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Öz
İklim; denizellik, yükselti, bakı, basınç şartları gibi faktörlerin etkisi altındadır. Bundan dolayı iklim
özelliklerine değinmeden önce hem ülkemizin hem de araştırma sahasının iklim koşullarını açıklamak
faydalı olacaktır. Ülkemiz yıl boyunca çeşitli hava akımlarının etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle
genel olarak Subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde oluşan ve Akdeniz iklim tipi olarak bilinen
jenetik bir makroklima iklim türünün yayılış sahası içerisinde ve onu oluşturan etkenlerin etkisi altında
yer almaktadır. Bundan dolayı ülkemizin kuzey bölümünde kutbi, güney bölümünde ise tropikal hava
kütlelerinin çekirdek sahaları bulunmaktadır. Ülkemiz söz konusu şartların etkisiyle yaz döneminde
tropikal, kış mevsiminde ise kutbi hava akımlarının etkisi altında kalmaktadır. Kula İlçesinin iklim
özellikleri içinde yer aldığı İç Batı Anadolu Bölümünün özelliklerini yansıtmaktadır. Ege Bölgesi
sınırları içerisinde yer alan ilçe toprakları deniz seviyesinden 720 metre yükseklikte yer almaktadır.
Engebeli bir topografyaya sahip olan ilçede hem Akdeniz iklimi hem de karasal iklim özellikleri
görülmektedir. Bu yönüyle yöre Asıl Ege Bölümü’nde yer alan ilçelerden ayrılmaktadır. Kula ilçesinin
iklim özelliklerini açıklayabilmek için Kula, Gördes ve Manisa meteoroloji istasyonlarına ait veriler
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Kula’da Akdeniz ikliminin yanı sıra karasal nitelikli ikliminde
hakim olduğu ortaya çıkmıştır. Kula’da sıcaklık ve yağışlar Ege Bölgesi’nden ziyade İç Anadolu
Bölgesi’ne yakın değerlerde seyretmeketdir. Kula ilçesine ait rasatların 2013-2018 arasındaki dönemi
kapsaması ve kısa süreli olması nedeniyle Gördes ve Manisa istasyonları karşılaştırma yapabilmek
amacıyla değerlendirmeye alınmış olup her iki istasyonun da ilçeye yakın bir konumda bulunması daha
sağlıklı analizlerde bulunabilmek açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, İç Batı Anadolu Bölümü, Kula, İklim Özellikleri, Akdeniz İklimi,
Karasal İklim.
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Abstract
Climate; It is under the influence of factors such as maritime, elevation, aspect and pressure conditions.
Therefore, it will be useful to explain the climate conditions of both our country and the research area
before addressing the climate characteristics. Our country is under the influence of various air currents
throughout the year. For this reason, it is located within the spreading area of a genetic macroclima
climate type which is generally known as the Mediterranean climate type, occurring in the western part
of the continents in the Subtropical belt and under the influence of the factors that make up it. Therefore,
there are the pole in the northern part of our country and the core areas of tropical air masses in the
south part. Our country is under the influence of tropical air flows in summer, and polar air flows in
winter, under the influence of these conditions. It reflects the characteristics of the Central Western
Anatolia Section, in which Kula District is located. District lands within the borders of the Aegean
Region are located at a height of 720 meters above sea level. The district, which has a rugged
topography, has both Mediterranean climate and terrestrial climate characteristics. With this aspect, the
region is separated from the districts in the Main Aegean Department. Data from Kula, Gördes and
Manisa meteorology stations were used to explain the climate characteristics of Kula district. As a result
of the study, it was revealed that Kula was dominant in the continental climate as well as the
Mediterranean climate. Temperature and precipitation in Kula are at levels close to the Central Anatolia
Region rather than the Aegean Region. Since the observations of the Kula district cover the period
between 2013-2018 and are short-term, Gördes and Manisa stations have been evaluated for
comparison, and it is important that both stations are located in a close location to the district.
Keywords: Aegean Region, Central Western Anatolia Section, Kula, Climate Characteristics,
Mediterranean Climate, Continental Climate.
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Accepted: 10.03.2020
Suggested Citation:
Akbaş, F. (2020). Climatological Properties of Kula District, Journal of Social, Humanities and
Administrative Sciences, 3(3): 152-174.
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi.

153

Ferdi AKBAŞ
GİRİŞ
Ülkemiz konumu itibariyle yıl boyunca farklı kökenli hava kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır.
Ülkemizin bütün iklim olaylarını, bu hava kütlelerinin mevsimlik değişmeleri düzenlemektedir.
Türkiye’de genel olarak kışın, ekim ayı sonundan başlayıp mayısa kadar süren dönemde farklı
bölgelerden Akdeniz havzasına ulaşan hava kütlelerine bağlı cephe sistemleri ve alçak basınç
oluşumları hava şartlarını yönetmektedir. Kuzey Ege ve Kuzey Adriyatik üzerinden zaman zaman
Akdeniz’e doğru akan hava kütlelerinin, güneyden gelen sıcak tropikal hava kütleleri ile birleşmesiyle
batıdan doğuya doğru depresyonların (alçak basınçlar) geçişi başlamakta ve böylece Doğu Akdeniz
havzasında baskın bir dolaşım tipi meydana gelmektedir. Bu dolaşım koşullarına bağlı olarak
ülkemizin batı ve kıyı bölgelerinde genel olarak yağışlı, rüzgârlı ve ılık dönemlerle aralanan serin-soğuk
ve açık (yağışsız) dönemler birbirini izlerken, Doğu ve İç Anadolu bölgeleri kışın Hazar havzasından
kaynaklanan soğuk hava kütlesinin etkisi altına girmektedir. Bu dönemde basınç koşullarının termik
sebeplerden dolayı yüksek değerlere ulaşması sıcaklıkların 0 0C’nin altında kalmasına yol açmaktadır.
Yaz mevsiminde sıcak karakterli Tropikal hava kütlesinin etkisi altında kalan ülkemizde kuru bir hava
kütlesi egemen olmaktadır (Koçman, 1993: 1-17). Coğrafi konumun etkisiyle ülkemizde iklim
olaylarında bölgesel ve yerel ölçekte birtakım değişiklikler görülmektedir. Bunun temelinde basınç
kuşaklarının mevcut konumu ve farklı istikametlerden gelen hava akımlarının devresel olarak
değişmeleri yatmaktadır (Akbaş, 2019: 1-89). Ülkemiz yıl boyunca çeşitli hava akımlarının etkisi altında
kalmaktadır. Bu nedenle genel olarak Subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde oluşan ve Akdeniz
iklim tipi olarak bilinen jenetik bir makroklima iklim türünün yayılış sahası içerisinde ve onu oluşturan
etkenlerin etkisi altında yer almaktadır. Bundan dolayı ülkemizin kuzey bölümünde kutbi, güney
bölümünde ise tropikal hava kütlelerinin çekirdek sahaları bulunmaktadır. Ülkemiz söz konusu
şartların etkisiyle yaz döneminde tropikal, kış mevsiminde ise kutbi hava akımlarının etkisi altında
kalmaktadır (Erinç, 1984: 1-78).

İKLİM ELEMANLARI
Sıcaklık
Kula’da sıcaklık değerleri genel olarak İç Batı Anadolu Bölümü’ndeki değerlerle benzerlik
göstermektedir. Yıllık ortalama sıcaklıklar analiz edildiğinde Kula’da yıllık ortalama sıcaklığın 14,8 0C,
Gördes’te 13 0C ortaya çıkmaktadır. Buna karşın rakımın 74 metre olduğu Manisa’da yıllık ortalama
sıcaklık 17 0C’ye yükselmektedir (Tablo 1). Aylık ortalama sıcaklıklar üzerinde yükseltinin etkisi
belirgin bir şekilde hissedilmektedir. İlçede özellikle kuzeybatı-güneydoğu istikametine doğru
gidildikçe sıcaklık değerleri azalmaktadır. Aylık ortalama en düşük sıcaklık Kula’da 4,1 0C ile ocak
ayında görülürken, bu aydan itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıklar nisa ayında 10 0C’nin üzerinde
çıkmakta ve en yüksek seviyeye ise 25,5 0C ile ağustos ayında ulaşmaktadır. Sonbahar mevsiminin
başlamasıyla düşüşe geçen sıcaklıklar eylül ayında 21,4 0C’e kasımda ise 10,5 0C’e inmektedir. Bu
değerlere göre en sıcak ay (ağustos) ile en soğuk ay (ocak) arasındaki sıcaklık farkı (amplitüd) 21,4 0C
olup sıcaklıkları yıl içerisinde dağılımı analiz edildiğinde Kula’da Akdeniz iklimiyle karasal iklim
arasında geçiş ikliminin hakim olduğu ortaya çıkmaktadır (Tablo 1, Şekil 1). Gördes’te ise ortalama aylık
en düşük sıcaklığın ölçüldüğü aylar 3,7 ile ocak ve şubat olup bu aydan itibaren yükselmeye başlayan
sıcaklıklar, en yüksek değere ağustos ayında (22,9 0C) ulaşmaktadır. Bu istasyonda da Kula’dakine
benzer bir iklim tipi görüldüğü için amplitüd değeri 19,2 0C’dir (Tablo 1, Şekil 2). Buna karşın yükselti
faktörünün etkisiyle Manisa istasyonunda aylık ortalama en düşük sıcaklık 6,7 0C’ye erişmektedir.
Şubattan itibaren artmaya başlayan sıcaklıklar en yüksek noktaya 28,1 0C ile temmuz ayında
ulaşmaktadır. Manisa’nın hem yükselti seviyesinin düşüklüğü hem de deniz etkisine açıklığı nedeniyle
sıcaklık minimumu ile maksimumu diğer istasyonlardan fazladır. Amplitüd değeri 21,4 0C olan
Manisa’da tipik Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir (Tablo 1, Şekil 1).
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Tablo 1. Kula, Gördes ve Manisa İstasyonlarının Aylık Ortalama Sıcaklık Değerleri.
Aylar
O
Ş
M
N
Ort. Sıcaklık
4,1
7,1
9,3 13,7
Ort. Yük. Sıc. 8,5
12,1 14,8
20
Kula
Ort. Düş. Sıc.
0,4
2,9
4,4
7,6
En Yük. Sıc.
17,2 24,4 24,5 30,6
En. Düş. Sıc. -13,1 -7,1 -3,5 -1,1
Ort. Sıcaklık
3,7
3,7
6,7 11,2
Ort. Yük. Sıc. 8,2
8,6 12,1 17,6
Gördes Ort. Düş. Sıc.
0,4
0,2
2,6
6,3
En Yük. Sıc.
16,1
18
24,6 29,5
En. Düş. Sıc.
-11 11,8 10,6 -1,8
Ort. Sıcaklık
6,7
7,9 10,7 15,2
Ort. Yük. Sıc. 10,8 12,4 16,1 21,2
Manisa Ort. Düş. Sıc.
3
3,8
5,6
9,2
En Yük. Sıc.
23,3 26,4 31,6 34,7
En. Düş. Sıc.
-10
-8,9 -5,1
-2
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

Ort. Sıcaklık

Ort. Yük. Sıc.

M
18
24,4
11,8
31,7
5.4
15,8
22,7
10
34
-0,1
20,6
27,1
13,7
39,1
4

H
21,7
28,5
15,2
38,5
8,2
20,7
28,1
14,4
37,5
4,5
25,5
32,2
18,1
41,8
7,6

T
25,4
32,8
18,3
40
12,5
22,6
30,3
16,5
40,5
7,5
28,1
34,9
21
45,5
13,3

A
25,5
32,9
18,7
37,5
14,1
22,9
30,7
15,9
38,6
5,2
27,8
34,8
20,9
43,7
12,2

Ort. Düş. Sıc.

E
21,4
28,4
14,9
36,1
0
19,6
27,3
13,2
36
0,7
23,4
30,6
16,6
40,3
6,2

Ek
15,3
21,9
9,7
30,2
0
14,9
21,8
9,7
33,5
0,5
17,9
24,1
12,2
37,3
1,2

En Yük. Sıc.

K
10,5
16,3
5,7
26,7
-2,5
8,7
13,8
4,5
25,5
-6,5
12,2
17,4
7,5
29,9
-4,9

A
5
9,8
1
18,9
-7,5
5,3
9,6
2,2
16,8
-7,4
8,4
12,3
4,7
26,4
-6,6

Yıllık
14,8
20,9
9,2
40
-13,1
13
19,2
8
40,5
-5,6
17
22,8
11,4
45,5
-6,8

En. Düş. Sıc.

50
40
30
20
10
0
-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-20
Şekil 1. Kula’da Sıcaklıkların Aylık Değişimi.
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Şekil 2 Gördes’te Sıcaklıkların Aylık Değişimi.
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Şekil 3. Manisa’da Sıcaklıkların Aylık Değişimi.

Araştırma sahasında mevsimler arasındaki sıcaklık farkları fazladır. Aralık’tan itibaren başlayan kış
mevsimi şubat ayının sonlarına kadar devam etmektedir. Bu mevsimin sıcaklık ortalaması 5,4 0C’dir.
Mart ayının girmesiyle birlikte başlayan ilkbahar mevsiminde yaklaşık 10 0C ile başlayan sıcaklıklar,
mayıs ayında 18 0C’ye kadar yükselmektedir. Ortalama sıcaklığın 20’li değerlerin üzerinde seyrettiği
yaz dönemi en sıcak ve kurak dönemi oluşturmakta olup bu devre sonbaharın ilk ayı olan eylül’ün ilk
haftasına kadar sarkmaktadır. Bu dönemi temsil eden üç ayın ortalama sıcaklığı 24,2 0C olup bu değer
temmuz ve ağustos ayları dışındaki bütün ayların sahip olduğu sıcaklık değerinden fazladır. İlçede
sonbahar dönemi genel olarak eylül ayından ilk haftasından sonra başlamakta ve ortalama sıcaklık yaz
devresine göre 8,5 0C daha düşüktür (Tablo 1).
Mevsimlere göre ortalama sıcaklıklar değerlendirildiğinde, Kula ilçesinde kış mevsiminin 5,4 0C,
ilkbaharın 13,6 0C, yazın 24,2 0C ve sonbaharın 15,7 0C ortalama sıcaklığa sahip olduğu ortaya
çıkmaktadır. Gördes istasyonunda da benzer bir durum görülmekle birlikte mevsimsel sıcaklıklardan
küçük değişiklikler meydana gelmektedir. Gördes istasyonunda kış mevsiminin ortalama sıcaklığı 4,2
0C, ilkbaharın 11,2 0C, yazın 22,1 ve sonbahar mevsiminin ise 14,4 0C’dir. Bu karşın deniz seviyesine
daha yakın ve yükselti değerinin de daha düşük olduğu Manisa istasyonunda Kula ve Gördes’e oranla
mevsimlerin sıcaklık ortalamaları yüksektir. Manisa’da kış mevsiminin ortalama sıcaklığı 7,7 0C,
ilkbaharın 15,5 0C, yazın 27,1 0C ve sonbaharın 17,8 0C olması burada tipik Akdeniz ikliminin hakim
olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır (Tablo 1). Araştırma sahası olarak belirlenen Kula ilçesinde
sıcaklıkların düşük ve yükseltinin de fazla olması hem yerleşmeyi hem de tarımı belirli ölçüde
kısıtlamaktadır. Şöyle ki ilçe merkezi ve yakın çevresinde yüksek olan sıcaklıklar ve düşük olan yükselti
değeri sayesinde hem tarım ürünü çeşitliliği hem de yerleşme sayısı artmaktadır. Kula istasyonunda en
düşük sıcaklıklar ocak ayında (-13,1 0C), en yüksek sıcaklıklar ise temmuz ayında (40 0C) ölçülmüştür.
Gördes’te ise en düşük sıcaklıklar şubat ayında (-11,8 0C), en yüksek sıcaklıklar temmuz’da (40,5 0C)
rasat edilmiştir. En düşük sıcaklıkların dağılışı incelendiğinde Kula’da kasım-nisan arasındaki süreçte,
Gördes’te ise kasım-mayıs arasındaki dönemde sıcaklıkların eksili değerlerle ifade edildiği göze
çarpmaktadır. Aylık ortalama sıcaklıklar her iki istasyonda da 10 0C’nin altında düşmezken, ortalama
düşük sıcaklıklar Kula’da ocak ayında 0,4 0C’ye, Gördes’te ise şubatta 0,2 0C’ye kadar düşmektedir
(Tablo 1, Şekil 1, 2, 3).
Karşılaştırma istasyonu olarak seçilen ve Akdeniz ikliminin bütün karakteriyle hakimiyet sürdüğü
Manisa’da en yüksek sıcaklıklar 45,5 0C ile temmuz, en düşük sıcaklıklar ise -10 0C ile ocak ayında
görülmektedir. Kasım-nisan arasında devrede minimum sıcaklıklar eksili değerlere düşmektedir.
Sıcaklığın nisan ve mart aylarında sıfırın altına düşmesi atmosferdeki hava hareketleri ile ilgilidir.
Sıcaklığın sıfırın altına düşmesi zirai hayatı olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte özellikle sıcaklık isteği
fazla olan ürünlerin ekim / dikimi kısıtlanmaktadır. Bu durum çiftçilikle ilgilenen insanlar zor durumda
bırakarak bu insanların gelir kaybı yaşamasına yol açmaktadır. Manisa’da aylık ortalama yüksek
sıcaklıklar 10 0C’nin, ortalama düşük sıcaklıklar ise 3 0C’nin altına düşmemektedir (Tablo 1, Şekil 3).
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Sıcaklık değerlerin günün herhangi bir zamanında 0.1 0C ve altına düştüğü günler don olaylı gün olarak
tabir edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Kula’da yılın 38,1, Gördes’te 41,6, Manisa’da ise 21,5 günü
don olaylı geçmektedir. Kula’da don olaylı günler kasım ayından itibaren başlamakta olup nisan ayına
kadar devam etmektedir. Gördes’te don olaylı günler kasım-mayıs arasında, Manisa’da ise kasım-nisan
arasındaki devrede yaşanmaktadır. Kula’da donlu günler en düşük değere nisan (0,3 gün), en yükseğe
aralıkta (13,8 gün), ulaşırken Gördes’te 0,1 gün ile mayıs en düşük değere sahipken ocak ayı 13,1 gün
ile ilk sırada yer almaktadır. Manisa’da en düşük değer 0,1 gün ile nisan ayına aitken ocak 8,2 gün ile
birinci sıraya yerleşmektedir (Tablo 2, Şekil 4).
Tablo 2. Kula, Gördes ve Manisa’da Aylara Göre Don Olaylı Gün Sayıları.
İstasyonlar
O
Ş
M
N
M
H
T
A
E
Ek

K

A

Yıllık

Kula

13,3

6,3

3,3

0,3

-

-

-

-

-

-

1

13,8

38,1

Gördes

13,1

10,8

5,5

0,5

0,1

-

-

-

-

-

3,5

8,1

41,6

Manisa
8,2
5,1
2,1 0,1
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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Şekil 4. Kula, Gördes ve Manisa’da Aylara Göre Don Olaylı Gün Sayıları.

Araştırma sahasını oluşturan Kula’da özellikle ilkbahar mevsiminde görülen don olayları zirai
faaliyetleri olumsuz olarak etkilemektedir. Bu süreçte bitkilerin olgunlaşma aşamasını ve çiçek açma
sürecini uzatan ya da engelleyen don olayları geçiminin tarımdan kazanan insanları zor durumda
bırakmaktadır. Bu tür olaylar hem ürünlerin çeşit ve miktarlarında hem de çiftçilerin gelirlerinde
önemli düşüşlere sebep olmaktadır. Bu tip olayların meydana geldiği yıllarda ürün kayıplarının olması
genel olarak sınırlı kaynaklarla geçinmek zorunda olan kırsal nüfusun yaşam şartlarını daha da
zorlaştırmaktadır (Birinci, 2007: 10-38; Birinci, 2018: 1-19).

Basınç ve Rüzgarlar
Atmosfer olayları, birbirine bağlı nedenlerden meydana gelen son derece karmaşık, çözülmesi ve bir
kanuna bağlanması nispeten güç, kısmen devirli, kısmen de devirsiz görünen birtakım doğa olaylarıdır.
Bunlar arasında basınç kuşaklarının yayılışının ve neticesi olan rüzgarların, sıcaklık, bağıl nem, yağış
gibi iklim elemanları üzerinde büyük etkisi vardır. Bu durumdan dolayı araştırma sahasının iklim
özelliklerini açıklayabilmek için onun basınç ve rüzgar koşullarının bilinmesi gerekmektedir (Akyol,
1944: 1-18).
Ülkemiz sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle yıl içinde çeşitli hava kütlelerinin etkisi altında
kalmaktadır (Koçman, 1993: 1-15). Batı Rüzgârları Kuşağının etki alanı içerisinde bulunan araştırma
sahasının basınç koşullarını etkisi altında kaldığı hava kütlelerine ait aksiyon merkezleri
düzenlemektedir (Temuçin, 1990: 9-21). Genel olarak ekim ayından itibaren Orta ve Doğu Avrupa
üzerine yerleşen termik yüksek basınç merkezi derinleşip genişleyerek merkezden yayılmaya
başlamakta ve daha sonra bu hava kütleleri kuzeyli ve kuzeydoğulu akımlar şeklinde sahayı
etkilemektedir (Koçman, 1993: 11-27). Havza, basınç kuşaklarının etki durumuyla ilişkili olarak
Akdeniz üzerinde gelişen cephe sistemlerinin faaliyet alanında yer almaktadır. Sahada kış dönemi
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boyunca devam eden frontal olaylara ek olarak basınç kuşakları arasındaki dengesiz durum ilkbahara
azalma eğilimi içerisine girmektedir (Akbaş, 2019). Araştırma sahasındaki Kula istasyonunda basınç
rasatlarının kısa süreli olması karşılaştırma istasyonu olarak seçilen Gördes istasyonunda da basınç
rasatlarının yapılmaması nedeniyle ilçenin basınç koşullarının değerlendirilmesinde Manisa iline ait
verilerden faydalanılmıştır.
Rasat sürelerinin kısa olduğu Kula istasyonunda elde edilen verilere göre yıllık ortalama basınç 930,3
mb olup, hem ortalama hem de ekstrem basınç değerleri yılın tamamında normal basınç değerlerinin
(1013 mb) altında kalmaktadır (Tablo 3). Aylık ortalama basınç değerleri incelendiğinde ortalama en
yüksek basınç değeri 934,3 mb ile aralık ayında, ortalama en düşük basınç değeri ise 927,1 mb ile
temmuzda görülmektedir. 88 yıllık rasat süresine sahip Manisa meteoroloji istasyonunun verilerine
göre Manisa’da yıllık ortalama basınç 1007,2 mb’dır. Manisa’da aylık ortalama basınç değerleri yıl
boyunca 1013 mb üzerine çıkmamaktadır. Manisa ve Kula’da basıncın yıl içerisindeki dağılışı benzerlik
göstermektedir. Manisa’da ortalama basınç en düşük değere 1002,4 mb ile temmuzda, en yüksek değere
ise 1010,7 mb ile aralık ile ocak aylarında ulaşmaktadır (Tablo 3, Şekil 5, Şekil 6).
Tablo 3. Kula ve Manisa’da Aylara Göre Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç
İstasyonl
Aylar
O
Ş
M
N
M
H
T
A
E
ar
Ort.
Basın
ç
931,3 931,1 928,4 929,7 928,6 928,3 927,1 927,7 930,2
En
Yük.
Kula
Basın
ç
947,2 944,7 942,2 940,6 937,2 935,7 933,6
934 940,9
En
Düş.
Basın
ç
909,2 909,7 913,7 914,2 920,3 917,8 918,9 919,5 921,1
Ort.
1010, 1009,
1005, 1005, 1004, 1002, 1002, 1006,
Basın
1008
7
1
7
5
3
4
9
4
ç
En
Yük. 1030, 1028, 1028, 1023, 1017, 1017, 1011,
1018,
1013
Manisa
Basın
4
7
4
5
6
4
2
3
ç
En
Düş.
Basın
ç
976,9
982
984,9 985,2 992,9 991,6 992,2 993,5 994,5
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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4
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Şekil 5. Kula’da Ortalama Basınç, En Yüksek Basınç ve En Düşük Basıncın Aylık Değişimi
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Şekil 6. Manisa’da Ortalama Basınç, En Yüksek Basınç ve En Düşük Basıncın Aylık Değişimi

Yeryüzüne göre yatay doğrultuda hareket eden havaya ya da hava akımına rüzgâr adı verilmektedir
(Türkeş, 2010: 2-29). Rüzgâr hava kütleleri arasındaki basınç farkından doğmaktadır (Atalay, 2013: 129). Araştırma sahasında esen rüzgârların yönleri, hızları ve frekansları üzerinde yıl içerisinde değişen
basınç merkezleri, sahanın coğrafi ve özel konumu etkili olmaktadır. Kula ilçesinde rüzgarların yıllık
esme sayısı 28329 olup en yüksek frekanslar % 36,4 (10321 esme sayısı) ile güneybatı istikametine aittir.
Bunu % 15,8 (4472 esme sayısı) ile batı ve % 15,1 (4275 esme sayısı) kuzeydoğu yönleri izlemektedir.
Yörede en düşük esme sayısına sahip olan istikamet % 3,9 frekans ve 1106 esme sayısı ile kuzey
yönüdür. İlçede mevsimler arasında hakim rüzgar yönü bakımından önemli bir fark bulunmamakta,
her mevsimde hakim rüzgar yönleri batı, güneybatı ve kuzeydoğudur. (Tablo 4, Şekil 7).
Tablo 4. Kula’da Rüzgarların Esme Sayıları ve Frekansları
İlkbahar
Yaz
Yönler
Esme
%
Esme
%
Sayısı Frekansı
Sayısı
Frekansı
N
258
3,6
328
4,6
NE
860
12,0
1427
20,1
E
555
7,8
688
9,7
SE
269
3,8
289
4,1
S
638
8,9
127
1,8
SW
2829
39,6
1962
27,7
W
1281
17,9
1555
21,9
NW
460
6,4
712
10,0
Toplam
7150
100,0
7088
100,0
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri

Mevsimler
Sonbahar
Esme
%
Sayısı Frekansı
264
3,6
1014
13,9
656
9,0
386
5,3
477
6,5
3051
41,7
1041
14,2
429
5,9
7318
100,0

Kış
Esme
Sayısı
256
974
827
344
950
2479
595
348
6773

%
Frekansı
3,8
14,4
12,2
5,1
14,0
36,6
8,8
5,1
100,0

Yıllık
Esme
Sayısı
1106
4275
2726
1288
2192
10321
4472
1949
28329

% Frekansı
3,9
15,1
9,6
4,5
7,7
36,4
15,8
6,9
100,0

Kula’da rüzgarların mevsimlere göre dağılımları incelendiğinde, dikkat çekici bir farkın olmadığı göz
çarpmaktadır. Sonbahar mevsimi 7318 esme sayısı ve % 25,8 ‘lik frekans değeriyle ilk sırayı alırken,
bunu sırasıyla 7150 esme sayısı ve 25,2’lik frekansla ilkbahar, 7088 esme sayısı ve % 25’lik frekansla yaz
ile 6773 esme sayısı ve % 23,9’luk frekansla sonbahar mevsimi izlemektedir (Tablo 5, Şekil 8).
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Şekil 7. Kula Meteoroloji İstasyonunun Yıllık ve Mevsimlik Rüzgar Frekans Gülleri.

Tablo 5. Kula’da Rüzgarların Mevsimlere Göre Esme Sayıları ve Frekansları.
Mevsimler

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kış

Toplam

Esme Sayısı

7150

7088

7318

6773

28329

Frekans

25,2

25,0

25,8

23,9

100

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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26%
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Şekil 8. Kula’da Rüzgarların Mevsimlere Göre Dağılımı.
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Kula meteoroloji istasyonunun rasat sonuçlarına göre Kula’da yıllık ortalama rüzgar hızı 2,4 m/sn’dir.
İlçede en hızlı rüzgar, 26,8 m/sn ile SSW yönünde esmektedir. Şubat ayında ölçülen bu değeri mayıs
ayında W yönünden 25,6 m/sn ile esen rüzgarlar ile 23,9 m/sn ocak ayında SSW yönünde esen rüzgarlar
takip etmektedir (Tablo 6).
Tablo 6. Kula’da Aylara Göre Ortalama Rüzgar Hızı, En Hızlı Rüzgar Yönü ve Hızı.
Aylar
O
Ş
M
N
M
H
T
A
E
Ek

K

A

Yıllık

2,1

1,9

1,7

2,4

22,4

16,8

21

17,1

26,8

E

SSW

SSW

WNW

SSW

Ort.
Rüzgâr
Hızı
(m/sn)

2,2

2,3

2,6

2,6

2,7

2,7

2,9

2,6

2,6

En Hızlı
Rüzgâr
(m/sn)

23,9

26,
8

22,
6

19,2

25,
6

23,3

15,1

23,4

WNW

WNW

En Hızlı
SS
SS
Rüzgar
W
SSW
W
SW
W
W
Yönü
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

Nem ve Bulutluluk
Atmosferdeki su buharının miktar ve değişimi sıcaklık, buharlaşma koşulları ile hava kütlelerinin
özelliklerine bağlıdır. Sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle doğru orantılı olarak havanın nem tutabilme
kapasitesi artmaktadır. Dolayısıyla böyle dönemlerde havadaki nem oranı yükselmekte olup kış
mevsiminin başlamasıyla sıcaklık değerlerindeki azalmaya paralel olarak havadaki nem miktarında da
düşüşler meydana gelmektedir. Ancak bağıl nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Bu nedenle yaz mevsimini
oluşturan aylarda sıcaklık değerlerinin yükselmesiyle bağıl nem oranları düşmekte, kış devresinde ise
yükselmektedir (Koçman, 1993: 8-26).
Araştırma sahasını oluşturan Kula’da genel itibariyle kış döneminde nem değerleri yükselmekte yaz
mevsiminde ise azalmaktadır. İlçede yıllık ortalama bağıl nem değeri % 61,9, Gördes’te % 55,4 ve
Manisa’da % 60’tır (Tablo 7, 8, 9, Şekil 9, 10, 11). Manisa’da ortalama nispi nem değerlerinin diğer iki
istasyondan yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum Manisa’nın deniz etkisine açık olduğunu ve
nemli hava kütlelerinin etkisinde kalmasının bir sonucudur.
Tablo 7. Kula’da Aylara Göre Ortalama Bağıl Nem Değerleri (%).
İstasyonlar

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

Ek

K

A

Yıllık

Nispi Nem (%)

80,2

75,1

68,4

57,2

58,1

56,3

45,3

48,4

50,4

61,1

67,9

74,6

61,9

Ort. Sıcaklık (°C)

4,1

7,1

9,3

13,7

18

21,7

25,4

25,5

21,4

15,3

10,5

5

14,8

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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Tablo 8. Gördes’te Aylara Göre Ortalama Bağıl Nem Değerleri (%).
İstasyonlar
O
Ş
M
N
M
H
T
Nispi Nem (%)
71,6
68,9 62,1
53,1
47,1
40,4
42,4
Ort. Sıcaklık (°C)
3,7
3,7
6,7
11,2
15,8
20,7
22,6
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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55,4
13
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Şekil 10. Gördes’te Bağıl Nem Değerleri ile Ortalama Sıcaklık Arasındaki İlişki.
Tablo 9. Manisa’da Aylara Göre Ortalama Bağıl Nem Değerleri (%).
İstasyonlar

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

Ek

K

A

Yıllık

Nispi Nem (%)

73,5

69,5

65,1

61

54,5

46,8

43,9

45,6

51,4

61,9

71,3

75,3

60

Ort. Sıcaklık (°C)

6,7

7,9

10,7

15,2

20,6

25,5

28,1

27,8

23,4

17,9

12,2

8,4

17

EK

K

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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Şekil 11. Manisa’da Bağıl Nem Değerleri ile Ortalama Sıcaklık Arasındaki İlişki

Ortalama nem değerleri analiz edildiğinde, mevsimler ve aylar arasında ciddi farklar olduğu dikkati
çekmektedir. Kula meteoroloji istasyonu verilerine göre, ilçede ortalama bağıl nem oranı yalnızca kış
mevsiminin sahip olduğu ortalama değer yıllık ortalamanın üzerinde olup diğer mevsimlerde yıllık
ortalamanın altında kalmaktadır. Sahadaki aylık ortalama nispi nem değerlerine bakıldığında, en
yüksek değerin % 80,2 ile ocak ayında, en düşüğün ise % 45,3 ile Temmuz ayında olduğu görülmektedir.
Gördes’te ise kış dönemi dışındaki mevsimlerde nem değerleri yıllık ortalamanın altındadır. Buna
karşın deniz etkisine açık bir konumda yer alan Manisa’da mevsimlere göre ortalama nem değerleri
diğer istasyonlara göre farklılık göstermekte olup maksimum değerler aralık (% 75,3) ve ocak (% 73,5),
minimum değerler temmuz (% 43,9) ile ağustosta (% 45,6) görülmektedir (Tablo 7, 8, 9, Şekil 10, 11).
Sonbahar mevsiminin girmesiyle yükselmeye başlayan nem değerleri kış döneminde en yüksek
noktaya ulaşmakta ilkbaharda yeniden düşüşe geçip yaz devresinde de minimuma ulaşmaktadır.
Bilindiği üzere sıcaklıklarla bağıl nem arasında ters orantı vardır. Şöyle ki sıcaklık değerlerinin artması
bağıl nem oranlarını azaltırken, sıcaklığın yükselmesi bağıl nemi arttırmaktadır. Araştırma sahasında
sıcaklıkların yükseldiği yaz döneminde nispi nem oranlarının azalması ve sıcaklığın düştüğü kış
mevsiminde ise nispi nemin yükselmesi söz konusu ilişkiyi kanıtlar niteliktedir. Bulutluluk günün, ayın
ya da yılın belirli bir anında gökyüzünün bulutlarla kaplanması olayı olarak tanımlanmakta ve 0 ila 10
aralığındaki rakamlarla ifade edilmektedir (Ardel, 1973: 1-14). Araştırma sahasındaki meteorolojik
gözlemlerin kısa süreli olması ve bulutluluk değerlerinin ölçümlerinin yapılmaması nedeniyle bu
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konuyu açıklayabilmek için Gördes ve Manisa meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler
kullanılmıştır. Gördes’te yıllık ortalama bulutluluk değeri 43,8 gündür. Aylara göre bulutluluk
değerleri incelendiğinde tıpkı bağıl nemde olduğu gibi en yüksek oranlar kış mevsimini oluşturan
aylarda, en düşük değerler ise yaz döneminde görülmektedir. Ortalama açık, kapalı ve bulutlu günler
incelendiğinde, yılın yaklaşık üçte birini (% 38) açık günlerin oluşturduğu görülmektedir. Haziran
ayında bir önceki aya göre yaklaşık % 100 oranında artış göstren açık gün sayısı temmuz ve eylül
arasındaki dönemde 20 günün altına düşmemektedir. Ortalama kapalı günler 52,3 gün ile üçüncü sırada
yer alırken, aralık (9,8 gün) en fazla, ağustos ise (0,1 gün) en az kapalı güne sahip ayları temsil
etmektedir. Ortalama bulutlu günlerin sayısı 138,4 olup bunların en fazla olduğu aylar nisan (15,6) ve
mayıs (15,9 gün), en az olduğu günler ise kasım (13,4 gün) ve aralık (13,4 gün)’tır (Tablo 10, Şekil 12).
Tablo 10. Gördes’te Ortalama Bulutluluk, Ortalama Açık Günler, Ortalama Kapalı Günler ve Ortalama Bulutlu
Günlerin Aylara Göre Dağılımı.
İstasyonlar

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

Ek

K

A

Yıllık Toplam

Bulutluluk

5

5,2

5,1

4,8

3,9

2,1

1,4

1

1,5

3

5

5,8

43,8

Ort. Açık Günler

8,7

6,1

7,4

5,6

8,5

16,2

21,2

24,4

20,9

13,9

7,6

5,9

137,7

10,6

7,7

4,7

6,8

12,5

13,4

13,4

138,4

0,4

0,3

0,1

0,5

2,8

7,2

9,8

52,3

Ort. Bulutlu
11,8 13 13 15,6 15,9
Günler
Ort. Kapalı
8,6
7,5
7
5,2
2,9
Günler
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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Yağışlar

Şekil 12. Gördes’te Ortalama Bulutluluk, Ortalama Açık Günler, Ortalama Kapalı Günler ve Ortalama
Bulutlu Günlerin Aylara Göre Dağılımı

Sis ve bulutlurı oluşturan çok küçük su zerreciklerinin yoğunlaşarak ağırlaşmaları ve bunun sonucunda
katı ya da sıvı olarak yeryüzüne düşmelerine yağış adı verilmektedir. Bulutların mevcut sıcaklıklarının
0 0C’nin altında olması neticesinde içlerindeki su buharı buz kristalleri şeklinde yoğunlaşmakta ve kar
ya da dolu olarak adlandırılan yağışlar meydana gelmektedir. Buna karşılık sıcaklığın 0 0C’nin üzerinde
olduğu durumlarda yoğunlaşma sıvı halde olmakta ve yağmur şeklinde yağışlar oluşmaktadır (Erol,
1993: 2-23). Araştırma sahasını oluşturan Kula’da yağış koşulları üzerinde hem basınç merkezlerinin
konumu hem de yeryüzü şekilleri etkili olmaktadır. Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları
dahilinde yer alan ilçe bütün mevsimler yağış almaktadır. Yıllık yağış miktarı Kula’da 465,9 mm.,
Gördes’te 497 mm. ve Manisa’da 736,3 mm’dir (Tablo 11, Şekil 13, 14, 15). Bu değerler istasyonlar
arasında en fazla yağışın Asıl Ege Bölümü’nde yer alan ve deniz etkisine açık olan Manisa’da olduğunu
göstermektedir.
Tablo 11. Kula, Gördes ve Manisa’da Aylık ve Yıllık Ortalama Yağış Değerleri (mm).
İstasyonl
Aylar
O
Ş
M
N
M
H
T
A
E
ar
Yağış
Kula
88,2
36,2
49,5 31,8 55,3 52,5 9,8 14,6 10,3
(mm)
Yağış
Gördes
73,1
52,5
55,6 46,1 34,9 9,2 6,6 2,7
8,7
(mm)
Yağış
Manisa
120,5
109,5
82
59,6 35,7 18,4 5,4 6,6 16,8
(mm)
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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Şekil 13. Kula’da Yıllık Ortalama Yağış Miktarının Aylara Göre Dağılımı (mm).

Yağışların yıl içindeki dağılışları zirai faaliyetler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan yıllık
yağış miktarından ziyade, zirai bitkilerin büyüme ve çimlenme dönemlerini oluşturan ilkbahar ve yaz
aylarında düşen yağış önemlidir (Birinci, 2018:1-7). Kula’da aylık ortalama yağışlar incelendiğinde, kış
döneminde yağışların maksimum, yaz mevsiminde ise minimum düzeyde olduğu görülmektedir.
İlçeye en fazla yağış 88,2 mm ile ocak, en düşük ise 9,8 mm ile temmuz ayında düşmektedir. Kula’da
yağışın aylara göre dağılımı incelendiğinde, ocak ayında maksimum seviyeye ulaşan yağışların bu
aydan itibaren düşüşe geçtiği görülmektedir. Yaz dönemini teşkil eden aylardan temmuz ve ağustos ile
sonbaharın başlangıç ayı olarak bilinen eylülde 15 mm’nin altında seyreden yağışlar ekim ayından
itibaren yükselişe geçmektedir (Tablo 11, Şekil 13).
Gördes’te aylık ortalama yağışların dağılış trendi araştırma sahasını oluşturan Kula ile benzerlik
göstermektedir. Gördes istasyonunda en yüksek yağış 107 mm ile aralık ayında, en düşük yağış ise 2,7
mm ile ağustosta düşmektedir. Yaz dönemini temsil eden aylarda 10 mm’nin altında seyreden yağışlar,
eylül ayından itibaren yükselişe geçmektedir. Kasım ayına gelindiğinde 70 mm’nin üzerine çıkan
yağışlar ocak ayına kadar yılın en yüksek noktasına ulaşmakta şubat-ağustos arasındaki dönemde
yalnızca mart ayında % 3,1 oranında artış göstermiştir (Tablo 11, Şekil 14).

(mm)
120
100
80
60
40
20
0
Şekil 14. Gördes’te Yıllık Ortalama Yağış Miktarının Aylara Göre Dağılımı (mm)

Manisa istasyonundaki yağış dağılımında aylık ortalama maksimum yağış 143,4 mm ile aralıkta
minimum ise 5,4 mm ile temmuz ayında görülmektedir. Diğer istasyonlara göre daha düzenli bir dağılış
gösteren Manisa’da aralık-şubat arasındaki dönemde yağışlar 100 mm’nin altına düşmemektedir. Yaz
mevsimi yağışların en düşük düzeyde olduğu ve kurak geçen devre olarak dikkati çekmektedir. Bu
süreçte 20 mm’nin altında olan yağışlar sonbaharın gelmesiyle yükselme eğilimi içerisine girmektedir
(Tablo 11, Şekil 15).
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Şekil 15. Manisa’da Yıllık Ortalama Yağış Miktarının Aylara Göre Dağılımı (mm).

Akdeniz iklimiyle karasal iklim arasında geçiş özelliğine sahip olan iklim tipinin hakim olduğu Kula’da
yağışların % 36’lık bölümü kış döneminde düşmektedir. Yağışlarda ikinci sırayı % 29,3 (136,6 mm) ile
ilkbahar mevsimi alırken, en düşük yağışların olduğu devreyi % 16,5’lik oran ile yaz mevsimi
oluşturmaktadır. Çalışma sahası ve yakın çevresinde süratli dikey hareketlerle yüksek kesimlere
çıkarak burada soğuyan hava kütleleri yağışlara neden olmaktadır. Dikey yöndeki salınımın güçlü
olduğu hava kütleleri, bilhassa kış ve ilkbahar dönemlerinde yağışlara neden olmaktadır. Kula ve
çevresinde dikey hava dolaşımından kaynaklanan düzensiz hava hareketlerinin tesiriyle oluşan
yağışların mevsimlik değerleri arasında önemli bir fark bulunmamakla birlikte bunların yıllık averajı
oldukça düşüktür (Darkot ve Tuncel, 1995). Yağışın mevsimlere göre dağılışı dikkate alındığında,
yağışların az da olsa her mevsimde görüldüğü ancak en fazla yağışların kış ve ilkbahar dönemlerinde
minimum yağışların ise sonbahar ve yaz dönemlerini oluşturan aylarda olduğu görülmektedir.
Araştırma sahasını oluşturan Kula’da yıllık yağışların en fazla düştüğü devreyi kış mevsimi
oluşturmaktadır. Kula’da yıllık yağışların % 36’sı, Gördes’te 46,8’i, Manisa’da ise % 50,7’si kış
döneminde düşmektedir. İkinci en fazla yağışın görüldüğü dönem olan ilkbaharın yıllık ortalama yağış
içerisindeki oranı Kula’da % 29,3, Gördes’te % 27,5 ve Manisa’da % 24,1’dir. Yaz mevsiminin toplam
yağış içerisindeki payı Kula’da % 16,5, Gördes’te ,3,7, Manisa’da % 4,1 olup istasyonların hepsinde de
yıl içerisindeki en az yağış söz konusu dönemde düşmektedir. Araştırma sahasında sonbahar
yağışlarının etkisi oldukça fazladır. Bilhassa yörede etkili olan hava kütlelerinin etkisiyle ortaya çıkan
sonbahar yağışları yükseltiye bağlı olarak meydana gelmektedir. Nitekim Kula’da yıllık yağışın %
18,1’i, Gördes’te % 22’si ile Manisa’da % 21,1’inin bu dönemde düşmesi bu durumu kanıtlar niteliktedir
(Tablo 12, Şekil 16, 17, 18).
Tablo 12. Kula, Gördes ve Manisa’da Yağışların Mevsimlere Dağılımı
Mevsimler

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kış

Yıllık

İstasyonlar

Yağış

%

Yağış

%

Yağış

%

Yağış

%

Yağış

%

Kula

136,6

29,3

76,9

16,5

84,5

18,1

167,7

36

465,9

100

Gördes

136,6

27,5

18,5

3,7

109,3

22

232,6

46,8

497

100

177,3
24,1
30,4
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri
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Şekil 16. Kula’da Yağışların Mevsimlere Dağılımı
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Şekil 17. Gördes’te Yağışların Mevsimlere Dağılımı

Manisa
%
24%
%
51%

%
4
%
21%

Şekil 18. Manisa’da Yağışların Mevsimlere Dağılımı.

Yağışlı gün sayıları ile bunların yıl içerisindeki dağılışları analiz edildiğinde, Kula’da yılın 98,1
gününün yağışlı geçtiği ortaya çıkmaktadır. Mevcut hava akımlarının etkisiyle Gördes’teki yağışlı gün
sayıları Kula’ya göre azdır. Kula’ya göre yüksek bir mevkide yer alan Gördes’te yılın 77,8 günü yağışlı
geçerken, hem deniz etkisine açık hem de Kula ve Gördes’e göre deniz seviyesine daha yakın olan
Manisa’da yılın yaklaşık üçte birlik kısmına denk gelebilecek zaman dilimi (115,4 gün) yağışlı
geçmektedir. Her üç istasyonda da yağışlı gün sayıları yağış değerlerinin yüksek olduğu mevsimlerde
artarken düşük olduğu devrelerde ise azalmaktadır. Genel itibariyle istasyonların tamamında kış
mevsimini temsil eden aylarda yağışlı gün sayıları doruk noktasına ulaşmakta yaz mevsiminde ise
minimuma inmektedir. Kula’da en az yağışlı gün 1,6 ile temmuzda, en fazla ise 13,3 gün ile ocak ayında
görülmektedir. Gördes’te en fazla yağışlı gün 14,3 ile aralık ayında, en az ise 0,7 gün ağustosta,
Manisa’da ise en fazla yağışlı gün 19,3 ile aralıkta, en az ise 1 gün ile ağustosta yaşanmaktadır (Tablo
13, Şekil 19).
Tablo 13. Kula, Gördes ve Manisa’da Ortalama Yağışlı Gün Sayılarının Aylara Göre Dağılımı.
İstasyonlar

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

Ek

Kula

13,3

9,6

13,1

6,1

11,3

9,1

1,6

Gördes

10,8

9,4

9,4

7,6

6,1

2,3

1,5

Manisa
17,3
16,1
13,4
11,8
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

7,9

4

1,3

K
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Yıllık

4,8

4

0,7

1,7

7,1

7

10,6

98,1

4,2

9,8

14,3

77,8

1

2,9

7,7

12,7

19,3

115,4

Yağışlı günler kadar önemli bir diğer nokta da aylık ve yıllık yağış miktarlarının yağışlı gün sayılarına
bölünmesiyle elde edilen yağış şiddetidir (Erlat, 1997: 1-28). Bu açıdan değerlendirildiğinde Kula’da 4,7
mm / gün, Gördes’te 6,4 mm / gün, Manisa’da ise 6,4 mm / günlük yağış şiddeti olduğu göze
çarpmaktadır. Araştırma sahasındaki meteoroloji istasyonunda ortalama kar yağışlı gün sayıları,
ortalama karla örtülü gün sayıları ile maksimum kar kalınlığı (cm) ölçümü yapılmadığı için Manisa ve
Gördes istasyonlarının verilerinden faydalanılmıştır. Manisa’nın rakım değerinin düşük ve deniz
etkisine açık olması nedeniyle yıl içerisinde kar yağışlı gün sayıları oldukça azdır. Yıl içerisinde yaklaşık
3 günün kar yağışlı geçtiği ilde kar yağışları önem arz etmemekte olup yağan karın yerde kalma
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süreside oldukça kısa olmaktadır. Gördes’in yükselti değerinin fazla olması ve yıl içerisindeki hava
akımlarının etkisiyle kar yağışlı gün sayısı Manisa’nın 3 katından fazladır. Manisa’da ortalama karla
örtülü gün sayısı 1,1 gün ve maksimum kar kalınlığı da 72 cm’dir. İlde kar genellikle Spil dağı ve
çevresindeki yüksek kesimlere yağmakta olup bu mevkilerde bulunan yerleşim birimlerini de zaman
zaman olumsuz yönde etkilemektedir. Deniz seviyesinden yüksekte olan bu yerlerde kar yağışlarına
bağlı olarak yollar kapanmaktadır. Şehirle kısa süreli de olsa iletişimi kesilen bu yerlerde ikamet edenler
söz konusu dönemler için belirli düzeyde önlem alarak bu süreçten minimum seviyede etkilenmeye
çalışmaktadır. Manisa’da genel itibariyle kar yağışları kış mevsimini temsil eden aylarda olduğu için
karla örtülü günler de bu aylarda yaşanmaktadır. Kar kalınlığı aralık-ocak arasındaki dönemde 20
cm’nin üzerinde olup ilkbahar mevsiminin başlangıç ayı olan martta 7 cm’dir. Gördes meteoroloji
istasyonunda yalnızca ortalama kar yağışlı gün sayılarının rasadı yapıldığı için değerlendirme yalnızca
bu konu kapsamında yapılacaktır. Gördes’te yıl içerisinde toplam 6 gün kar yağışlı geçmekte olup aralık
ve mart ayları arasındaki süreçte kar yağışları 1 günün üzerinde, kasım ve nisan aylarında ise 0,2 gün
olarak gerçekleşmektedir (Tablo 14, Şekil 20, 21).
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E

Ek

K

A

Şekil 19. Kula, Gördes ve Manisa’da Ortalama Yağışlı Gün Sayılarının Aylara Göre Dağılımı.
Tablo 14. Manisa ve Gördes’te Ortalama Kar Yağışlı, Ortalama Karla Örtülü Gün Sayıları ve Maksimum Kar
Kalınlığının Aylara Göre Dağılımı
İstasyonlar

Aylar

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

Ek

K

A

Yıllık

Ort. Kar. Yağ. Gün Say.
Manisa

Ort. Karla Ört. Gün Say.

1

1

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,3

2,8

0,5

0,3

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

1,1

Mak. Kar. Kalınlığı (cm)

22

23

Gördes
Ort. Kar. Yağ. Gün Say.
1,5
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

1,7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

20

72

1,1

0,2

0

0

0

0

0

0

0,2

1,3

6

Ek

K

Ort. Kar. Yağ. Gün Say.

Ort. Karla Ört. Gün Say.

1,5
1
0,5
0
O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

A

Şekil 20. Manisa’da Ortalama Kar Yağışlı Gün Sayıları ile Ortalama Karla Örtülü Gün Sayılarının Aylara
Göre Dağılımı
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Ort. Kar. Yağ. Gün Say.
2
1,5
1
0,5
0
O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

Ek

K

A

Şekil 21. Gördes’te Ortalama Kar Yağışlı Gün Sayılarının Aylara Göre Dağılımı.

İklim Tipi ve Yağış Etkinliği
Bir yerin iklim özelliklerinin ortaya çıkarılmasında sıcaklık, basınç, rüzgarlar ile nem ve yağış miktarları
yeterli değildir. İklimin tam olarak ortaya konabilmesi için iklim parametrelerinin bütüncül bir
yaklaşımla tek tek ele alınması gerekmektedir (Ardel vd., 1969: 7-98). Bu kapsamda Kula’nın iklim
koşullarının belirlenebilmesi için Thornwaite, De Martonne (1923) ve Erinç (1965) formüllerinden
yararlanılmıştır. Kula De Martonne (1923) yıllık kuraklık indisine göre yarı kurak-nemli arasında iklim
bölgesi içerisinde bulunmaktadır. İlçenin aylık kuraklık indis değerlerine göre, aylık ortalama yağış
miktarlarının minimum düzeye indiği temmuz-eylül arasındaki dönem kurak, yağışların arttığı aralık
ve mart ayları ise nemli statüde yer almaktadır. Nisan, haziran ve ekim aylarında yıllık ortalama indis
sonucunda olduğu gibi yarı nemli – nemli arasındaki statüde bulunmaktadır (Tablo 15).
Tablo 15. Kula’nın De Martonne Göre Aylık Kuraklık İndis Değerleri
Aylar

O

Ş

M

N

May.

H

Ort.
Sıcaklık (oC)

4,1

7,1

9,3

13,7

18

21,7

Ort. Yağış (mm)

88,2

36,2

49,5

31,8

55,3

Kuraklık
İndis Değ.

75,1

25,4

30,1

16,1

Çok Nemli

Yarı
Nemli

Nemli

Yarı
KurakNemli
Arası

Yağış
Etkinliği

T

A

Ek.

K

A

Yıllık

25,4 25,5 21,4

15,3

10,5

5

14,8

52,5

9,8

14,6 10,3

26,3

47,9

43,3

465,9

23,7

19,9

3,3

4,9

12,4

28

34,6

18,8

Yarı
Nemli

Yarı
KurakNemli
Arası

Yarı
KurakNemli
Arası

Yarı
Nemli

Nemli

Yarı
KurakNemli
Arası

Kurak

E

3,9

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

Manisa ve Gördes De Martonne (Dönmez, 1984: 17-78) kuraklık indis değerlerine göre yarı nemli iklim
özelliği göstermektedir. Manisa’da aralık-şubat arasındaki dönem çok nemli iklim özelliği gösterirken
marttan itibaren düşen indis değerleri ile iklim statüsü de değişikliğe uğramaktadır. Mayıs ayına
gelindiğinde iklim step-nemli arasında iken haziran yarı kurak, temmuz ve ağustos ise kurak özelliğe
sahip olmaktadır. Gördes’te ise aralık ve ocak çok nemli, kasım, şubat ve mart nemli iklim özelliği
gösterirken, nisan yarı nemli, mayıstan itibaren düşen indis değerleri yaz döneminin kurak özelliğini
sahip olmasına neden olmuştur. sonbaharın başlangıç ayı olan eylülden itibaren yükselen kuraklık indis
değeleri yağış etkinliği durumunda da değişikliğe yol açmaktadır. Bu aydan itibaren yarı kurak özelliğe
bürünen iklim kış mevsiminin gelmesiyle nemli bir yapıya sahip olmaktadır (Tablo 16, Tablo 17).
Erinç tarafından geliştirilmiş olan yağış tesirlilik indis formülüne göre (Erinç, 1965: 12-86) Kula genel
olarak yarı kurak iklim şartlarının hakimiyeti altında kalmaktadır. İlçenin söz konusu formüle göre
hesaplanan aylık indis değerleri incelendiğinde aralık ve ocak ayları çok nemli, şubat yarı nemli, mart
nemli, nisan yarı kurak, temmuz-eylül arasındaki dönem tam kurak, ekim kurak ve kasım ise yarı nemli
karakterde yer almaktadır (Tablo 18).
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Tablo 16. Gördes’in De Martonne Göre Aylık Kuraklık İndis Değerleri
Aylar
Ort.
Sıcaklık
(oC)
Ort.
Yağış
(mm)
Kuraklı
k İndis
Değ.
Yağış
Etkinliğ
i

O

Ş

M

N

May.

H

T

A

E

Ek.

K

A

Yıllık

3.7

3.7

6.7

11.2

15.8

20.
7

22.
6

22.
9

19.6

14.9

8.7

5.3

13

73.1

52.5

55.6

46.1

34.9

9.2

6.6

2.7

8.7

24.2

76.4

107.0

497

64

46

40

26

16

4

2

1

4

12

49

84

22

Neml
i

Yarı
Neml
i

Yarı
Kurak
Nemli
Arası

Yarı
Kura
k

Yarı
Kurak
Nemli
Arası

Neml
i

Çok
Neml
i

Yarı
Nemli

A

E

Ek.

K

A

Yıllık

Çok
Nemli

Neml
i

Kurak

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri
Tablo 17. Manisa’nın De Martonne Göre Aylık Kuraklık İndis Değerleri
Aylar

O

Ş

M

N

May.

H

T

Ort.
Sıcaklık (oC)
Ort.
Yağış (mm)
Kuraklık
İndis Değ.

6.7

7.9

10.7

15.2

20.6

25.5

28.1 27.8

23.4

17.9

12.2

8.4

17

120.5

109.5

82.0

59.6

35.7

18.4

5.4

6.6

16.8

49.6

88.8

143.4

736.3

87

73

48

28

14

6

2

2

6

21

48

94

27

Yağış
Etkinliği

Çok
Nemli

StepNemli
Arası

Yarı
Kurak

Çok
Yarı
Nemli
Nemli
Nemli

Kurak

Yarı
Kurak

Yarı
Çok
Yarı
Nemli
Nemli
Nemli Nemli

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
Tablo 18. Kula’nın ERİNÇ (1965) Yağış Tesirlilik İndisinin Aylara Göre Durumu.
Aylar
Ort. Yük.
Sıcaklık (oC)
Ort.
Yağış (mm)
Kuraklık
İndis Değ.
Yağış
Etkinliği

O

Ş

M

N

May.

H

8,5

12,1

14,8

20

24,4

28,5

88,2

36,2

49,5

31,8

55,3

124,5

35,9

40,1

19,1

Çok
Nemli

Yarı
Yarı
Nemli
Nemli
Kurak

T

A

E

Ek.

K

A

Yıllık

32,8 32,9 28,4

21,9

16,3

9,8

20,9

52,5

9,8

14,6 10,3

26,3

47,9

43,3

465,9

27,1

22,1

3,5

5,3

14,4

35,2

53

22,3

Yarı
Nemli

Yarı
Kurak

Kurak

Yarı
Nemli

4,3

Tam Kurak

Çok
Yarı
Nemli Kurak

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

Erinç formülüne göre yarı nemli iklim koşullarının hüküm sürdüğü Gördes’te kasım-şubat arasındaki
devre çok nemli, mart ve nisan ayları yarı nemli, mayıs ile ekim yarı kurak, haziran ile eylül arasındaki
dönem ise kurak karakter göstermektedir. Manisa’nın ERİNÇ formülüne göre genel iklim karakteri yarı
nemlidir. Manisa’da kasım-mart arası çok nemli, nisan ve ekim ayları yarı nemli, mayı yarı kurak,
haziran ile eylül arasındaki dönem ise kurak karakter göstermektedir. (Tablo 19, 20).
Thornwaite metoduna göre, Kula C2 B'1 s b'4 harfleriyle formülize edilen Yarı Nemli, Orta sıcaklıkta
(Mezotermal), Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan, Okyanus iklimine yakın iklimi
görülmektedir. Su bilançosu tablosu analiz edildiğinde aralık-nisan arasındaki dönemde su fazlası
olduğu ve bu dönemin nemli karakter gösterdiği görülmektedir. Nisandan sonra başlayan birikmiş su
kullanımı mayıs ile haziran aylarında artış göstermiş ve temmuz-eylül aylarında ise su noksanına
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dönüşmüştür. Bu bakımdan su bilançosu diyagramı incelendiğinde temmuz-eylül ayları dışında
sahada su sorununun olmadığı göze çarpmaktadır (Tablo 21, Şekil 22).
Tablo 19. Gördes’in ERİNÇ (1965) Yağış Tesirlilik İndisinin Aylara Göre Durumu.
Aylar

O

Ş

M

N

May.

Ort.
8.2
8.6
12.1 17.6
22.7
Mak. Sıc. (0C)
Ort.
73.1 52.5 55.6 46.1
34.9
Yağış (mm)
İndis
106.9 73.2 55.1 31.4
18.4
Değeri
Yağış
Çok Nemli Yarı Nemli Yarı Kurak
Etkinliği
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

H

T

A

E

Ek.

K

A

Yıllık

28.1

30.3

30.7

27.3

21.8

13.8

9.6

19.2

9.2

6.6

2.7

8.7

24.2

76.4

107.0

497

3.9

2.6

1

3.8

13.3

66.4

133.7

25.8

Kurak

Yarı Kurak

Çok Nemli

Yarı
Nemli

Tablo 20. Manisa’nın ERİNÇ (1965) Yağış Tesirlilik İndisinin Aylara Göre Durumu.
Aylar
Ort.
Mak. Sıc. (0C)
Ort.
Yağış (mm)
İndis
Değeri

O

Ş

M

N

May.

H

T

A

E

Ek.

K

A

Yıllık

10.8

12.4

16.1

21.2

27.1

32.2

34.9

34.8

30.6

24.1

17.4

12.3

22.8

120.5

109.5

82.0

59.6

35.7

18.4

5.4

6.6

16.8

49.6

88.8

143.4

736.3

133.8

105.9

61.1

33.7

15.8

6.8

1.8

2.2

6.5

24.6

61.2

139.9

32.2

Yarı
Nemli

Yarı Kurak

Yağış
Etkinliği

Çok
Nemli

Yarı
Nemli

Kurak

Çok
Nemli

Yarı
Nemli

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
Tablo 21. Kula’nın THORNWAITE Formülüne Göre Su Bilançosu.
A

Bilanço
Elemanları

Düzeltilmiş PE
Yağış

A

R

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

YILLI
K

IX

X

XI

XII

10,
5

5,0

14,8
67,8

C

4,1

7,1

9,3

13,7

18,0

21,7

25,4

25,5

21,4

15,
3

i

0,7

1,7

2,6

4,6

7,0

9,2

11,7

11,8

9,0

5,4

3,1

1,0

m
m.

7,3

17,2

26,2

48,1

73,6

98,7

126,
2

127,
0

96,5

57,
1

31,
7

9,9

0,85

0,84

1,03

1,10

1,23

1,24

1,26

1,18

1,04

0,9
6

0,8
4

0,82

6,2

14,4

27,0

53,0

90,6

122,
4

158,
7

149,
4

100,
0

54,
9
26,
3

26,
7
47,
9
49,
6
54,
8

o

Sıcaklık
indisi
Düzeltilmemiş
PE
Güneşlenme
süresine
Göre PE tashih
emsali

L

Devresi
I

Sıcaklık

Y

Vejetasy
on

PE
T

8,2

Dışı

755,7

55,8

811,4

248,5

217,
2

465,7

y

88,2

36,2

49,5

31,8

55,3

52,5

9,8

14,6

10,3

Depo
Değişikliği

Dd

-

-

-

-

33,9

58,1

-8,0

-

-

5,2

Depolama

D

100,
0

100,
0

100,
0

100,
0

66,1

8,0

-

-

-

5,2

GE
T

5,5

9,0

24,3

52,6

86,3

107,
8

39,6

30,9

34,8

56,
5

27,
0

10,2

0,0

75,9

484,3

Sn

-

-

-

-

-

-

84,5

85,7

49,5

-

-

-

0,0

219,6

Sf

80,0

62,9

36,6

4,9

-

-

-

-

-

-

-

39,4

0,0

59,7

71,5

49,8

20,8

2,5

-

-

-

-

-

-

19,7

0,0

49,9

56,4

46,5

25,7

12,9 6,4

3,2

1,6

0,8

0,4

0,2

19,8

0,0
219,
0
200,
6
223,
9

13,3

1,5

0,8

-0,4

-0,4

-0,9

-0,9

-0,9

0,5

0,8

4,3

Gerçek
Evapotranspras
yon
Su Noksanı
Su Fazlası
Yüzeysel Akış
"
Nemlilik
Oranı

"

Yü
1
Yü
2
Ne

-0,6

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.
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43,3

İçi

45,2
100,
0

100,0

0,0

223,9
223,9
223,9
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Şekil 22. Kula’nın THORNWAITE Formülüne Göre Su Bilançosu Diyagramı.

Tablo 22. Gördes’in THORNWAITE Formülüne Göre Su Bilançosu.
A

Bilanço elemanları

Y

L

A

R

O

Ş

M

N

May.

H

T

A

Sıcaklık

oC

3,7

3,7

6,7

11,2

15,8

20,7

22,6

22,9

Sıcaklık indisi

i

0,6

0,6

1,6

3,4

5,7

8,6

9,8

10

Düzeltilmemiş PE

mm.

8,8

8,8

20,1 40,9

66

96

1,23

1,24

En Düz Katman

0,85 0,84 1,03

Düzeltilmiş PE

PET

Yağış

y

Depo Değişikliği

Dd

-

-

-

Depolama

D

100

100

100

7,5

7,4

20,7 45,1

-

-

Gerçek
GET
Evapotransprasyon

7,5

7,4

1,1

20,7 45,1

73,1 52,5 55,6 46,1

81

108,4 110,4
1,25

1,17

YILLIK

E

Ek.

K

A

19,6 14,9

8,7

5,3

13

7,9

5,2

2,3

1,1

56,9

89

60,8 28,8 14,5

1,04 0,96 0,84 0,83

118,7 135,9 129,6 92,1 58,5 24,4

732,9

107

497

34,9

9,2

6,6

2,7

8,7

-

-46,1

-53,9

-

-

-

-

52

48

100

53,9

-

-

-

-

-

52

100

100

81

63,1

6,6

2,7

8,7

12

303,4

-

-

55,6

-

-

429,5

1

-

-

-

-

-

-

-

47,1

193,6

-

24,2 76,4

12

24,2 24,4

Su Noksanı

Sn

Su Fazlası

Sf

Yüzeysel Akış 1

Yü1

56,3 55,3

17,9

0,5

-

-

-

-

-

-

23,5

193,6

Yüzeysel Akış 2

Yü2

44,6 44,8 39,9 20,4

10,2

5,1

2,6

1,3

0,6

0,3

0,2

23,6

193,6

Nemlilik Oranı

Ne

8,7

-0,6

-0,9

-1

-1

-0,9

-0,6

2,1

7,9

65,6 45,1 34,9

6,1

40

1,7

0

129,3 126,9 83,4 34,3

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri.

Gördes’in Thornwaite yöntemine göre hazırlanan su bilançosu diyagramı incelendiğinde aralık-nisan
arasındaki dönemde birikmiş suyun olduğu dikkati çekmektedir. Sıcaklığın artıp, yağışların azalmaya
başladığı mayıshaziran aylarında topraktaki su harcanmaktadır. Haziran ayının sonlarından itibaren
yıllık ortalamanın üzerine çıkan sıcaklık neticesinde artan buharlaşma koşulları Gördes’te kurak bir
dönemin başladığına işaret etmektedir. Ekim’e kadar süren kurak dönemde yağış azlığı neticesinde
topraktaki su minimum değerlere düşmektedir. Özetle; Kasım ayından itibaren toprakta su birikmeye
başlamakta ve aralık ayında toprak suya doygun hale gelmektedir. Bu durum nisan’a kadar devam
etmekte olup, mayıs ayında yağışların evapotranspirasyondan az olması, meydana gelen su açığının
toprakta biriken suyla telafi edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Ancak haziran ayının sonlarına
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doğru, ortamda birikmiş su da tükendiğinden sahada kuraklık koşulları egemen olmaya başlamaktadır.
İklim koşullarının yanında toprak yapısı da tarımsal faaliyetlerin şekillenmesinde söz sahibidir. Gördes
ilçesinde yayılış gösteren kireçsiz kahverengi orman toprakları ile rendzinalar ziraat hayatını önemli
ölçüde kısıtlamaktadır. Seçilen istasyonlar arasında en fazla yükselti değerine (550 m.) sahip olan
Gördes’te C1 B'2 s b'3 olarak formulize edilen yarı nemli-yarı kurak, orta sıcaklıkta (mezotermal), su
fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan, okyanus iklimine yakın iklim tipi görülmektedir (Tablo 22,
Şekil 23) (Akbaş, 2019: 32-89).

Şekil 23. Gördes’in THORNWAITE Formülüne Göre Su Bilançosu Diyagramı.
Tablo 23. Manisa’nın THORNWAITE Formülüne Göre Su Bilançosu.
A

Bilanço elemanları
O

Ş

C

6,7

7,9

Sıcaklık indisi
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2
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o
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R
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T

A

E
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28,1

27,8

23,4

17,9 12,2

8,4
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3,2

5,4

8,5

11,8

13,6

13,4

10,3

6,9

3,9

2,2
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14,7

25,6 48,7
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9,3
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26,4 53,7 104,3 155,2 186,4 171,7
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63,2 27,5
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y
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Dd

-
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D
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A

H
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N

L
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Düzeltilmiş PE

M

Y
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K

A
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-

-

-68,6

-31,4
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-

-

-

61,3
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100

100

100

31,4
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-

-

-

-
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100

100
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49,6 27,5
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Su Noksanı

Sn
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-

-

-

-

105,4
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165,1

94,2

13,6

-

-

559,4

Su Fazlası

Sf

111,2

97,2

55,6

5,9

-

-

-

-

-

-

-

91,1

361,1

Yüzeysel Akış 1

Yü1

101,2 104,2 76,4 30,8

3

-

-

-

-

-

-

45,6

361,1

Yüzeysel Akış 2

Yü2

78,5

87,8

71,7 38,8

19,4

9,7

4,9

2,4

1,2

0,6

0,3

45,7

361,1

Nemlilik Oranı

Ne

12

7,9

2,1

-0,7

-0,9

-1

-1

-0,8

-0,2

2,2

9,6

0,1

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri

Manisa için düzenlenen THORNTHWAITE bilançosuna göre; yağış miktarının potansiyel
evapotranspirasyondan fazla olduğu kasım ayından itibaren toprakta su birikmeye başlamaktadır. Bu
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durum kurak devrenin sona erdiğini göstermektedir. Kış döneminin girmesiyle birlikte artan yağış
miktarı ile toprak suya doygun hale gelmekte, bu durum Nisan’a kadar devam etmektedir.
THORNTHWAITE yöntemine göre hazırlanan bilanço ve grafik neticesinde Manisa’nın C2 B'3 s2 b'3
olarak nitelendirilen yarı nemli, orta sıcaklıkta (mezotermal), su noksanı yaz mevsiminde ve çok
kuvvetli olan, okyanus iklimine yakın iklime sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 23, Şekil 24)
(Akbaş, 2019: 78-93).

Şekil 24. Manisa’nın THORNWAITE Formülüne Göre Su Bilançosu Diyagramı.

SONUÇ

Kula’da sıcaklık değerleri genel olarak İç Batı Anadolu Bölümü’ndeki değerlerle benzerlik göstermektedir. Yıllık
ortalama sıcaklıklar analiz edildiğinde Kula’da yıllık ortalama sıcaklığın 14,8 0C, Gördes’te 13 0C ortaya
çıkmaktadır. Buna karşın rakımın 74 metre olduğu Manisa’da yıllık ortalama sıcaklık 17 0C’ye yükselmektedir.
Mevsimlere göre ortalama sıcaklıklar değerlendirildiğinde, Kula ilçesinde kış mevsiminin 5,4 0C, ilkbaharın 13,6
0C, yazın 24,2 0C ve sonbaharın 15,7 0C ortalama sıcaklığa sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Havza, basınç
kuşaklarının etki durumuyla ilişkili olarak Akdeniz üzerinde gelişen cephe sistemlerinin faaliyet alanında yer
almaktadır. Rasat sürelerinin kısa olduğu Kula istasyonunda elde edilen verilere göre yıllık ortalama basınç 930,3
mb olup, hem ortalama hem de ekstrem basınç değerleri yılın tamamında normal basınç değerlerinin (1013 mb)
altında kalmaktadır. Kula ilçesinde rüzgarların yıllık esme sayısı 28329 olup en yüksek frekanslar % 36,4 (10321
esme sayısı) ile güneybatı istikametine aittir. Araştırma sahasını oluşturan Kula’da genel itibariyle kış döneminde
nem değerleri yükselmekte yaz mevsiminde ise azalmaktadır. Kula De Martonne (1923) yıllık kuraklık indisine
göre yarı kurak-nemli arasında iklim bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Erinç tarafından geliştirilmiş olan yağış
tesirlilik indis formülüne göre (Erinç, 1965) Kula genel olarak yarı kurak iklim şartlarının hakimiyeti altında
kalmaktadır. Thornwaite metoduna göre, Kula C2 B'1 s b'4 harfleriyle formülize edilen Yarı Nemli, Orta sıcaklıkta
(Mezotermal), Su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan, Okyanus iklimine yakın iklimi görülmektedir.
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Öz
Türkiye’de 1923 – 1960 yılları arasında, sanayi planları çerçevesinde, planlama çaba ve eylemleri
görülse de planlı kalkınma dönemi olarak 1960 sonrası dikkat çekmektedir. Dünyada değişen
idari anlayışın yanı sıra, yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerin de etkisiyle, kalkınma ve
büyümenin istikrarlı, sürdürülebilir ve planlı bir temele oturtulması gerekliliği kabul görmüştür.
İlk olarak 1963 – 1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya girmiş,
bugüne kadar da 11 tane kalkınma planı yürürlüğe konulmuştur. Uygulanan planlar; sosyal,
kültürel ve ekonomik hedef ve politikalar çerçevesinde şekillenmiştir. Ekonomik ve sosyal
hayatın her alanına dokunan kalkınma planlarının politika bileşenleri arasında, vergi politikaları
önemli bir konumdadır. 2014 – 2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye’de
idari dönüşümün yaşandığı, ayrıca bölgesel ve küresel ekonomik ve siyasi krizlerin yoğun
olduğu bir döneme rastlamıştır. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında artan
korumacı politikaların, kur ve ticaret savaşlarının ve yakın coğrafyada yaşanan siyasi
istikrarsızlıkların, Türkiye ekonomisinin genelini olduğu gibi vergi politikalarını da etkilediği
görülmektedir. Bazı vergisel politikalarda hedeflere ulaşıldığı, bazılarında ise Onuncu Kalkınma
Planı doğrultusunda etkinliğin sağlanamadığı görülmektedir.
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Planned development period is notable after 1960, although seen planning efforts and actions
which more about industrial plans between 1923 - 1960 in Turkey. In addition to the changing
administrative understanding in the world, the economic and political crises have also affected
the need for a stable, sustainable and planned development and growth. Thus, the First Five-Year
Development Plan for 1963-1967 has been put into practice and 11 development plans have been
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GİRİŞ
1923 – 1960 yılları arasında, sanayi planları çerçevesinde, Türkiye’de planlama çaba ve gayretleri
görülse de planlı kalkınma dönemi olarak 1960 sonrası dikkat çekmektedir. Özellikle 1950’den
sonra ortaya çıkan, hızlı fakat plansız büyüme ve kalkınma süreci, 1958 ekonomik krizinden
sonra yeni bir boyut kazanmıştır. Süreçle birlikte, dünyada ortaya çıkan hâkim anlayışın yanı
sıra, yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerin de etkisiyle, kalkınma ve büyümenin istikrarlı,
sürdürülebilir ve planlı bir temele oturtulması gerekliliği kabul görmüştür. Bu minvalde ilk
olarak 30.09.1960 tarihinde; ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin tayininde ve
ekonomi politikalarını ilgilendiren faaliyetlerin koordinasyonunda, Hükümete yardımcı olmak
ve danışmanlık yapmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Teşkilatlı ve sürekli
planlama düşüncesine yönelik ilk hamle Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması iken daha
sonra 1961 Anayasası’nın ‘İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni’ başlıklı 41. maddesinde; “İktisadi,
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak,
yatırımları toplum yararının gerektirdiği öncelikleri yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak Devletin
ödevidir” hükmü ile planlı döneme hukuki zeminde de vurgu yapılmıştır.
1963 – 1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 3 Aralık 1962 tarih ve 11272 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. İlk plandan günümüze kadar 11 tane kalkınma planı yürürlüğe
konulmuş ve planlar; sosyal, kültürel ve ekonomik hedef ve politikalar çerçevesinde
şekillenmiştir. Ekonomik ve sosyal hayatın hemen her alanına dokunan kalkınma planlarının
politika bileşenleri arasında, vergi politikaları da önemli bir yer tutmuştur. Keza, Türkiye’de
bütçelerin vazgeçilmez gelir kaynağı olan vergiler, ekonomik ve sosyal bir araç olarak özel bir
yere sahiptir.
Kalkınmanın finansmanında ve kalkınma politikalarının uygulanmasında, vergi politikaları
önemlidir. Bütçe açıklarının baskılanması, artan kamu harcamalarının finansmanı ve de değişen
devlet anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan yeni politikaların uygulanması açısından vergi
politikaları ve dolayısıyla vergi gelirleri, son yıllarda önemini daha fazla artırmıştır. Bu açıdan,
etkin ve uygulanabilir bir vergi politikası ve verimli bir vergi sisteminin temini; ekonomik, siyasi
ve idari plan ve hedeflerin temel belirleyicilerinden olmuştur. Kalkınma planlarında öngörülen
vergi politikaları; güçlü kamu finansmanı temelinde, etkili bir yatırım, teşvik, tasarruf ve
büyümenin sağlanması ile gelir adaleti ve rekabet ortamının tesisi gibi amaçlara hizmet edecek
biçimde kurgulanmaktadır.
2014 – 2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, Türkiye’de idari dönüşümün yaşandığı,
gerek bölgesel gerekse küresel ekonomik ve siyasi krizlerin yoğun olduğu bir döneme
rastlamıştır. 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrasında artan korumacı politikaların,
kur ve ticaret savaşlarının ve de yakın coğrafyada yaşanan istikrarsızlıkların, Türkiye
ekonomisinin genelini olduğu gibi vergi politikalarını da etkilediği, kalkınma planı hedeflerine
ulaşılmasında birtakım olumsuz etkiler ortaya çıkardığını ifade etmek mümkündür.

KALKINMA KAVRAMI VE KALKINMANIN BELİRLEYİCİLERİ
Kalkınma Kavramı
Geniş kapsamlı ve yoğun içerikli bir kavram olmakla birlikte, Türk Dil Kurumu İktisat Terimleri
Sözlüğü’ne (2004) göre kalkınma; “bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile
tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal yapıda
dönüşüme yol açan büyüme” olarak ifade edilmektedir.
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Kavramsal yoğunluk gerek yabancı gerekse yerli literatürde kalkınmanın farklı tanımlamalarının
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kalkınma; Flammang’a göre (1979:53), toplumsal düzeyde
yapısal bir değişim ve ekonomik büyümenin tetikleyicisi; Amos’a göre (1990:46), yenilik üretimi
ve bu yeniliklerin yayılması yoluyla büyüme ve sosyal gelişmişlik; Malizia’ya göre (1990:32),
temelinde endüstriyel yapılaşmanın olduğu ekolojik ve ekonomik gelişmişlik; Strange ve
Bayley’e göre (2008:24) ise büyüme ve ilerlemedir. Munier de (2005:316) kalkınmayı çevresel,
sosyal ve ekonomik bir dönüşüm olarak incelemiş ancak sürdürülebilir kalkınma kavramı
içerisinde ekonomik bir anlama kavuştuğunu ileri sürmüştür. Yerli literatürde de farklı kalkınma
tanımlamalarına rastlanmakla birlikte; Torunoğlu (2003) kalkınmayı, “klasik kapitalist model
tarafından belirlenen günümüz modern toplumlarında salt ekonomik bir çerçevede, kişi başına
düşen gelirin artırılması” olarak tanımlanmış, Sarıkaya ve Kara (2007: 222), ekonomik üretim ve
kişi başına milli gelirin artırılmasının yanında, sosyal ve kültürel yapının da değiştirilmesi olarak
ele almış, Özgüven’e göre ise (1987: 162) kalkınma; “uzun dönemde gelirin sosyal sınıflar
arasındaki dağılışı ve bu dağılıştaki herkesin aldığı pay” olarak ifade edilmiştir. Dikkat edileceği
üzere, tüm tanımların ortak noktası olarak kalkınma; bir refah ölçüsü ve ekonomik büyümenin
doğal bir sonucudur.
Kalkınmanın istikrarlı ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Kalkınmanın sürdürülebilir
nitelikte olması gerektiği düşüncesi, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu
tarafından yayınlanan ve “Brundtland Raporu” olarak adlandırılan çalışmadan sonra
yaygınlaşmıştır. Rapora göre sürdürülebilir kalkınma; günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin
kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini etkilemeden karşılayan kalkınma biçimidir (The
World Commission on Environment and Development [WCED], 1987:43). Nitekim sürdürülebilir
bir ekonomik kalkınma için çevre ve toplumsal ihtiyaçlarla uyumlu hareket edilmesi
gerekmektedir.
Kalkınma kavramı, yalnız ekonomik değil, toplumu her açıdan ileriye yönelten ve yönlendiren
eylemleri bünyesinde barındırmaktadır. Böyle olmakla birlikte, günümüzde kalkınma kavramı
algısı değişime uğrayarak genel anlamda, iktisadi gelişmişlik temelinde kullanılmaktadır.

Kalkınmanın Belirleyicileri
Kalkınmanın belirleyicileri geniş bir çerçevede ele alınmakta, siyasal-kurumsal-hukuksal
faktörler, sosyal-kültürel-çevresel faktörler ve ekonomik faktörler olarak sınıflandırılmaktadır.
Siyasal-kurumsal-hukuksal faktörler; ulusal stratejiler, uluslararası anlaşmalar, bilgiye erişim,
iletişim altyapısı, Ar-Ge faaliyetleri, doğal afetlere hazırlıklı olma gibi başlıklar altında, sosyalkültürel-çevresel faktörler ise; eşitlik, sağlık, eğitim, barınma, güvenlik, nüfus, atmosfer, toprak,
su ve biyolojik çeşitlilik ana başlıkları altında incelenmektedir (Özmehmet, 2008:1866-1869).
Ekonomik faktörler ise; doğal kaynaklar, sermaye birikimi ve yatırım, dış ticaret, doğrudan
yabancı yatırımlar, teknoloji ve altyapı, finansal gelişmişlik, ekonomik büyüme, gelir dağılımı ve
vergi olarak belirlenmektedir (Şaşmaz ve Yayla, 2018:252).

Doğal Kaynaklar
Doğal kaynaklar; toplum ihtiyaçlarının karşılanması ve kamusal hedeflerin gerçekleştirilmesini
sağlamaya yönelik girişimlerin yapılmasını kolaylaştıran ve çevrede bulunan tabii araçlardır
(Şaşmaz ve Yayla, 2018:253). Üretim faktörlerinden olan doğal kaynakların etkin kullanımı,
üretim ekonomisini güçlendireceği gibi piyasaların verimli işleyişine de katkı sağlamaktadır.
Doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve bunlar üzerinden katma değer oluşturulması,
ekonomik kalkınmayı destekler. Kaynakların ekonomik değere dönüştürülmesinde, ekosistemin
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zarar görmemesi için alınacak önlemler ise sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir
bileşendir.

Sermaye Birikimi ve Yatırım
Sermaye birikimi, bir üretim biriminin belli bir dönemdeki mal ve hizmet üretme kapasitesini
ifade etmektedir (Saygılı vd., 2002:10). Özellikle, emek yoğun çalışılan tarım sektörü ve bazı
hizmet sektörlerinde, sermaye birikimi olmadan üretim faaliyeti gerçekleştirilmesi mümkün
olmamaktadır. Yatırım ise genel anlamda paranın gelir getirici bir taşınır veya taşınmaz mala
özgülenmesi olup sermaye birikiminin hem bir unsuru hem de onu oluşturan bir araç olarak
kalkınmanın belirleyicileri arasında sayılmaktadır (Şaşmaz ve Yayla, 2018:254).

Dış Ticaret
Ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet alım satımının tümü dış ticareti oluşturmaktadır.
Dış ticaret, ticaretin taraflarının iktisaden gelişmesini hızlandıran ve milli gelirini arttıran temel
unsurlardan biridir (Serin, 1981:18). Uluslararası mal, sermaye, işgücü ve teknoloji akımları, bir
ülkenin kalkınma hızını etkilemekte (Şaşmaz ve Yayla, 2018:255), dış ticaret hacmindeki artış,
ekonomik hacmin de artışını sağlamakta ve kalkınmanın belirleyicilerinden olmaktadır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Yabancı yatırımlar ekonomik büyüme ile doğrudan ilişkilendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme
için önemli bir ikâme değer olarak kabul edilmektedir (Uysal, 2013:116). Ancak her yabancı
yatırım, ekonomik istikrar ve kalkınma hedefine katkı sağlamamaktadır. Kısa vadeli veya
dönemsel şartlara bağlı olarak ülkeye gelen ve ülkeden çıkan güvensiz yatırımlar dolaylı yabancı
yatırım olarak tanımlanırken (ki bu tip yatırım kalkınmaya doğrudan katkı sağlamaz); yabancı
yatırımcının teknoloji, işletmecilik bilgisi ve yönetim becerisini de beraberinde getirerek şirket
satın aldığı, bir şirkete kuruluş sermayesi sağladığı veya mevcut bir şirketin sermayesini
arttırdığı doğrudan yabancı yatırım girişi kalkınmaya hizmet etmektedir (Karluk, 2001:100).

Teknoloji ve Altyapı
Teknoloji ile kalkınma arasındaki ilişkinin sebebi; sanayileşme üzerinde önemli ölçüde etkili
olması ve seri üretimin kolaylaşmasıdır (Şaşmaz ve Yayla, 2018:257). Teknolojiye bağlı olarak
ülkenin enerji, iletişim, ulaşım ve kanalizasyon gibi hizmetlerini kapsayan altyapı hizmetlerinin
gelişmişliği, ekonomik değer ortaya çıkarmakta, teknolojik gelişmelere uyumlu bir ekonomik
sistem kurulması ve desteklenmesi ise ekonomide katma değer yaratmaktadır. Teknoloji ve
altyapı ile gelişen sanayileşme, hem üretim maliyetlerini azaltmakta hem de kaliteyi
artırmaktadır.

Finansal Gelişmişlik
Finansal gelişmişlik, finansal kurumların artması ve genişlemesiyle birlikte sunulan finansal
hizmetlerdeki gelişim, iyileşme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan finansal varlıkların gelire
oranındaki artış ve yükselmesi olarak tanımlanmaktadır (Aslan ve Korap, 2006:2). Finansal
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gelişmişlik, ekonomide fon akışını kolaylaştırmakta olup finans hizmetlerinin güvenilirliği ve
gelişmişliği, yatırımları ve dolayısıyla kalkınmayı pozitif yönde etkilemektedir.

Ekonomik Büyüme
Ekonomilerin temel hedeflerinden birisi büyümedir. Bu doğrultuda, devletler büyümeyi
destekleyici politikalara başvurmaktadırlar. Büyümeyi etkileyen çok sayıda faktör olmakla
birlikte esas olan istikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasıdır. Sürdürülebilir bir
ekonomik büyüme için ise yatırım ve verimlilik büyük önem taşır. Bu bakımdan; özel
yatırımların; kredi, yer tahsisi, vergi avantajı vb. önlemlerle desteklenmesi ve gerekli alanlarda
da kamu yatırımlarına ağırlık verilmesi, üretimde verimin yüksek olması ve katma değer yaratan
ürünlerin piyasa payının artırılması, büyümenin devamlılığı ve büyümeyle desteklenen
kalkınma için önemli bir unsurdur (Ömercioğlu, 2018:87).

Gelir Dağılımı
Gelir dağılımı günümüz ekonomilerinin temel problemleri arasında yer almakta, uygulanan
sosyal ve ekonomik programlar gelir dağılımını doğrudan etkilemektedir. Gelir dağılımının
adaletsiz olduğu toplumlarda refah seviyesi düşerken işsizlik artmakta, bu durum tüketimi
azaltarak arz-talep dengesi bağlamında üretimin de azalmasına neden olmakta, ileri vadede ise
ekonomik büyüme yavaşlamakta, düşük kültür ve eğitim düzeyi, yetersiz beslenme, sağlık
sorunları, suç işleme eğilimi ve geçim sıkıntısı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Çalışkan,
2010:103). Gelir adaletsizliğinin ortaya çıkardığı sorunlar ise doğrudan kalkınma sürecini
etkilemektedir.

Vergi
Kamu gelir kaynaklarının ağırlığı ve önemi döneme ve ülkeye göre değişse de vergiler devletin
sürekli ve ikâmesi zor gelir kaynaklarındandır. Vergiler önemli bir gelir kaynağı olmasının yanı
sıra iyi de bir politika aracıdır.
Genel kabul gören ayrıma göre vergilemenin mali (fiskal) ve mali olmayan (ekstra fiskal) olmak
üzere iki amacı bulunmaktadır. Mali amaca göre, vergi kamu hizmetlerinin finansmanı için
toplanır. Mali olmayan amaçlarda ise gelir dağılımında adaletin sağlanması, iktisadi büyüme ve
kalkınmanın sağlanması ile ekonomik istikrarın tesis edilmesi gibi unsurlar yer almakta, ayrıca
mali olmayan amaçlar; sosyal, siyasal ve kültürel politikalara da hizmet etmektedir. Vergiler ve
vergi politikaları kalkınmanın; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bileşenlerini doğrudan
etkilemekte, uygulama alanına hizmet etmektedir.

TÜRKİYE’DE PLANLI KALKINMA DÖNEMİ
Türkiye, Cumhuriyet ile birlikte hızlı bir kalkınma ve büyüme sürecine girmiştir. İlk yıllarda özel
teşebbüse dayalı liberal bir ekonomi politikası izlenmiş, devlet teşvik edici bir rol oynamıştır.
Ancak, gerek dış kaynaklı etkenler gerekse yurt içi sermaye birikiminin yetersiz oluşu ve özel
teşebbüslerin yetersizliği, 1932 sonrası dönemde karma bir ekonomik sistemin benimsenmesini
zorunlu kılmıştır.
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Tablo 1. Türkiye’de Kalkınma Planları
1. Kalkınma
Planı

1963-1967

Altyapı yatırımları ve istihdamın artırılması.

2. Kalkınma
Planı

1968-1972

Sanayi sektörünün güçlendirilmesi.

3. Kalkınma
Planı

1973-1977

Gelirin arttırılması, sanayileşmenin ara ve yatırım malı üreten
sektörlerde hızlandırılması, dış kaynaklara bağımlılığın
azaltılması.

4. Kalkınma
Planı

1979-1983

Kamu kesimi ağırlıklı sanayileşme stratejisi, ödemeler
dengesinin iyileştirilmesi ve ekonominin kendine yeterli hale
getirilmesi.

5. Kalkınma
Planı

1985-1989

Türk ekonomisinin dışa açılmasına ve ihracata öncelik veren
kalkınma politikalarının uygulanması.

6. Kalkınma
Planı

1990-1994

Enflasyonun tedricen düşürülmesi, kaynakların artan oranda
imalat sanayine yönlendirilmesi ve sosyal politikalara daha
fazla ağırlık verilmesi.

7. Kalkınma
Planı

1996-2000

Yapısal ve kurumsal nitelikte önlemler ile çağın değişen
ekonomik ve sosyal gelişmelerinin dikkate alınması.

8. Kalkınma
Planı

2001-2005

9. Kalkınma
Planı

2007-2013

10. Kalkınma
Planı

11. Kalkınma
Planı

2014-2018

2019-2023

Ekonomik istikrarın sağlanması, yapısal ve kurumsal
düzenlemeler, rekabet gücünün artırılması, AB'ye uyum, bilgi
çağına geçişin altyapısının oluşturulmasına başlanması,
teknoloji üretimi ve gelir dağılımındaki farklılıkların
azaltılmasında bölge ve il planlamalarına öncelik verilmesi.
İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye
üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve
Uzun Vadeli Strateji (2001- 2023) çerçevesi.
Yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin
sağlanması, hukukun üstünlüğünün tesisi, kaynakların
sürdürülebilir kullanımının sağlanması, çevrenin korunması,
nitelikli işgücü ve bilgi toplumunun tesis edilmesi, uluslararası
rekabet gücünün artırılması, toplum refahının yükseltilmesi,
sektörler arası etkileşimin artırılması, insani gelişmişlik
düzeyinin yükseltilmesi.
Yapısal dönüşüm vurgusu ile uzun vadeli kalkınma
politikaları, ekonomik büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik,
hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü,
kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da
içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışın temel alınması.

Kaynak: (www.sbb.gov.tr).

Türkiye’de, 1960’a kadar, devletin ekonomiye müdahil olduğu, sanayi planlarıyla yön vermeye
çalıştığı ancak tüm toplumu ve ekonomiyi kapsamayan bir sanayileşme sürecinin yaşandığı
görülmektedir. Söz konusu dönemde sanayi planları yapılmış olsa da planlı dönemden
bahsedilmesi ancak 1960 sonrasına rastlamaktadır. Bu minvalde ilk olarak 30 Eylül 1960 yılında;

181

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3): 175-193.

ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin tayininde ve ekonomi politikalarını
ilgilendiren faaliyetlerin koordinasyonunda Hükümete yardımcı olmak ve danışmanlık yapmak
göreviyle Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş, sonrasında ise planlı kalkınma Anayasal bir
temele dayandırılmıştır. 1961 Anayasası’nın İktisadi ve Sosyal Hayatın Düzeni başlıklı 41.
maddesi ile planlı döneme hukuki zeminde de vurgu yapılmıştır. Planlı kalkınmaya, 1982
Anayasası’nın 166. maddesinde de değinilmiş; “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle
sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm
ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak
Devletin görevidir. Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi
sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri
gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre
gerçekleştirilir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına,
uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve
esaslar kanunla düzenlenir. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına istişari
nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin
kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir” hükümlerine yer verilmiştir.

ONUNCU KALKINMA PLANINDA VERGİ POLİTİKALARI
2014 – 2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, 30.10.1984 tarih ve 3067 sayılı Kalkınma
Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun uyarınca, TBMM
tarafından 01.07.2013 tarihli 127. birleşimde onaylanmış ve 06.07.2013 tarih ve 28699 Mükerrer
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Planın ana hedefleri (Onuncu Kalkınma Planı, 2013: 1-3);
• Yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması,
• Hukukun üstünlüğünün tesisi,
• Kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
• Çevrenin korunması,
• Nitelikli işgücünün ve bilgi toplumunun tesis edilmesi,
• Uluslararası rekabet gücünün artırılması,
• Toplum refahının yükseltilmesi,
• Sektörler arası etkileşimin artırılması,
• İnsani gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi
olarak ifade edilmiştir. Programın hedefleri doğrultusunda vergilemeyle ilgili olarak sıklıkla
değerlendirme ve amaçlar vurgulanmış olmakla birlikte, temel olarak öngörülen vergi politikası
ise kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı çerçevesinde açıklanmıştır. Kamu
gelirlerinin artırılması programı kapsamında hedefler, performans göstergeleri ve program
bileşenleri tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı

Hedefler

Performans
Göstergeleri

• Vergilemede hizmet sunumu kalitesinin artırılması
• Kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi
• Belediye ve il özel idarelerinin sermaye gelirleri hariç öz gelirlerinin Plan dönemi
sonunda GSYH’ya oran olarak %1,7’ye çıkarılması
• Vergi tabanının adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletilmesinin de katkısıyla vergi
yükünün Plan dönemi sonunda GSYH’ya oran olarak 0,6 puan yükselmesi
• Vergi gelirlerinin GSYH içerisindeki payı
• Kaldırılan istisna, muafiyet ve indirimlerin mali boyutu
• Mükellefler tarafından vergiye uyum için harcanan süre
• Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin toplam gelirlerine oranı
• Mükellef memnuniyet oranı
• Ödenmeyen vergi tutarının tahakkuk eden vergiye oranı
• Toplam vergiler içerisinde doğrudan vergilerin payı

1. Bileşen:
İstisna, Muafiyet
ve İndirimlerin
Gözden
Geçirilmesi

Program
Bileşenleri

• İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi
harcamalarının mali etkilerinin tahmin edilmesi
• Etkin olmayan düzenlemelerin kaldırılması veya revize edilmesi
• Sisteme dahil edilmesi öngörülen istisna, muafiyet ve
indirimlere ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve uygulama
sonuçlarının düzenli değerlendirilmesi
• Vergi harcamaları konusunda kamuoyunun düzenli ve ayrıntılı
bilgilendirilmesi

2. Bileşen:
Vergi İdaresinin
Etkinliğinin
Artırılması

• Vergi idaresinin beşeri ve teknolojik imkânlarının geliştirilmesi
• Mükellef hizmetlerinin etkinleştirilmesi
• Vergi idaresi ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bilgi
paylaşımının güçlendirilmesi
• Uzlaşma müessesesi ve vergi takdir komisyonları başta olmak
üzere uygulamada sorun yaşanan konuların gözden geçirilmesi
• Vergi ceza sisteminin etkinliğinin artırılması
• Yabancı vergi idareleriyle işbirliğinin artırılması

3. Bileşen:
Vergilemede
Uygulanabilirliğin,
Öngörülebilirliğin
Artırılması

• Mevzuat ve idari uygulamalarda öngörülebilirliğin artırılması
• Vergi mevzuat düzenlemelerinin toplumun ve ilgili tarafların
katkılarının alındığı bir süreç içinde gerçekleştirilmesi
• Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi
• Vergilemede teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

4. Bileşen:
Kamu Gelirleriyle
İlgili İstatistiklerin
Etkinleştirilmesi

• Kamu gelirleriyle ilgili istatistiklerin kapsamının, detayının ve
kalitesinin artırılması, erişiminin kolaylaştırılması
• Vergi sistemi ve uygulamalarının istatistik üretme kapasitesinin
geliştirilmesi

5. Bileşen:
Yerel Yönetim Öz
Gelirlerinin
Artırılması

• Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması ve hesap verme
sorumluluğunun geliştirilmesi
• İmar düzenlemeleri ve kamu hizmetleriyle oluşan değer
artışından kamunun daha çok yararlandırılması

Kaynak: (Onuncu Kalkınma Planı, 2013: 160-161).
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Programda, etkin bir kamu mali sistemi için kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan
çağdaş yöntemlerle toplanmasının önemi vurgulanmış, gelirlerin etkili ve ekonomik şekilde
toplanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, tasarrufların artırılmasına katkı sağlanması ve yerel
yönetimlerin mali yönden merkezi yönetime bağımlılığının azaltılması amaçlanmıştır (Onuncu
Kalkınma Planı, 2013:160).

HEDEFLER VE GERÇEKLEŞMELER
Vergilemede Hizmet Sunumu
Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmakla birlikte,
modern bir yapıya, 1838 yılında Maliye Nezareti’nin kurulmasıyla, kavuşmuştur. Gelir
politikasını uygulayan, ayrıca vergi ve diğer gelirlerin toplanmasını sağlayan kurum olarak Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın temel görevlerini tarihi silsile içinde farklı kurumlar yerine getirmiştir. Söz
konusu görevi; 1838 yılında Avarız ve Bedel-i Nuzil Dairesi üstlenmiş, bu daire 1936’da Varidat
Umum Müdürlüğüne dönüşmüş, Müdürlük 1942 yılında Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler
Umum Müdürlükleri, 1946 yılında ise Gelirler Genel Müdürlüğü adları ile örgütlenmiştir (Gelir
İdaresi Başkanlığı [GİB] Faaliyet Raporu, 2018:20). 2005 yılında ise 5345 sayılı Kanun ile
gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonucunda Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı’na
bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na dönüştürülmüştür.
Küresel boyut kazanan piyasalar, değişen ekonomik koşullar ve de devletin temel misyonunda
ortaya çıkan değişim, kamu harcamalarını artırmıştır. Artan kamu harcamaları ise etkin ve
verimli kamu finansman ihtiyacını daha önemli hale getirmiştir. Kamu gelirleri arasında büyük
paya sahip olan içsel kaynakların en önemlilerinden vergi gelirlerinin verimliliğinin artırılması
ise günümüzde kamu maliyesinin önemli materyalleri arasına girmiştir (Karyağdı, 2001:47).
Vergi gelirlerinin etkinlik ve verimliliğini sağlamakta ise vergi idaresi önemli bir misyona
sahiptir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, gelişen teknolojinin ve iletişim ağlarının daha etkin kullanılması ve vergi
sistemine uyumu ile mükellef odaklı hizmetlerin artırılması amacıyla faaliyetlerde
bulunmaktadır. Her yıl otomasyon üzerinden sağlanan vergi hizmetleri artırılmakta,
mükelleflerin bilgi ve belgelere ulaşımı kolaylaştırılmakta, denetim mekanizmasının teknoloji ve
iletişim altyapısına entegrasyonu ile de vergi denetimi etkinleştirilmektedir (GİB Faaliyet
Raporu, 2018:25). Bu açıdan, plan döneminde ana vergilemede hizmet sunum kalitesinin arttığı
ve çeşitlendiğini ifade etmek mümkündür.

Vergi Gelirleri
Vergi sisteminden temel beklenti, ihtiyaç duyulan gelir artışını sağlarken vergilemenin bozucu
etkilerini en aza indirmektir. Bu doğrultuda geniş tabanlı, adil, uygulaması kolay ve etkin bir
vergi sistemi büyümenin önündeki engelleri kaldıracağı gibi gelir dağılımında adaleti tesis
edecek, kamu finansmanını kolaylaştıracak ve ekonomik istikrarı destekleyecektir.
Tablo 3’te de görüleceği üzere Dokuz ve Onuncu Kalkınma Planlarını kapsayan yıllarda vergi
hasılatı artış göstermiştir. Genel olarak 2007, 2008, 2009 yılları haricinde bütçe hedefleri aşılarak,
beklenenden daha fazla vergi hasılatı elde edilmiştir. 2009 yılında ise hedef ile gerçekleşen
tutarlar arasındaki farkın yüksek olmasının sebebi, 2008 küresel krizi sonrasındaki toparlanma
sürecine işaret etmektedir.
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Tablo 3. Vergi Tahsilatı ve Bütçe Hedefi (Bin TL)
Yıllar

Tahsilat (1)

Bütçe Kanunu (2)

Gerçekleşme Düzeyi (1/2)

2007

152.835.111

158.152.898

% 96,6

2008

168.108.960

171.206.312

% 98,2

2009

172.440.423

202.089.590

% 85,3

2010

210.560.388

193.323.625

% 108,9

2011

253.809.179

232.219.804

% 109,3

2012

278.780.848

277.676.933

% 100,4

2013

326.169.164

317.948.666

% 102,6

2014

352.514.457

348.352.781

% 101,2

2015

407.818.455

389.501.090

% 104,7

2016

459.001.741

459.150.250

% 100,0

2017

536.617.206

511.085.194

% 105,0

2018

621.310.598

599.425.100

% 103,7

Kaynak: (www.muhasebat.gov.tr).

Dikkat çekilmesi gereken diğer bir husus ise vergi esnekliğidir. Vergi gelirlerindeki artış
yüzdesinin GSYH artış yüzdesine bölünmesi sonucu ortaya çıkan vergi esnekliği, milli gelirde
yaşanan bir birimlik artışın vergi gelirlerinde hangi oranda bir artış meydana getirdiğini
göstermektedir. Esnekliğin 1'den büyük olması vergi hasılatının milli gelirdeki artıştan daha hızlı
arttığını, 1’den küçük olması ise vergi hasılatının milli gelirden daha yavaş arttığını ifade
etmektedir. Plan döneminde 2017 yılı haricinde esneklik katsayısı 1’in üzerinde gerçekleşmiştir
(www.gib.gov.tr). Bu durum, ilgili dönemde vergi gelirlerinin milli gelirden daha fazla arttığını
göstermektedir. Bu da vergi yükünün özellikle de dolaylı vergilerin artmasından
kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak, Onuncu Kalkınma Planı döneminde hedeflendiği üzere vergi hasılatı beklenen
düzeyde olmuş, azalma gerçekleşmemiş ve aksine bütçe hedeflerinin üzerine çıkılmıştır. Bu
açıdan plan hedeflerinin gerçekleştiğini ifade etmek mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki
vergi hasılatının sayısal olarak büyüklüğünün yanı sıra; nasıl, hangi kaynaklardan elde edildiği
ve genel ekonomi üzerindeki etkileri de önemlidir.

Mahalli İdarelerin Gelirleri
Onuncu Kalkınma Planı dâhilinde, mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet
sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali
sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel olarak amaçlanmış ve hedefler
dâhilinde mahalli idarelerin öz gelirlerinin artırılması öngörülmüştür (Onuncu Kalkınma Planı,
2013, s. 133-134). Bu kapsamda sermaye gelirleri hariç öz gelirlerinin Plan dönemi sonunda
GSYH’ye oran olarak %1,7’ye çıkarılması hedeflenmiştir.
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Kaynak: (www.muhasebat.gov.tr).

2018 sonu itibariyle mahalli idarelerin sermaye hariç öz gelirlerinin tutarı 146,8 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Söz konusu tutar ise GSYH’nin %3,96’sı olmuştur. Bu açıdan plan hedefi neredeyse
iki katı kadar aşılarak gerçekleşmiştir.

Vergi Yükü
Vergi yükü kavramı, ödenen vergi ile gelir arasındaki oranı ifade etmektedir. Toplam vergi yükü
ise bir ülkedeki toplam vergi gelirlerinin milli gelire oranı ile hesaplanmaktadır. Vergi yükü bir
ülkenin kamu maliyesinin değerlendirilmesinde önemli göstergeler arasındadır.
Hedef vergi yükü 2018 yılı için %28,9 ve plan dönemi ortalaması için ise %28,6 öngörülmüştür.
Ancak, Grafik 2’de de görüleceği üzere söz konusu hedefe ulaşılamamıştır. Öte yandan diğer bir
hedef olarak, vergi yükünün plan dönemi sonunda GSYH’ya oran olarak 0,6 puan yükselmesi ise
gerçekleşmiştir. Bu durumun açıklaması ise son yıllarda büyüme hızının yavaşlamış olmasıdır.
Türkiye’de vergi yükü oranı artan bir seyir izlemektedir. Keza, OECD ülkeleri arasında Türkiye,
vergi yükü en hızlı artan ülkeler arasında yer almakta, ancak vergi yükü OECD ortalamasının
altında kalmaktadır. Fakat bu noktada yükün hızlı artışından ziyade toplum kesimlerine olan
dağılımı önem arz etmektedir.
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Kaynak: (www.gib.gov.tr).

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Vergi Harcamaları
Vergi politikaları uyarınca, bazı mükellef gruplarının vergi yükünü düşürmek, uyumlarını
artırmak, faaliyetlerini teşvik etmek ve de vergi yönetimini kolaylaştırmak amacıyla muafiyet,
istisna ve indirimlere yer verilmekte olup böyle bir durumda devletin vazgeçtiği vergi alacağı,
vergi harcaması olarak ifade edilmektedir (Çaşkurlu ve Arslan, 2019, s. 221).

