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Değerli meslektaşlarım,

15 Temmuz kalkışmasının anatomisi 
tüm siyasi yaklaşımlardan arınarak ince-
lendiğinde; yaşanan menfur hadisenin, 
milli iradeye ve özgürlüklere karşı açık bir 
tecavüz girişimi olduğu açıkça görülmek-
tedir. Bu tespite ek olarak, Türk tarihinde 
demokratik değerlere bedel ödenmeden 
sahip olunduğu ve bu yüzden değerinin 
bilinmediği şeklindeki jakoben (tepeden 
inmeci) anlatımların, aşağılık duygusu-
nun tezahürü olduğu ortaya çıkmıştır.15 
Temmuz direnişi, Kurtuluş savaşında 
milletimiz tarafından ilk benzeri cihana 
gösterilen örnekten sonra, Demokrasiyi 
korumak için milletin hür iradesiyle kı-
yama kalktığı tek ve nadide örnek olma 
özelliğini de kazanmıştır.

Bu örnek, ülkemizde bundan böyle 
darbe yapmaya çalışacak olanların, var-
lıklarını tehlikeye atmadan başaramaya-
caklarını öğrendikleri bir ders olmuştur. 
Milletin darbeci ve vesayetçi zihniyetle-
re verdiği bu ders, aynı zamanda değeri 
yıllar sonra anlaşılacak Türk tarihinin dö-
nüm noktalarından birisi olarak hafızala-
ra kazınmıştır.

05 Mayıs 2016 tarihinde, darbe girişi-
minden 70 gün önce, geniş bir katılımla 
kutladığımız Denetim haftamızın açılış 
konuşmasında açıkça;

‘‘BİZLER, Kamu Denetimi camiasına 
sınırsız şekilde negatif bakan anlayışlar 
ile sınırsız derecede pozitif bakan an-
layışlar arasında, analitik düşüncenin, 

insaflı ve objektif bakış açısının izlerini 
sürmeye çalışmaktayız.

Türk Kamu Denetim sistemine dair, 
etkinlik ve etkililik arayışlarında, mevcut 
sistem dahilinde devam edilerek, ayrın-
tıcı ve verimsiz labirentlerde boğulmak 
yerine, gereksiz ağırlıklarından kurtulmuş 
ancak, hız ve etkinlik kazanmış, hedefe 
kilitlenmiş, bir sisteme geçişi savunuyo-
ruz.

Her şeyi kontrol etme fetişizminin şeh-
vetinden sıyrılarak, öncelikle en vahim 
hataların işlenmesini engellemek ve en 
önemli değerlerin kaybolmasına engel 
olmak yaklaşımının, bizi sonuca götürebi-
leceğini öngörmekteyiz.

Etkin ve verimli bir denetim sistemine 
geçiş, yalnızca denetim elemanlarının 
mesleki meselesi değil, Türk Demokrasi-
sinin ve insanlarımızın refahını ilgilendi-
ren önemli bir mahiyet arz etmektedir.

Devletimizin son yıllarda, terör örgüt-
leri ve paralel devlet yapıları ile verdiği 
istiklal mücadelesinin idraki içerisinde-
yiz. Demokratik sistem dahilinde seçile-
rek, ülkeyi yönetmeye hak kazanan, legal 
devlet birimleri dışında; kamusal görevle-
rimizle ilgili olarak, hiçbir topluluk, örgüt, 
cemaat ve cemiyetten emir ve tavsiye 
asla almayız, almayacağız. Devletimizin 
ve milletimizin verdiği bu mücadelede, 
canımızla kanımızla varız ve var olmaya 
devam edeceğiz.’’ diyerek, Denetim mes-
leği mensuplarımızın ezici çoğunluğunun 
şuurlu duruşunu belirtmiştik.
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Ali Alper Orkun
DENETDE GENEL BAŞKANI

Denetim mesleği mensuplarımızın, 
bugün ve bundan sonra da aynı azim ve 
kararlılıkla, Milletinin ve Devletinin ya-
nında, yılmadan, korkmadan, umutsuzlu-
ğa kapılmadan görev bilinciyle çalışmaya 
devam edeceklerinden kimsenin şüphesi 
olmamalıdır.

Gerçek yiğitler, gelecek kaygısı taşı-
madan, makam ve mevki talep etmeden, 
kağıttan kaplanlardan korkmadan bu mü-
cadelede yer alan vatan evlatlarıdır. On-

ları, kavganın sonucu belli olmadan savaş 
meydanında, Milletinin yanında olanların 
arasında tanıyıp bulabilirsiniz. Kavganın 
sonucu belli olduktan sonra, kılıç kuşanıp 
meydanlara inenlerin arasında yiğitleri 
aramak, Aşık Veysel’in deyimiyle, beyhu-
de dolanmak ve boşa yorulmaktır.

Ne mutlu, gerçek yiğitlerden olanlara...

Selam olsun yiğit meslektaşlarıma...
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“Milletin yüksek menfaatini daima göz önün-

de tutarak bütün dikkat ve gayretleriyle hayatları-
nı vazifelerine hasreden memurlar her türlü huzur 
ve refaha layıktırlar.”1

   M. Kemal Atatürk

GİRİŞ
Kamu idaresinde daha etkili bir yönetim için 

nasıl bir performansa dayalı ücret sisteminin ih-
das edilmesi gerektiği yönünde genelde yapılan 
teorik ve pratik çalışmalar ile özelde denetim 
perspektifinden bugüne kadar yapılan çalışmalar 
incelenmiştir. Bu kapsamda önyargısız ve objektif 
olarak konunun mahiyeti anlatılmaya çalışılarak, 
kamu personel reform çalışmalarında bu konu-
da yapılacak düzenlemelerin çalışanların lehine 
veya aleyhine olacağı yönündeki herhangi bir 
kanaatden ziyade konunun ucu açık olarak bir 
tartışma ve fikir geliştirme platformu oluşturul-
maya ve bürokratik hiyerarşi içinde liyakata göre 
yükselmenin/yükselememenin işleyişe etkileri 
araştırılmıştır.

II- NİÇİN KAMUDA PERFORMANS 
ÜCRETİ
Kamu personelinin göstermiş olduğu perfor-

mansa göre değerlendirilmesi uygulaması Türk 

kamu yönetiminde henüz tam anlamıyla var olma-
yan ancak yenilikçi ve değişime ayak uyduran bir 
düşünce doğrultusunda sistemleştirilmeye çalışı-
lan bir uygulamadır.

Kamu yönetimindeki mevcut sistemler kamu-
daki insan kaynaklarının gelişmesine, çalışanla-
rın gerçek liyakatlarına göre görevlendirilmesi ve 
yükseltilmesine yarayacak yerde “sicil bozma” 
gibi uygulamalarla sadece siyasi kadrolaşma 
amaçlarına hizmet eden bir araca ve silaha dö-
nüşmüşdür.

6111 sayılı Yasa yürürlüğe girinceye kadar 
kamu personeli, sicil sistemi doğrultusunda de-
ğerlendirilirken, ilgili yasanın 657 sayılı DMK’ da 
yaptığı değişikliklerle sicil sistemi kaldırılmıştır. 
Etkin-verimli bir kamu yönetimi amacıyla yapılan 
çalışmaların önemli noktalarından birisi de kamu 
personelinin verimliliğinin ölçülmesi ve göstermiş 
olduğu performansa göre ücret verilmesi düşün-
cesi olmuştur.

Bilindiği gibi, Parkinson Kanunu, özellikle 
kamu kurumlarında personel sayısının iş hacmine 
bağlı olmaksızın zaman içerisinde sürekli olarak 
arttığını ifade eder. Bununla birlikte, Parkinson 
Kanunu kamu kurumlarında işe almada ve yük-

DENETLEYENLER DE 
DENETLENMELİ Mİ VEYA DENETİMİN 
PERFORMANSLA İMTİHANI
                                                       Selim Gökçe2 

120  Nisan 1931 tarihli “Millete Beyanname”, 
Hakimiyeti Milliye 21 Nisan 1931
2DMO Gn.Md. Başmüfettişi
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         selmede liyakat esası yerine nepotizmin (eş dost 
görevlendirme) yaygın olduğu gözlemine dayanır.

Bu açıdan Parkinson Kanun’u ile ilişkili olarak 
ele alınabilecek bir diğer yaklaşım “Peter Prensi-
bi” dir. Peter Prensibi özellikle kamu kurumların-
da çalışanların zaman içinde kendiliğinden bir üst 
kademeye yükseldiğini ifade eder. Peter prensibi-
ne göre bu durum genellikle bir kamu çalışanının 
nispeten ehliyetli olduğu bir mevkiden ehliyetsiz 
olduğu bir mevkiye yükselmesi sonucunu berabe-
rinde getirir. Bununla birlikte sorun çalışanların 
işin mahiyetine uygunluğunu göz önüne almadan 
belirli mevkilere getirilmesini düzenleyen kuralla-
rın tabiatından kaynaklanır.

Performans yönetim sistemi oldukça kapsamlı 
bir tanıma göre, “gerçekleştirilmesi beklenen or-
ganizasyonel araçlara ve bu yönde çalışanların 
ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak 
bir anlayışın organizasyonda yerleşmesi ve çalı-
şanların bu amaçlara ulaşmak için göstereceği 
ortak çabalara yapacağı katkıların düzeyini art-
tırıcı bir biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, 
ücretlendirilmesi ya da ödüllendirilmesi ve geliş-
tirilmesi süreci” olarak ifade edilmektedir.

Dünyada değişmekte olan yönetim anlayışı 
çerçevesinde Türkiye’de de idari yapıya ve sahip 
olduğu araçlara yönelik bir değişim süreci olmak-
tadır. Sürecin kamu yönetimi özelindeki en önemli 
başlıklarından biri de kamu kuruluşlarındaki per-
sonel yapısı ve bu yapının işleyişindeki aksaklıklar 
olmuştur. Kamu personelinin daha verimli çalış-
ması için denetim ve değerlendirme sistemi üze-
rinde odaklanılmış ve bu doğrultu da sicil uygula-
ması büyük oranda kaldırılmış, diğer ülkelerin de 
bu süreçte izledikleri yola paralel olarak yeni ve 
daha verimli bir personel değerlendirme sistemi 
arayışına girmiştir.

Etkin bir performans yönetim uygulaması, sü-
rekli değişimin ve yeniliğin yaşandığı bir ortamda 
kurumların, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini 
ortaya çıkarmada ve motivasyonlarını artırmada 
kritik bir araç olarak düşünülmektedir.

Kamu kurumlarının performans değerlendir-
me sistemlerini oluştururken dikkat etmesi gere-
ken hususlar:

• Çalışma barışının korunması,
• Ceza uygulamaları yerine motivasyonun ar-

tırılması,
• Saydamlık,

• Personelin değerlendirme sürecinin aktif bir 
parçası haline gelmesi,

• Kurum yapısı uygunsa önceliği objektif kri-
terlere vermek,

• Ücret etkisinin asgari düzeyde olması veya 
personelin eline geçecek toplam ücreti en fazla 
%10 seviyesinde etkilemesi,

• Personel hedefleri ile kurumsal hedefler ara-
sında bağ oluşturma,

• Aylık artışı veya ikramiye
Literatürde en kapsayıcı denetim sistemleri 

arasında gösterilen 360 derece değerleme yönte-
mi çalışanın; yöneticilerin, çalışma arkadaşları ve 
astları gibi geniş bir grup tarafından değerlendi-
rildiği bir sistemdir. OECD ülkelerinin üçte ikisinde 
bireysel bazda performans ölçümü için kullanılan 
360 derece değerleme yöntemi, Almanya, Avust-
ralya, Fransa, Kore, Norveç, İngiltere ve ABD’de 
performans değerlendirme sistemi olarak çeşitli 
kurumlarda uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra 
Almanya gibi ülkelerde amirinde denetlendiği ve 
bunun içinde ayrıca personele sunulan değerlen-
dirme formlarının kullanıldığı kurumlar vardır.

Kamu kurumlarında sicil uygulamasının kalk-
ması ile beraber yerine ikame edilecek perfor-
mans değerlendirme sistemlerinin iş ortamındaki 
çalışma barışını bozmadan, azami verimlilik dü-
zeyini sağlayacak şekilde oluşturulmaları büyük 
önem taşımaktadır. Her kurum farklı bir yapıya 
sahip olduğundan, oluşturulacak olan sistemin-
de ilgili kuruma özel olarak geliştirilmesi, kurum 
içerisinden uzman, denetçi, memur vb. farklı kad-
rolara yönelik farklı göstergelerin seçilmesi önem 
taşımaktadır.

Çalışmanın başlangıcında gerekli olan husus 
kurum içerisinde bir çalışma grubunun oluşturul-
masıdır. Çalışma grubu doğrudan ilgili kurumun 
üst yöneticisine bağlı olmalı, yapacakları analiz-
lerde birim yöneticilerinden bir izin alma gerekli-
liği olmamalıdır.

Oluşturulacak grubun ilk yapması gereken 
incelenen kurumdaki mevcut iş yükü analizidir. 
İş gücü analizi neticesinde sisteme ilişkin perfor-
mans kriterlerini daha sağlıklı bir zeminde belirle-
me imkanı bulunacaktır.

İkinci aşamada, çalışma grubunun oluşturula-
cak olan personel değerlendirme sistemine ilişkin 
kurum yapısına en uygun model veya modellerin 
bileşik halini tespit etmesi gerekmektedir.

Denetleyenler De Denetlenmeli Mi Veya Denetimin Performansla İmtihanı

Ocak-Haziran 2016/1
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Sistemin genel yapısı üzerinde karar verildik-
ten sonra çalışma grubunun üzerinde çalışacağı 
başka bir önemli husus ise performans kriterle-
rinin belirlenmesidir. Seçilen değerlendirme sis-
temi ve kurum yapısına bağlı olarak bu kriterlerin 
yapıları değişiklik gösterecektir.

Kurumun büyüklüğüne göre performans de-
ğerlendirme sistemi uygulamasında bilgisayar 
yazılımlarının kullanılması ve bilgi sistemi üzerin-
den takibin yapılması bir tercihtir.

Çalışma grubu tarafından son olarak üzerinde 
çalışılacak husus, performans-ücret bağlantısı 
ve ilave teşviklerin belirlenmesidir. Performans 
ücretlerinin aylığa yansıması, ikramiye şeklinde 
verilmesi, belirli başarı kotalarının uygulamaya 
konulması gibi önemli ayrıntılar çalışma grubu 
tarafından karar bağlanmalıdır. Maddi hususlar 
dışında mümkünse ilgili kurumun imkanları çer-
çevesinde ilave maddi olmayan teşviklerin ve 
bu arada görevde yükselmeye ilişkin unsurların 
belirlenmesi ve çalışma barışını bozmayacak şe-
kilde performans sisteminde kullanılması faydalı 
olacaktır.

Yapılacak olan çalışmalarda sistemin işleyişi-
nin daha sağlıklı olması için mevcut personel de-
ğerlendirme sistemlerinin analizleri yapılmalı ve 
olumlu-olumsuz etkileri ortaya konulmalıdır.

III- PERFORMANSA DAYALI ÜCRET VE 
LİYAKAT 
Bürokrasinin çarklarını oluşturan memurlar, 

kariyerlerinde liyakata göre yükselememenin 
önemli bir sorun olduğu kanaatindedir. Onlara 
göre bürokrasinin kötü işleyişinde bunun önemli 
bir payı vardır.

Max Weber’in ideal tip şeklinde tanımladığı 
bürokraside ise ilgili üç taraf vardır. Bürokratik 
yapıyı aygıt olarak kullanarak kamuyu yöneten ve 
hizmet veren siyasetçiler, kamu bürokrasisinden 
hizmet alan tüm vatandaşlar ve kamu bürokrasi-
sinin çarklarını oluşturan yöneticiler ile birlikte 
tüm memurlar. Bürokrasi ortadan kaldırılması 
mümkün olmayan bir yapı olmasına rağmen iş-
leyişinden sosyalistler, liberaller, siyasetçiler, 
vatandaşlar ve hatta memurların kendileri dahil 
şikayetçidir. Özellikle siyasetçiler (iktidar) bir ta-
raftan kamu bürokrasisinin iyi işlemesini isterken, 
diğer taraftan bürokrasinin hiyerarşik yapısına 
müdahaleleri ile bu işleyişi etkilemektedir ki buna 

“siyasetin bürokrasi ironisi” denilebilir.
Max Weber’in kurduğu bürokratik ideal tipin 

önemli ilkelerinden biriside “liyakattir”. Ancak 
bürokraside liyakat ilkesi, siyasi kayırmacılık ile 
aşındırıldıkça memurlar “mutsuz mecburlar”a 
dönüşmektedir. Weberyen bürokraside atanma 
ve yükselme; eğitim, uzmanlık ve idari ehliyet gibi 
profesyonel kriterlere dayanmaktadır. Memur-
ların işe alınması, mesleki ehliyete göre yapılır.  
Memurun ehliyeti diploma ve özel sınavlarla öl-
çülür, idare içinde bir kariyer sistemi bulunmak-
tadır. Memur bu kariyer sistemi sayesinde göreve 
başladığı basamaktan daha üst makamlara doğru 
yükselebilir. Yükselme; kıdem, liyakat ve üstle-
rin değerlendirmelerine göre yapılır. Liyakat, bir 
insanın değerli olduğu alandaki özel bir kudreti 
veya yeteneğinden oluşur. Memurun bir insan 
olarak yeteneğinden (liyakat) soyutlanarak de-
ğerlendirilmesi, yönetime ve yapıya güvenini sar-
sar ve yeteneğini köreltir. 

Çağdaş kamu yönetimi hareketinin getirdiği 
ciddi ve yeni yaklaşımlarından birisi de perfor-
mans kavramıdır. Kamuda performans ölçümü ve 
denetlenmesi oldukça komplekstir. Performans 
sonuçları, verimliliği, hizmet kalitesini, vatandaş 
memnuniyetini yakından etkilemektedir. Kamu 
yönetimleri tarafından sunulan hizmetlerin ölçü-
lebilirliği konusunda ciddi ve haklı bazı endişe-
ler bulunmaktadır. Gerçekten de, birçok kamu 
hizmetlerini girdi-çıktı analiziyle değerlendirmek 
yani sayısallaştırmak zordur. Etkili, verimli ve ras-
yonel bir performans değerlendirmesi için kamu 
hizmetlerinin ölçülebilir hale getirilmesi gerekir.

Örgütsel performansın ölçülmesinde kullanı-
lacak başlıca kriterler; kalite, verimlilik, karlılık, 
maliyet, yenilik, müşteri memnuniyeti ve çalışan-
ların memnuniyeti olarak değerlendirilebilir. Kişi-
sel performans kriterleri ise; çalışanın yaptığı işin 
kalitesi, yenilikçilik, yaratıcılık, çalışma azmi, eği-
tim ve bilgi düzeyi, ekip çalışmasındaki başarısı, 
liderlik yeteneği, dürüstlük, problem çözme, uyum 
ve esneklik potansiyeli olarak algılanabilir.

Literatürde “başarı değerlendirme, liyakat 
değerlendirme, personel değerlendirme, tezkiye 
ve sicil” gibi kavramlarla ifade edilen performans 
değerlemesi en kısa tanımlamayla personelin 
işindeki başarısının o işin gereklerine göre değer-
lendirilmesi sürecidir. Buna paralel olarak per-
formans değerlendirmelerinin kullanıldığı alanlar 
şöyle sıralanabilir: ücret yönetimi, teknik beceri-
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lerin geliştirilmesi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, 
mesleki gelişim, kariyer yönetimi, işten çıkarma, 
stratejik planlama, rotasyon. 

Kamu sektörü dünyanın en büyük ve en eski 
sektörüdür, fakat bu sektörün çalışması ile ilgili 
olumsuz düşünceler hemen hemen her ülkede 
giderek artmaktadır.

Kamu sektöründe performans ölçülmesinin 
diğer bir zorluğu ise, kamu sektöründe faaliyet 
gösteren örgütlerin tanımlanmış bir mal ve hizmet 
sunmamalarıdır. Örneğin bir otomobil fabrikasının 
ne ürettiği açıktır. Ama bir üniversitenin ne veya 
neler ürettiği tam olarak açık değildir. Bu noktada 
üretilen mal ve hizmetin açık bir tanımlamasının 
yapılamaması beraberinde bu hizmeti sunan veya 
malı üreten örgütün etkililiğinin somut şekilde öl-
çülmesini de zorlaştırmaktadır.

Verimlilik analizi kamu örgütlerinde oldukça 
güç yapılmaktadır. Kamu kesiminde üretilen bazı 
mal ve hizmetlerin (çıktılarının) parasal değerlerle 
ifade edilmesi zordur. Bu açıdan kamu kesimin-
de verimliliğin ölçülmesi, amacı kar olan özel 
kesime kıyasla oldukça güçtür. Ancak kullanılan 
tekniklerden; benzer kurumlar arası karşılaştırma, 
kurum içi karşılaştırma, özel sektör kıyaslaması, 
geçmiş performans kıyaslaması ve yönetimin 
koyduğu hedeflerle karşılaştırma gibi tahlillerle 
sadece verimlilik değil, etkenlik ve performan-
sın değerlendirilmesi ve bir sonuca vardırılması 
mümkün olmaktadır.

Esasen, adalet düşüncesi Aristo’dan günü-
müze en güçlü düşüncedir. Adalet direği üzerine 
inşa edilmemiş hiçbir düşünce ve eylem başarıya 
ulaşamayacaktır. Konfüçyüs’e göre “menfaatler 
adaletin gerçekleşmesini önleyen en büyük fak-
tördür.”

Devleti yönetenler kamu yönetiminde adalet 
anlayışının tesisi için mağdurların hakkını teslim 
edecek, hak edene hakkını verecek, hak etme-
yene ise iltimas geçmeyecek bir adalet anlayışı 
oluşturmalıdır.

İslam dininde de adalet, en önemli ve öncelikli 
ilkedir. “Allah size emanetleri mutlaka ehline ver-
menizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emreder.” ayeti bunun en 
açık delilidir.

Koçi Bey, devlet yönetimine ve toplumsal ya-
pıya ilişkin eleştirileri içeren değerlendirme ve 
tavsiyelerini içeren risalelerinde “dünya küfür ile 

yıkılmaz, zulüm ile yıkılır.” diyordu. 17.yy’da ya-
şayan büyük tarihçi Naima’ya göre büyük adam 
olmanın ilk şartı “adil olmak”dı.

Diğer taraftan meritokrasi;” yönetim erkinin, 
yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani 
liyakata dayandığı yönetim biçimidir.” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu yönetim şeklinde idare erki 
üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasın-
da paylaştırılmaktadır. Kayırma yoktur. Özellikle 
kamu yönetiminde daha bilgili ve yetenekli kişile-
rin seçilmesini ve yine hizmet içindeki ilerleme ve 
yükselmelerinin bilgi, başarı, yetenek kıstaslarına 
göre yapılmasını amaçlar. Osmanlı devletindeki 
devşirme sistemi buna örnek gösterilebilir.

Meritokrasi kelimesi latince meritum ile yu-
nanca kratein kelimelerinin birleşmesinden oluş-
muş olup, toplumda değerlilerin, seçkinlerin, güç-
lü ve etkili olmasını savunan bir görüşün adıdır. 
Dolayısıyla, üst kademelerde zeka, çalışkanlık 
ve diğer mesleki hünerleri bulunan kişilere yer 
verilmesi anlamına gelmektedir. Liyakat sistemi 
(merit system) siyasal kayırmacılık sisteminin uy-
gulamada olumsuz sonuçlar vermesi neticesinde 
ortaya çıkan bir sistemdir. Meritokraside, kayır-
macılık, yandaşlık, ayrımcılık yoktur, eşit imkanlar 
ve tatminkar erdemler vardır.

Demokratik dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de siyasiler halka karşı sorumludurlar. 
Kendilerinden beklenen hizmeti vermeleri için el-
lerindeki en önemli aygıt bürokrasidir ve bürokra-
sinin halka hesap vermek veya oy kaybetmek gibi 
kaygıları yoktur. Türkiye’de kamu bürokrasisinin 
daha etkin çalışması ve tarafları memnun eden 
sonuçlar üretebilmesi için küçük bazı değişiklik-
ler denenebilir. En azından tepe yöneticiler (müs-
teşar ve yardımcıları, genel müdürler ve kurum 
başkanları) dışındaki pozisyonların (genel müdür 
yardımcıları,, denetim elemanları, daire ve kurul 
başkanları, şube müdürleri vb.) adil ve şeffaf bir 
liyakat değerlemesine tabi tutulması, çalışanların 
kariyer hedeflemesinde ve dolayısıyla nitelikle-
rini ve performansını yükseltmede motivasyon 
kaynağı olacaktır. Bu da kamu bürokrasisinin iyi 
işlemesine, böylece vatandaşların bürokratların 
ve siyasetçilerin aynı anda istediğini almasına 
olanak sağlayacaktır.

Denetleyenler De Denetlenmeli Mi Veya Denetimin Performansla İmtihanı
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IV- TÜRKİYE’ DE DENETİMDEKİ 
PERFORMANS UYGULAMALARI
Türkiye’de de kamudaki denetim sürecinde 

uygulanan veya uygulanması tasarlanan bazı 
performans değerlendirme sistemlerine göz atıl-
dığında rastladığımız sistemler şunlardır:

Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına 
ait Sicil Yönetmeliğinde;

Sayıştay Başkanı, Daire Başkanları ve Üyeler 
dışındaki meslek mensupları ile Savcıların sicil-
lerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların 
düzenlendiği,

Sicil Amirleri ve Formlar ile sicil amirlerinin 
görüşlerinde aykırılık olması halinin düzenlendiği,

Yeterlik ve başarı derecesinin tespiti, olumlu 
ve olumsuz sicil alma durumu ile,

Üç sicil döneminde üst üste olumsuz sicil 
alan meslek mensuplarına ve savcılarına, Meslek 
Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulunun ka-
rarı ve Sayıştay Başkanının onayı üzerine emek-
liliklerini istemeleri veya istifa etmeleri bildirile-
ceği, bir ay içinde bu davete uymayanların istifa 
etmiş sayılacağı hususlarının açıklandığı,

“Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlen-
dirme Sistemi Yönetmeliğinde;

“Vergi Müfettişlerinin ve yardımcılarının mes-
leki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve 
mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi, oluş-
turulması ve yönetimine ilişkin usul ve esasların 
düzenlendiği,

Performans değerlendirme sisteminin vergi 
müfettiş ve yardımcılarının görev yaptıkları süre 
içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi-
ni, iş performanslarına ilişkin Grup Başkanlarının 
değerlendirmelerini, düzenledikleri vergi incele-
me raporları hakkında rapor değerlendirme ko-
misyonları tarafından yapılan değerlendirmeleri, 
düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, 
denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan 
değerlendirmeleri, lisansüstü eğitim düzeyleri ile 
benzeri kriterleri esas alarak oluşturduğu,

Grup başkanlarının vergi müfettiş ve yardım-
cıları hakkında performans değerlendirmesi ya-
parken dikkate alacağı yazılı kriterler ile,

Rapor değerlendirme komisyonlarının değer-
lendirmesine tabi raporların değerlendirilmesi, 
çalışmaların puanlandırılması, akademik çalışma-
lara ilişkin performans değerlendirmesi, başarılı 

sayılma puanı ve hesaplanması ile notlara itiraz 
ve performans değerlendirme notlarının açıklan-
masına ilişkin usul ve esasların belirlendiği,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş 
Kurulu Yönetmeliğinde;

“Denetlenen hakim ve savcıların denetim 
dönemi içerisindeki performanslarının değer-
lendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik formların 
düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlen-
diği”,

“Mülkiye Teftiş Kurulunun ve Mülkiye Müfet-
tişlerinin Performans Kriterlerinin Değerlendiril-
mesi” hususunda düzenlenen inceleme ve araş-
tırma raporunda;

“Kamu yönetimi disiplininde denetimin yö-
netim süreci içinde yer aldığı ve en önemli ve 
dinamik geri bildirim sürecini oluşturduğu, klasik 
yönetim yaklaşımı çerçevesinde, hata bulmayı 
amaçlayan ve bu yapısı gereği son derece soğuk 
bir anlam yüklenen “teftiş” kavramı kamu yöne-
timi anlayışında meydana gelen değişimlere pa-
ralel olarak yeniden tanımlanmaya başlanmış ve 
yeni bir içerik yüklenmiştir.

Yeni denetim anlayışı, vatandaşın kamu yö-
netiminde saydamlık, hesap verebilirlik ve yöne-
time katılma konusundaki talebine cevap verecek 
şekilde gelişmeler göstermektedir. Bu denetim 
anlayışının temelini, denetlenenin ve denetleye-
nin objektif kriterlere dayalı olarak başarısının 
ölçülmesi, benzer kurumlarla karşılaştırılması ve 
denetim sonuçlarının kamuoyu ile paylaştırmasını 
içermektedir. Denetim sonuçlarının kamuoyuna 
açıklanması saydamlık ilkesinin bir sonucudur. 
Esasen teftiş kurulları için saydamlık yerine açık-
lık (openness) kavramı kullanılmakta ve her işle-
min şeffaflık içerisinde yapılması değil, kurulun 
yaptığı işlemlerin sorgulanmaya açık olması “ifa-
de edilmektedir.

“Mülkiye Teftiş Kurulu Performans Değer-
lendirme Sistemi Yönergesi Taslağı”nda ise;

“Puan, Müfettişler Performans Listesi, Per-
formans Hedefi, Ortalama Performans Rakamı 
ve Listesi gibi tanımların yanı sıra, merkezde ve 
illerde teftişin iş ve raporlarına verilecek perfor-
mans puanları, inceleme ve araştırma işleri, per-
formans değerlendirmesi, performans hedefleri-
nin belirlenmesi, başarılı sayılma, tablolara itiraz 
ve karara bağlanması, müfettişler kıdem çarpanı 
vb.” konuların düzenlendiği görülmüştür.

Selim Gökçe 

Yıl: 29 • Sayı: 131



8 9

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığı bünyesinde uygulanmakta olan “döner 
sermaye geliri” uygulaması da kamu yönetiminde 
personeli çalışmaya teşvik etme kapsamında ya-
pılan ek ödeme araçlarındandır.

V- YURTDIŞI PERFORMANS ÜCRETİ 
UYGULAMALARI
OECD’nin performansa göre ödeme raporun-

da yer alan ülke uygulamaları arasında ABD’nin 
yanı sıra yasal düzenleme yoluna gidilerek siste-
mi uygulamaya koyan ülkeler arasında Almanya, 
İtalya, İspanya,  İsviçre, Macaristan, Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, İngiltere gibi ülkeler bulunmak-
tadır.

Bununla birlikte, 1980’lerde PDÜ (Performan-
sa dayalı ücret)  politikalarının ilk dalgası OECD 
ülkelerinde başladı. Kanada, Danimarka Hollan-
da, Y.Zelanda, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD 
ilk kabul eden ülkelerdi. 1990’larda ikinci kuşak 
ülkeler arasında Avusturya, Finlandiya, İrlanda ve 
İtalya vardı. Son zamanlarda ise Almanya, Kore, 
İsviçre ile Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya 
ve Slovakya PDÜ mekanizmasını yürürlüğe koydu.

2004 yılında Fransa, üst düzey memurlar için 
altı pilot bakanlıkta PDÜ sistemini uygulamaya 
başladı. OECD ülkelerinin 2/3’den fazlası en azın-
dan kamu hizmetinin bir bölümünde PDÜ sistemi-
ni uygulamaktadır.

OECD ülkelerinde PDÜ moda bir araç olmakla 
birlikte, gerçekte PDÜ’nün hangi derecede uy-
gulandığı ile ilgili geniş bir tartışma vardır. PDÜ 
sadece üst düzey yöneticiler için belirli Bakan-
lıklarda uygulanmaktadır. Böyle istisnai bir uygu-
lamanın sebebi siyasi atamaların performansını 
değerlendirmekten kaçınmak için olabilir.

Dikkate değer bir gelişme ise son zamanlar-
da PDÜ’nün üst düzey yönetimden idari olmayan 
kadroya doğru genişlemesidir.

Temel konulardan biriside, PDÜ’nün memur-
ların temel ücretine sürekli bir ilave şeklinde mi 
yoksa her değerlendirme döneminde yeniden ka-
zanılan bir kerelik ödeme şeklinde mi olacağıdır.

Performans değerlendirme sistemleri on yıl 
öncesine göre daha az standardize edilmiş ve 
daha az detaylıdır. Böylece, önceden belirlenmiş 

amaçlara ve katı şekilde tesbit edilen sayısal gös-
terge ve standard kriterlerden daha ziyade, faa-
liyet yöneticisi ile geliştirilen diyaloğa daha çok 
güvenilmektedir.

2006 tarihli AB üye ülkeleri ve OECD’de Per-
formansa Göre Ücret Ödenmesi ile ilgili SIGMA 
raporunda özetle;

• “Performans bağlantılı ücret sistemleri mali-
yetli ve uygulamasında da zaman israfı vardır.

• Çoğu durumda bu sistem sadece üst düzey 
personel için uygulanabilir.

• Performans ölçümünün özellikle kesin öl-
çülebilir çıktıların olmadığı yerlerde uygulanması 
çok zordur.

• Performans bağlantılı ücret sisteminde, in-
san kaynakları yönetimi veya verilen hizmetin 
kalitesinden performansın iyileştirilmesine kadar 
destek olacak hiçbir kanıt bulunamamıştır.

• Ek ücret, ilgili çalışanlar için önemli bir moti-
vasyon sağlamamıştır.

• Yöneticiler ve çalışanlar arasında perfor-
mans, hedefler ve ilerlemeler üzerindeki yıllık 
veya daha sık tartışmalar motivasyon üzerinde 
daha olumlu etki bırakmıştır.

• Kamu hizmetlerinde performansa bağlı üc-
retle ilgili tecrübenin memnuniyet verici olma-
ması memurların performanslarının ölçülebilir 
olmasında bir imkansızlık vardır sonucuna götür-
memelidir.” denilmektedir.

Pratikte performans yönetim sistemi kurmaya 
teşebbüs eden ülkelerde (Örneğin, Yeni Zelan-
da, Avustralya, Kanada, İngiltere ve ABD) kişiler, 
birimler ve hedef koyan kurumlar arasında fonk-
siyonel bir bağlantı kurulmasında zorluklar ya-
şanmaktadır. Bu ülkelerde performans bağlantılı 
ücreti kullanan birimlerin kurumsal stratejilerini 
uygulamak veya örgütlerinde performans kültürü-
nü şekillendirmek hususunda çok az kanıt vardır.

Performans ölçümüne gelindiğinde, ana zor-
luklardan birisini de performans göstergelerinin 
kamu kuruluşlarında genellikle eski model olma-
sı oluşturmakla birlikte, son yirmi yılda oldukça 
gelişme göstermiştir. Ulusal denetim ofislerinin 
çoğu daha sofistike etkinlik ve hizmet kalitesi an-
lamında performans denetimini geliştirmiş bulun-
maktadır.

Ancak özel sektörde ve özellikle kamu sek-
töründe çıktıların değerlendirilmesi güç oldu-
ğundan, performansın iyileştirilmesinde ekstra 
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ödemelerin marjinal etkisi olduğu görülmektedir. 
Ayrıca performans ödeme sistemi kamudaki me-
murların kariyerleri üzerinde bir siyasi kontrol un-
suru olabildiği için, kayırmacılık algısını önlemek 
de zorlaşmaktadır. 

Dünya Bankasının 2003 yılında kamu yöneti-
minde daha iyi performansı etkileyen unsurlarla 
ilgili araştırma raporunda;

• “Liyakata dayalı kamu yönetimi inşa etmek 
performans için evrensel bir değerdir.

• Performans yönetim sistemlerinin oldukça 
az etkisinin olduğu ve bazı durumlarda olumsuz 
etkisinin olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, li-
yakata dayalı kamu hizmetleri yönetim sistemi ve 
idari sistem (idari işlemler), performans yönetim 
sistemini inşa etmeye yönelik çabalardan önce 
olmalıdır.” 

OECD’nin 2005 tarihli bir çalışmasında ise;” 
kamu çalışanlarının motivasyonunun artmasın-
da performansa dayalı ücret sisteminin az veya 
hiçbir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ancak 
idarecilerin ve siyasilerin elinde reformların yapıl-
ması ve diğer siyasi hedeflerin gerçekleşmesinde 
güçlü bir araç olabilir.” denilmektedir.

İngiltere Kamu Hizmetleri Reform Ofisinin 
“Hükümetin Kamu Hizmetleri Teftiş Politikası” 
başlıklı dokümanında ise teftişin ilkeleri arasın-
da, “Teftiş Kurul’ununki de dahil performansa 
gereken dikkat gösterilmelidir. Dolayısıyla perfor-
mansa dayalı yönetim ve denetim sistemi oluştu-
rulmalı, geleneksel denetim anlayışından çağdaş 
denetim anlayışına geçilmelidir” denilmektedir.

Şurası açıktır ki, kamu idaresini yapılandır-
manın önemli olduğu bir çağda, kamuyla ilgili 
şüpheci çevrelerin güvenini kazanmak amacıyla, 
güvenceli ve öngörülebilir devlet memurluğunda 
maaş kategorisi veya derecesine göre ödeme sis-
temi performansa dayalı ödeme sistemine göre 
daha geniş şekilde tercih edilmektedir. Böylece 
maaş derecesine göre ödeme sistemi çalışanlar 
için büyük oranda görülebilirlik sağlamakta ve ki-
şisel maaşların belirlenmesinde keyfilik olasılığını 
azaltmaktadır. 

Ayrıca, bütçe ödemeleri bakış açısıyla ise, 

kamu hizmetlerinin reforme edilmesinde geçiş 
sürecinde performansa dayalı ücret sistemi sıkı 
bütçe ödeneklerine uygun olmayabilir ve kamu 
harcamalarını denetim dışına çıkarabilir kaygısı 
bulunmaktadır.

Bu durum tabii ki, kamu hizmetinde perfor-
mans değerlemesinin mümkün veya değerli olma-
dığı anlamına gelmiyor. Fakat aksine performans 
değerlemesinin ana amacının ücreti artırmak 
veya azaltmak olmaması, ana hedef olarak kari-
yer planlaması ve geliştirilmesi için kullanılması 
gerektiğine işaret etmektedir. 

Performans değerlendirme sisteminin olumlu 
taraflarından biriside, örgütün hedefleri ve bu he-
deflerin başarılmasında her bir kişinin rolü husu-
sunda üstler ve astlar arasında yapıcı ve düzenli 
bir diyalogun gelişmesine yol açmasıdır.

Ayrıca, çalışanların kuruma ait olma duygusu-
nun artışı ve bu hedeflerin başarılmasında onların 
yaratıcı katkılarının teşvik edilmesi de önemlidir.

İdareciler ayrıca çalışanların sorumlulukları-
nın örgütsel hedeflerle kazanılmasında bunu fay-
dalı bir araç olarak da kullanabilmektedir.

Son yıllarda bazı ülkelerde kamu kuruluşları-
nın yeniden yapılandırılmasında yolsuzluk karşıtı 
bir araç olarak, performans bağlantılı ücret prog-
ramlarından yararlanılmaktadır. Yapılan bir Araş-
tırma da bu reformların devlet memurlarının yol-
suzluk davranışlarını azaltmaya fayda sağlayaca-
ğı ve bu sebepten yolsuzluğu önleyici araç olarak 
teşvik edileceği söylenmekle birlikte, yolsuzluğa 
bulaşmayan üst düzey idarecilerin eksikliği veya 
yetersizliği sebebiyle bu programlar yolsuzluğa 
teşvik eden unsurların önlenmesinde artık sorgu-
lanmaktadır.

Araştırma, performansa dayalı ücret sistemi-
nin ve unsurlarının yolsuzluğa bulaşan üst düzey 
idareciler tarafından astların kötüye kullanılma-
sında ödül olarak kullanıldığını gösteriyor. Bunun 
sonucunda, dürüst bürokratlar izole edilmenin 
yanı sıra ücretlerine de zam alamıyorlar. Bu seçi-
ci teşvikler dürüst davranışları artan şekilde mas-
raflı, devlet memurlarını rüşvete yatkın ve ödül 
alma fonksiyonuna bağımlı yapıyor.

Genellikle devlet memurlarının performansla-
rını değerlendirmede kullanılan kriterler:

Önceden tanımlanmış hedefleri kapsayan çık-
tılar, yeterlilik ve teknik beceri, kişilerarası beceri 
ve ekip çalışması, liderlik ve idari yeteneklerden 
oluşmaktadır.

Selim Gökçe 

4Araştırmada, performansa dayalı ücret, performans bağlantılı ücret, 
liyakat ücreti ifadeleri aynı anlamda kullanılmaktadır.
5Performance related pay for civil servants as an anticorruption tool, 
Aksel Sundström,www.qog.pol.gu.se
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Diğer kriterler ise, Kanada için etik kurallar, 
Danimarka için yenilikçiliktir.

PDÜ genellikle temel memur maaşının 
%10’undan azdır. İdareciler için ise ortalama te-
mel memur maaşının %20’si oranındadır.

Performansı değerlendirmek, kamu sektörün-
de uygun ölçülebilir kıstaslar bulmanın zorluğu 
sebebiyle doğal olarak zordur. Performans değer-
lendirme süreci ciddi idari sağduyu unsurlarına 
ihtiyaç gösterir. Kesin koşullar, şeffaflık, saydam 
terfi mekanizması, üst-orta kademe yönetime 
güven, performans kaynaklı kültürün kamu çalı-
şanlarına takdim edilmesinden önce gerekli un-
surlardır.

Diğer taraftan, PDÜ politikaları, yetersiz idari 
bir ortamda zarar verici olabilir ve böyle durum-
larda güven eksikliği bağlantılı sorunlar artar, 
sonuç da kurumları yolsuzluk ve kayırmacılığa 
götürebilir.

PDÜ kamu sektöründe küçük bir kurmay azın-
lığı teşvik ediyor görünebilir ancak büyük çoğun-
luk PDÜ’yü daha iyi çalışmak için teşvik edici gör-
memektedir. Araştırmalarda, özellikle idari olma-
yan görevlerde ki devlet memurları, temel ücret 
ödemesi ile diğer benzer görevlerdeki ücret öde-
meleri için yapılan mukayeseyi, performans için 
ödenen ilave ödemelerden daha önemli görüyor.

OECD araştırmaları gösteriyor ki, PDÜ geniş 
örgütsel ve idari değişiklikler için bir kaldıraç veya 
manivela görevi üstleniyor. Bu tür değişiklikler et-
kili değerlendirme ve hedef belirleme, görevlerin 
belirlenmesi, uzmanlık kazanma, iyileştirilmiş ça-
lışan-idareci diyaloğu, daha çok ekip çalışması ve 
artırılmış örgüt esnekliği sürecini kapsıyor.

Yani, PDÜ performansın iyileştirilmesi ile mali 
teşviklerin kazanılmasından ziyade iş ve idari ör-
gütün değişimine katkı sağlamaktadır.

OECD Raporları Çerçevesinde Gelecek için 
Alınabilecek Dersler:

• PDÜ’nün tasarımı her bir örgüt ve ülkenin 
geçmiş kültürü dikkate alınarak yapılmalıdır.

• PDÜ temel ücretin aleyhine olarak sunulma-
malıdır zira temel ücretin daha belirleyici teşvik 
etkisi vardır. Diğer taraftan performans ücretleri 
çok sınırlı olmamalı-İngiltere örneğinde, uzman-
lar temel ücretin %5’inden az olmamasını tavsiye 
ediyor- ve enflasyon oranının üzerinde olmalıdır.

• Performans değerlendirme sürecindeki iş-
lemler tüm sistemin kalbinde yer almaktadır.

• PDÜ’nün başarısı ödenen ücretten ziyade, 
performans ölçüm sürecinin kalitesine daha fazla 
bağlıdır.

• PDÜ’nün önemi ve etkisi küçümsenmeme-
lidir. PDÜ motivasyonun artırılmasında idari bir 
araç olarak ikinci derecede önemlidir.

• PDÜ güven temelli iş ilişkilerini destekleyen 
ve sürdüren bir çevrede uygulanmalıdır. PDÜ ol-
gun ve iyi tesis edilmiş bir kamu hizmeti kültürü ve 
istikrarlı bir siyasi ve idari çevreye ihtiyaç duyar.

VI- SONUÇ
Kamu kurumlarında sicil uygulamasının kalk-

ması ile beraber yerine ikame edilecek perfor-
mans değerlendirme sistemlerinin iş ortamındaki 
çalışma barışını bozmadan, azami verimlilik dü-
zeyini sağlayacak şekilde oluşturulmaları büyük 
önem taşımaktadır. Her kurum farklı bir yapıya 
sahip olduğundan, oluşturulacak olan sisteminde 
ilgili kuruma özel olarak geliştirilmesi, kurum içe-
risindeki farklı kadrolara göre farklı göstergelerin 
seçilmesi gerekebilecektir.

Türkiye’nin kamu yönetimi anlayışında hakim 
olan statü hukuku, dünyada artık ağırlık kazan-
makta olan performansa dayalı ücretlendirme 
yöntemleri ve insan kaynakları planlaması gibi 
düşünce ve araçlar karşısında değişim sürecine 
girmiştir. Türkiye’deki değişim süreci benzer özel-
liklere sahip olmayan ülkelere göre daha yavaş 
ve kesintili ilerlemektedir.

Yapılmak istenen reformların en göze çarpan-
larından olan ve özel sektörün maliyet-kar anla-
yışı çerçevesinde şekillenen, çalışanları perfor-
manslarına göre değerlendirerek ücretlendirme 
uygulaması, kamu sektöründe görev alan kamu 
hizmeti sunanlara verimliliklerine göre aylık öde-
mesi yapmak veya görevde yükselmede ve liya-
kat değerlendirmesinde bunu kriter olarak esas 
almak fikri olarak şekillenmektedir. Yerleşmiş 

Denetleyenler De Denetlenmeli Mi Veya Denetimin Performansla İmtihanı
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katı anlayışa çok ters olan ve tartışılan kamu ku-
ruluşlarında performans-ücret ile liyakata dayalı 
görevde yükselme ilişkisi kurma amacı, uygulan-
makta olan ücret sisteminin kamu yönetiminde 
etkinlik ve verimlilik ile liyakatı gözetmediği eleş-
tirisinden güç almaktadır.

Uluslararası örnekler incelendiğinde ise per-
formansa dayalı ücret sistemlerinin birçok ülkede 
farklı uygulamalarla yer aldığı görülmektedir. Bazı 
ülkeler yasal düzenleme yoluna giderek sistemi 
uygulamaya koyarken, bazıları toplu görüşme 
yoluyla performansa dayalı ücret belirlemektedir.

OECD ve Dünya Bankası raporlarında, kamu 
çalışanlarının motivasyonunun artmasında per-
formansa dayalı ücret sisteminin az veya hiçbir 
etkisinin olmadığı, yolsuzluk karşıtı bir araç olarak 
bu sistemin sorgulanabilir olduğu ancak, idareci-
lerin ve siyasilerin elinde reformların yapılması ve 
diğer siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesinde güç-
lü bir araç olabileceği, güvenceli ve öngörülebi-
lir olması sebebiyle devlet memurluğunda maaş 
kategorisi veya derecesi ile temel ücrete göre 
ödeme sisteminin performansa dayalı ödeme 
sistemine göre daha geniş şekilde tercih edildiği, 
performans değerlemesinin ana hedefinin ücreti 
artırmak veya azaltmaktan ziyade kariyer planla-
ması ve geliştirilmesi olması gerektiği, olumlu ta-
raflarından bir diğerinin ise, örgütün hedeflerinin 
başarılmasında üstler ve astlar arasında yapıcı ve 
düzenli bir diyalogun açılmasına katkı sağlaması 
ile çalışanların kuruma ait olma duygusunun artışı 
ve bu hedeflerin başarılmasında yaratıcı katkıları-
nın teşvik edilmesi olduğu belirtilmektedir.

Yine, OECD ülkelerinde performans yönetim 
sistemi üzerinde yapılan çalışmada, denetim ele-
manları özelinde spesifik bir düzenleme görül-
memekte ve ülkelerin şartlarına göre değişen ve 
genellikle idari kadrolardaki üst düzey bürokrat-
lara yönelik düzenlemeler üzerinde yoğunlaşıldığı 
anlaşılmakladır. Türkiye’de de bazı kurumlardaki 
halka hizmet veren spesifik unvanlı kadrolarda 
performansa dayalı ücret olarak yapılan uygula-
manın, denetim ve benzeri birimlerde ise perfor-
mansa dayalı doğrudan ücret artışı veya ikrami-
yeden ziyade, özellikle liyakatın ölçülmesinde, 
görevde yükselme ve buna bağlı atamalarda 
yararlanılan bir sistem olarak ortaya çıktığı görül-
mektedir.

Kuşkusuz ki, performansa dayalı ücret sis-
temi, iyileştirilmiş bir kamu hizmeti ile daha şef-
faf yönetim ve hesap verebilirliğe götüren bazı 
olumlu etkilere sahip olmakla birlikte performans 

yönetimi kamunun bütün sorunlarını çözebilecek 
evrensel bir araç veya sihirli bir araç değildir.
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PROF. DR. EROL GÜNGÖR’DE 
MİLLİYETÇİLİK

20. Yüzyılın yetiştirdiği en önemli ilim ve fikir 
adamlarından olan Erol Güngör’ü, ölümünün 33. 
Yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. 25 Kasım 1938 
tarihinde dünyaya gelen Erol Güngör’ün hayatı 
ve fikirleri üzerine onlarca tez, makale ve kitap 
yazılmıştır. 24 Nisan 1983 tarihinde vefat eden 
sosyal-psikolog Prof. Dr. Erol Güngör, kısa ömrü-
ne, çok sayıda kitap, sayısız makale sığdırmıştır. 
Güngör, bunlarla da yetinmemiş, batı kültürünün 
temellerini teşkil eden başlıca kitapları Türkçe’ye 
çevirerek Türk gençliğine ve düşünce hayatına 
armağan etmiştir.

Eserlerinde problemleri ortaya koymakla kal-
mayıp, bunların çözüm yollarını da gösteren Erol 
Güngör’ün üzerinde en çok durduğu meseleler; 
kültür değişmesi ve modernleşme, Türk kültürü ve 
medeniyeti, tarih ve milliyetçilik, aydın-halk ikiliği, 
İslâmiyet ve muhafazakârlık olarak sıralanabilir. 
Erol Güngör, gençliğinde Ziya Gökalp’tan bir hay-
li etkilenmiştir. Mümtaz Turhan, Nurettin Topçu, 
Hilmi Ziya Ülken, Hüseyin Nihal Atsız ve Dündar 
Taşer gibi milliyetçi yazarlar da fikir dünyasına 
etki eden diğer isimlerdir. 

Erol Güngör'ün bütün çalışmalarına yön veren 
esas özellik milliyetçilik olmuştur. O’nun milliyet-
çilik anlayışının temelinde ise Ülkesine ve insa-
nına karşı duyduğu sevgi yatmaktadır. “…İnsan-
ları sevmek, onlara hizmet etmeyi gerektirir; bu 
hizmetin de medeniyetçi olan bir milliyetçilikten 

daha başka bir yolda yapılabileceği şüphelidir.” 
Erol Güngör, milliyetçiliği tamamen milli kül-

tür ve tarih şuuruna dayalı bir fikir hareketi ola-
rak sistemleştirmiştir. O’na göre milliyetçiliğin 
ana hedefi Türkiye’de milli kültür bütünlüğünü 
ve onunla birlikte siyasi bütünlüğü kurmaktır. 
Güngör’ün çalışmaları, milliyetçilik, İslâmiyet ve 
Osmanlı mirası arasında bir çeşit uzlaştırma ha-
reketi olarak görülebilir.  

Erol Güngör’e göre milliyetçilik esas itibariy-
le, tarih hakkında bir yorum ve bu yoruma bağlı 
olarak öngörülen pratiklerden ibarettir. Hayatı 
ve hayat tecrübesi birbirinden farklı fakat kendi 
içinde benzerlik gösteren topluluklar birer millet 
teşkil ederler. Millet için hayat denince tarihi, ha-
yat tecrübesi denince de kültürü anlıyoruz. Millet 
tarih içinde oluştuğu için, millet ile tarih arasında 
hem objektif hem de sübjektif bir münâsebet var-
dır. Bu sebeple Erol Güngör, tarih ve dili milliyet-
çilik için çok önemli görmüştür.  Güngör, “Kültür 
Değişmesi ve Milliyetçilik” isimli kitabında şöyle 
demektedir; “…Dilimizin kaynağı eskilerdedir; 
dinimizin kaynağı eskilerdedir; soyumuzun kay-
nağı eskilerdedir… Mesela Türk Dilinin en az 
Göktürk’ler kadar eski olduğunu bütün dünya bil-
mektedir; böyle bir dilin mevcudiyeti Türkçe’nin 
Göktürkler’den de yüzyıllarca önce var olduğunu 
isbat etmeye yeterlidir…” 
*Daire Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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Türk dilinin korunmasında Türkler’in hâkim 
millet oluşlarının da büyük rolünün olduğunu 
belirten Erol Güngör, “Tarihte Türkler” adlı kita-
bında bu konuyla ilgili olarak şunları ifade etmek-
tedir; “…Nitekim Türkçe’nin büyük eserlerinden 
Dîvânu Lûgati’t-Türk yazarı Kâşgarlı Mahmud, 
Peygamberimizin Türkleri övdüğünü, Dünyâ 
hâkimiyetinin Allâh tarafından Türklerê verilmiş 
olduğunu, bu yüzden Türkler’in dilini öğrenmek-
te herkes için büyük faydalar bulunduğunu söy-
lemektedir. Kâşgarlı Mahmud bu eseri 1077’de 
Bağdad’daki Abbâsî Halîfesi’ne takdim etmiştir.” 

Öte yandan, Erol Güngör’e göre, Türk milleti 
uzun tarihi boyunca kazandığı bütün gücünü ve 
tecrübesini birleştirerek Osmanlı İmparatorlu-
ğunu kurdu. Bizim tarihimizin bütün evvelki saf-
haları bu büyük eserin meydana getirilmesi için 
yapılmış birer prova gibidir. Teşkilatçılık, idare-
cilik, hâkimiyet duygusu, adalet ve şefkât, vekar, 
yiğitlik, fedakârlık ve feragat, manevi derinlik gibi 
kültürümüzün bütün mümeyyiz vasıfları hiçbir za-
man bu devirdeki kadar işlenmiş ve geliştirilmiş 
değildir.

Güngör, düşünce ikliminin tahtına, kuşkusuz 
kültürü oturtmuştur. Kültür-medeniyet ayrımını 
da reddederek halkın oluşturduğu tüm değerleri 
tek potada değerlendiren Güngör bu hususta şöy-
le söylemektedir: “Bir Türk medeniyeti vardır ve 
başlı başına bir kıymeti vardır. (…) Batı medeni-
yetinin ne reddi ne kabulü söz konusudur. Bizim 
onunla bir medeniyet olarak alışverişimiz olabilir.”

Güngör bu bakış açısı sayesinde, modernleş-
meyi toplum ve kültür açısından bir sorun olma 
zorunluluğundan da kurtarmıştır. Milliyetçiliği de 
zaten, çağdaş bir Türk kültürü inşa ederek milleti 
yüceltmenin yolu olarak görmektedir. Türk milli-
yetçiliği onun için bir ilim ve kültür meselesidir, 
siyasî bir ideoloji değil. Milliyetçilik bir kültür ha-
reketi olduğu için ırkçılığı, halka dayalı bir siyasi 
hareket olduğu için de otoriter idari sistemleri 
reddeder.  

Öte yandan Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milli-
yetçilik isimli kitabında belirleyici öneme sahip iki 
soruyu gündeme getirmektedir: 

"Milli kültürlerin varlığı ve zenginliği dünya 
medeniyeti için bir kayıp mı yoksa kazanç mıdır? 

Milliyetçiler bu hareketleriyle medeniyet dı-
şında kalma gayreti mi gösteriyorlar?" 

Güngör, bu sorularını, kültür değişmeleri mev-

zusu çerçevesinde cevaplandırmaktadır. Batı’yı 
örnek alan ülkelerdeki taklitçilik salgınının neti-
ce vermemesinin ana sebebini bir kültürün kendi 
kaynağından uzaklaştıkça orijinalliğini kaybede-
ceği ve çok defa basit bir taklid konusu haline ge-
leceği fikrine bağlıyor. Güngör burada uzaklaşma 
sözcüğünü coğrafi mesafe kadar da sosyal mesa-
fe anlamında kullanıyor ve örneklendiriyor: 

"Amerika ile Türkiye hem coğrafi hem de sos-
yal mesafe bakımından birbirinden uzaktır."  

Fakat bunun yanında Amerika ile Meksika'nın 
coğrafi mesafesine rağmen sosyal mesafelerinin 
en az Türkiye kadar uzak olduğunu belirtiyor.

Erol Güngör’ün fikirlerinde önemli bir yer tu-
tan diğer bir faktör İslâmiyettir. Milliyetçiliğin 
İslâmiyet’e aykırı olmadığı, tersine dinin Türk mil-
liyetçiliği fikir sistemiyle aynı olduğu yorumunu 
yapan Erol Güngör, esasında, dini bir kültür mese-
lesi olarak ele almaktadır. O’na göre, Türkiye’de-
ki aydınların misyonerlik gibi ciddî bir meseleyi 
kültür problemi olarak ele almaları gerekirdi. Erol 
Güngör kültür mücadelesi olarak gördüğü mis-
yonerlik faaliyetleri ile ilgili şu değerlendirmede 
bulunmaktadır: 

 “Netice itibariyle, Türkiye, millî kültür me-
selesini hâlledip, kendi millî kıymetler nizamını 
kurmadıkça, dev bir medeniyet karşısında hiçbir 
zaman kuvvetli bir unsur olmayacaktır. Hıristiyan 
kültürünün yayılması da bu nizamsızlıktan istifade 
etmektedir.”

Erol Güngör’e göre Türk kültürünün üç ana 
kaynağından biri de İslam medeniyetidir. Çünkü 
Erol Güngör, İslam dinini, Türk milliyetçiliğini ge-
liştiren, çeşitli Türk kavimlerini bir araya getiren 
ve Türklerin bir millet halinde bugünlere kadar ya-
şamasını sağlayan yegâne unsur olarak görmek-
tedir. Ona göre, “Türkler Müslüman olmasalardı 
değişik isimlerde kavimler halinde dağılıp gidebi-
lirlerdi.” Erol Güngör’ün ifadesiyle İslamiyet Türk 
Milletine cihanşümul bir vazife yükledi ve onu bu 
vazife için gerekli şeylerle teçhiz etti. İslâm, Türk 
milletinin birliğini sağlamış ve bunu yaparken 
Türk millî karakterini tahrip etmemiştir. 

1960’lara kadar Türk Milliyetçileri dikkatle-
rini daha çok İslam öncesi Türk tarih ve kültürü 
üzerinde topluyorlardı. İbrahim Kafesoğlu, Osman 
Turan, Dündar Taşer ve Erol Güngör’ün ilmi ça-
lışmaları sayesinde “İslam çağı” önem kazanmış 
ve “Türklük” ile “İslam” birbiriyle kaynaştırılmış-
tır. Erol Güngör’ün ifadesiyle Türk milliyetçiliğinin 
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temel meselesi İslamiyet’in savunulması olmuş ve 
Milliyetçi Türk aydınları her türlü fikir akımlarına 
karşı İslamiyet’i savunmuşlardır.

Güngör’e göre Türklük ve Müslümanlık birbi-
rinden ayrı şeyler olarak düşünülemezdi. Yapıla-
cak iş, bu unsurlardan birine bilhassa önem vere-
rek diğerini ihmal eden milliyetçi liderleri bu nok-
tada birleşmeye davet etmekti. Yüzyıllar boyunca 
Türk milli özellikleri İslam potası içinde eridiğin-
den Türk ve Müslüman aynı manaya gelmektey-
di. Öyle ki İslamlığı kabul eden milletler arasında 
hiçbiri, kendi milli kimliğini eriterek İslam ümmeti 
içinde Türklerden daha ileri gitmemiştir.

İslâm dininin üniversel bir din olmak itibariyle 
insanlar arasında ırk, soy, sosyal sınıf vs. farkları 
gözetmediğini belirten Erol Güngör, “İslâmın Bu-
günkü Meseleleri” adlı kitabında şöyle söylemek-
tedir; “…Kur’ân’da insanların ‘birbirlerini tanıma-
ları için şubeler ve kabileler hâlinde’ yaratıldıkları 
bildiriliyor. Bu bizim anladığımız kadarıyla ‘kültür-
lerin farklılığı ve çokluğu’ demektir ki medeniyetin 
gelişmesi, hattâ bizzat insan soyunun gelişmesi 
bakımından son derece önemli bir vâkıanın ifa-
desidir. Ancak İslâmiyet insanların falan veya 
filan soya mensup olmakla diğerlerine üstünlük 
iddiâsını yasaklamaktadır. Bu açıdan İslâm’da 
“kavmiyetçilik” yasaktır.”      Nitekim, Kur’ân-ı 
Kerîm’in Hucurât Sûresi’nin 13. Ayetinde Yüce Al-
lah “Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir 
dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline 
koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, 
Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten 
en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.” 
demektedir.

Erol Güngör’ün Türkiye’nin en önemli sorun-
larından biri olarak gördüğü ve üzerinde en çok 
durduğu meselelerden biri de Türkiye’deki aydın-
lar ile halk arasındaki kopukluktur. Erol Güngör, 
bu halktan kopuk aydın karşısında elbette bir 
ideal milliyetçi aydın tipi de çizmektedir. Fakat bu 
tipleme, beklenildiği gibi tamamen halkın içinde 
değildir. Şaşırtıcı ama bir o kadar da gerçekçi bir 
tahlilde bulunuyor Güngör: 

“Milliyetçiler, bir ‘seçkin’ grup olarak, henüz 
modernleşmemiş bir cemiyet karşısında moder-
nizmi temsil etmektedirler. Şu hâlde kendilerini 
halka ne kadar yakın veya onunla aynı hisseder-
lerse etsinler, halkın şimdilik yabancı olduğu bir 
değer sistemini ve bir hayat tarzını temsil ediyor-
lar demektir.”

Halk aydından kendi gibi gözükmesini değil, 
kendisine rehberlik etmesini bekler. Milliyetçi 
aydının farkı ise, halk ile aynı millî kültürden bes-
lenmesi, jakoben ve elitist bir tavır takınmaması, 
hedeflerinin tamamen halk yararına olması ve bu 
yolda millî vasıtaları kullanması olacaktır. 

Erol Güngör, “Sosyal Meseleler ve Aydınlar” 
isimli kitabında, Türk aydınlarının kafa karışıklığına 
dikkat çekiyor ve şu soruyu soruyor; “Memlekete 
sahip çıkmanın bir yolu da onun kültür ve medeni-
yetine sahip çıkmak değil midir?” Türkiye’deki ay-
dın zümrenin yerli kültüre olan yabancılığını eleş-
tiren Güngör, buna rağmen, meseleye ümitkâr bir 
açıdan yaklaşmakta ve şöyle demektedir; “Fakat 
muhakkak ki Türkiye’de aydın zümrenin bünyesi 
değişiyor ve kozmopolitizme karşı yerli bir hüviyet 
bulma gayreti her yerde görülüyor. Önümüzdeki 
yıllarda böyle bir kültür hamlesine şahit olmamız 
için pek çok sebep mevcut bulunuyor.”

Öte yandan, “Türk Kültürü ve Milliyetçilik” 
isimli kitabında Erol Güngör şöyle söylemektedir; 

"Milliyetçilik kitabı ve peygamberi bulunan bir 
doktrin olmadığı için, ona karşı genel itirazlarda 
bulunmak doğru değildir. Milli kudretin geliştiril-
mesi bir memlekette istilacı bir politikaya imkân 
verebilir, bir başka memlekette bağımsızlık ha-
reketi halinde inkişaf edebilir, bir başka yerde 
bir kültür ve medeniyet hareketi halini alabilir. 
Yunan milliyetçiliğinde kilise büyük bir rol oyna-
mıştır, bugünkü Arap milliyetçiliği dini ikinci plana 
atarak Arap dili ve sosyalizme dayanan bir birliği 
gerçekleştirmeye çalışıyor. Sömürgelikten yeni 
kurtulmuş ülkelerde eski sömürgecilere karşı 
düşmanlık milli hareketin esas itici gücünü teşkil 
ediyor, eski kudretine kavuşmak isteyen küçük 
devletlerde ise milli kültür ve tarih şuuru bu gücü 
veriyor. Bütün bu milliyetçilik hareketlerini bir tek 
örneğe bakarak toptan red veya kabul etmek el-
bette yanlış olur."

Milliyetçiliği Türkiye ile sınırlı tutsa da, Güngör 
için Türk milleti bu sınırların ötesinde de vardır. 
Ancak Erol Güngör, Türkiye dışındaki Türkler ile 
sadece kültürel bir bağ kurmaktadır. Diğer birçok 
milliyetçinin aksine siyasî bir birlik fikrine çok sı-
cak bakmamaktadır. 

Erol Güngör’e göre her şeyden önce milliyet-
çilerin temel prensibi: Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. “Dün-
den Bugünden Tarih-Kültür ve Milliyetçilik” adlı 
Kitabında Güngör şunları ifade etmektedir; “…
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Ülke ve milletin bölünmezliği prensibi, her türlü 
mezhep ve bölge ayrılıklarını da reddettiği için 
bu türlü ayrılıkları siyasi menfaat için basamak 
yapmak isteyenlerin karşısında milliyetçiler yine 
birleşecek, birleştirici olacaklardır. Milliyetimizin 
İslâm dini dışında düşünülemeyeceği fikri yine 
milliyetçileri birleştiren bir prensiptir. İslâmiyet 
millî kültürümüz içinde mütalâa edildiği için bu-
rada lâiklik prensibine aykırılık diye bir şey zaten 
bahis konusu olamaz. Milliyetçiler Türk devleti, 
Türk milleti ve vatanı gibi Türk tarihinin de bölün-
mez bir bütün olduğunu kabul ederler. Türk Milleti 
Suriye veya Irak gibi tarihin belli bir anında bir-
denbire ortaya çıkmamış, çok eski zamanlardan 
bu yana tabiî olarak teşekkül etmiştir.”

Erol Güngör, Türk milliyetçilerinin yönünü 
Batı’dan kendi milletine çevirdiğinde millette iki 
gerçeği gördüğünü belirtmektedir. Bunları ise 
şöyle özetlemektedir: “…Bir defa İslam dini bi-
zim milliyetçiliğimizin en mühim bir unsuruydu 
ve onun ihmal edilmesi için hiçbir ciddi sebep de 
mevcut değildi. Diğer taraftan bizi başka Müs-
lüman cemiyetlerden ayıran pek çok hususiyet-
lerimiz vardır ki bunlar bizim bir millet halinde 
teşekkül edişimizden yani Türk olmamızdan ileri 
geliyordu.”

Netice itibariyle, Erol Güngör’ün milliyetçilik 
anlayışı hoşgörülü, ılımlı ve diğer milletlere karşı 
saygılıdır. O, Türk Milletine duyduğu derin sevgi-
sini ilim ciddiyetiyle birleştirebilmis bir sevgi ve 
ilim adamıdır. Erol Güngör, herhangi bir meseleye 
dışarıdan objektif olarak bakmış, mevzulara hiçbir 
zaman hissi olarak yaklaşmamış, devamlı mese-
lelerin farklı boyutlarını düşünmüş ve farklı düşü-
nenleri de dikkate almıştır. 

Güngör, bir “Kültür Milliyetçisi” idi. Onun milli-
yetçilik kavramına yaklaşımı ideolojik ve doktriner 
değildi. Türkiye’de Türk Milliyetçiliği fikriyatına 
ilmî haysiyet kazandıran Erol Güngör’ün bütün 
çalısmalarında milliyetçiliğin merkeze alındığı gö-
rüyoruz. Güngör’de milliyetçilik milli tarih anlayı-
şıyla bütünleşmistir. Öyle ki Güngör, milliyetçiliğin 
doğuşuyla milli tarihin doğuşunu bir saymaktadır.  
Milliyetçilik, milli kültürü bizzat bir medeniyet kay-
nağı haline getirmek ve cemiyeti soysuz değişme-
lerin açık pazar yeri halinden kurtarmak hareke-
tidir. Binaenaleyh milliyetçilik aynı zamanda bir 
medeniyet dâvasıdır.

Milliyetçilik anlayışının temeline Türk kültü-
rü, Türk tarihi ve İslam dinini koyan Erol Güngör, 

Türklerin islamiyeti kabul etmesiyle birlikte millet 
olma şuurunun daha da arttığını belirtmektedir. 
Türklük şuuru ile İslam inancının birbiriyle iyi bir 
şekilde kaynaştığını, zira İslam inancına içten ve 
dıştan yapılan saldırılara karşı hep türk milliyetçi-
lerinin karşı koyduğunu vurgulamaktadır.

Erol Güngör, Türk milletinin ileriye gitmesi ve 
tarih sahnesinde varlığını sürdürmesini ancak 
kendi tarihine, kültürüne ve inancına sımsıkı bağ-
lanması ve bunu gelecek olan nesillere aktarma-
sına bağlamaktadır. O, Türk tarihinin bütün evre-
lerine sahip çıkmakla birlikte, Osmanlıyı “yaratıcı 
gücümüzün en büyük sembolü” olarak görmüş ve 
onun “milletimize sonsuz bir ilham kaynağı” ola-
cağına inanmıştır.

Milli kültürün devamlılığına büyük önem veren 
Erol Güngör, Türk milletinin Batılılaşma hareketle-
riyle hüviyet degistirmek yerine kendine dönmesi 
ve maziden intikal eden kültür mirasına sahip çık-
ması gerektiğine işaret etmektedir. Güngör, Türk 
milletinin bir başkasını model almayacak kadar 
orijinal bir medeniyete sahip olduğuna inanmak-
tadır.

Neticede, Erol Güngör milli kültürü esas alan 
ve bu esas içerisinde İslam faktörüne ağırlık ve-
ren bir milliyetçilik ortaya koymaya çalısmıştır. 
Güngör’e göre, milliyetçilik “birlik” prensibine 
dayanmaktadır ve milliyetçiler de bir memlekette 
birliği kurmak veya ayakta tutmak için uğraşan in-
sanlardır. O, “Milli birliğin fikir temellerini işleme-
nin ve birlik şuurunu kuvvetlendirmenin, en büyük 
vazifemiz olması gerektiğini” söylemektedir.

Erol Güngör, Türk milliyetçilerinin mukaddes 
vazifesini şu şekilde izah eder: “Biz Türk kültürü-
nü yeniden kurmak mecburiyetindeyiz. Bu yolda 
kaybedecek bir saniyemiz bile yoktur. Türk kül-
türünde açılan yaralar bu memlekette milli birliği 
bozacak derecede ağır olmuştur. Gittikçe de ağır-
laşmaktadır…” 

Velhasıl, Erol Güngör’ün bundan tam 33 yıl 
önce yaptığı “kaybedecek bir saniyemiz bile yok-
tur” şeklindeki uyarısını dikkate aldığımızda, gü-
nümüz Türk aydını ve bilhassa Türk gençliğinin 
ne ağır bir sorumluluk yüklenmiş olduğunu ra-
hatlıkla görebiliriz. Bu vesileyle, fikirleri ve eser-
leriyle Türk gençliğine yol gösteren Prof. Dr. Erol 
Güngör’e Allah’tan rahmet diliyoruz.

Nejat Çoğal
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KIRIM DÜNÜ, 
BUGÜNÜ VE YARINI

Kırım Adı
Adını Altın Orda Devleti'nin Kırım eyaleti baş-

kenti olarak orijinal haliyle Qırım şehrinden alır. 
Qırım Kırım Tatarcası ile "tepem" anlamına gelir 
(qır-tepe,ım-benim). Ancak, Qırım etimolojik ola-
rak diğer sürümleri de bulunmaktadır.

Coğrafya ve İklim
Kırım Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin 

güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile 
doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkır-
lar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru 
yükselir. Dikenli fundalıkları, koyun, keçi üretimiy-
le Akdeniz'i andırır. Güney yamaçları sert eğim-
lerle, kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgarlarına 
kapalı olan bu alanda Akdeniz iklimi egemendir. 
Ortalama sıcaklık Yalta'da 13C° dir ve yılın ancak 
70 günü yağmurludur; fakat kışları oldukça serttir. 
Yağışlar kış ve sonbahar mevsiminde olur. Eski-
den Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile 
bağlanmakta olup yapılan kanalla Ukrayna ile fizi-
ki bir bağlantısı kalmamıştır.

Tarihi
430'Lu yıllardan sonra, Attila'nın amca-

sı Aybars'ın hâkimiyetine giren Alanlar'ın, daha 
3. asırda kurulan Sudak (Soğdak) Aradav'da 
(sonraları Feodosya, Kaffa ve Kefe adlarını aldı) 

şehirlerini almasıyla Kırım Yarımadası'nın Türk ta-
rihi ile ilgisi başlamıştır. Hun Türk İmparatorlu'ğu-
nun yıkılışından sonra Kuban, Azak ve Don nehri 
ağızlarında çeşitli Türk boyları ve bunlar arasın-
da Bulgar Türkleri oturamaktaydı. 6. asrın son 
yarısında Avarlar ve diğer Türk boylarının akın-
ları olmuştur. Kersones, Sudak ve Kerç bunlara 
karşı Bizans'ın dayanak noktaları idi. 7. asırda 
Kırım'ın bozkırları Hazar Türkleri'nin idaresi-
ne geçti. Bunlar Kırım'ı, Göktürkler'de olduğu 
gibi Tudun veya Todun ünvanlı valilerle yönetiyor-
lardı. Kırım, daha sonra 8. yüzyılda ise Hazarlar'ın 
bir vilâyeti oldu. Hazarlar'ın yıkılışından sonra da 
Kırım, Hazarya veya Gazarya adında küçük bir 
devlet olarak kalmış, 10. yüzyılda Azak Denizi ile 
birlikte Karadeniz'e de Hazar Denizi denilmiş-
tir. 1083'de bu küçük Türk devleti halâ yaşıyordu. 
Selçuklu Emîri Hüsameddin Çoban, 1221'de Kırım 
seferinde, bu Hazar bölgesinde, Sudak çevre-
sinde Kıpçaklar ve onların müttefiki Ruslarla sa-
vaşmıştır. Hazarlar'dan sonra Peçenekler, daha 
sonra da Kıpçaklar komşu bozkırları ve Kırım'ı 
alarak buraya yerleştiler. Kültürlerini bugün de 
koruyan Karaim Türkleri Hazarlar'dan gelmek-
te olup, 11. yüzyılda Türkçe Tevratların varlığına 
rastlanılmaktadır.

1Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi  
2Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
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1227'de Cengiz Han'ın ölümünden sonra kuru-
lan Moğol Hakanlığı zamanında, Cengiz'in büyük 
oğlu Cuci'nin oğlu Batu Han 1227 -1256 yılların-
da büyük bir ordu ile Doğu Avrupa'yı alıp Altın 
Orda Devleti'ni kurmuştur. 1241'de Batu Han İdil 
Nehri'nin aşağı yatağında ve kıyısında kurduğu 
Orda (karargâh), Saray (Volga'daki Eski Saray) 
adını alarak kısa zamanda en önemli siyasî ve 
ticarî merkez oldu. Şeklen Karakurum'a bağlı 
olarak Batu Han'ın hâkimiyeti 1256'dan ölümüne 
kadar sürmüştür. Bundan sonra gelen küçük kar-
deşi Berke Han'ın (1256-1266) Müslümanlığı kabul 
etmesiyle, ülkede İslâm yayılmaya başlamıştır. 
Berke Han zamanında Altın Orda en parlak devri-
ni yaşamıştır. Batu Han'ın kurduğu Saray şehrine 
«Taht İli» denirdi. Bu şehir Berke Han zamanında 
daha elverişli bir yere nakledilerek Yeni Saray 
veya Saray Berke adını aldı. 1320'den sonra Öz-
bek Han zamanında (1313-1340) İslâm dini bölge-
de büsbütün kuvvetlendi.

1239'lu yıllarda Altın Orda (Kıpçak Hanlığı) 
zamanında kıyılar dışında bütün Kırım yarıma-
dası bir Türk ülkesi halinde idi. Kuzeyde Hazar-
lar ve Kıpçaklar zamanında Kırım limanları, iç 
muhtariyetlerini korumak şartıyla yüzyıllar boyu 
Bizans'a bağlı kaldılar. Fakat Karadeniz ticareti 
Venedikliler'in sonra 1261'de Mihail Paleologos'a 
yardımlarına karşılık Cenevizlilerin eline geçti. 
1266'da Altın Orda hanı Mengü Timur'dan tica-
ret için Kefe'de yerleşme müsaadesi aldı ve sa-
hillerde başka koloniler kurdular. 1381'de de bir 
anlaşma ile buralardaki hâkimiyetlerini Altın Orda 
Devleti'ne tasdik ettirdiler. İç tarafta Eski Kırım 
veya Salgat (Solhat), Altın Orda genel valilerinin 
oturduğu yer olup, Kefe'den sonra yarımadanın 
en önemli ticaret merkezi idi. Kefe'de ise Han 
adına Müslümanlar'ın işine bakan bir Bas-kak 
ile bir Tamgacı (gümrükçü) bulunuyordu. Kırım 
yarımadasının yalı boyu bölgesi tamamiyle Ce-
neviz kolonisi olmakla beraber, 1475'de Osmanlı 
hâkimiyetine geçinceye kadar Türk Hazarlar'ın 
bir hatırası olarak Hazariye (veya Gazariya) adını 
korumuştur.

13. ve 14. yüzyıllarında Altın Orda Devleti; 
siyasî, iktisadî ve kültür bakımından Türk dünya-
sının önemli bir ülkesi idi. Özbek Han'ın hanım-
larından biri Andronikos Paleologos'un kızı idi. 
Böylece Bizansla sonra Memlûkler, Osmanlılar, 
Litvanya ve Lehistan devletleriyle yakın müna-
sebet kurmuşlardır. Ayrıca Yıldırım Bayezıt ve 
Toktamış arasında Emir Timur’a karşı durabilmek 

için yakın bir  dostluk vardı. Toktamış (1376-1396) 
Altın Orda’nın son büyük hakanı olmuş, Timur ta-
rafından Saray şehri yıkılıp ahalisi kılıçtan geçiril-
miştir. 1502'de bu devlet son bulmuş mirasından 
Kırım, Kazan, Sibir, Astarhan hanlıkları ve Nogay 
Mirzalığı doğmuştur.

Don - Dinyeper arasında uzanan Kırım 
Hanlığı'nın kurucusu Hacı Giray’dır ve kendi adını 
taşıyan en eski tarihli sikkesi 845 (1442) yılından 
kalmadır. 1454'den itibaren Bahçe Saray Kırım 
Hanlığı’nın merkezi konumunda olmuştur. 1466'da 
Hacı Giray ölünce oğulları taht kavgası ve karışık-
lık çıkarmışlardır. Bir taraftan da bölgede var olan 
Ceneviz tehlikesine karşı Osmanlı Devleti’nden 
yardım istenmiş ve Fatih Sultan Mehmet 1475'de 
Gedik Ahmet Paşa'yı kuvvetli bir donanma ile gön-
derip Kefe'yi ve Kırım sahillerindeki Cenevizliler'e 
ait bütün limanları fethetmiştir. Cenevizliler tara-
fından hapse atılan Mengli Giray kurtarılıp hanlı-
ğa getirilerek Osmanlı sultanına tâbi olmayı kabul 
etmiştir. Mengli Giray ile yerleşen Kırım Hanlığı 
ilk defa 1484'de Sultan II. Bayezit'in Akkirman 
seferine katılarak işbirliği yapmıştır. Yavuz Sultan 
Selim'e kızını vermiş olan Mengli Giray, ona askerî 
destek sağlayarak tahta geçmesine yardım et-
miştir. Bu tarihten sonra Kırım’da hanlar Osmanlı 
Sultanın özel fermanları ile tasdik oluna gelmiştir. 
Fakat Rusya kuvvetlenince, 300 yıl boyunca ken-
di hanları idaresinde ve Osmanlı İmparatorluğu 
içinde yaşayan Kırım Hanlığı büyük tehdit altına 
girmiştir. 1736'da Ruslar, Kırım yarımadasına gi-
rerek Bahçe Saray'da iki bin evi ve Han Sarayı'nı 
yakmış, Selim Giray'ın kurduğu zengin kitaplık da 
mahvolmuş, Kalgay'lar'ın merkezi Akmescit de 
yakılmıştır. 

Bundan sonra Şahin Giray ihanetle Rusya'ya 
kaçıp onlara sığındığından 1774'de Kaynarca Ant-
laşması ile Rusya Kırım'ın istiklâlini ve tarafsızlı-
ğını Osmanlı Devleti'ne kabul ettirdikten sonra 
1783'de de Kırım'ı kesinlikle ilhak etmiştir. 1917'de 
Kırım Türkleri bağımsızlıklarını ilân edip devlet 
kurdularsa da 1920 sonlarında ihtilâl kuvvetleri 
gelince durum değişmiş, ilk dünya savaşından 
sonra 19 Ekim 1921'de muhtar Sovyet cumhuri-
yetleri arasına katılmıştır. Son dünya savaşında 
bazı Kırımlıların Alman kuvvetlerine katıldığı ileri 
sürülerek bütün Kırım halkı önce Sibirya'ya, sonra 
Orta Asya steplerine sürgün edilmiştir.
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Kırım Dünü, Bugünü Ve Yarını

Nüfus
Kırım'ın 2005 nüfus sayımı sonuçlarına göre 

nüfusu 1.994.300 idi. 1989-2001 yılları arasın-
da Kırım'ın nüfusu 396.795 (1989 yılı nüfusu-
nun %16,33'ü) azalmıştır. Kırım Tatarları gibi grup-
ların geri dönüşlerine karşın 2001-2005 arasında 
yine 239.400 (2001 yılı nüfusunun %2'si) azalmıştır.

2001 nüfus sayımına göre Kırım Tatarlarının 
bölgelerdeki dağılım yüzdeleri.

Etnik gruplar
Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Rus olmakla 

birlikte, ülkede Ukraynalılar ve Kırım Tatarları ol-
dukça büyük nüfusa sahiptir.Ruslar: %58,32; Uk-
raynalılar: %24,32; Kırım Tatarları: %12,1; Beyaz 
Ruslar: %1,44; diğer Tatarlar: %0,54; Ermeni-
ler: %0,43; veYahudiler: %0,22. 

Diğer azınlık grupları: Polonyalılar, Moldovalı-
lar, Azeriler, Özbekler, Koreliler, Yunanlar ve Ka-
radeniz Almanları, Çuvaşlar, Romanlar, Bulgarlar 
ve Gürcüler'dir.

Dilleri
Devletin resmi dili Ukrayna dili'dir; ancak dev-

let işlemleri sıklıkla Rusça ile yürütülmektedir. 
Eğitim ve devlet işlerindeki Ukraynacalaştırma 
girişimi fazla başarılı olamamıştır. Geniş ölçüde 
konuşulan diğer dil de Kırım Tatarcası'dır. Nüfus 
sayımına göre, Kırım sakinlerinin ana dilleri: %77 
Rusça, %11,4 Kırım Tatarcası ve %10,1 Ukrayna-
cadır.

İsmail Bey Gaspıralı
Kırım Tatarlarını içinde bulundukları bu inkıraz 

sürecinden çıkaracak ve bir millî uyanış dönemi-
ni başlatacak kişi büyük fikir adamı ve reformcu 
İsmail Bey Gaspıralı (1851-1914) oldu. Gaspıralı 
vatandaşları olan Kırım Tatarları arasında hemen 

hiç rastlanmayan bir şekilde genç yaşında çok 
farklı eğitim ve tecrübelere sahip olma imkânını 
bulabilmiş, dış dünyayı tanıyabilmiş ve bütün 
bunlar onun toplumunun içinde bulunduğu duru-
mu çok iyi idrak edebilmesini sağlamıştı. Büyük 
çoğunluğu itibarıyla kendi kabuğuna kapanmış 
olan Kırım Tatar toplumunun aksine, Gaspıralı 
maceralı bir hayatla hem Kırım’daki Müslüman 
mekteplerinde, hem Moskova ve Voronej’deki 
Rus okullarında okumuş, Osmanlı Devleti’nde ve 
Avrupa’da bulunmuş, Batı’yı ve Doğu’yu geniş bir 
perspektifle tetkik edebilmişti.

Gaspıralı’nın bütün millî fikirlerini ve reform 
programını tanıtmak ve yaymak yolundaki en 
önemli aracı 1883’de Bahçesaray’da yayınlama-
ya başladığı Tercüman gazetesiydi. Kırım Tatar-
ları arasında yayınlanan ilk, bütün Rusya Türkle-
ri (veya Müslümanları) arasında yayınlanan da 
üçüncü gazete olan Tercüman Gaspıralı’nın idea-
lindeki ortak edebî Türkçe’nin örneği olmak üzere 
sadeleştirilmiş Osmanlı Türkçesinde çıkıyordu. 
Gaspıralı “usûl-i cedid” mekteplerinin ilk örneğini 
de 1884’de yine Bahçesaray’da açtı.

Önce 1905 Rus İnkılâbı ve bilâhare de 1908 
Osmanlı Meşrutiyet İnkılâbı ile birlikte Kırım Ta-
tarları ve Türkiye arasındaki ilişkiler büyük bir 
ivme kazandı. Kırım Tatarlarının büyük ihtiyaç 
duyduğu eğitim kadroları Türkiye’den gelen (çoğu 
Kırım Tatar asıllı) muallimlerle karşılanırken, pek 
çok Kırım Tatar genci de okumaya İstanbul’a gel-
diler. Bunlardan büyük rahatsızlık duyan Çarlık 
rejiminin engelleme çabalarına rağmen, bu geliş-
melerin çok önemli kalıcı tesirleri oldu. Bir neslin 
Kırım Tatar aydınları Türkiye’de o zaman cârî olan 
fikirlerden kuvvetle ilham almış olarak fevkalâde 
istiklâlci, hürriyetçi ve milliyetçi olarak yetişti. Bu 
kadrolar İstanbul’da ve Kırım’da yeraltı teşkilatları 
kurarak yaygın bir faaliyet içine girdiler.

Noman Çelebi Cihan
1917 Mart’ın Çarlık rejiminin çöküşü ve 

Rusya’nın ihtilâle ve kargaşaya sürüklenmesi ile 
birlikte, bu yeraltı teşkilatları su yüzüne çıktılar. 
1917 Nisan’ında bir Kırım Müslümanları Kongresi 
toplayarak, teşkil edilen Merkezî İcra Komitesi ile 
Kırım’ın Müslüman işlerini kontrol altına aldılar. 
Rusya’nın içine düştüğü anarşik ortamın giderek 
tam bir kaosa dönüşmesinden istifade ederek, 
önce muhtariyete ve sonra da istiklâle giden yol-
da hızla mesafe kaydettiler.

Ocak-Haziran 2016/1



20 21

Esasen bundan bir süre önce Kırım Müslü-
manları Merkezî İcra Komitesi Kırım Tatarlarının 
kendi kaderlerini belirleyebilmeleri için millî par-
lamentonun yani Kurultay’ın toplanması kararını 
almıştı. Kasım 1917 başlarında yapılan ve İslâm 
âlemindeki bu tarz ilk tatbikatı teşkil eden gizli oy, 
açık tasnif yoluyla ve kadın-erkek bütün Kırım Ta-
tarlarının seçme ve seçilme haklarını haiz olduk-
ları seçimlerle Kırım Tatar Millî Kurultayı toplandı. 
Kurultay genç milliyetçi lider Noman Çelebi Cihan 
başkanlığında bir hükûmet teşkil ettikten başka 26 
Aralık 1917’de kabul ettiği Kanun-u Esasî ile “Kı-
rım Demokratik Cumhuriyeti” esasını kabul etti. 
Aynı zamanda askerî güce de sahip olan Kırım 
Tatar Millî Hükûmeti Akyar (Sevastopol) hariç ya-
rımadanın her yerinde konrolü ele geçirmeyi ba-
şardı. Ancak Rus Karadeniz Filosu’nun ana üssü 
olan Akyar’da duruma hakim olan ve Bolşevik 
sempatizanı Bahriyeliler en büyük tehdidi oluştur-
maktaydı. Nitekim, Ocak 1918’in ikinci yarısında 
milî kuvvetlerle Bolşevik Bahriyeliler arasında çı-
kan savaşta, millî kuvvetleri mağlûp eden Bolşe-
vikler yarımadayı ele geçirerek, Kırım Tatarlarına 
karşı dehşetli bir katliama giriştiler.

18 Mayıs 1944 Sürgünü
Kırım Tatarları için felâket Stalin tarafından 

11 Mayıs 1944’de imzalanan ve Kırım Tatarlarının 
son ferdine kadar Kırım’dan sürülmesini emre-
den karardan sonra gerçekleşti. Bu kararın icrası 
NKVD birlikleri tarafından 17 Mayıs’ı 18 Mayıs’a 
bağlayan gece Kırım’ın her yerinde aynı anda 
yerine getirildi. Gece NKVD askerleri tarafından 
yataklarından kaldırılan Kırım Tatarları, hazırlan-
maları için yalnızca 15-20 dakika zaman ve ancak 
ellerinde taşıyabilecekleri kadar eşya almalarına 
izin verilerek hayvan vagonlarına yüklendiler. Pek 
çoğunda oturmaya yer kalmayacak derecede in-
sanla doldurulan vagonlar dışarıdan mühürlendi-
ler ve en az üç-dört hafta sürecek olan yolculuğa 
çıkarıldılar. Günlerce yiyecek ve su verilmeyen, 
cesetlerin dışarı çıkarılmasına müsaade edilme-
yen ve hiç bir tıbbî yardımın söz konusu olmadı-
ğı bu ölüm yolculuğu sırasında açlık, susuzluk, 
hastalık, bitkinlik ve havasızlıktan on binlerce 
insan hayatını kaybetti. Sürgünden hiç bir Kırım 
Tatarı istisna edilmedi. Dağlardan inen Kırım Ta-
tar Sovyet partizanları ve Kızıl Ordu askerleri ile 
her rütbedeki Komünist Partisi mensupları dahi 
sürülenler arasındaydı. Kızıl Ordu saflarında cep-

hede bulunan Kırım Tatar askerleri ise herşeyden 
habersiz savaşmaya devam edecekler, savaş bi-
ter bitmez de (en yüksek Sovyet madalyası olan 
“Sovyetler Birliği Kahramanı” madalyasını alan-
lar dahil) sürgün yerlerine gönderileceklerdi.

Kırım Tatarlarını taşıyan vagonların hemen ta-
mamı Orta Asya (özellikle Özbekistan), Urallar ve 
Sibirya’da boşaltıldılar. Sürgün yerlerinde asgarî 
yaşama ve barınma imkânları mevcut değildi. 
Ağır çalışma şartlarında ve her türlü temel ihti-
yaçtan mahrum olarak bir çeşit toplama kampı re-
jimi içinde yaşamaları gerekiyordu. “Özel iskân” 
rejimi denilen bu rejim içinde her Kırım Tatarının 
gece kumandanlığa yoklama vermesi gerektiği 
gibi, bulunulan mahalden beş kilometreden fazla 
uzaklaşmak da kesinlikle yasaktı. Bu durumda her 
bir ferdi ayrı vagonlarda başka yerlere sürülmüş 
olan aileler birbirlerinden tamamen kopuk ola-
rak en az on iki yıl geçirmek durumunda kaldılar. 
Sürgün yolculuğu esnasında ve bunu müteakip ilk 
bir kaç yıl içinde sefalet şartları altında hayatını 
kaybeden Kırım Tatarlarının sayısına dair sürü-
lenlerin verdikleri ve son yıllarda açıklanan çe-
şitli resmî Sovyet rakamları arasında büyük fark-
lar vardır. Buna rağmen toplam insan kaybının 
100.000 kişiden az olmadığı ve 18 Mayıs 1944’de 
sürülenlerin yarısına yakınının hayatını kaybettiği 
genel olarak kabul edilmektedir.

Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu
1988’den itibaren Kırım Tatarları büyük dalga-

lar halinde Kırım’a dönmeye başladılar. Dönenler 
yine mahallî idarenin engelleriyle karşılaşmala-
rına rağmen, toprak işgal ederek derhal derme-
çatma evler kurmaya giriştiler. Bu evler milis 
tarafından defalarca yıkıldı ve sayısız çatışmalar 
vuku bulduysa da, artık Kırım Tatarları kesinlikle 
Kırım’dan çıkmıyorlardı. 1989 Nisan ayına kadar 
Kırım’a dönen Kırım Tatarlarının sayısı 40.000’e 
ulaştı. Kırım Tatar Millî Hareketi de yeni şartlara 
uygun bir teşkilatlanmaya girişti. Millî Hareket’in 
29 Nisan 1989’da Özbekistan’ın Yengiyul şehrinde 
düzenlenen genel kongresinde, münferit teşeb-
büs grupları şeklinden çıkılarak merkezî bir teşki-
lat haline gelinmesi kararı alındı. Böylece “Kırım 
Tatar Millî Hareketi Teşkilatı” (KTMHT) resmen 
teşekkül ederek, başkanlığına da Millî Hareket’in 
tanınmış liderlerinden ve Sovyet rejimi tarafından 
yedi kere mahkûm edilerek 14 yılını hapiste ve 
çalışma kamplarında geçirmiş olan Mustafa Ab-
dülcemil Kırımoğlu getirildi. Bundan böyle Kırım’a 
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dönmüş ve dönmekte olan Kırım Tatarlarının bu 
cereyanı tamamen KTMHT tarafından yönlendi-
rilecek ve idare edilecekti. Millî Hareket’in aslî 
faaliyet sahası ve idarî merkezi de artık sürgün 
bölgelerinden Kırım’a taşınmaktaydı.

Mevcut bütün güçlüklere rağmen, Kırım’a dö-
nen Kırım Tatarları bir taraftan evlerini kurmaya 
çalışırken, diğer taraftan da millî, dinî ve kültürel 
müesseselerini kurmaya başladılar. Bunun en 
önemlisi, yeni bir idarî yapı altına giren yarımada-
da Kırım Tatarlarının hukukunu korumak için Kı-
rım Tatar Millî Parlamentosu olan Kurultay’ın top-
lanmasıydı. KTMHT’nin öncülüğüyle Kırım’daki 
ve sürgün bölgelerindeki Kırım Tatarları arasında 
yapılan seçimler sonucunda 26 Haziran 1991’de 
Kırım Tatar Millî Kurultayı Akmescit’de toplandı. 
Kurultay, mevcut Rus çoğunluk tarafından bir 
emrivâki ile kurulan Kırım MSSC’nin bu şeklini 
tanımayı reddederek, yayınladığı “Kırım Tatarla-
rının Egemenlik Bildirisi”nde Kırım’ın statüsünün 
ancak Kırım Tatarlarının kendi kaderlerini tayin 
hakkına uygun olarak belirlenebileceğini ilân etti. 
Kurultay’ın iki yılda bir toplanacak olan genel bir-
leşimleri arasında Kurultay yetkilerini kullanmak 
üzere 33 kişilik “Kırım Tatar Millî Meclisi”nin üye-
leri de yine bu birleşimde seçildi. Yapılan seçim 
sonucunda “Kırım Tatar Millî Meclisi” Başkanlı-
ğına Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu getirildi. Kı-
rım MSSC idaresi Kurultay’ı ve Millî Meclis’i ta-
nımadıysa da, varlığını engellemeye de muktedir 
değildi. Kırım Tatar Millî Meclisi kısa süre içinde 
Kırım’ın her yerinde mahallî teşkilatlarını kurmayı 
tamamladı.

Ukrayna parlamentosu yıllardır bir türlü yurt-
taşlık verilmeyen yaklaşık 100.000 Kırım Tatarının 
da 29 Mart 1998’de yapılacak Ukrayna ve Kırım 
seçimlerinde oy kullanmalarına imkân vermedi. 
Bu durumda, Kırım Tatarlarının yarımada nüfusu 
içindeki oranlarının çok altında bir sayıda dahi 
olsa Yüksek Sovyet’e milletvekili sokabilmeleri fi-
ilen imkânsız hale geldi. Böylece, yeni seçimlerle 

belirlenen Kırım Muhtar Cumhuriyeti Yüksek Sov-
yeti Kırım Tatar temsilcileri olmadan toplandı ki, 
bu şekilde Kırım Tatarları Kırım siyasetinden tek-
rar dışlanmış oldular. Yegâne teselli olarak, mil-
liyetçi-demokratik Ukrayna Halk Hareketi (Ruh) 
Partisi’nden merkezden aday gösterilen Kırım 
Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu ile yardımcısı Refat Çubar Ukrayna Yük-
sek Radası’na (parlamentosuna) girebildiler.

26 Şubat 2015 Rus İşgali
26 Şubat tarihinden sonra yarımadadaki Rus 

askeri hareketlenmesine karşı, Ukrayna’ya bağlı 
Kırım parlamentosunda gayrimeşru referandum 
kararı alma girişimleri ve bunun engellenme-
si çabası vardı. Ancak bu engellemeden sonra 
Rusya’nın Sivastopol Askeri Üssü’nden askerle-
rini çıkarması yarımadada gerginliği artırdı. Çe-
çen Kadirov’un askerleri tüm yarımadada Kırım 
Tatarlarını işgali engelleme girişimlerine karşı 
Çeçenistan’dan getirilerek konuşlandırıldı. Uk-
rayna ordusunu parçalama ve ordu mallarına el 
koyma girişimleri arttı. Kırım’daki Ruslar ve Rusya 
yanlıları gösteriler yaparak Rusya’ya bağlanmak 
isteklerini belittiler. 

Kırım Dünü, Bugünü Ve Yarını
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Halkın Rus işgaline alıştırılması ve Rus propa-
gandasının uygulanması sonucunda Rusya tara-
fından Kırım’daki Ruslara Ukrayna’da aşırı sağcı-
ların hakimiyet  kurduğu algısı oluşturuldu. İllegal 
Hükümetin düzenlediği sözde referandumla Kırım 

Rusya’ya bağlandı. Referandumdaki o kadar 
çok hileler yapıldı ki; ölülere referandumda oy 
kullandırılması, oy sandıklarının ev ev dolaştırıl-
ması, sandığa oy atmaya gidenlerin kendilerinin 
yerine çoktan oy atılmış olduğu görmesi bunlar-
dan bazılarıdır.

İşgal Sonrası Kırım Tatarlarının Durumu
Kayıplar (21) ve şehitlerimiz, Milli Meclisimi-

zin kapatılması, Liderlere getirilen giriş yasakları, 
Para cezaları, Yüzlerce eve baskın, Vatandaşlık 
baskısı, Sürgün tehditleri, Ukrayna’ya göç (şu an 
35.000), Yaklaşık 3.000 kitabın yasaklanması bun-
lardan bazılarıdır.

Dünya Kırım Tatar Kongresi
Yönetim Kurulunun aldığı 

karar gereği, Dünyadaki Kı-
rım Tatarlarının tarihi, kültürel 
ve coğrafi haklarını korumak, 
özerk Kırım Cumhuriyetinin 
kurulmasını sağlamak, vatan 
Kırım’da ilelebet yaşamın ger-

çekleşmesine yönelik inancını vurgulamak, dün-
yada lobi faaliyetleri ile destek aramak için dü-
zenli aralıklarla toplantılar yapılmaktadır. Bu me-
yanda, 2015 Ağustos’ta Romanya-Köstence, 2015 
Kasım Ukrayna-Kiev, 2016 Ukrayna-Çongar, 2016 
Nisan Litvanya-Vilnius toplantıları gerçekleştiril-
miştir. 2016 Temmuz ayında ise Türkiye-Eskişehir 
ev sahipliği yapacaktır.

Dr. Hakan Kırımlı / Dr. Enver Aydoğan
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Kadir KEMALOĞLU*  /  Ayşenur KEMALOĞLU** 

SÜRGÜNÜN 71. YILINDA 
AHISKA TÜRKLERİ 

Ahıska gül idi gitti
Bir ehli dil idi gitti.
Söyleyin Sultan Mahmut’a
İstanbul kilidi gitti.
                                   Şair Gülali1

Ahıska Türkleri, hâlen Türkiye’nin Ağrı, An-
kara, Ardahan, Bursa, Erzincan, Hatay, İstanbul, 
Iğdır, İzmir, Kocaeli ve Muş illerinin yanı sıra 
Azerbaycan başta olmak üzere Rusya, Ukray-
na, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kafkasya ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamaktadır. 
Bu makalede; Ahıska ve Ahıska Türklerine ilişkin 
tarihi bilgiler (Kıpçaklar, Atabekler Dönemi, Os-
manlı Dönemi ve SSCB dönemi) verildikten son-
ra, özellikle 1944 yılında yaşanan büyük sürgün 
ile 1989 yılında yaşanan Fergana olaylarının kısa 
bir öyküsü aktarılmıştır. Bununla birlikte, Ahıska 
Türklerinin mecburi ve ihtiyari göç hareketleri ve 
Türkiye’de iskânı ile ilgili de bir tahlil yapılmaya 
çalışılmıştır.

Ahıska Neresidir?
Ahıska, günümüzde Akhaltsikhe adını taşıyan 

bir şehirdir. Ahıska, Gürcüce “yeni kale” anlamı-
na gelen ahal-tsihenin Türkçe ve Farsça şekli-
dir. Selçuklular zamanında Alparslan tarafından 

ele geçirilen (1068) Ahıska, 1267-1268 yıllarında 
Moğollar’ın hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra 
bölgedeki mahallî valiler yarı bağımsız olarak 
atabeg unvanını aldılar. Ahıska, Ardahan, Artvin 
kesimlerinin idarecileri olan atabegler, 1268-1578 
tarihleri arasında bölgenin yönetimini ellerinde 
tuttular ve bu dönemde İlhanlı, Karakoyunlu, Ak-
koyunlu devletlerine bağlı kaldılar. Yavuz Sultan 
Selim’in Çaldıran seferi sırasında dolaylı olarak 
yardımları görülen Ahıska Atabegleri, Lala Mus-
tafa Paşa’nın Çıldır Savaşı (1578) sonunda Os-
manlı idaresine girdiler. 1828-1829 Osmanlı-Rus 
Savaşı sonunda imzalanan Edirne Antlaşması’yla 
Rusya’ya terk edildi.2

Ahıska adının geçtiği ilk kaynak, Kitâb-ı Dede 
Korkut’tur. Şehrin adı, Kazan Begün oğlu Uruz Be-
gün tutsak olduğu boyu beyan eder, hikayesinde 
şu şekilde geçer: Meğer, Başıaçık Tatyan kala-
sında, Aksaka kalasından kafirin casusu vardı.3

Ahıska şehri, Türkiye’nin kuzeydoğusunda, 
Ardahan ilimizle sınır teşkil eden, Gürcistan top-

* Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı.

** Öğrenci, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
1Yunus ZEYREK, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara 2001,
Pozitif Matbaacılık, s.21.
2İdris BOSTAN, TDV İslam Ansiklopedisi, 1993, C.1, S.527, C.8, 
S.300-301.
3Kıyas ASLAN, Ahıska Türkleri, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Yayın No:1, Ankara 1995, s.2.
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rakları içinde yer alan, çok eski bir Türklük yur-
dunun merkezidir. Abustaban, Adigön, Aspinza, 
Ahılkelek, Azgur ve Hırtız gibi kasabaları ve bu 
kasabalara bağlı 200 kadar köyü vardır.

Ahıska, Türkiye sınırına 15 km mesafede bu-
lunmaktadır. Posof çayının iki yakasında yer alan 
şehir, karayolu ile Tiflis, Batum ve Türkiye’ye 
bağlıdır. Ayrıca batıda Türk sınırının çok yakınına 
kadar uzanan bir demir yolu, Ahıska’yı doğrudan 
Tiflis’e bağlar.

Gerçek sahibi Türk unsurundan arındırılmış 
olan Ahıska ve çevresinde nüfus seyrek, hatta 
ıssız haldedir. 1944 sürgünüyle boşalan köylere 
zorla veya zaruretle gelenler dışında nüfus hare-
ketlenmeleri olmamıştır. 1828’de 50.000 olan şehir 
nüfusu, 1887’de 13.265’e düşmüştür. Günümüzde-
ki nüfusu ise 24.650’dir.4 

Ahıska Türkleri kimdir?
Türk kavimlerinin geniş bir sahaya yayılmaları 

ve dağınık bir hayat sürmelerinin başlıca sebebi 
büyük bir kısmının yerleşik hayata geçmemiş ol-
masıdır. Bunların son ve gerçek yurtları ise yerle-
şik hayata geçtikleri bölgeler olmuştur.5

Ahıska Türklerinin kim olduğuna, tarihine ve 
etnik kökenine ilişkin yerli ve yabancı kaynaklar-
da çok çeşitli görüşler yer almaktadır.

Ahıska Türklerinin kökenine ilişkin yazında üç 
farklı görüş vardır. Bu üç farklı görüşün sahipleri 
Ruslar, Gürcüler ve Türklerdir. Gürcü tarihi kay-
naklarının iddiasına göre -ki kaynaklarda Ahıska 
Türkleri yerine ‘Mesh’ veya ‘Mesketyalı’ terimi 
kullanılmaktadır - Ahıska Türkleri ‘Gürcülüğünü 
terk etmiş’, aslında etnik olarak Gürcü olan, ön-
cesinde Hıristiyan inancına sahip, ancak daha 
sonra Müslümanlaştırılmış / Türkleştirilmiş bir 
topluluktur. Rus kaynakları, Ahıska Türklerinin kö-
kenini, M.Ö. 2. yüzyılda Kafkasya’daki Bulgarlarla, 
başta Ortodoks Kıpçaklar ve Karapapaklar olmak 
üzere diğer ‘Türki’ kabilelerin karışımına dayan-
dırmaktadır. Üçüncü görüş ise Türk kaynaklarının 
ortaya koyduğu görüştür. Bu görüş, Kıpçakların 
Ahıska Türklerinin atalarından biri olduğunu ka-
bul etmekle birlikte Osmanlı’nın Mesheti-Cava-
hetya’daki uzun süren istikrarlı varlığının buradaki 
bütün Türk unsurları yeni bir formda birleştirdiği-
ni, Ahıska Türklerinin de bu formun unsurlarından 
biri olduğunu ileri sürmektedir.

Aslında ‘Ahıska Türkleri’ adı, 1980’li yıllarda 

yaygınlaşmış yeni bir etnonimdir. Ahıska Türkleri, 
1944 yılındaki sürgünden önce Ahıska bölgesinde 
yaşarlarken kendilerini “Kafkas Türkleri” olarak 
adlandırmaktaydılar. Sovyet rejimi boyunca bir-
likte yaşadıkları halklar da onları “Türk” olarak 
adlandırırken, Sovyet rejimi ise bir dönem ‘Azer-
baycanlı’ adlandırmasını kullanmıştır.6 

Ahıska’nın Kısa Tarihi
1- Eski Çağlar: Ahıska ve çevresi, çok eski de-

virlerden beri insanların topluluk halinde yaşadık-
ları bir bölgedir. Milattan önceki çağlarda, Hurri-
ler, onları takiben Urartular, Kimmerler ve Sakalar 
(İskitler) buraların hakimi olmuşlardır.

2- Kıpçaklar ve Atabek Hükümeti: Kıpçaklar, 
1068’de Rus knezlerinin müttefik kuvvetlerini ye-
nerek güney Rusya sahasına yerleştiler. 1080’ler-
de Balkaş Gölünden Tuna Nehrine kadar uzanan 
topraklara Kıpçak Eli / Komania deniliyordu. Kıp-
çakların bir kısmı Kırım’a yerleşirken diğer bir kıs-
mı da daha güneye Kafkaslar’a doğru indiler. 

Zamanla Gürcistan’da Kıpçak / Kuman nüfu-
su arttı. Kıpçak Türkleri, devletin ordu, siyaset ve 
maliyesinde çok etkili hale geldiler. Zamanla güç-
lenen Kıpçak Atabekleri, 1267 yılında Tiflis’e baş-
kaldırarak bağımsızlık mücadelesi verdiler. Ahıs-
ka Atabekleri, hükümet olduktan sonra Osmanlı 
Devleti ile iyi münasebetler kurmuşlardır. Atabek 
Hükümeti, 310 yıl yaşamış, Anadolu’nun en uzun 
ömürlü Türk Beyliğidir.

3- Osmanlı Fethi: Osmanlı III. Murat çağında, 
Dağıstan, Gürcistan ve Şirvan’ın fethine karar 
verildi. 1 Ocak 1578’de Şeyh-ül İslam’ın fetvasını 
alan Serdar Lala Mustafa Paşa, Safeviler üzeri-
ne sefere çıktı. 9 Ağustos 1578’de Ahıska, Tümük, 
Hırtız, Çıldır ve Ahılkelek Kaleleri de fethedildi.

4- Rus İşgali: 10. asırdan itibaren Kafkasya’yı 
ele geçirmek mücadelesine devam eden Ruslar, 
Kafkasya ve Karadeniz kuzeyindeki Türk Devlet-
lerinin zevâl zamanlarını değerlendirmişler. Hattâ, 
bir takım iç karışıklıklar çıkararak buna zemin ha-
zırlamışlardır. Ahıska şehri, 28 Ağustos 1828 sabahı 
Rusların eline geçti. Ahıska’dan sonra Ardahan ve 
Azgur da alındı. Eylül ayında Ahıska / Çıldır Eyaleti 
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4Yunus ZEYREK, Ahıska Araştırmaları, Ankara 2006, Kazan Ofset, s.9.
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toprakları Rusların eline geçmişti. 14 Eylül 1829 
tarihinde Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması 
gereğince - savaş tazminatı yerine- Ahıska ve 
Ahılkelek Ruslara verilmiş, Kars ve Ardahan’dan 
itibaren diğer topraklar Osmanlılara bırakılmıştı.

5- Esaret Yılları: Tarihte Kırım Harbi olarak 
geçen bu savaş sırasında Osmanlı Devleti Rumeli, 
Anadolu ve Batum cephelerinde Ruslarla savaştı. 
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzala-
nan Ayastefanos Antlaşmasıyla Kars, Ardahan ve 
Batum savaş tazminatı yerine Ruslara bırakılınca 
Ahıska da bizden uzaklarda kalmış oldu. Nihayet 
16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasıyla Ba-
tum ile birlikte Ahıska’yı da yeniden anayurttan 
ayırdı.7

Ahıska Türkleri denilince işe Kıpçaklar ile 
başlamak gerekir. Literatürde Kıpçaklar ile ilgili 
değişik kaynaklarda bir birini destekleyen farklı 
bilgiler yer almaktadır.   

Togan, Ortaçağda gelip Orta Kür’ün güneyin-
de yerleşen ve Hristiyanlığı kabul eden Kıpçakla-
rın, daha 1208’de yerleşik kavim sıfatıyla, köy ve 
kasabalarda yaşadığını, İlhanlı Hükümdarı Abaka 
Han zamanında (1265-1282), Ahıska bölgesinde 
sahneye çıkan Hristiyan Türk Çıldır Atabekleri 
ile bu Kıpçakların İslamlaşmasının başladığını,
8Kurat, Kıpçakların (Kumanların) Irtış-Talas sa-
hasından Batıya doğru harekete geçmelerini, 
916’larda Çin’in kuzeyinde teşekkül eden Kıtay 
Devletinin faaliyeti ile bağlı olduğunu, İdil boyları-
na 1030’larda gelen Kıpçakların Rus vakayiname-
lerinde “Polosvtsı” adı ile ilk defa 1055 tarihinde 
zikredildiğini, XI. Yüzyıl sonlarında Karadeniz’in 
kuzeyindeki bozkırların Kıpçak-Kumanların eline 
geçmesi nedeniyle, bu alanın “Deşt-i Kıpçak” 
(Kıpçak Bozkırları) adını almaya başladığını,  9Kır-
zıoğlu, Kıpçakların tarihi seyirlerini; İlk Kıpçaklar 
(M.Ö. VIII- M.S. VI yy), Son Kıpçaklar (1118-1195) 
ve Ortodoks-Kıpçak Atabekler Hükümeti (1267-
1578) olarak tasnif ettiği, 10Türkeş-Günay, Batı 
Köktürkleri oluşturan topluluklardan biri olan Kıp-
çaklar, İrtiş boylarında oturan ve Çiklerin devamı 
olan Kimeklerden 10. Asırda İşim-Tobol vadilerine 
yerleşen bir Türk boyu olduğunu ve 1048 yılında 

Uzların Balkanlar’dan çekilmesi üzerine Güney 
Rusya sahasına girdiklerini,  11Tekin, Doğuluların 
“Kıpçak” diye isimlendirdikleri bu topluluklara 
çok değişik adlar verildiğini, Onlara Bizanslılar ve 
Latinlerin “Kumanos”, “Kumanoi”, “Cumanus”, 
Rusların “Polovets”, Almanlar ve diğer batılı mil-
letlerin “Falben, Falones Valwen, Pallidi”, Erme-
nilerin “Khartes”, Macarların “Kun” ve İslamların 
“Kıpçak” dediğini, 12Kalkan, Ahıska Türklerinin 
gerek gelenek gerekse dil özellikleri olarak Oğuz 
boylarından bazı farklı ayrıntılara sahip olduğunu, 
fiziki yapı itibariyle, Ahıska Türklerinin Oğuzlardan 
çok, Kıpçak boylarına benzerlik gösterdiğinin tes-
pit edildiğini, Avarların, Hazarların, Peçeneklerin 
ve Kıpçakların tatbik ettikleri yerleştirme politika-
sı ile Ahıska’nın ve Kafkasların demografik yapı-
sının hızla değişmesi üzerine Ahıskanın tamamen 
Türkleşmeye başladığını,13 ifade etmişlerdir.

Ahıska bölgesi, çeşitli kaynaklarda belirtildiği 
üzere, savaşlar veya anlaşmalar sonucunda dö-
nem dönem Selçukluların, Moğolların, Safevîlerin, 
Osmanlıların ve nihayet Rusların eline geçmiştir. 

Kurat, Türk Ordusun Tuna boyunda Ruslara 
şiddetle mukavemet ettiği gibi, Şumnu ve Rusçuk 
Kalelerinin de Rusları büyük kayıplara uğrattığını, 
General Diebiç kumandasında Balkanları aşan 
Rusların, 20 Ağustos 1829’de Edirne’yi işgal ettiği-
ni, Osmanlının barış teklifini kabul eden Ruslarla 
14 Eylül 1829 tarihinde Edirne’de barış anlaşması 
imzalandığını, 14Zeyrek, Ahıska Bölgesinin, 1267-
1578 dönemindeki İlbeylikleri devrinden sonra, 9 
Ağustos 1578 tarihinde kazanılan Çıldır Meydan 
Muharebesi sonucunda Osmanlı Devletine katıl-

Sürgünün 71. Yılında Ahıska Türkleri 

7Yunus ZEYREK, Ahıska Araştırmaları, Ankara 2006, Kazan Ofset, s.10-24.
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9Akdes Nimet KURAT, İdil Boyu ve Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavim-
leri ve Devletleri, Ankara 2002, s.72-73.
10M. Fahrettin KIRZIOĞLU, Yukarı-Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, 
TTK, Ankara 1992, s.V-VI, 1, 105, 148.
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2007, s.179.
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dığını, 15Türkeş-Günay, 310 yıl ile Anadolu’nun en 
uzun ömürlü beyliği olan Ahıska Atabeyliği sınır-
larının Azgur’dan Kars, Artvin, Tortum, İspir ve 
Erzurum’a kadar uzandığını, 16Kırzıoğlu, Selçuklu-
ların 1064-1080 yıllarında Kür ve Çoruk boylarını 
fethetmesi üzerine batıya göç eden Son Kıpçak-
ların Kür ve Çoruk boylarına gelişleri (1118-1195) 
ve Ortodoks Kıpçak Atabekler Hükümetinin (1267-
1578), 1578 yılında yapılan Çıldır savaşına kadar 
sürdüğünü, 17Sümer, Çıldır Savaşının, Tiflis başta 
olmak üzere Gürcistan’ın bir kısmının fethini ve 
Gürcü Krallarından bazılarının Osmanlı tabiiye-
tine girmelerini sağladığını, Şemsi Hanın Ahıska 
Valisi iken (1626-1627) Osmanlılar ile yaptığı bir 
savaşta mağlup olunca, askerlerinin çoğunun öl-
dürülüp kendisinin de tutsak alındığını, 18Uzunçar-
şılı, Ardahan ve Gürcistan’a giren Lala Mustafa 
Paşa ile İran Serdarı Tokmak Han arasındaki ilk 
muharebenin 986 H./1578M.’de Çıldır’da yapıldı-
ğını, Osmanlıların galebesi üzerine Lala Mustafa 
Paşa Tiflis üzerine yürüdüğünü, 19yine Kırzıoğlu, 
9 Ağustos 1578’de kazanılan Çıldır Zaferi ile; Po-
sof, Ahıska, Hırtız, Tümük, Ahılkelek, Kobliyan/
Altunkale ile Azgur gibi son Atabek Yurdunun fet-
hedilerek “Çıldır Eyaleti”nin kurulduğunu, Tiflis’in, 
Osmanlılarca fethinden sonra Kartli Ülkesinin, 
“Tiflis Eyaleti” yapıldığını, 20Zeyrek, Bedre, Azgur, 
Ahılkelek, Hırtız, Cecerek, Ahıska, Altunkale (Kob-
liyan), Acara, Maçakhel, Livana (Artvin), Yusufeli, 
Ardanuç, İmerkhev, Şavşat, Oltu, Narman, Kamk-
hıs, Posof, Ardahan, Çıldır ve Göle’nin; 1828 yılında 
Rus esaretine düşünceye kadar 250 yıl boyunca, 
Çıldır Eyaleti merkezi olan Ahıska’ya bağlı oldu-
ğunu, 21Özdemir, Lala Mustafa Paşa’nın, Ahıska 
ve Ahılkelek bölgelerini fethetmesi üzerine 1578 
kurulan ve merkezi Ahıska olan Çıldır Eyaletinin, 

1828-1829 Osmanlı Rus savaşına kadar devam 
ettiğini, Ahıska’nın 14 Eylül 1829 tarihli Edirne Ant-
laşmasıyla, Osmanlılardan ayrılarak Ruslara terk 
edildiğini, 22Karal, 1828’de Tuna bölgesinde İsak-
çı, Tulçı, Maçin, İbrail ve Hırşova kalelerini almayı 
başaran Rusların, Şumnu, Silistre ve Edirne yolu 
üzerinde savunan kuvvetler önünde durakladığı-
nı,  General Diyebiç’in komustasındaki Rusların 
1829’da Osmanlı Ordusunu yenmesi üzerine Si-
listre ve Edirne’nin düşman eline geçtiğini, Edirne 
Antlaşmasının 2. Maddesi gereğince Poti, Anapa 
ve Ahıska’nın Rusya’ya bırakıldığını, 23Aydın, 16 
Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması 
ile Kars ve Ardahan alınırken, Ahıska, Ahılkelek, 
Batum’un Türk sınırları dışında kaldığını, ifade et-
mişlerdir.24

15 Kasım 1944: Büyük Sürgün 
Günümüzde bazı topluluklar, stratejik neden-

lerle çeşitli güç odaklarının manipülasyonlarına 
ve çıkarlarına bağlı olarak, çatışma kaynağı ola-
bilecekleri gibi barış ve istikrar kaynağı da olabi-
lirler. Diğer taraftan, yerel bir sorun, bazı tarihsel 
gelişmeler, uluslararası çıkarlar ve söz konusu 
bölgedeki güç dengeleri nedeniyle uluslar arası 
bir boyut kazanabilir ve birçok aktörün müdahil 
olduğu bir sorun haline gelebilir. Ahıska Türkleri 
sorununun, bu duruma kusursuz bir örnek teşkil 
ettiğini iddia etmek mümkündür.25

Esasen sürgün, sadece Ahıska Türkleri ile 
sınırlı olmayıp, Rusya’nın egemenliğinde olan di-
ğer Kafkas Halkları ve Kırım Türkleri içinde derin 
travmalar ve hayal kırıklıkları yaratan bir olaydır. 
Sürgünün nedenleri, sonucu ve sayısal verilerine 
dair birçok kaynakta bilgi bulmak mümkündür.

Ruslar, 1944’de Ahıska ve çevresindeki Sünni 
Türkleri/ Kıpçakları, 200.000 nüfustan fazla mev-
cutları ile, dokuz asırlık yurtlarından zorla koparıp, 
Orta Asya’ya sürmüştür. 26Gürcistan’daki en trajik 
etnik drama sahip olan halklardan birisi de şüp-
hesiz Ahıska Türkleridir. Sovyet bürokrasisi Mes-
ketleri “Azeri” olarak sınıflandırmıştır. Stalin 15 
Kasım 1944’te 150.000 kadar Ahıska Türkünü Orta 
Asya’ya sürdü.27

Ahıska Türkleri, 1944 yılında Stalin tarafından 
sürgüne gönderilene kadar, günümüzde Gürcis-
tan sınırları içinde yer alan Ahıska bölgesinde 
yaşamaktaydı. Bu bölge, 1578 yılından 1829 yılına 
kadar Osmanlı topraklarının bir parçasını oluştur-
maktaydı. Ahıska bölgesi, 1829 Edirne Anlaşması 
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neticesinde Osmanlı toprağı olmaktan çıkmış ve 
Rus hakimiyetine girmiştir. Moskova Anlaşması 
(16 Mart 1921) ve Kars Anlaşması (13 Ekim 1921) 
ile Türkiye’nin doğu sınırı kesinleşmiş; Azerbay-
can, Gürcistan ve Ermenistan tarafından da kabul 
edilmiştir. Anlaşmalar sonucunda, Ahsıka bölge-
sinde yaşamakta olan Ahıska Türkleri, Sovyetler 
Birliği sınırları içinde kalarak Sovyet vatandaşı 
olmuşlardır.28

15 Kasım 1944 tarihi, yalnız Türk tarihinin de-
ğil, insanlık tarihinin de kara sayfasıdır. Zira bu 
tarih, bir kış gecesi 200’den fazla köy ve kasa-
bada yaşayan binlerce insan, birkaç saat içinde 
ocağından sökülerek yük ve hayvan vagonlarında 
Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a 
sürülmüşlerdir. Sürgün edilenlerin birçoğu yollar-
da öldü. 31 Temmuz 1944 tarihli Devlet Savunma 
Komitesi’nin gizli kaydıyla kaleme alınan kara-
rı aynen; “Ahıska, Adigar, Aspinza, Ahılkelek 
ve Bogdonovka Royanlarıyla Acaristan Özerk 
SSC’den: Türk, Kürt, Hemşin olmak üzere toplam 
86.000 kişiden meydana gelen 16.700 hanelik 
nüfustan, 40.000’i Kazakistan SSC’ye, 30.000’i Öz-
bekistan SSC’ye, 16.000’i de Kırgızistan’a tahliye 
edilsin.”  şeklindedir.29

1944’de Stalin Türkiye’ye saldırma hazırlığına 
başladığında, Kırım Türkleri, Volga Almanları, İn-
guşlar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kalmuklar gibi, 
Mesket Türklerini de, Kasım ve Aralık 1944 ayla-
rında Orta Asya’ya sürmüştür.30 Ahıska Türklerinin 
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülme 
emirleri Stalin’in direktifi doğrultusunda İçişle-
ri Bakanlığı Milliyetler Komiseri Lavrenti Beriya 
tarafından kaleme alınan 24 Temmuz 1944 tarih-
li kararla duyurulmuş, sürgün 14 Kasım 1944’te 
gerçekleştirilmiştir. Sürgün, 14 Kasımı 15 Kasıma 
bağlayan gece yarısı gerçekleştirilmiştir. Sürgü-
ne ilişkin değişik kaynaklarda farklı sayılar yer 
almaktadır. 1926 nüfus sayımında Gürcistan’da 
137.921 kişi Türk olarak kaydedilmiştir. Bazı kay-
naklarda sürülenlerin sayısı 200 bin civarındadır.31

1989 Fergana Hadisesi ve ikinci Sürgün
Nedenleri hakkında hala birçok spekülasyo-

nun yapıldığı Fergana olayları, 1989 yılında Mayıs 
ayının sonlarında patlak vermiştir. Uydurma ha-
berlerin etkisiyle Fergana’da bazı Özbek gruplar 
Ahıska Türklerine yönelik saldırılarda bulunma-
ya başlamışlardır. 23-25 Mayıs tarihleri arasında 
çatışmalar daha da alevlenmiştir. 6 Haziranda 

durumu kontrol altına almak isteyen 10 bin kişi-
lik ordu güçleri farklı noktalardan olaylara mü-
dahale etmeye başlamış, ilk aşamada Ahıska 
Türklerini çatışma bölgelerinden uzaklaştırarak 
can güvenliklerini sağlamaya çalışmıştır. Her ne 
kadar, kendi tercihleriyle göç edenler olduysa da, 
Ahıska Türklerinin Özbekistan’dan göçü gerçekte 
yeni bir sürgündür. Sonuç olarak, Ahıska Türkleri 
de kendi olanaklarıyla Azerbaycan’a, diğer Orta 
Asya cumhuriyetlerine, Rusya’nın Krasnador vi-
layetine, Kabardin-Balkar ve Çeçen-İnguş Özerk 
Cumhuriyetlerine göç etmişlerdir.32

1989 Nisanında Özbekistan’ın Kuvazay kasa-
basında başlayan bir pazar kavgası, günden güne 
büyüyerek, Ahıska Türklerinin yeni bir felaketine 
sebep oldu. Ahıska Türkleri, ana yurtları olan eski 
Türk topraklarını, kurbanlar vererek terk etmek 
zorunda kaldılar. Kendi dil, din, soy ve kan kar-
deşlerinden ayrılıp Rus askerlerinin himayesine 
sığındılar. Rusya’nın iç kesimlerine, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’a taşındı-
lar.  33Mesketlerle Özbeklerin çatışmaları, esasın-
da küçük bir çatışmadan çıkmıştır. 23 Mayıs 1989 
günü Fergana’da Kuvasai kasabasında meyve 
satan Özbek kadın ile bir Mesket genci arasında-
ki tartışma, birdenbire kavgaya dönüşmüş ve bu 
kavga, 3 ve 4 Haziran günlerinden itibaren de Fer-
gana, Margilan, Taşlak ve Kuvasai şehirlerinde 
tam bir ayaklanma halini almıştır.34

Yaşadıkları Ülkeler ve Ahıska’ya Dönüş 
Çabaları
Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkeler ve nü-

fusları bakımından değişik kaynaklarda farklı sa-
yılar yer almaktadır. 

Bugün yarım milyon civarındaki Ahıska Türkü 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Uk-
rayna, Sibirya ve Kuzey Kafkas ülkelerinde dar-
madağınık bir halde hayat mücadelesi vermekte-
dirler.35 

Sürgünün 71. Yılında Ahıska Türkleri 
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Bir başka kaynağa göre, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri’ne sürgün edilen Ahıska Türkle-
rinin 1989 yılı itibariyle nüfusları; Özbekistan’da 
180.000, Kazakistan’da 30.000, Kırgızistan ve Türk-
menistan 75.000, Azerbaycan’da 12.500 kadar idi. 
Bugün Özbekistan’daki nüfusun tamamına yakını 
bu ülkeyi terk etmiştir. Buna orantılı olarak Azer-
baycan’daki sayılarında artış olmuştur. Türkiye’de 
Ahıskalı olduğunu unutmamış olanlar 1930-1944 
yılları arasında sınırı geçerek Türkiye’ye sığınan-
lar ve onun evlatlarıdır.36 Ahıska ve çevresinin 
Çarlık Rusya’sı elinde geçen doksan yıllık haya-
tı, zulümlerle doludur. Halkın bir kısmı Türkiye’ye 
göç etmiş; Ağrı, Muş, Çorum, Hatay ve Bursa yö-
relerine yerleşmiştir.37

İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında 
yurtlarından sürülen halkalara 28 Nisan 1956’da 
hakları iade edilerek yurtlarına dönmelerine izin 
verilmiş, ancak bu hak Ahıska Türklerine veril-
memiştir. Zirâ, Sovyetler Birliği Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Kruşçev, 1956 yılındaki Yirminci 
Kongre’de yaptığı konuşmada Kuzey Kafkas halk-
larının -Balkar, Çeçen, İnguş, Kalmuk ve Karaçay- 
kendi topraklarına dönebileceklerini ifade etmiş, 
ancak Ahıska Türklerini, Almanları ve Kırım Tatar-
larını, hakları iade edilecek halklar arasında say-
mamıştır.38 Sürgüne gönderilen halkların hakları 
1956-1957 senelerinde Sovyet Hükümeti tarafın-
dan geri verilirken Ahıska Türkleri, Kırım Tatarları 
ve diğer bazı Müslüman milletler bu uygulamanın 
dışında tutuldular.39

Ahıska Türklerinin dönüş taleplerini Sovyet 
döneminde cevapsız bırakan Gürcistan, 1992 yı-
lında Şevardnadze’nin iktidara gelmesi üzerine 
ülkede hafifleyen kriz ile birlikte Ahıska Türkle-
rinin dönüşü meselesi gündeme gelebilmesini 
mümkün kılmıştır. Kaldı ki 9 Aralık 1996’da yayım-
lanan 802 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
Gürcistan’dan sürülen “Mesketyalıların” geri 
dönüşüne ilişkin yasal ve toplumsal sorunları çöz-

meye yönelik devlet programını açıklamaktaydı. 
Yine, 14 Mart 1999 tarihli ve 104 sayılı “Güney 
Gürcistan’dan 1940’larda Sürülen Halkaların Re-
habilitasyonu ve Geri Dönüşüne İlişkin Hükümet 
Komisyonu Kurulmasına Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi” Ahıska Türklerinin geri dönüşü-
nü düzenleyecek bir komisyonun kurulmasına 
ilişkindir. Ahıska Türklerinin geri dönüşüyle ilgili 
olarak, Gürcistan’ın Avrupa Konseyi Üyesi olması, 
Gürcistan açısından bir dönüm noktası olmuştur. 
Ancak Gürcistan’ın Avrupa Konseyi üyeliği şartlı 
bir üyeliktir ve şartlar arasında Ahıska Türkleri-
nin geri dönüşünün sağlanması yer almaktadır.40

Gürcistan, 1996 yılında Avrupa Konseyi üyeliği 
için müracaat etmiş ve Ahıska Türkleri mesele-
si hakkındaki Viyana Müzakerelerinden kısa bir 
süre sonra 29 Nisan 1999’da, Gürcistan, Avrupa 
Konseyinin kırk birinci üyesi olarak kabul edil-
miştir. 20 Mayıs 1999’da ise Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesini, 07 Temmuz 2002’de ise Ahıska 
Türklerinin ana meselesi olan mülkiyet hakkıyla 
alakalı 1 Nolu Protokolü bazı çekinceler ileri sü-
rerek imzalamıştır.

Ahıska Türkleri ve Türkiye’de İskân 
Politikası 
Ahıska Türklerinin Türkiye’ye göç etme ne-

denlerinin başında, 1989 yılında Özbekistan’ın 
Fergana bölgesinde çıkan olaylar olduğu söyle-
nebilir. Diğer nedenler arasında, Türkiye’ye duyu-
lan özlem ve yakınlık, çocukların Türk kültüründe 
yetiştirilme isteği, akraba ilişkisi, vatanda olma 
arzusu ve gelecek kaygısı sayılabilir.

3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Ka-
bulü ve İskânına Dair Kanun ve 92/3706 sayılı BKK 
uyarınca 150 Ahıskalı aileden 120’si getirilerek 
yurda getirilerek Iğdır’daki geçici göçmen konut-
larına yerleştirilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masından hemen sonra Türkiye’ye göç etmeye 
başlayan Ahıska Türkleri Iğdır, İstanbul, Yalova, 
İzmir, Konya, Çanakkale, Ankara, Aydın, Denizli, 
Kocaeli, Bursa ve Antalya şehirlerine yerleşmeye 
başlamışlardır. Ahıska Türklerin göçü, 1996-1997 
yıllarından sonra büyük bir hızla artarak devam 
etmiştir. 

Bugün yarım milyona yakın Ahıska Türkü, Ka-
zakistan (145.000), Kırgızistan (57.000), Türkme-
nistan, Azerbaycan (106.000), Özbekistan (30.000), 
Türkiye (200.000), Rusya (70.000), Ukrayna 
(18.000), Sibirya, Kuzey Kafkas ülkeleri ve çeşitli 

Kadir KEMALOĞLU  /  Ayşenur KEMALOĞLU 

35Yunus ZEYREK, Ahıska Araştırmaları, Kazan Ofset, Ankara 2006, s.32.
36Kıyas ASLAN, Ahıska Türkleri, Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Yayın No:1, Ankara 1995, s.13,23.
37Yunus ZEYREK, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Pozitif Yayıncılık, 
Ankara 2001, s.28, 64.
38Ayşegül AYDINGÜN, İsmail AYDINGÜN, Ahıska Türkleri Ulusötesi 
Bir Topluluk Ulusötesi Aileler, Ahmet Yesevi Üniversitesi, İnceleme 
Araştırma Dizisi No:21, Kasım 2014, s.51.
39M. Vedat GÜRBÜZ, Kafkasya’da SiyasetÇatışma Ortamı ve Taraf 
Güçler, Kadim Yayınları, Ankara 2012, s.299.
40AYDINGÜN-AYDINGÜN, age, s.72-75.

Yıl: 29 • Sayı: 131



28 29

ülkelerinde (3.000) dağınık halde toplam 629.000 
kişi olmak üzere, hayat mücadelelerine devam 
etmektedirler.

Mevsimlik olarak çalışmaya gelenler ha-
riç, halen yaklaşık 50-60 bin Ahıska Türkü’nün 
Türkiye’de yaşadığı tahmin edilmektedir. 2014 
yılı itibarıyla resmi makamlarca verilen rakamla-
ra göre yaklaşık 28 bin Ahıska Türkü vatandaşlık 
elde etmiştir. 

Sonuç ve Değerlendirme
Ahıska Türkleri, 15 Kasım 1944’de benzeri-

ne zor rastlanacak bir şekilde, yaklaşık bin yıllık 
yurtlarından sökülüp Orta Asya’ya (Özbekistan, 
Kazakistan ve Kırgızistan’a) sürgün edildiler. Her 
ne kadar sürgüne gönderilen Ahıskalı sayısı res-
mi kayıtlara 86.000 kişi olarak geçse de, II. Dünya 
Savasında askere alınan 50.000 Ahıska Türkünün 
dışında kalan 135.000 kişinin sürgüne gönderildiği 
dikkate alındığında, bu sayının resmi rakamların 
iki katına yakın olduğu açıktır.  Bu konuda yayın-
lanan birçok kaynak, 1944 yılında yaklaşık 200.000 
kişinin sürgüne gönderildiği bilgisini içermektedir.  
Dahası, bu sürgün son da değildir. Büyük sürgün-
den 45 yıl sonra, 1989 yılında Özbekistan’ın Ferga-
na bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri ile Özbek-
ler arasında meydana gelen olayların büyümesi 
üzerine, başta Azerbaycan olmak üzere Rusya’nın 
Krasnador şehri ile Ukrayna ve Kafkasya’ya göç 
etmişlerdir. 

Bunun dışında, 1992 yılında çıkarılan 3835 sa-
yılı Kanun çerçevesinde başlayan ilk göç Iğdır’a 
olsa da, halen ülkemizde vatandaşlık hakkı kaza-
nan 28.000 kişi dahil, 50-60.000 Ahıska Türkü ya-
şamaktadır. Ayrıca, 3835 sayılı Kanunun 1. Mad-
desine istinaden Ukrayna’da yaşanan olaylar 
nedeniyle 2015/7668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca, Türkiye’ye getirilen Ahıska Türkü 677 
aile, 2015 yılının Aralık ayında Erzincan’ın Üzümlü 

İlçesinde yapılan konutlara yerleştirilmesi mem-
nuniyet verici bir gelişmedir. 

Bugün sayıları 550-600.000 civarında olan ve 
Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Sibirya ve Kuzey 
Kafkas ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletlerinde 
yaşayan Ahıska Türkleri, bütün baskı ve göçlere 
rağmen milli benliklerinden hiçbir taviz vermemiş 
temiz bir Türk topluluğudur. Ahıska Türklerinin, 
temel talebi 1996 yılında Avrupa Konseyine üye-
lik başvurusu yapan Gürcistan Devletinin verdiği 
sözü yerine getirmesi, yani Ahıska Türklerini öz 
vatanlarında yeniden iskân etmesi ve mallarını 
iade etmesidir.
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Ülkeler, büyüklüklerine, konumlarına ve doğal 

kaynaklarına göre birbirinden farklı varlıklara sa-
hip olmakla kalmayıp her birinde yaşayan insan-
lar da tarihleri, kültürel tutumları, sosyal yapıları 
ve ekonomik cüretkârlıkları bakımından birbirine 
nazaran büyük farklılıklar gözetir. Milletler arasın-
da eşitsizlik vardır ve olmaya da devam edecektir.

Üç yüz yıl önce, Alman merkantilist yazar Von 
Horingk şu değerlendirmeyi yapıyordu;

“Bir ulusun bugün için kudretli ve zengin 
olup olmaması, gücünün ve zenginliğinin bü-
yüklüğüne ya da sağlamlığına değil esas olarak, 
komşularının aynı şeylere kendisinden daha çok 
ya da daha az sahip olmasına bağlıdır.”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nca; ül-
kelerin; doğumdan hayatta kalma ümidi, yetişkin 
okuryazarlık oranı ve fert başına Gayri Safi Milli 
Hasıla’ yı esas almak sureti ile yaptığı “Beşeri 
Kalkınma” sıralamasında Nijerya en altta, Japon-
ya en üstte yer alırken Türkiye altmışıncı sırada 
yer almıştır.

Bugün ki dünya politikasının düzeni şöyle gö-
rünmektedir;

• Hem toplam dünya hasılası, hem toplam as-
keri harcamalar paylarında, en büyük beş güç 
odağından, başka pek çok ulusa doğru bir kay-
ma gerçekleşmiştir. Yakın bir gelecekte, hiçbir 
devletin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, 

Japonya ve Avrupa Birliği (AB) “Pentarşi” sine 
katılması mümkün görülmemektedir.

• Bu beşli arasındaki verim dengeleri şimdi-
den belli yönlere doğru eğilmeye başlamıştır. Bu 
eğim, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve Rusya’ 
dan ve Avrupa Birliğinden Japonya’ ya ve Çin’ e 
doğrudur. Birleşik Devletler ve AB kabaca aynı 
verim ve ticaret gücüne sahiptirler. Rusya ve Ja-
ponya’ da kabaca aynı durumdadırlar. Her ikisi de 
Birleşik Devletlerin ve AB’nin verim gücünün an-
cak üçte ikisine sahiptirler. Çin Halk Cumhuriyeti 
gerilerde olmasına rağmen hepsinden daha hızlı 
büyümektedir.

• Askeri açıdan hala iki kutuplu dünya mev-
cuttur. Yani; yalnızca Birleşik Devletler ve Rusya 
birbirlerinin yok olmasını sağlayacak kapasiteye 
sahiptirler.

Dünya Devleti; niteliği gereği, başka bütün 
uluslar karşısında durumunu koruma yeteneğine 
sahip bir devlet olmakla birlikte gelişen bir ekono-
mik tabanın mevcudiyeti de gerekir.

Uluslararası sistem içinde yer alan bugünkü 
Büyük Güç sahibi dünya devletleri, kendilerinden 
önce gelenlerin hepsinin karşı karşıya kaldığı iki 
tehditle baş etmek zorundadırlar.

TÜRKİYE NEDEN BİR 
DÜNYA DEVLETİ 
OLMAK ZORUNDADIR

Dr. Atilla Tanrıverdi1

1E.Başmüfettiş
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• Kimilerinin öbürlerine göre daha zengin ol-
malarına yol açan eşitsiz ekonomik büyüme dü-
zenleri,

• Rekabete dayalı, ara sıra da tehlikeli olan dış 
koşullar.

Anadolu coğrafyası; jeostratejik, jeopolitik, 
ekostratejik imkanların yanında tarih boyunca da 
tehditler altında kalmıştır.

Bu coğrafyada; sürekli ve kalıcı olarak ya-
şamayı Türk Milleti başarabilmiştir. Türkiye’ nin 
etrafı sürekli problemli olan ülkelerle çevrili olma-
sına rağmen Rusya’ nın kendiliğinden dağılması 
sonucu bağımsızlığını kazanan; Kafkaslar’ da 
Azerbaycan, Orta Asya’ da; Kazakistan, Türkme-
nistan, Kırgızistan ve Özbekistan kardeş devletleri 
Türkiye’ yi  lider konuma getirmiştir.

Bugünkü dünya; Doğu, Batı ve Bağımsızlar 

olarak bloklaşmıştır. Balkanlardan Çin sınırına 
kadar Türk Alemi, Hindistan Yarımadası, Fars ve 
Arap Alemi, Afrika, Güney Amerika sömürü alan-
ları olarak tefrik edilmiştir. Rekabet, bu mahal 
ekonomiler üzerindedir.

Türklük Aleminin dördüncü güç olarak teş-
kilatlanması kaçınılmazdır. Bu husus, müstakil-
muhtar kişilik sahibi olmak, mamur ülke, müreffeh 
millet, güçlü devlet için temel politikalardan biri-
sidir.

Bloklarla aramızdaki ekonomik ve teknik far-
kın kısa zamanda kapanması ve dünya olaylarını 
yönlendirmek veya sebep olmak gibi bir duruma 
gelebilmek için Türkiye’ nin bir dünya devleti ol-
ması elzemdir. Bu da aynı zamanda Beşeri Kalkın-
ma Endeksinde Japonya’ ya doğru yaklaşmakla 
olacaktır.         

Dr. Atilla Tanrıverdi
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BİLİRKİŞİ RAPORU
İç Anadolu’ nun  bir ilçesindeki sağlık kuru-

mundaki yolsuzluk olayını inceleme ve soruştur-
ma yapmak üzere görevlendirildim. Konu sağlık 
meslek lisesinde müdürün kurum dışından mute-
met ayarlamak ve biri kurum içi nüshası için doğ-
ru Muhasebe Müdürlüğüne verilen farklı bordo 
hazırlamak suretiyle hayali öğretmenlere maaş ve 
ek ders ücreti ödenmiş göstermek suretiyle zim-
mete para geçirme suçu işlenmişti. Olayın ortaya 
çıkması ise bir tesadüfin eseri. Aynı ilde görev ya-
pan Sayıştay denetçileri evrak üzerinde denetim 
yapar iken sağlık meslek lisesinde görev yapan 
bir öğretmenin maaşının (yan ödemesinin) yan-
lış hesaplandığı konusunda tereddüt hasıl olma-
sı nedeniyle birinci elden doğrusunun ne olması 
gerektiğini doğrudan sağlık meslek lisesi müdü-
ründen öğrenmek istemişler. Tesadüf o ki o gün 
müdür izinde olduğu için telefona yerine vekalet 
eden müdür yardımcısı çıkıyor. Ona soruyorlar. O 
da gerekli açıklamayı yaptıktan sonra söz konu-
su öğretmenin ismini sormuş. Öğretmenin adının 
söylenmesi üzerine o isimle bir öğretmenin okul-
larında görev yapmadığını ifade etmesi üzerine 
olay çorap söküğü gibi ortaya çıkıyor.

İnceleme ve soruşturmayla ilgili olarak yap-
mış olduğum ön araştırmada konunun adli yö-
nünün daha önce yargıya intikal ettirildiği ve 
cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan 

iddianamenin mahkemece kabul edilmesi ve da-
vanın halen devam ettiğinin tarafımca öğrenil-
mesi üzerine bilgi ve belge almak için Ağır Ceza 
Mahkemesinde davaya bakın hakim ile görüştüm. 
Mahkeme Başkanı olayın tazmin boyutu olması 
nedeniyle bir an önce tazmin raporunun mahke-
melerine gönderilmesini rica etti. Ben de en kısa 
sürede raporu hazırladım. Raporu verdikten sonra 
aynı ilde görev yaptığım başka bir iş ile ilgili olarak 
adliyede aynı hakimi ziyaret ettim. Dava konusu-
nu hangi aşamada olduğunu sordum. O da, bana 
davayı bilirkişiye verdiğini söyledi. Hâlbuki dava 
öncesinde konu hem Sayıştay denetçleri, hem 
Maliye Bakanlığı Muhasebe Kontrolörleri, hem 
de olay sağlık kurumunda geçtiği için Sağlık Ba-
kanlığı Müfettişi olarak tarafımdan incelenmişti. 
Ortada üç adet aynı konuyla ilgili olarak üç adet 
resmi rapor olması nedeniyle konunun tekrar bi-
lirkişiye verilmesini yadırgamıştım. Hakime, sitem 
de bulunarak olayın fenni ve tıbbi bir konu olma-
dığını, üstelik üç adet resmi rapor var iken neden 
bilirkişiye gidildiğini sordum. Ayrıca, söz konusu 
raporlarda sabit belgeli hayali bordolar ve olay-
da sanığın ikrarı var iken asgari hukuk bilgisi olan 
herkesin konu ile ilgili kanaatini oluşturabileceği-
ni ima ettim. Hakim de olayın daha net bir şekilde 
ortaya konması gibi sudan bahaneler ileri sürdü. 

DENETİM ANILARI
Derleyen: Ömer Yürekli*

*Sağlık Bakanlığı Sağlık Başdenetçisi
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Aradan bir yıl geçtikten sonra başka bir iş 
için yine aynı ile gittiğimde avans çekmek için 
Muhasebe Müdürlüğü uğradım. Muhasebe Mü-
dürü ile sohbet anında bana olay ile ilgili son 
gelişmelerden bilgim olup olmadığını sordu. Ben 
de olmadığımı söylemem üzerine çekmecesinden 
bilirkişi raporunu çıkardı ve bana uzattı. Raporu 
okuduğumda gayri ihtiyari tükürerek yere attım. 
Zira bilirkişi raporunda akı kara, karayı da ak yap-
mışlar asıl suçluları korumuşlar ve olayda suçu 
olmayan insanları da sırf imzaları var diye onları 
suçlamışlar. Güya bu bilirkişiler adalete yardımcı 
olacaklar, yazıklar olsun… 

(Gönderen: Mehmet Ali Yasemin, Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Başdenetçisi)

SİZ FARKLI YAKLAŞIYORSUNUZ…
Akdeniz bölgesinde bunan illerimizden birin-

de genel denetimde idim. Genel denetim çerçe-
vesinde İl Sağlık Müdürlüğünün, 112 Acil Sağlık 
Hizmetlerinin ve il sınırları içerisinde bulunan özel 
hastanelerin denetimi söz konusu idi. Denetim tür 
olarak uygunluk denetimi idi. 

Denetime hastanelerden başlamıştım. Bir 
hastanenin denetimi ortalama 2 gün civarında sü-
rüyordu. Sabah erkenden hastaneye gidiyor, en 
geç ertesi gün akşam itibariyle rapor dahil dene-
timi bitiriyordum. Yoğun bir çalışma temposu söz 
konusu idi.

Denetimi Bakanlığın hazırladığı “denetim kri-
terlerine” göre yapıyordum. Bu kriterleri ve söz 
konusu kriterlerin dayanağı olan mevzuatı  baz 
alıp ona göre değerlendirme yapıyordum.

Denetimi devlet denetim elemanı olmanın ge-

rektirdiği ciddiyet içerisinde, insan odaklı bir yak-
laşımla, denetimin rehberlik boyutuna da önem 
vererek yapıyordum.

Denetim sırasında doğal olarak aksaklıklar, 
eksiklikler,  sorunlar vb. hususlar  tespit ediyor, 
bunlara eldeki mevzuat çerçevesinde yaklaşıyor, 
bunun da ötesinde ilgili mevzuattaki aksaklık ve 
eksiklikleri de tespit etmeye çalışıyordum. Bu 
noktada denetim sırasında Hastane yetkililerinin 
dile getirdiği sorunları, aksaklıkları, Bakanlığın 
çözmesi gerektiğini düşündükleri konuları, mev-
zuatta yetersiz gördükleri hususları dikkatlice din-
liyor,  not alıyordum. Gerek not alırken ve gerekse 
onları dinlerken beşeri münasebetin gerektirdiği 
müspet değerlere göre hareket ediyordum. 

Denetim görevini bu şekilde yaparken bir çok 
özel hastanede şu sözlerle karşılaştım: 

“Müfettiş Bey siz farklı yaklaşıyorsunuz. Et-
raflıca dinliyorsunuz, çözümsel yaklaşıyorsunuz.  
Keşke herkes sorunlarımıza sizin gibi  çözümsel 
yaklaşsa!”

Bu sözleri bir çok hastanede teftiş vermekle 
görevli çalışanlardan duyduğumu hatırlıyorum. 

Benim yaptığım sadece görevimi insani de-
ğerleri baz alarak,  denetimim rehberlik boyutunu 
da göz önünde bulundurarak, zaman zaman bunu 
öncelleyerek yapmamdı. Denetim elemanlarının, 
mevzuatı geliştirme, mevzuatın gelişmesine katkı 
yapma, aksayan ve eksik hususlarda önerilerde 
bulunma şeklindeki görevlerini yapmaktan ibaret-
ti. Bu da aslında denetim elemanlarının en önemli 
görevleriydi.

(Gönderen: Ömer Yürekli, Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Başdenetçisi)

Denetim Anıları
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Gerek günlük konuşma dilinde gerekse bir 

konuyu yazarken ünlüler tarafından söylenmiş 
sözleri kullanırız. Bu sözlerin çoğu atasözü ve de-
yim gibi düşünce dünyamızda yer almıştır. Sağlıklı 
düşünce ve iletişimin kurulabilmesi için dilimize 
yerleşmiş meşhur sözlerin tarihçelerini öğrenmek 
ve anlamlarını doğru kavramak gerekir.

Ben meşhur sözlerden bazılarını seçerek han-
gi bağlamda söylendiklerini ve neyi düşündür-
düklerini değerlendirdim. Bu sözleri konuşmada 
tartışmada kullanırken gerçek anlamını bilmekte 
fayda vardır.

Meşhur sözlerin tarihçeleri ve düşündürdük-
lerinden bir demet sunuyorum. İlgi ve talep olursa 
meşhur sözlerin tarihçeleri ve düşündürdükleri 
devam edecektir.

SENDE Mİ BRÜTÜS
 Julius Sezar
Roma halkı tarafından sevilen bir lider olan J. 

Sezar henüz 55 yaşında iken 15 Mart MÖ 44'te, 
M. J. Brütüs liderliğindeki kızgın bir grup senatör 
tarafından hançerlenerek öldürülmüştür.

Bir rivayete göre Brütüs, Sezar'ın en yakın ar-
kadaşı bir rivayete göre evlatlığı hatta bir rivayete 
göre ise öz oğludur. J. Sezar'ın ölmeden önce sal-
dırganlara karşı koymaya çalıştığı, fakat kendini 
sırtından hançerleyenlerden birinin Brütüs oldu-

ğunu görünce, “Sen de mi Brütüs?” diyerek karşı 
koymayı bıraktığı rivayet edilir.

Günümüzde bu özdeyişi insanlar ihanete uğ-
radıklarını zaman kullanmaktadır.

Tarihe mal olmuş bu özdeyişler bir slogan gibi 
kullanılıp gerçekliğinden koparıldığında bize ibret 
olması ya da ders vermesi de ortadan kalkar, ma-
sajı doğru anlayamayız.

“Sen de mi Brütüs?” sözünü biliriz ama bu 
sözü oluşturan nedenler nelerdir ve sonuçta ne 
olmuştur onu düşünmeyiz. Neden sonuç ilişkisi 
kurmadan ve bağlantılarını değerlendirmeden, 
tabiri caizse kitabın ortasından alınan bir söz işe 
yaramayan vitrinlik sözlere dönüşebilir.

Brütüsü ihanete zorlayan ne idi? Brütüs 
Sezar’a bu kadar yakınken neden ona ihanet et-
miştir.

Sezar’a ihanetle suçlanan Brütüs, kendinden 
önce Roma tarihine şan vermiş bir cumhuriyetçi 
liderin adıdır Lüsiüs Brütüs. Krallığı devirip cum-
huriyeti getiren grubun lideri olmuş, hatta krallığı 
tekrar getirmek isteyen iki oğlunu da halka ibret 
olsun diye idam ettirmiştir.

Sezar halk tarafından sevilmesiyle birlikte 
diktatörlük özellikleri olan bir kraldı. Diktatörlük 
eğilimlerine karşılık halk Lüsiüs Brütüs’ün heykeli 

MEŞHUR SÖZLERİN TARİHÇELERİ 
VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Durdu Güneş1

1Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Şair, Yazar

Ocak-Haziran 2016/1



36 37

üzerine “Uyuyor musun Brütüs?” diye mektuplar 
koyarlarmış. Halk arasında Sezar'ın yakını olan 
Brütüs’ü aşağılamak ve ilk Brütüs’ü yüceltmek 
için “Brütüs ismine layık değil” diye onu çileden 
çıkaracak dedikodular yayılmış

Brütüs bu kışkırtmalar sonucu kendini ispatla-
mak için gizli teşkilata girmiş ve Sezar'ı sırtından 
hançerlemişti.

Brütüs bir ihanetin adresi olurken onu ihanete 
götüren halkın dedikodularının, kışkırtmalarının 
ne kadar büyük bir rol oynadığını düşünmemiz 
gerek.

Sezar’ın kendi evlatlığı tarafından öldürülmesi 
Roma halkı tarafından bir kırılma noktası olmuş, 
“Roma ideali” terkedilerek halk doğuya göç et-
meye başlamıştır.

Brütüs, bir rivayete göre bu cinayetin ardın-
dan felsefeyle uğraşmaya başlamış, ancak o yıl 
içinde intihar etmiştir.

Bir diğer rivayete göre ise, Sezar taraftarları-
nın ordusu karşısında askerleri bozulmuş, harbi 
kazanmak ümidi kalmayınca kendi kılıcının üstüne 
atılarak ölmüştür.

Brütüs hikayesinden çıkaracağımız sonuç ta-
biri caizse halkın gazına gelmemek gerekir. Biz de 
bir atasözü vardır. “Yiğitsin derler candan eder-
ler, cömertsin derler maldan ederler.” Mevlana 
‘da “Aldırma söylenenlere: Varsın, görenler seni 
bir ot sansın. Sen gül ol da, uğruna ötmeyen bül-
bül utansın» diyerek insanın kendi gerçekliğinden 
uzaklaşmamasını öğütler.

Brütüs’ün sonu ise yine bizde “etme bulma 
dünyası” dediğimiz deyimi düşündürür. Yani ya-
pılan hiç bir şeyin karşılıksız kalmayacağını bu 
dünyada kötülük edenin, başına o büyüklükte bir 
kötülük geleceği gerçeğini bize bir kez daha ha-
tırlatır.

BİR ÜLKEDE NAMUSLULAR, EN AZ NAMUS-
SUZLAR KADAR YÜREKLİ OLMADIKÇA, O ÜLKE-
DE KURTULUŞ YOKTUR.

 İsmet İNÖNÜ
Bir deyimimiz vardır “galatı meşhur” yani ke-

lime ve deyimlerin yaygın olarak yanlış biçimde 
kullanılması sonucu doğrusunun yerini almasıdır. 
“Herkesin doğru zannettiği yanlış” da denebilir.
Bir de atasözümüz var. “Galatı meşhur lügati sa-
hihden evladır.” Yani doğru bilinen yanlışlar, az 
bilinen yanlışlara tercih edilir ve üstün tutulur.

İsmet İnönü'ye atfedilen bu söz, galatı meş-
hurdur. Sözün orijinali o dönemin Başbakanı olan 
İsmet İnönü'nün 5 Temmuz 1931 yılında TBMM’de 
yaptığı konuşmada; “Arkadaşlar eğer bir mem-
lekette erbabı namus laakal, eşirra kadar sabur 
olmazsa, o memleket behemehal batar" sözüdür. 
Yani “Namuslular, şer/kötü/namussuz insanlar 
kadar sabırlı olmazsa, o memleket batar” demiştir.

Bu sözün söylenmesine sebep olan olaya ge-
lince, o dönemde devrimlere karşı basında sert ve 
abartılı eleştiriler yapılmıştır. Bu durum karşısın-
da, bazı milletvekilleri bu yayınlar üzerine hükü-
metin ne gibi önlemler alındığına ilişkin gensoru 
önergesi vermiş ve bu tür yayın organlarının ka-
patılmasını istemişlerdir.

Başbakan İsmet İnönü hükümet olarak basına 
karşı kapatma yaptırımın uygun olmadığı düşün-
cesiyle eleştiriye katlanmayı bilelim anlamında 
milletvekillerine sabır telkin etmiştir.

Sözün orijinali Victor Hügo’nun Sefiller roma-
nında geçer. “Namuslular da namussuzlar kadar 
cesur olmalı.”

Bu söz üzerine düşünmek gerekir.
Namusluların namussuzlar kadar yürekli ol-

ması arzulanan bir şeydir. Ama namussuz daha 
güçlü olabilir veya namussuz olduğu için hile 
yapabilir. George Owen’in bir sözü var. “Yağmur, 
namuslunun da üstüne yağar, namussuzun da. 
Ama namusluyu daha çok ıslatır. Çünkü namus-
suz, namuslunun şemsiyesini çalmıştır.” Bu du-
rumda namuslunun hakkı ne olacaktır? Üzerinde 
durulması gereken bir husus budur.

Eğer bir kişi zayıf, güçsüz, korkak ama haklı 
ise her halükarda onun korunması gerekir. Bir ül-
kede adalet varsa, orada hukuk devleti egemense 
namussuzlar cesur da olsalar kötülük yapamaya-
caklardır. Haksızlığa uğrayan herkesin cesur ve 
güçlü olmasını bekleyemeyiz. Hukuk devletinin en 
büyük amaçlarından biri de zayıfı güçlüye karşı 
korumak değil midir?

Kulağa hoş gelen ve sanki ciddi bir sorunu 
hemen çözüyormuş gibi görünen "namuslular 
namussuzlar kadar güçlü olmalı" sözü güzel hoş, 
veciz bir dilektir. Ama asıl olan teorik bir dilek ma-
hiyetinde olan bu sözlere sığınmaktan ziyade akıl, 
bilim ve ahlak ekseninde adaleti gerçekleştirecek 
hukuk devletini inşa etmemiz gerekir. Yoksa na-
muslu insanların daha cesur olmasını dileyerek  
hiç bir zorbalığı, zulmü, hukuksuzluğu önleyemeyiz.
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HEPİMİZ GOGOL’ÜN PALTO’SUNDAN ÇIKTIK
Dostoyevski

Palto, Nikolay Vasilyeviç Gogol'un 1842 yılın-
da yayımlanan hikâyesidir.

Yazar sıradan bir memur olan Akakiy 
Akakiyeviç’in kaygılarını, geçim zorluğunu, ada-
letsiz bir gelir dağılımını gerçekci bir yaklaşımla 
anlatır. Dönemin Çarlık Rusya’sında adaletsizlik-
ten bahsetmek, egemenleri eleştirmek affedilmez 
bir suçtur. Eser yayınlandığı dönemde büyük tepki 
alır ve Gogol Rus insanını aşağılamakla suçlanır.

Palto isimli öykü gerçek hayattan esinlenerek 
kaleme alınmıştır. Gogol bir gün arkadaşlarıyla 
sohbet ederken, Gogol’a yıllarca para biriktirip 
tüfek alan ancak onu dereye düşürerek bunalıma 
giren av meraklısı bir memurun hikayesini anlat-
mışlar. Memur tüfeğin kaybıyla bunalıma girmiş 
bunun üzerine arkadaşları aralarında para top-
layıp ona yeni bir tüfek alarak onu bunalımdan 
kurtarmışlar.

Akakiy Akakiyeviç sıradan bir memurdur. İşi-
ne şevkle bağlıdır. “Mektup temize çekme” işiy-
le görevlendirilmiştir. Bütün dünyası iş merkezli. 
Mekanikleşen, mumyalaşan bir tek düze bir hayatı 
vardır. İş arkadaşları sürekli onunla alay ederler.

Akakiy Akakiyeviç’in paltosu eskimiştir. Ta-
nıdığı terzi Petroviç’e uğrayarak tamir edilmesini 
ister. Ancak terzi Petroviç onun onarılmaz oldu-
ğunu yeni bir palto diktirmesi gerektiğini söyler. 
Akakiyeviç’in ısrarı bir işe yaramaz. Akakiyeviç 
maaşına oranla pahalı gelen bir paltonun dikilme-
sine razı olmak zorunda kalır.

Palto dikilir. Akayeviç paltoyla işe gittiğinde 
gündem konusu olur. Bu paltoyu ıslatalım diye 
çay davetini teklif ederler. İş arkadaşlarından biri 
Akakiyeviç’in fazla bunaldığını görünce ona acır. 
Onun adına arkadaşları kendi evine davet eder.

Davete katılan Akakiyeviç vestiyere astığı pal-
todan kaygı duyar. Davetin sonunu beklemeden 
izin ister.

Gece tenha sokaklardan geçerken önüne çı-
kan iki kişi paltosunu zorla elinden alırlar. Bekçi 
ilgilenmez "yarın karakola uğra" der. İş arkadaşla-
rı Akakiyeviç’e "mühim adam"a gitmesini salık ve-
rirler. Ancak onun hırsızları bulacağını söylerler.

Akakiyeviç "mühim adam"a gider. Zor bela hu-
zura çıkar. Ama mühim adam Akakiyeviç’e kızar. 
“Bu ne cüret! Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor 
musunuz? Karşınızda kim var biliyor musunuz” 

diye ona hiyerarşinin basamaklarını hatırlatır. 
"Memura, şefe, müdüre uğramadan" nasıl kendi-
ne gelindiğini" azarlayarak söyler.

Akakiyeviç nihayet ölür. Akakiy Akakiyeviç'in 
ölümünden sonra hayalet olarak kasabada görül-
düğüne ve geceleri insanların paltolarını aldığına 
dair söylentiler çıkar. En son olarak mühim adamın 
paltosunu Akakiy Akakiyeviç’in hayaleti zorla alır.

Bu eser "Gerçekçi Rus Edebiyatı"nın mihenk 
taşı olarak değerlendirilmektedir.. Egemenleri 
eleştirmek kolay bir şey değildir. Büyük bir risk al-
maktır. Surdan gedik açtıktan sonra oradan iler-
lemek kolaylaşır. Dostoyevski, Gogol'a ve eserine 
ilişkin "Hepimiz onun Palto'sundan çıktık" diyerek 
eserin önemini dile getirmiştir. Çünkü artık otori-
teye karşı bir söz söylenmiştir. İkinci sözü söyle-
mek kolaylaşmıştır.

Her ülkede, halkın sesi olacak yürekli yazar ve 
sanatçılara büyük ihtiyaç vardır. Dreyfüs davasıy-
la ilgili Emile Zola’nın dönemin Cumhurbaşkanına 
açık mektup olarak yazdığı "suçluyorum" isimli 
yazısı haksızlıklara uğrayanların sesi olmuş ve 
adalet tarihinde unutulmaz sayfaya dönüşmüştür.

Mehmet Emin Yurdakul “Bırak Beni Haykıra-
yım” başlıklı şiirinde, “Unutma ki şairleri haykır-
mayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz 
çocuk gibidir” dizesiyle haksızlık karşısında hay-
kırmanın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatır.

Toplumların haksızlıklar karşısında sindiği, ko-
nuşamadığı zamanlarda N. V.Gogol ve Emile Zola 
gibi yürekli yazarlara büyük ihtiyaç vardır.

 
BEN, BÜTÜN BU TOPRAKLARIN SAHİBİY-

DİM. ŞİMDİ MEZARIMI KAZACAK İKİ ARŞIN 
TOPRAK BULAMIYORUM

Alaeddin Muhammed
Harzemşahlar Devletinin Hükümdarı
Tarih, insanların bir ibret aynası gibidir. Tarihe 

baktığımızda insanın faniliğini görürüz ve ne ka-
dar saltanat olsa da bunun bir sonunun olduğunu 
hatta trajik ibretlik sonları görürüz.

Fransa'nın en uzun süre tahtta kalan kralı (72 
yıl tahta kalmıştır ) 14. Louis (1638-1715) monar-
şik, saldırgan, yayılmacı bir politika izlemiştir. Bir 
sözünde mağrur bir tavırla “Devlet mi o benim” 
demiştir. Ancak ölürken çevresine hüzünle bakıp 
şunu söylemiştir. “Siz benim ölümsüz olduğumu 
mu sanıyordunuz”

Çok şatafatlı bir hayat yaşamış ve 13 yıl hüküm 
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sürmüş Roma imparatoru Ceasar Augustos (MÖ 
63-MÖ 14) ölümle karşılaştığında şu meşhur sö-
zünü söylemiştir. “Oyun bitti.”

İktidar duygusu egoist ve tatminsiz bir duy-
gudur. Hiç ortak kabul etmediği gibi insanda hiç 
bitmeyecekmiş duygusu da uyandırır. Sonsuzluk 
vehmedilen iktidar duygusuyla insan rahatça zu-
lüm ve kötülük yapabilmektedir. Oysa insan her 
şeyin geçici olduğunu insanın dünyada misafir 
olduğunu bilse her halde bu kadar zulüm içinde 
olamazdı.

Gücün mü insanı yozlaştırdığı yoksa insandaki 
yozluğun güçle gün ışığına mı çıktığı konusu hep 
tartışmaya yol açmıştır. İster güç insanı yozlaştır-
sın, isterse insandaki yozluğu güç açığa çıkarsın, 
neticede düzen ve intizam için gerekli olan hü-
kümranlık duygusu insanlığın bir felaketini doğur-
maktadır.

Gücün insanlardaki felakete değil huzur ve 
selamete yol açması için özellikle yönetici ola-
cakların ahlak ve adalet eksenli yetişmeleri ve 
tarihi iyi bilmeleri gerekir. Ahlak ve adalet hü-
kümranlığı kalıcı kılar. Tarih bilgisi ise insanın bir 
nevi dikiz aynasıdır. İnsan nerelerden geldiğini 
biliyorsa nereye gideceğini de bilir. Yoksa kişiler 
tarihin ibretlik sahnelerinin konusu olarak süresi-
ni tamamlayacaktır.

Şimdi gelelim “Ben, bütün bu toprakların sa-
hibiydim. Şimdi mezarımı kazacak iki arşın toprak 
bulamıyorum” sözünün hikayesine:

Harzemşahlar devleti (1097-1231) Ceyhun ır-
mağının Aral gölüne döküldüğü yer olan ve Har-
zem adıyla anılan yerde kurulmuştur. Alaaddin 
Muhammed Harzemşah (1200 - 1220) yıllarında 
hükümdarlık yapmıştır.

Hükümdarlık yaptığı dönemlerde Bizans’a mal 
götüren Moğol tüccarlarını öldürtüp mallarını 
yağmalattı. Cengizhan için bu savaş sebebiydi. 
Cengizhan 200.000 kişilik büyük bir orduyla Har-
zemşah devletine karşı saldırıya geçti. Buhara ve 
Semerkant'ı yağmalatıp halkı kılıçtan geçirdi.

Sultan Alaeddin, ailesini ve hazinesini bırakıp 
Irak’a doğru kaçmaya başladı. Bu arada sulta-
nın vezirini, oğlunu ve karısını öldürdüler. Sultan 
büyük bir sefalet içinde meşhur sözünü söyledi. 
“Ben, bütün bu toprakların sahibiydim. Şimdi me-
zarımı kazacak iki arşın toprak bulamıyorum.”

Kıssadan hisse:
Geçmişten ibret almayanlar, yeni ibretlerin 

konusu olurlar.

AYNI NEHİRDE İKİ KERE YIKANILMAZ
Herakletius

Dünya ve insan sürekli değişim halindedir. İn-
sanın duyguları, düşünceleri ve davranışları deği-
şir. “Değişmeyen deliler ve ölülerdir” diye bir söz 
vardır.

Bazen ders anlatırken değişim konusu üzerin-
de dururum. Dersin başlangıcıyla sonunda herkes 
değişmiştir. Dersi dinleyen bir önceki kişiyle aynı 
değildir. En azından benim anlattığım fıkralardan 
biri beyin kıvrımları arasında yerini almıştır. Aynı 
fıkrayı tekrar anlatsam gülmezler belki sadece 
nezaketen gülümseyebilirler. Çünkü değişmişler-
dir. Beynimize giren her done, bilgi, fikir bizi de-
ğiştirir.

Zaman da sürekli değişir. Çoğu zaman bir iş 
yapacağımız zaman “Boş ver Allah’ın zamanı mı 
tükenecek yarın yaparız” deriz. Elbette Allah’ın 
zamanı tükenmez, ama bizim zamanımız tükenir. 
Ömrümüz sınırlı bir zaman dilimidir. Yarın ki bu 
gün aynı gün değildir. Dün geçmiştir, bugün yeni 
bir gündür. Doğumla ölüm arasındaki mesafemiz 
bile değişmiştir. Onun için zamanı dolu dolu ge-
çirmek gerekir.

Bu nedenle Mevlana geçen zamanla ilgili: 
“Dün dünle birlikte gitti cancağızım/Ne varsa 
düne ait,/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” der. 
Yunus Emre: “Her dem yeniden doğarız, bizden 
kim usanası” diyerek aynı gerçekliğe işaret eder.

Hayat önümüze aynı şeyleri tekrarlayarak çık-
maz sürekli değişimle sürprizler yapar. Eğer biz 
değişimi kavrar yani eski deyimle ‘muktezayı hale 
mutabık hareket’ (gereken duruma uygun hare-
ket) edersek zamanın hızına uygun davranmış ve 
çağı yakalamış oluruz.

Eğer geçmiş halimizi tekrar edecek olursak, 
hep hatalar yaparız. Maksim Gorki, “Geçmişin 
arabalarıyla hiçbir yere gidemezsiniz” der. Süley-
man Demirel “Dünkü güneşle bu günkü çamaşır 
kurutulmaz. ”Her günün sorun ve çözümlerinin 
farklılığına işaret eder. Osho ise, “Sen cevapları 
ezberliyorsun ama hayat asla aynı soruyu tekrar-
lamaz” diyerek önceden hazırlanmış cevapların 
bugün işe yaramayacağını belirtir.

“Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz” sözün nasıl 
ortaya çıktığının bir hikayesi yoktur. Ama bu söz-
ler, muhtemelen Herakletius’un nehir gözlemleri 
üzerine düşünerek oluşturduğu bir çıkarımın so-
nucudur.
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(MÖ 535 - 475), Efes'te yaşamış Sokrates ön-
cesi Yunan filozof Herakletius’a göre, (MÖ535-
475)” Her şey akar ve sürekli değişir. Aynı ırmak-
lara girenlerin üzerinden farklı sular akar. Bir ne-
hirde iki kere yıkanılmaz. Çünkü dün girdiğin nehir 
bu gün aynı değildir. Dünkü sular akıp gitmiş, onu 
yeni bir nehir yapmıştır. Bununla birlikte biz dünkü 
nehri bu günkü nehir gibi aynı sayarız. Değişme-
yen tek şey değişimin kendisidir.”

Kıssadan hisse:
Değişimin önünde duramayız. Değişmeden 

gelişme olmaz.

YOLLAR YÜRÜMEKLE AŞINMAZ
Süleyman DEMİREL

Süleyman Demirel’e atfedilen “Yollar yürü-
mekle aşınmaz” sözü mesleğin kişiler üzerinde 
etkisini çağrıştırıyor. Kişiler farkında olmadan 
mesleki kalıplar doğrultusunda düşünürler.

Ali Şeriati “İnsanın dört zindanı” eserinde, ki-
şinin yaşadığı coğrafya ile doğa şartları, tarihsel 
geçmişin etkisi, sosyo-kültürel yapının zorlayıcılı-
ğı ve kişinin kendisi olmak üzere insanın özgürlü-
ğünü kısıtlayan dört zorlayıcı ve sınırlayıcı gücün 
varlığından bahseder.

İnsanın; tarihin, doğanın ve toplumun zinda-
nından bilimle ve sanatla kurtulabileceğini ancak, 
kendi zindanından ise inançla ve aşkla kurtulaca-
ğını savunur Şeriati.

Aslında bu dört zindana bir de kişinin mesleki 
zindanını eklemek gerekir. Bazı kişileri meslekle-
ri istila eder. Mesleki formatın dışına çıkamazlar. 
Kendileri için doğru olan mesleki görüş başkaları 
için yanlış olur, fark edemezler. Karar mercilerine 
gelen bu kişiler farkında olmadan meslek şove-
nizmi ile hareket etmekte bu durum haksız kad-
rolaşmayı ve yönetim yozlaşmasını beraberinde 
getirmektedir.

Bu nedenle, Osmanlı padişahları yetişirken 
mutlaka güzel sanatlardan biri öğretilir, ayrıca bir 
zanaat öğretilir ve şehzadelik döneminde valilik-
lere atanarak bir çeşit yönetim stajı yaptırılırdı. 
Mümkün olduğunca bir mesleğin hapsinde kalıp 
dar düşünmesinin önüne geçilmeye çalışılırdı.

Geçmiş siyasi liderlerin sözlerini ve tavırlarını 
incelediğimizde mesleki kalıpların ne kadar bas-
kın olduğunu görürüz.

Demirel, inşaat mühendisi olduğu için ülkeye 
hep bayındırlık merkezli bakmıştır. Mülga YSE (Yol 

Su Elektrik Genel Müdürlüğü) onun döneminde 
kurulmuştur. Halk arasında YSE ‘Ye Süleyman’ın 
Ekmeğini’ şeklinde espri konusu olmuştur. Eski 
Devlet Su İşleri Genel Müdürü olması ve bol baraj 
yapması nedeniyle “Barajlar kralı” olarak anıl-
mıştır.

“Yollar yürümekle aşınmaz” sözü lehte ve 
aleyhte bir çok yorumlara yol açmıştır. Ancak 
başka bir cepheden bakıldığında Demirel, genç-
lerin yürümesini yani sosyal bir olayı bayındırlık 
cephesiyle görmüş, öğrenciye değil yola vurgu 
yapılmıştır. Yani yürüsünler yollara bir şey olmaz 
denilmiştir.

Burada özel bir parantez açarak meslek kalıp-
larının eski siyasi liderlere etkisini bir kaç cümle 
ile belirtelim. Erbakan makine mühendisi olduğu 
için “ağır sanayi hamlesi ve fabrika yapan fab-
rikalar” söylemini sık kullanmıştır, Türkeş asker 
olduğu için hep güvenlik merkezli düşünmüş ve 
davranmıştır. Sürekli komünizm tehlikesine dikkat 
çekmiş, askerdeki “askerlik, emir ve komutan” 
tartışılmaz ilkesini “lider, teşkilat ve doktrin tartı-
şılmaz” şeklinde siyasi harekete enjekte etmiştir. 
Ecevit ise lise mezunu şair ve gazetecidir. Dil ve 
edebiyata önem vermiş kendine has sözcükler 
üretmiş, şair tarafıyla duygusal ifadelere çok yer 
vermiş, bir çok şeyi içine sindirememiştir.

“Yollar yürümekle aşınmaz” sözünün hikayesi 
şöyledir.

1968 yılında öğrenci hareketleri baş göster-
mişti, her yerde yürüyüşler, protestolar yapılı-
yordu. Aynı yıl 8 Kasım 1968 de Ankara’da Adalet 
Partisi’nin il kongresi vardı. Kongrede delegeler-
den biri dayanamaz, “Öğrenciler yürüyor, bunları 
durdurun” kabilinden laflar eder.

Demirel o meşhur cevabını yapıştırıverir; “Yol-
lar yürümekle aşınmaz varsın yürüsünler...”

Kıssadan hisse:
Yüksek mevkideki yöneticilerin mesleki zin-

danlarından çıkmaları geniş ufuklu bakabilmeleri 
gerekir. Aksi takdirde bir mesleğin sınırlılığı ve 
zorlayıcılığı ülke huzurunun ve gelişmesinin yo-
lunu tıkayan bir düşünce ve davranış haline ge-
lebilir.                                    
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GİZLİLİKTEN ŞEFFAFLIĞA
KAMU YÖNETİMİ*

*"Tozlu Raflardan Kamuoyunu Aydınlatmaya Giden Yolda Kamu Denetimi” Projesi 
Kapsamında Düzenlenen Çalıştayda Yapılan Power Point Sunum.
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Gizlilikten Şeffaflığa Kamu Yönetimi
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TOZLU RAFLARDAN KAMUOYUNU 
AYDINLATMAYA GİDEN YOLDA KAMU 
DENETİMİ PROJESİ RAPORU

GİRİŞ
Bu Raporun temel amacı: Devlet Denetim 

Elemanları Derneği (DENETDE) tarafından ha-
zırlanan ve yürütülen, İçişleri Bakanlığı’nca mali 
olarak desteklenen “Tozlu Raflardan Kamuoyunu 
Aydınlatmaya Giden Yolda Kamu Denetimi Proje-
si” bağlamında yapılan araştırma ve çalışmalar 
çerçevesinde ulaşılan bilgileri ve bulguları özet-
leyerek ilgililerle paylaşmaktır. Rapor kapsamın-
da kamu denetimi ile ilgili farklı ve hepsi birbirin-
den önemli süreçlere ve sorunlara değinilmesi 
kaçınılmaz addedilebilirse de, tartışma ekseninin 
mümkün mertebe projenin asli amacı ve temel 
hedefleri doğrultusunda konumlandırılmasına 
gayret edilmiştir. Projenin başlangıcında ortaya 
konulan temel amaç şu şekilde ifade edilmiştir:

“Meslek taassubuna kapılmayan, kendisini de 
eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan bir kamu 
denetim sisteminin ürettiği, denetim, inceleme, 
araştırma ve ölçme-değerlendirme rapor ve fa-
aliyetlerinin, belli bir sistem dâhilinde (temel in-
san hakları ve devlet sırları korunarak) kamuoyu 
ile şeffaf ve açık şekilde paylaşılacağı bir sistem 
önerisi ortaya koymak.”

Dolayısıyla,  raporun hazırlanmasında kamu 
denetimi alanındaki mevcut mevzuatın tam ve 
ayrıntılı bir tasvirinin yapılması ya da kamu dene-
timiyle ilgili kavram ve kuramların, akademik-pro-
fesyonel yayınların kapsamlı biçimde yansıtılması 

gibi bir iddiayla yola çıkılmamıştır.1 Bilakis, kamu 
denetimi ve şeffaflıkla ilgili tanımların ve tartış-
maların yukarıda belirtilen temel amaç gözden 
uzak tutulmadan ele alınmasına özen gösterilmiş-
tir. Ayrıca, genel durum resmedilirken, kritik kimi 
sorunlara yönelik çözüm önerilerinin derlenip-de-
ğerlendirilmesine öncelik verilmiştir. Son olarak 
vurgulanmalıdır ki, raporda proje kapsamında 
gerçekleştirilen bir anket ve bir mülakat çalışma-
sından elde edilen bulguların yanı sıra, Ankara’da 
2016 yılı içinde iki farklı tarihte gerçekleştirilen üç 
ayrı çalıştay esnasında ortaya konulan tartışma-
lardan ve önerilerden faydalanılmıştır.
1Türkiye’de kamu denetim sisteminin geçmişine ve günümüzdeki haline 
dair, aralarında denetim kökenli yazarlar tarafından hazırlananların da 
olduğu çok sayıda akademik-mesleki çalışma mevcuttur. DENETDE ta-
rafından yıllardır düzenli olarak yayınlanan DENETİM isimli dergi dâhil, 
bu alanda çeşitli süreli yayınlar bulunmaktadır. Dolayısıyla, meraklı 
okuyucuların daha fazla bilgi için doğrudan ilgili kaynaklara başvurma-
sı önerilir. Kamu denetiminin mevcut durumuna ve sorunlarına ilişkin 
güncel çalışmalara ve tartışmalara örnek olması bakımından, örneğin 
bkz. Akbulut, Örsan Ö. vd. (2012) Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç 
Denetim. Ankara: TODAİE; Apan, Ahmet (2012) “Denetim Koordinasyon 
Üst Kurulu: Türk Denetim Sistemine Bir Model Önerisi”, Denetim Dergi-
si, Sayı: 118; Gök, Musa ve Sevda Akar (2014) “Türkiye’de Kamu Dene-
tim Birimlerinde Saydamlık Uygulamalarının Genel Bütçeli Kuruluşlar 
Açısından Değerlendirilmesi”, Business and Economics Research Jo-
urnal, Cilt: 5, Sayı: 4, ss. 43-69; Karatepe, Kamil (2014) Mali Denetimde 
Yönetim ve Yöntem Değişikliği Sorunu, Ankara; Karatepe, Kamil (2013)  
KHK’lar ve Adalet, Denetim, Personel başlıklı 4. oturum’da yapılan ko-
nuşma,  Levent Demirelli, (Derleyen) Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
Yönetim Çalıştayı, 19-20 Mayıs, 2012 içinde ss-176-186. Ankara: AÜ 
SBF KAYAUM; Küçükyağcı, Nazmi (2014) 2011 Yılında Çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin Bakanlık Denetim Sistemine Etkileri. http://
www.igb.gov.tr/Kutuphane/Denetim%20Sistemi.pdf; Yürekli, Ömer 
(2014) Türkiye’de İdari Teftiş Sistemi, Ankara: Bizim Akademi Yayınları.
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İzleyen kısımda ilk olarak denetim ve say-
damlık bahsinde öne çıkan kilit bazı hususların 
tanımlanmasına ve tartışılmasına girişilmektedir. 
Burada, önce yönetimin denetimi ve şeffaflığı, ar-
dından da denetimin yönetimi ve şeffaflığı genel 
hatlarıyla masaya yatırılmaktadır. İkinci olarak, 
proje kapsamında yürütülen araştırma ve etkin-
liklere dair enformasyon paylaşımını takiben, söz 
konusu faaliyetlerden elde edilen temel bulgular 
özlüce ortaya konulmaktadır. Son olarak, yapılan 
çalışmalar ve tartışmalar ışığında, projenin temel 
amacı çerçevesinde faydalı olacağı umulan bazı 
görüş ve öneriler paylaşıma ve tartışmaya açıl-
maktadır. 

YÖNETİMİN DENETİMİ VE ŞEFFAFLIĞI
Demokrasilerde denge ve denetleme me-

kanizmalarının varlığı ve etkinliği çok önemli bir 
husustur. Toplumsal kesimler ve devlet organları 
arasındaki işbölümünü ve işbirliğini etkilediği gibi, 
hukuk devletinin bütün kurum ve kurallarıyla inşa-
sını ve etkili bir biçimde işleyişini de şekillendire-
bilmektedir. Çoğulcu ve yarışmacı bir siyasi-idari 
sistemin teşekkül ve tekâmül etmesinin önemli 
unsurlarından birisidir. Belki daha da önemlisi, 
yalnızca kuvvetler ayrılığı ilkesinin yaşama geçi-
rilmesinde değil, kamusal hayatın başlıca aktör-
lerinin, özellikle de siyasi-idari sistemin kilit pay-
daşlarının saydam ve hesapverebilir bir ortamda 
iş ve işlemlerini yürütmeye dönük yatkınlık ve 
yetkinlik geliştirmelerinde denge ve denetleme 
mekanizmalarının mevcudiyeti ve işlerliği hayati 
bir önemi haizdir. 

Kuşkusuz, demokratik denge ve denetleme 
denkleminin ‘denetim’ boyutu, farklı bileşenlerin 
oluşturduğu karmaşık bir yapılanma ve işleyiş 
tablosu sunmaktadır. Devletin bazı temel fonksi-
yonlarını gündelik yaşama güçlü ve görünür bir 
halde yansıtan idarenin karar, işlem ve eylem-
lerinin denetimi farklı organlar eliyle tümleşik ve 
tamamlayıcı bir tarzda gerçekleştirilmesi elzem 
bir işlev, görev ve hizmettir. Yasamanın yürütme 
üzerinde tatbike salahiyetli olduğu murakabenin 
çoğu kez ‘siyasi denetim’ kavramıyla özdeşleşti-
rilmesi gibi, yönetimin yargısal denetimi de genel-
likle ‘hukuki denetim’ kavramıyla eşanlamlı olarak 
kullanılmaktadır. Hâlbuki idarenin denetiminde 
köklü bir geleneğin temsilcisi olarak temayüz 
eden teftiş kurulları, kamu kurumlarının içe-dö-
nük yönetsel denetim ihtiyacına cevap vermenin 

ötesinde, siyasi ve hukuki denetimin harekete 
geçirilmesine, işlevsel kılınmasına, tabir caizse 
ete-kemiğe bürünmesine girdi ve destek sağla-
mak suretiyle farklı türden denetim faaliyetlerinin 
performansını ve kalitesini biçimlendirme potan-
siyeline de sahiptirler.

Esasında, yukarıdaki türden bir tespit, de-
mokratik rejimlerde yasama, yürütme ve yargının 
denetim ve gözetim süreçleriyle bağlantılı olarak, 
kamu denetçisi, etik kurulu gibi resmi, sivil toplum 
örgütleri ve medya gibi devlet-dışı aktörler için de 
yapılabilir. Örneğin, güçlü ve çoğulcu bir sivil top-
lum, demokratik denge ve denetleme mekanizma-
larının önemli bir parçası olarak kabul edilmekte-
dir. Sivil toplum örgütlerinin siyasi-idari sistemin 
etik ilkeler ve değerler ışığında işletilmesinde, 
saydam ve hesapverebilir bir siyasi-idari rejimin 
ülkeye yerleşmesinde ve yolsuzlukla mücadele-
de başarı sağlanmasında olumlu ve anlamlı katkı 
yapma potansiyeli bir hayli büyüktür. 

Benzer biçimde, sıklıkla ‘dördüncü kuvvet’ 
olarak da anılan medyaya demokratik, çoğulcu 
bir siyasi-idari yapının inşasında ve işletilmesin-
de önemli fonksiyonlar atfedilmektedir.  Örneğin;  
fertleri devlet ve toplum hayatına dair gelişmeler-
den ve sorunlardan haberdar etmek ve dolayısıy-
la halkın kamusal alandaki tartışmalarda tepki ve 
tercihlerini daha bilgili-bilinçli şekilde oluşturma-
sına katkı sağlamak. Toplum adına yapılan siyasi-
idari tercihler ve faaliyetler hakkında enformas-
yon akışı sağlamak suretiyle yönetenlerin toplum 
tarafından daha etkili bir biçimde denetlenmesine 
yardımcı olmak. Kuşkusuz, medyanın bu işlevleri-
ni hakkıyla yerine getirebilmesi için evvel emirde 
özgür ve özerk bir işleyişe, çoğulculuğu ve çeşit-
liliği yansıtan bir mülkiyet yapısına ve zihniyet ha-
ritasına sahip olması gerekmektedir. Dahası, sivil 
toplumun ve medyanın siyasi iktidarlar karşısında 
dengeleme-denetleme işlevi görebilmesi için, söz 
konusu unsurların kendi-içlerinde ve kendi-ara-
larında saydam ve dürüst etkileşimler kurmuş 
olmaları beklenir.

Farklı türden dengeleyici ve denetleyici ka-
musal-toplumsal unsurların işlevsizliğinin tabii bir 
neticesi olarak, kimi ülkelerde şeffaflık ve hesap-
verebilirlik varlığıyla değil yokluğuyla gündeme 
gelmekte, siyasi-idari sistemi kuşatan kapalılık, 
toplumsal sorunların peydahlanmasında ve per-
delenmesinde ciddi bir rol oynamaktadır. Nitekim 
yüksek düzeyde bir kayıt-dışılık ile at başı giden 
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kapalılık, siyasetin ve bürokrasinin işleyişine ve 
icraatlarına dair kuşkuları büyütür, haksız reka-
betin yaygınlaşmasına ve neticede siyasete ve 
bürokrasiye olan güvenin azalmasına, aşınması-
na neden olur.

“Bilginin özgür dolaşımı, devlet iktidarını sınır-
lar, onun şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırır. 
… Yurttaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına kamu 
bilgilerine erişim hakkı tanınmaksızın, ne demok-
ratik katılımdan, ne de kamu yönetimin şeffaflığın-
dan söz edilemez. Katılımsız ve kapalı bir yönetim 
ise, otoriter zihniyete, yolsuzluk ilişkilerine, aşırı 
merkeziyetçilikten dolayı tıkanan bir kamu yöne-
timine yol açar.”2 

Başka bir ifadeyle, saydamlık; demokratik he-
sapverebilirliğin temini ve tahkimi bakımından çok 
önemli bir ilke ve değerdir. Vatandaşların bizzat 
ya da meşru temsilcileri eliyle kamu kurumlarının 
ve yöneticilerinin kararlarına ve faaliyetlerine 
dair bilgi edinmelerinin sağlanması; ‘demokratik 
yönetişimi’ gerçekleştirmenin kilit adımlarından 
biridir. 

Günümüzde, ‘üçüncü kuşak insan hakları’ lis-
tesinde üst sıralarda yer alan ‘bilgi edinme’, ‘ile-
tişim’ ya da ‘bilgiye erişim hakkı’, açık devlet-açık 
toplum arayışlarının önemli yapı taşlarından biri 
hüviyetindedir.

“Bilgi edinme hakkı, bireyin kamu erkinin kar-
şısında ‘edilgen’ konumdan çıkıp, ‘soran’, ‘soruş-
turabilen’, ‘sorgulayabilen bir konuma yükselme-
sinde etkili olmaktadır. (…) Yönetimin elindeki bil-
gilerin gereksiz ve usulsüz bir şekilde gizlenmesi, 
demokrasinin işlerliğine zarar verir. Bir diğer 
önemli tehlike ise, bilgiyi tekelinde bulunduran-
ların, denetimsiz bir ortamda, bu bilgileri imtiyazlı 
şekilde kullanabilecek olmasıdır.”3 

Ayrıca, siyasette ve idarede ‘öngörülebilir’ 
bir yapılanma ve işleyişi özendirmek açısından 
ve keyfiliğin ve belirsizliğin panzehri olması ba-
kımından da şeffaflık son derece kritik bir işleve 
sahiptir. Devlet-toplum, devlet-piyasa ve siya-
set-bürokrasi etkileşimlerini biçimlendiren tüm 
kurumların ve kuralların işleyişine egemen olması 
gereken saydamlık, kamuda keyfilik ve belirsizli-
ğin azaltılarak, öngörülebilirliğin artmasına yar-

dımcı olur. Şeffaflık ve hesapverebilirlik süreçleri-
nin doğru-düzgün işlemesi, bireysel, kurumsal ve 
toplumsal öğrenmenin yolunu açar. Kamu kurum-
larının kararlarının ve performanslarının saydam 
ve etkili bir tarzda denetlenmediği hallerde, kamu 
hizmetlerinde nicelik ve nitelik olarak iyileştirme-
ler yapılması imkânı da giderek azalır. Başka bir 
deyişle, yönetimin denetiminde yaşanan eksiklik-
ler ve aksaklıklar, bireysel, kurumsal ve toplumsal 
gelişmeyi ziyadesiyle müşkül ve maliyetli bir hale 
sokar, girişimciliği ve yenilikçiliği caydırıcı bir rol 
oynar.

Buraya kadar demokratik siyasi-idari rejimler 
için taşıdığı öneme ve anlama dikkate çekilen, 
ancak herhangi bir biçimde henüz tanımlanmamış 
olan şeffaflık ve hesapverebilirlik kavramlarının 
akademik ve profesyonel yayınlarda onlarca, hat-
ta yüzlerce farklı tanımıyla karşılaşmak mümkün-
dür. Burada, söz konusu kavramların her biri için 
iki tanımın verilmesi yeterli addedilecektir. 

Şeffaflık:
• “Yönetimin yapısının, işleyişinin ve icraatla-

rının vatandaşlar ve yetkili temsilcileri açısından 
açık, anlaşılabilir ve izlenebilir olmasıdır.” 

• “Kamu kurumlarının planlarına, kararlarına 
ve eylemlerine dair bilgileri, bulguları ve belgeleri 
düzenli, düzgün ve doğru bir biçimde milletle ve 
milletin temsilcileriyle paylaşmasıdır.”

Hesapverebilirlik:
a) “Millet adına kaynak, yetki ve güç kulla-

nanların süreçlere, sonuçlara ve sorunlara ilişkin 
olarak millete ve görevlendirdiği temsilcilere bilgi 
ve izahat verme görevidir.”

b) “Kamuyu ilgilendiren ve etkileyen karar, iş-
lem ve eylemlere dair kamuya ve kamuoyuna bilgi 
ve gerekçe sunma yükümlülüğüdür.”4

Tam da bu noktada vurgulanması gereken 
ve ilerleyen sayfalarda tekrar değinilecek olan 
önemli bir husus ise, şeffaflık politikalarının ve uy-
gulamalarının kapsamı ve sınırları belirlenirken, 
kritik bazı tercihlerin ve tartışmaların yapılmasına 
duyulan gereksinimdir. Şeffaflığın hesapverebilir-
lik, meşruiyet gibi demokratik değerleri koruyucu 
ve geliştirici yönüne dikkat çekilirken, sosyal ve 
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idari sistemler için kritik öneme sahip (gizlilik, gü-
venlik, özel yaşamın dokunulmazlığı gibi) başka 
bazı değerlerle dengelenmesi ihtiyacı göz ardı 
edilmemelidir. Saydamlık, sınırsız ve sorumsuz 
bir aleniyet arayışı ve yarışının nesnesi haline dö-
nüştürülmemelidir. Saydamlık politikaları iç ve dış 
dinamikler ile toplumsal sorunların çok-boyutlu, 
çok-faktörlü özellikleri birlikte ve dengeli bir tarz-
da hesaba katılarak tartışılmalıdır:

“Yurttaşa ilişkin bilgilerin sınırsız bir şekilde 
toplanması, kullanılması ve başkalarına aktarıl-
ması özel yaşamın gizliliği yanında, düşünceyi 
açıklama özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, 
suçsuzluk karinesi gibi başka önemli değerlere 
de zarar verecektir. Kısacası bu durumun, çoğul-
cu demokratik sistemlerin öngördüğü temel hak-
lara aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle, bilgi edin-
me hakkı yanında kişisel verilerin korunmasının 
da hukuksal güvenceye kavuşturulması, bilişim 
teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararla-
nır iken, bunların demokratik süreçler açısından 
yaratabileceği tehlikelerin önlenmesi açısından 
elzemdir.” 

DENETİMİN YÖNETİMİ VE ŞEFFAFLIĞI
Siyasi-idari sistemin kuruluş ve işleyişi açı-

sından önemine vurgu yapılan, yönetimin asli bir 
fonksiyonu ve kurucu ögesi olarak tanımlanan 
denetimin, bizatihi bir örgüt-yönetim mimarisine 
ve mantalitesine muhtaç olduğu sıklıkla ihmal 
edilmektedir. Başka bir anlatımla, denetim de, 
iletişim, insan kaynakları ve bütçe gibi hem yö-
netimin kurucu ve kolaylaştırıcı bir ögesidir, hem 
de aynen onlar gibi planlama, örgütleme ve yü-
rütme süreçlerini gerektiren bir işlevdir, görevdir. 
Dolayısıyla, denetim de, denetimin yönetimi de, 
denetim birimleri ve elemanları da şeffaf ve he-
sapverebilir olmak durumundadır. Demokratik si-
yasi-idari rejimlerde denetim birimleri ve eleman-
ları, bir yandan kamu kurumları ve görevlilerinin 
iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesapverebilirlik 
ilkelerine ne ölçüde bağlı kaldıklarını inceleyip 
soruştururken, diğer yandan aynı ilke ve ölçütler 
yardımıyla kendilerini de tanımak, tartmak ve tar-
tışmak mecburiyetindedirler. 

Kamu denetiminin şeffaflaşması farklı açılar-
dan önem arz etmekle birlikte,  denetim kurulla-

rının ve elemanlarının iş ve işlemlerinde açıklığın 
sağlanması, denetim süreçlerinin ve sonuçlarının 
daha şeffaf hale getirilmesi, doğrudan ya da do-
laylı olarak denetim camiasına yönelik bazı pozitif 
gelişmeleri, beklentileri de akla getirmektedir. Ör-
neğin, denetimin şeffaflığı; denetim birimlerinin ve 
elemanlarının etkin, etkili ve ekonomik bir devlet 
idaresi için yaptıkları katkıların ortaya konulma-
sına fırsat vererek, teftişin ve müfettişlerin karar 
vericiler ve kamuoyu nezdindeki imaj ve itibarına 
olumlu ve anlamlı bir destek sağlayabilecektir.

Diğer taraftan, denetim hizmetinin niteliği, de-
netimin yönetime nazaran konumlanışında bazı 
dengelerin ve dinamiklerin diğer birimlere ve 
çalışanlara göre farklı algılanmasını ve kurgulan-
masını zorunlu kılmaktadır. Örneğin, nihai olarak 
denetim birimlerinin ve elemanlarının donanım-
ları ve duruşlarıyla biçimlense de, fonksiyonel 
özerkliğin ve karar/kanaat serbestisinin başka 
bazı kümelere göre daha geniş tutulması bu cüm-
leden addedilmelidir. Tam bir örtüşme olmasa da, 
denetim birimlerinin ve elemanlarının şeffaflık ve 
hesapverebilirlik bağlamındaki mesleki ve ahlaki 
mükellefiyetlerinin yargı mensupları için öngö-
rülenlerle benzerlik taşıdığı söylenebilir. Şöyle 
ki, konumları, yetkileri, görevleri, aldıkları eğitim 
ve uymakla yükümlü oldukları mesleki kurallar ve 
süreçler vb. bazı farklılıklar arz etmekle birlikte, 
‘yargı etiği’ bağlamında dile getirilen ilkelerle ‘de-
netim etiği’ tartışmalarında yer verilen prensipler 
zaman zaman azımsanmayacak ölçüde bir ben-
zerlik sergilemektedir. Örneğin, hem denetim ele-
manları, hem de yargı mensupları ile ilgili olarak 
bağımsızlık, yansızlık ve dürüstlük ilkeleri/değer-
leri öncelikle gündeme getirilip, tartışılmaktadır.6 

Aslında, yukarıda sözü edilen türden olası ya 
da olgusal benzerlikler denetimin yönetiminde 
şeffaflık ve hesapverebilirlik ihtiyacını daha da 
artıran, denetim etiğini ve profesyonel sorumlu-
luğu daha anlamlı ve önemli hale getiren faktör-
lerdir. Ancak, genel düzeyde, bir soyut ilke olarak 
geniş bir kabule mazhar olacağı düşünülse bile, 
şeffaflığın bir kurum ve meslek kümesi bazında 
temel bileşenlerini içerecek şekilde tanımlanması 
ve operasyonel hale getirilerek, hesapverebilir-
likle ilintilendirilerek uygulamaya yansıtılması bir 
dizi karmaşık süreci ve tartışmayı içerebilecektir. 
Bu minvalde, öncelikle hesapverebilirlik bağla-
mında geliştirilen temel soruların kamu7 denetim 
sistemine uyarlanarak tartışılması yararlı olabilir:
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• Kamu denetimi alanında kim hesap veriyor?
• Kamu denetim sistemi/birimleri/elemanları 

kime hesap veriyor?
• Kamu denetiminden/denetçisinden neyin 

hesabı soruluyor?
• Kamu denetim kurulları/denetçileri nasıl he-

sap veriyor?
• Kamu denetiminde hesapverebilirlik sonu-

cunda ne oluyor?
Benzer bir sorgulamanın daha spesifik bir 

yaklaşımla, kamu denetim sisteminin şeffaflığıyla 
ilgili tartışmaya uyarlanması düşünülebilir:

• Neden şeffaflık?
• Kim/ne şeffaflaşacak?
• Kime/neye karşı şeffaflık sağlanacak?
• Hangi alanlar/kurumlar/kişiler şeffaflaşa-

cak? Hangi önceliklerle ve ne ölçüde?
• Şeffaflık süreçleri nasıl kurgulanıp, hangi 

araçlarla/süreçlerle işletilecek?
• Şeffaflığın sonuçları, kamu denetimine etki-

leri hangi araçlarla ve aralıklarla ölçülecek? Bi-
reysel, kurumsal ve toplumsal öğrenme ve geliş-
me nasıl sağlanacak?

Ezcümle, kamu denetiminin şeffaflığı tartışılır-
ken, meselenin teorik ve pratik açıdan bir dizi so-
ruyu beraberinde getireceği, kritik bazı tercihlerin 
yapılmasının, kararların alınmasının kaçınılmaz 
olacağı daima hatırda tutulmalıdır. Ayrıca, kamu 
denetim sisteminin saydam biçimde örgütlenmesi 
ve işlemesi hususunun, siyasi-idari rejimin kamu-
da şeffaflık politikalarından ve pratiklerinden ba-
ğımsız olmadığı da burada not edilmelidir. 

Örneğin, İstanbul merkezli Uluslararası Şef-
faflık Derneği’nin, Uluslararası Şeffaflık Örgütü 
(Transparency International-TI) tarafından geliş-
tirilen Ulusal Dürüstlük Sistemi (National Integrity 
System-NIS) başlıklı kavramsal çerçeveyi/analiz 
yöntemini8 kullanarak yaptığı inceleme ve çözüm-
lemelere bakılacak olursa, Türkiye’nin 

şeffaflık alanındaki durumu pek iç açıcı değildir. 
Çünkü: “Türkiye Şeffaflık Sistemi Değerlendirme-
si kurumların zayıflığını sistemin genel bir sorunu 
olarak belirlemiştir. Değerlendirme metodolojisi-
ne göre 60 puanın üzerinde alan kurumlar ‘güç-
lü’ olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’de hiç
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6Bu ilkelerin yargı bağlamında nasıl tanımlandığı ve tartışıldığıyla ilgili 
olarak, örneğin bkz. İnceoğlu, Sibel (2012) Devlette Etikten Etik Devlete: 
Yargıda Etik, İstanbul: TÜSİAD. “Teftişin Temel Prensipleri” başlığı al-
tında bu ve benzeri ilkelerle ilgili yürütülen bir tartışma için, bkz. Yürek-
li, Ömer (2014) Türkiye’de İdari Teftiş Sistemi, Ankara: Bizim Akademi 
Yayınları, s. 81-91.
7Ayrıntılar ve atıflar için, bkz. Acar, Muhittin (2002) “Bağımsız Düzen-
leyici Kurumların Hesapverebilirliği”, Bağımsız Düzenleyici Kurumlar 
ve Türkiye Uygulaması içinde İstanbul: TÜSİAD; Acar, 2013, yukarıda 
a.g.e., 

8Ayrıntılar için bkz. Transparency International (2011) “National In-
tegrity System Background Rationale and Methodology”,http://www.
transparency.org/files/content/nis/NationalIntegritySystem_Backgro-
und_and_Methodology.pdf, (Erişim Tarihi: 24.2.2013).
Uluslararası Şeffaflık Derneği (2016) Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi, 
İstanbul, s. 14.
9Türkiye Şeffaflık Sistemi Değerlendirmesinin kapsadığı 15 kurum/alan 
ve aldıkları puanlar en yüksekten en düşüğe doğruşöyle sıralanmak-
tadır: Sayıştay: 58; Kamu Denetçiliği Kurumu: 53,5; Teftiş Kurulları: 47; 
Yasama Erki: 42; Sivil Toplum Kuruluşları: 42; Savcılık: 40; Siyasi Parti-
ler: 40; Yargı Erki: 39.5; Kamu Sektörü: 38; İş Dünyası: 38; Yüksek Seçim 
Kurulu: 37,5; Emniyet Teşkilatı: 37; