ISSN: 2667-422X

JOURNAL OF SOCIAL, HUMAN AND
ADMINISTRATIVE SCIENCES

Cilt

Volume

Sayı

Issue

Yıl

Year

4
12
2021

SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
2021, Cilt.4, Sayı.12
YAYIN KURULU
BAŞ EDİTÖR
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Turizm Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi, Ankara.
editor@sobibder.org
editor.sobibder@gmail.com
Telefon: +90 312 485 14 60/103

DİL EDİTÖRÜ
Doç. Dr. Ayşe Nevin SERT, Selçuk Üniversitesi, nevinsert@gmail.com

EDİTÖRLER KURULU
Atatürk İlke ve Cum. Tar.: Dr. Öğr. Üye. Mustafa EĞİLMEZ, Kastamonu Üni, megilmez@kastamonu.edu.tr

Coğrafya: Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER, Sakarya Üniversitesi, fdoker@sakarya.edu.tr
Çalışma Ekonomisi: Doç. Dr. Seda TEKELİ, Anadolu Üniversitesi, sakyalcin@anadolu.edu.tr
Çocuk Gelişimi: Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN, İstanbul Medipol Üniver., ayukselen@medipol.edu.tr
Dilbilimi ve Edebiyat: Prof. Dr. İhsan KALENDER, Gazi Üniversitesi, kihsan@gazi.edu.tr
Ekonomi: Dr. Öğr. Üyesi Atilla AYDIN, İstanbul Rumeli Üniversitesi, atilla.aydin@rumeli.edu.tr
Felsefe: Prof. Dr. Hatice Nur ERKİZAN, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi, nerkizan@mu.edu.tr
İşletme Yönetimi: Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ÖZTOPRAK, Başkent Üniv., tarhan@baskent.edu.tr
Maliye: Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, acelikka@ogu.edu.tr
Muhasebe: Prof. Dr. Seyhan ÇİL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, seyhan.cil@hbv.edu.tr
Pazarlama: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi, karamustafa@erciyes.edu.tr
Siyasi Tarih: Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEN, Mersin Üniversitesi, onursen@mersin.edu.tr
Sosyoloji: Doç. Dr. Suna TEKEL, İnönü Üniversitesi, suna.tekel@inonu.edu.tr
Turizm ve Otel İşletmeciliği: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR, Ondokuz Mayıs Üniv, ayse.atar@omu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler: Doç. Dr. Serkan NAKTİYOK, Atatürk Üniversitesi, snaktiyok@atauni.edu.tr

Yakın Çağ Tarihi: Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ, Gaziantep Üniversitesi, agunduz@gantep.edu.tr
Yönetim Bilişim Sistemleri: Doç. Dr. Ersin KARAMAN, Atatürk Üniver., ersinkaraman@atauni.edu.tr

HAKEM KURULU
Prof. Dr. Ahmet TAYFUN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Arzu KILIÇLAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.
Prof. Dr. Cemalettin AKTEPE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Güler SAĞLAM ARI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Hatice Nur ERKİZAN, Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi, Muğla
Prof. Dr. İhsan Kalender, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
Prof. Dr. Mithat ÜNER, Atılım Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Seyhan ÇİL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Prof. Dr. Zeynep ASLAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Doç. Dr. Ersin KARAMAN, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Doç. Dr. Seda TEKELİ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Doç. Dr. Serkan NAKTİYOK, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Doç. Dr. Suna TEKEL, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Doç. Dr. Evren GÜÇER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Doç. Dr. Kadri Gökhan YILMAZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Doç. Dr. Lütfi BUYRUK, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.
Doç. Dr. Mehmet BAŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Doç. Dr. Metehan TOLON, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Doç. Dr. Nuray TOSUNOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara.
Doç. Dr. Saadet Pınar TEMİZKAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Doç. Dr. Selma KALYONCUOĞLU, Ankara HBV Üniversitesi, Ankara.
Doç. Dr. Yaşar KAYA, İnönü Üniversitesi, Malatya
Dr. Öğr. Üyesi Ali Turan BAYRAM, Sinop Üniversitesi, Sinop.
Dr. Öğr. Üyesi Atilla AYDIN, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Özlem ÇETİNKAYA, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
Dr. Öğr. Üyesi Gül ERKOL BAYRAM, Sinop Üniversitesi, Sinop.
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe Öztoprak, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SOLMAZ, İnönü Üniversitesi, Malatya,
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEN, Mersin Üniversitesi, Mersin.
Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZDEMİR AKGÜL, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Dr. Öğr. Üyesi Zeki YÜKSEKBİLGİLİ, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul.

BU SAYIDA HAKEMLİK YAPANLAR
Prof. Dr. Ali YAYLI, AHBV.
Prof. Dr. Evren GÜÇER, AHBV.
Prof. Dr. Zafer KANBEROĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
Doç. Dr. Abdullah BALCIOĞULLARI, Çukurova Üniversitesi.
Doç. Dr. Aygül KILINÇ, Gaziantep Üniversitesi.
Doç. Dr. Güliz KOLBURAN, İstanbul Aydın Üniversitesi.
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
Doç. Dr. İzzet YÜCETOKER, Marmara Üniversitesi.
Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU, Hacettepe Üniversitesi.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ATAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
Dr. Öğr. Üyesi Kader BAHAYİ, Nişantaşı Üniversitesi.
Dr. Öğr. Üyesi Kahraman GÜLER, İstanbul Aydın Üniversitesi.
Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ÇAKMAK BARSBAY, AHBV.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TORUSDAĞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
Dr. Öğr. Üyesi Barkan ESKİİLİ, Doğuş Üniversitesi.
ODAK VE KAPSAM
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın odağında;
Sosyal Bilimler alanındaki profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel
uygulamalara katkı sağlayan teorik ve uygulama arasında köprü olan, Sosyal
Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası karşılaştırmaları inceleyen eserler yer
almaktadır.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nin yayın kapsamında;
Arkeoloji, Atatürk İlke ve Cumhuriyet Tarihi, Avrupa Birliği, Bankacılık ve
Sigortacılık, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Beşiri ve İktisadi Coğrafya, Bilgi ve
Belge Yönetimi, Bölgesel Çalışmalar, Çağdaş Dünya Tarihi, Çocuk Gelişimi,
Dilbilimi, Ekonometri, Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları, Eskiçağ Tarihi,
Felsefe, Finans, Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji, Fiziki Coğrafya,
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Gelişim Psikolojisi, Genel Türk Tarihi, Görsel
İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler, İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi, İletişim
Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Muhasebe,
Nicel Karar Yöntemleri, Organizasyon, Ortaçağ Tarihi, Osmanlı Kurumları ve
Medeniyeti, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Pazarlama, Reklamcılık,

Sanat Tarihi, Sinema, Siyasi Düşünceler, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset
Bilimi, Siyasi Tarih, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Psikoloji, Sosyal ve
Kültürel Antropoloji, Sosyoloji, Turizm, Türk İslam Sanatı, Uluslararası İktisat,
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uygulamalı Psikoloji, Üretim ve
Operasyon Yönetimi, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yerel Yönetimler, Kent ve
Çevre Politikaları, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Strateji,
Yükseköğretim Çalışmaları yer almaktadır.
YAYIN SIKLIĞI
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi elektronik ortamda yayın yapan hakemli
bir dergidir. Aylık yayın yapan dergide yılda 12 sayı yayınlanmaktadır.
YAYIN DİLİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi Türkçe olarak yayın yapmaktadır. Ancak
her bir makalede İngilizce başlık, abstract ve keywords bulunmalıdır.

INDEX
DRJI | Directory of Research Journals Indexing
RI-ROOTINDEXING
ReseachBib – Academic Resource Index
ROAD | ROAD, The Directory of Open Access Scholarly Resources
ISI | International Scientific Indexing
Eurasian Scientific Journal Index
ICI Index Copernicus International
General Impact Factor
CiteFactor
Asos Index
Scientific Indexing Services
EuroPub Database

SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
2021, Cilt.4, Sayı.12
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
Araştırma Makalesi
Sağlıklı Yaşlanma ve Halk Eğitim Süreçlerinde Amatör Korolar İçin Yerel
Yönetimlerin Önemi: Şehrin Şarkısı
(The Importance of Local Governments for Amateur Chorus in Healthy Aging and Public
Education Process: Song of The City)
Elçin ERGİN TALAKA, M. Kemal ÖKTEM
ss.1121-1140.
Araştırma Makalesi
Yaşayan İnsan Hazineleri Deneyimsel Turizmde Nasıl Bir Rol Üstlenebilir?
(How Can Living Human Treasures Play Role in Experiential Tourism?)
Sevcan BİLGİMÖZ, Bilgehan GÜLCAN
ss.1141-1160.
Kavramsal Makale
Aktif İşgücü Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkisi
(Impact of Active Labor Policies on Employment)
Nida GÜNSAN, Haluk YERGİN
ss.1161-1180.
Kavramsal Makale
G7 Ülkelerinin Hukukun Üstünlüğü Performanslarının Analizi: Uta Yöntemi
ile Bir Uygulama
(Analysis of The Rule of Law Performances of The G7 Countries: An Application with
The Uta Method)
Furkan Fahri ALTINTAŞ
ss.1181-1192.
Kavramsal Makale
Trikotillomani Tanı ve Tedavisine Güncel Bakış
(Current Overview of Diagnosis and Treatment of Trichotillomia)
Mert Can ÇOBAN
ss.1193-1210.

Kavramsal Makale
Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisinin İncelenmesi
(Examination of Cognitive Behavioral Therapy of Panic Disorder)
Kahraman GÜLER, Muhammed USLUCA, Mahmut YILMAZ
ss.1211-1222.
Kavramsal Makale
Andırın’ın Yavaş Şehir (Cittaslow) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma
(A Research Towards Determining Andirin's Calm City (Cittaslow) Potential)
Nadire KARADEMİR
ss.1223-1244.

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi

2021, 4(12): 1121-1140.
DOI:10.26677/TR1010.2021.897
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sağlıklı Yaşlanma ve Halk Eğitim Süreçlerinde Amatör Korolar İçin Yerel
Yönetimlerin Önemi: Şehrin Şarkısı

Dr. Öğr. Üyesi Elçin ERGİN TALAKA, Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi, Kastamonu, e-posta: eergin@kastamonu.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2766-1285
Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ankara,
e-posta: kemalok@hacettepe.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2040-426X

Öz
Bu araştırmanın amacı, amatör koristlerin profillerini, yaşlanma sürecinde koristlerin
kazanımlarını, yerel yönetim desteği alma durumlarını, yerel yönetim desteğine ihtiyaç duyma
nedenlerini ve yerel yönetimlerin bu konudaki desteklerine ilişkin görüşlerini belirlemektir.
Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ilinde çalışmalarını sürdüren iki amatör koro
oluşturmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden örnek olay-durum çalışması deseni ile yürütülen
çalışmada, seçilen iki amatör koro ile e-mülakat uygulanmıştır. Elde edilen cevaplar frekans
analizi ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Açık uçlu soruların analizinde, Word Stadt 8 ve Qda
Miner programları kullanılmıştır. Analiz sonucunda; katılımcıların çoğunluğunun emeklilik
dönemindeki kişiler olduğu ve mevcut yerel yönetim desteğini yetersiz buldukları belirlenmiştir.
Koro çalışmaları ile elde edilen en önemli kazanımların kültürel aktarım, sosyalleşme ve öz
müziğin tanıtılmasında kolaylık olduğu ve yerel yönetim desteğini doğuran başlıca nedenlerin
kitlelere ulaşma, yardım konserleri düzenleme, çalışma yeri ve ürünlerin sunulmasında yaşanan
sorunlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Abstract
The purpose of this research is to determine the profiles of amateur choristers, their achievements
in the active aging process, their status of receiving local government support, the reasons for
needing local government support and the views of local governments on their support in this
regard. The sample group of the research consists of two amateur choirs working in Ankara. In
the study, which was carried out with the case study design, which is one of the qualitative
research designs, e-interviews were applied with two selected amateur choirs. Some of the
answers obtained were subjected to frequency analysis, and the answers to the open-ended
questions were analyzed with Word Stadt 8 and Qda Miner programs. As a result of the analysis;
It was determined that the majority of the participants were people in the retire period and they
found the current local government support insufficient. It has been concluded that the most
important gains obtained with choir studies are cultural transfer, socialization and ease of
promotion of core music, and the main reasons for local government support are the problems
experienced in reaching the masses, organizing charity concerts, working place and presenting
products.
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GİRİŞ
Bir eğitim alanı ve aracı olmanın yanında bir sanat dalı olarak müzik, her yaşta bireye özel veya
genel olarak faydalıdır. Bu katkı, bir müzik yapıtını seslendirme ve yorumlamanın birey(ler)e
solo veya grup olarak sanatsal açıdan ve belirli estetik değerlere bağlı kalarak kendini özgürce
ifade etmesinde (expressing oneself) görülebilmektedir. Bu vesile ile bir ürün ortaya koyulmakta
(sanat icra etmek ve üretmek), ruhsal ve bedensel olarak rahatlama sağlanmakta ve bir gruba ait
olma (social inclusion) duyguları hissedilebilmektedir. Çalışmalar sırasında bireylerin müzikal
gelişimlerine ek olarak, aidiyet duygusu gelişimi, boş zamanların değerlendirilmesi için etkili ve
alternatif bir alan yaratımı, bireyin kendini diğer üyelerle (social equity) eşit şekilde ifade etme
şansına sahip olması, grup içerisinde ortak bir amaç ile hareket etme (takım çalışması: teamwork)
ve sosyal paylaşım (kollektif bilinç ve de dayanışma: solidarity), toplumsal bütünlük (social integrity)
ve beraberlik (unity) gelişiminin de sağlandığı düşünülmektedir.
Bir ulusun müzik kültürünün gelişiminde koro sayesinde ortak kültür oluşumuna dikkat çeken
Uçan (2001:13)’a göre korolar “kişisel gelişim, özgüven geliştirme, akademik ortam oluşturma, birlik
olma, örgütlenme, topluluk halini alma ve birlikte bir eser seslendirme olanakları ile bireylerde sanatsal ve
sosyal sorumlulukları artırır”. Ersoydan ve Karakelle (2014:37) koroda “birbirinden farklı kültürel
ve sosyal çevrelerden gelen bireylerin müzikal anlamda bir “müzik topluluğu”, sosyolojik anlamda
ise “topluluk” niteliği taşıdığını ve ortak kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlar ile dayanışma ortamında
çalıştığını” vurgulayarak bu görüşü desteklemektedir.
Bireylerin koro içerisinde yer alması için gözetilen şartlar, amaçlar aynı zamanda ortaya çıkan
ürünlerin özelliğini de belirlemektedir. Özellikle amatör korolarda şarkı söyleyen bireylerin
mesleği, yaşı ne olursa olsun yüksek isteklendirme ve duygusal doyum beklentisi ve öncelikle
mutlu olmak amacı ile bir koroya dâhil olduğu düşünülmektedir. İş, okul veya günlük yaşamın
diğer yorucu öğelerinden veya duygusal-sosyal zorluklardan uzaklaşarak farklı bir kanala
odaklanma, duyguların dışa vurumu, rahatlama, bir ürüne katkı sağlama hissinin geliştirdiği
başarı duygusu, boş bir vakti bir disipline ait özel bir alanda teorik ve pratik çalışmalarla
bilgilenerek-kültürlenerek verimli kullanmak ve belki de en önemli kazanımlardan biri olan farklı
bireylere saygı duyma bir koro çalışmasının arkasında yatan etkili ve derin boyuttur. Amatör koro,
toplumun sosyal açıdan önemli bileşenleridir, ancak bunların yönetimi, düzenlemeleri karmaşık
yapılardır. Örneğin, “çağdaş teknikleri kullanan enstrümantal olarak eşlik eden koral besteler için,
profesyonel ve bütçesel kaynaklar kıttır ve genellikle küçük liberal sanat kurumlarında bulunanın ötesinde
araçsal güçler ve uzmanlık gerektirir” (Thoburn, 1971:11).
Coşkun (2013: 156), amatör müzik topluluklarını, "insanların müzik dışında bazı amaçlara ulaşmak
için bir araya geldikleri bir olgu" olarak tanımlarken, koroya katılmanın müzik dışı amaçlarına ve
faydalarına dikkat çeker. Koroların gruplar halinde şarkı söylendiği bir yer olmasının yanı sıra
insanlar ve kolektif yaşam arasındaki ilişkilere yön verme gibi özellikleri ve belli bir kültürel
yapısı, gelişim aşamaları, sosyal ve grup kültürü unsurları ve bazı değerleri vardır.
Görüldüğü gibi amatör korolar tarafından gerçekleştirilen müzik çalışmaları toplumsal hayatta,
özellikle yaşlılık döneminin daha verimli ve sağlıklı geçirilmesi açısından emekli bireylere sosyal,
sağlık, biliş, davranış ve algı açısından birçok fayda sağlamaktadır. De Nora (2013)’e göre şarkı
söylemek, “üzücü bir geçmişin sert yaşamını ifade ederken kişilerin esnek olmalarına, gelecekteki
olasılıkları düşünmelerine de etkili olmaktadır. Prova ve konserlerde kolektif müzik pratiği günlük
yaşamdan ayrı olarak gerçekleştiği için insanların geçici hayali dünyalar yaratmalarını sağlayarak
dışardaki gerçek yaşamla baş etmelerine yardımcı olabilir. Müziği toplu olarak yapmak, zor yaşam

1123

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12): 1121-1140.

koşullarında anlık rahatlama sağlayan müzikal bir “iltica” olarak çalışır” (Akt: Palheiros, 2017:65).
Yaşlanma sürecinde müzik, sosyal hayata katılmaktan vazgeçen kadınlar ve çeşitli nedenlerle
ruhsal sıkıntı yaşayan kişiler için iletişimin ana kanalıdır ve her şeyden önce duyguları, niyetleri
ve anlamları paylaşabilen bir yol çizme özelliği sayesinde hayatı güzelleştirmekte ve
kolaylaştırmaktadır. 2003 Chorus America araştırmasında (Bell, 2004: 39), “23 milyondan fazla
Amerikalı yetişkinin haftalık topluluk temelli korolarda şarkı söylediğini, yetişkin amatör şarkıcılar üzerine
yapılan araştırmaların yetişkin amatör şarkıcıların tutarlı bir demografik ve müzikal görünüş
oluşturduğunun” tespit edilmesi, bahsi geçen faydaların farklı ülke ve kültürlerdeki yaşlanma
süreci yaşayan bireyler için de geçerli olduğunun bir göstergesi olabilir.
İnsan-mekân etkileşimi, insan-insan etkileşimi ve insan-grup etkileşiminin üst seviyede olması,
koro kültürünün toplum ve sanat açısından önemini göstermektedir. Bu etkileşimler sayesinde
aidiyet duygusunun gelişimi “yabancılaşma (alienation)” problemine bir çözüm olabilir. Bir
koronun parçası olmanın bireye verdiği duygular, ayrıcalık-önem hissine dönüşmekte ve giderek
müziğe, sanata ve ait olunan gruba verilen önem artmaktadır. Bir grup insanın birlik ve
beraberlik içerisinde kültürel öğeleri içeren ve toplumu ilgilendiren ve etkileyen sanatsal
çalışmalarının desteklenmesi gerekmekte özellikle yerel yönetimler sayesinde bu desteğin
verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu destek sayesinde sosyal anlamda sanatın,
kültürel öğelerin çok sayıda insana ulaşması sağlanmaktadır. Ülkemizde “herkesin bilim ve sanatı
serbestçe öğrenme ve bu alanda her türlü araştırma hakkına sahip olması 1961 anayasası ile sosyal ve
kültürel kalkınma için iktisadi plan yapma görevini bireylere yüklerken, 1982 anayasası ile devlete
sanatçıyı, sanat eserlerini destekleme, sanat ile ilgili oluşumları koruma ve yayılmasındaki gerekli tedbirleri
alma yükümlülüğü vermektedir” (Ay, 1982). Böylece, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı
sağlamak ve desteklemek, devletin görevleri arasındadır. Bu destekleri devlet adına çeşitli
kurumlar belli kanunlar kapsamında yapmaktadır. Örneğin, 5393 sayılı belediye kanununda
belirtildiği üzere; mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla kültür ve sanat faaliyetlerinin
geliştirilmesi belediyelerin görev ve sorumlulukları arasındadır (Erdoğan, 2008:200). Yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sanatla doğrudan ilişkili kamu kurumları aracılığı ile koro
sanatsal çalışmalarının desteklenmesinin;
•
•

•
•

Genç (küreselleşme, ekonomik sistem ve belirsizliklerle daha etkin hazırlık yapması
beklenen kesim),
Yaşlı (toplumun ortalama yaşam süresinin artması ile yaşlı nüfusun görece artışı ve yaşlılara
sunulan hizmetlerin kalitesinin yükselmesi beklentileri olan yaşlılar ve yakınlarını kapsayan
kesimler),
Hasta (fiziksel ve ruhsal koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi etkinliğinin geliştirilmesi
beklentisinde olan kesimler ve yakınları),
Sağlıklı bireyler (yaşam kalitesinin artışını, uluslararası, ulusal, yerel yönetişim kalitesinin
artmasını beklerken, sağlık ve refahını geliştirmek isteyen toplumun kesim) açısından
faydalı olacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde yerel yönetimlerin değişik yaş grupları arasında aktivite programları ve orta yaş üstü
bireyler için fiziksel aktivite alanı oluşturma amacı ile ortaya koyduğu kültür ve sanat
etkinliklerine baktığımızda;
“Etkinlikler çerçevesinde çeşitli müzik topluluklarının konser ve gösterileri, film gösterimleri, sergiler ve
yarışmalar düzenlenmekte olduğunu, böylece yerel halkı sanatsal ve kültürel yönden geliştirmenin yanı
sıra, yerel yönetimlerle halk arasında kaynaşma sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Büyük kent
belediyelerinin kendi bünyelerinde kent orkestrası, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf
Müziği toplulukları oluşturması, gençlik ve çocuk korosu kurmaları bu kapsamda değerlendirilebilir.
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Oluşturulan gruplar kent içinde ve dışında organize edilen çeşitli etkinliklerde konserler ve gösteriler
düzenleyerek izleyicilerle buluşmaktadırlar. Ayrıca Büyük kent belediyesine ait kültür merkezlerinde ve
salonlarda amatör ve profesyonel sanat topluluklarına gösteri yapma olanağı tanınmakta, bazı günlerde
çalışma yapmaları konusunda gruplara kolaylık sağlanmaktadır” (Bozdemir, 2009: 89).
Bu araştırmada, yerel yönetimlerimizin bilinen çalışmalarına ek olarak özellikle amatör koro
çalışmalarını destekleme durumlarına ait korist beklentileri ve destek boyutları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Literatürde amatör koroların toplumsal ve bireysel faydaları ile ilgili çalışmalar
tespit edilmiş fakat yerel yönetim-sanat toplulukları ile ilgili belirgin çalışmalara
rastlanılmamıştır. Araştırma, örneklem olarak alınan koristlerden yola çıkarak amatör koroların
çalışmalarında yerel yönetimlerden beklenen yardım alanlarını tespit etmek açısından önem
taşımaktadır.

ARAŞTIRMA SÜRECİ
Amaç
Bu araştırmanın amacı, amatör korolarda şarkı söyleyen bireylerin koro sayesinde edindiği
kazanımları belirlemek ve amatör koroların yerel yönetim desteğine ihtiyaç duyduğu boyutları
tespit etmektir.

Yöntem
Araştırma nitel bir alan araştırmasıdır. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden örnek olay (case
study) deseni kullanılmıştır. “Bir grup, bir program, bir kuruluş, bir kişi, süreç veya sosyal bir olgunun
yoğun ve bütüncül tanımı ve analizi” olarak ifadelendirilen örnek olay deseni “nasıl” ve “neden”
sorularına yanıt aramaktadır” (Merriam 1998, Akt: Sığrı, 2018). Araştırmada koro katılımcılarının
yerel yönetim desteği alma durumlarının tespit edilmesi ve mevcut destek durumlarına ait
görüşlerinin ayrıntılı şekilde betimlenmesi amacı ile bu yöntem tercih edilmiştir.

Katılımcılar
Araştırmaya katılan kişiler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik örneklem ile seçilmiştir.
Amaçlı örnekleme “araştırmacının araştırma amaçlarına göre örneklem için alacağı öğeleri kendisinin
seçtiği olasılık dışı bir tekniktir” (Sığrı, 2018:127). Tipik örneklem yönteminin kullanılmasının
sebebi, araştırma amaçları doğrultusunda bir evrenin temsilci bir örneği yerine, soruna en uygun
kesimi araştırma konusu yapmaktır. Bu amaçla, Ankara ilinde faaliyet gösteren iki amatör
koronun koristlerinden oluşan 74 kişi ile görüşülmüştür.

Verilerin Toplanması
Araştırmada veri toplama tekniklerinden tam yapılaştırılmış-kalıplaştırılmış mülakat yöntemi
tercih edilmiştir. Kalıplaştırılmış mülakat yöntemi, “ayrıntılı bir anket biçimindedir ve oldukça
yapılaştırılmıştır” (Balcı, 2013:167). Görüşme-mülakat teknikleri “sözlü iletişim yolu ile insanları ve
onlarla ilişkili durumları anlama” (Gürbüz ve Şahin, 2015. Akt: Sığrı, 2018, 241) olarak
betimlenmektedir. Araştırmanın yapıldığı sürenin dünyayı etkileyen Pandemi dönemine denk
gelmesi sebebi ile görüşme, e-posta mülakat şeklinde yürütülmüştür. Hazırlanan görüşme formu
içerik ve anlam bakımından uzman görüşüne sunulmuş ve son şekli verilmiştir. Etik
prosedürlere ilişkin işlemler yapıldıktan sonra katılımcı bilgilendirme metni hazırlanan görüşme
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formu, e-posta yolu ile uygulamaya konulmuştur. Görüşme formu 4 adet demografik soru, 16
kapalı uçlu soru ve 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Görüşme formu ile 5 temel soruya cevap
aranmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

Amatör koro çalışmalarının bireysel amaçları ve faydaları neler olabilir?
Amatör koro çalışmalarının toplumsal amaçları ve faydaları neler olabilir?
Yaşlanma sürecindeki bireylerin koro çalışmaları sayesinde elde ettiği kazanımlar neler
olabilir?
Yerel yönetim (lerin) mevcut çalışmaları destekleme durumlarına ait katılımcıların görüşleri
nelerdir?
Yerel yönetim desteği alarak çalışma yapmanın koro çalışmalarına sağlayacağı teknik ve
psikososyal getiriler neler olabilir?

Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler türlerine göre; frekans analizi ve içerik analizine tabii
tutulmuştur. Görüşme formunda yer alan demografik bilgiler ve kapalı uçlu ifadeler frekans
analizi yapılarak yorumlanmıştır.
Görüşme formunda yer alan 5 açık uçlu soruya ilişkin yanıtlara ise içerik analizi uygulanmıştır.
Bu aşamada, içerik analizi türlerinden klasik-geleneksel (conventional) analiz tercih edilmiştir.
“Geleneksel içerik analizinde kodlar ve kategoriler verilerden elde edilmektedir. Genel bir olayı açıklamayı
amaçlayan çalışma tasarımlarında kullanılan bu yöntem, tümevarımsal kategori geliştirmeleri yapmaya
olanak sağlar” (Sığrı, 2018:298). Katılımcılardan elde edilen cevaplar içerisinde ortak fikri
çağrıştıran ifadeler kodlar belirlenmiş daha sonra ortak amaç ifade eden kodlar belirli kategoriler
altında birleştirilmiştir.
Çalışmada elde edilen demografik veriler frekans tablolarına dönüştürülmüştür. Açık uçlu
sorulardan elde edilen ifadeler ise incelenerek kodlar oluşturulmuş, daha sonra temalar
belirlenmiştir. Belirlenen kodlar QDA Miner ve Wordstadt 8 programları ile analize tabii
tutulmuştur. Son aşamada ise katılımcılardan alınan ifadeler, tema ve kodlara göre yeniden
düzenlenerek ve incelenerek yorumlanmıştır.

BULGULAR veYORUM
Görüşme formundan elde edilen veriler iki bölümde analiz edilmiştir. İlk bölümde demografik
bilgiler ile katılımcıların koro çalışmalarına ve yerel yönetim desteklerine ait kapalı uçlu sorulara
verdikleri yanıtlar yer almakta, ikinci bölümde ise açık uçlu sorulara verilen yanıtları yer
almaktadır. Ayrıca bireylerin konu ile ilgili düşüncelerini ve bu düşüncelerin kod-kategoriler
arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması amacı ile sık sık doğrudan alıntılara yer verilmiştir.

Demografik Bilgiler ile Katılımcıların Koro Çalışmalarına ve Yerel Yönetim
Desteklerine İlişkin Görüşleri
Tabloda 1’de görüldüğü üzere; katılımcıların %60 (N=45)’ı kadınlardan, %39,2’si (N=29)
erkeklerden oluşmaktadır. İncelenen iki amatör koroda katılımcıların çoğunun kadınlardan
oluşması, kadınların boş vakitlerini geçirmek için sanat kollarına yönelmede daha aktif olup
olmadığını düşündürtmektedir. Diğer bir açıdan kadınların sosyal hayata karışması için
imkânlarının kısıtlı olması olasılığı da böyle bir sonuç yaratabilir.
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Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgileri ve yerel yönetim desteklerine ilişkin durumları
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Çalışma durumu
Eğitim durumu

Koroya devam süresi

Katılım aracı

Koro türü
Koro sayısı

Destek alınmış kurumlar

Yerel yönetim desteğine
başvurma durumu
Yerel yönetim destekli
çalışmalar görme durumu
Yerel yönetim desteklerini
yeterli bulma durumu
Desteklenmiş bir yardımhayır kurumu konseri verme
Şu anki çalışmaların yerel
yönetim tarafından
desteklenme durumu
Toplam

Gruplar
Erkek
Kadın
31-40
41-50
51-60
61-70
Emekli
Çalışan
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
1
2-5
6-10
11 ve üzeri
Arkadaş
Reklam- afiş
Konser
Kendi araştırması-ilgisi
Tsm
Thm
1
2-4
4 ve üzeri
Belediyeler
Sendika
Üniversiteler
Dernekler
Çeşitli devlet kurumları
Hiçbiri
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Yeterli
Yetersiz
Evet
Hayır
Evet
Hayır

n
45
29
1
9
46
18
55
19
9
13
37
15
9
25
21
19
28
1
24
21
25
49
42
29
3
19
4
3
14
11
23
35
39
46
28
18
56
32
42
19

%
60,8
39,2
1,4
12,2
62,2
24,3
74,3
5,7
12,2
17,6
50,0
20,3
12,2
33,8
28,4
25,7
37,8
1,4
32,4
28,4
33,8
64,9
56,8
39,2
4,1
25,7
5,4
4,1
18,9
14,9
31,1
47,3
52,7
62,2
37,8
24,3
75,7
43,2
56,8
25,7

55

74,3

1036

100

Katılımcı koristlerin %62.2’sinin (N=46) 51-60 yaş aralığında olduğu ve %24,3’ünün (N=18) ise 6170 yaş aralığındaki bireylerden oluştuğu görülmekte ve %74,3’ünü (N=55) emekli bireyler
oluşturmakta ve %25,7’si (N=19) halen çalışmaktadır. Çalışmada sözü geçen “sağlıklı yaşlanma”
sürecinde bireylerin özellikle emeklilik evresinde sosyal hayata karışması, çeşitli aktivitelere
devam ederek kendini toplumdan ve hayattan kopmuş hissetmemesi anlamında önemlidir. Bu
açıdan bakıldığında korodaki katılımcıların büyük oranda 51 yaşından büyük olması ve emekli
bireyler olması dikkat çekicidir. Müziğin, amatör koro çalışmalarının bireylerde her anlamda
yarattığı bedensel ve ruhsal rahatlama ile özellikle belirli yaşın üzerinde ve emekli olan bireyler
için ideal bir “sağlıklı yaşlanma” aktivitesi olduğu düşünülmektedir.
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Katılımcıların Eğitim durumlarına baktığımızda, ağırlıklı oranların lisans ve yüksek lisans
mezunlarında bulunduğu ve katılımcıların yarısının (%50, N=37) üniversite mezunu, %20,3’ünün
ise yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıları koroya devam yılları açısından
incelediğimizde, %33,8 (N=25) oranında katılımcı en az 2 en fazla 5 yıldan beri koristlik
yapmaktadır. Yakın bir oranla 6-10 yıldır koroya devam eden kişiler ise grup içinde %28,4’lük
(N=21) bir dilimde yer almaktadır. 11 ve daha fazla süredir koroya devam eden kişilerin ise oranı
tüm grup içerisinde %25,7 (N=19)’dir. Bu noktada belirli bir eğitim seviyesine erişmiş kişilerin
boş zamanlarını değerlendirmek için daha faydalı ve üretken aktiviteleri tercih ettiği ve bu
aktiviteleri uzun yıllar devam ettirdiği düşünülmektedir.
Katılımcıların koroya başlamasına etken olan sebepler arasında en yüksek oranın %37,8 (N=28)
ile “arkadaş” faktöründe olduğunu görmekteyiz. Bu etkeni %32,4 (N=24) ile “bir konseri
izleyerek etkilenme” takip etmekte ve kişilerin kendi çaba ve ilgisinin koroya katılım sebebi
olarak cevaplanma oranı tüm grup içerisinde %28,4 (N=21) olduğu görülmektedir. Bu sonuç,
kişilerin sosyal hayatta birbirlerini etkilemesinin olumlu sonuçları olarak görülmekte ve
bireylerin ne kadar çok sanatsal etkinliğe katılır ise o kadar sanattan etkileneceği ve sanata
yaklaşacağı düşünülmektedir.
Katılımcıların %64,9’u (N=49) Türk halk müziği korosunda şarkı söylemekte ve %33,8’i (N=25)
Türk sanat müziği korosunda yer almaktadır aynı zamanda %56,8’i (N=42) 1 koroya devam
etmekte iken, %39,2’si (N=29) 2 ila 4 koroya devam etmektedir. Oranlar incelendiğinde
görülmektedir ki bireyler öz müziğimizi icra ederek keyifli vakit geçirmekte ve tek koro ile
yetinmeyerek daha fazla icra alanı aramaktadır. Bu durum, kişiler arası sosyalleşmenin ve amatör
müzik eğitiminin önemli bir kolu olan amatör koroların toplum için ne kadar faydalı olduğunun
bir göstergesi olabilir.
Koristlerin geçmiş çalışmalarında destek aldığı kurumlar incelendiğinde hiç destek alınmadığı
yönünde verilmiş yanıtlar %31,1 (N=23) oranı ile en fazladır. Bu oranı yerel yönetimlerin desteği
%25,7 (N=19) oranı ile takip etmektedir. Çeşitli derneklerin desteklerinin bulunduğunu belirten
kişi sayısı %18,9 (N=14)’dir ve üniversiteler (%4,1, N=3) ve sendikaların (%5,4, N=4)
desteklerinden bahseden yanıtlayıcı sayısının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir.
Yerel yönetimlerin sanatsal faaliyetlerle ilgili desteklerini yeterli bulma durumlarına
baktığımızda, katılımcıların %75,7’si (N=56) desteklerin yetersiz olduğunu belirtmekte %24,3’ü
(N=18) ise yerel yönetimlerin konu ile ilgili desteklerini yeterli bulmaktadır. Bununla birlikte,
katılımcıların koro çalışmaları- eser sunumu-ulaşım-reklam-saz-mekân vb. açılardan bir yerel
yönetim desteğine başvurmuş olma durumlarında, %52,7 (N=39) oranında başvuru yapılmadığı
ve %47,3 (N=35) oranında başvuruda bulunulduğunu görmekteyiz. Ayrıca, %62,2’si (N=46)
yaşadığı yerde yerel yönetim destekli sanatsal çalışmalar gördüğünü, %37,8’i (N=28) bu tarz
çalışmalara rastlamadığını belirtmiştir. Oranlar incelendiğinde yerel yönetimlerin bahsi geçen
konuya verdiği destek kişiler tarafından yetersiz bulunmaktadır fakat bununla birlikte bu desteği
yetersiz bulan kişilerin yerel yönetim desteğine büyük oranda başvurmamış olması dikkat
çekicidir. Gerekli talepler olmadığı için bir yerel yönetimden yardım gelmemiş olma durumunun
yanı sıra kişilerin, mevcut çalışmaların azlığı veya benzer örneklerden dolayı yardım
edilmeyeceğine dair inanç geliştirmiş olabileceği düşünülmektedir.
Yerel yönetim desteği ile bir hayır kurumunda konser verme durumlarına açısından
katılımcıların %56,8’i (N=42) böyle bir konser gerçekleştiremediğini, %43,2’si (N=32) ise
gerçekleştirebildiğini belirtmiştir. Son olarak, yakın zamanda veya şu anki çalışmalarında her
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anlamda yerel yönetim desteği alıp almadıklarına ilişkin soruya %74,3 (N=55) oranında “hayır”,
%25,7 (N=19) oranında ise “evet” cevabını verildiği görülmektedir. İncelenen iki amatör koro
özelinde bugüne kadar bir hayır kurumunda konser verilmediği ve yakın zamanda yerel yönetim
desteği alınmadığı görülmektedir.

Katılımcıların Konu ile İlgili Görüşlerini Yansıtan Değerlendirmeler
Yapılan analiz sonucunda; 1. Amatör koro çalışmalarının bireysel sosyal amaçları ve yararları, 2.
Amatör koro çalışmalarının toplumsal sosyal amaçları ve yararları, 3. Yaşlanma sürecindeki
kişilerin amatör bir koro üyesi olarak elde ettiği kazanımlar, 4. Yerel yönetimden destek alma
sebepleri 5. Yerel yönetim desteği alarak çalışma yapmanın koro çalışmalarına sağlayacağı teknik
ve psikososyal getiriler başlıklarından oluşan 5 ana kategori belirlenmiştir. Katılımcılara ait
ifadeler “G” (görüşme formu sayısı) ile doğrudan alıntı biçiminde sunulmaktadır.
Tablo 2. Bireysel Sosyal Amaç - Yarar Kategorisi Altında Yer Alan Kodlara Ait Tekrar Sıklıkları
ve Frekansları
Kategori

Bireysel Sosyal Amaç ve Yarar

Kod
İfade gelişimi
Sosyal olma
Kaynaşma
Kendine inanma
Bireysel tatmin
Başarı paylaşımı
Arkadaş edinme
Eğlenme
Dinlenme
Faydalı etkinlik
Sosyal çevre
Kültür aktarımı
Birliktelik
Bütünlük
Birlikte üretim
Halka ulaşma

n
3
26
26
4
11
12
10
7
3
15
13
22
23
13
18
4

Hobi
Ortak kültür
Disiplin
Yardımlaşma
Destek

2
12
2
2
2

2,7
14,7
2,7
2,7
2,7

230

100

Toplam

1129

%
4,0
33,3
34,7
5,3
14,7
16,0
13,3
9,3
4,0
18,7
17,3
29,3
30,7
17,3
24,0
5,3
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Şekil 1. Amatör Koro Uygulamalarının Bireysel Sosyal Amaçlarını ve Yararlarını Göstermektedir.

Grafikte görüldüğü üzere katılımcılar, amatör koroların bireysel sosyal anlamda en fazla oranda
“kaynaşma” (%34.7, N=26) sağladığını belirtmişlerdir. G73, “Amatör koro, insanların boş
zamanlarını değerlendirmeli, yeni arkadaşlar kazandırmalı, toplumsal kaynaşma sağlamalı, kendini ifade
etme yeteneği kazandırmalı” görüşü ile bu fikre destek vermektedir. G9, “Toplumsal kaynaşma,
özellikle belirli yaşın üstündeki insanlar için uğraş ve yaşlanıyorum hissinin engellenmesi açısından
önemlidir” görüşünü belirtmiş, G66 “Kaynaşmayı, paylaşmayı, dostluğu, müziği yaşatması açısından
faydalıdır” ifadelerini kullanmıştır. G64 “Koro, kaynaşma dostluk arkadaşlık kazandırır” ifadelerinde
bulunmuştur. G43 ise “Koro, bireyin topluma uyum sağlamasını kolaylaştıran bir unsur” görüşü ile
koroda şarkı söylemenin bireysel uyum sürecini kolaylaştırdığına dikkat çekmektedir.
En fazla ikinci orana sahip kod olan “sosyal olma” (%33.3, N=26) için katılımcılar insanlar arası
ilişkilerin koro sayesinde bir arada olma ve birlikte çalışmaya dayandığını ve bu sebeple koroya
katılan herkesin sosyal davranışlar geliştirdiğini belirtmektedir. G8 “Koronun bireysel anlamda
Sosyal etkileşimi arttırması ve arkadaş edinmeyi desteklemesi gereklidir” şeklinde görüş bildirirken, G46
“Koroya katılımı Her yaş grubuna tavsiye ederim fakat ağırlıklı olarak emekli insanlara, boş vakitlerini
değerlendirebilmeleri ve sosyal hayatta aktif rol alabilmeleri için” ifadeleri ile ister genç ister yaşlanma
sürecinde olsun her bireyin mutlaka sosyal hayatının koro sayesinde zenginleşeceğine vurgu
yapmaktadır. G49 “Bütünleşme, sosyalleşme, yeni şeyler öğrenme hissi yaşıyorum” koronun yalnızca
sosyalleşme aracı olmadığını aynı zamanda bir şeyler öğrenme amacına hizmet ettiğini
belirtmektedir. G56 “Koroda arkadaşlığa, saygı ve sevgiye özen göstermeğe grupça beraber olumlu
davranışlar içinde hareket etmeğe dikkat edilmektedir” ifadeleri ile sosyal ortamın devamında insanlar
arası saygı ve sevgi tutumuna vurgu yapmakta ve G74 “Çeşitli yaş ve meslek gruplarını bir araya
getirdiği için sosyal anlamda çok faydalı buluyorum” ifadeleri ile farklı yaş ve ilgilere sahip bireylerin
aynı koro sayesinde aynı sosyal ortamı paylaşabilmesine dikkat çekmektedir.
Bir koronun üçüncü önemli bireysel amaç ve faydasının “birliktelik” olduğu görülmekte (%30.7)
için katılımcılar birlikte üretmenin, kendi müziğini icra etmenin belirli bir sosyal farkındalık
yarattığına vurgu yapmaktadırlar. G61 “Sosyal paylaşım, sorumluluk, üretme ve sergileme imkânı
veriyor” görüşü ile kişilerin sadece kendine karşı değil aynı gruptaki diğer bireylere karşı da
sorumluluk duygusu geliştirdiğini belirtmektedir. G68 “Ortak duygular ile geçmiş kültürümüzle
buluşan insanların toplumu geleceğe taşımasına olumlu katkı sağlamak çok keyif verici” ifadeleri ile
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koroda üretme keyfinin birçok insanla birlikte ortak duygu taşımak olduğuna vurgu
yapmaktadır. G75 “Kaybolan kültüre sahip çıkma. Toplumda kendi yaşadığı grupların dışında da farklı
düşünen insanların varlığının olduğunu anlama” ifadeleri ile kültürün kaybolmaya başladığını
belirtmekte aynı zamanda ortaya çıkan “birlikte üretme” davranışı ile kendi gibi düşünmeyen
veya farklılıkları olan insanlara duyulan saygının koroda üst düzeyde olduğuna dikkat
çekmektedir.
Koronun bireysel sosyal faydaları arasında dördüncü önemli ağırlığa sahip faydanın “kültür
aktarımı” (%29.3, N=22) olduğunu belirten katılımcılar, konserler sayesinde hem kendi
müziğimizi diğer insanlarla paylaştığını, hem daha iyi öğrendiğini vurgulamışlardır. G49 bir
koronun bireysel amacı ve faydasının “Değerlerimizi ve kültürümüzü hakkıyla yaşatmak” olduğunu
belirtmiş, G51 “Türk halk müziğimizi gelecek nesillere sevdirmek ve doğru bir şekilde aktarmak”, G54
“Farkındalık yaratmak, koronun icra ettiği müzik türünü yeni nesillere taşımak, müziğin mucizevi gücü
ile biz olabilmek”, G62 “Sanat sevgisinin topluma aktarılması”, G34 “Halk müziği hakkında doğru bilgi
edinmek” ve G52 “Kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi öğrenmek ve diğer insanlara aktarabilmek için
faydalıdır” ifadelerini kullanmışlardır. G 58 “Koro kültürün korunmasına, ayakta tutulması ve
aktarılmasına hizmet eder” görüşü ile koronun bir kültür taşıyıcısı olma fikrine destek vermektedir.
G75 “Müzik yolu ile kültürümüzü yaymak” görüşü ile bu fikre destek vermekte ve G28 “Gençlerin
eserleri tanıması ve daha sonraki nesillere aktarımı yönünden önemlidir” görüşü ile özellikle korist veya
dinleyici olan gençlerin öz müziğe olan ilgi ve sevgisinin artabileceğini belirtmektedir.

Amatör Koro Çalışmalarının Toplumsal Sosyal Amaçları ve Yararlarına İlişkin
Değerlendirmeler
Amatör koro çalışmalarının toplumsal sosyal amaç ve yararları kategorisinin altında 13 kod
belirlenmiştir.
Tablo 3. Sosyal Amaçlı Yarar Kategorisindeki Kodların Tekrarlama Sıklıkları
Kategori

Toplumsal Sosyal Amaç - Yarar

Kod
Bilinçlenme
Problemden uzaklaşma
Beraberlik
Kültür öğrenimi
Saygı
Toplumda sosyalleşme
Öz müzik tanıtımı
Beden-ruh rahatlaması
Kültürlenme
Müzik sevgisi aşılama
Üretme
Takım ruhu
Paylaşım-yardımlaşma

Toplam

n
8
5
10
15
4
17
22
1
10
13
1
3
20
129

1131

%
10,7
6,7
13,3
20,0
5,3
22,7
28,0
1,3
13,3
17,3
1,3
4,0
24,0
100
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Şekil 2. Amatör Koro Etkinliklerinin Sosyal Amaçları ve Faydaları

Amatör bir koroda yer almanın, ürün ortaya koymanın toplumsal sosyal yararlarının hem koro
üyeleri hem de halkın ulaşılan kesimi açısından amaç ve faydalarına ilişkin katılımcı
değerlendirmelerine baktığımızda, grafikte de görüldüğü üzere en büyük amacın ve en fazla
sağlanan yararın “öz-müziğin tanıtılması” olduğu belirtilmektedir. Bu görüşe sahip
katılımcıların ifadelerine baktığımızda; G51 “Türk halk müziğimizi gelecek nesillere sevdirmek ve
doğru bir şekilde aktarmak”, G52 “Her yaş grubuna, kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi öğrenmek ve
diğer insanlara aktarabilmek”, G60 “Thm sevgisinin topluma aktarılması”, G42 “İnsanları bir araya
getirmek, birlikte bir şeyler paylaşmak ve üretmek, ortak bir başarıyı paylaşmak, müziğimize sahip çıkma,
bize ait ortak bir konuyu uygun bir ortamda paylaşmak”, G15 “Türk Halk Müziği’ni yaşatmak ve gelecek
nesillere taşımak, Katılımcıların sosyal hayatlarını katkı sağlamak”, G28 “Gençlerin eserleri tanıması
ve daha sonraki nesillere aktarım” yanıtları verildiği görülmektedir. Katılımcılar, öz müzik
tanıtımının koro aracılığı ile hem koro üyeleri hem de ulaşılan kitlelere yapıldığını
belirtmişlerdir. Amacın sağlanan faydanın sadece kendi müziğimizin tanıtımı olmadığı, kişilerin
kendi müziğini daha iyi öğrendiğine yönelik yanıtlar dikkat çekmektedir. G25’in “Türküleri
şimdiye kadar yanlış okuyormuşum” ifadesi ve G27’nin “Yeni eserler öğrendim ve bundan keyif aldım.
Eserlerin icrası ile ilgili ayrıntıları öğrenme fırsatı buldum. Nota okuma ile ilgili deneyim kazandım”
ifadeleri bu düşünceyi desteklemektedir.
G46 “Aynı yaşlarda olan ve kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin bir arada olabilmesi hoş konserlerde
buluşması” görüşü ile benzer yaş grupları için ortak üretim ve sosyal paylaşım fikrine vurgu
yapmaktadır. G49 “Bir grup ile çalışmak çok keyifli” ifadesinde grup çalışmasının sosyal açıdan
yarattığı keyif duygusunu belirtmektedir. G24’ün “Yapılan çalışmanın somut hale getirilerek konser
şeklinde halka sunulması ve çalışılan dalın yaşatılması sevdirilmesi ve genç kuşaklara aktarılması
önemlidir” ifadelerinde bir çalışmanın ürüne dönüşmesi ve halkla buluşmasına ve çalışılan dalın
yaşatılmasına olanak sağlanarak canlı tutulmasına verilen önemi görmekteyiz. G47 “İnsanların
hoşlandıkları, yapmaktan mutlu oldukları şeyleri icra etmeleri” ifadesinde kişilerin vakitlerini
değerlendirmek için sevdiği uğraşları tercih etmenin öneminden bahsetmekte ve G63 “Koro
sayesinde birbirimizi tanıma, anlama, üretkenlik, sevgi saygı çerçevesinde iletişim kurabilme”
ifadelerinde koronun sosyal anlamda yarattığı ideal iletişim sistemini adeta özetlemektedir.
Katılımcılara göre amatör koro üyesi olmak hem koristler hem halk için bir sosyal bütünlük
oluşturmakta ve arkadaşlık ilişkileri kurma yolu ile başlayan süreç zamanla farkındalık, sağlıklı
iletişim, saygı, sevgi ve hoşgörüyü desteklemektedir. Bu sosyal süreçte en önemli belirleyicinin
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G4 “Sanatla uğraşan insanların kendini mutlu hissetmesi ve çevresini de mutlu etmesi” olduğunu
belirtmektedir. Koroda şarkı söyleme kültürünün doğası gereği oluşan bu sürecin yardımlaşmadayanışma ve paylaşımı ortaya çıkardığını belirten katılımcılar bireyin topluma uyum sürecinin
kolaylaşması nedeni ile sosyal mutluluk oluştuğunu belirtmektedirler. G39’un “Grupla birlikte
dikkatli davranma, haklara saygı gösterme, hoşgörülü olmaya dikkat ediliyor” ifadesi, G27’nin “Müzik
ortak paydasında sosyal bir çevre oluşturuluyor” ifadesi, G68’in “Çevre edinmek, sosyal ve müzikal
birliktelik görüş paylaşımı” ve G8’in “Koro sayesinde bilinçlenme artıyor ve toplumsal etkinlikler
sergileniyor” ifadeleri bu fikri desteklemektedir.
Özellikle Türk halk müziğinin halka ulaşmasında amatör koroların önemli rol oynadığını
belirten katılımcılar, halk müziğinin ve müzik kültürüne ait kaybolmaya başladığı düşünülen
öğelerin tek seferde birçok insana öğretilmesi ve geniş kitlelere ulaşabilmesi açısından koronun
etkinliklerinin önemli olduğunu belirtmektedirler. “Kültür öğrenimi” kodu altındaki ifadeler
baktığımızda G49 koro etkinliklerini “Müziğimizi ve kültürümüzü hakkıyla yaşatmak” için bir araç
olarak tanımlamakta, G51 koronun amaç ve faydalarının “Türk halk müziğimizi gelecek nesillere
sevdirmek ve doğru bir şekilde aktarmak” olduğunu belirterek bu düşünceye destek vermektedir.
G75 bu düşünceyi “Müzik yolu ile kültürümüzü yaymak” olarak ifade ederken G24 “Güzel yönetilen
bir koronun topluma müziği sevdiğini ve değerlerimizi korumamız gerektiğini göstermesi önemlidir”
ifadelerini kullanmıştır. G28 ise amatör korolara “kültür taşıyıcısı” görevi olduğunu “Gençlerin
eserleri tanıması ve daha sonraki nesillere aktarımı yönünden koro önem taşımaktadır” şeklinde
belirtmektedir.
Sosyalleşme kodu, bireysel sosyal yararlar kategorisinin de içerdiği kodlar arasındadır.
Katılımcıların bireysel anlamda sosyalleşme ile toplumsal anlamda sosyalleşme kavramlarına ait
ifadelerine baktığımızda sosyalleşmenin; bireysel anlamda topluma ayak uydurma yeteneğinin
gelişimi, toplumsal anlamda ise grup içi etkileşim-dayanışma-iletişim ve gruplar arası ilişkilerin
gelişmesi olarak nitelendirildiği görülmektedir.

Yaşlanma Sürecindeki Kişilerin Amatör Bir Koro Üyesi Olarak Elde Ettiği
Kazanımlara İlişkin Değerlendirmeler
Amatör koroda yer almanın yaşlanma sürecindeki bireyler açısından kazanımları kategorisinde
8 kod yer almaktadır. Kodlar, “gezi-etkinlik”, “sosyal çevre”, “boş zamanı değerlendirme”,
“hayata etkin katılım”, “aktiflik”, “verimlilik”, “sağlıklı olma” ve “sosyal hayata uyum” olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 4. Yaşlanma Sürecindeki Kişilerin Amatör Bir Koro Üyesi Olarak Elde Ettiği Kazanımları
Kategorisi Altında Yer Alan Kodlara Ait Tekrar Sıklıkları ve Frekanslar
Kategori

Yaşlanma süreci kazanımları

Kod

n

Seyahat- boş zaman aktivitesi

1

1,3

Sosyal çevre
Sosyal hayata uyum

13
16

17,3
21,3

Hayata aktif katılım
Aktif olma
Verimlilik
Serbest zaman
Sağlıklı olma

13
7
7
12
5

17,3
9,3
9,3
16,0
6,7%

74

100

TOTAL

1133

%
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Şekil 3. Yaşlanma Sürecindeki Kişilerin Kazanımları

Yaşlanma sürecindeki kişiler için sanatla ilgili uğraşların özellikle sosyal-psikolojik anlamda ne
ifade ettiği, hangi kazanımları sağladığına ilişkin katılımcı değerlendirmelerine baktığımızda, bir
koro üyesi olmanın bu kişiler için yarattığı en önemli kazanımın “sosyal hayata uyum” (%21,3,
N=16) olduğu görülmektedir. Sosyal çevrenin genişletildiğini, daha fazla insan ile iletişimde
bulunarak hayattan kopmanın giderildiğini belirten katılımcılar arasında G 65 “Koroya katılımı,
yeni bir çevre edinmek ve aktif bir hayat için emeklilere tavsiye ederim” ifadeleri ile belirtmektedir. G35
“Özellikle yaşlanma sürecinde olumsuz etkilerden korunmak ve topluma karışmak için emekliler katılmalı”
görüşünde bulunmuştur. Çalışan bireylerin mutlu olabilecekleri deneyimlerden uzak kaldığını
belirten G44, “Sosyalleşme, psikolojik rahatlık sağlıyor, genç yaşlarda çalışma sebebiyle içimizdeki müzik
aşkını şimdilerde yaşamak çok güzel. Bunların toplum psikolojisini de etkileyeceğini düşünüyorum”
ifadeleri ile sosyal hayata katılımın topluma ait mutluluğu artırdığını vurgulamaktadır. İkinci
önemli kod “sosyal çevre”, sosyal hayata uyumun bir önkoşulu ve belirleyicisi olmaktadır.
Emekli ve yaşlanma döneminde olan kişiler için alıştığı sosyal çevrenin dışında yeni ilgi alanları,
farklı meslek gruplarına ait insanlarla tanışmanın koro katılımı ile gerçekleştiğini belirten
katılımcılar arasında G46 bu süreci, “Aynı veya farklı yaşlarda olan ve kaliteli zaman geçirmek
isteyenlerin bir arada olabilmesi hoş konserlerde buluşması çok güzel bir duygu. Toplumsal kaynaşma,
özellikle belirli yaşın üstündeki insanlar için uğraş ve yaşlanıyorum hissinin engellenmesi adına da olumlu
bir uğraş” olarak değerlendirmektedir. Amatör koroya katılımın belirli yaş grupları için daha
etkili bir mutluluk ve sosyalleşme aracı olduğunu düşünen katılımcılar arasında G12, “Özellikle
emekli olduktan sonra bu tür faaliyetler sosyalleşme açısından daha büyük önem kazanıyor, kanımca”
ifadeleri ile bu görüşü desteklemektedir. Boş zamanı değerlendirme ve hayata etkin katılım
kodları aynı içeriğe sahip olmakla beraber küçük farklılıklar bu iki kodun kelime anlamları
dışında ne kadar derin düşünceler ifade ettiklerini göstermektedir. Katılımcıların “boş zamanı
değerlendirme” kodunu oluşturan ifadelerinde, bir koro üyesi olmanın yaşlanma dönemindeki
bireyler için yalnızca vakit geçirmeyi ifade etmediğini aynı zamanda aktif üretme-yaratma
etkinliklerini de içerdiği görülmektedir.

Yerel Yönetim (Lerin)
Değerlendirmeler

Desteklerine

İhtiyacı

Doğuran

Sebeplere

İlişkin

Yerel yönetimlerden destek almaya sebep olan faktörler kategorisi başlığında 15 kod
belirlenmiştir.
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Tablo 5. Yerel Yönetimden Destek Alma Sebepleri Kategorisi Altında Yer Alan Kodlara Ait
Tekrar Sıklık ve Frekanslar
Kategori
Kod
n
%
Toplumsal iletişim
3
2,7
Gönül alma
2
2,7
Sunum-icra kolaylığı
10
13,3
Teknik destek
3
4,0
Yerel
Ulaşım zorlukları
1
1,3
Yönetimden
Çalışma yeri
3
4,0
Destek Alma
Saz-çalgı aleti sıkıntısı
2
2,7
Sebepleri
Sosyal yardım
29
37,3
Toplumun sanatla kaynaşması
21
26,7
Kitlelere ulaşma
35
41,3
Verim artışı
27
36,0
Reklam duyuru
6
8,0
Katılımın artması
10
13,3
Toplam
152
100

Şekil 4. Yerel Yönetimden Destek Alma Nedenleri

Şekil 5’te görüldüğü üzere amatör bir koronun yerel yönetim desteğine ihtiyacını doğuran
faktörler arasında en sık tekrarlanan ifadeyi temsil eden kodun “kitlelere ulaşma” olduğunu
görmekteyiz. Bu noktada 4. Önemli kod olan “toplumun sanatla kaynaşması” 1. Öncelikli kodun
sonucu olarak düşüldüğünden katılımcı cevapları iki kod için aynı bağlamda sunulmaktadır.

Yerel Yönetim Desteği Alarak Çalışma Yapmanın Koro Çalışmalarına Sağlayacağı
Düşünülen Teknik ve Psikososyal Getirilere İlişkin Değerlendirmeler
Bu kategori altında 9 kod belirlenmiştir. Katılımcılardan, koro çalışmalarında yerel
yönetimlerden olası bir destek alma durumlarında ortaya çıkacak ürün, performans ve şartları
değerlendirmeleri istendiğinde yerel yönetim desteği almanın, yapılan çalışmaların ve
ürünlerinin halka daha kolay ulaştırılması ve bu yol ile sanatın toplumun farklı kesimlerine
ulaştırılmasında faydası olacağı belirtilmiştir. G9 “Çok daha verimli çalışmalar yapılabilir ve daha çok
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kitlelere ulaşılmış olurdu” ifadesi ile bu görüşü desteklemektedir. Sanatsal çalışmalarda maddi
yetersizlikler, üretimden sunuma kadar her aşamaya etki etmekte ve bireyleri yormaktadır.
Müzik gibi dinlendirici ve rahatlatıcı çalışmalarda çalışma mekânından çalgı aleti temini, konser
salonundan ulaşıma kadar her aşamada karşılaşılabilen maddi gereklilikler, yapılan işin
rahatlatıcı boyutunu gölgeleyebilmektedir. G34, “Daha etkin konserler düzenlenebilirdi. Maddi destek
iyi olurdu. Bizle daha aktif ve dinamik olurduk ve motivasyonumuz güçlü olurdu” ifadesi ile özellikle
maddi anlamda desteklenmiş olmanın, çalışmaların sunumu açısından güçlü bir isteklendirme
kaynağı olabileceğini belirtmektedir. G52, “Konser yeri bulma, konser salonunun kirasının
karşılanması ile konser verilecek yerin kalitesi artabilir bu da koronun daha iyi şeyler yaratmasını
destekleyecektir” ifadeleri ile G3, “Çalışma süresi uzar, daha geniş kişilerin faydalanması
sağlanır. Daha geniş bir katılımcı sayısına ulaşılır daha etkin konserler düzenlenebilirdi. Daha
güzel ve ekonomik ve saz açısından rahat olurduk” ve G47 “Katılım fazla olabilir ayrıca tanıtım ve
gelişim çok daha ileri seviyelerde olurdu” ve G 2, “Maddi ve salon bulma açısından zorluk çekmeyeceğimiz
için koristler daha rahat hareket edeceklerdir. Salon kirası koro guruplarını sıkıntıya sokmaktadır” ifadeleri
ile çalışılan mekân bulmada ve oradaki çalışmanın süresinde maddi yetersizliklerin belirleyici rol
oynadığına dikkat çekmektedir.
Tablo 6. Yerel Yönetimden Destek Alma Durumunda Sağlanacak Kolaylıklar Kategorisi Altında
Yer Alan Kodlar
Kategori

Yerel yönetimden destek alma
sebepleri ve destek durumunda
sağlanacak kolaylıklar

Kod
Toplumsal iletişimde artış
Sunum-icra kolaylığı
Teknik destek
Sosyal yardım
Halka ulaşma ve toplumun sanatla buluşması
Verim artışı
Reklam duyuru
Katılımın artması

Toplam

n
3
10
3
29
56
27
6
10
144

%
2,7
13,3
4,0
37,3
68
36,0
8,0
13,3
100

Katılımcılar tarafından belirtilen diğer önemli fayda, “sosyal yardım”dır. Yerel yönetimlerin
görev alan ve politikaları gereği dezavantajlı gruplar, yaşlılar, kimsesizler, hastalar, yoksullar vb.
kişilere ulaşmada faydasının çok büyük olacağını düşünen katılımcılar, sosyal yardım iki boyutta
tanımlamaktır. Birincisi, bu gruplarda yer alan ve ihtiyacı olan kişiler için maddi yardım
sağlayacak konserler düzenlemek, ikincisi ise müziğin iyileştirici gücünden faydalanarak bu
grupların izlemesi ve hoş vakit geçirmesi amacı ile konser yapmak. G24, “Özellikle hayır
kurumunda verilecek konserler oradaki insanların mutlulukları ve korodakilerin manevi doyumları
açısından harika bir şey. Bu durum için destek alınması ile daha da harika. Toplum ve yerel yönetimlerin
ne kadar iç içe olduğunun bir göstergesi olurdu” ifadesi ile ve G3, “Yerel yönetimlerin desteği ile ihtiyaç
sahipleri için yardım konserleri düzenlenebilirdi” ifadesi ile bu görüşü desteklemekte ve toplum-yerel
yönetim işbirliğine dikkat çekmektedir.
Katılımcıların ifadelerinde yer alan diğer bir önemli nokta “verim artışı”dır. Destek almanın,
koro çalışmalarının ve sunumlarının birçok aşamasında fayda sağlayacağını belirten görüşlere
baktığımızda G1, “Festivallere katılabilirdik mesela” ifadesi ile özel öneme sahip sanat gösterilerine
katılım için desteklenmenin önemine vurgu yapmaktadır. G12 “Daha güzel yerlerde daha kalabalık
organizasyonlarda konser verebilirdik” ifadesi ile bu görüşü desteklemektedir. G 58, “Duyuru tanıtım
ve organizasyon daha kolay olurdu”, G 13, “Çalgı eksiğimizi giderirdik”, G3, “Daha geniş bir katılımcı
sayısına ulaşılır daha etkin konserler düzenlenebilirdi. Daha güzel ve ekonomik ve saz açısından rahat
olurduk. Daha geniş bir katılımcı sayısına ulaşılır daha etkin konserler düzenlenebilirdi. Maddi destek iyi
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olurdu” ifadeleri ile yerel yönetim desteği almanın korolara sağlayacağı katkıları hem sanat hem
toplum açısından özetlemektedir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırmaya katılan kişilerin bir koroda şarkı söylemesindeki en belirleyici etkenin öncelikle
akranları olduğu, ikinci belirleyicinin ise izlenen koro konserleri olduğu tespit edilmiştir. Sanatın
icrası ve paylaşımı, kişilerin tercihlerini etkilemekte ve bu noktada kişilerin sanattan fiilen uzak
kalmış olmalarının onları fikren de uzaklaştırdığı düşünülmektedir.
Katılımcıların ait olduğu koroların çalışmalarının toplam oran içerisinde az da olsa belediyeler
tarafından desteklendiği fakat bu oranın yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Ayrıca
katılımcıların yerel yönetimlerin sanatsal çalışmaları genel anlamda destekleme durumlarını
yetersiz buldukları ortaya çıkmıştır.
Araştırmada ele alınan; amatör koroların toplumsal amaç ve faydalarına ilişkin ifadelerde
katılımcıların koro çalışmaları ile belirlenen en önemli noktanın öz müziğin tanıtımı olduğu
görülmektedir. Katılımcıları tarafından belirlenen diğer amaç ve önemli kazanımlar: paylaşımyardımlaşma-toplumda sosyalleşme ve kültür aktarımıdır. Koro çalışmalarının sosyokültürel katkıları
açısından incelendiği benzer bir çalışmalarda Göktaş ve Ayhan (2017), bireylerin koro çalışmalarını
faydalı buldukları, arkadaşlık ilişkilerini geliştirdikleri, çalışmalara gelirken heyecanlandıkları ve
çalışmalardan sıkılmayarak aksine o esnada rahatladıklarını tespit etmiştir. Coşkun (2007)’un
sosyalleşme bağlamında bir ildeki TSM amatör korolarını ve müzik pratiklerini incelediği
çalışmasında, amatör müzik topluluklarının sosyalleşme sürecinde koroya katılım sebebi olarak
arkadaşlık, çevre edinme, stres atma, iyileştirici etki (tedavi), boş zamanı değerlendirme, yalnızlığı giderme
gibi etkenlerin varlığı araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. Koç (2019)’un amatör koroların
toplumsal işlevlerini incelediği çalışmasında katılımcıların, amatör koroların toplumsal
faydalarına ilişkin vermiş olduğu cevaplarda, %63 ile sosyalleşme, %42 ile psikolojik etki %40 ile
müzik kültürünün aktarılması, %37 ile müzik kültürünün gelişmesi, %26 ile birlik beraberlik duygusunun
gelişmesi, %14 ile iletişim, % 7 ile sosyal sorumluluğun arttığı belirlenmiştir. Akdeniz ve Ardahan
(2017)’ın koristlerin profilleri ve bireyleri korolara korist olarak katılmaya motive eden faktörleri
incelediği çalışmasında katılımcıların kendilerini daha mutlu hissettikleri, yeni şeyler öğrendikleri,
kaliteli ve verimli zaman geçirdikleri ve sonuç olarak; bireylerin müziği sevme, mental olarak rahatlama,
yenilenme/gelişme ve sosyalleşme amaçlı korolara gittikleri, korolara gitmenin kendilerine, mental iyi olma
hali yaşattığı belirlenmiştir.
Araştırmada yaşlanma sürecindeki bireylerin kazanımlarına ilişkin değerlendirmelerde büyük
çoğunluğu 51 yaş üstü ve emekli bireylerden oluşan koro en çok elde ettikleri kazanımların sosyal
hayata uyum, çevre edinme ve hayata etkin katılım olduğu belirlenmiştir. Ardahan (2018)’ın koro
şarkıcısı olan ve olmayan bireylerin yaşam doyumu seviyelerini araştırdığı çalışmada, koroya
katılmanın yaşam doyumu üzerinde olumlu etkisi olduğu ayrıca, gelir seviyesi ve yaş ile yaşam doyumu
arasında da anlamlı pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer önemli araştırma
Tamburri, Trites, Sheets, Smith ve MacDonald (2019)’nin demanslı hastalar için kuşaklar arası bir
koro ile psikososyal ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkiyi incelendiği “hareketteki sesler” projesinde
32 demanslı hasta bakıcısından ve çeşitli liselerdeki öğrencilerden oluşan grup ile ortaklaşa
olarak 18 ay devam eden bir koro çalışması yapılmıştır. Her 4 ila 6 haftada bir tekrarlı ölçümlerin
yapıldığı çalışmalarda psikososyal, fizyolojik ve bilişsel işlevlerin kapsamlı olarak
değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, epizodik hafıza fonksiyonu beklendiği
üzere azalmaya devam etmiş fakat depresif belirti ve bulgular önemli ölçüde azalmıştır. Araştırma
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sonuçları Alzheimer gibi demans alt tipleri için altta yatan nöro-patolojinin ilerici doğasına
rağmen, belirli bilişsel işlevlerin korunmasının ve psikososyal eş tanıların (depresif belirtiler)
kuşaklar arası koroya katılım yolu ile hafifletilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Bu
noktada yerel yönetimin hareket kabiliyeti sayesinde toplum ve yaşlıların üretmeye
hazırlanabilmesi, yaşlılık ile ilgili kuruluş, dernek ve sivil toplum örgütlerinden destek
alınmasını öngören Sınmaz ve Erbey (2019)’ e göre, ileri yaştaki bireylerin için kültürel üretim
önemli bir yer tutmaktadır.
Yerel yönetim desteğinin yaratacağı teknik ve psikososyal kazanımlara ilişkin olarak tespit edilen
halka ulaşma, yardım konserleri düzenleyebilme gerekliliklerinin ne derece önemli olduğu benzer
çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu paralellik, koronun insanların yaşamında daha
derin etkilerini araştıran, koro aracılığı ile müziğin insan yaşamında sağladığı ve bireylerde sosyal
kimlik, sağlık gibi durumlara etki eden görevlerini ele alan çalışmalar da görülmektedir. Konuya
örnek olması açısından dikkat çekici bir araştırma, “singing against loneliness” (yalnızlığa karşı şarkı
söyleme) başlığı ile sosyal bir proje olarak yürütülmüş ve Portekiz Porto’da yaşayan evsizlerden
oluşturulan bir koroda yer alan dezavantajlı kişilerde yaşama karşı dayanıklılık sağlama amacını
taşıyan araştırmadır. Palherios (2017), bu çalışmasında topluluk kültür projesi kapsamında
profesyonel müzisyenler, sosyal eğitimciler ve Casa De Musica konser salonunun desteği ile nitel
yorumlayıcı bir vaka çalışması yaparak topluluk müziğinin katkısı ile evsiz bireylerde sosyal
kimlik inşası amaçlamıştır. Çalışmada önemli noktalardan biri, sosyal anlamda sıkıntılara
müdahale projelerinin bu zorlukları karşılayan stratejilerle meşrulaştırılması ve kültürel
kurumların kamu meşruiyeti gereksinimlerinde değişikliğe yol açması fikridir. Bir diğer önemli
unsur, çalışmada kullanılan repertuarın tamamen gruba özgü, onlardan alınan verilerle
oluşturulması ve bu yolla repertuarın sosyal kimlik inşasında kullanılmasıdır. Açlık, madde
kullanımı, işsizlik ile yaşayan katılımcılar, sosyal kurumlar tarafından finansal olarak
desteklenen, psikolojik destek alan ve konaklama tesisinden faydalanan bireylerdir. Çalışmanın
bir diğer önemli yanı ise, konserlerde ve provalarda kullanılan çalgıların sokaktan toplanarak
dönüştürülmüş çöp çalgılar olmasıdır. Çalışmanın sonucunda ise sıcak bir alkışın bu bireylerde
başarı duygusu yarattığını, koro çalışmalarının aidiyet hissi oluşturduğunu ve grup kimliği oluşturmada
müzikal uygulamanın olumlu sonuçları olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kişilere özel hazırlanmış
repertuar sayesinde hem katılımcıların ruh hallerini ve yaşam deneyimlerini yansıtırken, sert
yaşamlarıyla başa çıkmalarına ve sıkıntılara karşı dayanıklılık oluşturmalarına yardımcı olduğu
belirtilmektedir. Sınmaz ve Erbey (2019:70), bu konuda “öncelikle toplumsal bilincin geliştirilmesi
gerektiğini belirtirken yaşlanma sürecinde olan bireylerin sosyal ve kültürel faaliyetlere güncel hayatın
akışına uygun bir şekilde dâhil edileceği bir sistem üretilmesi” gerekliliğine dikkat çekmektedir.
Düzenli ve tutarlı yetişkin eğitimlerini yerelleşme (subsidiarity) ilkesi gereği önemli gören Arslan
(2013:62) “kültürel katılımın geliştirilmesi amacı ile sanat alanlarındaki kurs ve aktivitelerde özellikle yaşlı
eğitimine” vurgu yapmaktadır. Bu açıdan, amatör koro sayısının yerel yönetim ve kamu kurum
kuruluşları desteği ile arttırılmasının özellikle belirli yaş grubu üzerindeki bireylerin aktif hayata
katılımını kolaylaştıracağı düşünülmektedir.
Yerel yönetimlerin sanatsal çalışmaları desteklemelerini gerektiren noktalara baktığımızda ise
katılımcıların daha fazla kişiye ulaşma, sosyal yardımda bulunabilme, daha verimli koşullarda
çalışma-sunum kolaylığı ve koroya katılımın artırılması noktalarında yerel yönetim desteğine
ihtiyaç duydukları ortaya çıkmıştır. Coşkun (2018:90)’un İzmir’deki amatör Türk sanat müziği
koroları temelinde yaptığı belirlemeye göre “icra edilen repertuar ve müzik faaliyetiyle amatör
topluluklar, müzik geleneğini koruyan, yaşatan, süreğenlik kazandıran, kültürel bellek ve mirasın
aktarımında en hayati kurumlardır ve sıkıntılarının çözümlenerek ihtiyaçlarının giderilmesi elzemdir”. Bu

1138

Elçin ERGİN TALAKA ve M. Kemal ÖKTEM

noktada, Yerel yönetimlerin sanatsal oluşumları destek durumlarına ilişkin daha fazla amatör
koro ile daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılabilir.
Yerel yönetimlerin çalışma prensipleri, halka olan yakınlıkları ve etki alanları göz önüne
alındığında özellikle amatör korolar ve benzeri sanat gruplarının çalışmalarına yapılacak
desteklerin toplumun her kesimini etkileyeceği düşünülmektedir. Yerel yönetimlerin çalışma
alanları ve halkın her kesimine ulaşma imkânları düşünüldüğünde, hem amatör müzik
topluluklarının bu tarz etkinlikleri işbirliği içerisinde talep etmesi hem de yerel yönetimlerin
özellikle halkın iyileştirmesinde sanattan faydalanması adına amatör toplulukları kendi
bünyesine alması veya takip ederek desteklemesinin fayda sağlaması beklenmektedir.
Provalardan konserlere, çalgı aleti eksikliğinden çalışmak yerine çalışmaya kadar pek çok
aşamada desteğe ihtiyaç duyan korolara destek olmak üretim kalitesini, işe bağlılığı,
memnuniyeti, motivasyonu, devamlılığı, aidiyeti vb. birçok konuda olumlu etkileyecektir.
Maddi ve manevi durumlar. Prova sürecinin iyileştirilmesini koronun genel kalitesini etkileyen
bir faktör olarak gören Erdem’e (2019:87) göre “profesyonel veya amatör koro sanatçılarının
provaları, motivasyonu, iç iletişimi ve ortak disiplini çok önemlidir”. Özellikle amatör bir
koronun sağlıklı provaları için mekân, çalgı aleti ve ulaşım gibi kolaylıkların sağlanmasının
süreci olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
Amatör korolar, toplumsal farkındalık yaratmak, gençlerin kültürü öğrenmesi ve yaşlanma
sürecindeki bireylerin yaşamda var olabilmeleri için özgün araçlardırlar ve belirli bir sisteme
sahip olan ve bunlara göre oluşturulmuş profesyonel korolardan farklı koşullarda çalışmalarını
sürdürmektedirler. Bu bağlamda finansal, teknik ve psikolojik açıdan farklı desteklere ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu ve buna benzer toplulukların ise sadece yerel yönetimler değil, diğer devlet
kurumlarının da işbirliği ile desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Çeşitli kurslar ve sanatsal etkinliklerle ortak sanat alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra yerel
yönetim tarafından amatör koro çalışmalarının desteklenmesi, vatandaşların sosyalleşmesine,
müzik öğrenmesine ve daha mutlu bir yaşam sürmesine olanak sağlayacaktır. “Dayanıklı şehir,
güzel şehir, sürdürülebilir şehir” gibi kavramlarla edebiyat, günümüz şehirlerini ve sakinlerini
uyarlamaya ve güçlendirmeye çalışırken; bir "şarkı söyleyen şehir" kavramı, gelişmiş duygusal
zekâsı, umut verici ve aranan özellikleri ile daha fazla katkı sağlayabilir.
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Öz
Turizmde deneyimlerin önemli olduğunun ortaya çıkması ile birlikte deneyimsel turizm kavramı
da üzerinde önemle durulan bir başlık haline gelmiştir. Somut Olmayan Kültürel Miras
(SOKÜM) unsurları, bir destinasyondaki deneyimsel turizm kapsamında yeni ve cazip ürün
geliştirme fırsatları sunmaktadır. SOKÜM’ün tescilli üreticileri olan Yaşayan İnsan
Hazineleri’nin deneyimsel turizmde kritik rol üstlenebileceği akla gelmektedir. Bu bağlamda
çalışmanın
amacı,
SOKÜM
unsurlarının
deneyimsel
turizm
kapsamında
değerlendirilebilmesinde Yaşayan İnsan Hazineleri’nin etkili bir rol alıp alamayacağı hakkında
birtakım çıkarımlar yapabilmektir. Nitel araştırma türünde ve fenomenoloji deseninde
gerçekleştirilmiş çalışmada, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan yedi Yaşayan İnsan Hazinesi
ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, SOKÜM
unsurlarının deneyimsel turizm ürünü olarak değerlendirilmesinde Yaşayan İnsan Hazinelerin
etkili rol alabilecekleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Deneyimsel Turizm, Yaşayan İnsan Hazineleri, Somut Olmayan Kültürel
Miras (SOKÜM), Kültür Turizmi, Kültürel Sürdürülebilirlik.
Makale Gönderme Tarihi: 01.10.2021
Makale Kabul Tarihi: 07.12.2021
Önerilen Atıf:
Bilgimöz, S. ve Gülcan, B. (2021). Yaşayan İnsan Hazineleri Deneyimsel Turizmde Nasıl Bir Rol
Üstlenebilir?, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12): 1141-1160.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12): 1141-1160.

Journal of Social, Humanities and
Administrative Sciences

2021, 4(12): 1141-1160. DOI:10.26677/TR1010.2021.898
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org
RESEARCH PAPER

How Can Living Human Treasures Play Role in Experiential Tourism?

Sevcan BİLGİMÖZ, Ph.D Student, Ankara Hacı Bayram Veli University, Institute of Graduate
Programs, Ankara, e-mail: sevcan.bilgimoz@hbv.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9407-1405
Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN, Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Tourism, Ankara,
e-mail: bilgehan.gulcan@hbv.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9884-4695
Abstract
With the emergence of the importance of experiences in tourism, the concept of experiential
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GİRİŞ
Bir destinasyondaki turizm arzının temel kaynakları doğal ve kültürel varlıklardır. Kültürel
varlıklar sadece kültür amaçlı gelen ziyaretçileri için değil, diğer başka amaçla gelen ziyaretçiler
için de önemli bir cazibe unsurudur.
Kültürel varlıklarla temas ve buna bağlı ürünlerin tüketimi, ziyaretçilerde kalıcı izler bırakmakta,
kalıcılığın etkisi ise kültürel varlıkla kurulan deneyim ilişkisine göre artabilmektedir. Böylece
turizmde ‘deneyim’, memnuniyet ve buna bağlı olarak tekrar ziyaret etkisi nedeniyle önemli bir
başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde turistler; destinasyonları ziyaret etmekten
daha fazlasını talep etmekte ve ister kültür turizmi ister diğer turizm çeşitleri olsun turizm
sürecinde sadece gezip-görmeyi değil daha farklı anılar biriktirmeyi, daha etkileyici unsurlar
bulmayı dolayısıyla farklı deneyimler edinmek istemektedirler. Özellikle deneyimlerin turizm
alanı için öneminin ortaya çıkmasının ardından ‘deneyimsel turizm’ kavramı önemle üzerinde
durulacak konulardan bir tanesi haline gelmiş, literatürde, turistler açısından tatillerin sadece
deniz-güneş-destinasyonu görme unsurlarından ibaret olmadığı aynı zamanda tatillerin bir
deneyim yarattığı ortaya konmuştur. Turizmde deneyimler oluşurken ülkelerin kültürel
unsurlarıyla güçlü bir ilişki içerisinde olduğu bir gerçektir bununla beraber turizm açısından
zengin kaynaklara sahip Türkiye’de kültürel varlıkların turistler için bir deneyim unsuru olarak
kullanılması hem kültürün tanıtılması hem de deneyimsel turizmin alanın genişletilmesi
açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.
Türkiye hem somut hem de somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) unsurları açısından oldukça
zengin ülkeler arasında yer almaktadır. Kültürel miras, anıtlar ve diğer nesne koleksiyonlarıyla
birlikte aynı zamanda sözlü gelenekler, sahne sanatları, sosyal uygulamalar, ritüeller, bayram
etkinlikleri, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar gibi atalarımızdan miras kalan ve
torunlarımıza aktarılan gelenekleri veya canlı ifadeleri veya geleneksel üretim yapma bilgi ve
becerileri ve el sanatlarını da içeren bir unsur olarak (https://ich.unesco.org/) tanımlanmakla
birlikte, SOKÜM ise UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda
bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller,
anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar
(https://aregem.ktb.gov.tr/) biçiminde tanımlanmaktadır. UNESCO'nun "yok olma" eşiğinde olan
‘Somut Olmayan Miras’ programına, kültürel programın önemli ölçüde yeniden yapılandırılması
nedeniyle, 1992 yılında SOKÜM başlığı altında yeni bir ivme kazandırılmıştır (Aikawa-Faure,
2010). UNESCO’ya göre SOKÜM, büyüyen küreselleşme karşısında kültürel çeşitliliğin
sürdürülmesinde önemli bir faktördür. Farklı toplulukların SÖKÜM varlıklarının anlaşılması,
kültürlerarası diyaloğa yardımcı olmakta ve diğer yaşam biçimlerine karşılıklı saygıyı teşvik
etmektedir (https://ich.unesco.org/). UNESCO, SOKÜM Sözleşmesi ile kültürel mirasın
korunması için taraf devletlere kendi sınırları içindeki kültürel mirasın tespiti amacıyla ve kendi
durumuna uygun olacak şekilde bir veya daha fazla envanter oluşturmasını istemiştir. Bu amaç
doğrultusunda Türkiye hem SOKÜM Ulusal Envanteri ve hem de Yaşayan İnsan Hazineleri
Türkiye Ulusal Envanteri olmak üzere iki envanter oluşturulmuştur. Yaşayan İnsan Hazineleri
(YİH), SOKÜM’ün belli unsurlarını yeniden yaratmak ve yorumlamak açısından gerekli bilgi ve
beceriye yüksek düzeyde sahip kişileri tanımlanmaktadır (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu).
2021 itibariyle, Türkiye’de Yaşayan İnsan Hazineleri envanterine kayıtlı 45 kişi bulunmaktadır
ve bu envanterden turizm anlamında faydalanma konusunda yapılan çalışmaların oldukça az
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, Yaşayan İnsan Hazinelerinin, deneyimsel turizm
bağlamında nasıl etkili rol alabilecekleri ile ilgili olarak düşünceler üretmek amaçlanmıştır.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Deneyimsel Turizm
Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı (https://sozluk.gov.tr/)
anlamına gelen deneyim insanların hayatında önemi bir yer edinmektedir. Deneyimler farklı bir
öneri olmakla birlikte, doğası gereği kişiseldir, belli bir süre açığa çıkarılır, akılda kalır ve
müşterinin duyularına dokunurlar (Arsenault ve Gale, 2004:22). Bireyler, bir ürün veya hizmet
satın aldıklarında her zaman iyi, kötü veya ilgisiz bir deneyim yaşamaktadır (Berry vd., 2002:5).
Pine ve Gilmore (1998:102), deneyimin dört farklı deneyim türüyle açıklamaktadır ve bunlar,
eğlence, eğitim, estetik ve kaçış deneyimleridir ve bu deneyimler bizzat deneyime katılmak
biçiminde aktif ya da deneyime izleyici olarak katılmak biçiminde pasif şekilde
değerlendirilmektedir. Ayrıca çevresel ilişkiler ilişkilerin bulunduğu dikey eksende deneyimi
özümseme (tüketicinin deneyimi zihninde yaşaması) ve sarmalama (tüketicinin deneyimi bizzat
yaşamasını) belirtmektedir.

Özümseme

Eğlence

Eğitim
Aktif Katılım

Pasif Katılım
Estetik

Kaçış

Sarmalanma

Şekil 1. Deneyimin Dört Alanı
Kaynak: Pine ve Gilmore, 1998:102
Taşkıran ve Kızılırmak (2019) ise, deneyimin çevresel ilişkisi bağlamında, müşterileri etkinlik
veya performanslarla birleştiren çevresel ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. Bu çevresel ilişkiye
göre, müşteri ile deneyim arasında güçlü ya da zayıf bir bağlantı kurulmaktadır. Örneğin, bir
filmi seyircilerle birlikte, geniş ekranda, yüksek sesle, sinema salonunda izleyen bir kişi, aynı
filmi evde izleyen kişiye göre deneyimle daha güçlü bir ilişki kurmaktadır.
Tüm bu unsurlar açısından düşünüldüğünde ise deneyimin bireyler için önemli olduğunun
anlaşılmasıyla birlikte ‘deneyimsel pazarlama‘ kavramı ortaya çıkmıştır. Deneyimsel pazarlama
genellikle; geniş anlamda müşterilerle bağlantı oluşturan her türlü müşteri odaklı pazarlama
anlamına gelmektedir ve deneyimler; ürünler, paketleme, iletişim, mağaza içi etkileşimler, satış
ilişkileri, etkinlik vb. unsurlarla yaratılabilir (Schmitt, 1999:63). Deneyimsel pazarlama müşteri
deneyimine odaklanır ve deneyimler, fonksiyonel değerlerin yerini alan duyusal, duygusal,
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bilişsel, davranışsal ve ilişkisel değerler sağlamaktadır (Schmitt, 1999:57). Deneyimsel pazarlama,
markaların pazarlama iletişimi hedeflerine ulaşmayı ve tüketicilerin hayatlarına değer katmayı
amaçlayan girişimler ve katılımlarla hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına olanak tanır. Bazı
şirketler yıllardır deneyimsel pazarlama stratejileri uygulamakta ve kendilerini rakiplerinden
emin bir şekilde farklılaştırmakta, hedef kitleleri ile uzun süreli ilişkiler kurmakta ve müşteri
sadakatini sürdürmektedir. Canlı marka deneyimi etkinlikleriyle beş duyuyu kışkırttılar ve bunu
diğer pazarlama iletişimi kanallarıyla güçlendirdiler. Deneyimsel pazarlama, müşteri
ihtiyaçlarını ve isteklerini kârlı bir şekilde belirleme ve karşılama, marka kişiliklerini hayata
geçiren ve hedef kitleye değer katan iki yönlü iletişim yoluyla etkileşim kurma sürecidir. İki
yönlü iletişim ve etkileşimli etkileşim, ağızdan ağza yönlendiren ve tüketicileri marka
savunucularına ve marka müjdecilerine dönüştüren unutulmaz deneyimler yaratmanın
anahtarıdır (Smilansky, 2009:1). Schmitt (1999)’a göre, deneyimsel pazarlamanın çok boyutlu bir
yapısı vardır ve bu sınıflandırmayı Stratejik Deneyimsel Modüller şeklinde belirtir. Stratejik
deneyimsel modüller; Duyusal deneyim (5 duyuya hitap ederek deneyimler yaratma) Duygusal
deneyim, (müşterilerin içsel duygularına hitap eder) Düşünsel deneyim (bilişsel unsurlara hitap
eder), Davranışsal deneyim (fiziksel aktivitelere hitap eden deneyimler) ve İlişkisel deneyim
(duyusal, duygusal, düşünsel, davranışsal deneyimlerin hepsini içermekle, özel duygularının
ötesine hitap ederek böylece bireyi özel durumu dışındaki bir şeyle ilişkilendirir (Schmitt,
1999:61-63).
Günümüzde ziyaretçiler seyahatlerinde sadece belli yerleri ziyaret etmekle kalmayıp daha
fazlasını arzulamakta, topluluklardaki insanlarla kişisel deneyimler yaşamak, kültürel alışverişi
yapmayı ve daha derin unsurlarla ilgilenmeyi dolayısıyla gerçekten benzersiz bir deneyim
yaşamak istemektedirler (Arsenault ve Gale, 2004:3). Turistler; her zaman tüketir ve deneyim
sahibi olurlar ve turistler için deneyimler, tüm turizm süreci boyunca mağazalar, müzeler,
şehirler, spor sahaları, alışveriş merkezleri, mahalle parkları ve tanınmış turistik yerler gibi
sonsuz bir dizi özel yerde deneyimler meydana gelmektedir (Mossberg, 2007:62). Turistlerin
sürekli bir deneyim içinde olduğunun anlaşılması ve deneyimsel pazarlamanın turizm
sektöründeki öneminin anlaşılmasıyla ‘deneyimsel turizm’ ön plana çıkmıştır. Deneyimsel
turizm, deneyimsel pazarlamanın içerdiği unsurlarla birlikte turizm olgusunun deneyimlerle
daha etkili hale gelmesiyle birlikte oluşan bir turizm olarak değerlendirebilir. Turizm, doğası
gereği, deneyimsel bir iştir. Bir destinasyonu ilk kez ziyaret etmek bir deneyimdir, özel bir
kültürel etkinliğe katılmak bir deneyimdir ve bir sözlükte gezinirken yabancı bir dilde yemek
sipariş etmek için mücadele etmek bir deneyimdir (Gale ve Arsenault, 2004:22). Turistler
deneyimlerinde, fiziksel çevre, personel, diğer turistler, ürünler ve hediyelik eşyalar, değişik
temalar ve hikayelerden etkilenmektedir (Mossberg, 2007:64). Turistik deneyimler satın
alınamazlar yani sadece turistin zihninde şekillenebilirler. Turist dışında hiç kimse deneyimler
üzerinde herhangi bir kontrole sahip olamaz ve çoğu durumda turist bile böyle bir kontrole tam
olarak sahip olamamaktadır. Diğer yandan, deneyim endüstrisi, turistin bir turist deneyimine
dönüştürebileceği girdi sağlamaktan daha fazlasını yapamaz. Bunu yapmayı başarmak için,
deneyim endüstrisi, belirli bir zamanda turistin ihtiyaçlarını karşılayan ve bunlara uyan
deneyimler için girdi sağlamalıdır (Andersson, 2008:46). Smith’e (2006:4-5) göre, insanlar
doğrudan deneyim yoluyla anlam yaratır ve deneyim; tanışılan kişileri, ziyaret edilen yerleri,
katılan aktiviteleri ve yaratılan hatıraları içermektedir. Turizmde deneyim, kalkış öncesi gezi
planlaması ve gezi sonrası takibi içermektedir, turizm deneyimleri yerel doğa, geleneksel yaşam
biçimleri atmosferinde paylaşılan kültürel öğeler, tarih unsurları gibi etki, verim içermekte ve bu
unsurlar deneyimsel etkinliğin “içeriğinin” kalbinde yer almaktadır. Diğer yandan, orijinallik,
otantiklik, yerel ve özgün ürün arayışında olan ve böyle bir ürüne para ödemekten çekinmeyen
kültür turistleri için kültürel unsurların bulunduğu destinasyonlar farklı bir üstünlük ve cazibe
alanı konumundadır ve dolayısıyla kültür turistleri bir taraftan bu otantik ürünlerin alıcısı, bir
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taraftan da sürdürülen üretimin arkasındaki dinamo konumunda olmaktadırlar (Loh-Lim,
2008:34). Deneyimsel turizmde ana fikir, turistlerin sadece seyahat etmekle kalmayıp diğer
gerçekleri ve kültürleri gözlemleyerek deneyim kazandıkları zihniyete dayanmaktadır ve
özellikle turizm deneyimlerinin doğa, tarih ve kültürle buluştuğu otantik ortamlarda macera ve
keşif duygusunu turistler yaşamak istemektedirler. İyi deneyimlerin turistler üzerinde olumlu
yönde etkileyici yönü vardır ve bu durum unutulmaz turizm deneyimleri olarak nitelendirebilir
ve turistlerin deneyimlerinden sonra hatırlamaya değer buldukları deneyimler olarak
özetlenebilir (Akkuş ve Güllüce, 2016:66). Bireysel deneyim sağlayıcıları, gerçekten benzersiz,
kişisel seyahat ve ziyaret deneyimini planlamak için artık bireysel gezginlerle kolayca etkileşim
kurabilir (Smith, 2006:4).
Kültür turizmi açısından düşünüldüğünde ise deneyimler, diğer birçok rekreasyonel ve turizm
uygulamaları gibi kültürel miras turizminde bir deneyimsel tüketim biçimi haline getiren,
turistlerin hatırlana bilirliğinin önemli bir unsuru olarak potansiyel olarak ortaya çıkmaktadır
(Rasoolimanesh vd., 2021:1). Bununla birlikte, pratikte her turist gezisi yerel kültürle bir etkileşim
içerdiğinden (Jelinčić ve Senkić,2017:111) turistik deneyimlerde kültürel izlerin olması
kaçınılmazdır ve bununla birlikte birçok destinasyon, giderek sertleşen turizm pazarında rekabet
avantajı elde etmek için somut ve esnek olmayan kültürel varlıklarına özel ilgi göstermiştir
(Rasoolimanesh vd., 2021:2). Kültür, SOKÜM’ün ve deneyimsel turizm ile ilişkisinden bahseden
çalışmalarda (Türker ve Türker, 2016; Buzlukçu vd., 2017; Çevik, 2017; Rasoolimanesh vd., 2021)
kültürel öğelerin iyi bir deneyim sağlayıcı unsur olarak nitelendirebileceği, ayrıca kültürel
öğelerin ağırlıklı olduğu turizm yerlerinde turist deneyimlerinin etkili ve olumlu yönde
şekillendiği vurgulanmıştır. Örneğin; (Rasoolimanesh vd., 2021 ) çalışmalarında, bir deneyim
sonrası davranışın miras turizmi zemininde davranışsal niyetler arasındaki olumlu yönde ilişki
olduğunu belirtmiş, çalışmada (unutulmaz) turizm deneyimlerinin, bir miras turizmi
bağlamında ziyaretçi katılımı, özgünlük ve destinasyon imajının tekrar ziyaret niyetleri
üzerindeki etkileri için bir arabulucu olabileceğini yani, miras turistlerinin tekrar ziyaret
niyetlerini iyileştirmek için turizm deneyimlerinin kritik öneme sahip olduğu vurgulamıştır.
Diğer yandan, (Buzlukçu vd., 2017:111), çalışmalarında örneğini verdiklerini SOKÜM unsurları
taşıyan müzede, ziyaretçilerin iletişim ve etkileşimin oldukça fazla yaşadığını dolayısıyla,
ziyaretçilerin seyirci olmaktan çıkıp, sergilenen gösterinin bir parçası haline geldiğini belirtmiş
ve bunun sonucu olarak elde edilen deneyimin etkisine vurgu yapmışlardır. Ayrıca, araştırmanın
sonuçlarından biri olarak deneyimsel değer ile davranışsal niyetler arasında memnuniyet
düzeyinin aracı bir etki yaptığını ortaya çıkarmışlardır. Bu çalışmaların örneğinde olduğu gibi
kültürel öğelerin turizmde olumlu yönde deneyim sağlayıcı unsurlar olarak önemli bir role sahip
olduğu açıktır. Bu açıdan düşünüldüğünde, Yaşayan İnsan Hazinelerine kayıtlı sanatçıların
bireysel deneyim sağlayıcıları olarak değerlendirilebilmesinin, deneyimsel turizm açısından bir
fırsat yarattığı akla gelmektedir.

Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH)
UNESCO’nun 1993 yılındaki bir toplantısında, eski Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sang-Seek
Park, ulusun SOKÜM için koruma sistemini kullanmaya başladığını gösteren başarılı bir anekdot
sunmuş ve bu SOKÜM’ün yeniden canlandırılmasını geliştirmek için etkili bir önlem olarak bir
"Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Dünya Kaydı" oluşturulması önerisinde bulunmuştur. Bu
faaliyetin etkisi beklenenden çok daha güçlü olmuş ve genel olarak Yaşayan İnsan Hazineleri
terimi, SOKÜM konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Asya bölgesi
dışında bilinmeyen bu terim, çeşitli üye devletlerin ilgisini çekmiş ve bir tür slogan haline
gelmiştir (Aikawa-Faure, 2010). 2003 sözleşmesiyle yürürlüğe giren YİH programı, üye
devletlerin yetenekli gelenek sahiplerine ve uygulayıcılarına resmi tanınma sağlamaya teşvik
etmeyi ve böylece onların bilgi ve becerilerinin genç nesillere aktarılmasına katkıda bulunmayı
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amaçlamıştır. Devletler, bu kişileri başarılarına ve bilgi ve becerilerini başkalarına aktarma
istekliliğine göre seçmişlerdir. Seçim aynı zamanda insan yaratıcı dehasının bir kanıtı olarak söz
konusu gelenek ve ifadelerin değerine, kültürel ve sosyal geleneklerdeki köklerine, belirli bir
topluluk için temsil edici karakterlerine ve kaybolma risklerine dayanmaktadır (UNESCO).
Türkiye’de de UNESCO SOKÜM Korunması Sözleşmesi vesilesi ile Türkiye’de de YİH envanteri
oluşturulmuştur (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı). Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) olarak
adlandırılan bu ulusal sistem UNESCO kapsamında YİH Ulusal Sistemlerini Kurma yönetmeliği
içerisinde yer almaktadır. Bu yönetmeliğe uyan taraf devletler kendi ülkelerine uygun olan ulusal
sistemini oluşturmakta ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır (Akyol, 2013:83). YİH,
SOKÜM’ün belirli unsurlarının icra edilmesi ve yeniden yaratılması için gerekli olan bilgi ve
becerileri yüksek derecede haiz olan kişileri ifade etmektedir (UNESCO). YİH, UNESCO
Programı kapsamında, ülkemizde ilk kez 2008 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından seçilmiş ve ilan edilmiştir (UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu). Bununla birlikte, YİH şu ölçütlere göre belirlenmektedir (TC. Kültür ve Turizm
Bakanlığı):
1- Ustalığını 10 yıldır icra ediyor olması,
2- Sanatını usta-çırak ilişkisi ile öğrenmiş olması,
3- Bilgi ve becerisini uygulamadaki üstünlüğü,
4- Konusunda ender bulunan bilgiye sahip olması,
5- Kişi veya grubun yaptığı işe kendini adamışlığı,
6- Kişi veya grubun bilgi ve becerilerini geliştirme yeteneği (sanatının toplumla buluşmasını
sağlayacak yenilikler içermesi),
7- Kişi veya grubun bilgi ve becerilerini çırağa aktarma becerisi (çırak yetiştirmiş olması).
Diğer yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığına göre ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine
45 insan hazinesi kayıtlıdır ve bu liste sürekli olarak güncellenmektedir. Bu liste 2021 itibariyle
(TC. Turizm ve Kültür Bakanlığı, 2021):
Tablo 1. Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Listesi
YİH İsimleri
Tacettin Diker
Orhan Kurt
Metin Özlen
Hayri Dev
Şeref Taşlıova
Sıtkı Olçar
Mehmet Girgiç
Bekir Tekeli
Uğur Derman
Hasan Çelebi
Neşet Ertaş
Mehmet
Gürsoy
Fuat Başar
Veli Aykut

Uzmanlık
(Sanat/zaanat)
Karagöz Sanatçısı
Karagöz Sanatçısı
Karagöz Sanatçısı
Çam
Düdüğü
Yapımcısı ve İcracısı
Aşık
Çini Sanatçısı
Keçe Ustası
Bağlama Yapımcısı
Klasik
Kitap
Sanatçısı
Hüsn-ü
Hat
Sanatçısı
Mahalli
SanatçıOzan
Çini Sanatçısı
Ebru Sanatçısı
Zakir

Şehir

İstanbul

SOKÜM Envanter Listesi Unsur Grup
Başlık Adları
Geleneksel Seyirlik Sanatlar ve Oyunlar
Geleneksel Seyirlik Sanatlar ve Oyunlar
Geleneksel Seyirlik Sanatlar ve Oyunlar
Geleneksel Çalgı Yapımcılığı ve
İcracılığı
Halk Ozanlığı Geleneği
Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları
Geleneksel
El
Sanatı
Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkarlık)
Geleneksel Çalgı Yapımcılığı
Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

İstanbul

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

İstanbul
Konya

-

Yaşıyor

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Halk Ozanlığı Geleneği

x

Kütahya

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x

İstanbul
Şanlı
Urfa

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları
Halk Ozanlığı Geleneği

x
x
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Emine
Karadayı

Dokumacı ve Doğal
Boyamacı

KonyaMersin

Yaşar Güç

Dilli Dilsiz Kaval
Yapımcısı ve İcracısı
Taş Ustası

Tokat

Tahsin
Kalender
İrfan Şahin
Cemil
Kızılkaya
Mahmut Sür
Celal Yılmaz
Mehmet Acet
Cahide
Keskiner
İslam Seçen
Salih
Balakbabalar
Muammer
Semih İrteş
Ahmet
Yaşar
Kocataş
İsmail Nar
Osman
Efendioğlu
Macahel
Yaşlılar Korusu
Ümmü
Balyemez
Orhun Güven

Fidan Atmaca
Subhi
Hindi
Yerli
Ahmet Hikmet
Barutçugil
Ali Rıza Ezgi
Halime Özke
Hasan
Büyükaşık
Hasan Sancak
İsmail Bütün
Adem Göçer

Hamza
Üstünkaya
Mehmet Bedel
Maksut Koca
Mahmut
Efeoğlu

Kispet Yapımcısı
Ahşap
BaskıYazmacılık
Yapımcısı
Nazar
Boncuğu
Yapımcısı
Mersiyehan
Zakir
Minyatür Sanatçısı
Klasik
Sanatçısı
Sedefkar

Kitap

Kalemişi Sanatçısı
Keçe Ustası
Aşık
Şair (Atma Türkü)
Çok Sesli Şarkı
Söyleme Sanatçıları
Eşme
Kilimi
Dokumacısı
Bitki Yetiştirme ve
Ağaç
Aşılama
Ustası
Damal
Bebek
Yapımcısı
Telkari
Gümüş
İşlemecisi
Ebru Sanatçısı
Aşık
Sipsi Yapımcısı ve
İcracısı
İpek Böcekçiliği ve
Dokumacılık Ustası
Kemençe
Yapım
Ustası
Çanakkale Seramik
Ustası
Abdallık GeleneğiDavul Yapımcısı ve
İcracısı
Çini Sanatçısı
Sipsi Yapımcısı ve
İcracısı
Aşık
BakırcılıkAlem
Ustası

Çanakkal
e
Kastamo
nu
İzmir
İstanbul
Şanlı
Urfa
-

Dokuma Sanatı ve GelenekleriGeleneksel
El
Sanatı
Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkarlık)
Geleneksel Çalgı Yapımcılığı ve
İcracılığı
Geleneksel Mimari ve Yapı Ustalığı

x

Geleneksel
El
Sanatı
Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkarlık)
Geleneksel Mimari Yapı ve Ustalığı/
Geleneksel
El
Sanatı
Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkarlık)
İnanç ve İnanışlara Bağlı Gelenek ve
Uygulamalar
Ağıt Yakma Gelenekleri
Halk Ozanlığı Geleneği

x

x
x

x

x
x
x

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x

-

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x

İstanbul

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x

İstanbul

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x

Geleneksel
El
Sanatı
(Geleneksel Zanaatkarlık)
Halk Ozanlığı Geleneği
Halk Ozanlığı Geleneği

x

Afyon
Rize
Artvin

Ustalığı

x
x

Halk Müziği ve Türkü Söyleme
Geleneği
Dokuma Sanatı ve Gelenekleri

10 kişi

Ordu

Tarım ve Bağ Bahçe Uygulama ve
Gelenekleri

x

Ardahan

Geleneksel
El
Sanatı
Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkarlık)
Geleneksel
El
Sanatı
Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkarlık)
Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x

Halk Ozanlığı Geleneği
Geleneksel Çalgı Yapımcılığı ve
İcracılığı
Geleneksel Hayvan Yetiştiriciliği ve
Toplumsal Uygulamaları
Geleneksel Çalgı Yapımcılığı ve
İcracılığı
Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x
x

Geleneksel
İcracılığı

x

-

Mardin
İstanbul
İzmir
Denizli
Hatay
Trabzon
Çanakkal
e
Kırşehir

Çalgı

Yapımcılığı

ve

x

x
x

x
x
x

Kütahya

Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları

x

Burdur

Geleneksel Çalgı Yapımcılığı ve
İcracılığı
Halk Ozanlığı Geleneği
Geleneksel
El
Sanatı
Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkarlık)

x

İstanbul
Trabzon

Kaynak: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html
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Türkiye’de YİH programı, belirli ölçütler çerçevesinde belirlenip, envantere kaydı
tamamlandıktan sonra bazı temel uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi,
ustanın, YİH Türkiye Ulusal Envanterine kaydedilmesi nedeniyle ödül töreni düzenlenmesidir.
Diğer yandan, YİH programına farklılığın arttırılması, YİH’lerin tanıtımının yapılması amacıyla
medya organlarında YİH Programı ve sanatçıları tanıtılmaktadır. Diğer yandan YİH, sergi,
bilimsel toplantı, vb. etkinliklerde yer alması sağlanarak desteklenmekte birlikte bazı projeler de
düzenlenmektedir (Özünel, 2013:80-81).
Özellikle geleneğin, özel yeteneklerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bazı faaliyetler
kamu ve özel kurum tarafından desteklenmektedir. Bu faaliyetlere bir örnek ise biri, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün teknik danışmanlığında yürütülen
ve Anadolu Sigorta ve İş Bankası’nın desteklediği "Bir Usta Bin Usta" projesidir. Projenin amacı,
kamuoyunun ilgisini kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel değerlere çekerek, bu meslekleri
yeniden canlandırmak ve meslek ustalarının deneyimlerinin geleceğe taşınmasını sağlamaktır.
Projede Kültür ve Turizm Bakanlığı, illerdeki kaybolan ve kaybolma riski olan meslekleri
önererek o illerde projenin başarılı bir şekilde yürütülmesine destek olacak sivil toplum
kuruluşlarını belirleyip İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerini yönlendirmektedir. Belirlenen illerde
3 ila 6 ay süren mesleki kursları mesleğin gerekliliğine göre süresi farklılık göstermektedir.
Bunlarla birlikte proje, UNESCO ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğindeki YİH Ödülleri
organizasyonuna sponsor olmuş ve proje, UNESCO’nun SOKÜM programına uygunluğu ve
başarılı uygulaması ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu, “Bir Usta Bin Usta”
ile ilgili yapılacak tüm basılı ve görsel çalışmalarda UNESCO ismi ve logosu kullanma hakkı
vermiştir (www.birustabinusta.com.tr/). Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, bu tarz projeler başta
SOKÜM unsurlarını desteklemekte ve tanıtılmasını sağlamaktadır, özellikle YİH içinde bu tarz
plan ve projelerin fazlalaştırılması gerekmektedir.
YİH kültürün, geleneğin ve özel yeteneklerin, daha yaygın hale getirilmesinde gelecek kuşaklara
aktarılmasında hususunda önem arz etmektedir. Ayrıca Türk turizmde, YİH’lerden turizm
amaçlı yararlanmaya yönelik sürekli bir politika bulunmamakla birlikte diğer taraftan yerel
yönetimler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen çeşitli festivaller, fuarlar ve
ödül törenleri ile YİH’lerden bu tür uygulamalar ile hazinelerinin tanımlarına ve turizmde yer
almalarına olanak sağlanmaktadır.

Diğer Ülkelerde Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Programları
Diğer Ülkelerde ve Türkiye’de YİH programlarına bakıldığında; başta el sanatlarının ortak bir
payda olduğu ve sanatlarını icra eden ustaların kültürel miras unsurunu gelecek kuşaklara
aktarmalarının sağlanması için çırak yetiştirilmesine hizmet etmeyi amaçlandığı görülmektedir
(Akyol, 2013:86-87). Bu programın uygulandığı tüm ülkelerde, kültürel mirasın devamlılığın
sağlanması, kaybolmaya yüz tutmuş sanatların yeniden canlandırılması, mirasın gelecek
kuşaklara aktarılması gibi unsurlar önem arz etmektedir ve her ülke bu doğrultuda çeşitli
kurallar ve uygulamalar gerçekleştirmektedir.
Kore Cumhuriyetinin fikir önderliğinde ve sonrasında UNESCO ve de diğer ülkelerden destek
gören YİH programı çeşitli ülkelerde çeşitli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Bu örnek
ülkeler ise:
Fransa - Maître d'art : Fransa’da YİH programı, 1994 yılında oluşturulan Master of Art unvanı ile
gerçekleştirilmektedir. Zanaat alanında nadir bir bilgi birikimine sahip ve bu bilgi ve
yeteneklerini bir öğrenciye üç yıl boyunca aktarımla meşgul olan profesyonellere verilmektedir.
Master Art unvanına sahip her bir ustanın sürekli öğrencileri (çoğunluğu kadınlar)
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bulunmaktadır. Fransa Kültür Bakanlığı tarafından bugüne kadar 90'dan fazla farklı uzmanlık
alanında çalışan 141 Sanat Ustası atanmıştır (piyano restoratörü, gümüşçü, anahtar ustası, demir
işçisi, barok ok yapımcısı, oymacı-madalya, saatçi vb.) (Ministiry of Culture France, 2020).
Çekya - Bearer of Popular Craft Tradition: Çekya’da uygulanan programda zanaatkarlara "Halk
Sanatları Geleneğinin Taşıyıcısı" unvanı verilmektedir. Bu unvan, geleneksel halk el
sanatlarından biriyle uğraşan ve bu sanat hakkındaki süreçler ve teknolojiler ile becerileri,
bilgileri onurlandırmak ve bunları korumak, kamuoyuna sunmak ve geleceğe aktarmak için
verilen çabalardan dolayı verilmektedir. Diğer yandan, “Halk Sanatları Geleneğinin Taşıyıcısı”
unvanı her yıl, genellikle Avrupa Miras Günleri vesilesiyle ve herhangi bir takvim yılında en
fazla beş “Halk Sanatları Geleneğinin Taşıyıcısı” unvanı verilebilmektedir. Bu unvan ile birlikte
sanatçıya sanatçıya bir diploma 50.000 CZK tutarında para ödülü verilmektedir. 2001 ile 2018
yılları arasında, yetmiş dört kişi bu unvanı almıştır (ahşap oyuncak üreticisi, siyah çömlek
üreticisi, marangozluk ve değirmen ustası, halk ayakkabısı üreticisi, erkek halk kostümleri vb.)
(Ministry of Culture Czech Republic, 2020).
Japonya- Living National Treasure: Bu programa göre, bu unvan bireylerin kendileri için bir ödül
sisteminin bir parçası değil, sahip oldukları becerileri korumanın ve gelecek nesillere
aktarılmalarını sağlamanın bir yolu olarak yürütülmektedir. Bu nedenle, sistem, atanmış tüm
zanaatkarların tekniklerinin gelecek nesillere kaydedilmesini gerektirmektedir. 2000 yılında,
Yaşayan Ulusal Hazineler tarafından seçilmiş eserler Kültür Bakanlığı'ndan Tokyo Ulusal
Müzesi'ne aktarılmış ve o zamandan beri her yıl sergilenmektedir. 2020 senesindeki sergide, lake
eşya, metal sanatı ve seramik alanlarında Japon işçiliğinin muhteşem örneklerini sergilenmiştir
(Tokyo National Museum, 2020).
Ülkede ilgili teknikte ileri düzeyde ustalık kazanmış bireyleri veya grupları, Önemli Somut
Olmayan Kültürel Varlığın sahibi veya sahipleri olarak geleneksel kültürlerin aktarılmasını
sağlamak için tanınmaktadır. Önemli Somut Olmayan Kültürel Varlıkların korunması için, ulusal
hükümet "Yaşayan Ulusal Hazine" özel hibeler (yılda 2 milyon ¥) sağlar ve programdakilerin
eğitim programlarında ve kamuya açık performansın konusunda destek olmaktadır. Diğer
yandan, bu sanatların aktarımının anlaşılmasını kolaylaştırmak için kültürel varlıkların
desteklenmesine yönelik zanaat teknikleri ve tekniklerinin tanınmış bireysel sahiplerinin ve grup
sahiplerinin "teknik sanatıyla" ilgili eserleri ve ilgili materyalleri içeren sergiler düzenlenmektedir
(çömlekçilik, tekstil, vernikli eşya, metal işleme, oyuncak bebek yapımı, ağaç işleri, kağıttan
yapımlar ana temalarıyla) (Policy of Culture Affairs in Japan, 2018).
Güney Kore: Kore Cumhuriyeti, SOKÜM aktarımını sürdürmek için YİH programını
kullanmaktadır ve bu kişiler işlevsel ve sanatsal değeri olan bunları en iyi şekilde koruyup,
performansına ve üretimine devam etmesi gereken kişi olarak tanımaktadır. Ayrıca, YİH olarak
tanınanların, sanatlarının teknikleri konusunda gençleri eğitmeleri gerekmektedir. Kore
Cumhuriyeti hükümeti, bu genç kişilerin bu özel eğitimi ücretsiz alabilmeleri için Yaşayan İnsan
Hazinesi'ne ayda yüz bin won (yaklaşık 850 ABD doları), ücretsiz tıbbi tedavi ve diğer özel
ayrıcalıklar vermektedir ve bu ayrıcalıklar YİH’lerin prestijlerinin yükselmesine yardımcı
olmaktadır (Yim, 2004:10-12).
Kore’de YİH’lerin gençlere eğitim vermesi üzerinde önemle durulmaktadır. Kültürel miras
öğesinin aktarımına yönelik eğitim ise; (Yim, 2004:10-12).
1. Yeni Başlayanlar: YİH uygulamaya yeni başlayanlar için başlangıç eğitimi verir. YİH veya YİH
Grubunun tavsiyesi üzerine, devlet bursları için en iyi kursiyerler seçilmektedir.
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2. İleri: Başlangıç düzeyini geçenler, YİH tarafından uygun bir alanda incelenir. Yüksek düzeyde
işlevsel veya sanatsal beceriye sahip olduğuna karar verilen yeni başlayanlar, ileri düzey kursiyer
olarak seçilmektedir.
3. Yardımcı Eğitmenler: Olağanüstü yeteneklere sahip ileri düzey öğrenciler, yeni başlayanları ve
diğer ileri öğrencileri eğiterek YİH’lere yardımcı olmaktadır. Bu Yardımcı Eğitmenler ayrıca
hükümetten sabit bir maaş almaktadırlar.
Filipinler - The Gawad sa Manlilikha ng Bayan (the National Living Treasures Award): Bu
programda YİH; kendine özgü becerileri yüksek bir teknik ve sanatsal mükemmelliğe ulaşmış ve
aynı derecede teknik ve sanatsal olarak kendi toplumunda mevcut nesle aktarılmış ve yaygın
olarak uygulanmış, benzersiz bir Filipinli geleneksel sanatla uğraşan bir vatandaş anlamına
gelmektedir. Burada konsey, öncelikle ülkenin en iyi geleneksel sanatçılarını araştırmakta, daha
sonra bu kişilerin becerilerini başkasına aktarılmasını sağlanması için bir program benimser ve
de bu konuda gerçek bir teşvik için çeşitli önlemler almaktadır. Mevcutta 16 kişi Yaşayan İnsan
Hazinesi olarak seçilmiştir (Republic of Philippines National Commission for Culture and the
Arts, 2021).
Tayland - National Artist (Ulusal Sanatçı) : programda, ulusal sanatçılar, Ulusal Kültür Komisyonu
ofisi tarafından Ulusal Sanatçılar olarak onurlandırılan ve övülen sanatçılar olarak
tanımlanmaktadır. Devlet, bu sanatçıları halk için değerli ürünler yaratmalarını sağlamak
amacıyla tanıtımlarının üzerinde durmaktadır ve sanatçılara, toplumda mutlu ve onurlu bir
şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için devlet daireleri tarafından destek verilmesinin
üzerinde durulmaktadır (Ministry of Culture Thailand, 2021).
Her ne kadar YİH gibi programlar kapsamında geleneksel meslekleri icra eden zanaatkarlara
dikkat çekilerek bu mesleklerin kaybolmasının önüne geçilmeye çalışılsa da günümüzdeki sosyokültürel değişim ve dönüşüm bazı mesleklerin kaybolmasına ya da ustaların yeni çıraklar
yetiştiremeyerek hem geleneksel usta-çırak ilişkisinin kesintiye uğramasına hem de mesleklerin
devamını getirecek kişilerin yetiştirilememesine sebep olmuştur (Balcı, 2020:702).

YÖNTEM
Bu çalışmada, Yaşayan İnsan Hazineleri’nin (YİH) kültürel miras turizmi kapsamında ve
deneyimsel turizmdeki potansiyel kritik rolünü ortaya koyarak, turizmde YİH’lerinden nasıl
etkili biçimde yararlanılabileceğine ilişkin öneriler getirmek amaçlamıştır. Çalışma, nitel
araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojik (olgu bilim) araştırma deseni üzerinde
şekillenmektedir. Fenomenler olaylar, algılar, yönelimler, durumlar, tecrübeler veya kavramlar
olabilmektedir (Groenewald, 2004; Yıldırı ve Şimşek, 2008). Bu araştırmada “YİH’lerden
deneyimsel turizm anlamında etkin biçimde yararlanabilme” bu türden bir olguya işaret
etmektedir. Olgubilim/fenomenoloj deseni, farkında olunmakla beraber derinlemesine ve
ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar gibi
çeşitli biçimlerde karşılaşılan olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek 2011). Deneyimsel
turizm için elverişli bir kaynak ve tanıtım potansiyeli sunan YİH’lerine yönelik yeterli
araştırmalar bulunmamaktadır. Böylece bu konuda derinlemesine anlayış kazanabilmek için
olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Çünkü olgu bilim “… farkında olunan ama derinlemesine ve
detaylı bir şekilde kavranılamayan olgulara yönelik bir araştırma zemini oluşturmaktadır”
(Yıldırım ve Şimşek, 2008: 72).
Araştırmada, nitel araştırma geleneği içerisinde ortaya çıkan ve amaçlı örnekleme
yöntemlerinden biri olan kartopu örnekleme kullanılmıştır. Kartopu örnekleme yöntemi,
araştırmacının problemine ilişkin olarak zengin bilgi kaynağı olabilecek birey veya durumların
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saptanmasında özellikle tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek 2011). Diğer yandan kartopu
örnekleme yöntemi, evreni oluşturan bireylere ulaşmanın zor olduğu durumlarda kullanılan bir
tekniktir (Baltacı, 2018:253). Her ne kadar çalışmada evren büyüklüğü N=45 olsa da evrende
bulunan kişilerin demografik özellikleri, buna bağlı olarak iletişim kurma sorunları ve
araştırmaya katılımda isteksizlik dolayısıyla birtakım zorluklardan dolayı kartopu örneklem
yöntemi uygulanmıştır. Türkiye taraf olduğu UNECO SOKÜM korunma sözleşmesi ile
kendisinin YİH envanterini ortaya koymuştur. Halihazırda envantere kayıtlı 45 isim bulunmakta
ve bu bireylerin 34 tanesi yaşamını sürdürmektedir. Araştırmanın verileri, 2021 yılı 4-21 Mayıs
aralığı içinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın YİH listesinde yer alan ve araştırma süresinde
yaşayan otuz dört kişi arasından yedi farklı kişi ile telefon aracılığı ile yapılan görüşmelerle
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Komisyonunun 23.04.2021 tarihli E-11054618302.08.01-20702 dosya izniyle) elde edilmiştir. Görüşmelerde katılımcılara, yarı yapılandırılmış
biçimde ve kimisi pekiştirici nitelikte olan alt soruları da kapsayan toplam 20 soru sorulmuş, tüm
cevaplar ses kaydına alınmıştır. Görüşme yapılan YİH’lerin, atanan kodları ve
zanaatleri/sanatlarına ait kurumlarının bulunduğu alt sektörler aşağıdaki şekildedir. Buna göre
araştırmaya katılan YİH’ler ebru sanatı, nazar boncuğu yapımı, sipsi yapımı ve çalma, keçecelik,
çini sanatı, kalem işi sanatı ve Karagöz sanatı alanında uzmandırlar.
Tablo 2. Görüşme yapılan YİH’ler
Sayı

Katılımcı
kodu

1
2

YİH1
YİH2

3

YİH3

4

YİH4

5
6
7

YİH5
YİH6
YİH7

Temsil
ettiği
sanat/zanaatın
SOKÜM Envanter Listesi Unsur
Grup Başlık Adı
Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları
İnanç ve İnanışlara Bağlı Gelenek ve
Uygulamalar
Geleneksel Çalgı Yapımcılığı ve
İcracılığı
Geleneksel El Sanatı Ustalığı
(Geleneksel Zanaatkârlık
Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları
Klasik Türk Süsleme ve El Sanatları
Geleneksel Seyirlik Sanatlar ve
Oyunlar

Temsil ettiği sanat/zanaatın
SOKÜM Envanter Listesi
Unsur Adı
Ebru Sanatı
Nazar Çıkarma ve Nazarlık
Yapma Gelenekleri
Çam Düdüğü-Sipsi Yapımcılığı
ve İcracılığı
Keçecilik
Çini Sanatı
Kalem İşi Sanatı
Karagöz

ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Bu bölümde yapılan görüşmelerden elde edilen veriler sunulmaktadır. Bazı veriler ham veriler
biçiminde sunulmuş, diğer bazıları ise anlamayı kolaylaştıracak şekilde semboller ve basit
çözümlemelerle verilmiştir.
Tablo 3. Araştırmanın Bulguları
Çocuklarınız ya da diğer aile
fertleriniz
içinde
bu
sanatı/zanaatı devam ettiren
kişi var mı?
Evet
Hayır
YİH1
x
YİH2
x
YİH3
x

Açıklama ve Yorumlar

“Aile fertleri sanatsever kişilerdir ancak meslek edinen yok”
“Aileden olmasa da kalfam devam ettiriyor”
“Babam bu zanaati icra eden birisiydi benim de merakım oldu ve kendimi geliştirdim,
çocuklarımda meslekle ilgililer iki oğlum da mesleği devam ettiriyor ”
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YİH4

x

YİH5

x

YİH6

x

YİH7

x

Kaç çırak yetiştirdiniz?
YİH1

”100’ün
üzerinde ”

YİH2
YİH3
YİH4

”15 ”
”Bir
elin
parmakları
kadar ”

YİH5

-

YİH6

”Benim
çıraklarımın
artık
kendi
çırakları var ”
-

YİH7

“Dokuz çocuğum ve on dört torunum var. Çocuklarımla ve torunlarımla her fırsatta bu
zanaati yapmaktayız. Çocuk yaşlardan itibaren oyun oynama tarzında, sanatı sevdirmek ve
geleneksel teknikleri öğretmek için uğraşıyorum ”
“Büyük oğlum üniversiteden mezun olduktan sonra kısa bir dönem öğretmenlik yaptı ve
sonrasında baba çırağa ihtiyacın yok mu? diyerek benim yanıma gelmek istedi ve işi öğrendi
şimdi bu zanaati devam ediyor, diğer küçük oğlum ise kendi profesyonel mesleğinde bizim
yaptıklarımızı projelerinde kullanıyor, ailecek biz bu sanatla iştirak ediyoruz”
”Baba mesleği, çocukluktan beri bu mesleğin içindeyim bu sanatla 50 senenin üzerindedir
ilgileniyorum, kardeşlerim de çocuklarım da bu mesleği devam ettiriyorlar ”
”Eşim hem bana destek oldu hem öğrendi, çocuklarıma da aşıladım ancak meslek olarak
edinmediler ”
Kendi birikimlerinizin gelecek kuşaklara aktarımı konusundaki istekliliğiniz nasıl? Bu
konuda çalışmalar yapıyor musunuz?
”1980’li yıllardan beri bilgi birikimlerimi paylaşıyorum. Bir Üniversite sanatımla ilgili
görevime devam ediyorum, 1997 yılından beri de kendi sanatımla ilgili ve kurucusu
olduğum atölyemde düzenli ve sürekli olarak dersler devam etmektedir ”
”Bakanlık tarafından düzenlenen projelerde eğitimler verdim ”
”Genel de üretim değil ama icra için öğrenciler oluyor bu şekilde aktarım yapıyoruz ”
”Bulunduğum şehirde sanatımı geleneksel usulle yapmaya devam ederken Almanya ve
İngiltere'deki üniversitelerde de ders vermeye başladım. Dünyanın birçok ülkesine bu
sanatı eğitimi için gittim, yurt dışında 1000'e yakın öğrenci yetiştirdim, ülkeme döndüğüm
zaman sanatım üzerinde denemeler yaptım, böylece geleneksel ile modern arasındaki
boşluğu doldurduğumu düşünüyorum ”
”Üniversitede bu sanatın eğitimini verdim, birçok halk eğitim merkezinde eğitimler verdim,
üniversitelerden stajyerler kabul ettim, birçok şehirde öğrencim var, dünyanın her yerinden
stajyerim var ”
”Benim amacım en başta gelecek kuşaklara aktarmak 2000 kadar kişiye eğitim vermişimdir
”

”Benim izimden gitmek isteyen gençlere tavsiyelerim oluyor, ben de çok eğitimler verdim
”
Bu alanlarda yerli/yabancı ziyaretçi ağırlıyor Bu ziyaretçiler bireysel olarak mı tur
musunuz?
yoluyla mı geliyorlar?

Mesleğinizi devam ettirdiğiniz
bir atölye ya da dükkanınız
var mı?
Evet
Hayır Evet
YİH1
x
x
YİH2
x
x
YİH3
x
x
YİH4
x
x
YİH5
x
x
YİH6
x
x
YİH7
x
Gelen ziyaretçilere sanatınızı uygulamalı olarak gösteriyor
musunuz yani o sırada canlı bir performans sergiliyor
musunuz?
YİH1
”Yerli ve yabancı gruplara birkaç saat süren
uygulamalı seminerleri düzenliyoruz ”

YİH2

”İsteyenlere gösteriyorum ”

YİH3
YİH4

”Nasıl yapıldığını gösteriyoruz şartlara göre ”
”Canlı performans yapıyoruz tabi ”

YİH5

”Çok sayıda sergi yaptım sergilerimde mutlaka
gösterimi yapıyorum, atölyede de yapıyorum ”
”Hayır ”

YİH6

1153

Hayır

Bireysel
x
x
x
x
x
x

Tur
x
x
x
x

Bu ziyaretçilerin sizden beklentileri nelerdir?

”Bu sanatı merak ediyorlar, biz de sanatın tanıtımı, nasıl
yapıldığı ile ilgili bilgiler verdikten sonra katılımcılar basit
yardımlarımızla
kendileri
uygulama
yaparak
beraberlerinde götürüyorlar, hatta bir sertifika da
veriyoruz”
”Gelen ziyaretlerin uygulama talepleri oluyor daha çok
bakıp satın almak istiyorlar ”
”Gelen ziyaretçiler denemek ve satın almak istiyorlar. ”
”Ziyaret için gelenler arasında sadece turistik amaçlı
gelenler
yok
ayrıca
sanatı
araştırmak
isteyen
akademisyenler de var, bu sanat hakkında daha derin bilgi
almak için gelen ziyaretçilerde oluyor, çoğunlukla
seyretmek ve satın almak isteniyor, denemek isteyen olursa
kurslar düzenliyoruz”
”Özellikle bu sanatın eğitimini alan ziyaretçiler uygulama
yapmak istiyor bu yönde talepleri oluyor ”
”Özellikle bizim sanatımız için gelen kişilere de detaylı bilgi
veriyoruz ”
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YİH7
Ziyaretçilerin memnuniyet düzeyi nasıl sizce?
YİH1
”Her katılımcının unutulmaz bir anı ile ayrıldığını
gözlemledik, yaptıkları eserleri ve sertifikalarını
çerçeveleyip asanlara rastladık ”

YİH2
YİH3
YİH4

YİH5

YİH6

”Memnun
kalıyorlar
bizde
memnuniyetin
düzeyinin yükselmesi için gerekenleri yapıyoruz ”
”Ziyaretçiler çok memnun oluyorlar çok otantik
buluyorlar ortamı”
”Atölyemiz de çalışma sürekli olarak devam eder,
gelen misafirler bir taraftan çalışmaları izlerken
diğer taraftan bitmiş ürünleri inceler, çalışmaların
başlangıç ve bitiş hallerini görür, geleneksel bir
sanatın aşamalarını görmek gelen kişileri memnun
etmekte”
”Ziyaretçileri güzel bir hatıra ile gönderiyoruz,
ziyaretçiler memnuniyet düzeyinin çok yüksek
olduğunu düşünüyorum ”
”Memnuniyet yüksek ”

YİH7

”Atölyem olmadığı için ziyaretçilerim olmuyor
ancak dışarıdan özel müşterilerim var, onlar vasıtası
ile de satışlarım oluyor ve müşteriler çok
memnunlar ”
Yaşayan İnsan Hazinesi unvanı almak size ne kazandırdı?
YİH1
”Henüz bariz bir yararını göremedim, unvan
peşinde olan biri değilim, çalışmalarıma daha yoğun
ve dikkatli bir biçimde devam ederek buna layık
olamaya gayret ediyorum ”
YİH2
”Unvan almak gurur verici ve tanınırlığımız arttı ve
bu unvan hedeflerime ulaşmamı sağladı ”
YİH3
”Unvan almak bana bir şey kazandırmadı ”
YİH4

Ziyaretçilerin çoğalması konusunda önerileriniz var mı?
”Bu sanat hızlı geliştiği için büyüsünü hiç kaybetmeden
herkesin dikkatle takip edebileceği bir aktivite, aslında kısa
süreli bir terapi olarak da ziyaretçi memnuniyetini
sağlamaktadır, memnuniyetin devam etmesi ziyaretçileri
de çoğaltacaktır ”
”Önemli olan kaliteyi bozmamak ve müşterilere dürüst
davranmak ”
”Tanıtımlar çoğaltılabilir ”
”Yerli ve özellikle yabancı turist rehberlerinin komisyon
beklentisi olmadan geleneksel sanatların icra edildiği
atölyeleri ziyaret etmeleri talebi çoğaltacaktır ”

”Memnuiyetin devam etmesi önemli”

”Ziyaretçi konusunda biraz tanıtım eksiğimiz var sosyal
medya da bile yokuz ”
-

Yaşayan İnsan Hazinesi olmanın avantajları var mı?
”Prestij olarak bir avantaj sağlamış olabilir. Unvanı veren
makam buna sahip çıkar ve desteklerse eminim bu
sanatkârlar için son derece yararlı olabilir ”
” Bütün müzelere ücretsiz girebiliyoruz bazen
kurumlardan özel davetler alıyoruz ”
” Şimdilik bir avantajını çok göremedim belki bundan sonra
olur ”
”Herhangi bir avantajını görmedim ”

”Sanatımın icrasında herhangi bir değişiklik olmadı.
Sanat adına araştırma yapan kişiler ve dernekler
tarafından talep arttı ”
YİH5
”Omzumuza daha fazla yük yüklendi, yoldaki ”Avantaj olarak bizim yıldızımızı ekstra parlattı ”
yürüyüşümüz bile dikkat çekiyor herkes şehirde
bizi tanıyor davranışlarımıza daha çok dikkat
vermeye başladık, bir isim yapmışsınız adınız
yükselmiş bunun artık orda durması lazım hatta
daha da yukarı çıkması lazım bunun gücünü verdi
bu unvan, çünkü örnek sanatkar olarak sunulduk
birde bunun altında miras taşıyıcılık rolümüz var”
YİH6
”Güzel bir şey ancak devlet bu unvanı veriyorsa da ”Avantajı olmadı ”
bu unvanı verdiği kişileri takip etmesi lazım, bu
kişiler ne yapıyorlar, nasıl yol açabiliriz diye
düşünmesi lazım ”
YİH7
”Manevi olarak anlamı oldu büyük onur oldu bizim ”Bazı avantajlar olmasını bekliyorduk ancak henüz bir
için bu sanatın unutulmaması lazım çünkü halkın avantajını göremedim ”
sanatı ”
Diğer Yaşayan İnsan Hazineleri ile sürekli bir iletişiminiz var mı?
YİH1
”Hepsi ile özellikle İstanbul dışında yaşayanlarla fazla iletişim kuramıyoruz, yakınımızda olan ustaların büyük bir
kısmını tanıyorum, sürekli olmasa da iletişim kuruyor ve görüşüyoruz ”
YİH2
”Bir kaç kişi var görüştüğüm telefonlaşıyoruz”
YİH3

”Diğer yaşayan insan hazineleri ile çok iletişimde değiliz ”

YİH4

”Sürekli bir iletişimim yok ”

YİH5

”Bakanlık bizi bir araya getirdiği zaman görüşüyoruz zaten diğer taraftan artık iletişim kolay ”

YİH6

” İletişim halinde değiliz çok birkaç kişiyle var sadece yaşayan insan hazinesi olduğumuz için değil tabi arkadaş
olduğumuz için görüşüyoruz birlikte bazen projelerde bir araya geliyoruz ”
”Görüştüğüm bir iki kişi var ancak onlarla da sürekli görüşemiyoruz ”

YİH7
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Yerel yönetimler Kültür ve Turizm Bakanlığı sizi destekliyorlar
mı?
YİH1
”Özellikle yerel yönetimlerden ve bakanlıktan
destekler alıyoruz”
YİH2
”Beni üzen İzmir’in simgesi olması rağmen ben
ödülü alırken yerel yönetimden kimse yanımda
yoktu bu konuda daha fazla destek beklerdim,
benim şu an en büyük sorunlarımdan biri ham
madde sorunum ancak bu anlamda bir destek
göremedik başvurmamıza rağmen ”
YİH3
”Mesleğimiz daha fazla desteklenmeli bakanlık
tarafından sürdürebilirliğin olması lazım maddi bir
destek yok şimdilik, destek almak istiyorum ”
YİH4
”Herhangi bir destekleme yok, yararlanma yok ”

Ulusal ve uluslararası alanda sizi ve sanatınızı tanıtmak için
fuar/sergi/festival vb. gibi yerlere davet ediyorlar mı?
”Evet, özellikle çok iyi derecede İngilizce bildiğim için bu
tür faaliyetlere onlarca defa katıldım”
”Festivaller, diğer çağrımlar oluyor, bütün fuarlara çevresi
olan insanlar gidiyorlar ama biz çok destek göremiyoruz.”

YİH5

”Fuar ve festivallere davet ediyorlar ”

YİH6

”Örneğin, şehre gelen üst düzey konukları bizim
konağımızda ağırlarlar ”
”Destek yeterli değil ”

YİH7

”Destek az var ”

”Eskiden yönetimler tarafından festivallere davet edilirdik
şimdilerde o da yok ”
Çalıştığınız alan daha önce bilimsel projelere konu oldu
mu?
”Bu sanatın fiziksel ve kimyasal analizleri ile ilgili doktora,
bu sanatın çeşitleri ile ilgili lisans ve yüksek lisans tezleri
yapılmıştır ”
”Bilimsel projelere konu oldu tez gibi ”

Çevrenizdeki Üniversitelerle iş birlikleriniz oluyor mu?
YİH1

”Bir üniversite mensubu olarak muhtelif projelerde
bazı destekler gördük ”

YİH2

”Üniversitelerden davetlerimiz oluyor, seminer,
çalıştay gibi ”
”Evet oluyor”

YİH3
YİH4

YİH5
YİH6
YİH7

”Araştırma, tez ve makale olarak yapılacak
çalışmalara katkıda bulunuyorum. Başka iş
birliklerimiz olmuyor ”
”Bir üniversitede bir amfiye adım verildi,
Üniversitelerden oturumlar paneller düzenliyoruz”
”Üniversite de derse giriyorum, .zaman zaman
davetler oluyor ”
”Üniversitelerden davet edenler oldu ”

Şahsi olarak gelecekte mesleğinizle ilgili beklentileriniz
nelerdir? ”
YİH1
”Kaybolmak üzere olan bu sanatının bu günlere
gelebileceğini başladığım yıllarda hayal bile
edemezdik.
Paylaşılan
bilgilerle
ve
yeni
uygulamalarla artan ilginin gelişerek devam edeceği
kanaatindeyim ”

YİH2

”Beklentim bakanlığın bizi desteklemesi”

YİH3

”Mesleğimiz daha fazla desteklenmeli”

YİH4

”Geçmişte bu sanat birçok alanda kullanılıyordu.
Günümüzde doğru uygulamalarla modern anlamda
birçok alanda kullanılabilecek bir ürün olarak
görüyorum. Günümüzde sanatının farkındalığı arttı
ama ilerde çok daha güzel yerlerde kullanılacağına
inanıyorum ”
”Bu sanat tekrardan umarım tarihe gömülmez,
sürdürebilirliğin mutlaka sağlanması lazım çünkü
bu sanat koskoca iki büyük imparatorluğun
(Selçuklu ve Osmanlı) zevki, dolayısıyla sarayın
zevki, devletin bu anlamda desteğini sürdürmesi
lazım maddi olmasa da manevi ”
”Sürdürebilirlik önemli ben elimden geleni
yapıyorum benden sonra da çocuklarım devam

YİH5

YİH6
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”Yerel yönetimler bazen fuar ve sergilere davet ediyorlardı
pandemiden önce ”
”Davet yok”

”Zaman zaman davetler oluyor ”

”Bilimsel çalışmalara istek üzerine yardımcı oluyorum hem
üniversiteler hem diğer kurullar ”
”Birçok araştırma, makale, tez, doktora tezinde geniş
kapsamlı olarak bu sanata yer verildi ”
”Pek çok üniversite bizi makalelerinde konu etti ”
”Evet, birçok bilimsel projeler oluyor ”
”Evet, araştırmalara konu oldu ”
Alanınızdaki sanatın genel olarak ve ülke turizmde ilgi
gördüğünü düşünüyor musunuz? ”
”Evet, Türkiye turizm açısından Dünyanın en önemli
ülkelerinden biridir. Özellikle yabancılar ziyaret ettikleri
ülkelerin yerel, yöresel olanını görmek isterler.
Küreselleşme insanları biraz sıkmaya başladı. Gittikleri her
yerde daha önce gördüklerini görmek hiç de ilginç
gelmiyor. Kültür ve turizm bakanlığı sayıları zaten çok az
olan ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’nin ürettikleri eserlere sahip
çıkmalıdır ”
”Ülke turizminde ilgi gördüğünü düşünüyorum ama
projelerle desteklenmeli ”
” Ülke turizmde yöresel olarak kültürel turizm açısından
önemli bir yere sahip ilgi var ziyaretçilerden ”
”Evet ilgi görüyor ”

”Ülke turizminde ilgi gördüğünü düşünüyorum hem yerel
turizmde hem de uluslararası olarak ”

”Özellikle milyonlarca insanın dolaştığı yerlerdeki
yaptığımız işler olduğu için turizm açısından ilgi görüyor ”
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ettirecek, birlikte çalıştığımız kişilerinde devamlılığı
önemli, bu konunun öneminin anlaşılması ve bu
konuda projelere ihtiyaç var, idealim aldığımız bilgi
ve birikimi en iyi şekilde verebilmek ayakta
kalabilme ”
YİH7
”Sağlığım yerinde oldukça birikimlerimi aktarmak ”Otantik olarak ilgi çekici, yurt dışında özellikle
isterim ancak bir korkum var gelecek kuşakların Yunanistan’da çok ilgi çekici Türkiye ilgi var ancak tam
benim düşüncelerimi iyi anlaması lazım”
olarak sahip çıkılmıyor”
Sizce Yaşayan İnsan Hazineleri turizm alanında nasıl değerlendirilebilir?
YİH1

YİH2
YİH3

YİH4

YİH5

YİH6
YİH7

”Müze mağazaları, havaalanları, döner sermaye işletmeleri gibi yerlerde özel ‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ adı altında
bölümler ayırarak hem ustaları hem de tamamıyla yerel olan ürettikleri sanat güzelliklerini pazarlamaları
önemlidir. Böylece sanatkâra destek vererek, onların kendi ürünlerini pazarlama telaş ve endişesinden kurtarıp,
sanatlarına yoğunlaşarak daha kaliteli, estetik değerleri yüksek eserler vermelerini sağlanmış olur. Medeniyetler
kültür ve sanatla oluşurlar. Eski medeniyetleri bizlere bıraktıkları eserlerle tanıyor, tanımlıyor ve
değerlendiriyoruz. Bizlerde sonraki nesillere bir medeniyet kurmak zorundayız. Görünen maalesef o ki, ithal bir
kültür hızla etrafımızı sarıyor. Uluslararası olmak istiyorsak önce ulusal olmak zorundayız. Başkalarını kopya
etmekle bir yere varamayız”
” Benim hayalim şöyle devlet kerpiç evlerden sanat köyü kurabilir, sanat evi gibi Anadolu izleri taşıyan bir yer
kurmak hayalim var ”
” Gelen ziyaretçilerin ilgisini geliştirmek istiyorum, El sanatları gibi gruplayarak Altıneller festivali gibi festivaller
sıklıkla düzenlenebilir bu da bir avantaj olur. Yurt dışında daha açılım olursa daha iyi olur yaşayan insan hazineleri
ayrı bir değer, yerel yönetimlerin turizmde desteklemesi lazım, kültürel miras yurt dışında çok önemliymiş biz az
destek görüyoruz daha fazla destek görmeli ve bizi turizmde kullanmak için bölgesel ayrıma giderek tanıtımımızı
yapabilirler, yaşayan insan hazineleri festivali düzenlenebilir ”
”Bu unvana layık görülen sanatçıların bulundukları şehirdeki turizm sirkülasyonunun içinde bulunmaları
gerekiyor. Turizm sirkülasyonu olan bölgelerde kiralar yüksek olduğu için el emeği ile geçimini sağlayan
sanatçılarımız bu bölgelerde bulunamıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçılarımıza destek olması gerektiğini
düşünüyorum ”
” Şehirler kendi şehirlerinde yaşayan hazineleri desteklemeli hem ulusal hem de uluslararası sergilere götürmelidir
diğer yandan şehre gelen misafirleri de sanatçının tanıtımı yapılmalı, atölyesi ziyaret edilmesi teşvik edilmelidir,
bunun çok büyük etkisi olacağına inanıyorum, her türlü tanıtımın yapılması lazım, hazineler şehrin gülen
yüzleridir ”
” Yaşayan insan hazinlerinin uğraştıkları sanatla ilgili yapılabilecek en önemli şey varislere, çıkarlara bu sanatları
öğretebilmek, hazinelerinin eserleri alıp bir müze açılabilir, sergi açılabilir ”
” Kendi sanatım için projelerim var bakanlık keşke projeyi yapsa, festivaller sıklıkla yapılmalı bence”

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Yaşayan İnsan Hazinelerinin (YİH) turizm için özellikle deneyimsel turizm ve kültür turizmi
açısından kritik bir rolde olabilecekleri yapılan çalışmada ortaya konmuştur. YİH’lerin, kendileri
ve sanat çalışmaları, yaptıkları birçok faaliyet turistik ürün olarak geliştirebileceği ve kültür
turizmine ve deneyimsel turizme katkı sağlayabileceği sonuca varılmıştır. YİH’lerin, turizmde
değerlendirilmesiyle ilgili çalışmada; (Lupu vd., 2016) YİH’lerin performanslarının, bazı turistik
yerlerde miras turizmiyle antropojenik bir turizm potansiyeli oluşturduğunu ve YİH’lerin bir
turizm cazibesi olarak özümsenmesine değinilmiş ve YİH’lerin canlı müzelerden oluşan bir ağın
yaratılmasına yol açmalı önerisinde bulunulmuş, diğer yandan YİH’lerin, kişilik ve
performanslarıyla ait oldukları tüm toplulukta doğal bir şekilde, destinasyonu bir turistik
merkeze ve gerçek bir turist destinasyonuna dönüştürebileceklerini belirtilmiştir. YİH ile ilgili
diğer bir çalışmada ise (Fedekar ve Demir, 2018) YİH programının, mali sorunlarının bu
sisteminin sürdürülebilirliği için önemli derecede sorun olduğu belirtilmiş, kamu ve özel sektör
desteğinin gerekliliğine vurgu yapılmış diğer yandan YİH ile ilgili uygulamalarda SOKÜM
unsurunun gelenekten ve bağlamından koparılmadan tanıtılması önerilerinde bulunulmuştur.
Cevaplara bakıldığında, YİH’lerin mesleklerini çok uzun yıllardan beri sürdükleri ve bu
emeklerini gelecek kuşaklara aktarma konusunda istekleri oldukları ancak verilen bu unvan ile
birlikte kendilerine yönetimler tarafından hem maddi hem manevi olarak daha çok destek
verilmesi gerektiği, sanatlarının daha çok yaygınlaşması turizmde kültürel ve deneyimsel
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unsurların yaratılması açısından ulusal ve uluslararası festivaller, fuarlar, sergiler, çeşitli şenlikler
vb. gibi uygulamaların daha yaygınlaştırılması ve YİH’lerin mesleklerini devam ettirmeleri için
program kapsamında destek unsurlarının çoğaltılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Diğer
yandan, YİH unvanına sahip sanatçılar arasında bir iletişim kopukluğu olduğu sonucuna
varılmış, hazinelerinin birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmalarının yararlı olacağı ve
sanatçıların birbirlerini desteklemesi hususunda önemli olabileceği düşünüldüğünden YİH
Derneğinin kurulması önerilmektedir. Diğer yandan, verilen cevaplar doğrultusunda YİH’lerden
atölyesi olanların gelen kişilerin sanatlarını deneyimlemek istedikleri ve nasıl yapıldıklarıyla
ilgilendikleri dikkat çekicidir, bu açıdan düşünüldüğünde atölye ve dükkanlarda deneyimsel
unsurların olması turistler açısından kritik bir öneme sahip olduğu sonucuna varılabilir. Kültürel
unsurların turistik ürün olarak her zaman çekici ve deneyim yaratıcı unsur olduğu göz önüne
alındığında da YİH’lerin turizmde daha çok yer alması gerekliliği bu konuda hem YİH’lerin
üstlerine düşen görevleri yerine getirmeleri hem de turizmde yer edinmeleri için desteklenmeleri
gerektiği sonucuna varılmıştır.
Çalışma ilgili diğer sonuçlar ise; YİH Envanterine kayıtlı sanatçılarımızın, kültürel mirasın
öneminin anlaşılmasının ve kültürel öğelerin devamını sağlamalarının yanı sıra turizm
sektöründe etkin bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, turistlerin her zaman deneyim
ve tüketime açık olması, deneyimsel unsuların turizmde artık anahtar bir rol üstleniyor olmasıyla
birlikte, yerli ve yabancı turistler için değişik deneyimler yaratmak gerekli hale geldiği açıktır ve
bu açıdan düşünüldüğünde YİH’lerin icra ettikleri sanatlar ile etkileyici deneyimler
sağlayabileceği ve bununla birlikte, YİH’lerin turizm içinde yer edinmesinin sağlanmasıyla;
SOKÜM’ın bazı unsurlarının bilinirliğinin arttırılması, gelecek kuşaklara örnek olması, kültürel
değerlerin yerli ve yabancı turiste aktarılması vb. gibi yararlar sağlayacağı düşünülmektedir.
YİH’lerin özellikle kültür turizmi kapsamında aktif olarak rol alması için çeşitli plan ve projelere
ihtiyaç vardır ve bu unvana sahip olan sanatçıların daha çok tanınırlığının arttırılması
gerekmektedir. Başta Turizm ve Kültür Bakanlığı olmak üzere ve yerel yönetimlerin Yaşayan
İnsan Hazinelerine desteğinin çok önemli olduğu açıktır. Desteklerin hem manevi hem maddi
anlamda çoğaltması gerekmektedir. Ayrıca, verilen desteklerle birlikte Yaşayan İnsan
Hazinelerin özellikle turizmde daha geniş kültürel deneyimler yaratabileceği öngörülmektedir.
Diğer yandan çalışma ile ilgili öneriler ise; YİH’lerin her birinin bulunduğu şehirde atölye, sergi
vb. açılabilir ve deneyimsel turizm unsuru olarak kullanılabilir. Ayrıca, sanatını icra etmesi ve
insanlara daha çok ulaştırabilir olması açısından atölyesi, dükkanı vb. olmayan YİH’lere destek
verilerek her birinin sanatlarını icra edecek bir yeri olması sağlanabilir. Özellikle sürdürebilirlik
açısından Fransa örneğinde olduğu gibi YİH’lerin kendi bilgi ve yeteneklerini aktarmak için
sürekli öğrencileri(çırakları) olmalı ya da düzenli seminerler düzenlemelidir. Bunlarla birlikte,
büyük kentlerinden birinde ya bölgesel ayrıma giderek her bölgede ‘Yaşayan İnsan Hazineleri
Müzesi’ açılabilir ve müzede hem YİH tanıtımı hem sanatlarının tanıtımı yapılabilir. YİH’lerin
Balmumu Heykelleri yapılarak bir balmumu müzesi kurulabilir.
YİH Envanterine kayıtlı kişilerin bulunduğu kentlerde, bir tanıtıcı rol üstelenerek, icra ettiği
faaliyetlerinin ve bulunduğu bölgenin tanımlarına katkı sağlayabilir ve ürünlerini turistik bir
ürün olarak pazarlayabilirler. YİH’lerin yerleşik olduğu yerlerde bölge ayrımları yapılarak
bölgede küçük festivaller düzenlenebilir ve bu festivallerde, sanatçılar performanslarını
sergileyebilir, ürünlerinin tanıtım ve satışını yapabilirler (Karadeniz Bölgesi Yaşayan İnsan
Hazineleri festivali, Marmara Bölgesi Yaşayan İnsan Hazineleri festivali vb.). Öte yandan, Turizm
şehirlerinden birinde Yaşayan İnsan Hazineleri sokağı kurulabilir ve hazinelerine ait görsellerle
desteklenen bu sokakta, Yaşayan İnsan Hazinelerinin kendilerinin ve sanatlarının tanıtımı
yapılabilir. Yaşayan İnsan Hazineleri turizm tanıtım kataloglarında, reklam filmlerinde yer
alabilir ve turistleri kültürel, otantik bir turizm deneyimi yaşamaya davet edebilir. Yaşayan İnsan
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Hazinelerinin sanatını icra ettikleri şehirlerde konsept restoranlar oluşturabilir. Örneğin,
Kırşehir, Ankara ya da İstanbul da Neşet Ertaş ‘i yaşatan bir konsept kafe ya da restoran kurabilir
ve görsellerle desteklenen yerde, sanatçının şarkıları çalabilir. Yaşayan İnsan Hazineleri
sanatçıları, atölyelerinde bir öğretici-eğitici rolü üstlenerek, turistlere aynı Kapadokya’daki
çömlek yapımı atölyelerinde olduğu gibi, sanatlarını gelen turistlere de yaptırmayı öğreterek
rekreatif ve turistik bir deneyim yaratabilir.
Sonuç olarak, bu getirilen önerilerle beraber YİH’lerden turizmde yararlanılmasının kültürel
turizm ve özellikle deneyimsel turizm açısından birçok yarar sağlayabileceği, bu sayede ilgili
SOKÜM varlıklarının sürdürülebilirliğine de önemli katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir.
Tüm bunlarla birlikte SOKÜM unsurları ve özellikle Yaşayan İnsan Hazinelerini konu eden
çalışmaların çoğaltılmasının bir gereklilik olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

KAYNAKÇA
Adoption of a National Living Human Treasures (LHT) System in Cambodia.
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Adoption_of_a_National_
Living_Human_Treasures__LHT__System_in_Cambodia__Cambodia_.pdf
[Erişim
Tarihi:
12.11.2020].
Aikawa-Faure, N. (2010). The Birth of Unesco’s Living Human Treasures Program. Intangible
Cultural Heritage Couirer of Asia and Pacific. https://ichcourier.unesco-ichcap.org/article/the-birthof-unescos-living-human-treasures-program/ [Erişim Tarihi: 12.11.2020].
Akkuş, G. ve Güllüce, A. C. (2016). Effect of memorable tourism experiences to destination
competitiveness: Winter tourist–oriented research. American International Journal of Social
Science, 5(4), 65-84.
Akyol, P., K. (2013) Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri Programı. (Somut Olmayan Kültürel
Mirasın
Geleceği
Türkiye
Deneyimi)
https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Yayinlar/sokum_deneyimioptimize.pdf
[Erişim Tarihi: 10.11.2020].
Andersson, T. D. (2007). The tourist in the experience economy. Scandinavian Journal of Hospitality
and Tourism, 7(1), 46-58.
Arsenault, N. L., and Gale, T. (2004). Learning Thru Leisure Consulting, Defining tomorrow's
tourism product: Packaging experiences. Canadian Tourism Commissio.
Balcı, F. (2020). Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler, Ustalar, Teknikler ve Mesleki Anlatılar:
Kayseri-Develi Örneği. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 13(30), 701-71.
Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine
kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.
Berry, L. L., Carbone, L. P. and Haeckel, S. H. (2002). Managing the total customer
experience. MIT Sloan management review, 43(3), 85-89.
Bir Usta Bin Usta Projesi. https://www.birustabinusta.com.tr/tr/proje-bilgileri/bir-usta-bin-ustahakkinda [Erişim Tarihi: 06.01.2020].
Buzlukçu, C., Oflaz, M., Köroğlu, A., and Avcıkurt, C. (2017). Yaşayan Müze Ziyaretçilerinin
Algıladıkları Deneyimsel Değer, Memnuniyet Düzeyleri ve Davranışsal Niyetleri İlişkisinin
İncelenmesi. Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal (Internatiol Refereed & Indexed)
Special Issue, Aralık, 109-125.