Tablo 4. Vergi Harcamaları (Milyon TL)
Yıllar

Vergi Harcamaları

Vergi Harcamalarının
GSYH’ye Oranı (%)

Vergi Harcamalarının Vergi
Gelirlerine Oranı (%)

2014

23.888

1,30

5,90

2015

26.113

1,34

6,40

2016

29.963

1,39

6,66

2017

126.650

4,08

23,6

2018

151.108

4,04

24

2019

178.696

4,02

23,6

Kaynak: (Hazine ve Maliye Bakanlığı 2016, 2018, 2019 vergi harcama raporlarından tarafımızca
derlenmiştir).

Plan döneminde; istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali
etkilerinin tahmin edilmesi, etkin olmayan düzenlemelerin kaldırılması veya revize edilmesi,
vergi harcamalarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna düzenli ve ayrıntılı bilgi verilmesi
öngörülmüştür. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2014 yılından itibaren vergi
harcamalarına yönelik raporlama yapmış ve değerlendirmelere yönelik çalışmalar
gerçekleştirmiştir.
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Vergi Gelirlerinin GSYH Payı
Plan döneminde vergi tahsilatı bütçe hedeflerinin altında kalmamıştır (bkz. Tablo 3). Diğer
taraftan vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı açısından değerlendirildiğinde göreli azalma
sadece 2018 yılında gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerinin payı, önceki plan dönemindeki gibi
istikrarlı görünmektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere, 2017 yılı haricinde, 2014, 2015, 2016
ve 2018 yıllarında vergi gelirlerindeki artış, GSYH artışından daha fazla gerçekleşmiştir.

Tablo 5. Vergi Gelirleri ve GSYH İçindeki Payı (Bin TL)
Yıllar

Vergi Gelirleri

GSYH

Oran

2007

152.835.111

880.460.879

% 17,35

2008

168.108.960

994.782.858

% 16,90

2009

172.440.423

999.191.848

% 17,25

2010

210.560.388

1.160.013.978

% 18,15

2011

253.809.179

1.394.477.166

% 18,20

2012

278.780.848

1.569.672.115

% 17,76

2013

326.169.164

1.809.713.087

% 18,02

2014

352.514.457

2.044.465.876

% 17,24

2015

407.818.455

2.338.647.494

% 17,44

2016

459.001.741

2.608.525.749

% 17,59

2017

536.617.206

3.106.536.751

% 17,27

2018

621.310.598

3.740.519.000

% 16,61

Kaynak: (www.gib.gov.tr).

Vergi Uyumu İçin Süre
Plan döneminde vergi politikalarına ilişkin öngörüler arasında vergiye gönüllü uyumun
artırılması da bulunmaktadır. Özellikle mükelleflerin vergi uyumu için harcadığı süre
performans göstergesi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, dönem boyunca Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından vergiye uyumun artırılması ve uyum sürelerinin kısalmasına yönelik çeşitli
faaliyetler icra edilmiştir.
Grafik 3’te de görüleceği üzere, Türkiye’de vergi uyumu için geçen süre, Dünya ortalaması ve
G20 ülkelerinin ortalamasına göre oldukça iyi düzeydedir. Özellikle 2017 yılında önemli bir
iyileşme dikkat çekmektedir.
Vergi uyum süreleri açısından yakalanan başarının yanı sıra sistemin karmaşık yapısı maalesef
uyum sürecini sekteye uğratmaktadır. Türk vergi sisteminde mevzuat metinleri uzun, karmaşık
ve basitlikten uzaktır. Son yıllarda mevzuatın sadeleştirilmesi hedefi, hemen her politika
metninde vurgulanmış fakat söz konusu iyileştirme gerçekleştirilememiştir. Onuncu Kalkınma
Planı dâhilinde de temel vergi mevzuatının ekonomik sosyal politikalar çerçevesinde sade ve
uyum sağlanabilir şekilde yeniden yazılacağı öngörülmüş, ancak ilgili dönemde söz konusu
beklenti karşılanmamıştır. Mevzuatın yanı sıra son yıllarda mali afların sıklaşması, vergilemede
öngörülebilirlik ve istikrarı olumsuz yönde etkilemektedir.
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Kaynak: (www.pwc.com)

Mükellef Memnuniyeti
Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda mükellef odaklı faaliyetlerini artırmıştır. Vergiye gönüllü
uyumu artıracak olan mükellef memnuniyetini tespit etmek amacıyla çeşitli araştırmalar
yapılmaktadır. Başkanlığın 2015 yılı anket sonuçlarına göre mükellef memnuniyeti %76,94 olarak
gerçekleşmiş ve 2016 (%107), 2017 (%114) ve 2018 (%118) yıllarında da hedeflenen memnuniyet
düzeyinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Bu açıdan plan hedeflerine ulaşıldığı
görülmektedir.

Tahakkuk Tahsilat Düzeyi
Tahakkuk eden vergilerin tahsilat düzeyleri plan döneminde göreli olarak düşmüştür. Bu
durumunda ana nedenlerinden birisini son dönemlerde ortaya çıkan ekonomik durgunluk ve de
mali afların mükellef üzerinde ortaya çıkardığı vergi ödememe eğilimidir. Bu anlamda tahakkuk
ile tahsilat düzeylerinde plan döneminde önemli düzeyde bir iyileşme görülmemiştir.
Tablo 6. Tahakkuk Tahsilat Oranları (Bin TL)
Yıllar

Tahakkuk (1)

Tahsilat (2)

2/1

Bütçe kanunu (3)

2/3

2007

169.505.503

152.835.111

90,2

158.152.898

96,6

2008

190.015.734

168.108.960

88,5

171.206.312

98,2

2009

200.631.413

172.440.423

85,9

202.089.590

85,3

2010

248.317.635

210.560.388

84,8

193.323.625

108,9

2011

301.810.915

253.809.179

84,1

232.219.804

109,3

2012

328.526.024

278.780.848

84,9

277.676.933

100,4

2013

382.090.098

326.169.164

85,4

317.948.666

102,6

2014

422.246.255

352.514.457

83,5

348.352.781

101,2

2015

491.848.901

407.818.455

82,9

389.501.090

104,7

2016

581.554.525

459.001.741

78,9

459.150.250

100,0

2017

671.167.494

536.617.206

80,0

511.085.194

105,0

2018

789.688.691

621.310.598

78,7

599.425.100

103,7

Kaynak: (www.muhasebat.gov.tr).
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Dolaylı – Dolaysız Vergi Dağılımı
Son yıllarda gerek Türkiye gerekse dünyada dolaylı vergiler lehine bir eğilim dikkat çekmektedir.
Artan kamu harcamalarının finansmanında anonim bir karakter taşıyan, daha fazla ve hızlı
hasılatın sağlandığı ve de uygulaması kolay olan dolaylı vergiler tercih edilmektedir.
Dolaylı
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Grafik 4. Dolaylı – Dolaysız Vergi Dağılımı
(www.sbb.gov.tr).

Dolaylı vergiler yapıları itibariyle vergi adaletine ters düşen ve ödeme gücünü gözetmeyen
vergilerdir. Gayrişahsi nitelik taşıdıklarından kişisel vergi kapasitesini zorlamakta ve de tersine
artan oranlılığa neden olmaktadır. Plan dönemi açısından 2018 yılında dolaylı vergilerin payında
az da olsa bir düşüş görülmekle birlikte, plan dönemi ortalaması %69,52 olarak gerçekleşmiştir.
Performans açısından plan döneminde olumlu bir durum ortaya çıktığından bahsetmek
mümkün değildir.

SONUÇ
Onuncu Kalkınma Planı döneminde, vergi politikalarına
gerçekleştirilmesi ve de performans göstergeleri ele alındığında;

yönelik

olarak

hedeflerin

• Vergilemede hizmet sunum kalitesi artmış ve çeşitlenmiştir.
• Vergi hasılatı beklenen düzeyde olmuş, azalma gerçekleşmemiş ve aksine bütçe hedeflerinin
üzerine çıkılmıştır.
• Mahalli idarelerin sermaye hariç öz gelirlerinin tutarı plan dönemi sonunda GSYH’nin
%3,96’sı olmuş, bu açıdan plan hedefi neredeyse iki katı kadar aşılarak gerçekleşmiştir.
• Vergi yükü açısından hedeflenen oranlara ulaşılamamış ancak vergi yükünün plan dönemi
sonunda GSYH’ye oran olarak 0,6 puan yükselmesi yönündeki beklenti gerçekleşmiştir.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı 2014 yılından itibaren vergi harcamalarına yönelik raporlama
yapmış ve değerlendirmelere yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.
• Plan döneminde vergi tahsilatı bütçe hedeflerinin altında kalmamış, vergi gelirlerinin payı
istikrarlı bir görünümde olmuştur. 2014, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında vergi gelirlerindeki artış,
GSYH artışından daha fazla gerçekleşmiştir.
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• Türkiye’de vergi uyumu için geçen süre, Dünya ortalaması ve G20 ülkelerinin ortalamasına
göre oldukça iyi düzeydedir. Özellikle 2017 yılında önemli bir iyileşme dikkat çekmektedir.
• Tahakkuk eden vergilerin tahsilat düzeyleri plan döneminde göreli olarak düşmüştür. Bu
anlamda tahakkuk ile tahsilat düzeylerinde, plan döneminde önemli bir iyileşme görülmemiştir.
• Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda mükellef odaklı faaliyetlerini artırmıştır. Vergiye
gönüllü uyumu artıracak olan mükellef memnuniyeti hedeflenen düzeylerin üzerinde
gerçekleşmiştir.
• Plan döneminde doğrudan vergilerin dolaylı vergilere göre ağırlığında önemli bir değişiklik
olmamıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, plan döneminde vergi adaleti açısından iyileşme
görülmemektedir. Yıllardır süregelen ve Türk vergi sisteminin kronikleşmiş sorunları, plan
döneminde de devam etmiştir. Kalıcı iyileşmenin sağlanabilmesi ve mevcut kalkınma planının
hedeflerine ulaşabilmesi için; vergi adaletinin tesis edilmesi, vergi karmaşıklığının giderilmesi,
mali afların tekrarlanmaması, doğrudan vergilerin payının artırılması, toplumda vergi bilinci ve
vergi ahlâkının güçlendirilmesine yönelik politika ve çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra gerçekleşen hedeflerin ve olumlu sonuçlanan performans göstergelerinin varlığı,
plan döneminde uygulanan ve sonuçları öngörülen vergi politikaları açısından olumlu ve umut
verici bir tablo ortaya koymaktadır.
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GİRİŞ
Toplum ve bireyler üzerinde güçlü etkileri bulunan sinema, kitlesel bir sanat formu olarak
ideolojinin sinematik biçimde aktarılmasına olanak sağlamakta ve filmlerde ideolojik aktarım
açık ya da örtük biçimlerde gerçekleşmektedir. İdeolojinin aktarılması ve yeniden üretilmesi
açısından sinemayı güçlü ve etkili kılan çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar arasında
görsellik, işitsellik ve hareketli imgeler ön planda yer almaktadır. Film üretim sürecinde çekim
açılarından, objektife, kurgu tekniğinden renge kadar tüm aşamalar bir amaca hizmet eder ve bu
unsurlarla anlam yaratılır (Bolat, 2018: 52). Görsel ve işitsel imgelerin kurgulanmasıyla bir sanat
formuna dönüştürülen filmler, doğrudan ya da dolaylı biçimde sunulan bir dünya görüşünü1
yansıtmakta ve kaçınılmaz olarak belirli bir ideolojiyi içermektedir. Her filmde açık ya da örtük
biçimde ideolojinin aktarılması, filmlerin politik niteliğini ifade etmektedir. Filmlerde çerçeve
içine alınanlar kadar, çerçevenin dışında bırakılanlar da bu bağlamıyla ideolojiyle ilgili
olmaktadır. Bu nedenle, en apolitik görünümlü filmler bile ideolojiden soyutlanamamaktadır.
Çok boyutlu ve kapsamlı bir konu olan ideoloji, kitle iletişim araçlarının işlevleri bağlamında
medya çalışmalarının merkezinde bulunmaktadır. Çünkü medya izleyicilerine sürekli ideolojik
aktarımda bulunmaktadır. Aktarılan ideoloji ise materyaldeki kapalı iletiler incelenerek açığa
çıkartılabilecek niteliktedir (Burton, 1995: 222). Bu durum sinema filmlerinin ideolojik analizi söz
konusu olduğunda filmlerdeki örtük ideolojik göndermeleri açığa çıkarmak çetrefil bir hale
dönüşebilmektedir.
Bu bağlamda, ideolojinin sinema alanında deşifre edilmesi ve soyutlanması basit değildir. Çünkü
ideolojinin kapsayıcı ve kuşatıcı özelliği onu bir anlamda görünmez kılmaktadır. İdeolojinin
görünmez olma özelliği, film aracılığıyla aktarılan ideolojik bakışı güçlü kılmakta ve ideolojinin
izler kitle üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Muhsin Bey örneğinde görüldüğü şekliyle mizah
filmi izlediğini düşünen kitle bu anlamda pasif durumdadır. Pasif durumdaki izleyici filmin
aktardığı ideolojiden daha çok etkilenmektedir. Bu güç dengesizliği izleyiciler, rahat, algıları açık
ve gafil durumdayken ideoloji lehine pekişmektedir (Hunt, Robert ve Rawle, 2012: 95).
İdeolojinin “görünmezliği” apolitik görünümlü filmlerde özellikle mizahın örtü ya da gölgeleme
işlevi üstlendiği durumlarda daha etkin bir rol oynayabilmektedir. Bu çerçevede dram ve mizah
unsurlarının iç içe geçtiği bir film olan Muhsin Bey’de ideolojik çözümleme “görünmez olan”ı
görünür kılmak adına önem taşımaktadır.

FİLMDE TEMATİK ÖRGÜ: NOSTALJİ VE MİZAH
Muhsin Bey, kara mizah unsurlarıyla toplumsal eleştirinin iç içe geçtiği apolitik görünümlü bir
dönem eleştirisidir. Filmde yaşadığı dönemin gerisine düşen ancak değerlerinden
vazgeçmemekte ısrar eden Türk müziği tutkunu bir organizatör (Şener Şen) ve Urfalı bir türkücü
adayı (Uğur Yücel) arasındaki ilişki melankolik bir mizah anlayışı ile işlenmektedir. Hızlı
toplumsal değişimlerin yaşandığı 1980’li yıllarda değişen değerler ve bu değerlerin insan
ilişkilerine yansımaları filmin ana temasını oluşturmaktadır. Muhsin Bey filminde öykü, eskiyeni, doğu-batı, geleneksel-modern gibi karşıtlıklar üzerinden kurulmaktadır. Film, geleneksel
değerleri temsil eden Muhsin Bey ve yükselen yeni değerlerin temsilcisi Ali Nazik arasındaki
birliktelik ve karşıtlıklar üzerinden şekillenmektedir. Muhsin Bey “fedakâr” bir şekilde Ali Nazik
için mücadele etmekte ve bu uğurda dolandırıcılık suçu işleyerek cezaevine bile girmektedir. Ali
Dünya görüşü, insanın dünyayla ve diğer insanlarla kurduğu çok boyutlu ilişkiler sistemini ifade eder.
“Bir dünya görüşü akılcı ve akıldışı öğeleri, mantık ve önyargıları, bilimsel, sanatsal ve siyasi görüşlerden
oluşan gündelik fikirleri birleştiren; çok katmanlı ruhsal ve zihinsel bir yapıdır” (Spirkin, 2016: 30).
1

196

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3): 194-207.

Nazik ise tam anlamıyla bir vefasızlık örneği sergileyerek, Muhsin Bey’in nefret ettiği arabesk
şarkılar okumakta ve Muhsin Bey’in tutkunu olduğu şarkıcı Sevda Hanımı (Sermin Hürmeriç)
elinden almaktadır. Bu çerçevede filmde mizahi unsurlar ve dramatik öğeler birlikte
kullanılmakta ve nostaljik bir atmosfer içinde öykü kurulmaktadır.
Filmde, tam anlamıyla nostaljik2 bir ruh hali içinde gösterilen Muhsin Bey, eski değerlere özlem
duymakta ve olabildiğince yaşamını bu değerlere bağlı kalarak sürdürmeye çalışmaktadır.
Filmin açılış ve kapanış sahneleri nostaljik anlatımı pekiştirmektedir. Her iki sahne de Muhsin
Bey’in eski günlere duyduğu bağlılık, sevgi ve özlemi ifade edecek şekilde Türk müziğine ait
eserlerin okunduğu rüyalardan oluşmaktadır.
Boym’a göre, “Kayıp ne kadar büyükse anılarla telafisi o kadar fazla, geçmişten uzaklığı o kadar
net ve idealleştirme eğilimi de o kadar çok olmaktadır” (2009: 45). Muhsin Bey adlı karakterin
kurgulanışı bu bağlamda, bir daha geri dönemeyeceği eski mesut günlerin düşlerle telafisi
üzerinden şekillenmektedir. Muhsin Bey geride kalan günleri ve geçmişteki değerleri uzaklaştığı,
geride bıraktığı ölçüde idealleştirmekte ve yaşadığı gerçekliğe yabancılaşmaktadır. Muhsin Bey,
yaşadığı dönemi ve değişimi görmeyen bir kişi değildir, ancak geçmişe takılıp kalma durumu
onu inatla değişimi kabul etmemeye ve geçmişin değerleriyle yaşamaya mahkûm etmektedir.
Muhsin Bey filminin konusu, genel olarak değerlerin yitimi, yozlaşma ve geçmişe özlem
üzerinden bir dönem eleştirisi olarak özetlenebilecek niteliktedir.

FİLM ÜZERİNE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER
Türkiye’de egemen sinema çevrelerinde Muhsin Bey genel olarak çok değerli bir film olarak kabul
edilmekte ve övgüyle karşılanmaktadır. Ana akım medya içerisinde uzun süre sinema
eleştirmeni olarak yer alan yazar Atilla Dorsay filmi, “düzeyli”, “ilginç” ve “pırıl pırıl” (2014: 180)
olarak nitelendirmekte, film hakkındaki görüşlerini şu şekilde sürdürmektedir:
78’lik eski taş plakları, sularken konuştuğu çiçekleri, göçüp giden eski
İstanbul üzerine anılarıyla baş başa yaşayan, bir zamanların Safiye Ayla veya
Müzeyyen Senar şarkılarını dinleyen, kültürümüzü istila eden arabesk ve çiğ
köfte uygarlığından nefret eden, amansız bir “Manifaturacılar Çarşısı”
rekabeti içinde bile insanlığını, yalnız insanlığını mı, eski İstanbul efendiliğini
koruyan organizatör Muhsin Bey’in öyküsü bu...” (...) Toplumca yaşadığımız
kültür şokunu, sesini yükseltmeden, hiçbir yanı ve olguyu suçlamadan,
alçakgönüllü, ama onca etkili biçimde saptayan bir film, bir sosyolojik
yaklaşım, bir hümanist sinema ve düzeyli bir popüler güldürü örneği...Hiçbir
şeye kolayca verilebilecek ödünleri vermemiş, kendi tonunu üslubunu
saptamış, popülist öğelere olduğu kadar ilericilik uğruna kolayca
düşülebilecek sloganlara da rağbet etmemiş ilginç bir film. Özellikle çok iyi
çizilmiş ve canlandırılmış Muhsin Bey kişiliği, simgelediği tüm şeylerle
birlikte, sinemamızın en unutulmaz karakterleri arasında yer almayı başardı
(2014: 180 -181).
Dorsay’ın değerlendirmelerinde film eleştirisi dozu yüksek bir övgüye dönüşmektedir.
“Kültürümüzü istila eden arabesk ve çiğ köfte uygarlığı...” ve “Toplumca yaşadığımız kültür

Yunanca köklere sahip bir kelime olan nostalji, terim olarak ilk kez İsviçreli Doktor Johannes Hofer’in 1688
de yazdığı tıp tezinde kullanmıştır. Hofer nostaljiyi, kişinin sıla özlemini açıklamak ve bu arzusundan
kaynaklanan üzgün ruh halini tanımlamak bağlamında kullanmıştır Bkz. (Boym, 2009: 25).
2
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şoku...” gibi ifadelerden anlaşılacağı üzere, Dorsay kendini film karakteri Muhsin Bey ile
özdeşleştirmekte, böylece aynı noktadan ideolojik tutum sergilemektedir.
Sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo, Muhsin Bey’i temelde bir nostalji filmi olarak
nitelendirmekte, filmle ilgili görüşlerini: “Muhsin Bey’e sıradan bir insan, çökmüş bir
organizatör, artık kabul edilmeyen değerlerin modası geçmiş bir savunucusu olarak
bakabilirsiniz ve bunda yanılmazsınız, ama Muhsin Bey başlı başına bir dünyadır, bir masala
benzer; varlığının manidar olduğu aşikardır, ama sanki anlamından bir şeyler yitirmiş gibidir”
(2005: 78) şeklinde açıklamaktadır. Sinema eleştirmeni Rekin Teksoy’un film hakkındaki
görüşleri de olumludur, Teksoy filmdeki sıradan insanlara bakışın “sevecen” ve “insancıl” (2007:
85) olduğunu savunmaktadır.
Türkiye’de sinema alanında uzun süre etkili olmuş eleştirmen ve yazarların
değerlendirmelerinde görüldüğü üzere, Muhsin Bey filmi birçok açıdan övülmekte ve olumlu
sıfatlarla nitelendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, filmin kurgulanması, karakter
yaratımındaki başarı ve anlatımla ilgili biçimsel özellikler ile sınırlı kalmamakta, ideolojik bakış
ve kültürel eleştiri bağlamındaki övgüyü içermektedir. Biçimsel açıdan film hakkında yapılan
olumlu değerlendirmeler tartışılabilecek düzeydedir, ancak çalışmanın amacı bağlamında bu
“eleştiri”lerde temel olarak sorgulanması gereken filmdeki ideoloji ve bu ideolojinin nasıl bir
söylemle filmin içerisinde yer aldığını tespit etmektir. Bu açıdan bakıldığında, Muhsin Bey
hakkındaki değerlendirme ve eleştirilerin neredeyse tamamı, filmin içeriğinde yer alan
ötekileştirici-dışlayıcı söylem ve ideolojik bakışın eleştirisini içermemekte, aksine filmin ideolojik
iletileri onaylanmaktadır.

MUHSİN BEY VE ARABESK OLGUSU
Gerçekte özgün bir sanat biçimi anlamında kullanılan arabesk sözcüğü, Türk toplumunda belli
bir dönem olumsuz bir anlam yüklenerek toplumsal yaşam biçiminin aksaklıklarını anlatmak
için kullanılmıştır (Güngör, 1993: 13). Arabesk’e, bir müzik türü olarak, Türk sanat müziği ve
Türk halk müziği üzerinde bozucu bir etki oluşturduğu gerekçesiyle devletin kültürel politikası
içerisinde bir dönem yer verilmemiş, arabeskin melez yapısı, devlet kadroları tarafından kültürel
değerlere karşı bir tehdit olarak görülmüştür. 1980’lerden sonra ise devletin arabesk müziğe
yaklaşımı değişmiştir. Ülkede uygulanan liberal kültürel politikaların etkisiyle arabesk
üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmış ve bu türün popülerleşmesinin önü açılmıştır (Yalvaç, 2013:
52-53). Arabeskin toplumsal ve siyasal anlamını değerlendiren Meral Özbek’e göre, “Arabesk,
yukarıdan aşağı empoze edilen bir kitle kültürü değil, halka ait direnme ve kabullenmelerin isyan
ve boyun eğmelerin ideolojik ifadesini bulduğu; hâkim sınıfların hegemonik projesine
eklemlenebileceği gibi, alternatif bir hegemonik projeye de eklemlenebilecek çelişkili popüler
‘çağrışımlar’ taşıyan bir popüler kültürdür” (1991: 95).
Bu doğrultuda bir değerlendirme yapan Oğuz Adanır, “Türk toplumunda ‘Arabesk Kültür’ün
egemen sınıf tarafından bilinçli olarak empoze edilmediği kesindir” (1989: 26) görüşünü
savunmakta ve bu görüşünü “(…) egemen ideoloji Arabesk’i bilinçli olarak empoze etmek
isteseydi bu işi hiç kuşkusuz ‘soft’ bir dağıtım sistemini seçerek radyo ve televizyonla
yapabilirdi” (1989: 26) görüşüyle temellendirmektedir. Bu görüş Muhsin Bey’in egemen kültürel
çevrelerde övgü ve ödül mekanizmasıyla onaylanmasını anlaşılır kılmaktadır.
Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür (1995) adlı çalışmasında, 1960’lardan 1970’lere özellikle
kentlerin marjinalinde ve taşrada yaşayan alt gelir gruplarının hicranını dile getiren arabesk’in,
bütün teslimiyetçi söylemine rağmen, kendiliğinden bir isyanı da açığa vurduğunu, bu yönüyle
toplumsal düzlemde bir çeşit kimlik arayışı ve statü edinme çabasının dışavurumunu
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oluşturduğunu belirtmektedir. Oktay’a göre, umutsuz aşk, ölüm gibi geleneksel insani izlekleri
içeren arabesk müzikal tarz olarak, klasik Türk müziğinin formlarından kopuşu temsil ettiği
kadar söz konusu formun devamını da temsil etmektedir. Bu açıdan arabesk melodik yapısıyla
farklı gelir gruplarına mensup insanlara daha yakın ve tanıdık gelmektedir (1995: 256-258).
Toplumbilimci Emre Kongar (1995)’a göre Arabesk3 olgusunun anlaşılması gecekondu
kültürünün iyi bilinmesine bağlıdır. Arabeske temel oluşturan söz konusu kültürün belirgin
öğeleri atılımcılık, cesaret ve saldırganlıktır. Bu niteliklerle, köylülüğün durağan yapısından
kentsel kaosa geçiş sağlanabilmektedir. Söz konusu özellikler kırsal değerlerden arınamayarak
kentsel yaşama uyum sağlayamama ile birlikte bu kültürde gelişen toplumsal saygısızlığın da
nedenlerini oluşturmaktadır (1995: 36). Bu eksende arabeskin sosyolojik bir çerçevesini çizen
Kongar’ın görüşleri söz konusu kültüre eleştirel açıdan yaklaşan kesimlerin tanımlamalarına
zemin oluşturmaktadır.
Arabesk hakkındaki tartışmalar, Türkiye’de hegemonik kültür çevrelerinde yüzeysel olarak ele
alınmış, Muhsin Bey filmi örneğinde karikatürize edilerek işlendiği gibi genel olarak elitist ve
popülist iki farklı bakış açısıyla şekillenmiştir. Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli de arabesk
hakkındaki tartışmalara yazılarıyla katılmıştır. Livaneli arabesk üzerine düşüncelerini şu şekilde
açıklamaktadır:
Türk aydınının “arabesk” akım dolayısıyla tartıştığı konu müzik değil, doğu
ile batı arasında yer almış, ikisi ile de bütünleşememiş bir ülkenin “kimlik”
sorunuydu. Arabesk bize sürekli bir biçimde, doğulu kimliğimizi, halkımızın
gelenekselden yana koyduğu tavrı ve Tanzimat’tan bu yana batıya yönelmiş
aydınımızla arasındaki uçurumu vurguluyordu. (…) Bütün bu tartışma yılları
boyunca arabesk aynı kalmadı. Kendi içinde yeni biçimler buldu, yenilendi
ve en önemli değişiklik arabeskin güneydoğu kökenlilerin eline geçişi oldu.
Samsunlularla başlayan bu müzik türü, son yıllarda güneydoğu müziğinin
tipik ses ve gırtlak tavırlarını taşıyor. Çünkü günümüz Türkiye’sinde esen
rüzgâr güneydoğudan gelmektedir. Bıyıktan mutfağa, şiveden düşünme
biçimine, kadın-erkek ilişkilerine kadar Türk halkının her yaşam kesitinde
güneydoğu egemenliği görülüyor (1993:11-12).
Şükran Esen ise arabesk üzerine görüşlerini, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla şu şekilde
açıklamaktadır:
Arabeskin sözcük anlamı, Arap tarzı, Arap biçimi demektir. Orhan Gencebay
müziklerinin de Arap müziğinden esinlenmiş olduğunu vurgulamak için bu
ad verilmiş ve aynı akımın adı olmuştur. Arabesk şarkıları, yaşamdan
bezmişliği, kaderciliği, acılı ve karamsar duyguları, karşılıksız aşkları, ölüm
isteğini, çaresizliği dile getirdikleri için; bu sözlerle kendi durumunu
özdeşleştiren gecekondular, kente ya da yurt dışına göç etmek zorunda
kalanlar
tamamen
benimsemişlerdir.
Büfelerde,
meyhanelerde,
birahanelerde, kasetçi dükkanlarında avaz avaz arabesk sesleri
yükselmektedir. Sokakları kapladığı ve adeta kenti kuşattığı için toplumsal
açıdan önemlidir arabesk. Ticari yönden çok karlı olduğu için, sıradan yanık
sesli insanlara kaset doldurtup piyasaya sürmeleri sonucu kulaklarımız,

Kongar, Türk toplumunun bir geçiş dönemi ürünü olarak değerlendirdiği arabesk sözcüğünü: “1)
yozlaşma, 2) köylüleşme, 3) çevreyi ses ve benzeri biçimlerde kirleten bir benmerkezcilik ve 4) pek çok
kavramı anlamından soyutlayacak ölçüde bir basitleştirme, 5) zaman zaman mazohizme kadar giden bir
kendine acıma ve kötümserlik” (1995: 247) anlamında kullanmıştır.
3
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beynimiz bu adi, kalitesiz seslere tutsak edilmiştir, seksenlerin Türkiye’sinde
(2000: 144).
Muhsin Bey filmi üzerine görüşlerine yer verilen Dorsay, Scognamillo, Teksoy ve arabesk
hakkındaki görüşleri aktarılan Esen ve Livaneli’nin konu hakkında yazdıkları, arabeskin politik
ve dolayısıyla ideolojik bir mesele olarak ele alındığını ortaya koymaktadır. Adı geçen yazarların
görüşleri ile Turgul’un filmde arabesk olgusunu betimlemesi birbiriyle örtüşen niteliktedir. Bu
örtüşmeyi, Türkiye’de belli bir dönem kültür alanında var olan hegemonik düşüncenin egemen
ideoloji alanındaki tezahürünü açıklayabilecek nitelikte değerlendirmek olanaklıdır.
Türkiye’de 1980’li yılların kültür alanındaki üretimi genel olarak, 12 Eylül 1980 tarihli askeri
darbenin şekillendirdiği sosyal ve ekonomik atmosferle ilişki içinde gelişmiştir. Bu süreç yeni
ekonomik uygulamaların ve kültür politikalarının bir tezahürü olarak şekillenmiş ve yaşamın
birçok alanını etkilediği gibi arabesk müziğin gelişimini de etkilemiştir. 1980’li yılların kültürel
atmosferi üzerinde önemli saptamalarda bulunan yazar Nurdan Gürbilek’in arabesk üzerine
düşünceleri şu şekildedir:
Arabesk 70’lerde doğdu; 80’lerde sürece damgasını vuran ise, arabeskin
adının konmasıydı. 80’lerde arabesk, büyük şehre sızmaya çalışan taşralı
kalabalığın sesini duyurma, kendini kabul ettirme, görüntüler piyasasında
kendine bir yer edinme, girdiği yabancı kültür içinde yönünü bulma, onu
bozma ve kendine benzetme isteğinin adı olduğu kadar, büyük şehrin “asıl”
sahiplerinin bu yabancılar akınını geri püskürtme, öncelikle de adlandırma
çabasının da adıydı. Bir müddet sonra da bazı aydınların ayaktakımı ve taşra
düşmanı seçkinlere karşı kamuoyunda yaptıkları jestin adı oldu arabesk
(2001: 25).
Gürbilek’in arabesk hakkındaki bu saptamaları, Muhsin Bey’de yüzeysel olarak görülen arabesk
karşıtlığının sınıfsal özünü ve ideolojik temellerini anlamak açısından açıklayıcıdır. Filmde
Muhsin Bey’in yaklaşımıyla dışavurulan “büyük şehrin asıl sahipleri”nin tepkisidir. Bu yönüyle
filmdeki arabesk karşıtlığı, sadece yüzeysel ve dejenere olarak görülen bir müzik türüne karşı
olmakla sınırlı değildir.

İDEOLOJİ VE FİLM ELEŞTİRİSİ
İdeoloji kavramı ilk kez Fransız düşünür Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) tarafından,
fikirlerle ilgili tutarlı bir çalışma alanı yaratmak amacıyla kullanılmıştır (Freeden, 2011: 11). Tracy,
ideoloji terimini ilk olarak 1796 yılında düşünce ve duyuların, ortaya çıkışlarının, birleşmelerinin
ve yarattığı sonuçların sistematik olarak incelenmesiyle ilgilenecek yeni bir bilim projesini tarif
etmek için ileri sürmüştür (Thompson, 2013: 42). İdeolojinin anlamı süreç içerisinde farklı
içeriklerle kullanılmaya devam etmiştir. Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-1895)’in
çalışmaları kavramın kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştır.
John B. Thompson, Marx’ın yazılarının ideoloji kavramının tarihinde merkezi bir yere sahip
olduğunu savunmaktadır. Thompson’a göre, Marx ile birlikte ideoloji kavramı eleştirel bir araç
ve yeni bir kuramsal sistemin ayrılmaz bileşeni olarak yeni bir statüye kavuşmuştur (2013: 47).
Marx ve Engels ideolojiyi sınıfsal temelde egemenlik ilişkileri bağlamında ele almaktadır. Onlara
göre, egemen ideoloji, egemen sınıfın ideolojisidir. Bu saptama maddi gücün, düşünceyi
etkilediğini dahası kontrol ettiğini açıklamaktadır.
Egemen sınıfın düşünceleri, her çağda egemen düşüncelerdir: Yani, toplumun maddi egemen
gücü olan sınıf, aynı zamanda egemen fikri güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran
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sınıf, bu sayede aynı zamanda zihinsel üretim araçlarının da üzerinde denetim kurar; böylelikle
zihinsel üretim araçlarından yoksun olanların düşüncelerini de genel olarak, kendine tabi kılar.
Egemen düşünceler, egemen maddi ilişkilerin fikri ifadesinden, düşünceler halinde kavranan
egemen maddi ilişkilerden, yani o sınıfı egemen sınıf yapan ilişkilerden başka bir şey değildir;
yani, onun egemenliğinin düşünceleridir (Marx ve Engels, 2013: 52).
Bu temelde değerlendirildiğinde egemen ideolojinin işlevi toplumdaki egemen sınıfın gücünü
pekiştirmek ve egemen sınıfı meşrulaştırmaktır. Marx ve Engels sonrası süreçte İdeoloji kavramı
yoğun biçimde kullanılmış ve birçok ideoloji tanımı geliştirilmiştir. Terry Eagleton (2011: 18),
ideoloji alanındaki anlam çeşitliliği ve belli noktalarda çelişen tanım farklarını kapsamlı şekilde
bir arada sıralamaktadır:
- Toplumsal yaşamda anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci;
- Belirli bir toplumsal grup veya sınıfa ait düşünceler kümesi;
- Bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya hizmet eden yanlış fikirler;
- Sistematik şekilde çarpıtılan iletişim;
- Özneye belirli bir konum sunan şey;
- Toplumsal çıkarlar tarafından güdülenen düşünme biçimleri;
- Özdeşlik düşüncesi;
- Toplumsal olarak zorunlu yanılsama;
- Söylem ve iktidar konjonktürü;
- Bilinçli toplumsal aktörlerin kendi dünyalarına anlam verdikleri ortam;
- Eylem amaçlı inançlar kümesi;
- Dilsel ve olgusal gerçekliğin birbirine karıştırılması;
- Anlamsal kapanım;
- İçinde, bireylerin toplumsal yapıyla olan ilişkilerini yaşadıkları vazgeçilmez ortam;
- Toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe dönüştürüldüğü süreç.
Eagleton’un ideoloji ile ilgili olarak ortaya koyduğu bu tablo nerdeyse ideolojinin dışında kalan
ya da ideolojik olmayan hiçbir düşünsel ve kültürel faaliyetin bulunmadığını göstermektedir. Bu
düzeyde kapsayıcı ve kuşatıcı bir kavram olan ideoloji yaşamı kolaylaştırmak adına işlevsel
özellikler içermektedir. İdeoloji, bireyler ve toplum için siyasal ve toplumsal dünyaların
haritasını çıkarmaktadır. İnsanlar, ideolojiler olmadan içinde yaşanılan dünyadan bir anlam
çıkarmakta zorlanırlar ve davranış sergileyemezler (Freeden, 2011: 9). İdeolojilerin önemli
fonksiyonları arasında karmaşık olan dünyanın çelişkilerinden arındırılarak algılanmasını ve
daha kolay anlaşılmasını sağlamak da bulunmaktadır (Karatepe, 2014: 18). Bu yönüyle ideoloji,
toplumsal işleyişte yer alan, değer yargıları, egemenlik ilişkileri ve dünyayı anlamak ve
tanımlamak için kullanılan anahtar bir terim olarak önem taşımaktadır (Burton, 1995: 40). Bu
açıdan bakıldığında insanlık var oldukça ideolojiye duyulan gereksinim sürecek gibi
görünmektedir. Genel anlamda ele alındığında film eleştirisi, açıklama, analiz ve
değerlendirmeyi içermektedir (Buckland, 2013: 190). Bu yönüyle ideolojik film eleştirisinin en
belirgin amacı, filmlerde ideolojinin ne şekilde yer aldığı ve nasıl yeni biçimlerde üretildiğini
saptayarak filmlerin niteliklerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
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Zaman içinde ideolojinin doğası ve sinema alanında nasıl ve ne şekilde işlediğine dair iki düşünce
tarzına bağlı yaklaşım oluşmuştur. Bunlar metin ve bağlam olarak tanımlanmaktadır. Metin
temelli düşünme biçiminde filme bakış toplum üzerine söylenen fikirlerin incelenmesiyle
gerçekleştirilir; bağlam ise filmin içinde üretildiği bağlamı odağına alarak inceler. Bu açıdan
gerçek bir çözümleme metinsel ve bağlamsal bakışların kesişimiyle ortaya çıkar (Hunt vd., 2012:
97). Bu çerçevede, ideolojik çözümlemeye tabi tutulan filmlerin, metinsellik ve bağlamsallık
açısından etkileşimlerinin göz önünde bulundurulması bir zorunluluk olmaktadır.

AMAÇ VE YÖNTEM
Sinema ve ideoloji arasındaki ilişkiyi özgün bir film olan Muhsin Bey bağlamında açıklamaya
yönelik olan çalışmada, egemen sinema ve akademi çevrelerinde genellikle olumlanan bu film
üzerindeki ideolojik örtünün kaldırılması amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kavramsal
açıklığın oluşması için, nostalji, ideoloji, arabesk, kültürel ötekileştirme ve sinemada ideolojik
eleştiri kuramsal çerçevede ele alınmaktadır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda Muhsin Bey ve arabesk olgusu üzerine akademi ve sinema
alanında yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak çalışmanın ileri sürdüğü savlar
somutlaştırılmaktadır. Bu çerçevede filmdeki tema, temel izlekler ve karakterler ideolojik
çözümleme yaklaşımıyla incelenmektedir.
“Bir ereğe ulaşmak ya da bir ileti vermek amacıyla, belli bir bütünlük içinde sözü söze bağlayarak
oluşturulan söylem, her zaman bir erk ilişkisini yansıtan ideolojiyi içerir” (Kula, 2009: 17). Bu
çerçevede filmlerde inşa edilen söylemler açık ya da örtük olarak belirli bir ideoloji yansıtır.
Corrigan’a göre, nitelikli ideolojik yaklaşımlar filmlerin içerikleri ile sınırlanmaz; karakterler,
olay örgüsü, anlatının yapısı ve birçok sinematografik unsur hakkındaki karmaşık konular da
çözümlemeyle ilişkilendirilir (2011: 124). Bu çerçevede, filmin biçim ve içerik öğeleri kuramsal
açıklamalar ışığında değerlendirilerek filmde ideolojik ileti ve erekler somutlaştırılmakta ve
ideoloji kavramının majör merceğinden filmin minör anlatısı incelenmektedir.

FİLMDE İDEOLOJİK TEZAHÜRLER VE KÜLTÜR EKSENLİ ÖTEKİLEŞTİRME
Sinemada “gerçekçilik” gösterilen şeylerin, anlatılan öykünün izleyiciye inandırıcı gelmesi için
bir filmde kullanılan araçlarla ilgilidir ve gerçekçiliğin gerçekle bu anlamda hiçbir ilgisi yoktur
(Hunt vd., 2012: 115). Bu bağlamda Muhsin Bey 1980’ler Türkiye’sinin sosyal yapısını drama
komedi tarzında gerçekçi bir biçimde vermektedir. Bu gerçekçilik ise yaşanan gerçeğin
aktarılmasında bir yanılsamaya yol açacak nitelikler taşımaktadır. Öyle ki, “Filmler, herhangi bir
durumu yansıtmaktan çok, o durumun tasarlanan belli bir biçimini oluşturmak üzere seçilmiş ve
birleştirilmiş temsili öğeler yoluyla birtakım tezleri ileri sürer, bunu yaparken, seyirciye belli bir
konumu ya da bakış açısını telkin ederler” (Ryan ve Keller, 1997: 18).
Muhsin Bey de bu bağlamda ele alınan konu ve yaratılan karakterler üzerinden belli politik tezler
öne sürmektedir. Bu tezler, eski toplumsal yapının savunulması, göç nedeniyle kentlerde yaşam
mücadelesi veren ve içeriği boş olsa dahi belli umutları olan insanların dışlanması ve
ötekileştirilerek yeni düzenin günah keçileri olarak ilan edilmeleridir. Bu noktada, Turgul’un
başvurduğu karşıtlıklardan yararlanma tekniği, Muhsin Bey ve Ali Nazik üzerinden yetkin bir
biçimde işlenmektedir. Karşıtlıklardan yaralanma ve zıtlıkları kullanma tekniğinde temel özellik
bir tarafın ancak diğer tarafla ilişkili olarak anlamlı olabilmesidir, öyle ki, ikili karşıtlıkların doğal
ve sosyal dünyayı anlamlandırma ve yorumlama özelliği bulunmaktadır (Edgar ve Sedgwick,
2007: 50). Bu bağlamda Muhsin Bey karakterinin kişiliğinde birçok olumlu niteliği barındırması
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ve Ali Nazik tipinin onun karşısında olumsuz niteliklerle yer alması filmdeki ideolojik
argümanlara hizmet etmektedir. Bu durum film anlatısındaki ideolojiyi yapılandırarak
aktarımının sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.
Muhsin Bey’de ideolojinin etkin bir biçimde aktarılması ve ötekileştirici-dışlayıcı söylemin
“sindirilebilir” dozda işlenmesinde mizah işlevsel bir role sahiptir. Sinema filmlerinde ideolojik
çerçevenin çizilmesinde kullanılan tür oldukça etkili olabilmektedir. Bu yönüyle güldürü izleyici
üzerinde yaratılan “rehavet” açısından, tür olarak ideolojik çerçevenin çizilmesinde oldukça
önemli unsurlar içermektedir. Belli düzeylerde, filmlerde kullanılan türlerin o kadar bildik
kodları vardır ki; gerçeklik nasıl işliyorsa bu kodlar da böyle işlemektedir. Bu kodların
işlenmesiyle seyirciye sahte bir güven hissi verilmekte ve istenilen mesajlar basit ve hızlı bir
şekilde aktarılabilmektedir (Hunt vd., 2012: 110). Türlerin özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda, Muhsin Bey mizah ile ciddi konuları birleştiren bir film olarak “komedi–
drama” türü içinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma bir ölçüde filmin ideoloji eksenli
politik eleştirisinde tereddütlere yol açabilmektedir, ancak ideolojinin örtüldüğü önemli bir tür
olarak komedi, ciddi bir ideolojik yeniden üretim alanı oluşturmaktadır.
Bordwell ve Thompson, her filmin ister açıkça ifade edilmiş olsun isterse zımni olsun, biçimsel
ve stilistik öğeleri ideolojik bir tutumu yansıtacak şekilde bir araya getirdiğini (2012: 432)
savunmaktadır. Karakterlerin nasıl davrandıkları ve neler söyledikleri filmin ideolojisinin
iletilme biçimlerinden birini oluşturmaktadır ve bu, anlamın sadece bir düzlemidir. Film
anlatılarındaki durum çok daha karmaşıktır. Bu noktada filmin biçimi devreye girmektedir. Bir
filmin biçimi çoğu zaman seyircisi tarafından fark edilmez, tam da bu yüzden ideolojik etkisi çok
daha güçlüdür (Hunt vd., 2012: 100). Muhsin Bey örneği için de bu durum geçerlidir. Turgul,
deneyimli bir sinemacı olarak senaryoda boşluklara yer bırakmayacak bir kabiliyettedir ve bu
açıdan bakıldığında topluma bakışını filmlerinde bilinçli bir şekilde yansıtmaktadır. Muhsin
Bey’de, filmin öyküsü, karakter ve tiplerin yaratılışı, seçilen mekanlar, kullanılan kostümler,
kurulan diyaloglar jest ve mimiklerin hepsi bir bütün olarak ideolojik aktarıma hizmet edecek
şekilde kullanılmaktadır.
Ötekileştirme ‘ben’ ve ‘biz’ çerçevesi dışında bırakılan kişi ya da grupların olumsuz niteliklerle
tanımlanması, suçlanması, dışlanması, etiketlenmesi ve çoğu zaman günah keçisi ilan edilmesiyle
gerçekleşen, bireysel veya toplumsal önyargılar, düşünceler ve yaklaşımlardan kaynaklanan,
davranış pratiklerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Kitle iletişim araçları
ötekileştirme pratiklerinin aşikâr ya da örtük şekillerde görüldüğü önemli mecralardır. Bu alan
içerisinde bulunan sinema filmlerinde ötekileştirme pratikleri, stereotipiler kullanma, kişi ve
gruplara olumsuz nitelikler yükleme, ucube tip ve karakterler yaratma ötekileştirme tezahürleri
arasında yer almaktadır. Gerçeğin çarpıtılmasıyla oluşturulan senaryolar ve nefret söylemiyle
örülen monolog ya da diyaloglar da bu kapsam içeresinde yer almaktadır. Muhsin Bey’de bu
pratikler farklı biçimlerde görülmekte ve mizah boyutuyla desteklenmektedir.
Muhsin Bey’de anlatının en güçlü özelliği yaratılan karakter ve tiplerden oluşmaktadır. Filmle
aynı adı taşıyan ana karakter ‘Muhsin Bey’, birçok yönden olumlu niteliklere sahip olarak
kurgulanmıştır. Muhsin Bey değerlerine bağlı, kişilik sahibi, sözünde duran, vefalı, insanlara
karşı saygılı, kültürlü bir “İstanbul beyefendisi”dir. Muhsin Bey’in karşıtı olarak kurgulanan Ali
Nazik ise, cahil, kültürsüz, vefasız, kaba-saba, eğitimsiz, argo kelimler kullanan ve yerel aksana
sahip bir köylüdür. Üstelik kadınlara karşı kaba davranmakta, kendisi için birçok fedakarlıkta
bulunan Muhsin Bey’e ihanet etmektedir. Bu iki kahramanın zıt özellikleri anlatının bel kemiğini
oluşturmaktadır. Filmde ideolojinin en çok su yüzüne çıktığı temel alan yaratılan karakterlerin
kişilik özellikleri, davranışları ve stereotip olarak kurgulanmalarında şekillenmektedir. Filmlerde
stereotiplerin kullanılması ideolojik amaçlar taşır, öyle ki, stereotipleştirme tavrı ırkçı ideolojik
motivasyonların bir dışavurumu olarak tezahür edebilmektedir. Bu bağlamda kurgulanan
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stereotipiler belli toplumsal aidiyetlere yönelik ideolojik bakışı ortaya koymakta ve belli
durumlarda ötekileştirmenin boyutlarını aşarak nefret söylemine dönüşmektedir.
Bir topluluk ya da bireyin tutum, davranış ve beklentilerine ilişkin aşırı basit ve genellikle değer
yüklü bir görüşü yansıtan stereotip, önyargıların şekillenmesinde, cinsiyetçilik, ırkçılık gibi
tutumlarda kök salabilen görüşlerle ilişkilidir. Stereotipler değişime karşı oldukça dirençlidir ve
bu açıdan bir kültürün mensuplarının başkalarına yönelik tutumlarını şekillendirmede önemli
bir rol oynamaktadır (Edgar ve Sedgwick, 2007: 353). Bu bağlamda Muhsin Bey’de yaratılan,
stereotiplerin deşifrasyonu filmdeki ideolojik bakış açısını ve ötekileştirici tutumu açığa çıkarmak
açısından oldukça aydınlatıcı olacaktır. Filmde yer alan birçok kahraman arasında özellikle
“Urfalı türkücü” Ali Nazik ve “Madam” Agavni (Doğu Erkan) stereotipik özellikler açısından
filmdeki ideolojik yaklaşımı açığa çıkarmaktadır.
Göç ve göç ile oluşan sorunlar filmde önemli bir izleği oluşturmaktadır. “Zaten güzelim
İstanbul’u kebapçı salonu haline getirdiniz, acılı Adana acılı Urfa, acılı lahmacun, İstanbul kebap
kokuyor…”. Muhsin Bey’in sarf ettiği bu sözler filmde egemen olan düşüncenin ve ideolojik
bakışın en açık tezahürleri arasında yer almaktadır. Bu tezahür, karşı duruş ve benimsemeyiş
filmde karakter kurgularında, özellikle iki film kahramanı üzerinden yaşanan kültür
çatışmalarına, yansımaktadır. Filmde türkücü-arabeskçi bir tip olarak kurgulanan “Ali Nazik”
ismi Turgul’un kültürel eleştiri formundaki ideolojik bakışını anlamak için ön açıcı niteliktedir.
Alinazik4, közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir yemek türüdür.
Filmde Ali Nazik ismi ironik şekilde yöresel bir yemekle benzer şekilde konulmuştur. Ali Nazik
kişilik özellikleri, mimikleri, kaşlarının biçimi, vefasızlığı ve giyim kuşamıyla dahası filmdeki
bütün özellikleriyle değerlendirildiğinde tam anlamıyla dejenere bir tip olarak çizilmiştir. Ali
Nazik, çiçekleriyle konuşacak kadar zarif ve hassas bir kişiliğe sahip Muhsin Bey’e kendisini
“Bitli Salman”ın yeğeni olarak tanıtmaktadır. Bitli Salman’ın tanıtıcı özelliği ise ayak kokusudur.
Bu örnek filmde yer alan aşağılayıcı dili ve yaklaşımı çarpıcı biçimde açıklamaktadır. Ali Nazik
birçok özelliğiyle Türk filmlerinde sıklıkla yer verilen türkücü-arabeskçi stereotipinin temel
özelliklerini kişiliğinde taşımaktadır. Scognamillo bu stereotipi şu şekilde betimlemektedir:
Ali Nazik geçerli olan imajı ve buna ulaşabilmenin yollarını çabuk
öğrenmiştir; çünkü taklit edebileceği ünlü örnekleri görmüş, onlardan dersini
almıştır. Topuklu ayakkabı, bağrı açık gömlekler, geniş paçalar, madalyonlar,
kıvırcık ve jöleli saçlar, başı üzerinde dökülen gül yaprakları ve bu yapraklar
gibi onu sarıp sarmalayan başarı ve parayla gelen davranışlar: gaddarlık,
ikiyüzlülük, fırsatçılık, insanları aldatmak, satmak, kaydırmak, sömürmek ve
benzerleri ve elbette tüm bu şatafata ek olarak yanından eksik etmeyeceği,
hoyratça davranacağı bir kadın (2005: 82).
Filmde arabesk müzik, arabeskçiler ve arabeskin çevresinde gelişen kültürel anlayış
yerilmektedir. Arabesk eleştirisinin bir boyutu Muhsin Bey’in arabesk müziğe karşı taviz
vermeyen duruşuyla şekillenmektedir. Öyle ki, Muhsin Bey dönemin müzik piyasası alanında
en karlı işi olan arabesk yapımları elinin tersiyle itmektedir. Arabesk ve arabeskçilerin en etkili
şekilde eleştirildiği bölüm ise filmin finaline doğru Ali Nazik’in pavyonda Yalnızım adlı şarkıyı
okuduğu sahnedir. Bu sahnede Ali Nazik kendisine idol olarak belirlediği türkücü-arabeskçi
İbrahim Tatlıses’i giyim kuşamıyla ve hareketleriyle taklit etmektedir. Bu sahnedeki mizansen
ile Ali Nazik üzerinden arabeskçiler en dejenere ve karikatürize biçimde gösterilmektedir. Bu
filmdeki türkücü-arabeskçi tipi birçok film, dizi ve parodide tekrarlanmıştır. Muhsin Bey’de
Turgul’un çizdiği bu stereotip özelikle İbrahim Tatlıses stilinde arabesk müzik yapan şarkıcılara
4
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yapıştırılan bir etiket olmuştur. “Doğulu” türkücü-arabeskçi tipinin bir stereotip olarak yaratılması
ideolojik boyutuyla ele alındığında masum olmayan bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda filmde
eleştiri sadece arabesk kültürle sınırlı kalmamaktadır, arabesk ve arabeskçiler üzerinden özellikle
Ali Nazik tipolojisiyle belli toplumsal kesimlere göndermeler yapılmaktadır.
Muhsin Bey’de ikincil bir rolü bulunan Madam Agavni filmdeki ideoloji ve ötekileştirme
açısından önemli bir veri oluşturmaktadır. Madam Agavni, filmin öyküsünde “ikna” edilen
kadın tipi olarak yer almaktadır. Madam Agavni, Türk filmlerinde sıklıkla görülen gayrimüslim
kadın tipinin tipik bir örneği olarak filmde yer almaktadır. Madam Agavni, Muhsin Bey’in de
yaşadığı apartmanın sahibesidir. Kiralara zam yapmaması için her seferinde, Rambo olma hayali
kuran, Sönmez Yıkılmaz adlı karakter tarafından “ikna” edilmektedir. Madam Agavni,
aksanıyla, mülk sahibesi olmasıyla bir stereotip olarak kurgulanırken, cinsel açıdan alçaltıcı bir
konumda “ikna” edilen ‘yaşlı dul kadın’ olarak etiketlenmektedir. Turgul yarattığı Agavni tipi
üzerinden hem eril cinsiyetçi bakışı hem de belli bir toplumsal kesime mensup orta yaşın
üzerindeki kadınlara yönelik önyargıları ortaya koymaktadır.

SONUÇ
Marjinalize olmuş elitist bakış, nostaljik bir atmosfer ve melankolik bir ruh haliyle biçimlendirilen
Muhsin Bey egemen ideolojik bakışın kısmi toplumsal değişime karşı tepkisini yansıtmaktadır.
Filmdeki mizah unsurları ve biçimsel özellikler ise ideolojinin aktarımını kolaylaştırmaktadır.
Film ve ana karakterin aynı isimde olması ana karakter ve filmin bütünselliğini ve aktarılan
ideolojinin bu çerçevede değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Muhsin Bey’de söylenenler ve
gösterilenler kadar, gösterilmeyenler ve anlatılmayanlar da ideolojiyle ilgidir.
Bu bağlamda Muhsin Bey’in genel olarak olumlu ve özdeşim kurulabilecek bir karakter olarak
kurgulanması ideolojik aktarımın onun üzerinden yapılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Muhsin
Bey filmi üretildiği dönemin egemen ideolojisinin bir ürünü ve yansımasıdır. Bu durum filme
verilen birçok ödül ve sinema alanında önemli konumları bulunan yazar ve eleştirmenlerin film
hakkındaki övgü içeren görüşleriyle ortaya çıkmaktadır. Filmde arabesk müziğe ve kültür
alanındaki dejenerasyona karşı yapılan eleştiriler ilk bakışta yanıltıcı olabilmektedir. Bu
yanılsama filmin ideolojik kodları çözüldüğünde ortaya çıkmaktadır. Film eleştirel biçimde
okunduğunda Muhsin Bey karakteri üzerinden dönemin egemen ideolojisinin yüceltildiği açıkça
görülmektedir. Bu yüceltme, Muhsin Bey karşısında konumlandırılan Ali Nazik ve diğer film
kahramanlarının pejoratif kurgularıyla inşa edilmektedir. Egemen ideolojinin üstten bakışı ve
dışlayıcı tutumu ise mizahla pekiştirilmekte ve doğallaştırılmaktadır.
Filmde kullanılan stereotipiler egemen ideolojinin toplumsal kesimlere bakışını yansıtmaktadır.
Muhsin Bey filminde kurgulanan arabeskçi tipolojisiyle toplumsal dejenerasyonun günah keçileri
ilan edilmektedir. Filmde egemen ideolojik bakışı oluşturan muhafazakâr tutum, geleneksel
değerlerin savunusu, elitist bakış ve değişim karşıtlığı bir karakter üzerinden kurgulanmakta,
estetize edilmekte ve sinematografinin sunduğu avantajlarla perdeye aktarılmaktadır.
Avner Ziss’e göre “Bir roman kişisinin yaşantısı yaratıcısının yaşamından ayrılamaz. Her sanatçı,
az ya da çok, yarattığı kişilerin içinde yaşar” (1984: 102). Bu saptama senarist ve yönetmenler için
de geçerlidir, çünkü her sanatsal üretimin ardında bir yaratıcı bulunmaktadır ve yaratıcı ile
ürünü arasındaki ilişki kaçınılmaz olarak dışavurulmaktadır. Turgul bir röportajında “Muhsin
Bey, Tarlabaşı’nda kavga ederek yürüyen iki insanın imgesinden çıkmıştır. Gerçekte böyle bir şey
yoktu, birden bu iki insanın hayalini gördüm” (2011: 220), demektedir. Bu açıklama “gerçekte
olmayan bir şey”den çok şeyin çıkarıldığını göstermektedir.
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Bu bağlamda, filmin açılış ve kapanış sahneleri Muhsin Bey’in gördüğü rüyalarla
gerçekleştirilmektedir, böylece iki rüya arasında söylenen ve gösterilen her şey ile gerçek hayat
arasına mesafe konulmakta ve mizah unsurlarının kullanılmasıyla ötekileştirici-dışlayıcı söylem
tolere edilebilir kılınmaya çalışılmaktadır. Turgul’un gerçekte olmadığını söylediği ve tesadüfi
bir imgeden yola çıkararak oluşturduğunu belirttiği, Muhsin Bey bütünüyle resmettiği dönemin
politik bir yansımasıdır ve yaratıcısının dünyaya ve yaşama bakışını yansıtmaktadır. Bu
çerçevede Muhsin Bey’de dışavurulan dünya görüşü en basit ifadeyle mizahla yumuşatılmaya
çalışılan kültürel ötekileştirmedir.
Değişime karşı duruşun, akıntıya karşı kürek çekmenin filmi olan Muhsin Bey, yozlaşan ve
çürüyen bir sistemin eleştirisinden çok bu sistemin ürünü olan kişilerin kınandığı bir filmdir.
Filmde yozlaşmanın karşısına rüyalar ve geçmişe ağlamanın bir tezahürü olan nostalji ile
çıkılmaktadır. Bu çerçevede Turgul, Muhsin Bey’de alternatif bir çözüm ya da öneri ortaya
koymamaktadır. Bu bakımdan filmde radikal bir eleştirellik söz konusu değildir.
Filmde umut etme, arzulama, dahası “Kendini kurtarma” Ali Nazik’le sınırlı değildir. Muhsin
Bey, Ali Nazik, Sevda Hanım ve diğer karakterler benzer özlemleri taşıyan ancak hedeflerine
kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışan kişilerdir. Muhsin Bey de diğerleri gibi arzularının
peşindedir ancak o Ali Nazik’ten ve ötekilerden daha sofistike biçimde bunu yapmaya
çalışmaktadır. Bu durum ise Turgul’un ideolojik duruşunu estetize etmesi bir nevi özdeşim
kurduğu karakter şahsında kendi dünya görüşünü haklı çıkarma amacını içermektedir.
Filmin doruk noktasını oluşturan karşılaşma ve yüzleşme sahnesinde, Ali Nazik, Muhsin Bey’e
“Ağam, kusura bakma kendimi kurtarmam lazımdı” demektedir. Filmde kullanılan bağlamıyla,
kendini kurtarmak, başkalarını düşünmeden, kural ve değer tanımadan bencil bir şekilde
davranmayı ifade etmektedir. Kendini kurtarmak bir bakıma insan olmanın dışına çıkmaktır.
Kendini kurtarmak bir kural olarak ilkeleştiğinde ve herkes kendini kurtarmaya çalıştığında,
yaşamda orman kanunları egemen olacaktır. Emek, vefa, ahlak, insani değerler hiçbir anlam ifade
etmeyecektir.
Filmin finaline doğru dejenere bir halde gösterilen Ali Nazik’in, Muhsin Bey’e karşı kendini
savunduğu argüman “kendini kurtarmaktır” ancak bu düzeyde alçaltılan Ali Nazik’e bir darbe
daha vurulmaktadır. Muhsin Bey Ali Nazik’e aşağılayıcı bir şekilde, “Kurtardın mı bari?”
demektedir. Bu sahnede kurulan mizansen ile Muhsin Bey ve filmde savunulan ideoloji
kurtarılmaktadır!
Turgul ideolojik duruşunu Ali Nazik’i “düşürmek” ve çöküşün eşiğinde duran Muhsin Bey’e el
uzatmakla açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim dejenere bir durumda gösterilen Ali Nazik kendi
kaderiyle baş başa bırakılmakta, Sevda Hanım ise Ali Nazik’ten ayrılarak Muhsin Bey’le birlikte
olmaktadır. Turgul bu tercihiyle Muhsin Bey’i ödüllendirerek zaferini pekiştirmekte ve bir çeşit
mutlu son tablosu çizmektedir.
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Öz
Bu çalışma, 1/25000 ölçekli Akhisar topografya haritasında geçen yer adları üzerine yapılmış bir
toponimi incelemesidir. Çalışmada amaç haritada geçen yer adlarının tespiti, bu yer adlarının
yöreden edinilen bilgilerden de faydalanılarak araştırılması ve böylece Akhisar yöresindeki yer
adı verme geleneğinin ortaya çıkartılmasıdır. 1/25000 ölçekli Akhisar haritasında geçen yer
adlarının derlenmesiyle başlayan çalışmada yazılı kaynakların yanında saha çalışmalarında
yöre halkının verdiği bilgiler de kullanılmıştır. Bu bilgilerin bir kısmı köylerin gezilmesiyle
toplanırken gezilemeyen köylerle ilgili ise muhtarlarla telefon görüşmeleri yapılmış ve gerek
muhtarlardan gerekse yöre halkından bilgi alınmıştır. Ayrıca yer adlarıyla ilgili olan ve çevreyi
iyi bilen kişilerin bilgilerinden de faydalanılmıştır. Akhisar haritasında geçen ve günümüzde
onomastiğin toponimi gibi bir alt dalı olarak kabul edilen urbonimi kapsamında ele alınabilecek
ağıl, ahır, dam, değirmen, durak, ev, istasyon, kale, köprü, ilçe merkezine ait mahalle, mandıra,
mezarlık, türbe ve ziyaret yeri isimleri çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır.

* Bu çalışma Özcan AKINLI tarafından tamamlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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GİRİŞ
Bu çalışma 1/25000 ölçekli Akhisar haritasında bulunan yeradlarının konu dahilinde
derlemesini kapsamaktadır. Söz konusu yer adlarının bulunduğu pafta numaraları da parantez
içerisinde verilmiştir. Araştırma yapılırken Akhisar Zeynelzâde Halk Kütüphanesi, Manisa
Halk Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi
ve Afyon Kocatepe Üniversitesi kütüphanelerinden istifade edilmiştir. Toplanan yazılı
kaynakların incelenmesi aşamasından sonra bütün köy muhtarlarıyla görüşülerek
muhtarlardan yöredeki yeradları ile ilgili bilgi alınmıştır. Daha sonra köylerin yaklaşık yarısı
gezilerek yöre halkından bilgiler edinilmiştir. Bunun yanında yörenin yerel tarihini araştıran,
köy köy dolaşıp derlemeler yapmış ve çevreyi iyi tanıyan yerel tarih araştırmacısı öğretmen
Mustafa Kuzucuk’un bilgilerinden de istifade edilmiştir.

COĞRAFİ TERİM VE COĞRAFİ TERİM NİTELİĞİNDEKİ SÖZCÜKLERLE
KURULAN YERADLARI
Ada Mahallesi < ada mahalle+si. Sarılar köyünün mahallesi olan bu mahalle, yöreden edinilen
bilgiye göre yazları tarım için yerleşilen bir mahalledir. Yöre halkı mahallenin iki tarafından da
çayın geçtiğini ve mahallenin Kurtulmuş Çayı ile Gördük Çayı ortasında, ada gibi kaldığı için
bu adı aldığını söylemektedir.
Ada Mevki(s)i < ada mevki+(s)i.
Ada Taşı < ada taş+ı.
Ada Tepe (3) (J19D4, K19B2, K19B3) < ada tepe.
Alan Deresi < alan dere+si.
Alan Mahallesi < alan mahalle+si. Doğankaya köyünün mahallesi olan bu mahalle, düz ve
geniş bir alanda yer alması nedeniyle Alan mahallesi adını almıştır.
Alan Tepesi < alan tepe+si.
Alanlar Sırtı < alan+lar sırt+ı.
Bakacak Deresi < bakacak dere+si. Bakacak, “tepede çevrenin en iyi görülebildiği yüksek,
gözetleme yerine denir” (DS, 1965: 489; Akalın, 1997: 1-9).
Boğaz Tepe < boğaz tepe. Boğaz, “dağlar arasında açılmış dar, derin geçit yerlerine denir”
(İzbırak, 1964: 42; Ada, 2012: 1-6).
Boğaztarla < boğaz tarla. Boğaz için bk. Boğaz Tepe.
Bozkır Mevki(s)i < bozkır mevki+(s)i.
Çal Dağı < çal dağ+ı. Çal, yörede ve Derleme Sözlüğünde “taşlık yer, çıplak tepe”
anlamındadır (DS, 1968: 1046; Akdeniz ve Şahin, 2-6).
Çal Sırtı < çal sırt+ı. Çal için bk. Çal Dağı.
Çal Tepesi < çal tepe+si. Çal için bk. Çal Dağı.
Çatak Sırtı < çatak sırt+ı. Çatak, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “dağlarda derin dereler” ve
“su akıntılı yerler” anlamlarındadır (DS, 1968: 1087; Alkayış, 2007: 7-11).
Çayırlar Mevk i(s)i (2) (K19A3, K19B1) < çayır+lar mevki+(s)i. Çayır için bk. Çayırlık Dere.
Çayırlık Mevki < çayır+lık mevki. Çayır için bk. Çayırlık Dere.
Çeşme Dere < çeşme dere.
Çoruk Köyü < çoruk köy+ü. Yöre halkı ve Mustafa Kuzucuk’tan alınan bilgiye göre köy,
Karatekeli Aşireti yörükleri tarafından kurulmuştur. Köyün kurulduğu yerin su ve bitki örtüsü
bakımından yetersiz olması nedeniyle köye Çorak adı verilmiş, bu isim zamanla Çoruk olarak
değişmiştir.
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Dağ Tepe < dağ tepe.
Dağdere Beldesi <dağ dere belde+si. 16. yüzyıl tapu tahrir defterleri ve Başbakanlık Osmanlı
Arşivleri tahrir defterlerinde Dağdere adıyla, Beğdili Boyu’na mensup olarak Atçeken Yörükleri
taifesinden Niğde, Ankara, Konya sancakları ile Karaman vilayetinde bir cemaat
bulunmaktadır (Halaçoğlu, 2011: 579-580). Ancak yöreden alınan bilgiye göre kasabanın
kuruluş yeri itibariyle bir dağ eteğinde olması ve kasabayı ikiye ayıran, kasabanın ortasından
geçen bir derenin yer alması nedeniyle kasaba Dağdere adını almıştır. Kasabanın Aydın Vilâyet
Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Kayacık nahiyesine bağlı olduğu görülmektedir (Câvid, 2010:
440; Ayaz, 2006: 2-12; Banguoğlu, 2004: 12-21).
Dalmanlı Mevki(s)i < dalman+lı mevki+(s)i. Mevki, yörede Dolamanlar Mevkisi olarak
bilinmektedir. Dolaman kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “dönemeç, viraj” anlamındadır (DS,
1969: 1543). Yöre halkı bu mevkinin yolların kesiştiği, dönemeç noktasında olduğu için
mevkinin bu adı aldığını söylemektedir.
Damlam Deresi < damlam deresi. Dere, yörede Damlacık Deresi adıyla bilinmektedir. Yöre halkı,
derenin beslendiği kaynaklardaki suların damlayarak akması nedeniyle derenin bu adı aldığını
söylemektedir.
Demirçal Mevki (s)i < demir çal mevki+(s)i. Çal için bk. Çal Dağı.
Dere Mahalle (2) (K19B2, K19B3) < dere mahalle. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Dere adıyla
Karahisâr-ı Sâhib, Ankara, Paşa, Kütahya, Hudâvendigâr, İçel ve Niğbolu sancaklarında
Türkmân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 321). Yine 16. yüzyıl Başbakanlık
Osmanlı Arşivleri tahrir defterlerinde Dere adıyla, Eymür Boyu’na mensup olarak Saruhan
sancağı Nif kazâsında bir cemaat bulunmaktadır (Halaçoğlu, 2011: 626; Baytop, 2004: 11). Ancak
yöre halkından alınan bilgiye göre kuruluş yeri bakımından mahallenin çukurda, dere
yatağında olması nedeniyle mahalleye bu ad verilmiştir.
Dereköy < dere köy. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Dereköy adıyla Niğde sancağında
Türkmân Yörükânı tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 321). Ancak bu
cemaatin ötesinde yöre halkından alınan bilgiye göre köy, adını köyün girişinde ve çıkışındaki
derelerden almıştır. Köyün iki tarafında da derenin yer alması nedeniyle köye Dereköy adı
verilmiştir. Köy, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde (R.1307/H.1308) Palamut nahiyesine bağlı 290
nüfuslu Dere karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010: 434; Belce, 1968: 7-11).
Dolaylar Sırtı < dolay+lar sırt+ı. Dolay, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “tepelerin derelere doğru
uzanan girintili çıkıntılı yerleri” anlamındadır (DS, 1969: 1545).
Germe Tepesi (2) (K19C3, K19A1) < germe tepe+si. Germe kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “bir yeri
bölmek, sınırı belli etmek için yapılan tahta perde”, “büyük kaya”, “dağlarda sellerin
aşındırmasıyla meydana gelen dik, kayalık, yokuş yer”, “tarlaları sulamak için açılan sandık
şeklinde çukur” anlamlarındadır (DS, 1972: 2004). Germe, Tarama Sözlüğü’nde “sur, duvar”
anlamındadır (Tar, 1983: 92). Yöreden edinilen bilgiye göre tepenin altından akan Gördük
Çayı’nın suyunun bu tepenin bulunduğu kayalık mevkide önüne set gerilerek tutulması
nedeniyle tepe bu adı almıştır.
Göçük Burun <göçük burun. Yöreden edinilen bilgiye göre Göçük Burun, “küçük toprak
göçüklerinin olduğu burun” anlamındadır.
Göçük Dere (2) (J19C2, J20D4) <göçük dere. Yöreden edinilen bilgiye göre Göçük Dere, “küçük
toprak göçüklerinin olduğu dere” anlamındadır.
Göçük Sırt <göçük sırt. Yöreden edinilen bilgiye göre Göçük Sırt, “küçük toprak göçüklerinin
olduğu sırt” anlamındadır.
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Göl Deresi < göl dere+si.
Gölcük Çeşmesi < göl+cük çeşme+si.
Gölcük Dağı < göl+cük dağ+ı.
Gölcük Mevki(s)i < göl+cük mevk+(s)i.
Gölcük Sırtı < göl+cük sırt+ı.
Gölcük Tepesi (2) (J20D4, K20A4) < göl+cük tepe+si.
Gölet < gölet.
Gölyeri < göl yer+i.
Havutlu Sırt < havut+lu sırt. Havut kelimesi yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “su biriktirmek için
açılan çukur” anlamındadır (DS, 1974: 2313).
Havutlu Tepe < havut+lu tepe. Havut için bk. Havutlu Sırt.
İndağı < in dağ+ı. İn için bk. İnbaşı Tepesi. Durasıl köyü yakınlarında olan bu dağda, birçok in
olduğu ve dağın adını bu inlerden aldığı yöre halkı tarafından belirtilmektedir.
İndere (3) (J20D4, K19B1, K19B2) < in+dere. İn için bk. İnbaşı Tepesi.
İnkaya < in kaya. İn için bk. İnbaşı Tepesi. İsaca köyü yakınında yer alan bu kaya kitlesinde,
inlerin olduğu ve kayanın adını bu inlerden aldığı yöre halkı tarafından belirtilmektedir.
Karaçal Tepesi < kara çal tepe+si. Çal için bk. Çal Dağı.
Kargın Tepesi < kargın tepe+si. Kargın, “eriyen karların oluşturduğu akarsu”, “karla karışık
yağan yağmur” anlamlarındadır (Gülensoy, 2007: 468).
Kaya Tepesi < kaya tepe+si.
Kayalar Tepesi < kaya+lar tepe+si.
Kır Tepe < kır tepe. Kır, “şehirler ve bahçeler dışında kalmış, çoğunca otluk ya da seyrek
ağaçlı yerlere verilen addır” (İzbırak, 1964: 201).
Kışla Deresi (5) (J19C3, J19C3, J19C4, J20D4, K20A1) < kışla dere+si. Kışla kelimesi Derleme
Sözlüğü’nde “koyun ve keçi sürülerinin gecelediği ya da kışın barındıkları kapalı ağıl”
anlamındadır (DS, 1969: 2846). Yörede kışla ya da kışlak olarak bilinen kelime, yöre halkınca da
kışı geçirmek için hayvan sürüleriyle birlikte konaklanılan yer olarak bilinmektedir.
Kışla Sırtı < kışla sırt+ı. Kışla için bk. Kışla Deresi.
Kışlak Mevki(s)i < kış+lak mevki+(s)i. Kışlak için bk. Kışla Deresi.
Kiriş Tepesi < kiriş tepe+si. Ballıca beldesi yakınındaki tepe, yörede Geriş Tepesi olarak
bilinmektedir. Geriş kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt” ve
“büyük dağ” anlamlarındadır (DS, 1972: 2003). Yöre halkı bu tepenin Kurtuluş Savaşı yıllarında
savunma amacıyla insan gücüyle, taşıma toprakla oluşturulan yapay bir tepe olduğunu
söylemektedir. Tepe çevresinde insan eliyle yapılan mağaracıkların ve odacıkların olduğu yöre
halkınca belirtilmektedir.
Kocagedik Mahallesi < koca gedik mahalle+si. Pekmezci köyüne bağlı olan mahalleye Pekmezci
köyü halkı yaz aylarında tarım yapmak için taşınmakta kışın ise Pekmezci köyüne
taşınmaktadır. Yöreden alınan bilgiye göre mahalle yol kenarında, geniş bir alanda, gedik
üstünde kurulduğu için bu adı almıştır.
Kuyu Deresi < kuyu dere+si.
Kuyucuk Mevki(s)i < kuyu+cuk mevki+(s)i.
Küçükada Tepesi (2) (J19D4, K19A1) < küçük ada tepe+si.
Mezarbaşı < mezar baş+ı.
Oluk Dere < oluk dere. Oluk, “1. Çeşme. 2. Bir şeyin akmasını sağlayan üstü açık boru”
anlamındadır (TS, 2005: 1499). Oluk, yörede her iki anlamıyla da kullanılmaktadır.
Oluklu Çeşme < oluk+lu çeşme. Oluk için bk. Oluk Dere.
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Oluksuz Pınar < oluk+suz pınar. Oluk için bk. Oluk Dere.
Pınarcık Köyü < pınar+cık köy+ü. Yöre halkı, köyün 1927 yılına kadar Kennes adıyla bir Rum
köyü olduğunu 1927 yılında Türklerin yaşadığı bir köy haline geldiğini ve 1974 yılına kadar
Kennes olarak kalan köyün adının 1974’te Pınarcık olarak değiştirildiğini ifade etmektedir. Köy,
Pınarcık adını köy civarında su kaynaklarının bol olması, pınarların çokluğu nedeniyle almıştır.
Pınarcık Mahallesi < pınar+cık mahalle+si. Kocakağan köyüne bağlı olan mahalle, yöre halkının
verdiği bilgiye göre ilk önce Cingentarlası adını almış daha sonra bir dönem Hıyarlık adı verilmiş
ve son olarak Pınarcık adını almıştır. Mahalleye Pınarcık adı yakınından geçen bir pınardan
dolayı verilmiştir.
Pınarcık Mevki(s)i < pınar+cık mevki+(s)i.
Pınarlı Dere < pınar+lı dere.
Sazak Burnu < sazak bur(u)n+u. Sazak kelimesi “bataklık, sazlık” anlamlarındadır (DS, 1978:
3562; Tar. S., 1983: 183; Gülensoy, 2007: 746). Yörede de sazak kelimesi “sazlık alan”, “çayırlık,
kamışlık alan” anlamlarındadır.
Sazak Çeşmesi < sazak çeşme+si. Sazak için bk. Sazak Burnu.
Sazak Deresi (5) (J19C3, J19C4, J20D1, K19B3, K20A1) < sazak dere+si. Sazak için bk. Sazak
Burnu.
Sazaklık Mevki < sazak+lık mevki. Sazak için bk. Sazak Burnu.
Sırtköy < sırt köy. Yöreden alınan bilgiye göre köy, yaklaşık 150-200 yılllık bir geçmişe sahip
olup dağın sırtında yer alması nedeniyle Sırtköy adını almıştır.
Tepecik < tepe+cik. Tepecik, “bulundukları yerden olan yükseklikleri çok az bulunan
tepelerdir” (İzbırak, 1964: 309).
Tumba Tepesi < tumba tepe+si. Tumba, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “dağ üstlerindeki
tepecikler” anlamındadır (DS, 1978: 3990).
Tuzla Sırtı < tuzla sırt+ı. Tuzla yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “kırda davarlara tuz verilen
düz, taşlık ve kayalık yer” anlamındadır (DS, 1978: 4003).
Tuzla Tepesi < tuzla tepe+si. Tuzla için bk. Tuzla Sırtı.
Tuzlacık Sırtı < tuzla+cık sırt+ı. Tuzla için bk. Tuzla Sırtı.
Tümbek Deresi < tümbek dere+si. Tümbek, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “tepe, tümsek”,
Büyük Türkçe Sözlük’te “küçük yumru” anlamlarındadır (DS, 1978: 4010), (Doğan, 1981: 998).
Yar Tepe < yar tepe. Yar, “karalardaki ya da su kıyılarındaki dik yer, uçurum” anlamındadır (TS,
2005: 2131).
Yayla Mevki(s)i < yayla mevki+(s)i. Mevki, yöre halkınca Yaylalı Mevkisi olarak bilinmektedir.
Yöre halkı mevkinin yüksekte, yayla gibi olması nedeniyle bu adı aldığını söylemektedir.
Yayla Tepesi < yayla tepe+si.
Yaylacık Tepesi < yayla+cık tepe+si.
Yaylalık Tepesi < yayla+lık tepe+si.
Yığınçal Sırtı < yığın çal sırt+ı. Çal için bk. Çal Dağı.
Yığınçal Tepesi < yığın çal tepe+si. Çal için bk. Çal Dağı.

Yerin Konumuna Bağlı Yeradları
Aşağıdolma Köyü < aşağı dolma köy+ü. Yöre halkı, Aşağıdolma ve Dolmadeğirmen adlı birbirine
yakın iki köy arasında eski dönemde doldurma taşlarla yapılan, su ile çalışan Dolma Değirmen
adıyla bilinen bir değirmen olduğunu, bu değirmen baz alınarak değirmenin alt tarafında kalan
köye Aşağıdolma köyü, değirmenin yukarısında kalan köye de Dolmadeğirmen köyü adı verildiğini
söylemektedir. Bu köyler yörede Aşağıdolma ve Yukarıdolma adlarıyla bilinmektedir.
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Çamönü Köyü < çam ön+ü köy+ü. Yöre halkından edinilen bilgiye göre köyün eski adı Karasonya
olup Cumhuriyet döneminden önce köy nüfusunun çoğunu Rumlar oluşturmakta ve Sonya
adının da Rumca olduğu yöre halkınca ifade edilmektedir. Yakın tarihte köyün adı
değiştirilerek Çamönü olmuştur. Yöreden alınan bilgiye göre köyün kurulduğu yerin
arkasındaki dağın çam ağaçları bakımından zengin olması, çamlık olması nedeniyle köye
Çamönü adı verilmiştir.
Çamyüzü Mevki(s)i < çam yüz+ü mevki+(s)i.
Çayaltı Mevki(s)i < çay alt+ı mevki+(s)i.
Çayyüzü Mevki(s)i < çay yüz+ü mevki+(s)i.
Çıtakyakası Mevki(s)i < Çıtak yaka+sı mevki+(s)i. Mevki, Çıtak-Hamit köyleri arasında olup
mevkinin Çıtak köyü yönüne doğru bakması nedeniyle bu adı aldığı yöre halkınca
söylenmektedir.
Çiftlikyüzü Deresi < çiftlik yüz+ü dere+si. Yöre halkından alınan bilgiye göre dere, yakınında
yer alan çiftlikten adını almıştır.
Çiftlikyüzü Sırtı < çiftlik yüz+ü sırt+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre sırt, yakınında yer
alan çiftliğe baktığı için bu adı almıştır.
Çiğdemgüneyi Tepesi < çiğdem güney+i tepe+si.
Dağdibi Mahallesi < dağ dip+i mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Dağdibi adıyla
Kocaeli sancağı Sabanca kazâsında Türkmân taifesinden bir oymak bulunmaktadır (Türkay,
1979: 26). Ancak Pekmezci köyüne bağlı olan mahallenin bu oymakla bir ilgisi olmayıp yöreden
alınan bilgiye göre Görenez Dağı’nın dibinde yer alan bir yerleşim yeri olması nedeniyle
mahalle bu adı almıştır.
Dağüstü Sırtı < dağ üst+ü sırt+ı.
Dedeüstü Tepesi < dede üst+ü tepe+si. Yöreden edinilen bilgiye göre tepe, adını alt tarafında
yer alan tepedeki yatırdan almıştır.
Dolmadeğirmen Köyü < dolma değirmen köy+ü. Köy, Aydın Vilâyet Sâlnâmesi’nde
(R.1307/H.1308) Körük1 nahiyesine bağlı Dolmadeğirmen karyesi adıyla geçmektedir (Câvid, 2010:
449). Köy, yöre halkınca Yukarıdolma köyü adıyla bilinmektedir. Yöre halkı, eski dönemlerde
Dolma Değirmen adıyla bilinen doldurma taşlarla yapılmış su ile çalışan değirmenin baz
alınarak değirmenin yukarısında yer alan bu köye Yukarıdolma adı verildiğini söylemektedir.
Değirmenin alt tarafında yer alan köye ise Aşağıdolma köyü adı verilmiştir.
Güneytarla < güney tarla.
Havutlualtları Sırtı < havut+lu alt+lar+ı sırt+ı. Havut için bk. Havutlu Sırt.
Kalealtı Mevki(s)i < kale alt+ı mevki+(s)i. Yöre halkınca Su Deliği olarak bilinen mevki, yöreden
alınan bilgiye göre Kalealtı adını Bergama Krallığı döneminden kalma kale kalıntılarının
bulunduğu Kale Tepe’nin alt tarafında yer almasından dolayı almıştır.
Karaköyaltı Tepesi < kara köy alt+ı tepe+si.
Köyüstü Sırtı < köy üst+ü sırt+ı.
Mezarlıkaltı Mevki(s)i < mezar+lık alt+ı mevki+(s)i. Yeniceköy arazisinde bulunan mevki, yöreden
edinilen bilgiye göre Cumhuriyet öncesinde ve Yunan işgali yıllarında da kullanılan eski
mezarlığın alt tarafında yer almasından dolayı bu adı almıştır.
Mezarüstü Tepesi < mezar üst+ü tepe+si.

Nâhiye, tarihi kayıtlarda Gördük kazâsı, Güdük nahiyesi, Körük nahiyesi, Görük kazâsı,
Gördek nahiyesi gibi farklı adlarda geçmektedir.
1
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Musaca Gediği < musaca gedik+i. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı. Karaköy yakınlarında olan bu
gedik, yöreden edinilen bilgiye göre Karaköy’den bu gediğe çıkıldığında Musaca köyü
göründüğü için bu adı almıştır.
Orta Burun < orta burun.
Ortayol Sırtı < orta yol sırt+ı. Yöre halkının verdiği bilgiye göre sırt, yolların kesiştiği noktada,
yolların ortasında kaldığı için bu adı almıştır.
Öteyaka Mevki(s)i < öte yaka mevki+(s)i. Yöre halkı mevkinin Gördük Çayı’nın karşı tarafında
olması nedeniyle bu adı aldığını söylemektedir.
Sayyanı Mevki(s)i < say yan+ı mevki+(s)i. Say kelimesi Derleme Sözlüğü’nde “düz, tabaka
biçiminde ince yassı taş”, “iri, büyük kaya”, “dik kayalık, taşlık yer”, “ekime elverişsiz, altında
taş, kum ve kil tabakası bulunan toprak”, “tarla sürerken ayrılan eni dar, boyu uzun evlek”,
“kır, düz olmayan yerler”, “alçı taşı”, “çay kıyılarında giysi yıkanan kulübe”, “akarsu
kıyılarında, üstünde giysi yıkanan büyük, düz taş” anlamlarındadır (DS, 1978: 3556-3557).
Yörede ise say, “kayalık ve taşlık yer” olarak bilinmektedir. Yöreden alınan bilgiye göre
mevkinin bir tarafı kayalık bir alana dayandığı, kayaların yanında olduğu için mevki bu adı
almıştır.
Seğirdim Köyü < seğirdim köy+ü. Seğirdim kelimesi “bir atılışta gidilecek yer” ve “eğiklik, eğim,
akıntı” anlamlarındadır (Gülensoy, 2007: 748-749). Derleme Sözlüğü’nde Seğirdim, Mersin’de
“yabancı kekliklerin evcil kekliğin sesine gelmeleri”, Afyonkarahisar, Çorum, Giresun, Ankara
ve Kırşehir’de “değirmen arkından çarka giden suyun aktığı dik oluk”, Kütahya ve Bolu’da “bir
atılışta gidilecek yer”, Konya ve Bolu’da “eğiklik, eğim, akıntı” anlamlarındadır (DS, 1969: 35653566). Seğirdim kelimesi Tarama Sözlüğü’nde ise “akın, hücum”, “koşma, koşuş”, “bir koşuşta
alınan yer, mesafe” anlamlarındadır (Tar, 1983: 183). Yöre halkı, Seğirdim2 kelimesini “koşmak,
bir koşuşta varmak” anlamıyla bilmektedir. Yörükân taifesine mensup olan köy halkının eski
dönemlerde bir yerde sabit kalmayıp sürekli oradan oraya koşuşturması nedeniyle köye bu
adın verilmiş olabileceği yöre halkınca ifade edilmektedir. Akhisar ilçe merkezine uzaklığı 8 km
olan köyden ilçeye kısa bir zamanda, hızlıca ulaşılabilinmesi nedeniyle “bir koşuşta alınan
mesafe” anlamıyla köyün Seğirdim adını aldığını düşünmekteyiz.
Tilkigüney Sırtı< tilki güney sırt+ı.
Tilkigüney Tepesi< tilki güney tepe+si.

Renk Adlarıyla Kurulan Yeradları
Akça Çeşme < ak+ça çeşme.
Akça Tepe < akça tepe.
Akçatoprak < ak+ça toprak. Mevki Yeniceköy sınırlarında, Karabörklü Tepesi’nin kuzeyinde
yer almaktadır. Yöreden edinilen bilgiye göre mevkinin toprağının renginin beyaza çalması
nedeniyle mevki Akçatoprak adını almıştır.
Akçeşme < ak çeşme.
Akdere < ak dere.
Boz Burun < boz burun.
Boz Tepe (2) (J19C2, K1B3) < boz tepe.
Bozyer < boz yer.
Çakır Dere < çakır dere.
Çakır Tepe (2) (J19C3, K19A1) < çakır tepe.
Seğirdim köyünde oturduğumuz yıllarda köyümüzün yaşlıları biz çocuklardan, uzakta olan
bir şeyi çabucak getirmemizi istedikleri zaman “hadi hemen seyirttiriver de getir” ifadesini
kullanırlardı.
2
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Gök Burun (2) (J20D1, K20A1) < gök burun.
Gök Tepe (4) (J19C3, J19C3, K19B3, K20A1) < gök tepe.
Gökçe Dere < gök+çe dere.
Gökçe Tepe < gök+çe tepe.
Gökgedik < gök gedik. Gedik için bk.Yelligedik Sırtı.
Gökyar < gök yar. Yar için bk. Yar Tepe.
Kara Dere < kara dere.
Kara Pınar < kara pınar.
Kara Tepe (2) (J19C4, K20A1) < kara tepe.
Karayer < kara yer. Yöreden alınan bilgiye göre mevkideki toprağın renginin siyah olması
nedeniyle mevki bu adı almıştır.
Kızıl Burun (3) (K20A1, K20A1, K20A1) < kızıl burun.
Kızıl Tepe (6) (K19B2, J19C3, J20D4, K20A1, K20A1, K19B3) < kızıl tepe. Yöreden alınan
bilgiye göre tepedeki toprağın kızıl bir renkte olması nedeniyle tepe bu adı almıştır.
Kızılca Mevki< kızıl+ca mevki.
Kızıllık Çeşmesi < kızıl+lık çeşme+si.
Mavi Tepe < mavi tepe.
Sarı Dere < sarı dere.
Sarı Tepe < sarı tepe.

Sayı Adlarıyla Kurulan Yeradları
Tek Tepe < tek tepe.
Üççeşme < üç çeşme.
Üçkayalar < üç kaya+lar.

Coğrafi Nesnelerin Görünümüne ve Yapısına Göre İsim Alan Yeradları
Benzetmeye Dayalı (Metaforik) Yeradları
Büyüktabanca Tepesi < büyük tabanca tepe+si. Yöre halkı, bu tepeyi Tabanca Gediği adıyla
bilmektedir. Yöre halkı tepenin tabancaya benzeyen bir şekli olmasından dolayı Büyüktabanca
adını aldığını söylemektedir.
Cehennem Deresi < cehennem dere+si. Yöre halkı bu derenin çok derin bir yataktan aktığını,
engin, ıssız, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde olduğunu bu nedenle dereye benzetme
yoluyla bu adın verildiğini söylemektedir.
Deli Çay < deli çay. “Akhisar ilçe sınırlarındaki Çal Dağı’ndan kaynağını alan Deliçay Akhisar’ın
kuzeyinde Gördük Çayı ile birleşir” (Karakuyu vd. , 2012: 51-52). Yağışın fazla olduğu aylarda
deli gibi aktığı için halk bu dereye Deli Çay adını vermiştir (İzdem, 1944: 39).
Delice Çay < deli+ce çay. Delice için bk. Deli Çay.
Delice Dere < deli+ce dere. Delice için bk. Deli Çay.
Dümbüldek Çeşme < dümbüldek çeşme. Dümbüldek kelimesi Derleme Sözlüğü’nde
Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kayseri ve Konya’da
“dümbelek” anlamındadır (DS, 1969: 1628). Muştullar ile Doğankaya köyleri arasında yer alan
çeşme, yöre halkının verdiği bilgiye göre şekil itibariyle dümbeleğe benzemesi sebebiyle bu adı
almıştır.
Hörküç Tepe < hörküç tepe. Görenez Dağı yakınında olan tepe, yöre halkından alınan bilgiye
göre şekli itibariyle deve hörgücüne benzediği için bu adı almıştır.
Kazan Çeşme < kazan çeşme.
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Kazan Dere < kazan dere. Yöreden alınan bilgiye göre dere üzerinde kazan şeklinde
gölcüklerin olması nedeniyle dere bu adı almıştır.
Kılıçkaya < kılıç kaya. Yöre halkının verdiği bilgiye göre kaya, şekli itibariyle kılıca
benzemektedir. Kılıç gibi sivri ve uzun olması, kılıca benzemesi nedeniyle bu adı almıştır.
Küçüktabanca Tepesi < küçük tabanca tepe+si. Yöre halkı bu tepeyi Tabanca Gediği adıyla
bilmektedir. Yöre halkı, tepenin tabancaya benzeyen bir şeklinin olması nedeniyle Küçüktabanca
adını aldığını söylemektedir.
Tığ Tepe < tığ tepe. Yöreden edinilen bilgiye göre tepe, çok dik, tığ gibi olması nedeniyle bu
adı almıştır.

Coğrafi Nesnenin Dış Görünümüne Dayalı Yeradları
Akköy Mahallesi < ak köy mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Akköy (Akkaryesi) adıyla
Hudâvendigâr sancağı Kete kazâsında Yörükân taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay,
1979: 190). Yöreden edinilen bilgiye göre ise mahalle, Hanpaşa köyünün mahallesi olup
mahallenin gerek tarım arazisinin gerekse tepelik yerlerinin kül rengine yakın beyaz bir toprak
rengine sahip olması nedeniyle mahalleye Akköy adı verilmiştir.
Alagün Sırtı < ala gün sırt+ı. Yöre halkı sırta az, alacalı güneş ışınlarının gelmesi nedeniyle sırtın
bu adı aldığını ifade etmektedir. Alagüneş, “yarı güneşli, yarı gölgeli yer” anlamındadır (DS,
1969: 188).
Aligüne Tepe < Ali güne tepe. Tepe yöre halkınca Alagüneş Tepe olarak bilinmektedir. Yöre
halkından alınan bilgiye göre tepeye “az, alacalı güneş ışığının geldiği tepe” anlamında
Alagüneş adı verilmiştir. Derleme Sözlüğü’nde de Alagüneş kelimesi “yarı güneşli, yarı gölgeli
yer” anlamındadır (DS, 1969: 188).
Alakese Çeşmesi < ala kese çeşme+si. Kese, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “kestirme, kısa (yol
vb.)” anlamındadır (DS, 1975: 2760).
Alçalık Dere < alça(k)+lık dere.
Ara Tepe < ara tepe.
Azılı Dere < azı+lı dere.
Baş Çeşme < baş çeşme.
Bileyli Tepe < biley+li tepe.
Boya Yeri < boya yer+i.
Büyük Dere < büyük dere.
Büyük Tepe < büyük tepe.
Büyükova < büyük ova.
Çalca Sırtı < çal+ca sırt. Çal için bk. Çal Dağı.
Çatal Dere < çatal dere. Yeniceköy arazisinde bulunan dere, yöre hakından edinilen bilgiye
göre iki küçük dere yatağının birleşmesi sonucu oluştuğu için çatal dere adını almıştır.
Çatal Tepe < çatal tepe.
Çatalca Dere < çatal+ca dere. Yöreden edinilen bilgiye göre dere, iki küçük derecikten
beslenmekte olduğu için bu adı almıştır.
Çirkin Dere < çirkin dere.
Çirkin Tepe < çirkin tepe.
Çukur Çeşme < çukur çeşme.
Çukur Dere < çukur dere.
Delik Tepe < delik tepe. Tepe yöre halkınca Deliktaş adıyla bilinmektedir. Yöreden alınan bilgiye
göre tepe üzerinde yer alan bir kaya üzerinde büyük bir delik olması nedeniyle tepe bu adı
almıştır.
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Demirbüken Deresi < demir büken dere+si. Yöreden alınan bilgiye göre Başlamış köyü yakınından
akan dere, çok hızlı akması, demiri bile eğriltecek kadar gür akması nedeniyle Demirbüken adını
almıştır.
Düz Sırt < düz sırt.
Düztarla < düz tarla.
Eğri Dere < eğri dere.
Emen Tepesi < emen tepe+si. Emen kelimesi “çukur”, “bağ çubuğu, ağaç ya da sebze dikmek için
açılan çukur” anlamındadır (DS, 1969: 1733; Gülensoy, 2007: 331). Yöre halkının verdiği bilgiye
göre de tepenin üzerinde bir çukurluk alanın olması sebebiyle tepenin bu adı aldığı
söylenmektedir.
Eskiyol < eski yol.
Gökbel Tepesi (K19B3) < gök bel tepe+si. Bel için bk. Devebeli Tepesi. Tepe, Karayağcı köyünün
kuzeyinde yer almakta olup yöreden edinilen bilgiye göre tepenin ve tepedeki belin yeşile çalan
(gök) bir toprağa sahip olması nedeniyle tepe bu adı almıştır.
Güngörmez Tepesi < gün görmez tepe+si. Yöre halkından edinilen bilgiye göre tepenin
çevresindeki diğer tepelere göre yükseklik bakımından daha alçakta kalması nedeniyle öğleden
sonraları güneş ışınlarının çevresindeki tepelere ulaşırken bu tepenin gölgede kalmasından
dolayı tepe bu adı almıştır.
İnce Çeşme < ince çeşme.
İzdere < iz dere.
Kabuklu Mevki < kabuk+lu mevki.
Kalabak Sırtı < kalabak sırt+ı. Kalabak, Derleme Sözlüğü’nde “tepe ya da dağ sırtlarında kaleye
benzeyen toplu kayalar” anlamındadır (DS, 1975: 2606).
Kalabak Tepesi < kalabak tepe+si. Kalabak için bk. Kalabak Sırtı.
Kanlı Çeşme < kan+lı çeşme.
Kanlı Dere < kan+lı dere.
Kanlıca Deresi < kan+lı+ca dere+si.
Kapaklı Kaya < kapak+lı kaya.
Karakuz Tepesi (2) (J20D4, K19B2) < kara kuz tepe+si. Kuz için bk. Kuz Tepesi.
Karanlık Dere (5) (J19C2, J19C3, J19C4, K19B2, K19B1) < karanlık dere.
Karasivri Tepe < kara+sivri tepe.
Kasalı Dere < kasa+lı dere. Kasa, Derleme Sözlüğü’nde “samanın yumuşak olması için sapı
ikinci kez sürme işlemi” anlamındadır (DS, 1975: 2672).
Kayalı Sırt < kaya+lı sırt.
Kayan Dere < kayan dere. Kayan, Derleme Sözlüğü’nde “akarsu, sel” anlamındadır (DS, 1975:
2696).
Kaykısivri Tepe < kaykı sivri tepe.
Kazıklı Dere < kazık+lı dere.
Keli Tepe < keli tepe. Keli, Derleme Sözlüğü’nde “dağ ve tepelerin eteği”, “dağ ve tepenin en
yüksek noktası” anlamlarındadır (DS, 1975: 2732).
Kemikli Dere < kemik+li dere.
Kepez Tepe < kepez tepe. Kepez, “yüksek tepe, dağ”, “dağların oyuk, kuytu yerleri”
anlamlarındadır (DS, 1975: 2747; Gülensoy, 2007: 498). Yöre halkı da bu tepenin yüksekçe bir
tepe olduğunu söylemektedir.
Kilitli Dere < kilit+li dere.
Kirazlıbaş Mevki(s)i < kiraz+lı baş mevki+(s)i.
Koca Alan < koca alan.
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Koca Çay < koca çay.
Koca Çeşme (3) (J19C2, J19C4, J19D4) < koca çeşme.
Koca Dere (6) (J20D4, J20D4, K19A2, K20A1, K20A1, K19B2) < koca dere.
Koca Tepe (3) (J20D4, K19A2, K20A1) < koca tepe.
Kocabayır < koca bayır.
Kocatarla < koca tarla.
Kovuk Deresi (J19C3) < kovuk dere+si.
Kovuk Tepesi < kovuk tepe+si. Yöre halkı, tepe civarında ine benzeyen bir kovuğun olduğunu
ve tepenin adını bu kovuktan aldığını söylemektedir.
Kozan Deresi < kozan dere+si. Kozan, Derleme Sözlüğü’nde “ekini biçilip kaldırılmış tarla”
anlamındadır (DS, 1975: 2946; Yavuz ve Şenel, 2013: 20-35).
Kurmar Çeşmesi < kurmar çeşme+si. Çeşme, yöre halkınca Kurupınar Çeşmesi adıyla
bilinmektedir. Yöre halkından edinilen bilgiye göre eskiden suyu akan çeşmenin suyu zamanla
çekilmiş ve çeşme adını suyunun çekilmesinden dolayı almıştır.
Kurmar Deresi < kurmar dere+si. Kurmar için bk. Kurmar Çeşmesi.
Kuru Dere (2) (K19A2, K20A1) < kuru dere.
Kuz Tepe < kuz tepe. Kuz, “kuytu az güneş alan, serince yerlere denir” (İzbırak, 1964: 225;
Şaşmaz, 2014: 2-19).
Küçük Dere < küçük dere.
Külahlı Tepe < külah+lı tepe.
Nokta Tepe < nokta tepe.
Ortaparça Mevki(s)i < orta parça mevki+(s)i.
Sarnıçköy < sarnıç köy. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Sarnıclı (Sarnıclu) adıyla Aydın ve
Karahisâr-ı Şarkî sancaklarında Yörükân taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979:
651). Ancak yöre halkı ve Mustafa Kuzucuk bu cemaatin ötesinde, köyün bulunduğu alanın
kayalık bir yapıda olması nedeniyle yağmur ve kar sularının kayalık alandaki çukurlarda
birikerek doğal sarnıçların oluşmasına neden olduğunu, köyün çevresinde de oldukça fazla
olan bu doğal kaya sarnıçları nedeniyle köye Sarnıç adının verildiğini ifade etmektedir.
Sarp Dere < sarp dere.
Sırataş Mevki(s)i < sıra taş mevki+(s)i. Yöre halkınca mevkinin kayalık olduğu ve kayaların da
ard arda sıralandığı belirtilmektedir. Bu nedenle mevkinin adını bu kayalardan aldığı tahmin
edilmektedir.
Sırataş Sırtı< sıra taş sırt+ı. Yöre halkından edinilen bilgiye göre sırt, kayalık bir yapıda olup,
kayaların peşpeşe sıralanması nedeniyle bu adı almıştır.
Sivri Tepe (4) (J20D4, K19A1, K19B3, K19B2) < sivri tepe.
Sivrikaya < sivri kaya.
Suçıkan Mevki(s)i < su çıkan mevki+(s)i.
Suçıkanlar Tepesi < su çıkan+lar tepe+si.
Sulamalık Mevki(s)i < sulama+lık mevki+(s)i.
Susuz Dere < su+suz dere.
Şavklı Çeşme < şavk+lı çeşme. Şavklıbaşı mahallesi girişinde yer alan çeşme, adını çeşme
duvarına kabartma şeklinde tasvir edilen eskiden aydınlatma aracı olarak kullanılan, bir gaz
lambası motifinden almıştır.
Şimşek Tepesi < şimşek tepe+si.
Tahtalı Tepe < tahta+lı tepe.
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Taş Tepe < taş tepe.
Taşboynu Sırtı < taş boy(u)n+u sırt+ı.
Taşlı Dere < taş+lı dere.
Taşlı Tepe < taş+lı tepe.
Taşlıca Mevki < taş+lı+ca mevki.
Taşlıca Sırt < taş+lı+ca sırt.
Telli Tarla < tel+li tarla.
Tuzlu Tepe < tuz+lu tepe.
Uluyol < ulu yol.
Uzunalan Mahallesi < uzun alan mahalle+si. Yeğenoba köyünün mahallesi olan bu mahalle, yaz
aylarında tarımla uğraşmak için taşınılan, mevsimlik ikâmet edilen bir mahalledir. Yöre halkı
büyük bir düzlükte yer aldığı için mahalleye Uzunalan adının verildiğini ifade etmektedir.
Uzunca Tepe < uzun+ca tepe.
Yapılı Çeşme < yapı+lı çeşme.
Yayvan Tepe < yayvan tepe.
Yeni Çeşme (2) (J19D3, K19A1) < yeni çeşme.
Yeni Dere < yeni dere.
Yeşilli Mahallesi3 < yeşil+li mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Yeşilli (Yeşillü) adıyla
Kırşehri sancağı Keskin kazâsında Yörükân taifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay,
1979: 773; Sezen, 2006: 23-37). Ancak mahallenin bu cemaatle bir ilgisi olmayıp yöreden edinilen
bilgiye göre mahalle, Yeniceköy halkınca yazları tarım yapmak için taşınılan, mevsimlik ikamet
edilen bir mahalledir. Mahallenin etrafının ağaçlarla çevrili olması, çevresinin yeşillik olması
nedeniyle mahalleye Yeşilli mahallesi adı verilmiştir.
Yongalı Dere < yonga+lı dere.
Yongalı Tepe < yonga+lı tepe.
Yumru Sırt < yumru sırt.
Yumru Tepe < yumru tepe.
Yüksekdoru Tepesi < yüksek doru tepe+si. Doru kelimesi yörede “doruk” olarak bilinmekte olup
“tepe, en yüksek yer, uç” anlamındadır (DS, 1969: 1564). Tepe, yörede Yüksekdoruk Tepesi adıyla
bilinmekte ve yöre halkından alınan bilgiye göre de yüksekçe bir tepe olması nedeniyle bu adı
almıştır.

Coğrafi Nesnenin İç Özelliğine Dayalı Yeradları
Çamurlu Sırt < çamur+lu sırt.
Çamurlu Tepe < çamur+lu tepe.
Çaylan Dere < çaylan dere. Çaylan, Derleme Sözlüğü’nde “akarsuların geçit verdiği yer” ve
“çakıllı, kumlu yer” anlamlarındadır (DS, 1968: 1098; Satış, 1994: 1-18).
Çorak Tepe < çorak tepe.
Derin Dere (5) (J19C3, J19C3, J19C3, K19A1, K19B2) < derin dere.
Geren Çeşmesi < geren çeşme+si. Geren kelimesi Derleme Sözlüğü’nde Afyonkarahisar,
Isparta, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Tokat, Eskişehir, İstanbul, Konya,
Yeşilli Mahahllesi ve bu mahalle gibi sadece yaz aylarında tarım için ikamet edilen
mahallelere, elektrik hattı çektirmek ve elektrik aboneliği alabilmek için mahalleye resmiyet
kazandırmak anlamında sonradan, yakın bir tarihte mahalle isimleri verilmiş ve buralara
resmiyet kazandırılmıştır. Normalde bahsettiğimiz bu mahalleler yörede “ova damı” olarak
bilinen herkesin kendi tarlasının içine inşa ettiği iki odalı, tek katlı, üstü çatılı, toplu bir
yerleşimin olmadığı, dağınık hâldeki müstakil yapılardan ibarettir.
3
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Antalya, Muğla, Kırklareli ve Tekirdağ’da “verimsiz, tuzlu, çorak toprak”, Uşak, Isparta,
Burdur, Denizli, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Sivas, Ankara, Konya, Antalya ve Muğla’nın bazı
yerlerinde “damların üzerine konulan su geçirmez killi toprak” anlamındadır (DS, 1969: 1998).
Isparta, Denizli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Çanakkale, Tokat, Giresun,
Konya, Ankara, Adana, Antalya ve Muğla’nın bazı yerlerinde “hafif bulutlu, sisli hava”
anlamındadır (DS, 1969: 1998). Yörede geren kelimesi “verimsiz, çorak toprak” anlamındadır.
Çeşmesinin bulunduğu yer çorak bir alanda olduğu için çeşmeye Geren Çeşmesi adı verilmiştir.
Geren Mevki < geren mevki. Geren için bk. Geren Çeşmesi.
Geren Tepe < geren tepe. Geren için bk. Geren Çeşmesi.
Ilıca Dere4 (2) (J20D4, K20A1) < ılıca dere. Yöre halkı, bu dereyi Ilıcaksu adıyla bilmektedir.
Yöre halkı derenin suyunun ılık olması nedeniyle bu adı aldığını ifade etmektedir.
Ilıcak Çay < ılı(k)+cak çay. Ilıcak için bk. Ilıca Dere.
Ilıcak Dere (2) (J19C4, K20A1) < ılı(k)+cak dere. Ilıcak için bk. Ilıca Dere.
Kabayer < kaba yer.
Karaçamurluk Mevki(s)i < kara çamur+luk mevki+(s)i.
Karasulak Çeşmesi < kara+sulak çeşme+si.
Kayganlı Köyü < kaygan+lı köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Kayukânlı (Kayukânlu)
adıyla Sivas sancağında Ekrâd taifesinden bir oymak bulunmaktadır (Türkay, 1979: 33;
Müderrioğlu, 1956: 12). Ancak bu oymağın ötesinde yöreden alınan bilgiye göre köyün
bulunduğu alanda moloz taşların çok olması ve moloz taşların yapısı itibariyle kaygan olması
sebebiyle köye “kaygan taşların çok olduğu yer” manasında Kayganlı adı verilmiştir.
Kaynatan Çeşme < kaynatan çeşme.
Kepirler Tepesi < kepir+ler tepe+si. Kepir, “verimsiz, kıraç toprak” anlamındadır (DS, 1975:
2748; Gülensoy, 2007: 498). Yöre halkı da bu tepe mevkisinde toprakların verimsiz olması
sebebiyle tepenin bu adı aldığını söylemektedir.
Korudağ < koru dağ. Yöre halkı, dağda su kaynaklarının kıt olması nedeniyle bu dağın
yörede Kurudağ olarak bilindiğini söylemektedir.
Kum Çeşme < kum çeşme.
Kum Dere < kum dere.
Kum Tepe < kum tepe.
Kumlar Mevki(s)i < kum+lar mevki+(s)i.
Kumlu Dere < kum+lu dere.
Kumlucak Mevki(s)i < kum+lu (o)cak mevki+(s)i. Mevki yöre halkınca Kumluocak adı ile
bilinmektedir. Yöreden edinilen bilgiye göre bu mevkinin zemini milli toprak şeklinde, taş ve
çakıl kırığı gibi olduğu için bu yere Kumluocak Mevkisi denilmiştir.
Sağır Dere < sağır dere.
Soğuk Pınar (2) (J19C2, J19C3) < soğuk pınar.
Tuzluk Çeşme < tuz+luk çeşme. Çeşme yörede Tuzlu Çeşme adıyla bilinmektedir. Yöre halkı
çeşmenin suyunun içildiğinde hafif tuzlu bir tat verdiğini ve çeşmenin adını suyun tuzlu
olmasından aldığını ifade etmektedir.

4

Dere haritada, bazı yerde Ilıca bazı yerde Ilıcak, bazı yerde dere bazı yerde de çay adlarıyla
geçmektedir.
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Yansıma Adlarla Kurulan Yeradları
Şarlak Dere < şarlak dere. Şarlak, yörede ve Derleme Sözlüğü’nde “çağlayan” anlamındadır (DS,
1978: 3749; Korkmaz, 2009: 1-17).
Gürlek Tepe < gürlek tepe.

Anlamı ya da Kaynağı Tespit Edilemeyen Yeradları
Bu bölümde yöre halkından yeradı ile ilgili bilgi alınamadığı için yeradının veriliş sebebine ve
anlamına ulaşılamayan yeradları bulunmaktadır.

Sadece Veriliş Sebebi Tespit Edilemeyen Yeradları
Adıkaya < ad+ı kaya.
Akarca Tepesi < akar+ca tepe+si.
Alev Çeşme < alev çeşme.
Arabakırığı Sırtı < araba kırık+ı sırt+ı.
Arapöldüren Mevki(s)i < Arap öldüren mevki+(s)i.
Arapölen Deresi < Arap ölen dere+si.
Asırlık Tepe < asır+lık tepe.
Âşık Tepesi < âşık tepe+si.
Âşıklar Tepesi < âşık+lar tepe+si.
Atoynatmış Tepesi < at oynatmış tepe+si.
Bela Çiftliği < bela çiftlik+i.
Bıyık Alanı < bıyık alan+ı. Muştullar köyü yakınında olan alanın, yöre halkınca anlamının
bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Boyalık Deresi < boya+lık dere+si.
Boyalık Sırtı < boya+lık sırt+ı.
Cankurtaran Mevki(s)i < can kurtaran mevki+(s)i.
Cebeci Çeşmesi < (?) cebeci çeşme+si. Cebeci, “Osmanlı Devleti’nde silah yapımı, bakımı ve tamiri
ayrıca mühimmat işleri ile uğraşan bir Kapıkulu sınıfı” anlamındadır (Doğan, 1981: 137;
Kahraman, 2011: 1-9). Ancak yöre halkınca hangi maksatla çeşmeye bu adın verildiğinin
bilinmemesi nedeniyle adının kaynağı tespit edilememiştir.
Dallıca Tepesi < (?) dal+lı+ca tepe+si.
Dallık Tepesi (2) (K19A2, K19B3) < dal+lık tepe+si.
Deniz Tepe < deniz tepe.
Doğananası Tepesi < doğan ana+sı tepe+si.
Dolancı Deresi < (?) dolan+cı dere+si. Yöre halkınca Doğancı Deresi adıyla bilinmektedir. Ancak
yöre halkının dereye ne maksatla bu adın verildiğini bilmemesi nedeniyle adının kaynağı tespit
edilememiştir.
Döşeme Tepesi < döşeme tepe+si.
Erdelli Köyü < Erdel+li köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Erderli (Erderlü) adıyla
Hudâvendigâr sancağı Gönen kazâsındaYörükân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır
(Türkay, 1979: 354; Eren, 2010: 9-12). Osmanlı dönemi kayıtlarında köyün tımar arazisi olduğu
ve kayıtlarda adının Erderli olarak geçtiği görülmektedir (Nagata, 1997: 78; İzdem, 2011: 16).
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 16. yüzyıl tahrir defterlerinde ve Tapu-Kadastro Kuyûd-ı
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Kadîme Arşivi tahrir defterlerinde köy, Palamud nahiyesine bağlı Erderli adı ile geçmektedir
(Emecen, 2013: 191). Yine aynı defterlerde köyün Kanûnî’nin annesi Hafsa Sultan’ın mülk köyü
iken, daha sonra Manisa’daki Hafsa Sultan Câmii ve İmâreti yapıldığı sıralarda, Manisa’da
bulunan Ali Bey Bahçesi ile istibdâl5 edildiği, Hafsa Sultan’ın Câmii ve İmâreti’nin bu bahçe
arsası üzerine bina edildiği, Erderli köyünün ise Ali Bey bin Timurtaş’ın Manisa’daki câmiine
vakfedildiği görülmektedir (Emecen, 2013: 191; Doğan, 1981: 21-23). Ancak yöreden ve yazılı
kaynaklardan köyün adının nereden geldiği ile ilgili bilgiye ulaşılamamış olup adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Erkek Deresi < erkek dere+si.
Evlice Deresi < (?) evli+ce dere+si.
Evren Tepesi < evren tepe+si.
Felekler Sırtı < felek+ler sırt+ı.
Geçilmez Dere < geçilmez dere.
Gerilme Mevki(s)i < (?) gerilme mevki+(s)i.
Gıcık Tepesi < gıcık tepe+si.
Gökbeyli Sırtı < gök bey+li sırt+ı.
Göz Tepe (2) (K19A3, K19B4) < göz tepe.
Güldürmez Kışlağı < güldürmez kışlak+ı. Kışlak için bk. Kışla Deresi.
Gülmez Tepe < gülmez tepe.
Güven Tepesi < güven tepe+si.
Güvenlik Deresi < güven+lik dere+si.
Hacıöldü Tepesi < hacı öldü tepe+si.
Hancılar Mahallesi < (?) han+cı+lar mahalle+si. Yörede Hancalar adı ile bilinen mahalle
Doğankaya köyüne bağlıdır. Mahalleye bu adın niçin verildiğinin yöre halkınca bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Haraplar Mahallesi < (?) harap+lar mahalle+si. Musalar köyüne bağlı bir mahalledir.
Mahalleye bu adın niçin verildiğinin yöre halkınca bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit
edilememiştir.
Hasanköylü Tepesi < (?) Hasan köy+lü tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Hayırlı Çeşme < hayır+lı çeşme.
Hazine Deresi < hazine dere+si.
Haznedar Tepesi < haznedar tepe+si. Sindelli köyü yakınındaki tepede eski dönemlere ait bir
hazinenin saklı olduğu yöre halkı tarafından söylenmektedir. Ancak haznedar kelimesinin
“hazineci” anlamına gelmesi ve yöre halkının bu tepe ile ilgili net bir bilgiye sahip olmaması
nedeniyle yeradı bu bölümde değerlendirilmiştir.
İhsan Tepesi < ihsan tepe+si.
Kabakulak Mevki(s)i < kaba kulak mevki+(s)i.
Kadıncık Tepesi < kadın+cık tepe+si.
Kahvecigermesi Tepesi < kahve+ci germe+si tepe+si. Germe için bk. Germe Tepesi.
Kanber Deresi < kanber dere+si.
Kanlıdöşeme Deresi < kan+lı döşeme dere+si.
Karabaş Deresi < kara baş dere+si.
Karacakaya Mahallesi < (?) kara+ca kaya mahalle+si. Akhisar merkeze bağlı bir mahalledir.
Ancak günümüzde mahallede kimse kalmamış ve mahalle halkı Akhisar’a göç etmiştir.
Mahallenin adını nereden aldığı konusunda bilgi alınamamış olup bu nedenle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
5

İstibdâl: Bir vakfı mülk ile mübâdele etme (Devellioğlu, 2006: 454).
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Karaçalan Kuyusu < kara çalan kuyu+su.
Karanlı Tepesi < (?) karan+lı tepe+si.
Kavecik Mevki(s)i < (?) kave+cik mevki+(s)i.
Kazallı Sırtı < (?) kazal+lı sırt+ı.
Kızıldamlar Mahallesi < kızıl dam+lar mahalle+si. Mahalle, eskiden Topluca köyüne bağlı bir
mahalle iken 1970’li yıllarda Topluca köyü ile birleşmiştir. Aynı zamanda Topluca köyünün
eski adı yörede Kızıldamlar olarak bilinmektedir. Mahallenin adı ile ilgili yöreden bilgi
alınamamış olup bu nedenle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kocakağan Köyü < koca kağan köy+ü. Yöreden alınan bilgiye göre Osmanlı hâkimiyetinden
önceki dönemlerde köyün bulunduğu alanda net olmamakla birlikte bir kağanın yaşadığı ifade
edilmektedir. Ancak Gökçen (1950: 61; Dilçin, 1983: 11-13) ise Sidan Dağı tepesinde aynı isimle
anılan bir yatırın olduğunu ifade etmektedir. Köyün adının kaynağının net olmaması ve
Gökçen’in ifadesi ile yöre halkının verdiği bilgiler arasında farklılık olması nedeniyle köy bu
bölümde değerlendirilmiştir.
Kocaöldü Düzü < koca öldü düz+ü. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Konyacık Deresi < (?) konya+cık dere+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Korsan Tepesi < korsan tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kurteşen Tepesi < (?) kurteşen tepe+si.
Kuşçoğun Tepesi < (?) kuşçoğun tepe+si.
Kuşkonmaz Mevki(s)i < (?) kuş konmaz mevki+(s)i.
Mecidiye Beldesi < (?) Mecid+iye belde+si. Umar (1993: 89), kasabanın bugünkü yerinin
bitişiğinde Hellenistik dönemde Bergama krallarınca Lydia ile Mysia’nın sınırında, Akhisar’ın
batısında Bergama kralı I. Attalos’un eşi Apollonis’in adını taşıyan Apollonis kentinin
kurulduğunu belirtmektedir. Gökçen (1950: 64), Palamut nahiyesi civarında Kadim Apolonis
şehrinin bulunduğunu belirtmiştir. Ancak yöre halkından ve tarihi kayıtlardan Mecidiye adının
kaynağı ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamış olup adın kaynağı tespit edilememiştir.
Menteşe Çeşmesi < (?) menteşe çeşme+si.
Menteşeler Sırtı < (?) menteşe+ler sırt+ı.
Mestanlar Mahallesi < (?) Mestan+lar mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Mestanlı
(Mestanlu) adıyla Paşa, Bitlis ve Gümilcine sancakları ile Rakka eyâletinde Ekrâd taifesinden bir
cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 584; Devellioğlu, 2006: 4-20). Mahalle Yayakırıldık
köyüne bağlıdır. Yöre halkının mahallenin adı ile ilgili bir bilgiye sahip olmaması nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Muşlu Tepesi < (?) muşlu tepe+si.
Ocak Mevki(s)i < ocak mevki+(s)i.
Öksüren Sırtı < öksüren sırt+ı.
Öksüz Dere (J20D4) < öksüz dere.
Öksüz Dere (K20A1) < öksüz dere.
Ölçü Tepesi < ölçü tepe+si.
Sabancılar Köyü < (?) Sabancı+lar köy+ü. 16. yüzyıl tapu tahrir defterlerinde Sabancılar adıyla,
Kızık Boyu’na mensup olarak Mukataahâne Yörükleri taifesinden Saruhan sancağı Manisa
kazâsı Palamud nahiyesinde bir cemaat bulunmaktadır (Halaçoğlu, 2011: 1917; Bora, 1993: 2-
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21). Yöre halkından köyün adının kaynağı ile ilgili net bir bilgi alınamamıştır. Yöre halkı eski
dönemlerde köyde saban yapıldığı için köyün bu adı almış olabileceğini ifade etmektedir.
Ancak kanaatimizce köyün adını Sabancılar adlı cemaatten alma olasılığı daha yüksektir. Adın
kaynağı tespit edilemediği için köy, bu bölümde değerlendirilmiştir.
Sarınç Çeşme < sarınç çeşme. Çeşme, yöre halkı tarafından Sarnıç Çeşme olarak bilinmektedir.
Sarnıç, “içerisinde yağmur suları biriktirilen üstü kapalı kuyu” (İzbırak, 1964: 274; Çetin, 2013:
3-12). Ancak yöre halkından adın kaynağı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamadığı için yeradı bu
bölümde gösterilmiştir.
Sarpın Deresi < (?) sarp+ın dere+si.
Seyran Deresi < (?) seyran dere+si.
Sırnaçtı Tepesi < (?) sırnaçtı tepe+si.
Soğulcak Çeşmesi < (?) soğulcak çeşme+si.
Suvarma Mevki(s)i < suvarma mevki+(s)i.
Şafak Tepesi < şafak tepe+si.
Tasuçan Kayası < (?) tas+uçan kaya+sı.
Taşlıtarla Mahallesi < (?) taş+lı tarla mahalle+si. Kocakağan köyüne bağlı olan mahalle
günümüzde metruk bir halde olup, mahalle halkı Akhisar’a taşınmıştır. Mahallenin adı ile ilgili
yöreden herhangi bir bilgi alınamadığı için adın kaynağı tespit edilememiştir.
Topçu Deresi < (?) topçu dere+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Topcu adıyla Paşa, Kars-ı
Meraş, Silistre, Niğbolu sancaklarında Yörükân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay,
1979: 731). Bunun yanında dere adının bir silah olarak toptan gelmesi de muhtemeldir. Fakat
yöre halkı tarafından anlamının bilinmemesi nedeniyle yeradı sınıflandırmaya alınmamıştır.
Üstübaş Kayası < (?) üst+ü baş kaya+sı.
Vakıf Tepesi < vakıf tepe+si.
Yağbağlatan Deresi < (?) yağ bağlatan dere+si.
Yağlılar Mahallesi < (?) yağlı+lar mahalle+si. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Yağlı (Yağlu)
adıyla Sivas ve Karasi sancakları ile Haleb Eyâleti’nde Türkmân taifesinden bir cemaat
bulunmaktadır (Türkay, 1979: 759). Ancak bu cemaatin ötesinde yöreden alınan bilgiye göre
Boyalılar köyüne bağlı olan mahallede günümüzde kimse yaşamamakta olup, mahalle metruk
bir hâldedir. Eski adı Göktepe olan mahallenin adı ile ilgili yöre halkının bilgi sahibi olmaması
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Yaka Tepe < yaka tepe.
Yapılıkır Mahallesi < (?) yapı+lı kır mahalle+si. Arabacıbozköy’e bağlı olan mahallenin adı ile
ilgili yöreden bilgi alınamaması nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Yaran Deresi < yaran dere+si.
Yaran Mevki(s)i < yaran mevki+(s)i.
Yaran Sırtı < yaran sırt+ı.
Yaran Tepesi < yaran tepe+si.
Yaren Tepesi < yaren tepe+si.
Yarıklar Tepesi < (?) yarık+lar tepe+si.
Yeni Tepe < yeni tepe.
Yeren Sırtı < yeren sırt+ı.
Zindan Tepesi < zindan tepe+si.
Ziyaret Tepesi (2) (J19C3, J19D3) < ziyaret tepe+si.
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Anlamı ve Veriliş Sebebi Tespit Edilemeyen Yeradları
Alakoca Sırtı < ala koca sırt+ı.
Arababoya Mevki(s)i < araba boya mevki+(s)i.
Arz Deresi< arz dere+si.
Avdalı Sırtı < (?) avda+lı sırt+ı.
Avdalı Tepesi < (?) avda+lı tepe+si.
Ayrılı Dere < (?) ayrı+lı dere.
Aytepe < ay tepe. Tepe, yöre halkınca Ağtepe olarak bilinmektedir.
Ayvant Yeri < ayvant yer+i.
Borcular Mevki(s)i < (?) borcu+lar mevki+(s)i.
Bozbula Tepesi < (?) boz bula tepe+si. Yöre halkından alınan bilgiye göre tepedeki toprağın
renginin boz bir renkte olmasından dolayı tepe bu adı almıştır. Fakat bula kelimesinin anlamıyla
ilgili yöre halkından bilgi alınamamıştır. Kanaatimizce bu kelime haritaya yanlış yazılmış ve
kelimenin Bula değil de Bulak olarak yörede kullanıldığını düşünmekteyiz. Bulak kelimesi
Derleme Sözlüğü’nde “kaynak”, “çeşme”, “subaşı, pınarbaşı, içinde çeşme bulunan yeşillik”
anlamlarındadır (DS, 1965: 785). Bulak, “kaynak, pınar, çeşme” anlamlarındadır (Gülensoy,
2007: 180; Tar, 1983: 39). Umar (1993: 177), Bula/Pula’nın Luwi dilinde P(a)-Ula, “Su-Koruluğu”
öğelerinden türetilmiş olduğu kanısındadır. Yöre halkının eski dönemlerde bu tepe etrafında
bir pınarın, bir çeşmenin olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmaması nedeniyle adın
kaynağı tam olarak tespit edilememiştir.
Bulamalı Tepesi < (?) bulama+lı tepe+si.
Büknüş Köyü < büknüş köy+ü. Yöre halkı Büknüş adı ile ilgili olarak, köyün bulunduğu alanda
kalıntılarının günümüze kadar ulaştığı Bizans döneminde Bük adlı bir şehrin olduğunu, sonraki
dönemlerde bu şehrin olduğu yere yörük taifesinden Gümüş adlı bir çobanın gelip yerleştiğini,
o dönemde eski Bük şehri ve Gümüş adlı çobanın adından esinlenerek köye Bükmüş adının
verildiğini ve adın zamanla Büknüş olarak değiştiğini ifade etmektedir. Köy, Aydın Vilâyet
Sâlnâmesi’nde de (R.1307/H.1308) Palamut nahiyesine bağlı Bükmüş karyesi adıyla geçmektedir
(Câvid, 2010: 435). Ancak köyün adı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamaması ve köy adı ile ilgili
bilgilerin sadece halk etimolojisiyle sınırlı kalması nedeniyle yeradı bu bölümde
değerlendirilmiştir.
Büyükkıramlar Sırtı < (?) büyük kıram+lar sırt+ı.
Çambıl Deresi < çambıl dere+si.
Çanakcıkara Tepesi < çanak+cı kara tepe+si.
Çandır Deresi < çandır dere+si.
Çırlık Tepesi < (?) çır+lık tepe+si.
Çilçe Pınarı < (?) çilçe pınar+ı.
Damlaca Çeşmesi < (?) damla+ca çeşme+si. Sindelli köyü yakınında yer alan çeşme, haritada
Damlaca adıyla geçmesine rağmen yörede Damurca Çeşmesi adıyla bilinmektedir. Ancak yöre
halkınca Damurca adının anlamının bilinmemesi nedeniyle Damurca adının kaynağı tespit
edilememiştir.
Danak Ovası < danak ova+sı. Yöre halkının anlamını bilmemesi nedeniyle Danak adının
kaynağı tespit edilememiştir.
Dayanın Deresi < (?) daya+nın dere+si.
Devez Tepe < devez tepe.
Dikmen Tepe (3) (J19C2, J19C3, J20D4) < dikmen tepe.
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Dübekalan Mahallesi < dübek alan mahalle+si. Mahalle Kömürcü köyüne bağlıdır. Ancak yöre
halkının mahallenin adını nereden aldığı konusunda bilgiye sahip olmaması nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Düzbaca Tepesi < düz baca tepe+si.
Eğdemir Çayı < eğdemir çay+ı.
Esenek Çeşmesi < esenek çeşme+si. Yöre halkının anlamını bilmemesi sonucu Esenek adının
kaynağı tespit edilememiştir.
Eşeli Çeşmesi < (?) eşe+li çeşme+si. Yöre halkının anlamını bilmemesi sonucu Eşe adının
kaynağı tespit edilememiştir.
Evlen Tepesi < evlen tepe+si. Yöre halkının anlamını bilmemesi sonucu Evlen adının kaynağı
tespit edilememiştir.
Fincancıl Mevki(s)i < fincan+cıl mevki+(s)i. Yöre halkınca Fincancıl adının anlamının
bilinmemesi nedeniyle Fincancıl adının kaynağı tespit edilememiştir.
Gazeli Tepesi < gazeli tepe+si.
Gazimal Tepesi < (?) gazimal tepe+si.
Göbes Çiftliği < (?) Göbez çiftlik+i. Çiftlik bugün “Kayalı Çiftliği” olarak da bilinmekle birlikte
yöre halkından edinilen bilgilere göre çiftlik, sahibinin soyadından adını almıştır. Ancak yöre
halkınca Göbes adının anlamının bilinmemesi nedeniyle Göbes adının kaynağı tespit
edilememiştir.
Göbes Deresi < (?) göbes dere+si. Göbes için bk. Göbes Çiftliği.
Göbez Tepesi < (?) göbez tepe+si. Göbez için bk. Göbes Çiftliği.
Görenez Dağı < görenez dağ+ı.
Gülüklü Tepe < gülük+lü tepe.
Gülüm Deresi< gülüm dere+si.
Güvemiçi Mevki(s)i < (?) güvem içi mevki+(s)i.
Hacımen Tepesi < hacımen tepe+si.
Havran Deresi < havran dere+si. Yöre halkı tarafından anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Honaz Tepesi < honaz tepe+si. Honaz, Derleme Sözlüğü’nde “düzenci, kurnaz”, “erken
olgunlaşan kara kiraz” anlamlarındadır (DS, 1974: 2401). Ancak yörede Honaz kelimesinin
anlamının bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Hopan Tepesi < hopan tepe+si. Hopan, Derleme Sözlüğü’nde “yabani güvercin”, “bir çeşit erik,
bardacık eriği”, “bakımsız kalmış bağ, bahçe, ev vb. şeyler”, “ev”, “az üzümlü bağ” ve “ürün
koymaya yarayan büyük çuval” anlamlarındadır (DS, 1974: 2405). Ancak yörede Hopan
kelimesinin anlamının ve tepeye veriliş sebebinin bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit
edilememiştir.
Hopanölen Mevki(s)i < (?) hopan ölen mevki+(s)i. Yörede Hopan kelimesinin anlamının
bilinmemesi nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
İmirli Sırtı < (?) imir+li sırt+ı. Yörede İmir kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
İnadan Tepesi < (?) inadan tepe+si. Yöre halkı tarafından bu isimle bir sırtın bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kadallar Deresi < kadal+lar dere+si.
Kandilölen Sırtı < (?) kandil ölen sırt+ı. Akçaalan köyü yakınlarında olan sırt, yöre halkınca
eskiden Damyaka adıyla bilinmektedir. Yöre halkının anlamını bilmemesi nedeniyle Kandilölen
adının kaynağı tespit edilememiştir.
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Karaç Deresi < karaç dere+si. Yörede Karaç kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Karan Deresi < (?) karan dere+si.
Karasar Tepesi < (?) karasar tepe+si.
Karek Deresi < (?) karek dere+si. Yörede Karek kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Karşak Tepe < (?) karşak tepe. Yörede Karşak kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Karut Deresi < (?) karut dere+si. Yörede Karut kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Keleş Tepesi < keleş tepe+si. Yörede Keleş kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Kellen Deresi < (?) kellen dere+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kıncık Tepesi < (?) kıncık tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kıymat Tepesi < kıymat tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın kaynağı
tespit edilememiştir.
Kızılcagür Tepesi < (?) kızıl+ca gür tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Kocagermen Tepesi < (?) koca germen tepe+si.
Kocaklı Tepesi < (?) kocak+lı tepe+si.
Kocayalım Sırtı < (?) koca yalım sırt+ı. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Koçcaz Sırtı < (?) koçcaz sırt+ı. Yörede Koçcaz kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kovalca Tepesi < (?) kovalca tepe+si. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Koyuneğrisi Sırtı < (?) koyun eğri+si sırt+ı. Yöre halkından bilgi edinilememesi nedeniyle adın
kaynağı tespit edilememiştir.
Kozlak Sırtı < (?) kozlak sırt+ı. Yörede kozlak kelimesinin anlamının bilinmemesi nedeniyle
adın kaynağı tespit edilememiştir.
Kökez Deresi < (?) kökez dere+si.
Kökez Sırtı < (?) kökez sırt+ı.
Köslen Sırtı < (?) köslen sırt+ı.
Köstalan < (?) köst alan.
Kösten Tepesi < (?) kösten tepe+si.
Kumralı Tepesi < (?) kumra+lı tepe+si.
Küçükramlar Sırtı < (?) küçük ramlar sırt+ı. Yöre halkı sırtın adını Ramlar Mevkisi’nden aldığını
söylemektedir. Ancak yöre halkınca ramlar adının anlamının bilinmemesi nedeniyle
Küçükramlar adının kaynağı tespit edilememiştir.
Kümen Deresi < (?) kümen dere+si.
Lebi Çeşmesi < (?) lebi çeşme+si.
Leçelik Tepesi < (?) leçe+lik tepe+si.
Marklar Çeşmesi < (?) mark+lar çeşme+si. Yörede mark kelimesinin anlamının bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Marklar Deresi < (?) mark+lar dere+si. Yörede mark kelimesinin anlamının bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
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Masantı Deresi < (?) masantı dere+si. Yörede Masantı kelimesinin anlamının bilinmemesi
nedeniyle adın kaynağı tespit edilememiştir.
Melenge Mevki(s)i < (?) melenge mevki+(s)i.
Moryuvası Deresi < (?) moryuva+sı dere+si.
Muhdan Deresi < (?) muhdan dere+si.
Mursat Tepesi < (?) mursat tepe+si.
Muslu Tepe < (?) mus+lu tepe.
Mustuk Tepesi < (?) mustuk tepe+si.
Muşraklı Tepe < (?) muşrak+lı tepe.
Ovancık Tepesi < (?) ovan+cık tepe+si.
Öleriş Deresi < (?) öleriş dere+si.
Ötmeren Tepesi < (?) ötmeren tepe+si.
Palangir Mevki(s)i < (?) palangir mevki+(s)i.
Poyralı Deresi < (?) poyralı dere+si.
Sakadi Tepesi < (?) sakadi tepe+si.
Saldırdak Deresi < (?) saldırdak dere+si.
Samaklı Deresi < (?) samak+lı dere+si.
Sandarası Mevki(s)i < (?) sandarası mevki+(s)i.
Sarın Deresi < sarın dere+si.
Sarıyalım Deresi < (?) sarı yalım dere+si.
Sarman Çeşmesi < (?) sarman çeşme+si.
Sarman Deresi < (?) sarman dere+si.
Serkal Deresi < (?) serkal dere+si.
Seydal Deresi <(?) seydal dere+si.
Sirnez Tepesi < (?) sirnez tepe+si.
Sokmalar Mevki(s)i < (?) sokmalar mevki+(s)i.
Som Alanı < som alan+ı. Kavakalan köyünün ilk yerleşim yeri olan alan, haritada Som Alanı
adıyla geçmesine rağmen yörede Somun Alanı adıyla da bilinmektedir. Ancak yöre halkı
tarafından niçin bu alana bu adın verildiği ve adın anlamının ne olduğu bilinmemesi nedeniyle
yeradı bu bölüme alınmıştır.
Somuruk Tepesi < (?) somuruk tepe+si.
Sövenlik Sırtı < (?) söven+lik sırt+ı.
Sultanak Pınarı < sultanak pınar+ı.
Süllü Çeşmeler < (?) sül+lü çeşme+ler.
Termenli Sırtı < (?) temren+li sırt+ı.
Tilkeç Tepesi < (?) tilkeç tepe+si.
Tosbıyık Tepesi < (?) tos bıyık tepe+si.
Ulucak Çeşmesi < (?) ulucak çeşme+si.
Ulucak Deresi (2) (J19D3, K19A2) < (?) ulucak dere+si.
Urus Deresi < (?) urus dere+si.
Uyumamıklar Tepesi < (?) uyumamıklar tepe+si.
Ürenyam Deresi < (?) ürenyam dere+si.
Ütüklük Sırtı < (?) ütük+lük sırt+ı.
Üyücek Çeşmesi < (?) üyücek çeşme+si.
Üyücek Tepesi < (?) üyücek tepe+si.
Yalamak Deresi < (?) yalamak dere+si.
Yalçı Ova < (?) yalçı ova.
Yanyal Sırtı < (?) yanyal sırt+ı.
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Yasdan Tepesi < (?) yasdan tepe+si.
Yaykın Köyü < (?) yaykın köy+ü. Osmanlı dönemi arşiv belgelerinde Yaykın adıyla Kastamônî
sancağı Sinob kazâsında Yörükân tâifesinden bir cemaat bulunmaktadır (Türkay, 1979: 768).
Ancak yöre halkı köyün adının anlamını bilmediği için adın kaynağı tespit edilememiştir.
Yazgan Tepesi < yazgan tepe+si.
Yuval Deresi < yuval dere+si.
Yuval Tepesi < yuval tepe+si.

SONUÇ
Çalışmada geçen yeradlarına bakıldığında bu adların büyük oranda toponim kaynaklı olduğu
görülmektedir. Bunun yanında bölümde fitotoponimler, coğrafi nesnenin görünümüne ve
yapısına göre isim alan adlar, antrotoponimler ve coğrafi terim-coğrafi terim niteliğindeki
sözcüklerle kurulan yeradlarının da çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bölümde geçen çeşme,
dere, mevki, sırt, tepe ve pınar adlarının genellikle toponim kaynaklı olduğu görülmektedir.
Çeşme adlarında toponim kaynaklı adlandırmaların yanı sıra özellikle antroponim kaynaklı
adlar, fitonim kaynaklı adlar ve coğrafi terim niteliğindeki adlar da görülmektedir. Çoğunlukla
geçtiği yerin adıyla ya da geçtikleri mevkinin coğrafi yapısı ile ilgili adlarla adlandırıldıkları
görülen derelerin ise toponim kaynaklı adların yanında fitonim kaynaklı adları ve antroponim
kaynaklı adları aldığı da görülmektedir. Mevkilerde toponim kaynaklı adlandırmaların
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Sırt ve tepe adlarında ise toponim kaynaklı adlandırmaların
yanında azda olsa fitonim kaynaklı adlandırmalar ve kendi coğrafi yapılarından dolayı yapılan
adlandırmalar da çoğunluktadır. Yeradı verme geleneği açısından bakıldığında yörede coğrafi
yapıların genel olarak bulundukları yerlerin adlarını aldıkları görülür. Adlandırmaların,
yakınından geçtiği için Dolmadeğirmen köyünden adını alan Dolma Deresi örneğinde olduğu
gibi toponim kaynaklı olduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın Akhisar yöresindeki
yeradı verme geleneğinin ortaya çıkartılmasına katkıda bulunduğunu ümit etmekteyiz.
Anadolu’nun sahip olduğu, dil zenginliğini ortaya çıkarmak ve gösterebilmek açısından önemli
bir malzeme olan yeradları, geç kalınmadan tespit edilmeli ve bu alana gereken önem
verilmelidir.
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Öz
Yerel yönetimler ve yerel yönetimin en önemli kurumu olan belediyeler, demokrasi ve siyasal
katılım bağlamında merkezi yönetime göre öne çıkmaktadır. Bu anlamda yerel yönetimlerin
halka yakın olması ve onlara kolayca temas edebilmesi ve siyasal katılım kanallarının çeşitliliği
onların demokrasi okulu olarak kabul edilmesine de yol açmıştır. Muhtarlar mahallelinin
merkezi yönetimlerle ve yerel yönetimlerle irtibatını sağlayan, mahallelinin taleplerini dinleyip
ilgili kurumlara aktaran ve bu bağlamda vatandaş ile devletin temasını sağlayan bir ajan görevini
üstlendiği için ayrıca önemli bir kurumdur. Bu çalışma her ikisi de seçimle görevlerinin başına
gelen yerel yönetim kurumlarının organlarından olan “belediye meclisleri” ve “muhtarlıklar” ı
ele alarak görevleri bağlamında bu kurumlardan birisi olan muhtarların aynı zamanda belediye
meclis üyesi olması tezini ileri sürmektedir. Konu siyasal katılım ve demokrasinin tabana
yayılması bağlamında da tartışılmıştır. Yerel yönetimleri önemli kılan demokrasinin tabana
yayılmasıdır. Bu durum mahallelinin iradesini muhtarlar üzerinden meclise taşıyarak sağlanmış
olacaktır. Zira mahalle yerelin en küçük birimidir.

Anahtar Kelimeler: Belediye Meclisi, Muhtarlık, Yerel Siyaset.
Makale Gönderme Tarihi: 07.01.2020
Makale Kabul Tarihi: 16.03.2020
Önerilen Atıf:
Sezik, M. (2020). Belediye Meclislerini Yeniden Kurgulamak: Muhtar Meclisleri, Sosyal, Beşeri ve
İdari Bilimler Dergisi, 3(3): 233-244.
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(3): 233-244.

Journal of Social, Humanities and
Administrative Sciences

2020, 3(3): 233-244. DOI:10.26677/TR1010.2020.357
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org

CONCEPTUAL PAPER

Re-Create the Municipal Councils: Mukhtar Councils

Assistant Prof. Dr. Murat SEZİK, İnönü University, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Malatya, e-mail: murat.sezik@inonu.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4512-2346
Abstract
Local governments and municipalities, which are the most important institutions of local
government, stand out compared to central government in terms of democracy and political
participation. In this sense, the fact that local administrations are close to the people and can easily
contact them and the diversity of channels of political participation have led them to be accepted
as a school of democracy. Mukhtars are an important institution because it acts as an agent that
ensures the connection of the neighborhood with the central and local administrations, listening
to the demands of the neighborhood and transferring them to the relevant institutions and
providing the contact between the citizens and the state in this context. This study deals with
“municipal councils” and “Mukhtar”, both of which are the bodies of local government
institutions that are elected to their positions, and suggests that the headmen who are one of these
institutions should be municipal councilors at the same time in the context of their duties. The
issue has also been discussed in the context of political participation and the spread of democracy
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GİRİŞ
Yerel Yönetimler tarihsel süreç içerisinde, yereldeki birtakım ihtiyaçları karşılamak ve yerel
hizmetleri yürütmek üzere devletle beraber ortaya çıkmış, ayrıca devletin bir parçası ve kamu
yönetiminin vazgeçilmez unsuru olarak gelişmiştir.
Küreselleşme ile birlikte özellikle modern batı demokrasilerinde giderek önem kazanan
kurumlar haline gelen yerel yönetim kurumları etki alanını gittikçe genişletmektedir. Örneğin
küreselleşme ve yerel yönetimlerin geleceğini inceleyen bazı araştırmalarda; yerel yönetimlerin
güçleneceği, küreselleşeceği ve temel yönetim biçimine dönüşeceği vurgulanmaktadır (Mengi ve
İşçioğlu, 2018: 51). Benzer değerlendirmeleri yapan Parlak ve Ökmen (2016:7), “yerel yönetimler
hem etkin ve verimli hizmet sunan birimler, hem de demokratik yönetim birimleri olarak öne
çıkmakta ve kamu hizmetinin yerel boyutu bağlamında vazgeçilmez kurumlar haline
gelmektedir” şeklindeki değerlendirmeleri de bu kurumların önemini ortaya koyan bir diğer
yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.
Konu Türk Kamu yönetimi sistemi içerisinde yerel yönetimler bağlamında ele alındığında,
geleneksel kamu yönetimi anlayışındaki değişikliğin 2000’li yıllarda hız kazandığı söylenebilir.
Zira bu yıllarda yapılan yasal düzenlemeler incelendiğinde; 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve
kontrol Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu yerel yönetimlere
ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir.
Bu çalışma her ikisi de seçimle görevlerinin başına gelen yerel yönetim kurumlarının
organlarından olan “belediye meclisleri” ve “muhtarlıklar” ı ele alarak görevleri bağlamında bu
kurumlardan birisi olan muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olması tezini ileri
sürmektedir.
Bu araştırmanın konusu belediye meclisleri olduğundan Türk idari yapısı içerisinde yer alan il
özel idaresi ve köy yönetimleri çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Yukarıda ifade edilen
yasal düzenlemelerle yerel yönetim kuruluşları içerisinde en önemli yeri belediyeler tutmaya
başlamış, belediyelerin bu güçlü durumu 2012 yılında çıkartılan 6360 sayılı yasa ile daha da
pekiştirilmiştir. Söz konusu yasa ile birlikte belediyenin sınırları il mülki sınırları olarak
genişletilmiş, belde belediyelerinin ve köylerin mahallelere dönüştürülmesi sonucu ülke
nüfusunun %93’ü belediye sınırlarında yaşamaya başlamıştır (İçişleri Bakanlığı, 2014: 12). Ayrıca
araştırma belediye meclislerinin muhtarlar üzerinden kurgulanması ve bir anlamda muhtar
meclisine geçişi önerdiğinden belediye yönetimlerinin tarihçesine yer verilmeyerek tartışmanın
odak noktası olan belediye meclis yapısı, görev ve sorumlulukları, meclis- yerel demokrasi
ilişkisi, muhtarlık kurumunun görevleri, yetkileri, muhtarlık seçimleri – yerel demokrasi ilişkisi
üzerinden konu tartışmaya açılmıştır.
Bu araştırmada literatür taramasına dayalı nitel bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın amacı
yerel demokrasinin tabana yayılmasında ve yerel hizmetlerin daha verimli ve etkili bir şekilde
görülmesinde daha etkili olabileceği düşünülen muhtarların belediye meclis üyesi olması fikrini
tartışmaya açmaktır.

YEREL SİYASETİ BELEDİYE MECLİSLERİ ÜZERİNDEN OKUMAK
Siyaset, bir paylaşım savaşıdır. İmtiyaz, çıkarlar ve egemenlik siyaset üzerinden bölüşülmekte ve
çok sayıda farklı çıkar grubunun etkisinde şekillenmektedir. Konu yerel siyaset olunca da
mücadele alanı belediye meclisleri olarak ön plana çıkmaktadır. Modern toplumlarda bu çıkar
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grupları daha çok sınıf temeline dayanan, ortak amaçların oluşturduğu sivil toplumu temsil
ederken; geleneksel toplumlarda dine ya da kan bağına dayalı örgütler olarak karşımıza
çıkmaktadır (Karasu, 2018: 55).
Siyaset ve siyasal katılım üzerinde araştırmalar yapan Dahl toplumların sivil insan (homo
civicus) ve politik insan (homo politicus) adı verilen iki ayrı gruptan oluştuğunu ifade
etmektedir. Sivil insan sadece kendi çıkarlarına doğrudan bir müdahale olması durumunda, bu
konudaki politik kararlar üzerinde etkili olmaya çalıştığını, bunun dışında apolitik yaşamını
sürdürdüğünü söyler. Politik insanın ise temel amacının siyasaları yönlendirmek olduğu ifade
edilir (Akt. Ersoy ve Şengül, 2003: 24). Yani politik insan yaşamı boyunca, sivil insan ise sadece
belli durumlarda politik kararları etkileme çabasındadır. Konu bu bağlamda ele alındığında
belediye meclis üyeleri politik insan kategorisinde değerlendirilebilir.
Günümüz dünyasındaki kentleşme hızı ve demokratikleşme, kentleri siyasal gücün
paylaşımında merkezi bir konuma getirirken yerel siyaseti de dar ve geniş anlamda olmak üzere
iki ayrı şekilde değerlendirilmesine yol açmıştır. Dar anlamdaki yerel siyasette; yerel düzeyde
karar alma süreçlerini etkileyen tüm etmenler yer alırken, geniş anlamda yerel siyasette ise
kentleşme sürecini ve yerel birimleri ilgilendiren bütün etkinlikler ve politikalar yerel siyaset
kapsamında değerlendirilmektedir. Yerel siyaset kavramının içeriği ve etki alanları şöyle
sıralanabilir (Keleş, 2000: 101).
*Kentsel Alanlar ve İdari yönden kentin etki alanında bulunan kırsal alanlar,
*Yerel Yönetim kurumları ve merkezi idare arasındaki ilişkiler,
*Yerel seçimler,
*Siyasi erki eline geçirmek isteyen güçlerin, yerel düzeydeki güç odaklarıyla devlet arasındaki
çelişkiler
*Kentin ekolojik yapısının korunmasına dair duyarlılık.
Yerel siyasetin konusu kent, kent yaşamı, kent halkı ve kent sorunları olmakla beraber yapıldığı
bölge ve kentlere göre öncelikler farklılık gösterebilmektedir. Yerel siyaset Türkiye gerçekliğinde
ulusal siyasetten ayrı da düşünülemez. Zira yerel yönetim geleneği oturmamış her ülkede yerel
siyaset, ulusal siyasetin etkisinde şekillenmektedir.
Yerel siyasetin kalbi denilebilecek kurum belediye iken belediyenin kalbi de belediye
meclisleridir. Belediye meclisleri beş yıllık dönemler için seçilmiş olan belediye meclis
üyelerinden oluşur. Belediye meclisine seçilmeye çalışan siyasetçilerin siyasete girme
motivasyon kaynağı büyük ölçüde yaşadıkları yerdeki sorunların çözümüne katkıda bulunma
çabası veya siyasetteki bu deneyimi ulusal düzeydeki siyaset için bir atlama taşı olarak
görmeleridir (Kurtoğlu, 2004: 20).
Belediye meclisi belediye yönetimlerinin genel karar organı ve denetim mekanizması olarak
önemli işlevler görmesine rağmen yerel siyasette-seçimlerde belediye başkan adaylarının veya
belediye performanslarında başkanların yapıp ettiklerine odaklanılmaktadır. Yerel seçimler ile
başkanını ve meclisi seçen kentlilerin bundan sonraki süreçte belediye yönetimi ile kurulacak
iletişimde en önemli mekanizma meclistir.
Meclisin kent için yürüttüğü tartışmalar, ürettiği kent politikaları, muhalefet üyelerinin kararlara
katılım boyutu, kent suçlarına karşı nasıl mücadele edildiği gibi durumlar meclisi yerelde ya
saygın bir yere oturtulmasına neden olmakta ya da tartışılır hale getirmektedir. Belediye meclis
üyeleri en başta imar konuları olmak üzere kente ilişkin uzmanlık gerektiren konulara hâkim
olmaları gerekmektedir. Fakat yerel seçimlere giren siyasal partiler seçimlerden önce belediye
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meclis üyeliği için hazırladığı listelerde adaylarda; hukuk, mimarlık, şehir planlaması alanlarda
uzmanlık aranmadığı gibi yereldeki sivil toplum çalışmalarına aktif katılım ve benzeri nitelikleri
de göz ardı etmektedirler.
Cansever bir çalışmasında (2015: 87), “Bakın, Türkiye’de belediye meclis üyelerinin hepsi
istisnasız emlak komisyoncuları. Bu böyle olduğu için emlak komisyoncularının şehrin
oluşumunda söz söyleme imkânı ortadan kalkar” yaklaşımı meclis üyelerinin kentsel ranttan
daha fazla yararlanmak için siyasette girdikleri gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bunun farkında
olan siyasi parti yöneticilerinin “burada 'eş, dost, ahbap, tanıdık, şunun çevresinden, bunun
çevresinden' diye değil halkın sevdiği, her birisi belediye başkanlığı yapabilecek, başkan adayı
olacak yetenekte insanlarımızı belediye meclisi üyesi adayı olarak göstereceğiz” (www.
milliyet.com.tr) değerlendirmesiyle meclis üyelerinin bilgi birikimleri ve iletişim becerilerinin
önemi vurgulanmıştır.
Bir siyasetçi ve bilim adamı olan Turan Güneş’in yerel siyasete ilişkin değerlendirmelerini
aktaran Keleş (2015; 63), Güneş’in Türkiye’nin demokratik sürecini inceleyen çalışmalarında
seçkinci yaklaşımına atıf yapmaktadır. Şöyle ki “Türkiye de demokratik gelişme çabaları
seçkinlerin tekelindedir. Dolayısıyla yerel siyaset ve yerel yönetim kurumları da Tanzimat’tan
günümüze seçkinlerin kontrolündedir. Ayrıca, belediyeler batıdan aldığımız gücünü halktan,
aşağıdan alarak başlayan kurumlardan değildir.” Değerlendirmesi anlamlıdır. Fakat bu durum
yerel yönetim kurumunun hem ulusal hem de yerel düzeyde önemini azaltacak bir tespit
değildir. Zira yerel yönetimler özellikle de belediyeler halkın siyasal eğitimine katkıda
bulunmaları ve toplum önderleri yetiştiren siyasal kurumlardandır. Hatta birçok çalışmada
demokrasi okulu olarak görüldüğü, devlet adamlığı için ise bir tür fidanlık işlevi gördüğü ifade
edilmektedir.
Belediye meclis üyeliği yerel siyaset bağlamında çok önemli bir aktör olsa da liderlere ve
başkanlara endeksli siyaset kültürümüzde, bu seçilmişlerin önemi çoğu zaman göz ardı
edilmiştir. Zira Büyükşehir belediye yasaları ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile de başkan iyice güçlenmiş meclis zayıflamıştır.

BELEDİYE MECLİSİ VE GÖREVLERİ
Belediye yönetiminin genel karar ve denetleme organı olan meclis 2972 sayılı Mahalli İdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar heyetleri Seçimi Hakkında kanunda gösterilen esas ve usullerle
seçilmektedir. Kanunun 5. maddesinde belediye meclisi seçimlerinde meclis üyesi sayısı nüfusa
göre değişeceği belirtilmiş ve nüfusu 10.000 ve daha az olan yerlerde 9, 10.000-20.000 nüfuslu
yerlerde 11, 20.000-50.000 nüfuslu yerlerde 15, 50.000- 100.000 nüfuslu yerlerde 25, 100.000250.000 nüfuslu yerlerde 31, 250.000-500.000 nüfuslu yerlerde 37, 500.000-1.000.000 nüfuslu
yerlerde 45 ve 1.000.000’dan fazla olan yerlerde 55 kişi olarak tespit edilmiştir.
Büyük şehir belediye meclisine katılacak üye sayısı ise 6. Maddede açıklanmıştır. Buna göre
“Büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde kalan ilçe seçim çevreleri için tespit
edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam
sayı kadar üyeden teşekkül eder.” denilmiştir.
Belediye meclisi 5393 sayılı kanunun 19. maddesi gereğince yerel seçim sonuçlarının ilanını takip
eden 5. Gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis toplantılarını
halka açık yapılması esas olmakla beraber meclis üyelerinden herhangi birisinin veya meclis
başkanının gerekçeli önerisi üzerine kapalı oturum yapılabilir. Belediye meclisi, belediyenin
faaliyetleri hakkında çeşitli yollardan bilgi alabilmektedir. Bunlar; faaliyet raporu, soru, genel
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görüşme ve gensorudur. Belediye meclisinin ihtisas komisyonları ve denetim komisyonu da kent
için önemli çalışmalar yapan birimlerdendir.
Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, gündemdeki konularla ilgili sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların
görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilmekte ve görüş bildirebilmektedir
(Bayrakçı, 2015: 169).
Belediye meclisinin görevleri 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinde sayılmıştır. Bu görevlerin belli
başlılarını değerlendirmek gerekirse; Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye
faaliyetlerini ve personelin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, bütçe ve kesin
hesabı kabul etmek, belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak en öne çıkan
görevleridir. Bunlar dışında borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımı, satımı, takası,
tahsisi, tahsisin kaldırılması, şartlı bağışları kabul etmek, norm kadro çerçevesinde belediyenin
ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdası, iptal ve değiştirilmesine karar vermek sayılabilir.
Ayrıca, belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, meydan cadde, sokak, park
ve benzerlerine isim vermek, mahalle kurulması, birleştirilmesi ve kaldırılmasına karar vermek,
belediyeler arası işbirliğine karar vermek ve belediye başkanıyla encümen arasındaki
anlaşmazlıkları karara bağlamak gibi görevleri bulunmaktadır.

MAHALLE, MAHALLE MUHTARI VE GÖREVLERİ
Kent yönetim sistemimiz içerisinde temel birim olan mahalle, aynı zamanda kentin özüdür.
Alver’e göre Kentler mahalle mahalle inşa edilmektedir. Asli yaşam alanı olarak mahalle hayatın
belirli bir kültür, değer, inanç, ritüel ve gelenek içerisinde örüldüğü, bu yönü ile kendine özgü
yapısı, kimliği, hayat tarzı ile donanmış ortamdır (Alver, 2009:137).
Türk Dil Kurumu mahalleyi, “bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından
bölündüğü, yapı bölgeciklerinden ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçalardan her
biri” olarak tanımlamıştır. Benzer şekilde Ayverdi de, “şehir, kasaba, nahiye ve büyük köylerin,
çeşitli isimlerle birbirinden ayrılan ve idari yönden bir muhtarlığa bağlı olan kısımlarından her
biri” tanımına yer vermiştir (Sezik, 2019: 658).
Cansever ise mahalleye ilişkin “toplumun temel birimi olan aileyi çevreleyen evlerin, ailelerin
birbirleriyle düzenlenmiş münasebetlerinin bütünü olan mahalle” (2010:154) şeklinde bir tanım
yapmıştır. Mahalle tanımında birliktelik sağlanamamış olsa da, “bir kentin veya kasabanın belli
sınırlarla ayrılmış, kendi başına yaşama imkânları olan en küçük yerleşme yeri” olarak
tanımlanabilir.
Türk idari sistemi içerisinde şehirler ve kasabalar mahallelere ayrılmışlardır. 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 3. Maddesinde mahalle, “belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer
özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birim” olarak
tanımlanmıştır. Yine aynı yasanın 9. maddesine göre mahallenin kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, bölünmesi adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi belediye meclisinin kararı
ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olmaktadır (Parlak ve Ökmen, 2016: 380) Konu
bu açıdan değerlendirildiğinde mahallenin tüzel bir kişiliğinin olmadığı söylenmelidir. Fakat
mahalle yönetimini sağlayan muhtarın ve ihtiyar heyetinin seçimi yerel yönetim organlarının
seçimi ile birlikte yapılmaktadır.
Muhtarı tanımlayan çalışmaların neredeyse tamamında "köy ya da mahallenin yasalarla
belirtilmiş işlerini yürütmek üzere, o köyde ya da mahallede oturanlarca seçim yoluyla göreve
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getirilmiş kimse" şeklinde ifade edilmektedir. Türkiye’de muhtar çoğunlukla siyasal kimliği ön
plana çıkarılan, iktidar ile işbirliği içinde ve fakat kendi menfaatlerini ön plana alan bir kişilik
olarak edebiyatta, sinemada sıklıkla işlenmiş tarihi ve kültürel yönleri olan önemli bir figürdür
(Sezik, 2019: 2505).
Mahalle Muhtarlığı Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine aktarılan ve sadece Osmanlı'nın
egemenliği altındaki topraklarda var olan bir kurumdur. Osmanlı Döneminde 19. yüzyılın
başında, İstanbul’da Fatih semtinde oturan Türk-Müslüman ahalinin Sultandan izin almadan
kendi başlarına oluşturdukları bir kurumdur. Daha sonraları II. Mahmut zamanında 1829’da
çıkarılan bir kanunla, muhtarlık resmiyet kazanmıştır (Ercoşkun, 2012.133).
Muhtarlık teşkilâtı 1829’da İstanbul’da ve bilâd-ı selâsede (Üsküdar, Galata ve Eyüp) İstanbul’a
göçü kontrol etmek amacıyla uygulamaya konulmuş ayrıca mahallelere giriş çıkışı denetim altına
almak, mahalle güvenliğini sağlamak ve yönetim aleyhinde yapılan dedikoduları önlemek gibi
birtakım amaçlar da güdülmüştür. Bu düzenleme ile daha önce muhtarlık görevini yürüten
imamların mahalle içindeki rolü ikinci dereceye düşmüştür. Muhtarlık teşkilâtı İstanbul dışında
1833’ten itibaren Kastamonu’da da oluşturulmuştur (Akyıldız, 2006: 53).
Günümüzde muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek,
mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla ilişkileri
yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve
kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü kılınmıştır (Şahin, 2017: 95).
Mahalle ve muhtarlık her ne kadar kent idare sistemi içerisinde en küçük birim olarak yer alsa
da idari düzenlemelerde merkezi idare içerisinde değerlendirilmektedir. Mahalle muhtarlığı
merkezi ve yerel idarenin şehir ve kasabaların mahallelerinde bulunan mümessilliğidir. Bunun
sonucunda ortaya çıkan hukuki durumlar şunlardır;
*Tüzel kişiliğinin olmaması ve ayrı bir kamu idaresi/kurumu olarak değerlendirilememesi,
*Kentsel alan yönetimi olan belediyelerle organik/teşkilatsal bir bağlarının bulunmaması,
* Görev ve sorumlulukları ile ilgili denetimin yerel idareler yerine, kaymakamlıklarca (merkezi
idare birimlerince) gerçekleştirilmesi,
*Temel görevlerinden büyük bir çoğunluğunun merkezi idare birimlerinin mahalle düzeyindeki
hizmetlerinin ifasında yardımcı olunması şeklinde belirlenmesi,
* Mahalle organlarının seçiminde adaylık usulünün olmaması ve siyasi partilerin bu kişileri aday
gösterememesi,
* Muhtar maaşlarının yerel yönetimlere ait bütçeler yerine genel bütçeden ödenmesi (Yılmaz ve
Mecek, 2019:780).
Muhtarlık, hem merkezi, hem de yerel yönetimin bir parçası olmakla birlikte aynı zamanda da
bu yönetimlere karşı, mahalle halkının bir temsilcisi olarak görev üstlenen yarı sivil-yarı resmi
demokratik bir kurumdur. Muhtarlığın bütçesi yoktur, hukuki özerkliği de sınırlıdır. Ayrıca
muhtar mahallesindeki veya köyündeki kavgaları, sorunları çözmede önemli roller
üstlenebilmektedir. Bu yönü ile muhtar bir kanaat önderidir. Zira kanaat önderleri halkın
dertleriyle hemhal olmuş, halkın aşina olduğu kişilerden oluşmaktadır (Sezik, 2019: 2508).
Muhtarların yasalarla verilen görevlerinin büyük bir çoğunluğu merkezi idare tarafından verilen
görevlerdir. Buna göre muhtarın Nüfus Kanunu, 111 Sayılı Askerlik Kanunu, 1525 sayılı Şose ve
Köprüler Kanunu, 1O86 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 1412 sayılı Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu, 797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 393 sayılı Muzır
hayvanların itlafı hakkındaki Kanun, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 1593
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sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,1918 sayılı Kaçakçılığın men ve takibine Dair Kanun gibi çok
fazla sayıda kanunda zikredilen görevleri bulunmaktadır.
Bunlar dışında yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberlerini vermek, mahallede
oturanlar hakkında resmi kurumlar tarafından istenilen iyi hal kâğıtlarını yazmak ve konut
senedini onama, mahallede oturanlarla yakından ilgilenerek mahalleye girdiğini haber aldığı
hüviyeti belirsiz ve şüpheli kimseler hakkında kolluğa haber vermek gibi görevleri
bulunmaktadır (Sezik, 2019: 2506).
Belediyenin, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözümü için
gerekli adımları atması esas olmakla birlikte, bu ihtiyaçların bildirilmesi ve takip edilmesi
sorumluluğu da muhtarlık makamındadır. Fakat belirtilen ihtiyaçlar ve talepler belediyeler
tarafından “bütçe imkânları ölçüsünde” ve mahallelinin ortak istekleri göz önüne alınarak
yapılması yaklaşımı benimsendiğinden, mahalleye yönelik hizmetlerin gerçekleşmesi bir
anlamda belediyenin insafına bırakılmıştır.

YEREL SİYASAL AKTÖRLER BAĞLAMINDA BELEDİYE MECLİSLERİ VE
MUHTARLIKLAR
Yerel Siyasette etkili olan aktörler değerlendirildiğinde en öne çıkan aktörün belediye başkanı
olduğu ifade edilebilir. Fakat belediye meclisi ve encümenin de yerel siyasette önemli aktörlerden
olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. “Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar
Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği” başlıklı alan araştırmasında
konuyu ele alan Sezik (2017), yerel siyasette etkili olan diğer aktörleri etki dereceleri açısından
başkandan, meclisten ve encümenden sonra dış paydaşlar olarak ifade edebileceğimiz aktörler
arasında dağıldığını söylemektedir. Bu aktörlerin önemi sırasıyla belediye meclisinde en fazla
üyesi bulunan partinin il başkanı, vali, belediye meclisinde bulunan diğer partilerin il başkanları,
sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kent konseyi şeklinde sıralamaktadır.
Araştırmada yerel siyasetin belirlenmesinde muhtarların etkisiz oldukları değerlendirmesi ayrıca
önemlidir. Oysa yerel siyasette önemli aktörlerden olan muhtarların yerel idareciler ile seçmenler
arasındaki köprü vazifesi görmeleri, onları yerel siyasette önemli aktörlerden birisi haline
getirmiştir. Hâl böyle olmasına rağmen muhtarların önerdiği konuların meclis gündemine girme
düzeyi düşük kaldığı gibi gündeme alınan konulardan karara dönüşenler ise çok daha düşük
düzeylerde kalmıştır.

Belediye meclisinin görev dağılımı ana başlıklar altında ele alındığında;

KURUMSAL
YAPI İLE İLGİLİ
GÖREVLER

MALİ İŞLERLE İLGİLİ
GÖREVLER
KENT
YÖNETİMİ
DİĞER BELEDİYELER VE
KURUMLARLA OLAN
İLİŞKİLER
KONUSUNDAKİ
GÖREVLER

İMAR VE
ŞEHİRCİLİKLE
İLGİLİ
GÖREVLER
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Belediye meclisleri belediyenin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde en önemli organ
olmasına rağmen başkan karşısında güçsüz bir konumu vardır. 3030 sayılı yasada başkanın hem
meclis başkanı hem de encümen başkanı olarak tanımlanmış olması onu karar organının ve
yürütme organının başı olması sonucunu doğurmuştur (Erder ve İncioğlu, 2008: 128). Bütün
bunların yanında büyükşehirlerde ihdas edilen “genel sekreterlik” kurumu da meclise karşı
başkanı güçlendirmiştir. Atama ile gelen genel sekreter başkan adına, onun sorumluluğu ve
direktifleri doğrultusunda hizmetleri görmekle yükümlüdür. Atanmış bir kamu görevlisi olan
genel sekreter başkandan sonra en geniş yetkilere sahip kişi durumundadır. Ayrıca yaptığı
işlemler için meclis karşısında sorumluluğu olmayan genel sekreterin fiili olarak meclisten daha
fazla yetkilerle donatıldığı söylenebilir.
Tablo 1. Türkiye’de Belediye Meclis Üye sayıları
2004

2009

2014

2019

Belediye Sayısı

3225

2950

1397

1389

Belediye Meclis Üyesi
sayısı

34477

34556

21890

20.737

17

14

5

8

Bağımsız Belediye Meclis
Üyesi Sayısı

Kaynak: İç İşleri Bakanlığı, Mülki İdare Bölümleri Envanteri

Belediye meclis üyelerinin seçime giren siyasal partiler tarafından seçilirken hangi kriterlerin öne
geçtiği, mesleki birikimleri ve kent yönetim sistemine neler katabilecekleri gibi durumların göz
önüne alınmadığı daha önce ifade edildi. Dolayısıyla seçimi kazanan belediye başkanının ve parti
teşkilatının lütfu ile meclis üyesi olan siyasilerin yukarıda sayılan görevleri yerine getirirken
bağımsız bir şekilde ve kentin menfaatine uygun davranması beklenmemelidir.
Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının bir yolu, mahalle muhtarlarından oluşan bir
belediye meclisi olabilir. Tablo 1’de görüleceği üzere, Türkiye’de 2019’da gerçekleştirilen mahalli
seçimlerden sonra 20.737’si partili 8’ise bağımsız olmak üzere 20.745 meclis üyesi bulunmaktadır.
Bağımsız belediye meclis üyesi sayısının bu kadar az olması dahi merkezleri Ankara’da bulunan
siyasal partilerin yerel siyaset üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir. Fakat konu
sadece siyasal partilerin etkisindeki meclis üyeleri üzerinden ele alınmamalıdır. Kentler,
mahallelerden oluşmakta ve mahalle mahalle büyümektedir. Muhtarlar da mahalleli tarafından
seçilerek mahallenin iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirmektedir. Ayrıca yerel
yönetimi demokrasi okulu olarak gören değerlendirmelerde yerel yönetim kurumlarının yerel
halka en yakın kurum olması ve demokrasinin tabana yayılmasını sağladığı ifade edilmektedir.
Bu yaklaşım doğru olmakla beraber demokrasinin tabana yayılabileceği en uygun ortamın
mahalle olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla muhtarlardan oluşan meclis, kentte bulunan her bir
mahallenin temsili imkânını sağlayacaktır.
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Mahalle muhtarlarının görevlerini değerlendirdiğimizde;

MERKEZİ
İDARENİN
VERDİĞİ
GÖREVLER

MAHALLE

KENTSEL HİZMETLER
İÇİN YEREL
YÖNETİMLERLE
İLETİŞİM

YÖNETİMİ

YASALARCA
DÜZENLENMEMİŞ
GÖREVLER

Mahalle muhtarları ağırlıklı olarak merkezi idare tarafından çeşitli yasalarla verilen görevleri
yerine getirmektedir. Günümüzde elektronik devlet (e-devlet) uygulaması ile vatandaşlar
merkezi idare ile ilgili işlemlerini rahatlıkla yerine getirdiğinden, muhtarların bu alandaki iş
yüklerinde önemli oranda azalma yaşandığı söylenebilir. Dolaysıya Muhtarlar mahallelerine
hizmet getirmek için yerel yönetimlerle kurdukları iletişim ağlarını güçlendirmişler, iş takibi ve
mahallenin bir bileni olarak mahallelinin kendisine verdiği görevler konusunda daha rahat
hareket eder duruma gelmişlerdir.
Muhtarlık kurumunun itibarının yükselmesi ve muhtarlık seçimlerine olan ilginin artması da son
dönem uygulanan politikalarla ilgilidir. Cumhurbaşkanlığı makamının muhtarlarla belli
periyotlarda gerçekleştirdiği toplantılar, muhtarların özlük haklarında gerçekleştirilen
iyileştirmeler bu politikalardan öne çıkanlardır. Ayrıca belediyelerde kurulan muhtarlık daire
başkanlıkları da muhtarların, mahallelinin ihtiyaç duyduğu yerel hizmetlere daha rahat ulaşması
sonucunu doğurduğu söylenebilir.
Muhtarlık kurumu için bu politika değişikliğinin en önemli kazanımlarından bir diğeri de genç,
eğitimli, hedefi olan kadın ve erkeklerin mahallelerde muhtar adayı olmasıdır. Bu durum
muhtarlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulması sonucunu da beraberinde getirmiştir. Muhtarlık
kurumunun saygınlığının artmasının yanında belediye meclis üyesi olması durumunda
mahallesi ve kenti için üretken, üniversite mezunu, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış, siyasal partiler
adına seçimlere katılmadıkları için siyaseti öncelemeyen gençler kent yönetim sistemine dâhil
olacaklardır. İç İşleri Bakanlığı Mülki idare Bölümleri envanterine göre Türkiye’de 32.164
mahalle bulunmaktadır (e-içişleri.gov.tr). Bu verilerden hareketle mevcut belediye meclis üyesi
sayısı 11.419 artacaktır. Fakat bu artış yerel demokrasinin tabana yayılması ve yukarıda sayılan
olumlu sonuçları doğuracağından bir yük olarak görülmemelidir.

SONUÇ
Günümüz Türkiye’sinde belediye, kent yönetiminde öne çıkan aktör haline gelmiştir. Bu nedenle
başta belediye başkanı ve meclis üyesi olmakla beraber yönetime talipli olan tüm kesimlerin
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kentin ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevre özellikleriyle ilgili güncel bilgilere sahip olması ve
kentlinin beklentilerini bilmesi gerekir. Bunun en kestirme yolu ise kentin en küçük birimi olan
mahallelerin tüm boyutlarıyla tanımasıdır.
Muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilen mahalle ve mahallede yaşayan sakinlerin yaşam
kalitesinin artırılması bu yöneticilerin görevleri arasındadır. Bunun dışında muhtarların
görevleri; belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mahalle ile ilgili
konularda görüş bildirmek ve yasalarla verilen diğer görevleri yapmak şeklinde sayılmıştır.
Mahalle muhtarlığı yönetsel organı ile beraber seçimle iş başına gelse dahi tüzel kişiliği olmayan
ve ağırlıklı olarak merkezi yönetimin bir uzantısı olarak görev yapan bir konumdadır.
Günümüzde kullanımı oldukça yaygın hale gelen e-devlet uygulaması ile muhtarların merkezi
yönetim ile ilişkilendirilen görevlerinde önemli sayıda bir azalma söz konusu olmuştur.
Dolayısıyla muhtarların görevleri içerisinde yerel yönetimlere ilişkin görevler ve yasalarca
tanımlanmamış mahallenin bir bileni- kanaat önderi- lideri olma görevleri ön plana çıkmıştır.
Bu çalışma ile önerilen yapıda, muhtarlar kent yönetim sisteminde yer alan önemli organlardan
biri olan belediye meclis üyesi olacaklardır. Bunun gerçekleşmesiyle yurttaşların yalnızca bir
kesiminin değil, tüm kesimlerin istekleri ve beklentileri muhtarlar üzerinden yerel meclise
taşınmış olacaktır. Bu durum demokrasinin tabana yayılmasının gerçekleşmesi anlamına da
gelecektir. Zira muhtarlar kentin yapıtaşı olarak değerlendirebileceğimiz mahallelerinden
belediye meclislerine geleceklerdir. Bunun yanında muhtarlar, siyasi partilerin listelerinden aday
olmadığı için partizanca uygulamalardan uzaklaşılacağı beklenmektedir.
Bu araştırmada önerilen muhtar meclislerine yönelik olarak getirilebilecek en önemli eleştiri
meclis üyelerinin farklı uzmanlık alanlarından gelmesinin kent yönetimine sağlayacağı yarardır.
Bu eleştiri doğru gibi görülebilir fakat mevcut muhtarlık sisteminde bile Cumhurbaşkanlığının
muhtarlara verdiği önem ve muhtarların özlük haklarında yapılan iyileştirmeler bütün
mahallelerde aday sayısının artmasının yanında adayların meslek çeşitliliklerinin zenginleşmesi
ve nitelikli meslek sahiplerinin adaylıklarının artması sonucunu doğurmuştur. Şu halde belediye
meclislerinin muhtarlardan oluşmasına ilişkin gerçekleştirilecek yasal düzenleme neticesinde
muhtar adaylarının mesleki çeşitliliği ve yeterlilik düzeylerinin daha da artacağına şüphe yoktur.
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