen bu defter 9 numaralı 
hane ile bitmektedir. Vergiye tabi olan kişiler meslek ve eşkâlleriyle kaydedilmiştir (BOA, 2265: 
1-3).  

Vergiye tabi olan kişilerin cizye türü arazi ve hayvanat türü ve sayılarıyla verilmiştir. Bunlar; arılı 
kovan, kara sığır eniği, dana, merkep, öküz, keçi, koyun, tosun, tarla kıt’a, tarla dönüm, su 
değirmeni adetleriyle ve kıymetleriyle verilmiştir. Ayrıca zeytin ağacı, portakal ağacı, limon ağacı 
ve asmalık sayıları ve kıymetleriyle verilmiştir. Cizyeye dâhil olan türler kapsamlı olarak 
yazıldıktan sonra bir senede verdiği vergi, temettuatı ve toplam vergi miktarı yazılarak kayıt 
tamamlanmıştır.  

Ermeni taifesi temettuat defteri toplamda 16 haneyi içermektedir ve kişiler meslekleriyle yazılmış 
olup, mükellef oldukları vergi cinsini detaylı olarak arazi ve hayvanat türleriyle kaydedilmiştir 
(BOA, 17559: 1-3). 

Vergi cinslerine bakıldığında; dükkân, kiralık dükkân adedi ve geliriyle, hınta öşrü, hınta kile, 
darı kile, darı öşür, susam, susam, susam öşrü, bağ öşrü, zeytinyağı öşrü, koyun-keçi rusmu, 
öküz, bargir, mezru tarla dönüm, tarla hâsılatı, bağ dönüm, bağ dönüm hâsılatı, zeytin ağacı, 
zeytin ağacı hâsılatı, sağman koyun, sağman koyun hasılatı, sağman keçi, sağman keçi hasılatı 
adetleriyle ve mükellefiyetleriyle yazılmıştır. Ayrıca kişilerin mesleğinden temettuatı verilerek 
ek açıklamalar yapılmıştır.  

Vergiden muaf tutulan kişiler sebepleri belirtilmiştir. Örneğin, hane 7 de; Gürcü oğlu yetim 
Makayil veledi Ananos’un “Hiçbir geliri yok onun bunun yardımıyla geçiniyor” açıklaması 
gerekçesini vermektedir. 

Çalışmamıza yardımcı olan bu kaynaklar söz konusu Menteşe’nin havi olduğu bağlı sancak ve 
kazalarda vergiye tabi tutulan kişilerin arazi, emlak ve hayvanat türlerini, adetlerini ve 
ekinlerinin toplamı hakkında elde edebileceğimiz yardımcı kaynaklar olmaktadır. Menteşe 
kazasının coğrafi olarak sosyo-ekonomik açıdan geçimini nasıl yaptığını ve bu kişilerin 
ödedikleri vergi miktarını görmemizi sağlamaktadır. 

 

SONUÇ 
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin demografik verilerinin klasik olarak adlandırılan dönemlere 
kıyasla, daha emin olacak şekilde temin edeceğimiz bir dönemdir. Osmanlı Devleti’nin son 
dönem yazılı kaynakları nüfus meselesi hakkında; yaş, etnik, vergi, meslek, kişi sayısı ve 
eşkâllerine kadar doğru tespitte bulunmamızı sağlayan kaynaklar mevcuttur.  

Daha önce yapılmış çalışmalar Osmanlı Devleti’nin nüfus meselesine gerek özel gerekse genel 
bölgelerde ortaya çıkan sonuçlarla Osmanlı demografisinin tespitine ve sonuçlarına ulaşmamıza 
imkân sağlamıştır.  

Nüfus meselesine ışık tutacak sayımların zamanla şekil değiştirdiği, 16. yüzyıl ile 18. yüzyıl arası 
Osmanlı nüfus yapısı hakkında bilgilerimizin yetersiz olduğu bir dönemdir. Buna rağmen bahsi 
edilen dönemlere ait vergiyle mükellef olan reaya kayıtlarının tutulduğu mali defterler ve 
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kayıtlar; cizye, avarız vs. temel alınarak incelemelerin ve aynı döneme ait farklı kaynakların 
aracılığıyla birtakım sonuçlara ulaşmamızı sağlamıştır.  

Başta Menteşe Sancağı ve bağlı kazalardaki gayrimüslim erkek nüfusunun tespit etmemizi ve 
bölgede yaşanan göç durumlarının incelenmesiyle yaşanan demografik durum ve ayrıca 
sayımda geçen kişilerin söz konusu coğrafi bölgede hayvanat ve arazi sayımıyla bölgenin 
ekonomik tespitine imkân vermiştir.  

Cizyede vergiye tabi kişilerin yaş oranları ve namzet olan kişilerin yaş aralıklarını tespit ettik. 
Hane sahibi ve cizye mükellefi kişilerin eşkâllerine de değindik.  

BOA.’dan temin ettiğimiz H.1247 yılına ait icmal defterinde ve aynı döneme denk gelen yazılmış 
temettuat defterlerinde Menteşe sancağı ve bağlı kazalarda yaşayan gayrimüslim erkeklerin bağlı 
olduğu cemaatlerin (Ermeni, Yahudi, Rum) nüfus oranlarını tespit ettik.  

Bu alanda yapılmış -aynı dönem- diğer çalışmaların incelenmesi sonucunda; askerlik için uygun 
görülen yaş aralığı ve vergiye tabi tutulan veyahut tutulmayan kişilerin engel durumları, bölgede 
hangi cemaatlerin mesleki seçimle ilgili olduklarını BOA’dan temin ettiğimiz kaynakların 
üzerinde yapılan çalışmalar ile çalışmamıza dahil ettiğimiz defterlerde sayfa aralarındaki kayıp 
oluşu da düşünülerek, geriye dönük sağlıklı bilgiler konulmuştur.  
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GİRİŞ 

Dünya sürekli bir dönüşüm ve hızlı bir gelişim içinde yer almaktadır. Bu hızlı değişimin bir 
sonucu olarak insan ihtiyaçlarının da değiştiği ve hatta ihtiyaçların nicelik ve niteliksel olarak 
arttığı ve yeni talep alanlarının ortaya çıktığı söylenebilir. Taleplere cevap verecek olan yeni 
organizasyonlar ortaya çıkmış ve bu organizasyonların değeri günden güne artmıştır. Ulaşım, 
iletişim, teknoloji ve sosyal alanlar gibi birçok alanda gelişimin hız kazanması, örgütler arasında 
rekabeti de doğurmuştur. İşletmenin amaçlarını yerine getirmesini sağlayan bir üretim faktörü 
olan işgücü yani insan kaynağını rekabet ortamında en iyi kullanan örgütler başarının temellerini 
atacaktır. 

Üretimin işgücü faktörü -insan unsuru- işletme amaçlarını gerçekleştirmek, başarıyı sağlamak 
adına hem fiziksel hem zihinsel bir güçtür. Rekabetin kaçınılmaz olduğu iş dünyasında bu gücü 
kullanmak, insan kaynakları yönetiminin önemini arttırmış, insan kaynakları yönetiminde 
büyük rol oynayan sendikalar ise; çalışma ilişkilerinde baskın/söz sahibi olarak ortaya çıkmış ve 
işçinin kurumsal yapılaşmanın içindeki temsilcisi olmuştur. Günümüzde birçok ülkede sendika 
kurma ve üye olma yasal bir hak olmuş, sendikalaşma işçinin işveren karşısına güç olarak 
çıkmada ve çalışma koşullarının iyileşmesinde katkıda bulunmuş ve işçi toplu pazarlık yapma 
imkânına kavuşmuştur. 

Günümüzde işletmelerde kurumsallaşma temel bir zorunluluk haline gelmiştir. İşletmelerin 
genelinde yaşanan bu gelişmeler insan kaynakları işgücü piyasasında da kurumsallaşmayı 
zorunlu hale getirmiştir. İşgörenler bireysel olarak elde edemedikleri hakları kurumsallaşmanın 
bir yolu olan sendikalaşmak suretiyle geçekleştirme yoluna gitmişler. Ancak bu duruma ulaşmak 
için bazı süreçlerden geçilmiştir. Bu süreçlerin en önemlisi Sanayi Devrimidir. Sanayi Devrimi 
18. yy.’ın ikinci yarısında İngiltere’de doğmuş ve oradan Batı Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 
Sanayi Devrimi aslında makinenin ve onunla birlikte buharın büyük fabrikalar da kullanılması 
ile sanayinin doğuşu olayıdır. Böylece toplumsal gelişme ve değişmeler neticesinde geniş bir işçi 
sınıfı ortaya çıkmıştır. Kentlerin nüfusu hızla artmış, erkek, kadın ve çocuk işçileri zor, ağır ve 
yıpratıcı çalışma şartlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu dönem makineleşmeyle birlikte, işin az 
ve işgücünü fazla olduğu ve aynı zamanda kapitalizmin neticesi olarak sermaye sınıfının 
makineleşme sayesinde çok zenginleşmesi ve buna karşılık işçi sınıfının sefalet, yokluk ve 
sorunlar içinde olması sonucu ile başkaldırtmasıdır (Taş, 2012:64, Balcı, 1999: 10). 

Costello ve Oliver (2018), çalışan katılımının -yukarıda başkaldırı olarak adlandırılan- iç ve dış 
paydaşların muhalif sesleriyle mücadele etmek için kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Buradan 
hareketle bu çalışmanın ana sorusu sendikaların insan kaynakları yönetiminin etkin bir aracı 
olarak nasıl kullanılabileceğini tartışmaktır. Bu çalışma, bir literatür taraması şeklinde bir betimle 
çalışmasıdır. 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

1980’lerden itibari ile işletmelerin benzer teknoloji ve yöntemlerle üretim, pazarlama ve finans 
alanlarındaki başarılarının arkasındaki en önemli unsurun insan olduğu anlaşıldı. Bu önem 
personel kavramı yerine insan kaynakları gibi geniş bir kavramının kullanılmasını ve diğer yeni 
gelişmelerle personel yönetimi içeriğinin de değişmesini sağladı. Bu değişim ilk olarak sendikalar 
ve sosyal grupların baskıları ile işçilere sosyal içerikli çıkarlar sunulmasıyla başlamış 1930’lu 
yıllarda ise personel yönetimi tüm sorunlarla ilgilenen bir birim haline gelmeye ve personel 
yönetiminden, insan kaynaklarına geçiş hız kazanmıştır. İşletmeler insana verdiği değeri 
arttırması ile bu departman bugünün halini almıştır. Dünyadaki gelişmelerle özellikle 1990’lı 
yıllar itibari ile Türkiye’de de insan kaynakları yönetiminde değişimler yaşanmıştır. İnsan 
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kaynakları yönetiminin profesyonel bir birikim ve uzmanlık gerektiren birim olduğu bilincinin 
yaygınlaşmasıyla pek çok işletmede insan kaynakları yönetimi uygulamaları etkin rol oynamaya 
başlamıştır (Bengiray, 2013:6; Özer vd., 2017:6). 

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), İngilizce “Human resource management” ve Fransızca “Gestion 
des ressources humanies” karşılığı olarak kullanılan bir kavramdır. Yaygın olarak “Human resource 
management” şeklinde, tekil olarak kullanıldığı söylenebilen (Tortop vd., 2007: 15) İnsan 
Kaynakları Yönetimi; işletmelerin, insan kaynakları ihtiyaçlarının değerlendirildiği ve 
ihtiyaçların giderildiği, işe alınan personelden en iyi verimin alınabilmesi için gerekli teşvik ve 
çalışma ortamının sağlandığı bir süreç olup, diğer işletme fonksiyonları olan üretim, pazarlama 
ve finans gibi örgüt amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan bir işletme fonksiyonudur 
(Özgen ve Yalçın, 2015: 5).  

İnsan kaynakları yönetimi işletmede yerine getirmiş olduğu fonksiyonları itibariyle değişikliğe 
gitmiştir. Personel yönetimi statik ve sadece iş görenleri özlük ve kayıt işleri ile uğraşırken, insan 
kaynakları yönetimi, işgücü bulmadan başlayarak hatta emeklilik sonrası rehabilitasyonuna 
kadar geniş bir yelpazede görevler üstenmiştir. İşgören seçme, eğitime, uyum, motivasyon 
planlama vb. faaliyetleri yerine getirmek suretiyle yönetsel olarak da yönetimin hiyerarşisinin en 
üst basamağında kendine yer bulmuştur. 

Firmalar rekabetçilik düzeylerini arttırabilmek için iç müşteri olarak da adlandırılan insan 
kaynaklarına yatırım yaparlar (Shahreki, 2019:20). İnsan kaynakları yönetimi, organizasyonlarda 
bireylerin yapılandırılmış ve kapsamlı bir biçimde yönetilmesi olup çalışanın elde tutulması, 
ücret ve hakları belirleme, performans yönetimi, değişim yönetimi ve genel yönetim konularını 
içermektedir (Çütcü vd., 2018:780). 

 

SENDİKA KAVRAMI 

Sendika kavramı köken itibariyle Eski Yunancadaki “syndikos” veya Latincedeki “syndicus” tan 
Fransızcaya, ‟Syndic” şeklinde geçen ve Antik Yunan ve Roma şehir devletlerinde şehrin 
yönetim kademesinde görev alan ve günümüz belediye encümenine benzer görevleri ifa ettiği 
düşünülen kamu görevlilerini tanımlamak için kullanılıyordu. ‟Syndicat” terimi ise Syndic 
olarak tanımlanan kişinin makamını ve onun işlevlerini ifade etmek için kullanılmıştır. 
Fransızcada Syndic; güvenilir kimse, Syndicat ise birlik (ve tabi sendika) anlamında 
kullanılmaktadır. Türkçeye; Fransızcadan, işçi örgütlenmesini (Fransızcada olduğu gibi) ifade 
etmek üzere alınmıştır (Pıçak ve Kadah, 2018: 199). 

Sendikaların örgütlenmesini ve faaliyetlerini düzenleyen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda sendika şu şekilde tanımlanmıştır: “İşçilerin veya işverenlerin çalışma 
ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya 
işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlardır” (Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2012). Bu tanımdan, sendikaların 
sadece işçi sınıfının hak ve menfaatlerini koruyan bir birlik olmadığı aynı zamanda işverenleri 
de kapsayan bir kuruluş olduğu söylenebilir. 

Sendika, istihdam olunanların ekonomik ve diğer tüm şartlarını daha iyi düzeye çıkarmak adına 
kurulmuş, üyeliği ve üyeler arası dayanışmayı esas alan kuruluşlardır. Önceleri sadece işçi 
haklarını koruyan işçi sendikaları var olurken, daha sonraları işveren sendikaları da faaliyette 
bulunmak üzere ortaya çıkmış ve iki tür sendikanın birleşmesi ile işçi sendikaları 
konfederasyonları ve işveren sendikaları konfederasyonları oluşmuştur (Yüksel, 2007: 239). 
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Sendikaların Tarihsel Gelişimi 

Esasen sanayi devriminden önce sendikalara benzer “kalfa birlikleri” ya da “arkadaş birlikleri” 
(compagnonnage) denen örgütler vardı. Bu örgütlenmeler, kalfaların loncalardaki usta 
egemenliğine verdikleri reaksiyon ve kalfaların maddi anlamda bağımsızlığını alma umutlarının 
bir ifadesiydi. İlk zamanlarda bu birlikler, üyelerinin çıkarlarını korumaya gayret etmişler, ayrıca 
loncalara benzer tarzda örgütlenerek üyeleri arasında kardeşlik bağı kurmuşlar; aralarındaki 
hasta, yetim ve benzerlerine yardımcı olmaya çalışmışlar ve her başvuranı üye olarak 
kaydetmemiş, üyelik için bazı şartlar koymuşlardır (Kozak, 1992: 63).  

Sendikal tarzdaki ilk örgütlenmeler, meslek sendikası özelliğindedir ve yardımlaşma sandığı 
işlevi görmektedir. Zamanla bu örgütler, çalışma koşulları ve işçi ücretleri gibi hususlarla 
ilgilenmeye başlamışlardır (Yıldırım, 2016: 580). 

18.yy. sonlarında İngiltere’de yaşanılan Sanayi Devrimi ile birlikte gün yüzüne çıkan çalışma 
ilişkileri sistemi ilkel bir özellik taşımaktaydı. Çünkü dönemin ekonomik hayatını ve çalışma 
ilişkilerini temellendiren loncalardı ve loncalar kapalı bir disiplin ruhunu yansıtıyordu. 
Loncaların yerine geçen fabrika sistemi, işçi sınıfının ortaya çıkmasına, kapitalizmin doğuşuna 
neden olmuştur (Ersinadım, 2001: 16).  

Dünyada sendikaların işçi sınıfının ortaya çıkmasıyla birlikte gündeme geldiği söylenebilir. 
Sanayi devrimi ile küçük işletmelerin yerine fabrikalar gelmiş, böylelikle karşılıklı güvene dayalı 
ilişkilerin yerini resmi ilişkiler almıştır. Yine sanayi devrimi ile birlikte yaşanan birçok gelişme 
ile birlikte dernek ve lonca gibi adlandıran örgütler sendika adını almıştır. 

İlk işçi sendikaları, konulan koalisyon yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte 1824 yılında İngiltere’ 
de kurulmuştur. Bunu 1863’ de Almanya, 1864’de Fransa izlemiştir. İşçilerin, sendikaların çatıları 
altında toplanmaları ve böylece güçlenerek toplu mücadele yoluyla hak ve çıkarlarını daha iyi 
koruyabilmeleri neticesinde işveren sendikaları kurulmaya başlandı. İlk örneği 1890 yılında 
Almanya’ da görülmektedir (Hüner, 2004: 9). 

Osmanlıda ise sanayileşme 19.yy. dan sonra başlamış ve Cumhuriyet dönemiyle oldukça 
hızlanmış, batıya göre sanayileşmeye geç geçilmiş, bunun da neticesi olarak işçi sayısının da az 
olduğu ve savaş koşullarını da buna ekleyecek olursak sendikacılık faaliyetinin gelişmesinin 
büyük oranda engellendiği görülmektedir. Bu dönemde işçiler, 1871 yılında “Amele Perver 
Cemiyeti” adı altında örgütlenmiş, bilinen ilk sendikal hareket 1895 yılında Tophane Fabrikası 
işçileri tarafından gizlice örgütlenen “Osmanlı Amele Cemiyeti” olmuştur. Fakat kurucuların 
tutuklanması ve sürgünleri neticesinde bir yıl kadar devam edebilmiştir. 1922 yılında İstanbul’da 
bulunan işçi liderlerinin 20 işkolu çevresinde birleşerek batıya benzer şekilde ilk örgütlenme 
çabası başlattıkları bilinmektedir (Güler, 2016: 400; Yıldırım, 2016: 580). 

Cumhuriyetten sonra Türkiye’ de, ilk defa 1936 yılında ilk çalışma yasası olan 3008 sayılı İş 
Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasa çalışma koşullarını ve ilişkilerini belli kurallara göre düzenlemekle 
birlikte, sendika kurulmasına ve greve izin vermemektedir. 1938 tarihli Cemiyetler Kanunu da 
“sınıf esasına dayalı cemiyet” kurulmasını yasaklamaktadır. İkinci dünya savaşından sonra 
değişen dünya koşulları ile birlikte bu yasak kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılması ile birlikte hızlı 
sendikalaşma, yöneticilerin de gözünü korkutunca, sendikalar kapatılmış, 1947 de grev hakkını 
içermeyen, çok sınırlı bir sendikalar kanunu çıkarılmıştır. 1960’larda Türkiye gerçek bir 
bağımsızlaşma ve yükseliş dönemine girmiştir (Baydar, 1998: 6). 

Türkiye 2008 ve 2009 İlerleme Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına kıyasen 
sendikal hak ve özgürlüklerde Türkiye’nin bu standartların çok gerisinde olduğu tespit 
edilmiştir. 9 Kasım 2010’da açıklanan ilerleme raporunda işçilerin durumları da yer bularak, 
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sendikal hakların AB normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uygun 
bulunmadığı kaydedilmiştir. Raporda, kadınların sendikada yeteri kadar temsil edilmediği de 
yer almıştır. 2012 yılında, 6356 sayılı Kanunu, 1983 tarihli 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 
sayılı Toplu İş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nu (TİSGLK), birleştirilmiştir. 6356 sayılı yeni 
kanunla çalışma ilişkilerinde yaşanan sorunlara çözüm üretmek amaçlanmıştır. Yeni kanun 
sendikal güvenceler hususunda yenilikleri beraberinde getirmektedir. Yeni yasa 7 Kasım 2012 
tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Erdoğan, 2016: 23). 

 

Sendika Faaliyetleri 

Sendikaların ekonomik, sosyal ve siyasi faaliyetleri vardır. Sendikaların en önemli faaliyeti, toplu 
iş sözleşmesi yapmaktır. Diğer yandan toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, 
hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurma sendikaların 
faaliyetleri arasındadır. Bunların dışında grev ve lokavt kararı almak ve uygulamak, üyelerinin 
mesleki bilgilerini ve deneyimlerini artıracak kurslar ve konferanslar düzenlemek, üyelerine 
hukuki yardımda bulunmak, üyeleri için kooperatifler kurmak gibi faaliyetleri de sendikalar 
gerçekleştirir (Bingöl, 2006: 462). 

Sendikaların diğer önemli bir işlevi de işverenin haksız ve keyfi tutumuna karşı korumak ve 
uyuşmazlıklara çözüm olmaktır. Bu tür durumlarda sendikaların devreye gireceğine olan inanç 
çalışanların geleceğe yönelik endişelerini azaltabilir. Sendikaların faaliyetleri, üyelerinin sosyo-
ekonomik hakları ile menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amaçlarına uygun olarak iki 
farklı başlık altında düzenlenmiştir. Bu iki grubun içermekte olduğu faaliyetler en genel 
hatlarıyla aşağıdaki gibidir (Kağnıcıoğlu, 2007: 237):  

1) Sendikaların çalışma hayatına yönelik faaliyetleri: 

i) Toplu iş sözleşmesi yapma, 

ii) Toplu iş uyuşmazlığının tarafı olma, 

iii) Üyelerinin ya da onların mirasçılarının çıkarlarını korumak için dava açma, 

iv) Grev ve lokavt kararı verme ve bunları yürütme. 

2) Sendikaların sosyo-ekonomik faaliyetleri: 

i) Üyelerine ve onların mirasçılarına adli yardımda bulunma, 

ii) Kurslar ve konferanslar düzenleme, 

iii) Üyelerinin mesleki eğitimleri ile mesleki bilgi ve tecrübelerini yükseltmek 
için çalışma, 

iv) Kooperatif kurulmasına yardımcı olma, 

v) Amaçlarına uygun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, 

vi) Grev ve lokavt fonu kurma, 

vii) İşyeri sendika temsilcisi tayin etme. 

Sendika Üyeliği ve Üyelik Aidatı 

6356 sayılı STİSK’ in 17. Maddesi “on beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, 
işçi sendikalarına, işverenler de işveren sendikalarına serbestçe üye olabilirler. Kimse üye olmaya veya 
üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya 
üye olamaz. Ancak, aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden 
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çok sendikaya üye olabilirler. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları 
halinde sonraki üyelikler geçersizdir” şeklindedir (Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2012). 

İş yerlerinde yan dallarda, yardımcı birimlerde çalışan işgörenler de işyerinin tabii olduğu 
işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirler. Sendika üyeliği, bakanlığın sağladığı elektronik 
başvuru sistemine E-Devlet kapısı ile üyelik başvurusu yapılması ve sendika tüzüğünde yer alan 
yetkili organın kabulü ile E-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Başvuru otuz gün içinde 
reddedilmez ise, üyelik kabul görmüş sayılır. Haklı bir neden olmaksızın üyelik başvurusu 
reddedilmiş ise, tebliğden itibaren otuz günlük süre içinde dava açılabilir. Mahkeme kararı 
kesindir. Davacı lehine sonuçlanan mahkeme kararı neticesinde üyelik, red kararının alındığı 
tarihte kazanılmış sayılır (Özcüre, 2016: 417). 

6356 sayılı STİSK’ in 18. Maddesine göre, üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde 
belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir. Üyelik ve danışma aidatları, 
yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle 
ilgili sendikaya ödenir (Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 2012). 

İşçilerin Sendikaya Katılma Nedenleri 

Çalışanlar farklı nedenlerle sendikalara üye olurlar. Çalışanlar istek ve ihtiyaçlarının örgüt 
yönetimi tarafından karşılanmaması durumunda bir arayış içerisine girerler, haklarını 
savunacak, ihtiyaçlarının tatmin edilmesini sağlayacak örgütlü bir güce ihtiyaç duyarlar. İşte tam 
bu noktada sendikalaşma arzusu ortaya çıkar ve işçiler ya sendika kurarlar veya var olan 
sendikalara üye olurlar (Ertürk, 2009: 296). 

Özellikle genel ekonomik koşulların olumsuz olduğu şartlar işçileri sendika üyesi olmaya zorlar. 
Sendika, işveren ile yapacağı toplu pazarlık sayesinde üyeleri için ücretler, sosyal imkânlar, daha 
kapsamlı iş güvencesi, daha az çalışma süreleri vb. konularda faydalı olmaktadır. Ayrıca 
çalışanların işten çıkarılma endişesi tatminsizliğe sürükler. Sendikalar da yaptıkları iş 
sözleşmeleri ile işten çıkarma koşullarını zorlaştırıcı mücadele verir ve iş güvencesi sağlar. Yine 
işverenlerin haksız ve keyfi tutumlarına karşı işçiler, sendikaların kendilerini koruduklarına 
inanırlar ve yönetimin tutumuna karşı güvence sağlanmış olur. Sendikaların fırsatlar yarattığı 
alanlardan da bahsedebiliriz. İşçilere yeni ilgi alanları, boş zamanları değerlendirme imkânları 
sağlayacak, onların statü, tanınma ve bir gruba üye olma arzularının tatmini imkânını da verir 
ve üyelik sayesinde dostluk kurma fırsatı doğar, sendikalar üyeleri ve onların ailelerine yönelik 
kişisel hizmetler sunar. Tatil olanakları, sağlık hizmetleri, düşük karla satış yapan market 
imkânları, kreşler, düşük faiz oranlı kredi temini, sportif olanaklar bunların bazılarıdır (Öge ve 
Karasoy, 2016: 180). 

Kağnıcıoğlu (2007)’ da işçilerin sendikalaşma nedenini şöyle şematize etmiştir: 

 

     Yüksek Ücretler 

     İş Güvencesi 

     Adil Davranış 

 SENDİKA     Daha İyi Sosyal Haklar 

       İtiraz Hakkı 

       Dayanışma Duygusu 

       Sosyal İmkânlar 

Kaynak: (Kağnıcıoğlu, 2007: 237). 
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İşçilerin sendikalara üyelikleri, üye olma sebeplerine bakıldığında birkaç farklı nedene bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların başında ideolojik nedenler gelmektedir. Çalışanlar kendi 
ideolojik görüşlerine yakın olduğunu düşündükleri sendikalara üye olabilir. Bu tercih, ideolojik 
yönelimin sendikanın faaliyetlerinde belirleyici olacağı düşüncesinden kaynaklanabileceği gibi, 
aynı politik görüşten insanlarla bir arada olma motivasyonuyla da ilgilidir. Ancak işçileri 
sendikaya üye olmaya teşvik eden en önemli neden ekonomik ve sosyal hakların sağlanması, 
korunması ve geliştirilmesi adına sendikaların sahip olduğu güç olduğu da unutulmamalıdır. 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ETKİN BİR BASKI ARACI: SENDİKALAR 

Sendikalaşma eğilimine bakıldığında üye olma nedenlerinin temelinde yatan çalışma 
şartlarından memnun olmayan işçiler, bu şartları kendilerinin bireysel olarak 
değiştiremeyeceğine inanırlar. İç dayanışmanın, ortak hedeflerin ve ortak amaçların olduğu 
gruplarda, birlikteliğin dinamiği ile güç kazanılır, kendilerini ifade edebilme ve karşılık bulmada 
etkili olurlar. İşçilerin ve işverenlerin ortak sosyal ve ekonomik hak ve çıkarlarını koruyan 
sendikalar, üye grubuyla bu sosyal gücü barındırırlar. İdeolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, 
hukuksal nedenler ve diğer imkânlarla bir şekilde sendika üyeliği edinen işçi veya işverenler 
kendi ideolojilerini ve ekonomik haklarını korumak, sosyal, kültürel ve hukuksal haklar elde 
edebilmek adına sendikaya üye olurlar.  

Sendikalar, sendikal faaliyetler içerisinde sosyal, ekonomik, kültürel, hukuksal kazanımları etkin 
bir şekilde sonuçlandırmak adına mücadele veren ve bunu yaparken üye-sendika bağını 
güçlendirerek, dayanışma ile destekleyen sonuca ulaştıran önemli bir araçtır. Sendikalar üye-
sendika ilişkisinin kuvvetli olması Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisindeki “ait olma” basamağının 
en güzel örneği olarak bakılabilir.  

Üye-sendika ilişkisinin kuvvetli olduğu, üye toplayarak daha da güçlenen sendikalar, her türlü 
ortak menfaat mücadelesinde başarılı sonuçlar elde ettikleri, bu gücü elde bulundurmaları ile 
insan kaynaklarının karşısında söz sahibi oldukları, ortak bir tavırla problem çözmede de yine 
aynı şekilde başarılı oldukları söylenebilir. İnsan kaynakları uygulamacıları ise bu grupların 
baskın gücünün farkındadırlar ve sendikaların grev gibi kararları ile karşılaşmamak için zıt 
düşmeme, ortak bir yol ile problem çözme eğilimindedirler. Bu yüzden sendikaların politik karar 
alma süreçlerini de yönlendirdiğini söyleyebiliriz. 

Sendikaların toplumsal olaylara tepki oluşturma, protestolar vb. nedenlerle de toplumu 
hareketlendirme, siyasal ve toplumsal olaylar gerek ülke içinde gerekse dünya bir güç olarak 
görülmektedirler. Ancak sendikaların performansları sanıldığı kadar iyi değildir. Özellikle son 
dönemlerde siyasallaşmaları, üyeleri menfaatleri kollamak yerine bireysel ilişki ve çıkarlar 
yönelmeleri, var olan sendikal gücü şahsi çıkarları için kullanmaları (son dönemlerde bütün 
sendika yöneticileri gerek siyasette gerekse bürokraside kendilerine yer edinmişler) toplum ve 
üyeler yanında itibar kaybetmeleri söz konusu olmaktadır. 

İşletme yöneticileri veya insan kaynakları açısında bakıldığı zaman; özellikler katılımcı ve 
demokratik yönetim anlayışı, işgörenlerin özlük haklarında iyileşmeler, işgörenlerin daha 
eğitimli ve bilinçli oluşları, işletmelerde esnek çalışma ortamlarını oluşturulması vb. değerlerin 
yönetim anlayışlarında yer alması, bir nevi sendikalara olan gereksinimleri azaltmaktadır. Aynı 
zaman yönetim olarak da uygulamalarda ellerini güçlendirmektedir. Sendikalar açısında 
bakıldığı zaman, sendikalar yönetim anlayışlarını ve üyeleri bakış açılarını değiştirmek ve 
geliştirmek zorundadırlar. Aksi takdirde yakın gelecekte pek de anlamları kalmayacaktır.     
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Sendikalaşma ve insanların sendikaya üye olma nedenlerine bakıldığında, üyelik 
başvurusundaki en büyük sebebin; işin ve kişinin kendisinin değil, çalışma koşullarından doğan 
bir memnuniyetsiz olduğu değerlendirilmektedir. Bireyler işletme veya örgüt içinde ait olma, 
grubun bir üyesi olma vb. nedenlerden dolayı sendikalaşmaya katılmaktadırlar. 

Bununla birlikte sendikalar günün şartlarına göre kendilerini yenileyemedikleri için gün geçtikçe 
hem üye hem de prestij kaybına uğramaktadırlar. Teknolojik yenilikler, iletişim yaygınlaşması, 
bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, işgücünün eğitim yoluyla daha kalifiyeli hale gelmesi, bilinçlilik 
düzeyinin vb. gelişmelere sendikalar ayak uyduramamışlar.  

Sendikaların sadece aidat toplama ve yılda bir kere toplu pazarlı toplantılarına katılmaları, artık 
bilinçli ve eğitimli işgücü tarafında yeterli görülmemektedir. Özellikle son yapılan (2019 yılı) 
toplu sözleşme (memurlar için) birçok kesim tarafından yeterli bulunmamıştır. 

Resmi olarak olmasa da sendikaların her birisinin kendisini bir siyasi parti veya ideolojiye yakın 
konumlandırmış olması, toplum nezdinde sendika ve sendikacılığı olumsuz olarak etkilemiştir. 
Örneğin; DİSK’in daha çok sol ideolojiye, HAK-İŞ’in ise daha çok sağ ideolojiye yakın bir 
pozisyon aldığı bilinmektedir.  

Özellikle sendikaların tüzüklerinde belirtilen görev ve sorumlulukları çok daha fazla ve çeşitlidir. 
Ancak uygulamada sadece bir küçük kısmı görülmektedir. İşgörenleri geliştirme, eğitime ve 
günün teknolojilerine göre yetiştirme ve görevleri de bulunmaktadır. Ancak sendikalar sadece 
toplu sözleşme ve üye aidatlarını toplama dönemlerinde görüldüğüne dair insanların zihninde 
bir algı oluşmuştur. 

Sendikacılık konusunda, işletmeler ve işverenler açısından da birçok gelişme yaşanmıştır. İş 
doyumu, iş memnuniyetini sağlaması durumunda kollektif hareket etme bilincinin de oluşuyor 
olmasıyla birlikte sendikaya duyulan ilginin azalacağı değerlendirilmektedir. Örgütsel 
vatandaşlık, örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, örgütsel sadakat, ücretlerde iyileştirmeler, esnek 
çalışma koşulları vb. örgüt teorisi gelişmeleri işgörenlerin kendi işletmeleri veya örgütlerine 
bağlılıkları arttırmış ve onların sendikalara karşı çekimser olmasına sebep olmuştur.  Ancak 
küçük örgütlerde, sendikalaşma, işverenin ve insan kaynakları yönetiminin karşısına bir güç 
olarak çıkacaktır. 

Son olarak, sendikaların kendilerini yenilemeye, sorgulamaya ve tekrar görev tanımlarına 
dönmelerinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Aksi takdirde işletmeler üzerinde baskın bir güç 
olma vasfını kaybedip üyeleri nazarında da değer ve prestiji kaybı yaşamaları söz konusu 
olabilecektir. 

Sendika ve sendika yöneticileri gelecekte kendileri yenileyemedikleri takdir değer 
kaybedecekler. İnsan kaynakları yönetimleri gelecek daha sağlıklı çalışma ortamları 
oluşturdukça sendikaların karar alma ve politikalarına pek etkisi olmayacaktır. Özellikler 
işgörenleri nasıl bir çalışma ortamı istedikleri ile ilgili ve sendikaların üyeleri yanında itibarları 
ile ilgili saha çalışmaları yapılmasında fayda olacaktır. 
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