1158

Sevcan BİLGİMÖZ ve Bilgehan GÜLCAN

Çevik, S. (2017). Kültürel Miras Kapsamında Edebiyat Turizmi Deneyimi: Sait Faik Abasıyanık'ın
İzinde Otoetnografik Bir Çalışma. Electronic Turkish Studies, 12(29), 151-168.
Fedekar, P., ve Demir, G. K. (2018). Yaşayan İnsan Hazineleri Programının Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Bağlamında Değerlendirilmesi. Milli Folklor, 30(120).
Groenewald, T. (2004). A phenomenological research design illustrated. International Journal of
Qualitative Methods, 3(1), 42-55.
Jelinčić, D. A., and Senkić, M. (2017). Creating a heritage tourism experience. The power of the
senses. Etnološka tribina, 40(47), 109-126.
Loh-Lim, L. L. (2008). Introduction to Handicrafts in the Context of Sustainable Cultural Tourism.
C. Caroline Haddad. In Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Cultural Tourism:
Opportunities and Challenges, UNESCO-EIIHCAP Regional Meeting, Vietnam. (pp. 32-34).
Lupu, N., Tănase, M. O. and Tudorache, P. (2016). Quo Vadis Living Human
Treasures"?. Amfiteatru Economic Journal, 18(Special Issue No. 10), 757-766.
Ministry of Culture Czech Republic. https://www.mkcr.cz/the-title-bearer-of-the-tradition-offolk-crafts-1766.html?lang=en [Erişim Tarihi: 12.11.2020].
Ministiry of Culture France. https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Metiers-dart/Actualites/Nomination-de-neuf-nouveaux-Maitres-d-art [Erişim Tarihi:11.11.2020].
Ministry of Culture Thailand https://www.m-culture.go.th/en/article_view.php?nid=43 [Erişim
Tarihi: 05.01.2021].
Mossberg, L. (2007). A marketing approach to the tourist experience. Scandinavian Journal of
Hospitality and Tourism, 7(1), 59-74.
ICH UNESCO, Living Human Treasures. https://ich.unesco.org/en/living-human-treasures.
[Erişim Tarihi:11.11.2020].
Özünel, Ö., E. (2013). An Innovative Context for Intangible Cultural Heritage: Sustainable
Development. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi (Ed. M. Öcal Oğuz,
Ölçer
Özünel
E.,
Gürçayır
Teke,
S).
https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Yayinlar/sokum_deneyimioptimize.pdf
[Erişim Tarihi: 20.11.2020].
Pine, B. J., and Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. Harvard Business
Review, 76(4), 97-106.
Policy
of
Cultural
Affairs
in
Japan
Fiscal
(2018).
https://www.bunka.go.jp/english/report/annual/pdf/r1394357_01.pdf [Erişim Tarihi: 10.01.2021].
Republic of Philippines National Commission for Culture and the Arts. https://ncca.gov.ph/
[Erişim Tarihi:10.01.2021].
Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., and Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable
tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. Journal of Destination
Marketing & Management, 21, 100621.
Smith, W. L. (2006). Experiential tourism standards: the perceptions of rural tourism
providers. International Journal of Services and Standards, 2(3), 273-285.
Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of Marketing Management, 15(1-3), 53-67.

1159

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12): 1141-1160.

Smilansky, S. (2009). Experiential marketing: A practical guide to interactive brand experiences.
Londan: Kogan Page Publishers.
Taşkıran, Ö., ve Kızılırmak, İ. (2019). Deneyimsel Pazarlama Kapsamında Sanal Turların Müze
Ziyaretlerine Etkisi: Panorama 1453 Örneği. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-19.
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü. https://aregem.ktb.gov.tr/TR12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html [Erişim Tarihi: 14.11.2020].
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Müdürlüğü. https://aregem.ktb.gov.tr/TR50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html
[Erişim
Tarihi:
15.11.2020].
Tokyo National Museum. https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=640&lang=en
[Erişim Tarihi: 15.11.2020].
Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://www.tdk.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 01.11.2020]
Türker, A., and Türker, G. Ö. (2016). Deneyimsel Pazarlamanın Halk Bilimi Ürünlerinde
Kullanımı: Yaşayan Müze Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 58, 702-716.
UNESCO, Intangible Culture Heritage. https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage00003 [Erişim Tarihi: 12.11.2020].
UNESCO, Living Human Treasures. https://ich.unesco.org/en/living-human-treasures. [Erişim
Tarihi:11.11.2020].
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (2020). https://www.unesco.org.tr/pages/184/19 [Erişim
Tarihi: 11.11.2020].
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık
Ankara.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Ankara.
Yim, D. (2004). Living human treasures and the protection of intangible culture heritage:
experiences and challenges. ICOM News, 57(4),10-12.

1160

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi

2021, 4(12): 1161-1180.
DOI:10.26677/TR1010.2021.899
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org
KAVRAMSAL MAKALESİ

Aktif İşgücü Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkisi

Nida GÜNSAN, Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Van, e-posta: nidagnsn93@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7014-3099
Doç. Dr. Haluk YERGİN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Van,
e-posta: halukyergin@yyu.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8168-9115

Öz
İstihdam, işsizlik ve enflasyon bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak ekonomi biliminin temel
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GİRİŞ
Bir bireyin çalışma arzusu ve deneyimi olmasına rağmen, düzenli bir gelir elde edebileceği bir
işinin olmaması yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal ve psikolojik bir tehdit haline
gelmektedir. Bireyler, işsizlik problemiyle tek başlarına mücadele edemedikleri için devletlere de
bu konuda önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Devletler işsizliğin azaltılması ve istihdamın
arttırılması çeşitli önlemler ve politikalar belirlemelidir. Çünkü ekonomik kalkınma ve
büyümenin sağlanabilmesi için işgücünün aktif rol oynaması gerekmektedir. İşsizlik, ülkelerin
sosyo-ekonomik yapı ve gelişmişlik potansiyellerine göre farklılık gösterebilse de hemen hemen
her ülkede çeşitli ekonomik ve sosyal etkileriyle ön plana çıkmaktadır. İşsizliğin önüne
geçebilmek ve istihdamı arttırmak için işgücü piyasasında çeşitli işgücü politikaları
geliştirilmiştir. Bu politikalar pasif işgücü politikaları ve aktif işgücü politikaları olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Pasif işgücü politikaları ile işsizlere belirli bir ekonomik güvence
sağlanmakta ve işsizliğin sebep olduğu ekonomik problemleri de çözüme kavuşturmak
amaçlanmaktadır (Kocabaş ve Özgüler, 2019:268). Pasif istihdam politikalarının temel amacı,
işsizliği azaltmak veya istihdam yaratmak değil, sadece işsiz olan bireyleri ekonomik anlamda
katkıda bulunmaktadır. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan pasif istihdam politikaları
günümüzde de halen uygulanmaktadır. Pasif politika, farklı alt başlıklara ayrılmakta olup her
ülke de politikanın uygulama alanları farklı olmaktadır. Ancak işsizliğin yükselmesi yüksek
seviyelerde seyretmesi sonucunda pasif politikaların geçerliliği tartışılmaya başlanmıştır. Pasif
politikalar, istihdamı arttırmak ya da yeni istihdam alanları yaratmaya yönelik tedbirleri
kapsamaktadır. Kısaca, pasif istihdam politikaları ile amaç işsizliği önlemek değil, kısa bir
süreliğine işsizliğin neden olduğu tahribatı en aza indirmeye çalışmaktadır. Pasif politikaların
geçerliliğinin tartışılmaya başlanmasıyla birlikte işsizliğe ve istihdama daha uzun vadede çözüm
bulabilmek adına aktif istihdam politikalarının uygulaması gerektiği düşünülmüştür.
1960’lı yıllarda Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ücret artışları ve işgücü kıtlığı gibi
problemlerin üstesinden gelmek için uygulanan aktif istihdam politikaları işgücü arzını
arttırmak ve işgücünün yeniden tahsisini kolaylaştıran politikalar olmuştur. İlk uygulanan aktif
programlar işgücü arzını arttırmayı ve işgücü eksikliği olan bölge, sektör, meslek ve işyerlerine
yerleştirmek amacıyla uygulanmıştır. Bu sebeple bu politikaların temel hedefi tam istihdam
koşulları çerçevesinde işsizliği azaltmak ve sürekli istihdam sağlamaktır (Marshall, 2004:5-6).
Aktif işgücü politikalarının işsizlik oranını azaltmada, istihdam yaratmada, işgücüne katılma
oranı, sosyal eşitlik sağlama gibi olumlu etkileri olabilmektedir. Bu kapsamda aktif işgücü
politikalarına ciddi harcamalar yapılmakta ve maliyetleri oldukça fazla olmaktadır. Maliyetlerin
fazla olması sebebiyle aktif işgücü politikalarının öngördüğü şekilde istihdam üzerinde etkili
olup olmadığı tartışma konusu olmaktadır. Ülke ekonomilerinde önemli bir yeri olan istihdam
ve işsizlik kavramları gerçekte aynı ama iki farklı şekilde entegre olan bir bütünün ayrılmaz
parçalarıdır. Bu iki kavramın öneminden hareketle bu çalışmanın amacı, aktif işgücü
politikalarının istihdam üzerinde ki etkisini değerlendirmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilk
olarak aktif işgücü politikalarının ne anlama geldiği açıklanmıştır. Daha sonra aktif işgücü
istihdam politikalarının istihdam üzerinde ki etkisini içeren dünya ve Türkiye’de ki literatür
çalışmaları incelenmektedir. Son olarak aktif işgücü politikalarının istihdam üzerindeki etkisi ile
ilgili genel bir değerlendirme yapılmakta ve çalışmamız konuya dair önerilerin sunulmasıyla
sona ermektedir.

AKTİF İŞGÜCÜ POLİTİKALARI TANIMLANMASI
İlk olarak ‘‘politika’’ ve ‘‘program’’ kavramlarına dikkat çekmekte fayda vardır. Birbirlerinin
yerine kullanılsa bile aslında farklı anlama gelmektedirler. Politika kavramı, hükümetin belirli
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ekonomik konular hakkında bilgi almak istediği kapsamlı bir kavramdır. Örnek olarak hükümet
pasif işgücü politikasını kullanmak yerine aktif işgücü politikasını tercih edebilir. Programlar ise,
ücret sübvansiyonları ve sınıf eğitimi gibi politikaların yürütülmesi için temel alınan özel
tedbirlerdir. Bu yüzden ‘‘AİP’’ kısaltmasını bazen aktif işgücü programlarının yerine
kullanılabilmektedir (Pierre, 1999:3). Aktif işgücü politikalarının farklı şekillerde tanımlanmıştır.
ILO’ya göre; aktif işgücü politikaları, ‘‘tam istihdam ve yaşam standartlarının yükseltilmesi’’
şeklinde ki politikalar olarak tanımlanmıştır (Auer vd., 2005:5-6). OECD’nin tanımına göre;
yararlanıcıların kârlı iş bulma ihtimallerini kolaylaştırma veya başka bir deyişle kazanç
kapasitelerini arttırmayı hedefleyen sosyal harcamaları (eğitim hariç) içermektedir (OECD, 2021).
Genel anlamda AİP; işgücü arzı ve talebini bir araya getiren politikalar olarak adlandırılan iş
arayanlar ve işverenleri direkt olarak birleştiren, işgücünün nitelik olarak daha iyi olmasını
sağlayan işgücü eğitimi (arz yönünü) içeren politikaların bütününe denir (Çapar Diriöz, 2012:23).
Son zamanlar da birçok ülke işsizlik problemine çözüm bulabilmek adına GSYH’nin önemli
bölümlerini istihdam politikalarına ayırmaktadır. Aktif işgücü politikaları uzun dönem de ortaya
çıkacak işsizliği azaltmak ve düzenli işsizlik yardımları olarak bilinen pasif politikaları ikame
etmek için kullanılmıştır (Yavuz, 2017:500). AİP, ile ilgili birkaç ülke ilgili rakamlar aşağıda
verilmiştir.
Tablo 1. Ülkelere Göre AİP harcamaları, GSYİH oranları ve Kişi Başına Düşen Harcama Miktarı
ÜLKE

GSYİH (1.000$)

AİP
HARCAMASI
GSYİH ORANI %

AİP TOPLAM
HARCAMA
(1.000$)

NÜFUS

KİŞİ BAŞINA
AİP
HARCAMASI
(2019)

BELÇİKA
ALMANYA
ABD
JAPONYA
DANİMARKA
KORE
TÜRKİYE

533.000.000
3.860.000.000
20.940.000.000
5.065.000.000
356.900.000
1.631.000.000
869.000.000

1.41
1.00
0.16
0.47
1.62
0.40
0.20

751.000
38.600.000
33.504.000
2.380.000
5.781.000
6.524.000
1.655.629

11.430.000
83.024.000
330.000.000
125.800.000
5.831.000
51.780.000
79.830.000

65.7 $
465$
102$
19 $
991 $
126 $
21 $ (2016)

Kaynak: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LMPEXP, GSYİH oranları alıntı yapılıp,
tablo kendi tarafımızca oluşturulmuştur.
Tablo incelendiğinde, gelişmiş ülkelerin aktif iş gücü programları harcamalarının hem oran
olarak hem de miktar olarak Türkiye’den çok yüksek olduğu görülmektedir. Ekonomik olarak
gelişmiş ülkelerin sağlamış olduğu başarılar yüksek düzeyde disiplinli ve istikrarlı planların
hayata geçirilmesi ile alakalıdır. Beşerî sermayesini yüksek düzeyde verimli kullanamayan
ülkelerin nitelikli bir kalkınma sağlamayacağı görülmektedir.

AKTİF İŞGÜCÜ POLİTİKALARI GELİŞİMİ
Tarihsel süreç içerisinde aktif işgücü politikaları ilk defa İkinci Dünya Savaşından sonra
kullanılmıştır. İsveç’te tam istihdama ulaşmak ve enflasyonu kontrol altında tutabilmek amacıyla
sosyal demokrat nitelikler taşıyan bir politikanın oluşturulması sürecinde ilk olarak aktif işgücü
piyasası politikaları kullanılmıştır (Kapar, 2006:343). Aktif işgücü politikalarında ki adı geçen
‘‘aktif’’ terimi 1950’li yıllarda İsveç’te ücret kısıtlamaları çerçevesinde bir araya getirilen
politikalara zıt olarak türetilen politikalardan alınmıştır. 1950’li yıllardan önce de istihdam
yaratmaya yönelik politikalar üzerinde durulmuş olsa da bu politikalar aktif işgücü piyasası
politikaları olarak adlandırılmıştır. 1948 yılında Gösta Rehn ve Rudolf Meidner isimli iki iktisatçı;
aktif işgücü politikalarını tam istihdam amacını sağlamada ve enflasyonu kontrol altına
alabilmek amacıyla ‘‘sosyal demokrat’’ bir strateji geliştirmişlerdir. Gösta Rehn ve Rudolf
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Meidner’e göre; aktif işgücü politikaları tam istihdam sağlamada ve enflasyonu kontrol altında
tutmada kilit bir nokta noktadır. İki iktisatçı anti-enflasyonist talep yönetimi politikasının az
verimlilik sağlayan sektörlerde işsizliğe neden olabileceğini düşünmüşlerdir ve buna engel
olabilmek için işgücü piyasasında yenilik getiren aktif politikaları önermişlerdir. Böylelikle
düşük verimlilik sağlayan sektörlerden, yüksek verimlilik sağlayan sektörlere doğru bir yönelim
olacaktır (Çapar Diriöz, 2012:20).
Aktif işgücünün düşük verimlilikte ki sektörlerden yüksek verimlilikte ki sektörlere yönelimi,
1960’lı yıllarda ABD’nin de bu politikalara öncelik vermesine neden olmuştur (Fukıshıma,
1998:2). İlk olarak İsveç’te uygulanmaya başlayan politikalar zaman içerisinde OECD ülkeleri
içerisinde de uygulanmaya başlanmış ve 1961 senesinde bu politikalara dikkat çekebilmek
amacıyla ‘‘işgücü ve sosyal sorunlar komitesi’’ kurulmuştur (Gün, 2017:65). 1970’ler ve 1980’lerde
ekonomik yapıda meydana gelen değişmelerin bir sonucu olarak işgücü piyasası koşullarında
meydana gelen değişimler güncel politika ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nokta da temel unsur
yavaş büyüme ve artan işsizlik sorunlarına çözüm üretmektir. İşsizliğin fazla olmasının nedeni
olarak işgücü arz ve talebi arasında ki uyuşmazlıklar ve işsizlik ödemelerine dayandırılmıştır
(Estevao, 2003:3).1980’lerden başlayarak, küreselleşmeyle birlikte neoliberal iktisat politikalarını
yaygınlık kazanması ve işsizlik konusunda çözüm üreten aktif işgücü piyasası politikaları, emek
piyasasının şartlarını göz önünde bulundurmaksızın insanları emek-yoğun ve düşük ücretli
hizmet sektörüne doğru kaydırarak, bir taraftan işgücünün genişlemesini öte ki taraftan sektörde
ki ücretlerin düşmesine neden olacak bir işlevsellik oluşturarak tarihsel bağların kopmasına
neden olmuş ve neoliberal bir olguya dayanarak hızlı bir dönüşüm içerisine girmiştir (Savaşkan,
2009:214; Gün, 2017:66). OECD ekonomilerinin 1980’lerde ki genişleme dönemlerinin yaşandığı
zamanlarda bile işgücü piyasasında ortaya çıkan aksaklıklarla kar karşıya kalmaları yüksek
işsizlik ve diğer işgücü piyasası problemlerinin altında yatan yapısal zorlukların olduğu
belirtilmiştir (Çapar Diriöz, 2012:21). OECD’ ye üye olan ülkeler işsizliğin kısa dönemli değil orta
ve uzun dönemli bir problem olduğu kanaatine varmışlar ve işsizliği önlenmek adına bir işgücü
piyasası politikaları için kapsamlı bir eylem planı oluşturmuşlardır (Estevao, 2003:3).
Aktif işgücü politikaları, ilk olarak İsveç’te kullanılmasının ardından OECD’ye üye ülkeler
tarafından kullanılmaya başlanmış ve devamın da 1990’lı yıllardan itibaren işsizlikle mücadele
etmede bir yöntem olarak benimsenmiştir.

AKTİF İŞGÜCÜ İSTİHDAM POLİTİKALARI
Aktif işgücü istihdam politikaları, istihdamın artmasına olanak sağlayan ve istihdam edilen
çalışanların işten ayırılmalarının önlerine geçmek amacıyla ve çalışanların arasında ücret
farklılıkların önüne geçmek amacıyla uygulanan sübvansiyonlardır (Brown vd., 2007:1). Aktif
istihdam politikasında ki temel hedefi iş arayanlar için istihdam olanaklarının daha iyi seviyeye
gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca AİP’leri istihdam ve ekonomik büyüme de artış yaratırken
işsizliği ve işsizlik ödeneklerini azaltıcı bir etki yaratmaktadır (Kasapoğlu ve Murat, 2018: 486).
Aktif işgücü istihdam politikaları beş temel başlık altında incelenmektedir (Martin ve Grubb,
2001:19-20);
1.
2.
3.
4.
5.

İş arayanları işgücü piyasası içerisinde uygun bir pozisyona yerleştirir.
Genç işsizliği önlemek adına eğitim ve çalışma faaliyetleri düzenler.
Engelli çalışanlar için çalışma planları ayarlar.
İşe alma ve iş potansiyeli yaratabilme konusunda oldukça aktiftir.
İş gücü piyasası eğitimleri verir.
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Şekil 1: Aktif İstihdam Politikaları
Kaynak: Kasapoğlu ve Murat, 2018:487.

Mesleki Eğitim Programları
Mesleki eğitim programları, işgücü piyasasının talep ettiği bazı ihtiyaçlara göre çalışanların
mesleki eğitimlerinin verilmesini sağlayan programlardır. Yaygın olarak gelişmekte olan
ülkelerde uygulanan yürütülen bu programlar, bazı iş bulamayan kişiler için istihdam olanağı
sağlamaktadır (Kasapoğlu ve Murat, 2018:487). Ülkemizde İŞKUR, işgücü piyasasından elde
edilen verilerle birlikte odalar, borsalar, birlikler, meslek kuruluşları ve işverenlerle birlikte
işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam
edilebilirliklerini artırmak amacıyla çeşitli mesleki eğitim kursları düzenlemektedir. Kurslar;
istihdam garantili ve garantisiz mesleki eğitim kursları, çalışanların mesleki eğitimi, engellilere
yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri, hükümlü ve eski hükümlülerin mesleki
eğitimine yönelik faaliyetler, özel politika ve uygulama gerektiren kişi ve gruplara yönelik
mesleki eğitim kursları şeklinde kategorilendirilmektedir (İŞKUR, 2019:8).

ERKEK

36,027

KADIN

88,893

TOPLAM

124,92

Şekil 2. Mesleki Eğitim Kursları Faydalanıcı Sayısı, 2019
2019 yılında düzenlenmiş olan mesleki eğitim kurslarına toplam 124 bin 920 kişi katılmıştır.
Katılanlardan yaklaşık; %71’i kadın, %53’ü ise 15-29 yaş grubundaki gençlerden oluşmaktadır
(İŞKUR, 2019:8).

Sübvansiyonlu Ücret ve İstihdam Politikaları
Sübvansiyonlu istihdam politikaları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin önlenmesine
karşı alınan talebin artmasına olanak sağlayan işgücü piyasası aracıdır. Bu politikalara örnek
olarak; sosyal sigorta prim sübvansiyonları, direkt olarak yapılan ücret desteği, vergi indirimleri
gibi uygulamalardır (Ayan, 2014:24).
“Ücret ve istihdam sübvansiyonları uygulamasının altında yatan ekonomik mantık; sübvansiyon ile
işgücü maliyetini ucuzlatmak ve istihdam artışını teşvik etmektir. Maliyetlerdeki bu düşüş fiyat
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baskısını azaltarak fiyatların düşmesini sağlayacak, bu ise mal ve hizmet talebini arttıracağından
istihdam genişlemesi devam edecektir. Uluslararası ticarete konu olan malların talebi yurt içi
mallarından daha esnek olduğundan, fiyat düşüşünün talep arttırıcı etkisi yurt dışına satılan mallarda
daha fazla hissedilecek ve istihdam sübvansiyonu aynı zamanda ihracat sübvansiyonu işlevi de
görecektir’’ (Layard ve Nickell, 1980:52-53).
Sübvansiyonlu istihdam politikaları 4 temel başlık altında toplanmaktadır (Karabulut, 2007 :49).
1. Etkinlik kaybı etkisi; bazen işçiler sübvansiyonlarla desteklenmeseler bile işverenler
tarafından işe alınabilirler. Bu durumun işveren açısından olumlu etkileri bulanmaktadır
şöyle ki işverenler işçi alma stratejilerinde değişiklik yapmamış olacaklardır ve
sübvansiyonlardan da yararlanacaklardır. Buna etkinlik kaybı etkisi denilmektedir. Böylelikle
kaynak israfına yol açılmış olacaktır.
2. İkame etkisi; bazı grupların sübvansiyon programları ile desteklenmeleri, işverenlerin
maliyet avantajı sağlamak için desteklenmeyen işçileri işten çıkararak desteklenen işçileri işe
almalarına neden olabilmektedir. Bu durumda bu politikalarla hedeflenen ‘‘işsizliği önleme’’
hedefine varılamayacağı göz önüne serilmektedir.
3. İşten çıkarılma etkisi; emek piyasaları arasında ücret ve istihdam sübvansiyonlarından
firmalar farklı sebeplerden dolayı faydalanamayabiliyor. Böyle bir durumda
sübvansiyonlardan yararlanma avantajı yakalayan firmalar maliyetlerini azaltıp diğer
firmalara karşı rekabet avantajı sağlarken, diğer firmalar bunlarla rekabet edemeyecek
duruma gelecekler ve işverenler işçilerini işten çıkarmaya başlayacaklar ve işsizlik tekrar
gündeme gelerek ‘‘işsizliği azaltmaya yönelik politika’’ etkinliğini kaybedecektir.
4. Damgalanma Etkisi; İstihdama arttırıcı sübvansiyon politikaları, işsizlere iş
bulabilmesini kolaylaştıran politikalardır. Fakat uygulama bazen işverence yanlış
anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor. Şöyle ki; bazı işverenler işçilerinde programın içeriğine
uygun katılım belgesi ile iş arayan işsizlere ayrıcalık tanıyabilmektedirler. İşverenler; “bu
işsizler, program desteği ile işlere yerleştirilmek isteniyorsa, o halde bunlar kendi kendilerine
iş bulabilecek ve eğitilebilecek özelliklere sahip değillerdir” şeklinde düşünebilmektedir
(Ayan, 2014:25).

Kendi İşini Kuranlara Yönelik Destek Programları
Gün geçtikçe rekabetin artmasıyla birlikte girişimciliğin ve inovasyonların artması verimlilik
üzerinde olumlu bir etki yaratarak istihdamı arttırdığı bilinmektedir. Elde edilen deneyimler bu
anlamda küçük ve orta ölçekli işletmelerin kayda değer bir istihdam yaratacağını göz önüne
sermektedir (Karabulut, 2007:50). Kendi işini kuranlara destek olmak amacıyla hazırlanan
programlar işsizlere iş bulma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu programlarda, küçük ölçekli
işletmelerin kurulması ve girişimciliğin arttırılmasına yönelik uygulanan teknik yardım, kredi ve
diğer destekler örnek olarak verilebilir (Erol, 2013: 24).

Toplum Yararına Çalışma Programları
Ekonomik krizlerin olduğu durumlarda, özelleştirme uygulamaları sonucunda, doğal afetler gibi
ani kayıplarda ve işsizliğin yüksek olduğu dönemler de kamu istihdam kurumlarına kayıtlı
bulunan işsizlerin, gelir kaybı yaşamalarına engel olabilmek için, çalışma düzenlerini
kaybetmemeleri ve kısa süreli de olsa istihdam olanağı sağlamak ve eğitimlerini artırmak için
uygulanan programlardır (Kasapoğlu, 2018:489). Ülkemizde bu programları İŞKUR tarafından
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düzenlenmektedir. İŞKUR tarafından düzenlenen programlarda 18 yaşını tamamlamış olan
işsizlere 9 ay süreli bir eğitimle birlikte asgari bir ücret verilmektedir.

TÜRKİYE’DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI
Türkiye’de işsizlikle mücadeleye yönelik alınan önlemlerin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından
itibaren bütün kalkınma planlarında değinildiği görülmektedir. Ancak bu kalkınma planlarının
her birini değerlendirdiğimiz zaman alınan ve ısrarla üzerinde durulan kararların bir sonraki
kalkınma planında durulmadığı görülmektedir (Eser ve Terzi, 2008: 242). Türkiye’de sırasıyla
uygulanan kalkınma planları şunlardır;

I. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1963-1967)
Bu planda istihdam için işsizlik sorununu çözmek, çalışanların eğitim seviyelerini yükseltmek,
eğitilen işgücünü en verimli şekilde kullanmak, istihdam edilen nüfusun dağılımını sağlamak
gibi temel amaçlar üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin işgücü durumu tarım, sanayi ve hizmetler
temel hatlarıyla sanayiin alt dalları olan inşaat, maden çıkarıma ve imalât sanayiinde
incelenmiştir. Eğitim kurumlarına işgücünü sağlamada temel bir görev verilmiştir
(www.sbb.gov.tr).

II. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1968-1972)
Bu planda istihdamın yaratılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla istihdam yaratma
potansiyelinin yüksek olduğu sektörlere yoğunluk verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca
işgücü potansiyelli yüksek sermayeden tasarruf eden ve istihdam yaratan sektörlere öncelik
tanınacaktır. Tarım sektöründe aktif olmayan işgücünün istihdama katılması gerektiği ifade
edilmiştir. Tarımda işgücünün yoğun olduğu yerlerde tarım teknolojilerinin türlerinde değişiklik
sağlanırken ek olarak el sanatlarının geliştirilmesi tarımda aktif olmayan işgücü sorunun bir
giderilmesine yardımcı olacağı düşünülmüştür (www.sbb.gov.tr).

III. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1973-1977)
Bu planda kısa dönem içerisinde istihdam olanaklarının arttırılması planlanan dönem içerisinde
sermaye yoğun teknolojilerin ilerlemesini engellemeyecek şekilde yürütülecektir. İstihdam ile
ilgili ilerlemeleri takip etmek için ve işgücünün verimliliği hakkında sağlıklı bir bilgi
toplanmasını sağlayan sistem oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir (www.sbb.gov.tr).

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1979-1983)
Bu planda istihdam politikası, sanayi ve teknoloji politikalarıyla beraber ele alınmıştır.
Ekonominin dinamik hale gelmesi ve sanayinin tam kapasite çalışması planın temel
hedeflerindedir. Türkiye’nin istihdam konusunda ki en temel sorunu kentlerde açık işsizlik
şeklinde var olduğu ifade edilmiştir. Bu amaçla kentlerde ki altyapı problemlerine dikkat
çekilmiştir (www.sbb.gov.tr).

V. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1985-1989)
Bu planda işsizlik oranlarının azaltılması için yine çeşitli projeler uygulanmaya bırakılmıştır.
Ülke ekonomisinin dışa açılmasıyla farklı sektör kollarının gelişeceği, yabancı sermaye girişiyle
birlikte serbest bölgelerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın arttırılacağı ifade edilmiştir. V. Beş
Yıllık Kalkınma Planlarında ilk defa aktif işgücü programlarına geniş ölçüde yer verilmiştir
(www.sbb.gov.tr).

1168

Nida GÜNSAN ve Haluk YERGİN

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1990-1994)
Bu planda da küçük ve orta ölçekli girişimcilerin desteklenmesi gerektiği, işgücünün nicelik ve
niteliğinin artırılması gerektiği ve işgücü piyasasında ortaya çıkan problemlerin eleminize
edilmesi gerektiği istihdam politikalarının temel hedeflerindendir. Ülkede yapılan yatırımların
temel amacının istihdam olması gerektiğini ifade edilmiştir. İşgücü piyasalarının uluslararası
piyasalarla rekabet edecek hale gelmesi gerektiği vurgulanmıştır (www.sbb.gov.tr).

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planları (1996-2000)
Bu planda istihdamın arttırılması için temek unsur istikrarlı büyümedir. İşsizliğin yüksek olduğu
bölgelerde işgücünün eğitim programlarına destek verilmesi gerektiği, kendi işini kuranların
destelenmesi gibi istihdamı arttırıcı politikalara yer verilmiştir (www.sbb.gov.tr).

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları (2001-2005)
Bu planda da aktif işgücü politikalarının uygulanması gerektiği üzerinde durulmuştur. İstihdam
hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması, işsizler ile yeteneği düşük işçilerin nitelik açısından
geliştirilmesi, mesleki deneyimleri desteleyecek sınavlar yapmak gibi yöntemlerle istihdamın
arttırılması hedeflenmiştir (www.sbb.gov.tr).

IX. Beş Yıllık Kalkınma Planları (2007-2013)
Bu planda da işgücü piyasalarının nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi, işgücünün
arttırılması yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi ve aktif işgücü politikalarına öncelik
tanınması gerektiği üzerinde durulmuştur (www.sbb.gov.tr).

X. Beş Yıllık Kalkınma Planları (2014-2018)
Bu planda da hem bölgesel hem de sektörel işgücü verimlilikleri dikkate alınarak istihdam
olanaklarının arttırılması yönünde plan yapılmıştır. İşgücü ve istihdama katılımın arttırılmasını
sağlamak adına iş ve aile yaşamıyla uyumlu olabilecek istihdam teşvikleri oluşturulmuştur.
Ayrıca kayıt dışı istihdam sorunun üstünde de durulacağı ifade edilmiştir (www.sbb.gov.tr).

XI. Beş Yıllık Kalkınma Planları (2019-2023)
Bu planda toplumun geneline yönelik insana yaraşır iş imkanlarının tanınması, ilk olarak kadın
ve gençler olmak üzere istihdam olanaklarının arttırılması temel hedeftir. Aktif işgücü
politikaları kapsamında toplumun faydasına olan programlar yenilenecek mesleki eğitim
kurslarına ve girişimcilik eğitim programlarına öncelik tanınacaktır (www.sbb.gov.tr).
Tablo 1. Aktif İşgücü Piyasası Programlarına Yapılan Harcama ve Yararlanan Kişi Sayısı
Yıllar

Mesleki Eğitim
Kursları (Kişi)

Toplum Yararına
Programlar (Kişi)

İşbaşı Eğitim
Programı
(Kişi)

Girişimcilik
Eğitim
Programı (Kişi)

Toplam
(Kişi)

Harcama (Bin
TL)

2014

109.666

216.108

59.456

31.648

416.878

1.414.579

2015

169.402

523.225

159.076

41.907

893.610

3.272.316

2016

119.172

172.995

238.205

63.261

583.633

5.462.098

2017

117.580

266.924

297.255

94.016

775.775

4.817.443

2018

117.239

355.482

300.512

81.183

854.416

5.671.410

2019

124.920

309.373

402.393

41.107

877.793

7.777.460

2020(1)

62.694

26.349

252.771

-

341.814

3.465.811

Kaynak: SBB, 2021:277.

2019 yılında aktif işgücü piyasası programları çerçevesinde yapılan harcamalar 2014 yılına
kıyasla 5,5 katına çıkmış olup programlardan yararlanan insan sayısı iki katına çıkmıştır. 2020
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Eylül ayından itibaren aktif işgücü piyasası programları için yapılan harcamalar 3,4 milyar TL’ye
ulaşmıştır. Salgın dönemi boyunca aktif işgücü piyasası programlarına yönelik verilen mesleki
eğitim kursları uzaktan eğitim ile yürütülmeye devam etmektedir (www.sbb.gov.tr).
Avrupa Birliği’ne giriş süreci içerisinde aktif istihdam politikaları ile ilgili çalışmalara önem
verilmeye başlanmıştır. Avrupa İstihdam Stratejisine bağlı kalınaraktan Türkiye’de işsizlik
sorunuyla daha verimli bir şekilde ile mücadele de edebilmek için daha önce kurulan 617 sayılı
KHK ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur (Acar ve
Yabanova, 2017:90). Aktif işgücü istihdam politikalarının uygulanmasında önemli bir rol
oynayan İŞKUR, işsizlere gelir yardımında bulunmasının yanı sıra onların çalışma yaşamlarını
sürekli istihdam halinde olmalarına yardımda bulunmaktadır.
İŞKUR işgücünün istihdam sağlayabilmek için aşağıdaki politikaları uygulamaktadır (Alabaş,
2007:99):
1.
İş ve mesleklerin kategorilendirilmesi,
2.
Meslek ya da hangi alana yönelecekleri konusunda kursiyerlere rehberlik edilmesi,
3.
Erişkin kişilere iş ve meslek edinme hakkında bilgi verilmesi,
4.
Meslek edindirme kurslarının düzenleneme bilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlarla
dayanışma halinde olunması ve eğitimlerin düzenlenmesi,
5.
İstihdam ettirilmesinde problem yaşanan kişi veya grupların istihdam olanağını
sağlayacak mesleki eğitim ve oryantasyon hizmetlerinin verilmesi,
6.
İşsizliğin yüksek olduğu zamanlarda halka fayda sağlayacak programların
düzenlenmesi,
7.
İstihdamda aktif olan işgücüne çeşitli eğitim programlarının sunulması,
Yukarda saydığımız mevcut politikalar ışığında İŞKUR ülke genelinde aktif işgücü istihdam
politikalarının sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
Tablo 2. Temel İstatistiki Göstergeler
2020 Ocak

2021 Ocak

Değişim (%)

Açık İş

173.473

96.482

-44,4%

Özel

172.852

95.983

-44,5%

621

499

-19,6%

İş Yerleştirme

87.383

70.589

-19,2%

Kadın

31.812

23.288

-26,8%

Erkek

55.571

47.301

-14,9%

Kayıtlı İşsiz

3.613.786

2.916.783

-19,3%

Kadın

1.795.276

1.386.031

-22,8%

Erkek

1.818.510

1.530.752

-15,8%

Aktif İşgücü Programları

33.030

24.465

-25,9%

İEP

28.506

20.304

-28,8%

MEK

4.524

4.161

-8,0%

Bireysel Görüşme

507.259

164.938

-67,5%

Kadın

156.775

50.665

-67,7%

Erkek

350.484

114.273

-67,4%

Kamu

Kaynak: İŞKUR, 2021
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İŞKUR aylık istatistik bülteninden alınan bilgiye göre ocak ayında İŞKUR vasıtasıyla 47.301’i
(%67) erkek, 23.288’i (%33) kadın olmak üzere toplamda 70.589 kişi istihdam ettirilmiştir. Tabloyu
incelediğimiz zaman 2020 ocak ayında 33.030 kişi AİPP programlarından yararlanırken, 2021
ocak ayıda ise 24.465 kişi bu programdan faydalanmıştır. 2021 yılında aktif işgücü hizmetleri
kapsamında, İşbaşı Eğitim Programına 20.304 kişi, 178 Mesleki Eğitim Kursuna 4.161 kişi katılım
sağlamıştır (İŞKUR, 2021).

AKTİF İŞGÜCÜ POLİTİKALARI DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
Aktif işgücü politikalarının uygulanıp uygulanmaması konusunda 2 farklı fikir öne
sürülmektedir. Birinci yaklaşımda, aktif işgücü politikalarının işsizliği azaltması ve istihdam
yaratma konusunda bu politikaların etkili olduğu söylenmektedir. İkinci yaklaşımda ise, aktif
işgücü politikalarının maliyetli olduğu ifade edilmektedir. İki yaklaşımın öne sürdüğü
düşünceleri değerlendirmenin en iyi yolu AİPP’nin etkinliğine dair çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Aktif işgücü politikalarını değerlendirme teknikleri 5 grupta toplanmaktadır.
Bunlar;

Performans İzleme
Performansa dayalı izleme, hükümetler ve kuruluşlar için şeffaflık ve hesap verilebilirlik
açısından güçlü bir kamu yönetimi aracıdır (Kuset ve Risk, 2004:170). Ayrıca aktif işgücü piyasası
politikalarının programın hedeflediği noktaya ulaşıp ulaşamadığının değerlendirilmesine
yardımcı olur. Aktif işgücü performans göstergelerine örnek olarak kursiyerlerin istihdam
edilme oranı, kursiyerlerin aylık gelirleri ve programın maliyeti verilebilir (Çapar Diriöz,
2012:40).

Maliyet-Fayda Analizi
Politika yapıcılar, programın işgücü piyasasını iyileştirip iyileştirmediğine dair inceleme
yaparlar. Programın maliyetinin ne olduğunu araştırırlar ancak maliyetlerin parasal olarak
ölçülmesinde de bazı zorluklar olabilmektedir. Aktif işgücü piyasasının politika
değerlendirmesinde maliyetini belirlemeye yönelik temel bileşenler program yönetme,
hizmetleri sunma ve katılımcıların fırsat maliyetlerini içermektedir. Ancak maliyet-fayda
analizinin yapılabilmesi için bazı yöntemsel problemler bulunmaktadır (Betcherman vd.,
2004:17).

Süreç Değerlendirmesi
Bir programın nasıl yürütüldüğü, hizmetin paylaştırılmasında hangi prosedürlerin uygulandığı
ve faaliyetlerin neleri içerisine aldığına dair soruları cevaplayan değerlendirme türüdür (Akbaş,
2015:42).

Makroekonomik Değerlendirme
Aktif işgücü politikalarının etkilerini genel olarak ekonominin bütününde incelemek için
kullanılan değerlendirme türüdür. Bunun için makroekonomik modellerden ya da verilerden
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faydalanırlar. Bu değerlendirme türünün olumlu tarafı işgücü piyasası ile ilgili net etkileri
vermesidir (Pierre, 1999:16-17).

Etki Değerlendirmesi
Etki değerlendirmesi, politikacılar, programı değerlendiren kişiler ve akademisyenlerin
kullandığı ekonomik bir değerlendirme aracıdır. Bu değerlendirme yöntemiyle programın
etkisinin ne kadar olduğuna bakılmaktadır. Ayrıca başlamış, devam etmekte olan veya yeni
uygulamaya konulacak olan bir programın ne gibi etkiler ortaya çıkardığını ölçebilir (Yıldırım,
2014:45). Etki değerlendirmesi ile şu sorulara cevap aranmaktadır (Ayyıldız, 2019:44);
-AİP beklenen etkiyi gösterebilmiş midir?
-Programda bir etki varsa hangi bireylere etkisi oldu?
-Program bittiği zaman hedeflenemeyen olumlu veya olumsuz sonuç var mıdır?
Etki analizi, deneysel ve yarı deneysel etki analizi olarak ikiye ayrılmaktadır:

Deneysel Teknikler
Bu teknik üzerinde bir değerlendirme yapılırken deneyler üzerinde yapılmaktadır. Klasik şekilde
oluşturulan deneysel analizlerde, aktif program uygulanmadan önce tesadüfi bir şekilde seçilen
deneyler ‘‘uygulama’’ ve kontrol grupları’’ diye iki gruba ayrılır. İlk olarak programa katılma
şartlarını sağlayan kişiler seçilmektedir. Daha sonra bu kişiler arasından rastgele bir uygulama
grubu oluşturulur. Tesadüfi bir şekilde seçilen bireyler, üzerinden programa katılım sağlayan ve
katılım sağlamayanların ortalamaları alınarak bir karşılaştırma yapılır ve programın net etkisine
ulaşılabilir. Deneysel tekniğin en dikkat çeken noktası iki grup arasında ki sonuçların kolaylıkla
karşılaştırılmasıdır. Deneylerin tesadüfi seçilmesi de tekniğin avantajlarından biridir
(Taghizadeh, 2014:55).

Yarı Deneysel Teknikler
Yarı deneysel teknikler deney ve kontrol grubu programın uygulanmasından belli bir zaman
sonra seçilir. Bu tekniğin avantajı, daha düşük maliyetli olmasıdır. Dezavantajı ise, bu tekniklerin
istatiksel olarak karışık olmasıdır (Dar ve Gill, 1998:81). Eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet gibi
gözlenebilen faktörler için önlemler alınabilmektedir. Ancak doğuştan gelen yetenekler gibi
gözlemlenmeyen faktörler için önlem alınamamaktadır (Dar ve Whitehead, 2012:2).

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINA DAİR
LİTERATÜR TARAMASI
Pierre (1999), çalışmasında aktif işgücü politikalarının AB ve ABD’de istihdam üzerinde olumlu
etkisi olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bu politikaların sosyal dışlanmanın değerlendirilmesinde
de önemli rol oynadığı belirtilmiştir.
Fredriksson (1999), belli bir bölgede ortaya çıkan şokların işgücü talebine yansımalarını
araştırmıştır. Çalışmasında İsveç’te ki yüksek işsizlik bölgelerini ele almıştır. Analiz sonuçlarına
göre; İsveç bölgesinde halkın aktif işgücü piyasası politikalarına daha hızlı uyum sağladığı
sonucuna varılmıştır.
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Grubb ve Martin (2001), aktif işgücü piyasası politikalarının 1980’li ve 1990’lı yıllarda OECD
ülkelerinde işsizliği azaltmada ve istihdam yaratmada ne kadar etkili olduğunu araştırmışlardır.
Çalışma sonucunda AİPP’nin en uygun maliyetli programlar olduğu sonucuna varmışlardır.
Betcherman vd. (2004), aktif işgücü politikalarının istihdam ve kursiyer kazançları üzerinde ki
etkilerine, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için değerlendirmişlerdir. Aktif işgücü politikaları
kapsamında verilen eğitimlerin doğru programlar ile yürütüldüğü zaman tüm ülkeler için
olumlu sonuç vereceğini ifade etmişlerdir.
Rosholm ve Svarer (2004), aktif işgücü piyasası politikalarının etkisini tahmin etmek için aktif
işgücü politikaları ve rejimleri şeklinde iki tekniği bir araya getiriyor. Çalışmada Danimarka’da
1998-2002 dönemlerine ait elde edilen verilere dayanarak, işsizlik süresini yaklaşık 3 hafta
azalttığı sonucuna ulaşmışlardır.
Aurer vd. (2005), aktif işgücü piyasası politikalarını değerlendirdikleri çalışmalarında, AİPP’nin
büyümenin az olduğu ve istihdam oranlarının düşük olduğu zamanlarda istihdamı arttırmaya
yönelik etkilerinin çok az olduğunu ifade etmiştir.
Kluve (2006), çalışmasında Avrupa ülkelerinde aktif işgücü piyasası politika önlemleri yaygın
olarak kullanılmaktadır. Çalışmada Avrupa Komisyonu için meta analitik bir çerçeve
kullanılarak programın hangi ekonomik ve kurumsal koşullar altında çalışması gerektiği ile ilgili
inceleme yapılmaktadır. Kamu sektöründe ki doğrudan istihdam programlarının bir istihdama
yönelik olumlu bir katkısı olmazken, ücret sübvansiyonları, hizmetlerin istihdamı arttırmada
etkili olduğu sonucuna varılmaktadır.
Stephan (2008), çalışmasında aktif işgücü piyasası programlarını Alman işgücü piyasası
programları kapsamında Mart 2003’den itibaren değerlendirmektedir. Üç yaklaşım ele almıştır.
Birinci yaklaşım, kursiyerlerin geleceği ile ilgili herhangi bir sınırlama getirmemektedir. İkinci
yaklaşım, işgücü piyasasına girmemiş olan grup üyelerini ele almaktadır. Üçüncü yaklaşım,
katılımcıları kısıtlayarak gözlem süresince daha fazla işgücü piyasası programına katılmamış
olanları ele almaktadır. Her yaklaşım birbirinden farklı sonuçlar doğurmakla birlikte, ikinci
yaklaşım aktif işgücü programlarının etkisini azaltmada daha az etkili olduğu sonucuna
varılmıştır.
Sianaesi (2008), çalışmasında aktif işgücü piyasası programlarının işsizlere yönelik etkisini kısa
ve uzun vadeli istihdam olanağı ve kayıt dışı istihdam açısından ele almıştır. Sonuç olarak, aktif
işgücü piyasası programları kapsamında çalışan işçiler açısından olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Emirgil ve Işığıçok (2009), çalışmalarında işgücü yetiştirme kurslarının etkinliğini Bursa ili
örneğinde incelemiştir. İşgücü eğitim kurslarına katılım sağlayan kişilerin istihdam edilme
oranlarının kuruma kayıtlı olan işsiz kişilerin oranından fazla olduğu sonucuna varılmıştır.
Berg vd. (2009), Alman işgücü piyasasında kendi raporlarını içeren bir veri seti oluşturmuşlar ve
uygulamışlardır. İşsiz kişiler arasında rezervasyon ücreti gibi kendinden oluşturulan, iş arama
davranışları ile ilgili yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Sonuç olarak, sistemin koruma ücreti
üzerinde negatif bir etkisi olurken iş arama davranışı üzerinde pozitif bir etki yarattığı ifade
edilmiştir.
Kluve (2010), çalışmasında 19 ülkeden 137 programı ele alarak bir meta-analiz yöntemi ile
incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre; doğrudan istihdamın negatif etkisi olurken, ücret
sübvansiyonları ve mesleki eğitim programlarının istihdam üzerinde pozitif etkisi olmaktadır.
Aktif işgücü istihdam politikalarının istihdam yaratma olanağının fazla olduğu ayrıca
belirtilmiştir.
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Card vd. (2010), 1995-2017 yılları arasında aktif işgücü politikaları kapsamında 199 programın
etkisini ölçmek için meta analizi yapmışlardır. Çalışmanın sonucuna göre negatif etkinin
doğrudan kamu istihdamı programında olduğu vurgulanırken, pozitif sonuç ise programın
danışmanlık hizmetlerinde olduğu vurgulanmıştır.
Planes (2010), Polonya’da 1990’ların sonunda uygulanan aktif işgücü politikalarını incelemiştir.
Eğitim ve yeniden eğitim, serbest meslek yardımı, kamu istihdamı ve yeniden yerleştirme gibi 4
farklı programı ele almıştır. Katılımcıların eğitim ve yeniden eğitim, serbest meslek yardımı,
yeniden yerleştirme programlarında başarılı oldukları ifade edilmiştir. Kamu istihdamı ise,
katılımcıların istihdam fırsatları için negatif bir etki yarattığı ifade edilmiştir.
Aydın (2011), çalışmasında İŞKUR’un eğitim programlarının etkinliğini Yalova ili özelinde
değerlendirmiştir. Değerlendirme sonucunda, İŞKUR’un istihdam politikalarını uygulamada
yetersiz kaldığı, ayrıca eğitim programlarına katılan kursiyerlerin eğitimlere gerekli ciddiyeti
göstermediğini ifade etmiştir. Bu yüzdende işveren beklentilerinin karşılanmadığı ve istihdam
garantisi sunan kursların eğitim sonunda herhangi bir istihdam yaratmadığı sonucuna
ulaşmıştır.
Çapar Diriöz (2012), uzmanlık tez çalışmasında, aktif işgücü piyasası politikalarının istihdam
üzerinde ki etkisini Türkiye için ampirik bir model kullanarak etki analizi ile ölçmüştür.
Değerlendirmenin sonucunda AİPP’lerin istihdamı arttırma yönünde tek başına etkili
olmadıklarını ifade etmiştir.
Şahin ve Sevimli (2013), çalışmalarında işgücü yetiştirme kurslarının ne kadar etkili olduğunu
araştırmışlardır. İşgücünü yetiştirmek için verilen eğitimlerinde aktif rol oynayan İŞKUR’un
önemine değinmişlerdir. İstanbul’da düzenlenen 13 işgücü yetiştirme programına katılan
kursiyerlere 202 tane anket yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre; kursiyerlerin eğitimlerden
memnun kaldığı ifade edilmiştir. Ayrıca 128 kadın kursiyerden %85,9’unun 197 erkek
kursiyerden ise %77,6’sının istihdam edildiği belirtilmiştir.
Akbaş (2015) çalışmasında, aktif işgücü piyasası politikalarını uygulamaya yönelik İŞKUR
tarafından yürütülen eğitimlerin Denizli için incelemiştir. Çalışmada 2012-2013 dönemlerinde
Denizli’de İŞKUR Tarafımdan düzenlenen İĞMEK, UMEM, MEK ve İEP gibi programların
işsizliği ne ölçüde azalttığı ve istihdamı arttırmada ki etkisi ölçülmüştür. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara göre program kapsamında açılan kursların bir kısmı işsizlik ve istihdam üzerinde
olumlu etki yaratırken bir kısmının ise herhangi bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Karakoç (2015), İşgücünü geliştirmek için yapılan mesleki eğitim kurslarının istihdam üzerinde
ki etkisini araştırmıştır. 2012-2015 yılları arasında İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara
katılanlar için anket çalışması yapmıştır. Analiz sonuçlarına göre işgücü yetiştirme
programlarına katılanların %64’ünün istihdam edilmediği ifade edilmiştir. İŞKUR tarafından
düzenlenen kurslar için kursiyerler ise faydalı olmadığının belirtmişlerdir.
Şen (2015), çalışmasında mesleki eğitim kurslarının etkinliğini ve istihdama olan katkısını
Trabzon özelinde incelemiştir. Eğitim kurslarına katılan katılımcıların kurslara istihdam
sağlayabilmeleri için değilde, daha çok vakit geçirmek için katılım sağladıkları ifade edilmiştir.
Kurslara katılan bazı katılımcıların çalışıyor olması istihdam üzerinde olumlu etki yaratırken,
katılımcıların sadece %24,5’nin katılmış oldukları kursla ilgili bir işle çalışası işgücü yetiştirme
kurslarının etkinliğini düşürdüğü ifade edilmiştir.
Aşkın ve Aşkın (2017), çalışmalarında aktif işgücü piyasası programları kapsamında
uygulanmakta olan toplum yararına çalışma programının işsizlik üzerinde ki etkisini Tokat ili
örneğinde incelemiştir. 283 kişiye uyguladıkları anket sonuçlarına göre; toplum yararına çalışma
programlarının işsizlik üzerinde ki etkisinin çok az olduğu diğer aktif işgücü piyasası
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politikalarına ve makroekonomik politikalara bağlı olarak etkinliğinin daha fazla olacağı ifade
edilmiştir.
Escudero (2018), çalışmasında aktif işgücü piyasalarının düşük vasıflı kişilerin işgücü piyasası
sonuçlarını iyileştirmede ki etkinliğini 1985-2010 yılları arasında 31 gelişmiş ülke için zaman seri
veri tabanı kullanılarak incelenmiştir. Aktif işgücü piyasası politikalarının uygun yönetim ve
uygulama yoluyla etkinliğin daha artacağı ifade edilmiştir. Aktif işgücü politikalarının istihdam
üzerinde ki etkisinin olumlu olduğunu ve en çok düşük vasıflı bireyler için olumlu sonuç verdiği
sonucuna ulaşılmıştır.

AKTİF İŞGÜCÜ POLİTİKALARININ İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Toplumda yaşayan bireylerin çalışma arzusu ve yeterliliğine sahip olmalarına rağmen düzenli
bir gelir elde edebilecekleri bir işlerinin olmaması, bireylerin hayatlarında ekonomik sosyal ve
psikolojik etkiler başta olmak üzeri birçok olumsuz duruma neden olacaktır. İşsizlik sorunu
sadece birey ve ailesini etkilemez aynı zamanda bireyle iç içe yaşayan toplum ve ülke ekonomisi
de bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Bu bağlamda işsizlik ve istihdam ekonomi biliminin
temel başlıkları arasında yer almaktadır. Ekonomik ve sosyal anlamda dengeli bir ekonomik
kalkınma ve büyüme için işgücünün aktif olarak istihdam edilmesi gerekmektedir. Nitekim
günümüzde var olan istihdam sorununu tek bir politika ile çözümlemek mümkün değildir.
İşsizlik ve istihdam; makroekonomik politikalar, üretim süreçlerinde meydana gelen
değişiklikler, eğitim ve işgücü piyasası politikaları gibi çeşitli unsurlardan etkilenmektedir
(Çapar Diriöz, 2012:186). İstihdam oranının arttırılması, yani işsizlik oranlarının düşürülmesi
ekonomik refahın sağlanmasının yanı sıra sosyal refahın sağlanması açısından da önemlidir.
Hükümetler sosyal ve ekonomik refahı arttırabilmek için işgücü piyasasına müdahalelerde
bulunmakta ve işgücü politikaları arasında yer alan aktif ve pasif istihdam politikası araçlarını
kullanmaktadırlar (Etci ve Karagöl, 2019:58). Pasif işgücü politikaları, gelir desteği sağlanarak
işsizlik sonucu ortaya çıkan tahribatı gidermeye yönelik tedbir ve uygulamalardır. Aktif işgücü
politikalar ise, işsizlerin deneyimlerini arttırılmasına yardımcı olan eğitim programlarını
kapsayan politikalardır. OECD'nin 1960 yıllarında İsveç’te uygulanan bu politikaları yayınlaması
ile birlikte, işsizliğe karşı alınan önlemleri 7 başlık altında kategorizelendirmiştir (Ay, 2012:330331):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kamunun birleştirme ve danışmanlık hizmetleri
Mesleki eğitim
Özel sektöre, kendi işini kurmak isteyenlere, direkt olarak kamu sektöründe istihdam vb.
gibi sübvanse edilen istihdam
Genç işsizliği önlemeye yönelik politikalar
Sakatları kapsayan politikalar
İşsizlik sigortası
Erken emeklilik

Bu 7 başlık altında bir araya getirilen işsizliği önlemeye ve istihdamı arttırmaya yönelik
önlemlerden 1 ile 5 arasında ki başlıklar aktif politikalar, 6 ve 7 ise, pasif politikalar şeklinde
kategorize edilmiştir.
Pasif politikaların maliyetlerinin yüksek olması ve işsiz kalan kişilerde uzunca bir süre işe
istihdam edilememesi durumunda kişilerin işten uzak durmasına karşılık, aktif politikaların,
istihdam konusunda daha uzun süreli ve bireyleri teşvik edici olduğu söylenebilir. Aktif
politikaların en fazla uygulandığı kişiler gençler ve uzunca bir süre işsiz kalan kişilerdir.1997 ve
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1998 dönemlerinde, AB ülkelerinde uygulanan ve kişilere deneyim katma programları ile genç
ve toplam işsizlik oranlarının düşmesi sağlanmıştır (O’Connell, 1999: 40).
İşgücü piyasalarında vasıf uyumsuzluğu Türkiye ile birlikte dünya da birçok ülkede devam eden
bir problem olmuştur. Vasıf uyumsuzluğuna işgücü arzı tarafından bakıldığı zaman istihdam
yaratmanın önünde 4 temel güçlük söz konusudur. Bu güçlükleri; işe uygun temel ve davranışsal
yeteneğin farklılıkları, teknik yeteneklerin eksiliği ve girişimcilik becerisinin olmaması gibi
faktörler etkilidir. Bu eksiklikleri giderebilmek için mesleki eğitim ve diğer aktif işgücü piyasası
politikaları uygulanması ile dönemsel ve yapısal işsizlik üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.
Aktif işgücü politikaları iki türlü ters tepki verebilirler. Bu etkilerden ilki, program teşviklerinden
yararlanmak için zaten halihazırda çalışan çalışanları yeni çalışanlar ile değiştirilmesi şeklinde
olabilir. İkinci ters etki ise, kamu istihdamı gibi doğrudan istihdam politikalarında çalışanın
geçici olarak istihdam edilerek iş aramasının önüne geçilmesi dolayısıyla sürekli bir iş ve gelir
elde etme olanağından mahrum bırakılması şeklinde olacaktır Türkiye’de aktif işgücü piyasası
politikaları çerçevesinde istihdamı arttırmaya yönelik çeşitli teşvik programları yürütülmektedir.
Bunlar (TÜSİAD,2021):
• Genç ve kadın sigortalıların işgücüne katılımının sağlanmasına, mesleki ve teknik eğitimin
özendirilmesine yönelik sigorta primi işveren hissesi teşviki
• Kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik sigorta primi işveren hissesi teşviki
• İşsizlik ödeneği alan işçileri işe alan işverenlere prim teşviki
• Sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık indirim
• Engelli istihdamı sigorta primi işveren hissesi teşviki
• AR-GE personeli prim teşviki
• Yatırım teşvik belgesi sahipleri için sigorta primi işveren hissesi desteği olarak sayılabilir.

SONUÇ
İşsizlik, 1973 petrol kriziyle birlikte hem gelişmekte hem de gelişmiş olan ülkeler de temel
problem haline gelmeye başlamıştır. Günümüzde de işsizlik farklı yapısal özellikler ile hemen
hemen her ülkede görülerek küresel bir sorun olmaya devam etmektedir. İstihdam ve işsizlik bir
bütünün ayrılmaz bir parçaları olarak ekonomi biliminin temel konuları arasında yer almaktadır.
Başka bir deyişle işsizlik ve istihdam kavramları gerçekte aynı ama iki farklı şekilde bir araya
gelen kavramlardır. Uzun yıllardan beri inceleme konusu olan işsizlik hem bireysel hem de
toplumsal sorunlara sebep olduğundan, üzerinde durulması gereken bir konudur. İşsizlik
problemiyle bireyler sadece kendi çabalarıyla mücadele edemezler. Bu yüzdende devletler, işsiz
kalan bireylere maddi destek sağlamak ya da yeni bir işte istihdam edilebilmelerine olanak
tanıyan işgücüne dair politikalar uygulamaktadırlar. Devletlerin işgücüne dair uyguladıkları
politikalar; aktif ve pasif politikalar şeklinde iki dala ayrılmaktadır. Aktif ve pasif işgücü piyasası
politikaları özünde ekonomik, toplumsal ve psikolojik birçok etkiyi barındıran ve sosyal devlet
olmayı amaçlayan devletlerin güçlenmesine olanak tanıyan politikalardır. Pasif politikalar, işsiz
kalan bireylerin satın alma gücünü koruyarak az bir miktarda da olsa ekonomik anlamda gelir
desteği sağlayan politikalardır. Ancak pasif politikaların temel amacı işsizliği önlemek değildir,
kısa bir süreliğine işsizliğin neden olduğu sosyal ve toplumsal problemleri gidermeye yöneliktir.
Yani işsizliğe ekonomik anlamda destek veren ama işsizliği önlemeye yardımcı olmayan
politikalardır. Pasif politikalar kapsamında yapılan işsizlik ödemeleri ve işsizlik sigortaları ile
işsizlerin iş arama arzusunu ötelediğini dair eleştiriler oluşmuştur. Aktif işgücü politikaları, iş
arayan bireylerin iş olanaklarını sağlamak, işgücünün niteliğini geliştirmek ve uzun süreli
istihdam edilebilirliği sağlamak gibi hedefleri olan politikalardır. Aktif işgücü politikaları ile ilk
olarak işgücünün niteliğini arttıran mesleki eğitim programlarına ağırlık verilmektedir. Aktif
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işgücü politikalarının uygulanmasında ki temel amaç işsiz kalan bireyleri pasif halden aktif hale
getirmektir. Aslında aktif politikalar pasif politikaların devamı niteliğindedir. Şöyle ki pasif
politikalarda işsiz kalan bireyler işsiz kaldığı süre boyunca herhangi bir faaliyette bulunmazken
maddi destek almaktadırlar. Aktif politikaların uygulandığı bireyler ise işsiz kaldıkları süre
boyunca bireyin istihdam sağlayabilecekleri işgücü niteliğine uygun olarak eğitim almalarının
yanısıra ayrıca ek gelir sağlayabilmek için katıldıkları eğitim programları karşılığında belirli bir
ücret alırlar. Aktif ve pasif politikaların etkinliğine dair yapılan araştırmaları incelediğimiz en
çok karşımıza çıkan problem aktif politikaların pasif politikalara göre daha maliyetli oluşudur.
Bu bağlamda literatürü incelediğimiz zaman aktif politikaların istihdam üzerinde ki etkisine dair
bir görüş birliği bulunmamaktadır.
Çalışmamızda aktif politikaların istihdam üzerinde ki etkisine dair yaptığımız incelemede gerek
literatüre baktığımız zaman ayrıca değerlendirmelerimiz sonucunda aktif politikaların istihdam
üzerinde ki etkinliğinin sağlanabilmesi için sadece aktif politikaların yeterli olamayacağı aynı
zamanda makroekonomik politikalarla da desteklemesi gerektiği kanısındayız. Özetle aktif
politikaların istihdam üzerinde net bir etki yaratabilmesi kısa vadede değil ama uzun vadede
olumlu olacağını ifade etmekte fayda vardır.
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economic benefits. Accordingly, the aim of the research is to measure the rule of law performance
of the G7 countries over the values of the Rule of Law Index (RLI) components with the UTA
method for 2020. According to the findings, the rule of law performance values of the countries
within the scope of the UTA method are listed as Japan, Canada, USA, England, Germany, France
and Italy. In the study, it was also observed that the rule of law performance values of France and
Italy were lower than the average rule of law performance value. In this context, it has been
concluded that France and Italy need to increase their rule of law performance in order to be in
harmony with other G7 countries on the rule of law.

Keywords: Rule of Law, G7 countries, UTA.
Received: 06.10.2021
Accepted: 04.12.2021

Suggested Citation:
Altıntaş, F. F. (2021). Analysis of The Rule of Law Performances of The G7 Countries: An
Application with The Uta Method, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 4(12):
1181-1192.

1182

Furkan Fahri ALTINTAŞ

GİRİŞ
Terminoloji açısından hukukun üstünlüğü kavramının tanımı konusunda evrensel bir görüş
birliği bulunmamaktadır (Botero ve Ponce, 2011: 4). Buna karşın Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliği (BMGS) hukukun üstünlüğü konusunda ana prensipleri tespit etmiştir. BMGS’nin
2004 yılı raporunda hukukun üstünlüğü kavramı, tüm bireylerin ve kamu kurumlarının
ulaşılabilir olan, eşit olarak uygulanan ve uluslararası norm ve ilkeleriyle uyumlu kanunlar
karşısında sorumluluğu olan yapı olarak belirtilmiştir. Bunun yanında hukukun üstünlüğü
kavramı; kanun önünde eşitlik, kanun önünde hesap verebilirlik, kanun uygulamasında adil
olma, güçler ayrılığı, katılımcılık, yasal kesinlik, keyfilikten kaçınma ve yasal şeffaflık ilkelerini
içermektedir (Telli, 2014: 314-315).
Hukukun üstünlüğü kavramı dar ve geniş anlamda olmak üzere iki açıdan
değerlendirilmektedir. Dar anlamda hukukun üstünlüğü, bireylerin ve kamu görevlilerin
hukuka eğilimlerini sağlamalarını ve hukuka bağlılıklarını belirtmektedir. Başka bir ifade ile dar
anlamda hukukun üstünlüğü, idarenin yapmış olduğu her faaliyeti hukuk yoluyla sağlanmasını
kapsamaktadır. Geniş anlamda hukukun üstünlüğü ise dar anlamda hukukun üstünlüğünü
içermekte olup, temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin, hak ve adalet ölçütlerinin açık ve
serbest istikrarlı bir iktisadi sistemin oluşumunu açıklamaktadır (Gözlügöl, 2013: 1431-1432).
Hukukun üstünlüğü, ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda gelişimini sağmakta bir işlevi
bulunmaktadır. Çünkü hukukun üstünlüğü; yolsuzluğu azaltır, yoksullukla mücadele eder ve
bireyleri adaletsizlikten korumaktadır (WJPO, 2020: 8). Bu bağlamda ülkeler her zaman
kendilerinin hukukun üstünlüğü performanslarını takip etmektedir. Çünkü ülkeler hukukun
üstünlüğü performansı konusunda kendilerinde farkındalık sağlayarak hukukun üstünlüğü
konusunda eksikliklerini, yeterliliklerini ve üstünlüklerini tespit edebilmektedir. Buna göre
ülkeler hukukun üstünlüğü performanslarının farkındalığıyla hukukun üstünlüğü konusunda
eksiklerini gidermek, yeterliliklerini geliştirmek ve üstünlüklerinin sürdürebilirliğini sağlamak
amacıyla yöntemler, stratejiler ve politikalar geliştirebilmektedir. Bunun yanında ülkeler
birbirlerinin hukukun üstünlüğü performanslarını da takip etmektedirler. Çünkü ülkeler
hukukun üstünlüğü performanslarını artırmak için hukukun üstünlüğü konusunda performansı
iyi olan ülkeler ile işbirlikleri ve ortaklıklar oluşturabilmektedir. Dolayısıyla ülkelerin hukukun
üstünlüğü performanslarının ölçümü büyük önem arz etmekte olup, ülkeler her zaman
kendilerinin hukukun üstünlüğü performanslarını ölçen metriklere ihtiyaç duymaktadır.
Literatür incelendiğinde, hukukun üstünlüğü boyutunun, ekonomik büyüme boyutunu pozitif
yönde sağladığı gözlenmiştir (Barro, 1996; Boettke ve Subrick, 2003). Çünkü hukukun üstünlüğü,
bireylerin kişisel olmayan değişim faydalarını elde etmelerini sağlamakta ve buna göre ülkeler
açısından ileri ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmaktadır (Boettke ve Subrick, 2003:112). Bu
kapsamda dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olan G7 ülkelerinin hukukun üstünlüğü
performanslarının ölçülmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü G7 ülkeleri hukukun üstünlüğü
uygulamalarıyla küresel ekonomiye ve ticarete yön verebilmektedir. Ayrıca G7 ülkelerinin
hukukun üstünlüğü performansı diğer ülkelerin hukukun üstünlüğü politikalarını ve
stratejilerini etkileyebilmektedir. Bu kapsamda araştırmada G7 ülkelerinin 2020 yılı için RLI
bileşenlerine ait değerler üzerinden söz konusu ülkelerin hukukun üstünlüğü performansları
UTA çok kriterli karar verme yöntemi (ÇKKV) ile ölçülmüştür. Buna göre araştırmanın literatür
kısmında hukukun üstünlüğü ve UTA yöntemi ile ilgili olan çalışmalar açıklanmıştır.
Araştırmanın yönteminde ise araştırmanın veri seti ve analizi belirtilmiştir. Son olarak sonuç
kısmında bulgular kapsamında tespiti edilen nicel değerlere istinaden tartışma sağlanıp
çıkarımlarda bulunulmuştur.
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LİTERATÜR
Hukukun üstünlüğü kavramı hukuk devleti kavramı ile ilişkili olup, birbirlerinden farklı
kavramlardır. Hukuk devleti serbest ve keyfi yönetimin yerine kurallara bağlı yönetimi
sağlamayı ve buna göre bireylerin kamu otoritesi karşısında kendilerini güvende hissetmelerini
ve geleceği öngörebilmelerini hedeflemektedir. Buna karşın hukukun üstünlüğü ise hem
kanunların hem de bütün bir hukuk sisteminin keyfiliğe ve baskıya yer bırakmayacak bir özelliğe
sahiptir (Erdoğan, 2020: 31). Söz konusu her iki kavram açısından farklılıklar devlet, toplum ve
birey açısından daha da çok belirginleşmektedir (Göksu, 2007). Bu çerçevede hukuk devleti ile
hukukun üstünlüğü kavramlarının birbirleri ile olan karşılaştırması Tablo 1’de açıklanmıştır.

Tablo 1. Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramlarının Kıyaslaması
Boyutlar

Kıyaslama
Hukuk devletinde devlet tek egemen güç değildir. Egemenlik belirli kurumlar arasında
Devlet
paylaştırılmıştır. Hukuk devletinde hukuk devletten tam olarak bağımsız değildir. Hukukun
üstünlüğünde ise hukuk maddi ve manevi yönleriyle devletten bağımsızdır.
Hukuk devletinde toplum üzerindeki devlet vesayeti işlevsel olarak devam etmektedir. Buna
Toplum karşın hukukun üstünlüğünde toplum devletin vesayetinde olmadığından dolayı özgür,
çoğulcu ve katılımcıdır.
Hukuk devletinde bireyler özgür ve girişimcidir. Hukuk üstünlüğünde ise bireyler özgür,
Birey
girişimci ve katılımcıdır.
Kaynak: Göksu, 2007: 62-66’dan uyarlanmıştır.

Ülkelerin hukukun üstünlüğü performansını ölçen ölçek merkezi Washington’da bulunan
Dünya Adalet Projesi Organizasyonu (World Justice Project Organization – WJPO) isimli bir
kurum tarafından geliştirilen Hukukun Üstünlüğü Endeksi (Rule of Law Index- RLI)’dir. RLI’nın
temel amacı, ülkelerin hukukun üstünlüğü performansı konusunda ülkelere farkındalık
kazandırmak ve ülkelerin hukukun üstünlüğü konusunda performans gelişimlerini sağlamaları
için rehberlik etmektir. Söz konusu endeks ile en son ve güncel olan 2020 yılı için 128 ülkenin
hukukun üstünlüğü performansları ölçülmüştür. Endeks kapsamında sağlanan veriler dünya
çapında 130.000’den fazla hane halkına, 4000 hukukçuya ve uzmanlara yapılan anketlerle elde
edilmiştir. RLI toplamda 8 bileşen ve 8 bileşene bağlı 44 alt bileşenden oluşmaktadır. Bileşenler
ve alt bileşenlerin 0 ile 0,99 değeri arasındadır. Alt bileşenlerin aritmetik ortalamalarıyla
bileşenler, bileşenlerin aritmetik ortalamalarıyla ülkelerin RLI değerleri hesaplanabilmektedir
(WJPO, 2020). Buna göre RLI bileşen ve alt bileşenler Tablo 2’de açıklanmıştır.
Literatür incelendiğinde, hukukun üstünlüğü ile ilgili olan pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu
kapsamda Bhagat ve Wittry (2000) 1984-2019 yıl aralığında 134 ülkenin hukukun üstünlüğü
bileşenleri (polis ve mahkeme tarafından sağlanan hukuk ve düzen, özel mülkiyet haklarına
saygı) ile GSYİH boyutu arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. Araştırma
sonucuna göre, hukukun üstünlüğü ile GSYİH boyutları arasında anlamlı, pozitif yönde ve güçlü
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Demirtaş ve Akçay (2006), 1995-2002 yıl aralığında gelişmiş ve
gelişmekte olan 71 ülkenin kurumsal faktörlerini doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısmi
yatay kesit veriler kullanarak incelemişlerdir. Araştırmada, kurumsal faktörlerin bir değişkeni
olan hukukun üstünlüğü boyutunun doğrudan yabancı yatırım ile önemli ve pozitif yönlü ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Selznick ve Gül (2008), ABD’nde hukukun üstünlüğü boyutunu
incelemişlerdir. Bu bağlamda araştırmada ABD'nde hukukun üstünlüğü boyutunun en belirgin
koruyucusunun 1987 yılında özel bir toplantıda geliştirilen anayasa olduğunu vurgulamışlardır.

1184

Furkan Fahri ALTINTAŞ

Tablo 2. RLI Bileşenleri ve Altbileşenleri
Bileşenler

Devlet Yetkileri Üzerindeki Kısıtlamalar

Yolsuzluğun Yokluğu

Açık Devlet

Temel Haklar

Düzen ve Güvenlik

Düzenleyici Uygulama

Sivil Adalet

Ceza Adaleti

Altbileşenler
Devlet yetkilerinin yasama organı tarafından etkin bir şekilde
sınırlandırılması
Devlet yetkilerinin yargı tarafından etkin bir şekilde sınırlandırılması
Devlet yetkilerinin, bağımsız denetim ve inceleme ile etkin bir şekilde
sınırlandırılması
Hükümet yetkilileri suistimal nedeniyle cezalandırılması
Hükümet yetkileri hükümet dışı kontrollere tabi olması
Yetki devri kanuna tabi olması
Yürütme organındaki devlet görevlileri, kamu görevini özel kazanç
için kullanmaması
Yargı organındaki devlet görevlileri, kamu görevini özel kazanç için
kullanmaması
Polis ve ordudaki hükümet yetkilileri, kamu görevini özel kazanç için
kullanmaması.
Yasama organındaki hükümet yetkilileri, kamu görevini özel kazanç
için kullanmaması
Kamuya açık yasalar ve hükümet verilerinin mevcutluğu
Bilgi edinme hakkı
Kamuoyu katılımı
Şikayet mekanizmaları
Eşit muamele ve ayrımcılık yapılmaması
Kişinin yaşam hakkı ve güvenliği etkin bir şekilde garanti altına
alınması
Hukuki süreç ve sanığın hakları
Düşünce ve ifade özgürlüğü etkin bir şekilde garanti edilmesi
İnanç ve din özgürlüğü etkin bir şekilde garanti altına alınması
Gizliliğe keyfi müdahalelere karşı özgürlük etkin bir şekilde garanti
edilmesi
Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü etkin bir şekilde garanti edilmesi
Temel işçi hakları etkin bir şekilde garanti edilmesi
Suç etkin bir şekilde kontrol edilmesi.
Sivil çatışma etkili bir şekilde sınırlı olması
Bireylerin kişisel şikayetlerini gidermek için şiddete başvurmaması
Devlet düzenlemeleri etkin bir şekilde uygulanması
Devlet düzenlemeleri etkili bir şekilde uygulanması
İdari işlemler makul olmayan bir gecikme olmaksızın yürütülmesi
İdari işlemlerde yasal sürece tabi olması
Devletin yasal süreç ve yeterli tazminat olmadan kamulaştırma
yapmaması
Bireylerin adalete ulaşılabilir olması
Sivil adaletin ayrımcılık yapmaması
Sivil adaletin yolsuzluk yapmaması
Adaletin uygunsuz hükümet etkisinde olmaması
Adaletin makul olmayan bir gecikmeye tabi olmaması
Adaletin etkin bir şekilde uygulanması
Alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları erişilebilir, tarafsız ve
etkili olması
Suç soruşturmalarının etkin olması
Ceza yargılama sisteminin zamanında ve etkili olarak işlemesi
Islah sisteminin suç davranışını azaltmada etkili olması
Ceza adalet sisteminin tarafsız olması
Ceza adalet sistemi yolsuzluk sağlamaması
Ceza adalet sistemi uygunsuz hükümet etkisinde olmaması
Hukuki süreç ve sanığın hakları

Kaynak: WJPO, 2020: 11
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Ayrıca söz konusu anayasanın sınırlı fakat etkili bir hükümet için Amerikan hukuk kültürünün
esası olduğunu belirtmişlerdir. Pinzon-Rondon vd. (2014) 2009-2012 yıl aralığındaki 96 ülkenin
bazı sağlık göstergeleri (bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, yaşam beklentisi, kordiyavdslüker
hastalık oranı, diyabet ölüm hızı) ile RLI değerleri üzerinden söz konusu sağlık göstergeleri ile
RLI değerleri arasındaki ilişkiyi regresyon analizi ile incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre,
tüm sağlık göstergelerinin RLI ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Zaric ve
Babic (2016), 2016 yılı için 7 ülkenin (Avusturya, Polonya, Hırvatistan, Sırbistan, Hollanda, İtalya,
Yunanistan ve Bulgaristan) RLI, Beşeri Sermaye Endeksi (Social Capital Index - SCI) ve gayri safi
yurt içi hasıla değerleri üzerinden hukukun üstünlüğü boyutunun beşeri sermaye ve gayri safi
yurt içi hasıla (GSYİH) boyutları ile olan ilişkilerini Pearson korelasyon katsayısı ile
incelemişlerdir. Araştırma sonucuna göre, her üç boyut arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler
olduğu gözlenmiştir. Yaylalı (2018), hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti boyutlarının mülkiyet
ve davranış boyutlarına olan etkisini incelemiştir. Bu kapsamda araştırmada hukukun
üstünlüğünün mülkiyet ve davranış boyutlarına olan etkisinde mekanik, hukuk devletinin ise
içsel olduğunu ifade etmiştir. Şaşmaz (2019), 29 geçiş ekonomisinin hükümet etkinliği, hukukun
üstünlüğü ve ekonomik refah boyutlarına ilişkin veriler ile söz konusu boyutlar arasındaki
ilişkiyi Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi ile tespit etmiştir. Araştırmada,
hükümet etkinliğinin hukukun üstünlüğü ve ekonomik refah arasında çift yönlü nedensellik
ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kpognon (2020), 130 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
devlet düzenlemeleri (Dünya bankası İş Yapma Endeksi – World Bank’s Doing Business Index)
ve hukukun üstünlüğü (Fraser Enstitüsü Ekonomik Özgürlük Endeksi- Fraser Institute’s Index
of Economic Freedom – FIEF) boyutlarının ekonomik özgürlük boyutu (Heritage Vakfı Ekonomik
Özgürlük Endeksi - Heritage Foundation Economic Freedom Index – HFEFI) üzerindeki
etkilerini gini katsayısı ile incelemişlerdir. Araştırmada, katı devlet düzenlemelere sahip olan
ülkelerin daha yüksek gelir eşitsizliği yaşama eğiliminde oldukları ve hukukun üstünlüğü
boyutunun gelir eşitsizliğini azaltmada önemli bir fonksiyon olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Ayrıca devlet düzenlemeleri ile oluşan eşitsizlik etkisinin hukukun üstünlüğü ile giderilebileceği
sonucuna ulaşılmıştır. Kurtulmuş (2021), prosedürel demokrasi ve hukukun üstünlüğü
kavramları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu kapsamda araştırmada prosedürel demokrasinin
temel hedeflerinden olan dikey hesap verilebilirlik kapsamında oy verenlerin seçilmişlerden
hesap sorabilmesinin oluşmasında hukukun üstünlüğünün önemli olduğunu işaret etmiştir.
Ünlü ve Bozkurt (2021), 2020 yılı için RLI sıralamasında ilk ve son 5 ülkenin makroekonomik ve
RLI bileşen değerleri ile makroekonomi boyutunun hukukun üstünlüğü boyutu ile olan ilişkisini
incelemişlerdir. Araştırmada hukukun üstünlüğü performansı iyi olan ülkelerin ekonomik
olarak güçlü oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.
Literatürde ayrıca karar alternatiflerinin seçiminde, optimizasyonunda ve performanslarının
analizinde UTA yönteminden faydalanıldığı gözlenmiştir. Buna göre UTA yöntemi ile ilgili olan
bazı araştırmalar Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. UTA Yöntemi Kapsamında Yapılan Çalışmalar
Yazarlar
Athawale vd., (2011)
Kholghi (2001)
Siskos vd., (2014)
Zopounidis ve Doumpos (1999)
Hong-chen ve Zhao-xu (2014)
Demesouka vd., (2019)

Yöntem veya Yöntemler
UTA
UTA
UTA
UTA ve UTADIS
UTA
UTA ve UTASTAR

Chhipi-Shrestha vd. (2018)

UTA

Işık ve Adalı (2016)
Binici ve Aksakal (2020)
Karande ve Chakraborty (2011)

UTA
UTA
UTA
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Araştırma Konusu
Metaryal Seçimi
Atık su planlama yönetimi optimizasyonu
Küresel e-devlet değerlendirilmesi
Firmaların mali performanslarının analizi
Hisse Performans Analizi
Çöp sahası seçim problemi
Su, enerji ve karbon bağlantısına dayalı olarak konut
yoğunluğunun optimizasyonu
Danışman firma seçim problemi
AR-GE proje seçim problemi
Endüstriyel robot seçim problemi
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Literatürde hukukun üstünlüğü ile ilgili pek çok araştırmanın bulunması, hukukun üstünlüğü
boyutunun ülkeler için önemini işaret etmektedir. Bunun dışında literatürde UTA yöntemi ile
ilgili araştırmaların diğer ÇKKV yöntemlerine kıyasla kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu durum
ise fayda fonksiyonlarının önemi kapsamında karar problemlerinde ve karar alternatiflerinin
performanslarının hesaplanmasında daha çok UTA yönteminden faydalanılması gerektiği
sonucuna ulaşılmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın Veri Seti ve Analiz Düzeyi
Araştırmada G7 ülkelerinin 2020 yılı için Hukukun Üstünlüğü Endeksi (RLI) bileşenlerine ait
değerler üzerinden söz konusu ülkelerin hukukun üstünlüğü performansları UTA yöntemi ile
belirlenmiştir. Araştırma kolaylık sağlaması açısından veri setini oluşturan RLI bileşenlerinin
kısaltmaları Tablo 4’de gösterilmiştir.
UTA yöntemi çok nitelikli fayda teorisi (MAUT)’ne dayanan bir ÇKKV yöntemidir. Bu yöntemde
MAUT yöntemi kapsamında tercih çözümleme kuralı ile tüm kriterler üzerinde optimal fayda
fonksiyonları açıklanmaktadır. UTA yöntemi ile karar problemlerin çözümünde karar vericilerin
küresel tercihleri ile problemin bileşenleri iteratif yöntemler ile tek bir değer sistemine
çevrilmektedir. Söz konusu bu işlem, fayda fonksiyonu veya toplamsal değer fonksiyonu ile
sağlanmaktadır (Yazırdağ ve Altan, 2020: 247).

Tablo 4. RLI Bileşenleri ve Bileşenlerin Kısaltmaları
RLI Bileşenleri
Devlet Yetkileri Üzerindeki Kısıtlamalar
Yolsuzluğun Yokluğu
Açık Devlet
Temel Haklar
Düzen ve Güvenlik
Düzenleyici Uygulama
Sivil Adalet
Ceza Adaleti

Kısaltmalar
RLI1
RLI2
RLI3
RLI4
RLI5
RLI6
RLI7
RLI8

UTA Yöntemi
Toplamsal modelin açıklanmasında her biri fj ’lerden oluşan q kriterli bir F kümesi tanımlanır.
Karar alternatiflerin değeri fj (ai )’ler ile gösterilir ve bu değerler Uj ile gösterilen marjinal fayda
değerleri ile ifade edilir. Marjinal fayda değerleri, toplamsal modelin sağlanması için ağırlıklı
toplama çevrilir. Bu kapsamda toplamsal fayda eşitlik 1 ve eşitlik 2 ile gösterilmiştir (Yazırdağ ve
Altan, 2020: 248-249).
∀ai ∈A:u

q

(ai )=u &f1 '(ai ),…fq (ai )( = ) Uj (fq (ai )* =wj

(1)

j=1
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Uj +fj ,≥0 genel olarak azalmayan bir fonksiyon olur ve wj fj ′nin ağırlığını açıklamaktadır. UTA
yönteminde karar vericinin A alternatif dizisini F={f1 , f2 , … fn } kriterleri altında değerlendirildiği
ÇKKV problemi olarak ele alındığında problemlerde aşağıda belirtilen notasyonlar kullanılır
(Roskowska, 2016’dan akt. Yazırdağ ve Altan, 2020: 249).
ØA={a1 , a2 ,… ai ,….,am } sonlu alternatif dizisi
ØR referans dizisi
ØF={f1 , f2 ,… fi ,….,fn } sonlu alternatif dizisi
Øf! (a" ), 𝑎# alternatifinin fj kriteri altında değerlendirilmesi i∈{1,2,….n}
ØXj , kriter alanı f$ , 𝑥= ∏ni=1 Xi değerlendirme alanı.
*
*
Ø 7F"∗ , fi 9 kriter değerlendirme aralığı f"∗ < fi , i∈{1,2,….n}
Øu$ azalmayan gerçek değer marjinal değer fonksiyonu j∈{1,2,….n}
ØU(x) global fayda fonksiyonu

UTA yönteminde ayrıca katma değer fonksiyonunun ağırlıklandırılmamış bir şekli kullanılır ve
burada x∈x'dir. Bu durum eşitlik 2’de belirtilen formülle ifade edilebilir (Jacquet-Lagreze,
1982’den akt, Yazırdağ ve Altan, 2020: 249).
n

n

u(X) ) uj (fj (x)= ) uj (x)
j=1

(2)

j=1

uj (x) azalmayan reel marjinal değer fonksiyon için eşitlik 3 kullanılır.
u$ : F% → R ∀i = 1,2, … . . n
Normalizasyon kısıtları eşitlik 4, eşitlik 5 ve eşitlik 6’da gösterilmiştir.

(3)

∑nj=1 uj +f*i ,=1

(4)

uj +fi* ,=0

(5)
(6)

∀i=1,2,…n
7fi*, f*i 9

Ayrıca kriterler için 𝑓# ′nin değer aralığı
şeklindedir. UTA yönteminde marjinal değer
fonksiyonu 𝑢& parçalı doğrusal olarak varsayılır. Bu durum, karar vericiye her kriter için bitiş
noktasının tanımlanmasını gerektirmektedir. Her kriter için aralık 7fi*, f*i 9, (𝛼# − 1) eşit aralığına
j

bölünür ve böylece bitiş noktalar fi eşitlik 7’de belirtildiği gibi gösterilir.

+j-1, *
+f (αi -1) i
fi* , ∀j=1,2,…,αi
j

fi =fi* +

(7)
j j+1

Eğer fayda marjinal puanlarının bitiş noktaları biliniyorsa bir noktanın fayda puanı fi (x)∈ Jfi ,fi K
eşitlik 8 ve eşitlik 9’da gösterilen denklemler ile ölçülür.
j

j

ui (fi (x))=ui (fi )+
j

ui ((fi ))

j

fi(x)-fi
j+1 j

fi -fi

j+1

(ui (fi )(8)
(9)

∀j=1,2,….αi

X dizisinde bulunan her alternatif, U fonksiyonun temelleri çerçevesinde dikkate alınır ve u(α)
fayda puanını hesaplar ve dolayısıyla karar alternatifleri en iyiden en kötüye doğru sıralanır. X
kümesindeki karar alternatifleri arasındaki öncelik (P) ve ilgisizlik (1) ilişkisi eşitlik 10 ve eşitlik
11’de sunulmuştur.

1188

Furkan Fahri ALTINTAŞ

∀ a,b ∈xa Pb↔u (a)>u(b), a ,
'
b ye tercih edilir.

(10)

∀ a,b ∈xa Pb↔u
(a)=u(b), a ve b'nin ilişkisi bulunmamaktadır.

(11)

(Yazırdağ ve Altan, 2020: 250-251).

BULGULAR
UTA yöntemi kapsamında ilk olarak karar matrisi oluşturulmuştur. Devamında karar matrisinin
normalizasyonu sağlanmıştır. Buna göre oluşturulan karar matrisi ve karar matrisinin
normalizasyonu Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. Karar Matrisi ve Normalize Karar Matrisi
Ülkeler

RLI1
0,71
0,85
0,73
0,82
0,71
0,71
0,84
0,85
0,71
0,14

ABD
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Japonya
Kanada
Maksimum
Minimum
Fark
Ülkeler
ABD
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Japonya
Kanada

RLI1
0,04
1,00
0,13
0,80
0,02
0,00
0,89

Karar Matrisi
RLI2
RLI3
RLI4
0,74
0,78
0,72
0,82
0,79
0,85
0,74
0,78
0,73
0,82
0,79
0,79
0,63
0,63
0,73
0,82
0,68
0,77
0,83
0,81
0,82
0,83
0,81
0,85
0,63
0,63
0,72
0,20
0,18
0,13
Normalize Karar Matrisi
RLI2
RLI3
RLI4
0,52
0,83
0,00
0,94
0,93
1,00
0,53
0,85
0,10
0,94
0,91
0,56
0,00
0,00
0,06
0,92
0,30
0,37
1,00
1,00
0,76

RLI5
0,81
0,89
0,75
0,84
0,75
0,92
0,91
0,92
0,75
0,18

RLI6
0,71
0,85
0,76
0,81
0,61
0,79
0,81
0,85
0,61
0,24

RLI7
0,62
0,85
0,71
0,71
0,56
0,79
0,70
0,85
0,56
0,28

RLI8
0,63
0,79
0,62
0,72
0,64
0,76
0,74
0,79
0,62
0,17

RLI5
0,37
0,80
0,02
0,51
0,00
1,00
0,90

RLI6
0,43
1,00
0,64
0,83
0,00
0,73
0,84

RLI7
0,22
1,00
0,50
0,52
0,00
0,82
0,50

RLI8
0,07
1,00
0,00
0,63
0,14
0,82
0,73

Sonraki adımda kriterlerin son noktası olan 𝑓# & değerleri ölçülmüştür. Yöntem kapsamında
&)*
değerleri hesaplanmıştır. Bu bağlamda tespit edilen 𝑓# & ve 𝑓# &)*
devamında her kriter için 𝑓#
değerleri Tablo 6’da açıklanmıştır.
&
&)*
Değerleri
Tablo 6. 𝑓# ve 𝑓#
𝒋

Ülkeler
ABD
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Japonya
Kanada

RLI1
0,29
0,86
0,43
0,57
0,14
0,00
0,71

Kriterlerin Son Noktaları (𝒇𝒊 )
RLI2
RLI3
RLI4
RLI5
0,14
0,29
0,00
0,29
0,57
0,71
0,86
0,57
0,29
0,43
0,29
0,14
0,71
0,57
0,57
0,43
0,00
0,00
0,14
0,00
0,43
0,14
0,43
0,86
0,86
0,86
0,71
0,71

RLI1
0,43
1,00
0,57
0,71
0,29
0,14
0,86

𝒇𝒊 Değerleri
RLI3
RLI4
0,43
0,14
0,86
1,00
0,57
0,43
0,71
0,71
0,14
0,29
0,29
0,57
1,00
0,86

RLI6
0,14
0,86
0,29
0,57
0,00
0,43
0,71

RLI7
0,14
0,86
0,43
0,57
0,00
0,71
0,29

RLI8
0,14
0,86
0,00
0,43
0,29
0,71
0,57

RLI6
0,29
1,00
0,43
0,71
0,14
0,57
0,86

RLI7
0,29
1,00
0,57
0,71
0,14
0,86
0,43

RLI8
0,29
1,00
0,14
0,57
0,43
0,86
0,71

𝒋#𝟏

Ülkeler
ABD
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Japonya
Kanada

RLI2
0,29
0,43
0,43
0,57
0,14
0,57
1,00
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RLI5
0,43
0,71
0,29
0,57
0,14
1,00
0,86
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UTA yönteminin devamında son olarak karar alternatiflerinin fayda değerleri belirlenir. Son
olarak ülkelerin fayda değerlerinin toplamı hesaplanarak ülkelerin hukukun üstünlüğü
performansı tespit edilir. Buna göre belirlenen karar alternatiflerin fayda değerleri ve ülkelerin
hukukun üstünlüğü performans değerleri Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. Ülkelerin Hukukun Üstünlüğü Performans Değerleri
Ülkeler
ABD
Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya
Japonya
Kanada

RLI1
-1,72
1,00
-2,12
1,61
-0,86
0,00
1,21

RLI2
2,65
-2,59
1,72
-1,61
0,00
3,42
1,00

RLI3
3,78
1,51
2,92
2,34
0,00
1,12
1,00

RLI4
0,00
1,00
-1,27
-0,10
-0,55
-0,38
0,32

RLI5
0,57
1,59
-0,86
0,57
0,00
1,00
1,29

RLI6
2,01
1,00
2,48
1,80
0,00
2,13
0,88

RLI7
0,51
1,00
0,52
-0,35
0,00
0,71
1,49

RLI8 Toplam Sıralama
-0,52
7,28
3
1,00
5,50
5
0,00
3,38
6
1,40
5,65
4
-1,01
-2,42
7
0,74
8,74
1
1,12
8,31
2
Ortalama
5,21

Tablo 7’ye göre, ülkelerin hukukun üstünlüğü performans değerleri Japonya (8,74), Kanada
(8,31), ABD (7,28), İngiltere (5,65), Almanya (5,50), Fransa ve İtalya (-2,42) olarak sıralanmıştır.
Tablo 5 değerlendirildiğinde, İtalya’nın hukukun üstünlüğü performansının diğer ülkeler
arasında belirgin farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Tablo 7 incelendiğinde, ortalama
hukukun üstünlüğü performans değerinin altında olan ülkelerin Fransa ve İtalya olduğu
gözlenmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİ
Ülkelerin hukukun üstünlüğüne verdiği önem doğrultusunda ülkelerin ekonomik olarak
büyüme ve büyüme sağlayabilmektedirler. Bu durum ise ülkelerin refah düzeylerinin, yaşam
kalitelerinin, yaşam standartlarının ve insani ile sosyal gelişme düzeylerini pozitif yönlü olarak
etkileyebilmektedir. Özellikle büyük ekonomilere sahip olan ülkeler, hukukun üstünlüğü
boyutunu katma değer sağlama adına geliştirdikçe küresel ekonomiye olan katkılarını
artırabilecektir. Bu kapsamda araştırmada hukukun üstünlüğü ve ekonomik büyüme ilişkisi
kapsamında 2020 yılı için dünyanın en büyük ekonomileri olan G7 grubu ülkelerin RLI
bileşenlerine ait değerler üzerinden söz konusu ülkelerin hukukun üstünlüğü performansları
UTA yöntemi ile ölçülmüştür.
Bulgulara göre, ülkelerin UTA yöntemi kapsamında hukukun üstünlüğü performans değerleri
sıralaması Japonya, Kanada, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca İtalya’nın hukukun üstünlüğü performansının az olması açısından diğer ülkeler arasında
belirgin farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, İtalya ve Fransa’nın hukukun
üstünlük performans değerlerinin ortalama hukukun üstünlüğü performans değerinden az
olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde ülkelerin hukukun üstünlüğü performanslarının belirlenmesine yönelik herhangi bir
ÇKKV yöntemi ile tespit eden bir araştırmaya rastlanılmamış olması açısından bu çalışmanın
literatüre katkı sağladığı düşünülmüştür.
Öneriler kapsamında özellikle Fransa ve İtalya’nın üstünlüğü performanslarını artırmalıdırlar.
Çünkü Fransa ve İtalya’nın diğer ülkeler ile hukukun üstünlüğü konusunda uyum içinde
olmaları ve buna göre hukukun üstünlüğü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki çerçevesinde
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küresel ekonomiye olan katkıları daha çok artabilecektir. Dolayısıyla bu durum dünya genelinde
ekonomik iyileşmeye neden olabilecektir. Yöntem açısından ise ülkelerin hukukun üstünlüğü
performanslarının ölçümü farklı ÇKKV yöntemleri ile hesaplanarak yöntemlere göre tespit
edilen ülkelerin performans değerleri karşılaştırılabilir. Bunun dışında hukukun üstünlüğü
boyutunun ekonomik büyüme, insani gelişme, sosyal gelişme boyutları arasındaki ilişkiler
ölçülebilir. Son olarak ülkelerin hukukun üstünlüğü performanslarının ölçümünün daha
gerçekçi olması için RLI bileşen sayısı artırılabilir ya da her ülkeye özgü bileşen oluşturulabilir.
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Öz
Trikotillomani, yineleyen saç yolma eylemi sonucu vücudun bazı bölgelerinde gözle görülür
düzeyde saç kaybının olduğu; kişinin birçok alanda işlevselliğini olumsuz etkileyen bir
bozukluktur. Diğer psikiyatrik bozukluklarla karşılaştırıldığında uzun zamandır bilinmesine
rağmen daha az merak uyandırmıştır. DSM-5!de "Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar#!
kategorisi altında yer almasına karşın, sınıflandırma konusunda halen tartışmalar devam
etmektedir. Son yıllarda tedavisi ve etiyolojisi ile ilgili çalışmalar artmıştır. Özellikle
etiyolojisinde genetik, nörokimyaasal, nörofizyolojik ve psikolojik etmenler ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır. Trikotillomaninin tedavisiyle ilgili ise psikofarmakolojik, bilişsel davranışçı terapiler
ve Alışkanlığı Tersine Çevirme Eğitimi (HRT) gibi müdahalelerin etkin olduğunu sonucuna
varılmıştır. Ancak çalışmaların henüz yeterince kanıt düzeyine ulaşılamamıştır. Trikotillomanide
kişilerin semptomları gizlemesi ve kişilerde utangaçlık gibi olumsuz duygular, araştırmaların
sağlıklı yapılabilmesini engellemektedir. Bu makalede trikotillomaninin tanımı, etiyolojisi,
sınıflandırılması, tanı ve değerlendirme kriterleri, klinik özellikler ve tedavisi konusundaki son
gelişmelerin derlenmesi amaçlanmıştır.
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Abstract
Trichotillomania is the loss of hair in some parts of the body as a result of repetitive hair pulling
behavior. Negatively affects the functionality of the person in many areas. Compared to other
psychiatric disorders, it has been known for a long time but has aroused less curiosity. Although
it is under the category of 'Obsessive Compulsive and Related Disorders' in the DSM-5, there is
still debate about the classification. In recent years, studies on its treatment and etiology have
increased. In particular, studies have been conducted on genetic, neurochemical,
neurophysiological and psychological factors in its etiology. Regarding the treatment of
trichotillomania, it was concluded that interventions such as psychopharmacological, cognitive
behavioral therapies and Habit Reversal Training (HRT) are effective. However, the level of
evidence of the studies has not yet been reached. The fact that people with trichotillomania hide
their symptoms and have negative feelings during treatment prevent research from being
conducted. In this article, it is aimed to compile the latest developments in the definition, etiology,
classification, diagnosis and evaluation criteria, clinical features and treatment of
trichotillomania.
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GİRİŞ
Trikotillomani (TTM), vücutta bulunan kıl çekme davranışı sonucunda gözle görülür düzeyde
saç kaybının olduğu psikiyatrik bir tablodur. Genellikle çocukluk çağı başlangıcı olan
trikotillomani, erken çocukluk ve ergenlik dönemlerinde en sık rastlanır. Kişi saç yolma ve
koparma davranışı öncesi yoğun bir gerginlik yaşar. Saç yolma eylemini gerçekleştirdiğinde ise
bu gerginlik ortadan kalkar ve kişi bu döngüden haz almaya başlar. İlk olarak 19. yy. sonlarında
Fransız Dermatolog Hallopeau tarafından trikotillomani kavram literatüre kazandırılmıştır
(Swedo, 1993). Trikotillomaninin tarihçesine bakıldığında Hippokrat!a kadar dayanmaktadır
(Stein, 1999). Bu durumda hastalığın uzun zaman önce tanımlanmış bir klinik durum olduğu
görülmektedir. Trikotillomani!nin etiyolojisi ve tedavisiyle ilgili son yıllarda araştırmalar artmış
olsa bile yeterince çalışma mevcut değildir.
Trikotillomani ilk olarak 1987 yılında Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı 3
(DSM-3) e bir tanı olarak girmiştir (Stein, 1999). DMS-3!te Başka Yerde Sınıflandırılamayan Dürtü
Kontrol Bozukluğu!! başlığa altında yer almıştır (Stein, 1999). DSM-4!te ise $tekrarlayan dürtülere
karşı direnememe” ifadesi kaldırılmıştır (APA). DSM-4!te tıpkı DSM-3!teki gibi Başka Yerde
Sınıflandırılmayan Dürtü Kontrol Bozuklukları başlığı altında yer almıştır (Chamberlain vd.,
2009). DMS-5!e gelindiğinde ise A ölçütü olan "belirgin saç kaybıyla sonuçlanan tekrarlayan saç
yolma#!olarak belirtilmekle birlikte, her hastada belirgin saç kaybı olmadığından dolayı bu kriter
çıkarılmıştır. Ayrıca Trikotillomani, DSM-5!te "Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar#!
kategorisi altında yer almıştır (APA). Trikotillomani tanı ölçütü olarak yineleyici bir şekilde saç
yolma, belirgin saç kaybı, kişinin saç yolma davranışı ya da davranışa karşı gelme sırasında artan
gerginlik hissetmesi, saç yolma davranışı sırasında keyif alma, doyum sağlama ve rahatlama
olarak tanımlanmıştır (DSM-IV-TR). Gerginlik hissetme ve saç yolmaya ilişkin keyif alma ve
rahatlama ölçütlerinin bu bozukluğa sahip kişilerin tamamında gözlenmemesi, DSM!deki
trikotillomani ölçütlerinin geçerliliğin tartışılmasına neden olmuştur (Conelea vd., 2008).
DSM-5 sınıflandırma kriterleri (APA);
a.

Saç yitimi ile sonuçlanacak biçimde kişinin yineleyici olarak saçını yolması,

b.

Yineleyici olarak saç yolmayı azaltma ya da durdurma girişimleri,

c.
Klinik açıdan belirgin bir sıkıntı ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer
işlevsellik alanlarında işlevsellikte belirgin bozulma olması,
d.

Saç yolma ya da saç yitimi başka bir sağlık durumuna bağlanamaz,

e.

Saç yolma, başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz.

Trikotillomaninin temel özelliği olarak yineleyici bir şekilde vücudunun herhangi bir bölgesinde
kılları yolması şekilde ifade edilebilir. En yaygın yolunan bölgeler ise baş, kaşlar, kirpikler; en az
görülen kasık, koltuk altı bölgeleridir. C ölçütünde bulunan sıkıntı kelimesi, Trikotillomanili
kişilerin kontrolü kaybetme duygusu ve utangaçlık gibi olumsuz duyguları kapsamaktadır
(APA).

YÖNTEM
Trikotillomani kuramsal açıdan ele alınarak incelenmesi için yurt içi ve yurtdışı psikiyatri ve
psikoloji yazını taranmıştır. Bu amaçla elektronik veri tabanları (Googlescholar, elektronik
kitaplar ve dergipark) gözden geçirilerek taranmıştır. ‘Trichotillomania’, ‘Habit reversal therapy
(HRT)’,’cognitive behavioral therapy’, ‘psychopharmacological Intervention’ anahtar
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sözcüklerinin farklı birleşimiyle taranmıştır. İncelenen makaleler ve makalelerin kaynakları
değerlendirilmiş bu çalışma için uygun olanlar göz önüne alınmıştır.

BULGULAR
Yaygınlık
Trikotillomani genellikle çocuklukta veya ergenlikte başlar (4-17 yaş) (Christenson vd., 1991).
Ergenlerde yaygınlık oranı olarak %1 gözlenmiştir (Folnegović-Šmalc vd., 2018).
Trikotillomanide birçok eş tanının varlığı görülmektedir. Duygudurum ve anksiyete
bozuklukları, madde kullanımı bozuklukları, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite (DEHB), zeka geriliği ve otizm komorbid durumlardandır (Christenson vd., 1991;
King vd., 1995; Bernstein vd., 1992). Ayrıca çocukluk çağı travmaları trikotillomaninin
gelişiminde rol oynayabilir (Keren vd., 2006; Lochner vd., 2002).
Trikotillomaninin yaygınlığı ile ilgili toplumsal temelli bir araştırma mevcut değildir. Yapılan
araştırmalarda yaşam boyu saç yolma davranışının prevelansının %1 olduğu saptanmıştır (King
vd., 1995). Ayrıca bazı araştırmalarda çocukluk çağında görülme olasılığın, yetişkinliğe göre
daha yüksek olduğu ve çocukluk çağında başladığı bildirilmiştir (Cohen vd., 1995; Panza vd.,
2013). Erişinkilerde ise cinsiyete göre farklılıklar söz konusudur. Kadınlarda, erkeklere oranla 10
kat daha fazla görülmektedir (Schlosser vd., 1994). Cinsiyet farklılığının nedeni olarak kadınların
tedaviye daha fazla başvuruları, erkeklerin tedaviden kaçınmaları ise kafalarını kazıtarak daha
az yaftalamasıyla ilgilidir Yapılan araştırmalarda katılımcıların kopardıkları alanları göstermek
istememe ve dış görünüş ile ilgili kaygılarından dolayı trikotillomaninin yaygınlığı net olarak
belirlenememektedir (Gawłowska-Sawosz, 2016).

Etiyoloji
Trikotillomaninin etiyolojisiyle ilgili çalışmalar günümüzde devam etmektedir ve bu alanda
henüz net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak bozukluğun gelişiminde birçok etmenin olduğu ileri
sürülmüştür. Bozukluğun başlamasında biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkin olduğu
düşünülmektedir (Duke vd., 2010). Evrimsel açıdan bakıldığında ise bazı hayvanlarda bakım ve
onarım sırasında gözlenen kıl yolma davranışının gerginlik ve uyarılma esnasında artmasının
insandaki trikotillomani gelişimine benzerliğine dikkat çekilmiştir (Chamberlain vd., 2009). Bazı
durumda ise trikotillomanin çocuklarda psikososyal sorunlarının bir belirtisi olarak
yorumlanabileceği ileri sürülmüştür (Chandran, 2015).
Yapılan araştırmalarda trikotillomani tanılı hastaların aile bireylerinde saç yolma davranışı ve
buna benzer davranışlar sergilediği görülmüştür. Özellikle ikiz uyumluluk çalışmalarında
Novak ve arkadaşları (2009), genetik faktörlerin trikotillomaniye neden olabileceği hakkında
önemli bulgular sunmuştur (Novak vd., 2009).
Davranışsal modelde, trikotillomanin alışkanlıkların oluşumuna benzer bir öğrenme süreci ile
ortaya çıktığını, strese karşı bir reaksiyon olarak üstesinden gelme davranışı gelişebileceğini ve
yaşanan gerilimi azaltarak pekiştirilebileceğini ileri sürmüştür (Mansueto vd., 1997). Duygu
düzenlenme modelinde ise saç yolma davranışı, üzüntü, gerginlik, kızgınlık, suçluluk, mutluluk
gibi duyguların düzenlemesiyle ilişkilidir. Yapılan çalışmalarda trikotillomanili kişilerin kontrol
grubuna göre duygularını kontrol etmekte zorlandıkları ve duygusal kontrol düzeyi ile saç
yolma şiddetinin ilişki olduğuna dair bulgular bu modeli desteklemektedir (Shusterman vd.,
2009).
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Nöro-görüntüleme araştırmalarında ise trikotillomani tanılı hastalarda, Fonksiyonel Beyin
Görüntüleme#ile yapılan bir çalışmada beynin hem sağ hem de sol hemisferinin alt-arka frontal
bölgelerindeki ve üst-ön frontal bölgelerindeki aktivitede azalma olduğu bildirilmiştir. Ayrıca,
frontal lob dışındaki bölgelerde, sağ anterior-temporal bölge ve sol putamende de aktivite
düzeyinde önemli bir azalma olduğu gösterilmiştir (Stein vd., 2002). Başka bir çalışmada
trikotillomani tanılı hastalarda beyin yapılarının hacimlerinin karşılaştırıldığı bir Manyetik
Rezonans Görüntüleme çalışmasında, azalmış sol putamen ve bazal ganglionda hacimleri olduğu
bildirilmiştir (O!Sullivan vd., 1997). Bu görüntüleme bulgularıyla trikotillomaninin etiyolojine
katkısı olsa da hastalığın bu nedenlerden dolayı geliştiği söylemek için erkendir.
Trikotillomani tedavisinde klomipramin ve desipraminin etkinliklerini karşılaştırdıkları çift
körleme bir çalışmada, klomipraminin trikotillomaninin kısa süreli tedavisinde etkili olduğu
bildirilmiştir (Swedo vd., 1992). Başka bir çalışmada ise henüz tedaviye başlanmamış kadın
trikotillomani tanılı hastalar ile sağlıklı kontrol grubu olan vakalar beyin omurilik sıvısı (BOS)
ölçümleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada BOS kortizol, 5-hidroksi indol asetik asit (5HIAA), homovanillik asit (HVA) ve 3-metoksi-4-hidroksi fenil glikol (3-MHPG) ölçümleri sonucu
trikotillomani tanılı hastalar ve kontrol grubu arasında fark olmadığı saptanmıştır. Ek olarak,
Serotonin Geri Alım Inhibitörleri (SSRI) ile tedaviye yanıtın derecesi, başlangıçtaki BOS 5-HIAA
düzeyi ile anlamlı derecede ilişkili olduğu ve bunun SSRI tedavisine verilen yanıt ile ilişkili
olduğu belirtilmiştir (Ninan vd., 1992).
Trikotillomani tedavisinde SSRI'ların etkisini arttırmak amacıyla tedaviye düşük doz pimozid
eklenerek yapılan bir çalışmada, trikotillomani tedavisinde dopamin blokajlarının
kullanılabileceği bildirilmiştir. (Stein vd., 1992) Son olarak yapılan araştırmalarda ödül
sisteminindeki işlevsizliğin, saç yolma davranışı üzerinde etkisi bulunmuştur (Tolin vd., 2007).
Trikotillomani patofizyolojisinde rol oynayan dopaminerjik sistem etki eden ve dopamin ve
norepinefrin geri alım inhibitörü olan bupropion, trikotillomani!li bir vakanın tedavisinde
başarılı sonuç vermiştir. SSRI ve dopamin blokerlerine olumlu yanıtların olduğu bu çalışmalar,
serotonin ve dopamin sistemlerindeki düzensizliklerin işlevsel olarak saç yolma ile ilişkili
olabileceğine yönelik kanıtlar sunmaktadır (Bhanji ve Margolese, 2004).
Psikanalitik görüşte saç yolma davranışı, bilinçdışı çatışmaların sembolik tezahürü veya nesne
ilişkilerinin bir sonucu olabileceği; odipal dönemde kastrasyon, sevgi nesnesini kaybetme,
çekicilik, suçluluk duyguları nedeniyle mazoşistik, saldırgan ve seksüel içerikli olabileceği ve
çocukluk çağı travmalarıyla ilişkili olabileceği düşünülmüştür (Duke vd., 2010). English, kıl
çekmenin duygusal doyumların sağlıklı bir şekilde kazanılmasına izin verilmediği için gerilimi
boşaltma yolu olduğunu ileri sürmüştür (English, 1949; aktaran Meiers ve Reichenberger, 1973).
Richter ise dürtüsel bir şekilde ve zorlayıcı durumlarda ortaya çıkan motor bir reaksiyon formu
olarak açıklamıştır (Richter, 1963; aktaran Meiers ve Reichenberger, 1973). Irwin, kıl çekmeyi
yoğun agresyon ve yas dönemlerine bağlı olarak bir tepki olarak görmüştür (Irwin, 1953; aktaran
Meiers ve Reichenberger, 1973.) Son olarak Berg, saç yolma davranışının semptom olduğunu,
genital düzeyde cinsel dürtüler ile ego ve süperegonun deprese edilen güçleri arasında bir
çatışmayı yansıttığını ileri sürmüştür (Berg, 1936; aktaran Galski, 1983).

Eşlik Eden Tanılar
Trikotillomanide geniş bir komorbidite yelpazesi vardır. DEHB ve özel gruplarda dürtüselliğin
yaygınlığı, madde kullanım bozuklukları, yeme bozuklukları ve diğer dürtü kontrol
bozuklukları için çocuk ve ergen hastalarda sıklıkla çalışılmıştır (Hartmann vd., 2013, Roberts
vd., 2014). Son zamanlarda, trikotillomanin yetişkinlerde fibromiyalji ve diyabet gibi hastalıklarla
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ile ilişkisi araştırılmaktadır (Chen vd., 2013; Ertan vd., 2018; Hartmann vd., 2013, Roberts vd.,
2014)
Çok sayıda epidemiyolojik araştırma, genel popülasyonla karşılaştırıldığında Trikotillomani
hastaları arasında yüksek oranda DEHB tespit edilmiştir (King vd., 1995). Yapılan çalışmalarda
trikotillomanili genç hastaların, özellikle seçici dikkat olmak üzere daha düşük dikkat
düzeylerine sahip oldukları saptanmıştır (Swedo ve Leonard, 1992). Erişkinlerde eş tanılar ise
duygudurum bozukları, depresif bozukluklar olarak karşımıza çıkmaktadır (Christenson vd.,
1991; Schlosser vd., 1994). Literatüre bakıldığın trikotillomaniye eşlik eden anksiyete
bozukluğunun oranı %58 olarak bildirilmiştir.
Çocuklarda trikotillomaniye en çok eşlik tanı anksiyete bozukluğudur (Adaletli vd., 2006; Tolin
vd., 2007; Walther vd., 2014). Çocuklarda görülen anksiyete bozukluğunun alt tipi olarak yaygın
anksiyete bozukluğuna en sık rastlanıldığı bildirilmiştir (Tolin vd., 2007). Trikotillomani ve
depresif bozuklukla ilişkisinde yapılan araştırmalarda ise trikotillomaninin geliştiği çocuklarda
depresif semptomların daha sık olduğu bildirilmiştir (Lewin vd., 2009).
DSM-5!de trikotillomani, "Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ’tanı kategorisinde yer
almaktadır (DSM-5). OKB!deki obsesyon, tekrarlayan, istenmeyen ve zihni zorlayan düşünce,
arzu ve imgelerdir. Kompulsiyon ise bu arzu, düşünce ve imgelere karşılık yapılan yineleyici
zihinsel ve davranışsal eylemlerdir. (Ferrão vd., 2009). Trikotillomanide #tekrarlayıcı bir uğraş
olan saç yolma davranışı, obsesyonlar ile tetiklenmez ancak kaygı, öfke ve stres gibi duygular
sonucu ortaya çıkabilir (DSM-5). Trikotillomani ve OKB!nin klinik özelliklerinin araştırıldığı bir
çalışmada, trikotillomani hastalarının saç yolma sırasında yüksek düzeyde keyif aldıkları
saptanmıştır; OKB hastaları ise tekrarlayan ritüelleri sırasında neredeyse hiç keyif almadıkları
bildirilmiştir (Stanley vd., 1992). Trikotillomanideki kompulsif davranışlar keyif ya da tatmin
sağlamak için değil, kaygı ya da sıkıntıyı bastırmak ya da gidermek amacıyla tekrarlayıcı
davranışların sergilenmesi anlamına gelmektedir (Odlaug vd., 2013). Ayrıca OKB!de görülen
düşünce ve eylem karmaşası, fazla sorumluluk hissetme, düşünceler kontrol edilme ihtiyacı gibi
bilişsel süreçler trikotillomanide gözlenmez (Ferrão vd., 2009).
Trikotillomani ile DSM-5!te aynı tanı kategorisi altında bulunan Beden Odaklı Yineleme
Davranışı Bozukluğu (BOYDB) ile saç yolması olan kişilerce yapılan çalışmada, trikotillomaniye
en sık tırnak yeme ve deri yolma eşlik ettiği saptanmıştır ayrıca trikotillomanili kişilerin %70!inde
beden odaklı tekrarlayıcı davranışın olduğu görülmüştür (Stein vd., 2008). Bir derleme
çalışmasında deri yolma bozukluğu ve trikotillomani tanıları arasında başlangıç yaşı, genetik
faktörler, eş tanı, klinik belirtiler gibi alanlarda benzerliklerin ve farklılıkların olduğu
belirtilmiştir (Snorrason vd., 2012). Deri yolma ve trikotillomaninin her ikisinde de kellik ve cilt
lezyonları gibi olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Trikotillomanide genellikle başlangıç yaşı
ergenlik olduğu görülürken; deri yolmada belirgin bir yaş grubu mevcut değildir. Ayrıca,
hastaların deri yolmaya harcadıkları zaman saç yolmadan daha fazla olduğu tespit edilmiştir
(Snorrason vd., 2012).
Çocukluk çağı travmatik yaşantılar trikotillomani gelişimde etkin rol oynamaktadır (Golubchik
vd., 2011; Lochner vd., 2002). Gershuny ve arkadaşlarının trikotillomani tedavisi alan bireylerle
yaptıkları çalışmanın bulgularında, hastaların yaklaşık %76'sının en az bir travmatik öyküsünün
olduğu ve %19'unun Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanı kriterlerini karşıladığını
bildirmiştir. (Gershuny vd., 2006).
Trikotillomaniye eşlik eden kişilik bozuklukları olarak histriyonik kişili bozukluğu %26,
borderline kişilik bozukluğu %18, pasif/agresif kişilik bozukluğu %16 olarak bildirilmiştir
(Swedo ve Leonard, 1992).
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Tanı ve Değerlendirme
Tanı hastanın muayenesi yapıldıktan ve öyküsü alındıktan sonra konur. Tanı koyarken en
zorlayıcı durum hastaların utanç, alay edilme, suçluluk gibi olumsuz duygulanıma sahip
olmaları ve deli olmak ile ilgili yaftalanma korkularıdır. Değerlendirmede ise yolmanın şiddeti,
sıklığı, süresi, yolunan saç sayısı, yolunan yer, yolma dürtüsünün özellikleri, hastanın direnci,
tanıya eşlik eden bozukluklar, günlük işleve etkisi, davranışını tetikleyen, çekmeye zemin
hazırlayan ya da zorlaştıran araştırılır (Diefenbach vd., 2005) Semptomların şiddetlerinin
ölçülmesi tedavi izlemi için geliştirilen ölçekler kullanılır.$Massachusetts General Hospital
Hairpulling Scale (MGH-HPS)” (Keuthen vd., 1995), $Psychiat- ric Institute Trichotillomania
Scale (PITS)” (Winchel vd., 1992), $NIMH Trichotillomania Severity Scale (NIMH-TSS)” ve
$NIMH Trichotillomania Impairment Scale (NIMH-TIS)”’dir. Çocuklarda ise $Trichotillomania
Scale for Children (TSC)” (Tolin vd., 2008), $Milwaukee Inventory for Styles of TrichotillomaniaChild Version (MIST-C)” (Flessner vd., 2007) kullanılır. Değerlendirmenin sonunda
trikotillomaninin ne olduğu, toplumdaki yaygınlığını, yolma davranışının paternleri ve tedavi
seçeneklerini hastaya bildirilmelidir.

Klinik Özellikler
Trikotillomani davranışı sıklıkla kafadaki saçları çekmek ile karakterize edilse de kirpik, kaş,
sakal, kol, bacak ve burun kılı gibi bedenin diğer bölgelerinde de görülebilmektedir. Özellikle
kafada temporoparietal ve verteks bölgeleri çekilir (Christenson vd., 1991). Kaşlar ve kirpikler ise
kafadan sonra en yaygın yerlerdir (Klobucar vd., 2018). Çocuklarda sıklıkla sadece kafa
bölgesinden çekme görülür ve diğer bölgeler yaygın değildir (Adaletli vd., 2016; Sah vd., 2008).
Hastalar genelde saçı çektikleri bölge olarak daha önceden yoldukları saçsız alanı tercih ederler.
Kırılmış, kısa, kırlaşmış ve yeni uzamış olması saçın çekilmesinin sebebi olabilir. Saç yolma bir
bölgeden başlayarak yayılarak devam etmektedir (Konkan vd., 2011). Birçok trikotillomani
hastası saçı teker teker çekmeyi tercih etmektedir (Christenson vd., 1991). Hastalar çektikleri saça
farklı işlemler uygulayarak birbirinden ayrılırlar. Bu uygulanan işlemin öğrenilmesi tedavi planı
için önem teşkil etmektedir (Konkan vd., 2011). Sıklıkla çekilen kılı ısırma, yutma veya kıl ile
oynama şekilde ritüellere rastlanır (Gawłowska-Sawosz vd., 2016; Walsh ve McDougle, 2011).
Ancak kimi hastalar ise saçı doğrudan atarken kimleri ise saklayabilir (Walsh ve McDougle,
2011). Çekilen saçın ağza alınması çocuklarda yapılan bir çalışmada %48 oranında bulunmuştur
(Reeve vd., 1992).
Saç yolma, o an için keyif verici olmasına rağmen hastalar bu tekrarlayan durumdan rahatsızlık
duyarlar. Çekme dürtüsüne karşın başarısız bir karşı koyma söz konusudur. Saç yolma
dönemleri birbirinden farklı zaman aralıkları ve farklı miktarlarda olabilir. Saniyeler, dakikalar
veya saatlerce sürebilir dolayısıyla saç koparma miktarı da bazen destelerce bazense düzinelerce
olabilir (Swedo vd., 1992; Walsh ve McDougle, 2011). Klinik gözlemlerden bir diğeri ise hastaların
saç seçme davranışına karşı koymaya çalışırken yoğun "gerginlik hissi #!yaşadıklarını ifade
ederler. Saçın yolunması ile birlikte "rahatlama hissi #!ortaya çıktığından bahsederler (Tay vd.,
2004). Saç yolma davranışından etkilenen alanlar genellikle gözle görülür bir farklılığa sahiptir.
Tipi ve görüntüsü tanı koymakta yardımcı olur. Tahrip edilen bölgeler tamamen kel değildir ve
kısa, kırılmış tüyleri içermektedir. Trikotillomanide ortaya çıkan saçsız bölgeler rahiplerin tras
biçimine benzetilerek $Friar Tuck sign” olarak adlandırılmıstır (Dimino-Emm ve Camisa, 1991).
Bu bölgelerde hemoraji ve ekskoriasyonlar görülebilir (Tay vd., 2004).
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Saç yolma davranışı birçok değişkene göre farklılık göstermektedir. Saç yolma davranışını
etkileyen durum yolma öncesinde, sırasında veya sonrasında olabilir. Bu durumlar bazen çekme
davranışını kolaylaştırabilir, başlatabilir veya akla getirebilir. Örneğin banyoda yalnız
kalındığında veya ayna karşısında uzun zaman geçirildiğinde çekme davranışını arttırabilirken;
başkalarını yanında veya toplum içerisinde çekme davranışı kontrol altına alınabilir. Çekme
davranışını etkileyen başka bir durum ise uyarılma düzeyidir. Kişinin gergin, öfkeli ya da
üzüntülü olma gibi uyarıldığı durumlarda ya da sıkıntılı, dalgın olma gibi uyarılmanın az olduğu
durumlarda saç yolma davranışında artışlar görülebilir. Saç yolma davranışı bilgisayar
başındayken, iş başındayken, televizyon karşısında, yatakta uzanırken, araçla trafikte ya da
ellerin çekme için serbest kaldığı durumlar sırasında artabilir. Kişiye özel formülasyon yapılırken
bu durumların belirlenmesi tedavi planı için önemlidir. Ayrıca ağrı duyarlılığı ve saç yolma
davranışı arasında ilişki olabileceği ileri sürülmüştür (Hocaoglu, 2009).
Trikotillomani birçok parametrenin bir arada olduğu kompleks bir hastalıktır. Karmaşık ve farklı
yönleri mevcuttur. Trikotillomani odaklanmış ve otomatik olarak iki alt tipi bulunur. Otomatik
saç yolma tipinde kişinin farkındalığı dışında bir işle uğraşırken ya da bir konuda düşünürken
gerçekleşir (Swedo ve Leonard, 1992). Saç yolma davranışı kitap okurken, telefonda konuşurken,
televizyon karşısında gibi dikkatin başka yerde olduğu durumlarda gerçekleşir. Olguların
birçoğuna tırnak yeme ve deri yola davranışı eşlik eder (Flessner vd., 2009). Odanlanmış tipte saç
çekme davranışı uyarana, dürtüye ve olumsuz duyguduruma reaksiyon olarak duygu
düzenleme işlevi görür (Swedo ve Leonard, 1992). Kişinin dikkati stres, gerginlik, saç düşüncesi
ve yolma ile ilişkilidir. Odaklanmış alt tipine ergenlikte daha sık rastlanır (Flessner vd., 2009).
Vakaların büyük çoğunluğunu otomatik alt tipi oluşturur ancak son yapılan araştırmalarda aynı
kişide her ikisinin de birlikte görüldüğü zaman ve duruma göre baskınlığının değiştiği
bildirilmiştir (Flessner vd., 2009; Christenson vd., 1994). Otomatik saç yolma alışkanlığının
farkındalık eğitimi, geri çevirme egzersizleri ve uyaran kontrolü gibi müdahalelere olumlu
yanıtlar verdiği bildirilmiştir (Franklin vd., 2011).
Trikotillomani kişileri psikolojik ve sosyal olarak yıpratan aynı zamanda tedavi edilmediği
taktirde ciddi komplikasyonlara neden olabilecek bir bozukluktur (Bruce vd., 2005; Penzel, 2003).
Vücudun farklı bölgelerinden çekilen kılların sonucu olarak gözle görülebilecek şekilde yaralar
oluşabilir. Özellikle kaş ve kirpik çekerken oluşan komplikasyonlarda göz ve göz kapağı
enfeksiyonlarına sebep olabilir (Penzel, 2003). Koparılan saçların yutulmasına bağlı olarak
"trikobezoa#!gelişebilir. Dolayısıyla ciddi bağırsak problemlerine neden olabilir (Ferrão vd., 2009).
Trikobezoar, bulantı, kusma, karın ağrısı, bağırsak tıkanması, delinmesi, kanama ve anemiye
neden olabilir (Dimino-Emme ve Camisa, 1991).
Saç yolma davranışı ile gelen hastalara klinik değerlendirse sırasında sorulması gereken sorular
(Shapiro vd., 2000);

a)

Saç dökülmesi ne kadar süredir mevcut?

b)

Saç köklerinden mi dökülüyor yoksa kırılıyor mu?

c)

Saçın dökülme miktarı mı artmış yoksa saç yapısında mı incelme var?

d)

Saç dökülmesinin başlangıç yaşı kaçtır?

e)

Hasta herhangi bir ilaç kullanıyor mu?

f)
mı?

Kadınlarda saç dökülmesinin adet döngüsü, hamilelik veya menopoz ile bir ilişkisi var
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g)

Tıbbi başka bir hastalığı var mı? Geçmiş tıbbi hastalığı var mı?

h)

Tiroid bezi fonksiyonları nasıl?

i)

Ailede saç dökülmesi öyküsü olan var mı?

j)

Hastanın saç bakımı nasıl?

k)

Hastanın beslenme düzeni nasıldır?

Klinisyenlerin dikkat etmesi gereken işaretler (Gawłowska-Sawosz vd., 2006);
a)

Anormal davranışı ya da görünüm,

b)

Çocuklarda uyku ya da etkinlik sırasında gözlenen saç yolma davranışı,

c)

Kıl kaybının olduğu alanda tahrişe bağlı olarak ciltte değişiklikler olması,

d)

Hastaların semptomları gizlemeye çalışma çabası (peruk, eşarp, makyaj),

e)

Vücuttun diğer bölgelerinde kıl kaybının varlığı,

f)

Suya veya rüzgâra maruz kalmaktan kaçınma.

Kılların çekilme süreci, dönemleri, sıklığı, sayısı, çekilen bölge sayısı, çekme dürtüsü ve buna
karşı direncin varlığı da değerlendirilmelidir. Çekme davranışının günlük yaşantıya etkisi ve
yaratmış olduğu gerginlik ve sıkıntı hissinin değerlendirilmesi önemlidir (Diefenbach vd., 2005).

Tedavi
Sosyal işlevlerde bozulmalar, özgüven kaybı ve geç tedaviye başlayan trikotillomani hastaları
tedavi sürecinde kişiye özel ve duyarlılık gerektiren bir durumdadırlar. Tedavi ve değerlendirme
sırasında bu durumun göz önünde bulundurulması, trikotillomanili hastaların tedaviyi yarıda
bırakmalarının önlenmesi için gereklidir.
Literatür çalışmalarına bakıldığında davranışçı terapi, psikodinamik terapi, psikofarmakolojik
müdahale olmaz üzere çeşitli müdahalelerin işlevsel olduğu görülmektedir. Hastanın kendisine
ve ailesine psiksoeğitimin verilmesi tedavi planının ilk basamağıdır (Bruce vd., 2005). Tedavi
planı oluşturulurken daha önce denenmiş başarılı veya başarısız olunmuş tekniklerin saptanması
önemlidir (Sah vd., 2008). Ayrıca tedavi planı trikotillomaninin şiddeti, tipi ve eş tanısı dikkate
alınarak oluşturulmalıdır (Jones vd., 2018).
Okul öncesi grubunda trikotillomaninin şiddeti azdır ve tedaviye dirençli değildir. Bu yaş
grubunda davranışsal terapi yaklaşımı daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Tedavi sırasında ebeveyn
eğitimi, cevap önleme ve mola yöntemi gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yaş grubu için
farmakolojik müdahale nadir kullanılır ancak eş tanı varsa tercih edilmektedir (Bruce vd., 2005).
Okul çağı çocuklar için uygun olan ve en sık kullanılan terapi yöntemi davranışsal tedavilerden
olan alışkanlığı geri çevirme terapisi, pozitif pekiştiren, modifiye alışkanlığı geri çevirme terapisi
(HRT) kullanılabilir. Okul öncesi grubuna göre bu grupta farmakolojik müdahale daha
yaygındır. En sık tercih edilen ilaçlar ise klomipramin, fluoksetin ve paroksetindir (Bruce vd.,
2005). Ergenlik döneminde başlayan troktillomani kronik özellikli olup erken tanınması ve tedavi
edilmesi önemlidir.
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Alışkanlığı Geri Çevirme Terapisi
Trikotillomani tedavisinde en sık kullanılan yöntem alışkanlığı geri çevirme terapisidir.
Alanyazında yapılan çalışmalara bakıldığın ise bu terapi yöntemini tecrübeli klinisyenlerin
yapması, en etkili tedavi şekli olduğu belirtilmiştir (Bloch vd., 2007).
Trikotillomani kullanılan alışkanlığı geri çevirme terapisi 4 temel bileşenden oluşmaktadır (Azrin
ve Nun,1973; Azrin vd., 1980).
a) Farkındalık eğitimi: Saç yolma davranışı ve saç yolma davranışına götüren gergin durumların
farkındalığının artırılması eğitimidir. Örneğin hastaya kendi davranışını nasıl fark edeceği
öğretilir, aynı karşısında rol playing çalışmaları davranış öncesi uyaranları tespit etme, hastaya
genelde hangi durumlarda olduğuyla ilgili farkındalık.
b) Kendini İzleme: Hasta kendi saç yolma davranışı ve bununla ilişkili bileşenlerin kaydını tutar
c) Uyaran kontrolü: Saç yolma davranışını azaltmak veya engellemek için bazı tekniklerden
oluşur. Davranış pekiştireçleri ve öncülleri azaltılmalıdır. Örneğin şapka takmak, kola ses çıkaran
bilezik, eldiven giymek.
d) Yarışmalı cevap müdahalesi: Hastaya dürtü kaybolana kadar başka bir davranış
öğretilmesiyle ilgilidir. Bu müdahalede zıt hareket, harekete katılan kasların izometrik bir şekilde
gerilmesiyle yüksek farkındalık yaratmalıdır. Ayrıca davranış, sosyal olarak dikkat çekmeyen ve
normal olarak nitelendirilecek faaliyetlerce sağlanmalıdır.
e) Uyaran-tepki müdahalesi: Saç yolma dürtüsü geldiği zaman bu dürtünün yerine geçebilecek
yürüyüşe çıkma, gevşeme egzersizi gibi aktiviteler geliştirmektir.
Müdahale aşamalarında sosyal desteğin olması önemlidir (Jones vd., 2018). Kazanılan beceriler
sonrasında günlük pratiğe uyarlama sağlanır. Ayrıca alışkanlığı geri çevirme terapisinde sosyal
pekiştireçler zamanla azaltılmalıdır (Azrin ve Nun,1973). HRT sonucunda saç yolma eyleminde
azalma ortaya çıkmazsa eş tanı olarak depresyon veya kaygı bozukluğu gibi eş tanılar
aranmalıdır. Bunlara ek olarak BDT ve/veya SSRI tedavisi önerilebilir (Labouliere ve Storch,
2012).

Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel davranışçı müdahalede saç yolma eyleminin yaşam kalitesi ve işlevsellik ile ilişkileri
araştırılır. Saç yolma davranışının yoğunlaştığı zamanlar ve durumlar saptanır. Saç yolma
dürtüsüne karşı tepki yanıtlar oluşturulur ve farkındalık eğitimi verilir. Hastaya terapide
kazandığı beceriler ev ödevleri verilerek pekiştirilir. Bu müdahale tekniğinde farkındalık
kazandırmak önemlidir. Bilişsel davranışçı müdahalede hastanın yaşı, aile ve hastanın öyküsü
terapi planı açısından önemlidir. Genç hastalarda basit ve anlaşılır ev ödevleri etkili olabilirken;
yaşça büyük hastalarda ise ev ödevlerinin aynılığı ve basitliği motivasyon kaybına neden olabilir
(Roblek vd., 1999).
BDT!nin trikotillomani üzerine etkisini değerlendirilen bir çalışmada, trikotillomani tanılı
hastalara 6 seans boyunca bilişsel davranışçı müdahalede bulunulmuştur. Terapi seanslarının
içeriğini düşünceyi durdurma, bilişsel yeniden yapılanma, bilgi toplama, alışkanlığı geri çevirme
egzersizleri, gevşeme egzersizleri, nüks önleme ve rehberli öz diyalog oluşturmuştur. Yapılan
çalışmanın sonucunda BDT!nin tedavide yarar sağladığı ancak semptomları nüksetme olasılığı
olabileceğine ulaşılmıştır. Dolayısıyla semptomların kalıcı olarak azalması için tedavi süresini
uzatmak ve nüks önleme stratejilerine odaklanmayı genişletmek gerekebileceği önerilmiştir
(Walsh ve McDougle, 2001). Başka bir çalışmada ise bilişsel davranışçı müdahale ve farmakolojik
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müdahalenin etkinliği karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak BDT!nin, farmakolojik
müdahaleye göre semptomları azaltmada başarılı olduğu görülmüştür (Lerner vd., 1998).

Psikofarmakolojik Müdahale
Trikotillomaninin farmakolojik tedavisiyle ilgili literatürde yeterince kontrollü çalışma mevcut
değildir. Vaka örnekleri ve örneklem çalışmalarında birbirinden farklı sonuçlara ulaşıldığı ortaya
çıkmıştır. Psikofarmakolojk müdahalede dikkat dilmesi gereken en önemli konu yan etkilerdir.
(Chandran vd., 2015). Dolayısıyla çocuklarda tedavi planı olarak ilk tercih farmakolojik tedavi
yerine BDT olmalıdır (Bloch vd., 2013). Trikotillomanin, OKB ile benzer paternlere sahip
olmasından dolayı OKB tedavisinde kullanılan SSRI ve klomipramin müdahalesi trikotillomani
tedavisinde araştırmaların konusu olmuştur. Klomipramin, serotonin ve norepinefrin geri
alımını inhibi eder ve birçok ikincil mekanizmayı etkileyerek müdahale ettiği görülmektedir
(Slikboer vd., 2017). Klomipraminin, trikotillomani tedavisinde kullanılmasıyla ilgili yapılan bir
çalışmada, Trikotillomani tanılı hastalara klomipramin ve BDT müdahalesi yapılmış ve etkinliği
karşılaştırılmıştır. 9 haftalık, randomize, çift kör, plasebo kontrollü yapılan çalışmada,
klomipraminin müdahalesinin hastalarda saç yolma davranışını plaseboya göre azalttığı
saptanmıştır. Ancak, sadece BDT #%&'()*+(,-.-. #plasebo veklomipramine göre istatistiksel
olarak daha anlamlı bir iyileşme sağladığı bildirilmiştir (Ninan vd., 2000). Her ne kadar SSRI!ların
yapılan çalışmalarda etkinliklerinin kısıtlı olduğu saptanmış olsa da SSRI!lar trikotillomaniye
komorbid anksiyete, OKB ve depresif bozuk gibi durumlarda tercih edilmelidir (Jones vd., 2018).
Trikotillomani tedavisinde bazı antipsikotik ilaçların etkinliğiyle ilgili çalışmalar mevcuttur.
Haloperidölün etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada tedavide etkin olabileceği görülmüştür
(Akaltun ve Kara, 2017). SSRI grubuna dirençli olan hastalarda ise risperidon ve olanzapin ile
müdahalenin tedavide etkin olduğunu gösteren raporlar mevcuttur (Ashton, 2001; Epperson vd.,
1999; Gabriel, 2001; Pathak vd., 2004; Potenza vd., 1998; Srivastava vd., 2005). Antipsikotiklerin
yan etki olarak metabolik problemler, sedasyon ve kilo alımı gibi yan etkilerinden dolayı klinik
kullanımda sınırlık getirmektedir. Hastalara riskleri ve faydaları ile ilgili bilgi verildikten sonra
kullanımına karar verilmelidir (Jones vd., 2018). Trikotillomani tedavisinde davranış temelli
müdahaleleri ve farmakolojik tedavileri araştıran bir sistematik Meta analiz çalışmasında,
tedavide klomipramin, NAC ve olanzapinin potansiyel ilaçlardan olduğu; ancak, fluoksetinin
etkin olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak, ilaçlar etkileri ümit verici olsalar da bu ajanların olası
ciddi yan etkiler unutulmamalıdır.

Trikotillomaninin Yaşama Etkisi
Trikotillomani sosyal izolasyon, günlük aktivite ve cinsel yakınlıktan kaçınma, mesleki
problemler, akademik başarısızlık, olumsuz duygulanım, kontrolle ilgili fiziksel ve zihinsel
uğraşlar olarak birçok konuda yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. (Franklin vd., 2008;
Seedat ve Stein,1998) Trikotillomanili kişilerin çekme davranışını engelleyemiyor olmalarından
dolayı kişilerde utanç ve özgüven kaybı görülebilir. Vakaların birçoğu şapka, peruk veya
başörtüsü ile saç kayıplarını saklamak için uğraşırlar. Tedaviye başvuran kişilerde depresif
duygu durum, utanç, çekici olmadığı düşüncesi, düşük benlik saygısı gibi olumsuz durumlar
gözlenmiştir (Stemberger vd., 2000).
Trikotillomanini uzun dönem sonuçlarıyla ilgili yapılan bir çalışmada, trikotillomani tanılı
çocuklarda daha fazla odaklanmış saç yolma tipinin varlığı, kötüye gidişle ile ilişkili olduğu
gösterilmiştir. Aynı çalışmada yaşın artmasıyla birlikte anksiyete ve depresyon düzeylerinde de
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bir artış olduğu ve bu artan anksiyete ve depresyonun saç yolma şiddeti ile ilişkili olduğu
bildirilmiştir (Schumer vd., 2015). Benzer bir çalışmada, okul öncesi ve okul çağı çocuklarında
semptom ciddiyeti açısından fark olmadığı; ancak, yas arttıkça ve sosyal farkındalık kazanıldıkça
sıkıntı düzeyinde ve bozukluk düzeyinde daha fazla etkilenme olduğu bildirilmiştir (Walther vd.,
2014). Trikotillomaninin yaşama kalitesi üzerine etkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada,
depresif belirtilerin yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir belirleyici olduğu saptanmıştır.
(Houghton vd., 2016)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Psikolojik kökeni olan hastalıklar uzun süre bilimin çeşitli dallarınca araştırılmıştır. Bu
hastalıkların nedenlerine ve tedavi yöntemlerine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Yapılan
çalışmalar sonucunda bu hastalıkların psişik özellikleri anlaşılmasıyla birlikte psikoloji ve
psikiyatri bilimi ile açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Trikotillomanin ilk kez dermatolog olan
Hallopeau tarafından tanımlanmış ve dermatoloji biliminin merceği altında incelenmiştir
(Swedo, 1993). Hastaların kıl çekme eyleminin sonucu derilerinde oluşan bazı fizyolojik
bozukluklar onların dermatologlara başvurmasına neden olmuştur. Hastaların takibi sonucu, bu
duruma kendilerinin neden olduğu ortaya çıkmasıyla birlikte psikolojik ve psikiyatri bilimiyle
ile ilişkisi olduğu görülmüştür.
Trikotillomani tanımlandığı günden beri psikiyatri biliminde etiyolojisi ve tedavisi araştırma ve
tartışma konusu olmuştur. Hastalığın başlangıç yaşının çocukluk çağı ve ergenlik dönemi olması
ve çeşitli tanıların hastalığa eşlik etmesi son yıllarda konuyla ilişkin merak uyandırmaktadır.
Trikotillomani, etiyolojisiyle ilgili araştırmacıları fikir ayrılığına sürüklemiş, kimileri semptom
kimileri ise sendrom olduğunu ileri sürmüştür. Trikotillomanin tanı kriterleri ve
sınıflandırmasıyla ilgili de fikir ayrılıkları yaşanmıştır. DMS-4!de "başka yerde
sınıflandırılamayan dürtü kontrol bozukluğu#biri olarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra DMS-5#!
e gelindiğinde ise "obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar! tanı kriterleri altında
sınıflandırılmıştır. Trikotillomanin sahip olduğu özellikler bakımından heterojen bir bozukluk
olduğu düşünülmektedir. Hastalığın DSM-5!de "obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar! altında
sınıflandırılması OKB!ye benzer yanları olduğu gibi bazı belirgin farklılıklarda mevcuttur.
Semptom anında keyif almaya yönelik olması ve benlikle uyumlu olması OKB!de görülen
tablodan oldukça farklıdır. Tıpkı OKB ve trikotillomani ilişkisinde olduğu gibi hastalığa birçok
psikiyatrik bozukluğun eşlik etmesi tanı koymayı, tedavi planını ve hastalığın gidişatını olumsuz
etkileyebilecek faktörlerdendir. Hastalığın tanı ve değerlendirmesinde klinik gözlem birinci
basamağı oluşturmaktadır.
Literatürde hastalığın toplumsal yaygınlığının tahmin edildiğinden daha çok olduğu
düşünülmektedir. Yapılan araştırmalarda hastaların fiziksel kusurlu alanları göstermek
istememesi ve bu kusurların sonucu oluşan düşük benlik saygısı nedeniyle yeterince katılımın
olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca çocukluk dönemi, erişkinliğe göre trikotillomani
yaygınlığının daha yüksek olduğu ve saç yolma davranışının genellikle çocukluk çağında
başladığı bilinmekle birlikte, pediatrik trikotillomani ile ilgili araştırmaların oldukça seyrek
olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgulara klinik ortamlarda dermatologlar ve psikiyatristlerce
ulaşılmaktadır. Ancak yine de hastalığın etiyolojisin anlaşılması ve tedavi planı oluşturulması
için yapılan çalışmalar halen yetersizdir. Yapılacak araştırmalarda demografik verilerin sağlıklı
belirlenmesi ve klinik gözlemlerin önemi, hastalığın etiyolojisinin aydınlatılması, tedavi
algoritması oluşturulması ve yaygınlığının tespit edilmesi için önemlidir.
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Trikotillomani tedavisinde alanyazına bakıldığında psikoeğitim, bilişsel davranışçı terapi,
psikodinamik terapi, HRT, psikofarmakoloji olmaz üzere çeşitli müdahalelerin işlevsel olduğu
sonucuna varılmıştır. Tedavi esnasında başlangıç yaşı, şiddeti ve eşlik eden tanılar dikkate
alınarak planlama yapılmalıdır. Hastaların tedaviye geç başlaması ve uygun tedavi planı
yapılmayan olgularda, saç çekilen bölgelerin sayısının arttığı sonuna ulaşılmıştır. Bilişsel
davranışçı terapi yaklaşımında stres yaratan duygu, düşünce ve davranışın önlenmesi ve stres
azaltma alışkanlığının değiştirilmesine odaklanılır.
İlaç tedavisinde ise amaç
nörotransmitterlerin düzenlenmesini sağlamaktır. Noradrenalin ve serotonin hormonlarının geri
alımını durduran ilaçlar kullanılır. SSRI ve dopamin blokerlerine olumlu yanıtların olduğu bu
çalışmalar, serotonin ve dopamin sistemlerindeki düzensizliklerin fonksiyonel olarak saç yolma
ile ilişkili olabileceğine yönelik kanıtlar sunmaktadır. Yapılan çalışmalarda psikofarmakolojik
tedaviler ve bilişsel davranışçı terapilerin en etkili olduğu sonucuna varılmış ancak bütüncül
yaklaşmak tedavide önemli noktalardan biridir. Literatürde halen tedavi planı hakkında
yeterince çalışma ve olgu sunumun mevcut olmadığı söylenebilir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı geçmişten güncele, kuram ve uygulamalara dönük araştırmalardan yola
çıkılarak bilişsel davranışçı terapinin (BDT) panik bozukluk modeli etkililiğinin, içeriğinin
araştırılması ve bu konu ile ilgili genel bir izlek ve çerçeve oluşturulmasıdır. Alanyazın
incelendiğinde bilişsel davranışçı terapi ve panik bozukluk ile ilgili birçok çalışma yapılmasına
rağmen genel bir çerçevede panik bozukluğun bilişsel davranışçı modelleri üzerine yayınlar
görece sınırlıdır ve kuramsal yaklaşım ve uygulamalar temelli bu çalışmanın gerçekleştirilmesine
ihtiyaç duyulmuştur. Literatür taraması yapılarak derleme makale şeklinde oluşturulan
çalışmanın odağını sadece panik bozukluk oluşturmaktadır. Çalışmada, panik bozukluğun
tedavisinde BDT’nin en etkili yöntemlerden biri olduğu düşünülmüş ve çalışma sonucunda da
bu yönde bir sonuca ulaşılmıştır. Yalnızca ilaç tedavisi, gevşeme egzersizleri ve psiko-eğitim
uygulanan tedavilere göre bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme egzersizleri, maruz
bırakmanın bulunduğu bilişsel davranışçı terapi kombini ile uygulanmış tedavi biçiminin daha
iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
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Abstract
The aim of this study is to investigate the effectiveness and content of the panic disorder model
of CBT based on previous studies and to create a general framework on this subject. Considering
the literature, although there have been many studies on CBT and panic disorder, it was seen that
the cognitive behavioral model of panic disorder was not presented in a general framework and
this study was required to be carried out. The study, which was created as a review article by
making a literature review, was created by looking at only panic disorder framework instead of
other psychiatric disorders. Before the study was conducted, it was thought that cognitive
behavioral therapy was one of the most effective methods in the treatment of panic disorder, and
at the end of the study, an expected finding was obtained. Cognitive restructuring, relaxation
exercises, and CBT combined with exposure were found to yield better results than the treatments
applied solely to medication, relaxation exercises and psychoeducation.
Keywords: Panic Disorder, Cognitive Behavioral Therapy.
Received: 25.10.2021
Accepted: 07.12.2021

Suggested Citation:
Güler, K., Usluca, M. and Yılmaz, M. (2021). Examination of Cognitive Behavioral Therapy of
Panic Disorder, Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 4(12): 1211-1222.

1212

Kahraman GÜLER, Muhammed USLUCA ve Mahmut YILMAZ

GİRİŞ
Anksiyetenin kişiyi rahatsız eden, aşırı halinin bir hastalık olarak tanınması diğer ruhsal
bozukluklardan daha sonraki zamanlara denk gelmektedir. Eski çağlardaki tıbbi literatüre
bakıldığı zaman anksiyetenin bir hastalık olarak ele alınmasına çok az rastlanılmaktadır. Ancak
günümüze daha yakın zamanlardaki psikiyatri literatürüne bakılacak olursa anksiyetenin çok
sayıda araştırmaya konu olduğu ve önemli bir yer tuttuğu görülmektedir (Tükel, 2002: 5). Korku
ve kaygı birbirlerine benzeyen iki kavram olsa da birbirlerinden farklı durumları
açıklamaktadırlar. Korku, fiziksel ya da duygusal olarak gerçek bir tehdit karşısında gösterilen
bir tepki iken anksiyete tehlikenin gerçekmiş gibi algılanması sonucu oluşan ancak çoğunlukla
gerçekten tehlike ihtimali çok daha küçük olan durumlar karşısında verilen bir tepkidir. Tehdit
ortadan kalktığında korku da kalkmasına rağmen anksiyetede böyle bir durum söz konusu
değildir (Davis, Walker, Miles ve Grillon, 2010: 105). Anksiyete; fiziksel, bilişsel, duygusal ve
davranışsal belirtilerin eşlik ettiği ruhsal ve fizyolojik bir durumdur. Anksiyete bozukluklarının
bir yıllık prevelansı %12,6 ve yaşam boyu sıklığı ise %14.6 olarak bildirilmiştir (Bal, Çakmak ve
Uğuz, 2013: 442).
Anksiyete bozuklukları içerisinde birçok bozukluk tanımlanmıştır. Bunlar; panik bozukluk,
agorafobi, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, özgül fobi, sosyal fobi,
akut stres bozukluğu, başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu gibi ruhsal
bozukluklardan oluşmaktadır (Bal vd., 2013: 442). Anksiyetenin psikolojik ve fiziksel olmak
üzere iki tür semptomu bulunmaktadır. Psikolojik semptomlar, büyük ölçüde bireysel farklılıklar
göstermektedir. Somatik semptomlar arasında; kas seğirmeleri, güçsüzlük, baş ve göğüs ağrıları,
sık tuvalete çıkma, çoğunlukla taşikardi olmak üzere kalp ritminde değişimler, sık nefes alma,
göğüste sıkışma hissi, ağız kuruluğu, mide bulantısı, baş dönmesi ve aşırı uyarılmışlık hali gibi
durumlar sayılabilir (Uzbay, 2002: 5). Bu çalışmada kaygı bozukluklarından birisi olan panik
bozukluk üzerinde durulacaktır.

PANİK BOZUKLUK
Roy-Byrne, Craske ve Stein (2006) tarafından belirtildiği gibi, panik bozukluk (PB), tüm anksiyete
ile ilişkili sendromlar arasında en kapsamlı şekilde çalışılan bozukluk olmuştur ve panik
bozukluğunun nedenlerine ilişkin artan ancak kesin olmayan bir anlayışla bile, kanıtlar
farmakoterapi ve bilişsel-davranışçı terapi gibi kombine tedavilerin kullanımının etkili olduğunu
göstermektedir.
PB, belirgin bir dış neden olmaksızın, bir dizi bedensel ve/veya bilişsel belirtiye eşlik eden yoğun
bir korkunun aniden geliştiği, beklenmedik panik ataklarının tekrarlaması ile karakterize bir
anksiyete bozukluğudur (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013). PB; çeşitli psikolojik ve fizyolojik
belirtilerin eşlik ettiği, panik atakların yineleyen ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmasını
içeren bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Panik atak ise aniden ve beklenmedik bir şekilde
gelen yoğun kaygı nöbetleri olarak tanımlanabilir. Ani olarak başlayan ilk ataktan sonra bireyde
“beklenti anksiyetesi” adı verilen anksiyete türü görülmeye başlanırsa panik bozukluğa geçiş
yaptığı düşünülebilir. Ancak panik bozukluğun asıl belirleyici özelliği tekrarlayıcı panik
atakların görülmesidir (Roy-Byrne vd., 2006: 1023; Helbig-Lang vd., 2014). Panik bozukluğu olan
bireyler, panik atak geçirmenin sonuçları hakkında aşırı endişe duyarlar. Panik atağın bayılmaya,
kalp krizi geçirmeye, ölmeye veya çıldırmaya neden olacağından endişe duyabilirler (Amerikan
Psikiyatri Birliği, 2013).
PB bilişsel teorisi, panik atakların, bedensel duyumları kalp krizi gibi yakın bir felaketin bir işareti
olarak yanlış yorumlama eğiliminin bir sonucu olarak ortaya çıktığını öne sürer. Bu tür yıkıcı
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bilişler, bedensel duyumların paniğe yol açtığı döngüyü tırmandırır ve PB hastalarının panik
meydana gelen durumlardan kaçınma ve/veya kaçma eğilimi nedeniyle devam eder (Salkovskis
vd., 1996). Panik bozukluğu, yaşam boyu yaygınlığı %3.7 ile yaygındır (Kessler vd., 2006) ve kötü
yaşam kalitesi (Barrera ve Norton, 2009) ve kişilerarası zorluklar ve sıkıntı (Scocco vd., 2007) ile
ilişkilidir.
Panik atağın belirtilerine bakılacak olursa; çarpıntı, nefes darlığı, boğulma hissi, sersemlik hissi,
ölüm korkusu, depersonalizasyon/derealizasyon, bulantı, titreme, karın ağrısı, ağız kuruluğu,
boğazda düğümlenme hissi, dikkatini toplayamama, zihin bulanıklığı, görme bulanıklığı,
terleme, bayılma, çıldırma ve kontrolünü kaybetme korkusu gibi belirtilerin olduğu
görülmektedir (Sarp, Arık, Güz ve Abanoz, 2010: 2). Panik bozukluğun; kulak çınlaması, bir anda
çığlık atma, boyun ağrısı gibi kültürden kültüre değişen belirtileri de bulunmaktadır (Kring ve
Johnsen, 2015). PB da çeşitli türleri bulunmaktadır. PB tanısı konmuş 48 bireyde yapılan bir
çalışmada kardiyovasküler, gastrointestinal ve vestibuler, solunumsal ve “bilişsel” olmak üzere
dört alt tip tespit edilmiştir. Bu alt tiplerde tedaviye yanıt, sosyodemografik özellikler arasında
farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir (Örsel, Güriz, Akdemir ve Türkçapar, 2003: 205). PB yaşam
boyu sıklığı %1.5-3 arasındayken, panik atak ise %3-4 oranındadır. Erkeklere ve ileri yaşlara
oranla kadınlarda ve genç erişkinlikte daha fazla ortaya çıkmaktadır (Karamustafalıoğlu ve
Yumrukçal, 2011: 75).
Anksiyete bozuklukları arasında en sık karşılaşılan kronik ve ailevi, mesleksel, kişisel alanda
işlev bozukluklarına yol açan panik bozuklukta yineleyici panik atakların görülmesi
gerekmektedir. PB hastaları agorafobi ile başvurabilir ve hayatta kalmak için başka bir kişinin
varlığına ihtiyaç duyabilir, bu da rutinlerde bir değişikliğe, iş performansında düşüşe ve gergin
sosyal ilişkilere neden olabilir. Ayrıca, PB hastalarının endişeli bağlanma stili ve yüksek ayrılık
kaygısı, muhtemelen stresi sosyal desteklerle modüle etme yeteneğini tehlikeye atıyor (Milrod ve
ark., 2014). Agorafobili olan panik bozukluk hastaları, genel hasta popülasyonunun %50’sini
oluşturmaktadır (Konkan, Yalçınkaya, Erkıran ve Erkmen, 2003: 219). Agorafobi, beklenmedik ve
ani çıkan panik ataklar esnasında bireyin kaçmasının zor olacağı ya da kendisine yardım
sağlanamayacağını düşündüğü yerlerde ya da durumlarda bulunmaktan kaygı duyma ve bu
yerlerden kaçınma davranışlarının görüldüğü, anksiyete bozuklukları altında bulunan bir
psikiyatrik bozukluktur (Kart ve Türkçapar, 2013: 163). Panik atakların sonucunda klinik tabloya
eşlik eden agorafobi ve beklenti anksiyetesi hem bozukluğun sürmesi hem de işlevselliği
olumsuz yönde etkileyen bileşenlerdir (Alkın, 2002: 22).
PB tedavi seçeneklerine bakıldığında psikofarmakoloji ve psikoterapi yöntemleri dikkati
çekmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, doğru uygulanmış bir ilaç tedavisinin belirtileri
önemli ölçüde yatıştırdığını göstermektedir. PB’de çoğunlukla tercih edilen ilaç türleri seçici
serotonin geri alım inhibitörleri, serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri, trisiklik
antidepresanlar, beta blokerler ve benzodiazepinlerden oluşmaktadır (Bakker, Van Balkom ve
Stein, 2005: 475-476). Bir başka tedavi seçeneği olan psikoterapilerin de panik bozukluk
tedavisinde önemli yer tuttuğu anlaşılmakla beraber her iki seçeneğin de uygulanabileceği
algoritmalar da tanımlanmıştır. PB’de etkinliği en iyi kanıtlanmış psikoterapi yaklaşımlarından
birinin Beck’in geliştirdiği bilişsel terapi ve daha sonra geliştirilen bilişsel davranışçı terapi
olduğu gösterilmiştir (Addis, Hatgis, Krasnow, Jacob, Bourne ve Mansfield, 2004). Agorafobi ve
beklenti anksiyetesi gibi bileşenlerin ele alınması ile beraber eşlik eden depresyonun da tedavi
edilmesi panik bozukluğun tam remisyonunun sağlanması açısından önem arz etmektedir
(Alkın, 2002: 22).
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Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel davranışçı terapi, günümüzde birçok ruhsal bozukluğun tedavisinde sıklıkla kullanılan
kısa süreli, direktif ve duyguların bilişsel modeline dayanan bir psikoterapi yöntemidir. Bilişsel
davranışçı terapi, insan davranışlarını ve ruhsal bozuklukları bilişsel ve davranışçı bakış açısı ile
açıklayan ve terapisinde de bu teknikleri kullanan bir psikoterapi yöntemidir (Özdel, 2015: 10).
Bilişsel davranışçı terapinin en önemli unsurlarından biri olan biliş; genel olarak algısal, düşünsel
ve zihinsel süreçleri kapsayan bir kavramdır. Düşünülenler ve o anda akıldan geçenler olarak da
tanımlanabilmektedir. Bilişsel davranışçı terapinin temel varsayımlarından birisi bu
düşüncelerin duygu ve davranışları etkilemesidir (CBT, 2002: 7). Gerçekçi olmayan ve bireyde
duygusal ve davranışsal sorunlar meydana getiren düşünceleri tespit etmek ve o çarpık, olumsuz
düşünceleri bilişsel ve davranışçı teknikler ile değiştirmek bilişsel davranışçı terapinin temel
amacıdır. Temel olarak kullanılan bilişsel teknikler; duygu ve düşünceleri izleme, kanıt
sorgulama, seçenekleri sorgulama, en kötü senaryo tekniği, yeniden çerçeveleme, biçimlendirme,
düşünceyi durdurma gibi tekniklerden oluşmakla beraber, davranışçı teknikler ise; sistematik
duyarsızlaştırma, alıştırma, tepki önleme, maruz bırakma, gevşeme eğitimi gibi tekniklerden
meydana gelmektedir (Demiralp ve Oflaz, 2007: 135-138).
Bilişsel davranışçı terapide; otomatik düşünceler, ara inançlar ve temel inançlar olmak üzere üç
temel yapı üzerinde çalışılmaktadır. Otomatik düşünceler; düşünce akışını sürdüren sözel ya da
imgesel parçalardır. Bilişin en yüzeydeki katmanı ve çok ani, ansızın gelen düşüncelerdir.
Otomatik düşüncelerin bir alt katmanında yer alan ara inançları belirlemek ve değiştirmek
otomatik düşüncelere göre daha çok uğraşı gerektirmektedir. Ara inançlar ‘eğer’ ve ‘-meli –malı’
şeklinde zorunluluk bildiren ifadelerden oluşmaktadır. Bazı kaynaklarda şemalar olarak da
geçen temel inançlar bilinç katmanının en altında, değiştirilmesi ve ulaşılması en zor olan
yapılardır. Şartlı değil (‘değersizim’ gibi) kesin yargılar içermeleri ara inançlardan ayrılan
yönleridir (Özcan ve Çelik, 2017: 116).

Panik Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi
Farklı araştırma sonuçları bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluk üzerindeki etkinliğini
göstermektedir (Başaran ve Sütçü, 2016: 80). Bilişsel Davranışçı terapiler panik bozukluğunda
etkili tedavilerdir. Birçok çalışma, bilişsel davranışçı terapilerin tek başına farmakoterapiye üstün
olduğu sonucuna varmıştır; bunun tam tersi sonuçlara ulaşan çalışmalar da mevcuttur. BilişselDavranışçı Terapinin (BDT) PB için en etkili psikoterapi olduğu bildirilse de (Pompoli vd., 2016),
PB hastalarının yaklaşık %40’ı BDT’ye yanıt vermemektedir (Loerinc vd., 2015). PB hastalarında
heterojenlik kaynaklarının belirlenmesi, BDT’nin nasıl ve kimler için en etkili olabileceğini
anlamada yardımcı olabilir ve tedavi seçimine ve uyarlamaya rehberlik edebilir. BDT'de daha iyi
sonucu öngördüğü gösterilen terapötik ittifaka ek olarak (Haug vd., 2016), PB’de sonuç
belirleyicileri olarak prognostik faktörler üzerine yapılan az sayıda çalışma, tedavi öncesi
agorafobik kaçınma, depresyon, depresyon, daha düşük değişim beklentisi ve yüksek düzeyde
işlevsel bozulma, BDT’ye verilen yanıtın azaldığını öngörmektedir (Porter ve Chambless, 2015).
Güvenlik davranışları, algılanan bir tehdidi önlemek, kaçmak veya ciddiyetini azaltmak için
yapılan gereksiz eylemlerdir (Telch ve Lancaster 2012; Helbig-Lang ve Petermann, 2010). PB’li
kişiler, felaketle ilgili bilişlerine uyan farklı türde kendine özgü SB'lerin kombinasyonlarını
kullanabilirler (Salkovskis vd., 1999). Örneğin, bir PB hastası, araba kullanırken aracının
kontrolünü kaybetme korkusu yaşayabilir ve daha sonra araba kullanmaktan kaçınabilir veya
arabada bir arkadaşının olmasını isteyebilir. Hastaların güvenlik davranışları tipinin
(fonksiyonları ve odakları) PB olan hastalar arasındaki değişkenliği açıklayabileceğini ve ayrıca
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PB için BDT’nin neden bazıları için diğerlerinden daha başarılı olduğunu tahmin edebileceğini
varsaydık. Bazı çalışma ve bildiriler, bilişsel davranışçı terapinin farmakoterapi ile
kombinasyonunu her iki yaklaşımın tek başına uygulanmasına göre daha etkili bulmuştur.
Bilişsel davranışçı terapi alan hastaları uzun süreli izleme alan bazı çalışmalar, terapilerin uzun
süreli düzelmede etkili olduğunu göstermiştir (Fentz, Hoffard, Jensen vd., 2013; Funayama,
Furukawa vd., 2013; Pilecki, Arentoft, McKay, 2011).
Panik bozuklukta; bilişsel davranışçı terapinin bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme
egzersizleri, maruz bırakma bilişsel davranışçı terapi kombini ile uygulanmış tedavi biçiminin
yalnızca bilişsel yeniden yapılandırma, maruz bırakma ve psikofarmakolojik tedavi biçiminden
daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. 1 yıl sonra izlenen çalışmalarda nüksü önleme açısından
da bilişsel davranışçı terapinin çok etkili olduğu tespit edilmiştir.
Bilişsel davranışçı tedavi, anksiyete ile çalışırken bireyin olumsuz düşüncelerini ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan duygu ve davranışların nasıl tanınacağını, nasıl değiştirilebileceğini ve
uyumlu hale getirilebileceğini danışana öğretmek ve göstermek üzerine kuruludur (Savaşır,
Soygüt ve Barışkın, 2009: 136). Panik bozukluğun bilişsel davranışçı terapi ile tedavisinin
aşamaları aşağıda açıklanmıştır.

Otomatik Düşüncelerin Elde Edilmesi
Danışanlardan deneyimledikleri en son panik nöbeti hayal etmeleri istenmektedir. Bu sayede çok
genel olan sorun, daha spesifik hale getirilebilmektedir. Durum detaylı olarak anlatıldıktan sonra
danışanın o anda aklından geçen otomatik düşünceleri yakalaması istenmektedir. Danışan, nöbet
halinde olmadığı için o anki düşüncelerini yakalamakta güçlük çekebilir. “Tam o anda en kötü
neler olabileceğini düşünüyorsunuz” gibi sorularla o anki düşünceleri net olarak elde edilebilir.
Danışanlar, olumsuz otomatik düşüncelerin açığa çıkarılması ile ilgili çok sorulara çok yetersiz
cevaplar verebilir. Bu durumda seans esnasında rol oynama veya imajinasyon tekniği ile bireyi o
panik nöbeti haline sokarak daha gerçekçi ve sıcak bilişlere ulaşılabilir. Bireyin en son geçirdiği
nöbete odaklanmasını ve o anı gözünde en ince detayına kadar canlandırması üzerine yönergeler
verilebilir. Danışan, iyice o nöbetin içine girdikten sonra aklından nelerin sorulabilir. Bir başka
strateji ise seans esnasındaki duygudurum değişiklikleri esnasında danışanın zihninden
geçenlerin sorulmasıdır (Beck ve Beck, 2018: 156; Işık vd., 2009: 138-139).

Tedavinin Rasyonelinin Anlatılması
Düşünce ve davranışları değiştirmeye başlamadan önce danışana tedavinin rasyonelinin
anlatılması gerekmektedir. Bu sayede neyi neden yaptığını çok daha iyi kavrayabilecektir. İlk
yapılması gereken şey panik bozukluk ile ilgili bilgi vermektir. Bu özellikle panik bozukluk için
çok önem arz etmektedir. Çünkü bireyler bunun ne olduğunu anlamlandıramamakta ve bunu
bedeninde kötü ve tehlikeli bir şey olduğu şeklinde yorumlamaktadır. Daha sonra panik
bozukluğun bilişsel modelinin anlaşılabilmesi için danışana düşüncelerin duyguları etkilemesi
ile ilgili bir örnek verildikten sonra bunu kendi durumuna uyarlaması istenerek tedavinin
rasyoneli açıklanabilir (Işık vd., 2009: 140). Örneğin; evde yalnız ve karanlık bir ortam
düşünmesini ve bir yerden ses geldiğini hayal etmesi istenebilir. Bunu hırsız olarak
yorumladığındaki duyguları ile rüzgarın sesi olarak yorumladığındaki duyguları
karşılaştırılabilir.
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Dikkatin Başka Yöne Çevrilmesi
Tedavinin ilk aşamalarında kontrolün elde tutulabilmesi için dikkatin başka yöne çevrilmesi
tekniği kullanabilir. Panik bozukluk yaşayan bireyler vücutlarındaki belirtilere karşı aşırı hassas
davranmaktadırlar. Devamlı olarak dikkatleri kendilerine yönelmiştir. Bu sayede en ufak bir
vücut belirtisine aşırı büyük bir tehlikenin olduğu şeklinde yorumlamaktadır. Danışan atak
esnasında vücuduna odaklanmak yerine bulunduğu ortamdaki diğer şeylere dikkatini
çevirebilir. Bu sayede hem panik ataklarını kontrol altına alabilir hem de düşüncesi ile
duygudurumu arasındaki ilişkiyi daha fazla fark edebilir (Işık vd., 2009: 140).

Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Değiştirilmesi
Bilişsel davranışçı terapide Sokratik sorgulama yöntemi ile hem seans içerisinde olumsuz ve
çarpık düşünceler değiştirilebilir hem de seans aralarında danışana ödev verilerek danışanın
bunu sürdürmesi istenebilir. Düşünceleri değiştirmek için kullanılabilecek çeşitli sorular
şunlardır:
Bu düşünce ile ilgili ne tür kanıtlarınız var? Bu durumun başka bir açıklaması olabilir mi?
Panik nöbeti geçiren birey, o anki vücut belirtisini çok büyük bir hastalığın habercisi olarak
yorumlamaktadır ve bu nedenle de aşırı derecede kaygı duymaktadır. Bireye bu belirtinin başka
hangi nedenlerden oluşabileceği sorularak farklı alternatifleri de göz önüne alması
sağlanmaktadır. Örneğin: Kalbin hızlı atmasının başka ne gibi nedenleri olabilir? Kalbin hızlı
atmasının kalp krizinin bir belirtisi olduğunun kanıtları nelerdir? Daha önce bu belirti olduğunda
kalp krizi geçirmiş miydiniz? gibi (Işık vd., 2009: 142).
Bir başka soru tarzı ise dışsallaştırma ya da çifte standart tekniğidir. Bireyler başkalarını
değerlendirmekte daha objektif olabilmektedir. Örneğin: “Bu belirtiyi yaşayan başka birisi ya da
arkadaşınız ne düşünürdü?” gibi bir soru ile danışana farklı alternatifleri bulması açısından
kolaylık sağlanabilir (Türkçapar, 2018: 341).
Panik atak yaşayan birey hislerinden yola çıkarak sonuca varmaktadır. Kalp çarpıntısını kendisi
kalp krizi geçirdiğini hissettiği için kalp krizi olarak yorumlamaktadır. “Bu yorumunuz nasıl
hissettiğinize mi yoksa gerçek bir durumunuza mı dayanıyor?” gibi bir soru sorularak danışanın
yorumunun gerçek dünyadan değil, kendi hissettiklerinden yola çıkmasından kaynaklandığı
gösterilmeye çalışılmaktadır. Çünkü hisler her zaman gerçeği yansıtmayabilir ve kanıt
oluşturamayabilirler (Işık vd., 2009: 142).
Otomatik düşüncelerin altında farklı ara inançlar ve şemalar yer almaktadır. Otomatik
düşüncenin asıl nedenine ulaşabilmek için aşağı ok tekniği kullanılabilir. Bu sayede danışanın
otomatik düşüncesine yol açan temel, kök inançlarına ulaşılabilir. O inançların gerçek olmadığı
sokratik sorgulama yolu ile açığa çıkartılabilir. Aşağı ok tekniğine şöyle bir örnek verilebilir
(Türkçapar, 2018: 391).
- Kapalı ortamlara girince bayılabilirim.
- Peki bayılırsanız en kötü ne olur?
- Herkese rezil olurum.
- Bunun en kötü yanı nedir?
- Herkes bana acır.
- Herkesin size acımasının en kötü yanı nedir?
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- Güçsüz bir insan olurum.
Bir başka soru tarzı “Acaba olayın olma olasılığını çok büyütüyor olabilir misiniz?” ya da
“Sorunla baş edebilme kapasitenizi küçümsüyor olabilir misiniz?” şeklindedir. Çünkü panik atak
esnasında birey kesin olarak başına kötü bir şey geleceğine ve asla bununla baş edemeyeceğine
inanmaktadır. Bu soru sayesinde birey olayları abarttığını ve başına gelse dahi onunla baş
edebilecek kaynakları olduğunu anlayabilmektedir (Işık vd., 2009: 144).

Davranış Deneyleri
Olumsuz otomatik düşünceleri değiştirmenin tek yolu Sokratik sorgulama değildir. Bireylerin
olumsuz otomatik düşüncelerini gerçek hayatta test etmesine dayalı olarak çeşitli davranış
deneyleri oluşturulmaktadır. Birey, çok korktuğu durum içerisine bilinçli olarak sokularak
gerçekten o durumun o kadar kötü sonuçlara yol açıp açmayacağını test edebilir. Bu sayede panik
atak sırasında bedensel duyumlara karşı verilen felaketleştirici yorumlar değiştirilebilir. Düşünce
sorgulama yöntemleri ile düşünceler değiştirildikten sonra birey bunları gerçek yaşam
koşullarında uygulaması gerekmektedir. Bu sayede bu düşüncelere çok daha fazla ikna
olabilmektedir (Karakaya ve Öztop, 2013: 15).
Panik bozuklukta en fazla kullanılan davranış denemesi hızlı nefes alıp verme (hiperventilasyon)
egzersizidir. Birey yapay olarak bir panik atak ortaya çıkartmaktadır. Birey o durumda kalarak
bunun gerçekten kötü bir hastalığa işaret olmadığını yalnızca bedenin doğal tepkisi olduğunu
anlayabilmektedir. Nefes egzersizleri ile birlikte bu atağın rahatlıkla sönebildiğini
gözlemlemektedir. Bu sayede danışan belirtilerin kendi kontrolünde olduğu inancı pekiştirilmiş
olmaktadır (Bouchard, Gauthier, Laberge, French, Pelletier ve Godbout, 1996: 214).

Kaçınmanın Ortadan Kaldırılması
Panik bozukluk rahatsızlığı bulunan bireyler panik atak yaşamamak adına belirli ortamlardan
kaçınmaya çalışmaktadır. Bireyler, kaçınmaya çalıştıkça olumsuz düşüncelerini sınama imkânı
bulamamakta ve olumsuz düşünceleri daha fazla beslenmektedir. Gitgide yaşamını kısıtlayarak
çok olumsuz tablolara yol açabilmektedir. Kaçınmanın ortadan kaldırılabilmesi için aşamalı
olarak kaçındığı durumlara tekrar girmesi sağlanmaktadır. Bu sayede korktukları durumun
gerçekten korkulacak bir durum olmadığını idrak etmiş olacaklardır. Bu ödevler verilmeden önce
olabilecek sorunlar, beklentiler ve düşünceler konuşulabilir. Danışanlar, bu durumlara
girdiklerinde başlangıçta çok kaygı duyabilirler fakat başlarına kötü bir şey gelmediğini
gördükçe bu kaygı da zamanla düşmeye başlayacaktır. Danışanlara bunun normal ve olması
gereken bir durum olduğu ve sabırlı olması gerektiği açıklanmalıdır (Işık vd., 2009: 146).
Kaçınma ödevlerinde dikkat edilmesi gereken başka bir husus güvenlik arama davranışladır. Bu
ödevlerin tam anlamıyla faydalı olabilmesi için her türlü güvenlik sağlayıcı davranışların
kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde birey başına bir şey gelmemesini o davranışına
atfederek tam anlamı ile ikna olamayabilir. Örneğin: Asansörde panik atak geçirebileceği için
asansöre binmeyen birey, uygulama yaparken asansörün havalandırmasını açarak kendisine
güvenlik verdiğine inanabilir ve başına bir şey gelmemesinin nedeni olarak onu düşünebilir. Bu
yüzden bu ödevlerin çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir (Kobori ve Salkovskis,
2012: 4).
Özetle, bilişsel davranışçı terapi yaklaşımına göre panik bozukluğun oluşumu bir dizi bedensel
duyum ya da zihinsel etkenlerin felaketleştirilmesi sonucunda başlamaktadır. Bu felaketleştirme
senaryosu ile yanlış baş etme biçimleri de bozukluğun sürdürülmesinde etken olarak
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düşünülmektedir. Güvenlik arama, kaçınma davranışları, içsel yaşantılara karşı dikkatin artması
bu baş etme biçimlerindendir. Hasta bir tür kısır döngü içerisinde panik bozukluğunu devam
ettirmektedir (Ateş ve Arcan, 2018: 62). Bilişsel davranışçı terapide, panik bozukluk tedavisine
panik atakların doğasının hastaya anlatılması ve psikoeğitim ile başlanmaktadır. Bilişsel yeniden
yapılandırma için belirtilerin yanlış yorumlandığı hastaya fark ettirilmeye çalışılmaktadır. Bir
başka kullanılan teknik ise kaçınılan yer ve durumlar için hastaya maruz bırakma tekniğinin
uygulanmasıdır. Bu sayede hasta felaketleştirdiği senaryoların gerçekliğini sınama imkanına
sahip olmaktadır (Schmidt, Woolaway-Bickel vd., 2000: 2).
Panik bozukluğun tedavisi ile ilgili araştırmalara genel olarak bakıldığında bilişsel davranışçı
terapinin en etkili tedavi seçeneği olduğu ancak ilaç tedavisi ile birlikte uygulandığında başarı
oranının daha da arttığı anlaşılmaktadır (Çıtak, 2018: 143).

SONUÇ ve ÖNERİLER
Panik bozukluğun yaşam boyu sıklığının %14.6’ya ulaşan, kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliği
çok olumsuz yönde etkileyen bir sorun olduğu göz önüne alınacak olursa panik bozukluğun
tedavisinin incelenmesi ve en doğru şekilde tedavi biçiminin oluşturulmaya çalışılmasının ne
denli önemli olduğu anlaşılabilmektedir. Önceki çalışmalara bakıldığında panik bozukluk ile
ilgili çeşitli çalışmaların olduğuna rastlanmıştır. Bu çalışmada da önceki çalışmalara genel bir
bakış ile panik bozukluğun bilişsel davranışçı terapisi hakkında genel bir perspektif
oluşturulmak amaçlanmıştır. Literatüre bakıldığında panik bozukluğun iki tür tedavisinin
olduğu görülmüştür. Bunlardan birisi psikofarmakolojik (ilaç tedavisi) tedaviyken bir diğeri ise
psikoterapidir. Bu çalışmada psikofarmakoloji tedavisine çok fazla değinilmemekle beraber bazı
durumlarda tedaviye yardımcı önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır. Çoğunlukla psikoterapi
üzerinde durulan bu çalışmada bilişsel davranışçı terapi yöntemi ele alınmıştır. Geçmiş
araştırmalara bakıldığında panik bozukluk tedavisinde bilişsel davranışçı terapinin çok önemli
bir rolü olduğu görülmektedir.
Panik bozukluk; tekrarlayan, beklenmedik panik ataklar ile seyreden ve kişide beklenti
anksiyetesi meydana getiren ruhsal bir bozukluktur. Bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluk
modeli incelendiğinde; panik bozukluğun, çeşitli bedensel duyumları ve düşünsel etkinlikleri
felaketleştirme ve yoğun bir anksiyete duyma şeklinde başladığı görülmektedir. Birey tekrar bu
yoğun anksiyeteyi yaşamamak adına kendince çeşitli stratejiler belirlemektedir. Fakat bu doğru
olmayan stratejiler bireyi anksiyeteden korumak bir yana daha da fazla anksiyeteye sevk
etmektedir. Bu başa çıkma stratejilerine; anksiyete yaşama tehlikesi bulunan belirli yerlerden ve
durumlardan kaçınma, yardım alınamayacağı düşünüldüğü için belirli yerlere gitmeye karşı
yoğun anksiyete duyma (agorafobi), kendini güvene alabilmek adına hastaneye yakın
güzergâhları tercih etme, fizyolojik ve psikolojik belirtilere dikkatin aşırı yöneltilmesi gibi
davranışlar örnek gösterilebilmektedir. Birey bu davranışları gerçekleştirerek kısa süreli bir
rahatlama sağlasa da uzun vadede panik bozukluk girdabına daha da fazla maruz kalmaktadır.
Panik atağı ilk başlatan unsur çeşitli beden duyumları ve korkutucu düşüncelerdir. Birey,
bedeninde olan bir kalp çarpıntısı ya da nefes almada güçlük gibi yaşantıların kendisini
öldüreceği şeklinde yorumlamakta ve bunun sonucunda ortaya anksiyete çıkmaktadır.
Anksiyetenin doğal tepkileri olan bedensel duyumlar ve felaketleştirilmiş düşünceler bu
yaşantıyı daha fazla arttırmaktadır. Birey, bunları da felaketleştirici düşünce tarzı ile
yorumlayarak daha fazla anksiyete duymaya devam etmekte ve meydana kısır bir döngü
çıkmaktadır.
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Bilişsel davranışçı terapide bu panik bozukluk modelinden yola çıkılarak bir tedavi protokolü
belirlenmiştir. Tedavinin en önemli bileşenlerinden birisi panik atakların ne olduğunun ve
yaşanan şeyin doğasının anlatılması yani psikoeğitimdir. Bireyin, psikoeğitim ile panik atakların
aslında tehlikeli olmadığını, yalnızca anksiyeteye bağlı bir vücut tepkilenmesi durumu olduğunu
anlaması amaçlanmaktadır. Bir diğer bileşeni bilişsel davranışçı terapide çok önemli yeri olan
bilişsel yeniden yapılanmadır. Felaketleştirilmiş ve duruma uygun olmayan düşünceler tespit
edilip, bu düşüncelerin bilişsel teknikler ile değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Tedavinin bir diğer
önemli bileşeni ise maruz bırakmadır. Bireyin kaçındığı durumlara ve yerlere tekrardan
sistematik olarak maruz bırakılması ve korkulan yerlerin ve durumların gerçekten tehdit
içermediğini anlaması tedavi açısından çok önemlidir. Bunlara ek olarak bireye nefes ve gevşeme
egzersizleri öğretilmesi de tedavide çok yardımcı olan bir başka bileşendir.
Bu çalışmada panik bozuklukta bilişsel davranışçı terapinin etkinliği literatür taraması yapılarak
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bilişsel davranışçı terapinin panik bozukluğun
tedavisi için çok önemli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu ortaya koyulmuştur. Bu konu ile ilgili
literatürde vaka çalışmalarının eksik olduğu tespit edilmiştir. Vaka çalışmalarının yapılması hem
bilişsel davranışçı terapinin etkinliğinin daha net olarak görülmesi hem de klinik pratikte
klinisyenlere rehber olabilecek bir yanının olduğu düşünülmektedir. Bu konu ile ilgili çalışma
yapacak araştırmacılara vaka çalışmaları yapmaları önerilmektedir.
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Öz
Bu çalışma kapsamında sürdürülebilir yerel kalkınma açısından Andırın’ın yavaş şehir
potansiyeli araştırılmıştır. Andırın, Kahramanmaraş iline bağlı orta ölçekli bir yerleşme olmakla
birlikte birçok doğal ve kültürel ögeleri bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde ilçe statüsü
kazanmış olmasına rağmen hem nüfus hem de sosyal yaşam anlamında büyücek bir yerleşim
olmamıştır. Çalışmada yerleşmenin doğal ve beşeri coğrafya ögeleri, kentsel alt yapısı, uygulanan
ve uygulanacak olan projeler incelenmiş, Dünya’dan ve Türkiye’den yavaş şehir örnekleri
değerlendirilmiştir. Yavaş şehir olma ana başlık kriterleri üzerinden sosyal, ekonomik, kültürel
ve çevresel değerlendirmeler yapılmış, ilgili literatürle ilişkilendirilmiştir. Elde edilen verilerin
çözümlenmesinde betimsel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma alanı olan Andırın
yerleşmesi, iklimi, zengin bitki örtüsü, doğal ve tarihi varlıkları, kendine özgü yerel kimliği ile
alternatif, doğaya uyumlu projelerin gerçekleştirilebileceği bir mekân olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmada yavaş şehir hareketinin yerleşmede yerel kültürün devamlılığı konusunda farkındalık
yaratabileceği, yöre ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlayabileceği sonuçlarına
ulaşılmış, yerel ve bölgesel anlamda önerilerde bulunulmuştur.
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Abstract
Within the scope of this study, the calm city potential of Andirin has been investigated as a
sustainable local development strategy. Although Andirin is a medium-sized settlement in
Kahramanmaraş province, it contains many natural and cultural elements. Although it has
gained the status of a district today, it has not been a large settlement in terms of both population
and social life. In the study, the natural and human geography elements of the settlement, the
urban infrastructure, the projects implemented and to be implemented were examined, and the
examples of calm cities from the world and Turkey were evaluated. Social, economic, cultural
and environmental evaluations were made based on the main heading criteria of being a calm
city, and they were associated with the relevant literature. Descriptive scanning method was used
to analyze the obtained data. Andirin settlement, which is the study area, has been evaluated as
a place where alternative, nature-friendly projects can be realized with its climate, rich vegetation,
natural and historical assets, unique local identity. In the study, it was concluded that the calm
city movement can raise awareness about the continuity of the local culture in the settlement and
can make significant contributions to the local economy and tourism, and suggestions were made
in local and regional terms.
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GİRİŞ
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişme göstermesi, tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle
hem bitki hem de hayvan türleri yok olup doğal denge bozulmakta ve beton yapılar artış
göstermektedir. Bu durum da insanların ekosistemleri ve kendi öz kültürlerini koruma ihtiyacına
sebebiyet vermektedir. Yavaş şehir (Cittaslow) kavramı bu ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştır. Hatta
günümüzde özellikle yerel ölçekte hayat kalitesini arttırıp yaşanası bir düzen kuran,
sürdürülebilirliği olan bir kavram olarak adından sıkça söz ettirmektedir.
Bu hareket şehirleri modern teknolojilerden yararlanarak çevreye olan zararları en aza indirip
hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır (Mayer ve Knox, 2009). Yavaş şehir hareketi ile hem
yerel hem de geleneksel kültürler korunup sürdürülebilir yerel ekonomi desteklenebilmektedir
(Chaudhury ve Albinsson, 2015). Dünyada küresel ekonomiler nedeniyle kültürel özellikler
benzer hale gelmekte, ulus ötesi olan şirketlerin standartlaşmış hizmet sistemleri farklılıkları
ortadan kaldırmakta ve bu durumda aynılaşmaya sebebiyet vermektedir (Deniz, 2017).
Küreselleşme nedeniyle şehirler büyürken, kendi öz kimliklerini ve ruhlarını kaybetmekte ve
birbirine benzeyip tek tip haline gelmektedir (Radstrom, 2011: 90). İşte yavaş şehir hareketi
dünyada küreselleşme sonucu oluşan ve görünürlüğü artan mekânsal farklılıkların ve kültürel
özelliklerin kaybolmasına, tek düze şehirsel mekânlaşmalara karşı bir hareket olarak İtalya’da
ortaya çıkmıştır (Panait, 2013: 12; Radstorm, 2011: 109). Yavaş şehir hareketinin temeli Slow Food
hareketi ile oluşup, 1989’ da sofranın zevkini fastfood ve küresellikten korumayı amaçlayıp iyi
ve temiz yemek felsefesi benimsenmiştir (Çakıcı vd., 2014:26). Yavaş şehir (Cittaslow) ise 1999’da
İtalya’da kurulan, merkezi Orvieto’da yer alan belediyeler birliğidir. Cittaslow İtalyancada
“Şehir” anlamı taşıyan “Citta” sözcüğü ile İngilizce “Yavaş” anlamına gelen “Slow” sözcüğünün
bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 1999’da İtalya’da yavaş yemek akımının öncüsü olan Carlo
Petrini, Orvieto, Chianti, Positano ve Bra gibi İtalyan belediye başkanları bir araya gelip yavaş
yemek hareketinden esinlenerek bu hareketin prensiplerini şehir yaşamına uyarlamışlardır
(Pink, 2008). Bu hareket küreselleşmeye ve modernleşmeye karşı değildir. Adeta kentlerin
küreselleşme ve modernleşme ile kendi kimliklerini kaybetmeden nasıl ilerleyeceğini ifade
etmektedir. Yavaş şehir hareketi yerel yöneticilerin şehirlerinin kendilerine özgü değerlerine
sahip çıkıp sürdürülebilirliği olan bir gelişmeyi hedeflemektedir (Miele, 2008:134). Bu felsefe, eko
gastronomi kavramını günlük hayata uygulamaya koymak, kültürel mirası ve geleneksel tüm
değerleri muhafaza etmek ve geliştirmek, küreselleşme nedeniyle tehdit oluşturan tekelleşmenin
etkisini azaltmak amacına sahiptir (Nilsson vd., 2011: 376). Hem yavaş şehir hem de yavaş
yiyecek hareketi çatışmadan küresel alandaki tüketicilerin kapitalizm anlayışına karşı, daha çok
günlük duygusal deneyimler ortaya koyan bir eylem uygulama çalışmasıdır (Pink, 2008). Yine
yavaş şehir hareketi, insanların birbirleriyle ilişki kurup sosyalleşebilecekleri, yenilenebilir enerji
kaynaklarına öncelik verecekleri, doğaya, gelenek ve göreneklere sahip çıkılan, teknoloji
kullanan sürdürülebilir olan bir düşünce olarak ifade edilmektedir (Yanturalı, 2019: 27).
Cittaslow yavaş şehirler ağı yaklaşımında “yavaşlık” kentsel boyutta ele alınmakla birlikte kentin
yavaş büyümesi ve kentlilerin yavaş ritimli bir hayat sürmeleri anlamını taşımamaktadır.
Dolayısıyla çok daha kapsamlı ve kalite için gereken zamanın kullanılması demektir (Radstrom,
2011: 103).
Slow Food ve Cittaslow ağının sembolü turuncu renkte ve üzerinde evler olan bir salyangoz
şeklidir (Şekil 1). Birliğin logosunun üstünde bulunan binalar donuk, ruhsuz ve zevksiz
betonarme binaları anlatırken, önündeki salyangoz ise bu ifadeyi eleştirmek amacıyla
sembolleştirilmiştir. Burada temsil edilen felsefe sadelik ve sakinlik olmuştur (Keskin, 2012: 89).
Yavaş şehir hareketinin amacı hem otantik olan değerlere hem de sürdürülebilirliğe vurgu yapıp
yerel bağlamda yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bu hareket yalnızca yerel kültürü korumaz. Yerel
ölçekte sağladığı ekonomik yararlar sayesinde bölgeler arasında kalkınma dengesinin
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kurulmasını da sağlar (Karabağ vd., 2012). Bu durumda sakin turizmde otantiklik ve
destinasyona bağlılık arasındaki ilişki önem taşımaktadır. Otantiklik, turistleri bir destinasyona
seyahat etmeye motive eden bir güç olup, gerçek bir deneyim aramaya yönlendirmektedir
(Losada ve Mota, 2019: 139).

Şekil 1. Yavaş Şehir Amblemi
Kaynak: (http://www.Cittaslow.org).
Yavaş şehir bu düşüncenin sahipleri bazında günümüzde küreselleşen bu dünyada yaşayan ve
sürekli yarışan, bu yarışmadan da yorulan post-modern bir toplumun gerçek isteklerini
göstermektedir (Grzelak-Kostulska vd., 2011:188). Yavaş şehir; kişilerin birbiriyle iletişim kurup
sosyalleşebilecekleri, kendine yetebilecekleri, sürdürülebilir, geleneklerine sahip çıkabilecekleri
ve teknolojinin kolaylıklarından yararlanan bir kentleşme modeli olarak karşımıza çıkmaktadır
(Ünal ve Zavalsız, 2016: 901). Günümüz dünyasında kentlerin dengesiz bir şekilde gelişmelerinin
ortaya çıkardığı gelir eşitsizlikleri karşısında ekonomiyi canlandırmak, yapılandırmak çok büyük
önem taşımaktadır. Yerel kalkınmanın sosyo-kültürel destekli hareketler sayesinde
gerçekleştirilebileceği görülmektedir. Yavaş hareketi içinde gelişme gösteren Cittaslow kavramı
bu hareketin mekânsal boyutunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla yerleşme coğrafyası anlamında
yavaş şehirler bu mekânların gelişmesine yönelik farklı bir model olmuştur (Karakaş Özür, 2016:
158).

Dünya’da ve Türkiye’de Yavaş Şehir Örnekleri
2020 yılı (Aralık) itibarıyla Dünyada yavaş şehir ağına üye 30 ülke ve 268 şehir bulunmaktadır.
En çok üyeye sahip olan ülke ise (yaklaşık 1/3) asıl hareketin doğum yeri olan İtalya’dır. Greve
in Chianti İtalya’da, Ens Avusturya’da, Falköping İsviçre’de, Manitoba Kanada’da, Ludlow
İngiltere’de,
Goolwa
Avustralya’da
yer
alan
yavaş
şehirlerden
birkaçıdır
(http://www.Cittaslow.org). Çin’in güneydoğusunda yer alan Anhui eyaletinin, Xuancheng
kentine bağlı 1400 yıllık geçmişiyle, 43.000 nüfuslu bir yerleşim olan Jinyyang Dünyada önemli
yavaş şehirlerden biridir. %66’sı ormanlarla kaplı, bitkisel ilaç ekimi (yaban mersini, organik çay
vb.) ve ekolojik turizmin geliştiği, ekolojik çiftliklerde organik gıda, yeşil gıda yetiştirilen ve
ekonominin ciddi manada gelişmiş olduğu bir şehirdir. Amelia ise İtalya’nın Umbria bölgesinde
tarihi M.Ö 12. yüzyıla dayanan, 12.000 nüfuslu bir yavaş şehirdir. Zengin bitki örtüsü, yürüyüş,
trekking, bisiklet güzergâhları, şarap imalatı ve tadımına ait festivallerin gerçekleştirildiği, yerel
sızma zeytinyağı, makarnaların yöresel ürünler olarak öne çıktığı bir yerleşmedir
(http://www.cittaslow.org/network/amelia).
Türkiye’de ise 28 Kasım 2009’da Seferihisar’ın (İzmir) Uluslararası Yavaş Şehirler Birliği
(Cittáslow) üyesi olmasıyla yavaş şehir hareketi başlamıştır. Ülke bazında bu ağa üye olan 18 ilçe
vardır. Bunlar; Doğu Anadolu bölgesinde Ahlat, Ege bölgesinde Köyceğiz, Akyaka, Seferihisar,
Akdeniz bölgesinde Eğirdir, Yalvaç, Karadeniz bölgesinde Mudurnu, Gerze, Göynük, Perşembe,
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Şavşat, Uzundere, Yenipazar, Marmara bölgesinde dünyanın tek Cittaslow ada şehri olan
Gökçeada, Taraklı, Vize, İç Anadolu bölgesinde Güdül, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise
Halfeti’dir (http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler,) (Şekil 2). Örneğin Halfeti,
Şanlıurfa’nın kuzeybatısında yer alan 40 bin nüfuslu bir yavaş şehirdir. Tarihi Asurlulara
dayanan şehir Süryani, Arap, Yunan, Memlük, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği
yapmıştır. Barşavma manastırı, Kanterma mezrası hanı, Gürkuyu kilisesi, Aziz Nerses kilisesi,
ilçeye özgü olarak 13 ayrı tür kuş evi mimarisi, yöresel yemekleri, sıra gecesi, geleneksel el
sanatları
ve
yerel
siyah
gül
yetiştiriciliği
ile
önem
taşımaktadır
(http://cittaslowturkiye.org/cittaslow-halfeti). Erzurum iline bağlı 8000 nüfuslu bir ilçe olan
Uzundere ise 2016’da yavaş şehir unvanı almıştır. M.Ö.650-120 yıllarına uzanan tarihi, Tortum
şelalesi, yelken, rafting ve kano etkinlikleri, biyoçeşitliliği ve yerel mutfağı ile önem taşımaktadır
(http://www.uzundere.bel.tr/islemler). Günümüzde Türkiye’de yavaş şehir hareketi çok daha
hızlı bir şekilde ilerlemekte, birçok küçük yerleşim bu konuda potansiyel oluşturmakta, turizmi
geliştirme modeli olarak oldukça ilgi çekmekte ve sürdürülebilir yerel kalkınma için önem
taşımaktadır. Hatta Aydınlar/Tillo (Siirt), İskilip (Çorum), Göynük (Bolu)’nun da içinde yer aldığı
birçok ilçe yavaş şehir olmak için bu ağa başvurmuştur.

Şekil 2. Türkiye’deki Yavaş Şehirlerin Dağılımı
Dünyada ve Türkiye’de yavaş şehir unvanı almak için 7 politika başlığı altında 72 kritere sahip
olmak gerekmektedir. Bunların her biri alt maddelere ayrılmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•

Çevre politikaları (12 madde)
Altyapı politikaları (9 madde)
Kentsel yaşam kalitesini artırıcı teknolojiler ve araçlar (17 madde)
Tarımsal turistik esnaf ve sanatkârlara dair politikalar (10 madde)
Misafirperverlik farkındalık ve eğitim (10 madde)
Sosyal uyum (11 madde)
Slow food faaliyetlerine e projelerine destek (ortaklık) (3 madde)

Öncelikle bu şehirlerin Cittaslow felsefesiyle uyumlu olmaları için kent nüfusu 50.000’in altında
olmalıdır. Üyelik sürecinin yerine getirilmesi için başvuru mektubundan, onaylanmasına kadar
6 adım vardır. 50 ve üzeri puan alınması ve nüfus büyüklüğüne göre yıllık üyelik ücretinin
ödenmesi gerekmektedir (http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler).
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Yavaş şehir hareketinin 7 temel kriteri sürdürülebilir kalkınmanın amaçları ile de ilişkilidir.
Dolayısıyla bu kriterleri yerine getiren bir şehir Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın amaçlarını
da yerine getirmiş olacaktır. Özellikle bu felsefede yerelliğin korunması akabinde küreselleşme
olgusundan da uzaklaşılmaz. Yerel iyidir yerine, yerel korunmalı; küresel kötü yerine küresel
sınırlandırılmalı düşüncesiyle bu iki olgu arasında verimli bir geçiş olması gerekliliği ifade
edilmiştir (Karakaş Özür, 2016:163). Yavaş şehir felsefesi küçük şehirleri koruma altına almakta,
gelecek kuşaklara aktarmakta ve eko-turizme yönelik tedbirler almaktadır. Dolayısıyla bu durum
yavaş şehirleri sürdürülebilir turizm anlamında önemli bir destinasyon pazarlama aracı haline
getirmektedir (Kement ve Göral, 2015:13). Yavaş yemek, yavaş yaşam ve yavaş şehir akımları
gelişince sakin turizm için uygun olan şartlar meydana gelmiştir. Bu turizm sayesinde yerel
halkın günlük yaşamlarına devam etmeleri ve turistlerin güzel deneyimler elde etmeleri
sağlanmıştır. Yavaş şehir hareketinde güzel olanın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması amaçlanmakta, aynı zamanda yavaş turizmde de doğal ürünler, gerçek çevre ve yerel
etkinlikler önemsenerek yöredeki yerel halkın da ekonomik olarak turizmden pay alması
sağlanmaktadır (Shang vd., 2020: 176).
Yavaş şehir hareketi öncelikle yerel halkın hayat kalitesini arttırmak amacında olsa da daha sonra
turizm açısından da bir çekicilik unsuru ve bir marka olarak kullanılmış, turizm faaliyetlerinin
sürdürülebilir olması için arz, talep ve turistik yaşam kalitesi anlamında önemli bir araç olmuştur
(Karakaş Özür, 2016:166). Genel olarak yaygın görüş yavaş şehir felsefesinin küçük yerleşimlerin
gelişmesini olumlu yönde etkilediği düşüncesidir. Hatta yerel ürünlerin tüketilmesi,
sürdürülebilir enerji kullanımının teşviki, araçların şehir merkezlerinden çıkarılması, geleneksel
yapıların korunma kriterleri nedeniyle alternatif turizm türlerinden biri olarak düşünülmektedir.
Türkiye’de de bu felsefe ve kriterler üzerine Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının
farkındalık çalışmaları artmış yavaş şehir hareketi hızla yayılmaya başlamıştır (Baykal ve
Ataberk, 2020). Yavaş şehirlerde fiziksel altyapı iyileştirilirken yerel halkın katılımı ile de
ekonomik olarak güçlenme sağlanıp yörede yaşam kalitesi artırılmaktadır (Brown ve Jeong, 2018:
619). Yavaş şehir hareketinin çıkış noktası insanların doğayı ve kültürel mirası tahrip etmesidir.
Tahribat doğal ve özgün olana özlemi ve mevcut değerleri koruma eğilimini arttırmaktadır
(Ekinci, 2014) .Mekânsal değişim beklentisi çok olmamakla birlikte, şehir hayatını kolaylaştıran,
teknolojiyi kullanan ama şehirlerin olumsuz bir yönde değişim yaşamasına engel olup özgün
yapısını sürdürebilmek için çalışılmaktadır (Ünal ve Zavalsız, 2016: 22). Küresel bazda yerelliğin
ön plana çıkarılması önem taşımaktadır (Robertson, 2012). Kırsal bölgelerde uygulanan tarımsal,
sanayi ve kırsal turizm gibi uygulamalara yavaş şehir hareketi hem kurtarıcı olmakta, hem de
bunlara hız kazandırmaktadır. Dolayısıyla yavaş şehirlerde uygulanan tüm faaliyetler hem tarım
hem de turizmin gelişmesi anlamında katkı sağlamaktadır (Baykal ve Ataberk, 2020). Park ve
Kim (2016) Avustralya’nın güneyinde Goolva şehrinin yavaş şehir olduktan sonra kaybolmaktan
kurtulduğunu, bu süreçte yerel halkın yörede yapılan çalışmalara katılım sağladığı ve turizmin
sürdürülebilirliğine pozitif yönde etkilerin ortaya çıktığını ifade etmiştir. Hatipoğlu (2015) yavaş
şehir Vize’de yerel halkın ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalar yapmanın
önemini belirtirken, Küçükaltan ve Pirnar (2016) Türkiye’nin ilk yavaş kenti olan Seferihisar’da
yerel halkının yaşam kalitesini korumanın yanında rekabetçi olmak adına da başarılı olduklarını
vurgulamıştır. Özhancı vd., (2013)’nin çalışmasında Tercan ilçesinin yavaş şehirlerin üyelik
süreci analizi yapılmış ve şehre tarihsel geçmiş ve organik tarım yerleşimi olarak yaklaşılmasının
uygun olduğu ifade edilmiştir. Semmens ve Freeman (2012) Yeni Zelanda’da Matakana, Raglan
ve Morrinswille şehirlerinin yavaş şehir olarak potansiyellerinin kullanılabileceğini belirtirken,
ülkede sürdürülebilir kalkınma kültürüne yeterince önem verilmediğini ifade etmiştir. Yavaş
şehirlerin yerel ekonominin korunması anlamında önem taşımakla birlikte bölgesel ve yerel
kalkınma konuları yavaş şehir felsefesi ile tam olarak uyuşmamaktadır. Bununla birlikte
sürdürülebilirlik bağlamında ise ön planda yer almaktadır.
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Çalışmanın Önemi ve Amacı
Yavaş şehirler doğal ve kültürel değerlerin korunmasına dayandığı için turistler tarafından tercih
edilen bir nitelik olarak turizm coğrafyası içerisinde yerini alan bir kavram olmuştur. Turizm
değerlerinin doğal yapısını koruyup, ögeleri kirletip tüketmeden kullanıp gelecek nesillere
aktarılması sayesinde turizmde sürdürülebilirlik gerçekleşecektir. Yavaş şehir felsefesinde de
yerleşmenin doğal ve kültürel değerlerini kullanarak daha küçük ölçekli bir turizm faaliyeti
oluşturmak yer almaktadır. Hatta en önemli paydaşlardan olan yerel halkın karar verme
sürecinde aktif olması, çevrenin korunması, sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi ve özellikle
de yerel halkın çıkarlarının korunması bakımından önem taşımaktadır. Yavaş şehirler ve yavaş
turizm hareketi ile tarih ve kültür zenginliği olan yerleşimler belirlenerek korumaya
alınabilmeleri sağlanmakla birlikte, yerel potansiyellerini gösteren bu alanlar süreç içerisinde
uluslararası ve ulusal arenada da değer kazanmaya başlar. Böylece yörenin ekonomisini geliştirip
çevre farkındalığı olan kalkınma planlarını da teşvik eder (Ünal ve Zavalsız, 2016). Bu bağlamda
bir yerleşimin yavaş şehir statüsü kazanması tüm doğal ve kültürel ögelerinin ve dokusunun,
hem yöre halkı, hem de ziyaretçilerin mutlu olup zevk alabilecekleri bir hız ile şehri yaşaması
demektir. Tüm paydaşlar tarafından koşuşturmanın olmadığı, andan zevk alınabildiğinin
farkındalığının sağlanmasıdır. Günümüzde teknolojinin koştuğu, yetişmek içinde küreselleşen
dünyada insanların mücadele verdiği süreç de yaşam kalitesinin arttırıldığı, durup düşünme
imkânının sağlandığı mekânlardır. Sanayileşmenin ve modernleşmenin etkilerinden uzak,
kalmış birçok küçük yerleşmeler sosyo-ekonomik anlamda da az gelişmekte, nüfus kaybetmekte,
kabuğunu kırmakta zorlanmaktadır. Yine sanayileşme ve modernleşmenim geliştiği şehirler ise
alt yapı, ulaşım, eğitim, istihdam gibi etkenler nedeniyle çekici hale gelmektedir. Böylece göç alan
olduğu kadar göç veren yerleşmelerde de yerellik sağlanamamakta ve riskler yaşanmaktadır
(Yılmaz vd., 2016: 1; Radstrom, 2011: 91). Dolayısıyla yavaş şehir ve sürdürülebilir turizm
uygulamaları bu yerleşmelerde yerel kalkınmanın en önemli lokomotifi olabilmektedir. Ayrıca
günümüzde yerel yöneticiler de yavaş şehir hareketine ilgi duyup, istekli olarak yerleşimlerinin
yerel kalkınma ve ekonomilerine katkı sağlayacağı düşüncesi ile hareket etmektedir.
Türkiye’de özellikle sanayi bölgelerinden ya da büyük şehirlerden uzak olan mekânlar yerel
ürünlerine, özel kutlamalarına, mutfaklarına, halk oyunlarına, konut mimarisine ve hatta
konukseverliğe kadar tüm geleneksel kimliklerini koruyabilmektedir. Araştırma alanı olan
Andırın ‘da geçmişten günümüze kadar korunmuş ve bozulmamış doğal çevresi, tarihi, kültürel
zenginlikleri, bakir özgün yapısı, yavaş ve huzurlu şehir dokusu ile bu anlamda Akdeniz
Bölgesinde Kahramanmaraş’a bağlı bir yerleşimdir. Çalışma bu yerleşmenin doğal ve beşeri
coğrafya özelliklerini, bu kentsel dokunun yavaş şehir kriterleri dâhilinde örtüşen noktalarını
belirleyerek, süreç içerisinde yavaş şehir ağına üye olabilirliğini ortaya koyabilmek amacıyla
yapılmıştır.

YÖNTEM
Günümüz şartlarında Andırın ’da var olan yavaş şehir potansiyelini ve süreç içerisinde
gerçekleştirilebilecek olan çalışmaları ortaya koyabilmek için toplanan verilerin
çözümlenmesinde betimsel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Betimsel tarama benzerlik
gösteren verilerin belirli temalar ve kavramlar etrafında bir araya getirilip, bunların anlaşılır
biçimde çözümlenmesi sürecini oluşturmaktadır (Şimşek, 2012). Andırın’nın barındırdığı doğal
ve kültürel ögeleri sebebiyle bu ağa katılabileceği düşüncesiyle yola çıkılmış, yerleşmenin coğrafi
potansiyeli, kentsel alt yapısı, şehirde uygulanan ve uygulanacak olan projeler incelenmiştir.
Şehrin yavaş şehir statüsüne üyeliğinin sağlayacağı hem ekonomik hem de ekolojik katkılar göz
önüne alınmıştır. Çalışma alanı ve yavaş şehir çalışmaları ile ilgili literatür taraması yapılmış,
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şehrin doğal ve beşeri ögeleri ile yörenin fırsatları ve tehdit oluşturan unsurları belirlenmiştir.
Yavaş şehir ana başlıkları olan altyapı politikaları, çevre politikaları, misafirperverlik, farkındalık
ve eğitim, kentsel yaşam kalitesini artırıcı teknolojiler ve araçlar, sosyal uyum faaliyetlerine ve
projelerine destek (ortaklık) durumu, turistik, tarımsal, esnaf ve sanatkârlara dair politika
kriterleri üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Yavaş şehirlerin birbirlerine benzer
özelliklerinin dışında her şehir kendine özgü yapıları, dokuları ve kültürleri bünyesinde
barındırmaktadır. Dolayısıyla genel kavramlar dışında Andırın ‘da şehrin kendi özgün yapısı ve
stratejilerine uygun olarak Cittáslow kriterleri çerçevesinde projeler geliştirilebilme durumu
incelenmiştir. Yavaş şehir hareketiyle yerleşmenin sürdürülebilir yerel kalkınması adına
potansiyeli ve katkıları değerlendirilmiştir. Ayrıca arazide gezi, gözlem ve incelemeler yapılmış,
Belediye, STK ve yerel halkla yapılan görüşmeler sonucunda Andırın ’nın yavaş şehir potansiyeli
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma ile ilişkili veriler İlçe Kaymakamlığı, Orman Müdürlüğü,
Tarım Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Andırın Belediyesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası,
Türkiye İstatistik Kurumu ve yerel gazete haberlerinden temin edilmiş, harita ve şekil olarak
değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Doğal Çevre Şartları
Yavaş şehir statüsünde incelenen Andırın ve çevresinin yükseltisi 118 m ile 2360 m’ler arasında
olup güneyden kuzeye doğru kademeli olarak artmaktadır. Yörenin en yüksek yerini kuzeyde
Kenger Dağı (2360 m) ve çevresi, en alçak yerini ise Aslantaş Barajı´nın çevresi oluşturmaktadır
(Şekil 3). Andırın, Savrun, Başdoğan, Körsulu, Keşiş ve Ceyhan Nehri önemli akarsularıdır.
Oldukça engebeli bir arazi yapısına sahip olmakla birlikte, orojenik ve epirojenik hareketler ile
jeolojisi farklı tür ve kökendeki kayaların tektonik olarak bir araya gelen melanj serisinden
oluşmuştur. Yörede Andırın kireçtaşları çamur taşı ve kumtaşı Kocaali, Aslantaş, Karataş ve
Ballıkısık formasyonları ile Kırmızı Akdeniz, Kahverengi orman ve Alüviyal topraklar
bulunmaktadır. Doğu Anadolu Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin birbirine yaklaştığı bir noktada
yer alması ve yeryüzü şekillerinin de etkisi ile Akdeniz iklimi ile karasal iklimin geçiş kuşağında
yer almaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kış mevsimi ise serin ve yağışlıdır. Yörenin kuzeyi
güneyine oranla yaklaşık iki kat daha fazla yağış almaktadır. Akdeniz üzerinden gelen nemli
hava kütleleri cephesel yağışların meydana gelmesine neden olmaktadır. Yöre topoğrafik şartlara
bağlı olarak çevre yerleşmelerine göre daha fazla yağış almaktadır. Kahramanmaraş’ta yıllık
yağış ortalaması 733,7 mm iken Andırın’da 1837,5 mm’dir. Yine Kahramanmaraş’ta 16,8 0C olan
sıcaklık Andırında 12,4 0C’dir (https://tr.climate-data.org).
Yerleşme İran-Turan, Avrupa-Sibirya ve Akdeniz olarak üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği alan
üzerinde yer aldığı için zengin bir flora ve faunaya sahiptir. Morfolojik özellikler ve yükselti bitki
örtüsünün dağılışını etkilemiştir. Ardıç, meşe, menengiç, yabani zeytin, karaçalı, hartlap, tesbih,
kızılçam, karaçam, köknar, sedir dışında, özellikle yağışın fazla olduğu alanlarda kayın, gürgen,
kızılcık gibi Karadeniz iklimine has bitki türleri de bulunmaktadır (Demirci, 2010). Bu bitkilerden
Andız ağacı servigiller familyasından,10-15 m boyunda, 1-2 m çapta olan, 600-1800 m
yüksekliklerde yetişebilen bir bitkidir. Pul yapraklıdır ve kışın yapraklarını dökmez. 2-2,5 cm
çapında kozalakları vardır. Çok dik ve sarp, hafif asidik ve alkalin topraklarda yetişebilmektedir.
İlaç, kozmetik, gıda ve mobilya sanayisinde çok yönlü kullanım alanları vardır. Kozalakları
tespih yapımında, mantar ve böcek hastalıklarına karşı ve iç mekân mobilyası yapımında
kullanılmaktadır. Odunundan katran çıkarılmaktadır. Özellikle ilçede meyvelerinden andız
pekmezi elde edilmektedir. Kozakları içerdiği esansiyel yağ asitleri sayesinde antioksidan
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özelliğe sahiptir. Bronşit, astım, basur hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde,
balgam sökücü olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1999).
Andırın orman işletme müdürlüğü ve Tema vakfı tarafından Alameşe mahallesinde Defne
ağaçlandırması yapılmıştır. “Har”denen defne ağacının (Laurus nobilis) yaprakları toplanmakta
(400-500 ton) satılmakta ve sabun yapımında kullanılmaktadır. Bitkinin yaprakları iki yıl arayla
Andırın belediyesi tarafından ihale edilerek toplatılmaktadır. Kozmetikten gıdaya birçok alanda
kullanılabilen
bitkilerden
yöre
halkı
büyük
kazanç
temin
etmektedir
(https://kahramanmaras.tarimorman.gov.tr). Ayrıca yörede tadı, aroması ve büyük ekonomik
getirisi olan meşe ağaçlarının köklerine trüf mantarı aşılanıp “kral yiyeceği” denen mantar türleri
yetiştirilmektedir.

Şekil 3. Andırın Lokasyon Haritası

Andırın tıbbi ve aromatik bitkilerin yetişmesi bakımından zengin bir yöredir. Şifalı ağaçlar;
defne, çam, katran, ardıç, andız, karadal, at elması vb. olmakla birlikte, şifalı otsu bitkiler ise
biberiye, kekik, nane, ısırgan, tirşik, mentivar, yaban mersini, keven, saleptir. Bu ağaçların bir
kısmı hammadde olarak pazarlanırken (defne gibi), bir kısmı da yerel ürünler (andız pekmezi,
karadal ağacı) olarak pazarlanmaktadır. Daha çok tıbbi amaçla kullanılan ve birçoğu endemik
olan bitkiler soğuk algınlığı, şeker hastalığı, böbrek taşı düşürücü, cilt rahatsızlıkları, ağrı kesici,
öksürük gidericidir. Özellikle dağlarda yetişen Kızılcık kirazı şeker ve tansiyon tedavisinde
kullanılmaktadır (Demirci, 2010). Yerleşme bulunduğu coğrafi konum ve birçok uygarlığa ev
sahipliği yapması nedeniyle çeşitli yöresel lezzetlere sahiptir (Tirşik çorbası, sütlü çorba, katıklı
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çorba döğme çorbası, tarhana çorbası, toğga çorbası, yayla çorbası, mercimekli çorba, nişe
bulamacı, tava, bulgur pilavı, yarma lapası, yumurta mıklası, patates sulusu, çılbır, lepe, un
bulamacı, sütlü bulamaç vb.).
Andırın’da Coğrafi işaretli bir ürün olan Tirşik bitkisi yetiştirilmektedir (Fotoğraf 3). Özellikle
humuslu toprakta 650-1250 m yükseltide yetişen, 10-15 cm uzunluğunda, yabani pancar olarak
adlandırılan zehirli bir bitkidir. 17.03.2012’de Coğrafi işaretlerin korunması hakkındaki kanun
hükmünde kararname ile “Coğrafi İşaretli Ürün” olmuştur. Daha çok Kasım-Nisan ayları
arasında yetişmektedir. “Andırın doktoru” adı verilen Tirşik bitkisinin her derde deva olarak
mayalanmak suretiyle çorbası yapılmaktadır (Demirci, 2010).

Körçoban Tabiatı Koruma Alanı
Andırın bulunduğu coğrafi şartlara bağlı olarak Yavaş şehir kriterleri açısından önemli kültürel
ve ekonomik değerlere sahip bir yerleşmedir. Özel markalaşmış ya da markalaşabilecek ögeleri
barındırmaktadır. 580 hektarlık bir alanda Körçoban tabiatı koruma alanı yer almaktadır. Alanda
kuzeye doğru eğim artmakta, kahverengi orman topraklarının üzerinde, anıt ağaç niteliği
gösteren yaşlı ve boylu ağaçlar, Toros karaçamı (Pinus nigra), Lübnan Sediri (Cedrus) ve Toros
Göknarı (Abies) türleri ile sincap, üveyik, gelincik, çakal, kurt, tavşan, tilki, yaban domuzu, kızıl
geyik,
ağaçkakan,
karga,
kertenkele
ve
yılan
gibi
fauna
bulunmaktadır
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/kahramanmaras).

Fotoğraf 1. Andırın İlçesi, Minareli Köprü ve Galgamaç Şelalesi’nden Bir Görünüm

Rekreasyon Alanları
Andırın Alanlı Mahallesi sınırlarında yer alan “Galgamaç Şelalesi” Toprakhisar Kanyonu’nun
orta noktasında bulunmaktadır. Birinci kademe 5 m, ikinci düşüşte 15 m ile kayalar arasında bir
kazan oluşturmaktadır. Bahar aylarında debisi yüksek olmakla birlikte her mevsim su
taşımaktadır. Alanda yaklaşık 3-4 km’lik kanyon içi su geçişleri ve doğa yürüyüşleri
yapılmaktadır. Yine Alanlı Mahallesi sınırlarında Uludere vadisi içerisinde yer alan “Göç Yolu
Şelalesi” ulaşımı en kolay olan şelaledir. 15 metreden düşüp 3-4 koldan oluşmaktadır. Düştüğü
yere zamanla dev kazanı oluşturmuştur. Efirağızlı mahallesi sınırları içerisinde yer alan
“Günecik (Kildenlik) Şelalesi” Çatak Deresi üzerinde (Fotoğraf 1) Andırın’a 8 km uzaklıktadır. 23 m ye ulaşan çağlayanları ve göletleri vardır. Suyu mevsimsel sıcaklıkta olduğu için ziyaretçiler
yüzebilmekte üzerinde botlarla dolaşılabilmektedir. Ayrıca Kargaçayırı mahallesinden Karasu
mevkiine kadar yaklaşık 5 km’lik alan, 700 m yüksekliğinde köknar, kızılçam ve sedir ağaçlarına
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sahip olan “Değirmen üstü kanyonu” boyunca yer alan mağaralar dağcıların dinlenme
alanlarıdır (http://www.andirin.gov.tr).

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Şartları
Andırın çok eski dönemlerde Çukurova’nın doğu bölümünü İç Anadolu bölgesine bağlayan
tarihî yol (Akyol) güzergâhında, Dulkadiroğlularında iki yüz yıl kalmış, 1515‘de Osmanlı
İmparatorluğu sınırlarına dahil edilmiştir. Kahramanmaraş merkeze yaklaşık 70 kilometre
uzaklıktadır (Fotoğraf 1). 1997‘de 39.713 olan nüfusu 2000 yılına gelindiğinde azalmaya
başlamıştır. Yöre halkına yeterli istihdam sağlanamaması nedeniyle çevre il ve ilçelere göçler
olmuştur. 2017’de 32.998’e, 2020 yılında 32.377’ye düşmüştür. Nüfus yoğunluğu ise 21 kişidir
(TÜİK, 2021). Yörede kentsel fonksiyonlar belirli ölçüde gelişmiş olmakla birlikte, hala kırsal yapı
ve kır ekonomisi hâkim durumdadır. Yükselti toprak şartları, eğim, bakı, bitki örtüsü, iklim, su
kaynakları gibi fiziki coğrafya unsurlarının yanında nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin
işlenişindeki değişim arazinin kullanım durumunu belirlemektedir. Bunların dışında
sürdürülebilir bir arazi kullanım için beşeri coğrafya anlamında planlamaların da yapılması
gerekmektedir (Karademir vd., 2020).

Fotoğraf 2. Rüzgâr Santrali, Haştırın Kalesi ve Aslantaş Baraj Gölü

Kaleler
Kahramanmaraş’taki 32 kalenin 27’si Andırın ’da bulunmaktadır. Kaleler Adana il sınırından
başlayıp Andırın-Göksun-Afşin’e doğru uzanan kuzeyden güneye bir hat üzerinde dizilmiştir.
Hatta şehre yerel halk “kaleler şehri” adını vermiştir. Andırın, Çukurova (Kilikya) bölgesiyle
bağlantılı olması nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir ve tarih boyunca büyük askerî
hareketlere sahne olmuştur (Alameşe (Babikli), Anacık, Azgıt, Beyoğlu (Çürük), Bössek
(Tuğluca), Boynu öğünlü, Burun önü (Çöğdür), Bülen, Büveme, Copçalar (Çınkırlı), Çebiş,
Çuhadarlı (Keçibucu-Mitel), Haştırın, Hisar, Kabakoz, Kale boynu, Kale kısığı, Keleşli,
Torlar/Tatarlı/Tahirli Kalesi).Bunlar genellikle IV. yüzyılda Roma Dönemi’nde ve 395 yılından
XI. yüzyılın sonlarına kadar Bizanslılardan kalmış olan, zaman zaman Selçuklular ve
Osmanlıların onarmış oldukları, karakol ve gözetleme kulesi olarak kullanıldığı tarihi kalelerdir.
Ayrıca Fındıklı Kavak mevkiinde Kızıl Manastır denen bir kilise harabesi, Sarımsak dağı
eteklerinde Fenkte kilise kalıntıları, Sumaklı’da manastır, Roma dönemime ait Efiragızlı’da
büyük bir köşk kalıntısı, tarihi camiler, Roma Hamamı, Hititler döneminden kalma Andırın
Seddi (Tapır beli sur duvarı), Roma dönemine ait Har boğazı Köprüsü önemli eserler arasında
yer almaktadır (https://ansiklopedi.ksu.edu.tr).
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Enerji Santralleri
Andırın ’da 2015’de Alanlı Mahallesi bölgesinde ticari amaçlı olarak Kabaktepe-Kıran Tepe’de
Kale Enerji firması tarafından Dilek rüzgâr enerji santralleri kurulmuştur. Bu santral
Türkiye’nin73.büyük rüzgâr enerji santrali’dir. 24 megawatt gücüyle Türkiye’nin 365. Maraş’ın
14. büyük enerji santrali konumundadır. RES’te her birinin gücü 2,4 mw olan 10 adet Nordex
(N117/2400) tipi rüzgâr türbini vardır. Dilek Rüzgâr Enerjisi Santrali 78.743.000 kilovat-saat
elektrik üretimiyle 23.789 kişinin günlük ihtiyacını, konut, sanayi, çevre aydınlatması, resmi daire
gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir (http://www.kmtso.org.tr;
Fotoğraf 2). Andırın ilçesinin 20 km güneyinde Ceyhan nehrinde, sulama, taşkından koruma,
enerji üretimi amacıyla kullanılan “Aslantaş Barajı” bulunmaktadır. Baraj gövdesi Osmaniye ili
sınırları içerisindedir. Toprak dolgu tipi olan baraj kamu sektörüne ait Elektrik Üretim A.Ş.
tarafından işletilmektedir. 138 MW güç kapasitesindeki hidroelektrik santralde yılda 569 GWh
elektrik üretimi yapılmakta ve 149.849 hektar alan sulanmaktadır. Baraj gölünde balıkçılık
faaliyetleri yanında rekreaktif faaliyetlerde yapılmaktadır. Yeşilova bölgesinde ilçenin çukur
Ovası olan erkenci “okitsu” türü mandalina yetiştirilmektedir. Lokal alanlarda ise zeytin üretimi
de yapılmaktadır (https://ansiklopedi.ksu.edu.tr) (Fotoğraf 2). İlçede Linyit, Talk ve küçük çaplı
mermerler görülmekte, ama üretimi yapılmamaktadır.

Yaylacılık Faaliyetleri
Andırın taşımış olduğu coğrafi özellikler ve tarihi dönemler içeresinde bir geçiş yeri olması
nedeniyle sürekli yaylacılık faaliyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Çünkü şehrin özellikle kuzey ve
kuzey doğusu yükseltisi ve yıllık almış olduğu ortalama yağış nedeniyle Karadeniz bölgesini
aratmamaktadır. İlçe bölgenin Karadeniz’i olarak anılmaktadır. ”Beşbucak, Altınboğa, Çokak,
Halbur, Kümbetir, Meryemçil, Mazgaç, Kırksu, Başkonuş, Akifiye, Kuyucak yaylası” gibi birçok
yayla bulunmaktadır. İklimsel konfor sayesinde yörede Mayıs-Eylül aylarında Adana, Kadirli,
Ceyhan ve Osmaniye’den yaylalara gelinmektedir (https://ansiklopedi.ksu.edu.tr). İlçede soğuk
su pınarlarının yer aldığı Kırksu yaylası gibi piknik ve rekreasyon alanları da yer almaktadır.
Çınar Geçidi mesire alanında kamp, traking, bisiklet parkurları yapılmış, doğa yürüyüş alanları
açılmıştır. Yine Onikişubat ile Andırın arasında yer alan “Başkonuş yaylasında” geyik üretme
istasyonu ve orman içi dinlenme tesisleri yer almaktadır Yayla A tipi mesire alanı olup, köknar,
meşe, sedir ve ardıç ağaçları ile sümbül ve salep gibi birçok endemik bitki bulunmaktadır.
Elektrik, yol ve çevre düzenlemesi olan alanda, spor alanları, sosyal tesisler, bungalov evler,
çadır, kamp, karavan, piknik alanları yer almaktadır.
Andırın Belediyesinin yapmış olduğu “Minareli köprü” sergilemiş olduğu görsel şölen nedeniyle
çevre il ve ilçelerden ziyaretçi çekmektedir. Bu köprü C tipi mesire alanı içinde toplam 220 bin
m2 bir alanda 100 m yükseklik 360 m uzunlukta bir vadi üzerinde kurulmuştur (Fotoğraf 1).
Andırın ‘da Anadolu şehirlerine ait olan, evlilik ve ölüm adetleri, aşure günü etkinlikleri, 12 Şubat
kurtuluş bayramı etkinlikleri, güncel oyunlar, halaylar, davul-zurna eşliğinde oynanan oyunlar,
ağıtlar, efsane anlatımları günlük yaşam içinde devam etmektedir. Belediye tarafından
“Andırın‘da Yaşam” temasıyla “1.Ulusal Fotoğraf Yarışması “(24 Kasım 2021) düzenlenecektir.
Yörede iş imkânlarının yöre nüfusunu beslemekten uzak olması nedeniyle okumak ve bir meslek
sahibi olmak zaruri bir durum almıştır. Dolayısıyla göç olayı yaşanmaktadır. İlçede eğitim
düzeyinin oldukça yüksek olması (% 95) da bu durumun bir sonucudur. 2020 yılında başlayan
Covid-19 Pandemisi nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları eksiksiz bir şekilde ilçe ve
mahallelerde uygulanmaktadır.
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Tarım ve Hayvancılık
Yerleşmede ekonomi tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile orman işletmeciliği adına gelişmiş
küçük sanayi işletmeleri ve hizmet sektörüne dayanmaktadır. Andırın ‘da ailelerin büyük bir
kısmı tarımsal faaliyetlerle uğraşmakta ve daha çok bahçe tarımı ile kendi ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik üretim yapmaktadır. Anacık Kargaçayırı, Gökahmetli, Haştırın, Yeşilova
Beşbucak, Geben, Akgümüş, Bektaşlı, Kumarlı, Akçakoyunlu, Alameşe ve Darıovası
mahallelerinde ise modern tarım faaliyetleri ile ticari amaçlı tarım uygulamaları yapılmaktadır.
Buğday, nohut, pamuk, karpuz, yerfıstığı, çilek, kiraz, fındık ve ayçiçeği, domates, karpuz turp
yaygın olarak yetiştirilen ürünlerdir. Hatta Aslantaş Barajı dolaylarında iklim ve topoğrafya
şartlarına da bağlı olarak lokal alanlarda hurma, turunçgiller ve zeytin üretilmektedir. Devlet su
işlerinin yaptığı sulama kanalları ile 40.000 dekar arazi sulanmaktadır. 106.549 dekarda tahıllar
ve diğer bitkisel ürünler, 28.066 dekarı nadas, 2.150 dekarı sebze bahçeleri, 29.198 dekarı
meyveler ve baharat bitkileri yetiştirilmektedir (https://www.dogaka.gov.tr). Yörede daha çok
ahır hayvancılığı ile süt üretimi yapılmakta, yaylacılık faaliyetleri içinde küçükbaş hayvan
yetiştirilmektedir. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün denetimleri ile Karaçayırı, Yeşiltepe ve Darıovası
mahallelerinde boğa yetiştirme üniteleri kurulmuştur. Yerli ve kültür ırkı boğalarla ıslah
çalışmaları yapılmaktadır. Küçükbaş hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerini geliştirmek için yöre
halkına kredi olanakları sağlanmıştır. Balık ihtiyacı ise Aslantaş baraj gölü, Karasu, Körsulu,
Haştırın, Akifiye ve Kızıloluk akarsuları üzerinde kurulan alabalık tesislerinden
karşılanmaktadır (http://www.andirin.gov.tr). Çığşar ve Çokak mahallelerinde İlçe tarım
müdürlüğü tarafından 100 hektarlık bir alana kiraz bahçeleri oluşturulmuştur (Fotoğraf 3).
Genellikle 15 Temmuz-10 Ağustos arasında hasat edilmektedir. 1650 rakımlı Torosların güney
yamacında, Türkiye’nin en son kiraz hasadı yapılan bir bölgesidir. Kaliteli, lezzetli ve aromalı
kirazlar üretilmektedir. Son 10 yıla kadar geçimlerini hayvancılıkla sağlayan yöre halkı artık
yılda 8 bin ton kiraz üretmekte, % 70’ini ihracatçı firmalar aracılığıyla hem Avrupa ülkelerine
hem de Irak ve Rusya’ya ihraç etmektedir. İlçede Kiraz Üreticileri Birliği kurulmuş olmakla
birlikte, yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır (Candemir, 2015). Andırın kirazı için
coğrafi işaretli ürün başvurusu yapılmıştır. İlçede son yıllarda özellikle organik olarak seralarda
yapılan çilek yetiştiriciliği de kadın girişimcilere geniş bir istihdam alanı olmuştur. Ayrıca
Kızılcık (dağ) kirazı da yerel bazda üretilmekte, reçeli yapılmaktadır.

Kültür Yapısı
Andırın halk şiirinin, mâni, türkü, ağıt gibi anonim çeşitleri ile halk şairlerinin uğrak yeridir.
Bölgede Kahramanmaraş edebiyat şehri olarak anılmaktadır. Hatta bu konuda UNESCO’ya
başvuru çalışmaları süreç dahilindedir. İlçe ‘de 1984-1994 yıllarında Andırın Postası gazetesinin
edebiyat eki olan “İkindi yazıları” dergisi, Anadolu’nun bir taşra kasabası olan şehirden çıkıp
Türkiye genelinde de ses getirmiştir. Anadolu dergiciliği açısından da büyük önem taşımaktadır
(Alver ve Boz, 2017). Günümüzde Andırın Belediyesi tarafından Millet kıraathanesi yapılıp
Edebiyat ve şiir günleri düzenlenmiş ve ikindi yazıları dergisinin tıpkıbasımı yapılmıştır.
Ticaret faaliyetleri ve hizmet sektörü daha çok yerleşmenin merkezinde gelişmiştir. Ticari
kuruluşların çoğu mikro işletmeler şeklindedir. Küçük sanayi ve imalathaneler bulunmaktadır.
Bir tarafı Torosların zirvesi diğer tarafı Çukurova olan Andırın ‘da Devlet hastanesi, Belediye,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı bir Meslek Yüksek Okulu, Çok Programlı Lise,
Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve birçok ilkokul bulunmaktadır. İlçe yer şekilleri bakımından
dağlık ve engebeli arazilerin olduğu bir topografyada bulunduğundan ulaşım faaliyetlerinde
bazı engeller bulunmakta iken, günümüzde yol yapım çalışmaları nedeniyle bu sorunlar
giderilmektedir. Kahramanmaraş havaalanına 75 km, uzaklıktadır. Mahallelerin yolları daha çok
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ham yol olmakla birlikte, yerleşmenin birçok cadde ve sokakları ise parke döşemeli ve asfalt
yollardan oluşmaktadır. Mahallelerde yol yapım çalışmaları ve çevre düzenlemeleri devam
etmektedir. İlçe terminali hem çevre mahallelere hem de il ve ilçelere durak olarak
kullanılmaktadır. Restoran olarak küçük işletmeler yer almaktadır. Çok büyük alışveriş
merkezleri bulunmaz. Trafik çok yoğun olmamakla birlikte özellikle yaz mevsiminde yaylalara
gelen insanlar nedeniyle trafik yoğunluğu görülmektedir. GDO’lu olmayan ürünler
kullanılmaktadır. Hatta sadece organik ürünlerin satışının yapıldığı küçük halk pazarları
kurulmaktadır. Yerel halk ürettikleri ürünleri Çarşamba günleri Belediyenin önünde kurulan
yerel pazarlarda satmaktadır. Bu satışı da daha çok kadınlar yapmaktadır.

Fotoğraf 3. Akçakoyunlu Mahallesinde Kilit Parke Yapımı, Tirşik Bitkisi ve Çiğşar Kirazı
Andırın’ın yavaş şehir olabilmesi için güçlü tarafları olmakla birlikte bunu zorlaştırabilecek zayıf
yönleri de bulunmaktadır. Yerleşmede iklim ve yağış koşullarına bağlı olarak mera hayvancılığı
gelişmemiştir. Daha çok ahır hayvancılığı yapılmaktadır. Göl ve akarsu potansiyeli yüksek
olmasına rağmen balıkçılık yeterli düzeyde değildir. Her ne kadar orman ilçe ve bölge
müdürlükleri yoğun çalışmalar yapsa da tarla açılması, keçilerin ormanlarda otlatılması, kırsal
alanlarda ısınma amaçlı kullanmak için bilinçsiz olarak ağaç kesimleri, yangınlar gibi nedenlerle
orman tahripleri görülmektedir. Kış ve ilkbahar mevsiminde yağışların artması ile yöre
toprakların büyük kısmı toprak kayması, su erozyonu, sel nedeniyle toprak kayıplarına sebebiyet
vermektedir. Gürbüz vd., (2011)’in çalışmasında sezonda yaylalarda nüfusun artmasına bağlı
alarak evsel katı ve sıvı atıkların çok önemli çevre sorunlarını oluşturduğu ifade edilmiştir. Yine
ilçede yoğun bir yayla baskısı bulunmaktadır. Yaylacılık faaliyetlerinin imarlı, planlı, yerleşim
şeklinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İlçe Doğu Anadolu fay sisteminin kuzey kolu olan
Misis-Andırın kuşağında yer almaktadır. Dolayısıyla birinci derece deprem kuşağındadır.

Andırın’ın Cittaslow Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi
Araştırmada Yavaş şehir kriterleri çalışmanın boyutu düşünülerek ana başlıklar olarak
verilmiştir. Andırın’daki mevcut potansiyel durum ve gerçekleştirilecek olan projeler
değerlendirilmiştir.

Çevre Politikaları
Andırın ‘da hava ve içme suyu kirliliği sorunu bulunmamaktadır. Lakin doğal gaz şebekesi
olmadığı için kış mevsiminde ısınmada odun ve kömür gibi katı yakıtlar kullanılmaktadır.
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Dolayısıyla bu durum kışın çok nadir bir miktar hava kirliliği görülmesine sebebiyet
vermektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararıyla ilçe doğal gaz dağıtım bölgesine
alınmış
olup
ilçenin
en
büyük
projelerinden
birisidir
(https://www.marasgundem.com.tr/kahramanmaras/andirinda-dogalgaz-calismalari). İlçe’ de
suyun bol olması içme suyu problemi yaşanmasını önlemekte, su şebekelerinin düzenli olarak
kontrolleri yapılmaktadır. Andırın ‘da kaynak suyu (915,169 m3/yıl) ve kuyu suyu (78,568 m3/yıl)
olarak su şebekeleri bulunmaktadır. Sulara düzenli olarak klorlama yapılmakla birlikte, içme
suyu
arıtma
tesisi
bulunmamaktadır
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/kahramanmaras). Dilek rüzgâr enerji santralleri
(RES) projeleri sayesinde hem fosil yakıtlar yerine ucuz ve temiz enerji elde edilmiş, hem de
yörede kişi başına düşen gaz emisyonları azaltılmıştır. Hatta yöre halkına istihdam sağlanarak
hayat standartlarının yükseltilmesi sağlanmıştır. İlçe’nin fazla nüfuslu olmaması ve çevrede
geniş orman alanlarının bulunması çevresel kirlilik ve çevre sorunlarının görülmemesini
sağlamaktadır. Özellikle değişik tipteki ağaç çeşitleri ilçeyi bir oksijen deposu haline getirmiştir.
Kanalizasyon şebekesi için atık su arıtma tesisi bulunmamakla birlikte İlçe atık su arıtma tesisi
çalışmaları Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından atık şu arıtma projesi (2014-2023)
içerisindedir. Proje ihaleleri yapılmıştır. İller Bankası Gaziantep Bölge Müdürlüğüne sunulmuş,
2019 yılı itibariyle kentsel atık su arıtma tesisleri için (KASKİ) projeleri onaylanmıştır (Çevre
Durum Raporu, 2020). Belediyenin Ambalaj Atık Yönetim Planı durumu ile ilgili henüz bir proje
yoktur. Gürültü ve Işık kirliliği sorunu olmamakla birlikte sadece ilçe merkezindeki ana caddede
yaz döneminde özellikle yaylaya gelenler nedeniyle problem yaşanabilmektedir.
Yerleşmede enerji üretmek için kurulan ve faal olan hidroelektrik santralleri bulunmaktadır
(Çevre Durum Raporu, 2020). Bunlar; Andırın Çayı üzerinde Kargılık Regülatörü ve. HES,
toplam enerji üretimi 71,00 (GWh). Andırın Suyu üzerinde Güneşli Regülatörü ve HES, 6,86
(GWh). Körsulu Çayı üzerinde Değirmen üstü Regülatörü ve HES, 114,26 (GWh). Andırın Çayı
üzerinde Tayfun Kanal HES, 5,28 (GWh). Andırın Çayı üzerinde, Andırın Enerji Grubu, 105,66
(GWh). Andırın Çayı üzerinde Poyraz HES, 9,98 (GWh). Andırın Suyu üzerinde, Sazak HES,
30,01( GWh). Keşiş Çayı üzerinde Bulgurkaya Bendi ve HES, 9,32 (GWh). Keşiş Çayı üzerinde
Damlasu Regülatörü ve HES, 31,07 (GWh)’dir. Bu yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde
doğaya karbon salınımı olmadan elektrik enerjisi elde edilmektedir. Kahramanmaraş merkez,
Türkoğlu, Pazarcık ve Göksun ilçelerinde güneş enerjisi santralleri bulunmakla birlikte henüz
Andırın ’da yoktur.

Altyapı Politikaları
Andırın ’da planlamalar yapılmış olmasına rağmen bisiklet yolu yoktur. Fakat şehir içinde
motosiklet kullanımı yaygındır. Yerel halk ulaşımda otomobilden çok motosiklet
kullanmaktadır. Trafikte özel taşıtlar kullanılmakla birlikte trafiğin toplu taşıma araçları
kullanımı teşvik edilmektedir. Şehirde toplu taşıma güzergâhları bulunup otobüs durakları yer
almaktadır. Ana arterlerde refüjler ağaçlandırılmıştır.
Engelli, hamile ve yaşlılar için Kamu binalarında engelliler için genel yönetmelikler gereği erişim
kolaylığı sağlanmaktadır. Engelli vatandaşlara gerekli aletler temin edilmekte, kaldırımlarda
mimari engeller kaldırılmakta ve ihtiyaçları karşılanmaktadır. Karayolları Bölge Müdürlüğü
tarafından Kahramanmaraş-Andırın yolu arasını 10,5 kilometre kısaltacak olan Kahramanmaraş
Andırın yolu Körsulu köprü projesi yapılmaktadır. Köprü yerel halkın günübirlik ziyaretlerinde
iç turizm açısından da önem taşımaktadır. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün Orköy
projesi kapsamında Andırın ‘da orman köylülerine hibe destekli traktörler verilmektedir
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(https://www.google.com/amp/s/www.aksutvhaber.net). Kilit parke yapım ve tamiratı işi
projeleri belediye tarafından devam etmektedir.

Kentsel Yaşam Kalitesine İlişkin Politikalar
Şehirde kablolu ve kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Covid-19 pandemisi nedeniyle hem
Dünyada hem de Türkiye’de eğitim ve iş çalışmalarının evden yapılması nedeniyle ilçede alt yapı
çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Belediye hizmetleri internet vb. üzerinden duyurulmakta,
internet tabanlı bir ağ oluşturulup bu ağın kullanılabilirliğinin sağlanması için planlar
yapılmaktadır. E-belediye gibi interaktif uygulamalar konusunda çalışmalar yapılmaktadır
(http://www.andirin.bel.tr).
Yerleşmede tarihi mekânların korunması ve kullanılması adına çalışmalar yapılmaktadır.
Andırın kaleleriyle ünlü bir şehirdir. Kalelerin kayıt altına alınması ve restorasyon projesi Kültür
ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştur. Azgıt, Haştırın ve Meyremçil kalelerinin restorasyonları
için proje ihaleleri yapılmıştır (Fotoğraf 2). Bu kalelerin restorasyonu devam ederken, diğer
kaleler de programa alınarak projelendirilmesi yapılmaktadır.
İlçede bir meslek yüksekokulu Devlet hastanesi, ilçe sağlık müdürlüğü, anaokulu ve kreşler
vardır. Kütüphane, konferans ve etüt salonları olan 2000 m2 Millet konağı hizmete girmiştir
(https://www.marasgundem.com.tr/kahramanmaras/andirin-millet-konagi).
Yerel ürünlerin satışı için pazar alanları oluşturulmakta, atölyelerin korunmasına yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Kiraz ve çilek gibi organik tarım ürünleri için projeler üretilmekte,
hatta özellikle kadın üreticiler için ekstra destek çalışmaları sürdürülmektedir. Atölye konusunda
Halk Eğitim merkezinin düzenlediği kurs hizmetleri bulunmaktadır. Yerleşmenin coğrafi
şartlarına uygun olarak sosyal yeşil alanların ağaçlandırılması yapılmaktadır. Ayrıca Kamu
konut yardımı konularında gerçekleştirilen politikalar ile yapı kooperatifleri ve TOKİ’ler
tarafından toplu konut projeleri yapılmıştır.
Andırın kat yükseklikleri konusunda neredeyse homojen bir özellik gösterir. İlçede 2-3 den fazla
kata sahip binaların sayısı oldukça azdır. Bunlar Hükümet Konağı, Belediye, Devlet hastanesi
gibi kamuya ait binalardır. Bu binalarda kalorifer tesisatı bulunmakla birlikte ev olarak kullanılan
binalarda bu sistem kullanılmamaktadır. Son yıllarda Yenimahalle ve Tufanpasa mahallelerinde
3-4 katlı bina sayıları artmıştır. Daha önceki yıllarda genellikle 2 katlı bahçe içerisinde müstakil
yapılar yaygın olup, yörede insanlar bir kültür olarak evlerinin alt katını hayvan barınağı olarak,
üst katını ise kendileri için ev olarak kullanmakta iken günümüzde bu kullanım sona ermiştir.
Yörede geleneksel olarak kasap, manav, bakkallar, hayvan pazarı yer almaktadır.
Yerleşmede şehir siluetini bozan led tabela ve ışıklandırmalar bulunmamaktadır. Sürdürülebilir
kentsel planlama konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmalar yapılmakla birlikte
yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yörede halk bu konular hakkında yeterli bir deneyime
sahip olmamakla birlikte bilgilendirilmemiştir. Yerleşmede önemli bir kirleticinin olmadığı,
atıkların çöp konteynırları ile taşındığı ve Belediye tarafından düzenli bir şekilde boşaltımların
yapıldığı belirlenmiştir.

Tarımsal, Turistik Esnaf ve Sanatkârlara Dair Politikalar
Yerleşmede el yapımı ürünlerin desteklenmesi için halk eğitim kursları açılmaktadır. Sergi türü
etkinlikler yapılmakla birlikte yetersizdir. Bunun dışında başka çalışma yoktur. Tarımda
yetiştirilen ürünler organik olduğu için GDO’nun yasaklanmasına adına herhangi bir girişim
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yoktur. İlçede üretilen organik ürünlerin çevre il ve ilçelerde satışı (Tirşik, Andız pekmezi, Çiğşar
kirazı vb.) yapılmaktadır. Başkonuş yaylasında sedir ve ardıçtan yapılmış olan orman evleri
turistlerin hizmetine sunulmuştur. Minareli köprü ve rekreasyon alanı çevre yerleşmelerinden
turist çekmektedir. Yerleşmede haftanın belli günlerinde kurulan yerel organik ürünlerin
satıldığı ve satışını daha çok kadın üreticilerin yaptığı pazarlar bulunmakta, bu günlerde pazar
alanı araç trafiğine kapatılmaktadır. Özellikle bu dönemlerde yerleşmede otopark problemi
yaşanmaktadır. Yörede esnaf ve köylünün satmış oldukları malların fiyatları rayiç
bedellerindedir. Çevre il ve ilçelere göre fiyatların uygun olduğu belirlenmiştir.
Yerleşmede ancak yerli halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan iş alanları gelişmiştir. Ticaret
alanları kuzeyde Göksun Caddesi üzerinde, batıda hükümet konağı ve Belediye binasına doğru,
güneyde ise terminale doğru gelişme göstermiştir. Kadirli ve Göksun ilçesi çıkışlarını oluşturan
Hükümet Caddesi ile Göksun Caddesi ticarethanelerin gelişme gösterdiği alanlardır. Kiraz ve
elma için 1500 ton kapasiteli soğuk hava depoları bulunmaktadır. Tarım ilçe müdürlüğü
tarafından mera ıslah ve amenajman projeleri hazırlanarak uygulanmaktadır. Andırın ’da 57
yerleşim biriminin 16’sının merası vardır. Tespit edilen mera alanı 1,989.348 dekardır
(http://www.andirin.bel.tr). İlçe ’de apart oteller ve bir adet üç yıldızlı otel bulunmaktadır. Otel
kapasitelerinin arttırılması için yeterli girişimler yoktur. El sanatları ve zanaatlarının korunması
konusunda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Yörede yer alan doğal ve tarihi unsurların
(Kale, kilise hamam, köprü vb.) bilinirliği arttırılırsa yoğun bir turist potansiyelinin oluşabileceği
belirlenmiştir.

Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim İçin Planlar
Andırın ‘da akraba, komşu, eş- dost olarak bir araya gelinip düğün dernek, hayır işleri
yapılmaktadır. Anadolu’da yer alan hoşgörü, hayırseverlik ve misafirperverlik bu yerleşmede de
hala devam ettirilen kültürel unsurlar olduğu için yerel belediye tarafından bir çalışmaya gerek
olmadığı düşünülmektedir. Fakat bu konularda yöre halkına çeşitli kurs ve seminerler verilme
girişimleri bulunmaktadır. Esnaf ve sanatkârların farkındalıklarını arttırmak için eğitimler,
çalışmalar yapılmakla birlikte, yeterli sonuçların henüz elde edilemediği belirlenmiştir. Gerek
istihdam yetersizliği, gerekse çevre il ve ilçelerin çekiciliği nedeniyle göçlerin olması
Kahramanmaraş Adana ve Osmaniye ile olan yoğun sosyo kültürel ve ekonomik ilişiklerin
yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Sosyal Uyum
Yerleşmede gençlerin istihdamı için KOSGEB destekli girişimci eğitimleri verilmektedir. Fakat
çocuk bakımı, engelli kişilerin topluma adaptasyonu konusunda yapılan bir çalışma
belirlenememiştir.
Yörede okuma yazma oranı %96,7 gibi çok yüksek bir orana sahiptir. İlçe ’de süreç içerisinde
istihdam sağlanamaması nedeniyle yurtiçi ve yurt dışı göç yaşanmaktadır. Hatta yaz döneminde
çevre il ve ilçelerden yaylalara gelen ve buralarda konaklayan nüfusun büyük bir kısmı Andırın
nüfusuna kayıtlıdır. Ortaöğretim öğrencileri için okul servisleri bulunmaktadır. Sivil toplum
kuruluşlarının çalışmaları yeterli değildir. İlçede halı sahalar bulunmaktadır. 1987’de kurulan
amatör ligde mücadele veren Andırın Yeşildağ Spor Kulübü ve sahası hizmet vermektedir.
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Ortaklıklar
Kültürel fonksiyonlar içerisinde değerlendirilebilecek festivaller Andırın için önemli
zenginliklerdendir. Tırşik festivali ve ayva günü etkinlikleri yapılmaktadır. Düzenli olmasa da
bazı yıllar Çiğşar yaylasında Kiraz festivali düzenlenmektedir. Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesinin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından 9.000 m2’lik Çınar Geçidi parkı
hizmete açılmıştır. Çınar Geçidi dinlenme parkında sünnet şölenleri ve eğlenceler
düzenlenmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Yavaş şehir felsefesi yaşam kalitesini arttırmak, kültürel özelliklerin kaybolmasını önlemek
amacıyla İtalya’da ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan bir hareket olmuştur. Sürdürülebilirliği olan
kaliteli bir yaşamın günümüz düzeninde nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermesi bakımından
önem taşımaktadır. Bu hareket yerel kültürü korumakla kalmayıp bölgeler arasında kalkınma
dengesini de sağlayabilmektedir. Yavaş şehir küreselleşmenin sürdürülebilir mekânları yok etme
sürecine karşı olarak oluşturulmuş bir harekettir. Bölgesel ve yerel bazda çevresel problemlerin
çözülmesinde yeterli bir çözüm yolu olmamakla birlikte çözüme giden yolda oldukça etkili
olacağı aşikârdır. Gelecekte sürdürülebilir bir dünya için yavaş şehir hareketi büyük önem
taşımakla birlikte, özellikle şehirlerin özgün değerlerini korumaları, daha yaşanabilir mekânlar
oluşturmaları, doğal tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyup bunları yeni nesillere
ulaştırılmasını sağlamaları açısından da değer taşımaktadır. Türkiye’de yavaş şehir olan ya da
aday olan şehirlerin gerekli ölçütleri tamamlaması için dosyalarını hazırlarken mevzuatlara
dikkat edip eksik olan kısımlarının devlet teşvikleri ile desteklendiğinin bildirilmesi önem arz
etmektedir (Acuner ve Acuner, 2018). Böylece yerel halkın bu felsefeye karşı farkındalıklarının,
gelirlerinin ve yaşam kalitelerinin artacaktır. Çünkü sadece kriterler nedeniyle standart
oluşturmak dışında kriterleri sağlamak için yerel şartlarda şehre özgün olan yolların bulunması
sürdürülebilir yerel kalkınma ve turizm açısından büyük önem taşımaktadır. 2020 yılı itibarıyla
Türkiye’de bu ağa üye olan 18 ilçe bulunmaktadır.
Günümüzde hem dünyada hem de Türkiye’de küresel anlamda sıcaklık değerlerinde artışların
görülmesi insan hayatında büyük bir sorun olarak algılanmaya başlanmıştır. Andırın ise
bulunduğu coğrafi konumu, yükseltisi barındırdığı bitki çeşitliliği nedeniyle henüz bu olumsuz
yapıdan uzak bir yerleşmedir. İklimi, doğal ve tarihi varlıkları kendine özgü yerel kimliği ile
alternatif, doğaya uyumlu projelerin gerçekleştirilebileceği bir mekândır. Kahramanmaraş iline
bağlı Akdeniz bölgesinin kuzey doğusunda yer alan 32.377 nüfuslu orta ölçekli bir şehirdir.
Coğrafi yapısı Andırın’ı çekim merkezi haline getirmeye başlamıştır. Andırın bol su kaynakları,
zengin bitki örtüsü, farklı iklim özellikleriyle çevre yerleşmelerine göre coğrafi anlamda önemli
bir yerleşim alanıdır. Keçilerin ormanlarda otlatılması, mera sıkıntısı, kırsal alanlarda ısınma
amaçlı kullanmak için bilinçsiz olarak ağaç kesimleri, yangınlar gibi nedenlerle orman tahripleri,
sel olayları, su erozyonu gibi olumsuzlukları olan bir yerleşme olmakla birlikte, olumlu fırsatlar
anlamında da büyük bir potansiyele sahiptir. Geçmişten günümüze tarihi yollar üzerinde
bulunması nedeniyle tarihi eserleri, kadim tarihi, kaleleri, Anadolu dergiciliğinin önemli bir
mekanını oluşturması, kaleleri, minareli köprüsü, coğrafi işaretli ürün olan tırşik bitkisi, organik
kiraz ve çilek üretimi, Andız ağacı, zengin flora ve faunası, tıbbi ve aromatik bitkileri, rekreasyon
alanları, Aslantaş baraj gölü, akarsuları, şelaleleri, tabiatı koruma alanları, yaylaları, ünü yöreye
duyulmuş olan çigşar kirazı, yaylaları, yöresel ürünleri ve yemekleri, rüzgar enerji santralleri
(RES), hidroelektrik santralleri (HES), festivalleri ile çevre yerleşmelerinden farklılaşan nadide
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bir mekan olduğu belirlenmiştir. Yörenin ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığının sağlanması
ile orta ölçekte sürdürülebilirliği olan bir yaşam alanı olmaya devam edecektir.
Andırın ’da yavaş şehir kriterleri doğrultusunda kentsel yaşam kalitesi, çevre, altyapı, tarım ve
turizm politikalarında eksiklikler olmakla birlikte, yerel halkın misafirperverlikleri, sosyal
uyumları, alınan eğitimler sayesinde oluşturdukları farkındalıkları ve mevzuatlar konusunda da
devletin desteği sayesinde gerekli projeler geliştirildiği takdirde kendine özgü yerel kimliği ile
yavaş şehir statüsünde bir mekân olabileceği düşünülmektedir.
Andırın’da yaz mevsiminde yoğun olarak gözlemlenen yaylacılık faaliyetleri imarlı, planlı,
yerleşim şeklinde gerçekleştirilebildiği takdirde yörede üretilen tarımsal ürünler buralarda da
tüketilebilecek ve yerel halkın ekonomik girdileri artacaktır. Körçoban tabiatı koruma alanının
çevresinde yer alan mahallelerde doğal düzeni korumak şartıyla ve belirli kurallar dahilinde
konaklama amaçlı pansiyon ve kahvaltı mekânları oluşturularak yerel ürünler ziyaretçilere
sunulup pazarlama imkânı sağlanabilecektir.
Yavaş şehir gibi unvanlar şehirlerin markalaşma sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca
yerleşmelerin bozulmadan turizm gelirleri sağlamasına neden olmaktadır. Dünyada ve
Türkiye’de görülen yavaş şehir hareketi de gün geçtikçe yayılmaktadır. Andırın ’da
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için yerel yönetimler desteklenmeli ve yavaş şehir
hareketinin yaygınlaştırılması için bilinçlendirilmelidir. Çalışma alanının yavaş şehir olma
anlamında çok önemli doğal, beşeri, ekonomik ve kültürel coğrafya potansiyeline sahip olduğu
belirlenmiştir. Lakin yavaş şehir olma yolunda geliştirilmesi ve gerçekleştirmesi gereken
politikalar ve projeler bulunmaktadır.
Yerleşmede yavaş şehir kriterlerini yerine getirilmesi ve birliğe katılım için, il ve ilçe düzeyinde
etkin olacak paydaşlar olan Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve yerel halk adımları birlikte atmalı ve diğer yavaş şehir
yöneticileri ile iletişime geçilmelidir. Evsel endüstriyel ve atık probleminin, gürültüsü kirliliğinin
olmaması, uygun doğal ortam şartları, su ve toprak kalitesinin iyi olması, temiz hava, temiz çevre
şartları, kendine has topoğrafik güzellikleri Andırın ’nın yavaş şehir adayı olma potansiyelinin
değerlendirmesini sağlamaktadır. Yerel halk ile kamu kurum ve kuruluşların koordineli
çalışılması ve projeler üretilmesi ile yavaş şehir şartları yönündeki engeller ve eksiklikler
rahatlıkla giderilebilecektir. Böylece yörenin gelişimine katkı sağlanmış olup tersine göç durumu
oluşmasının da muhtemel olacağı öngörülmektedir.
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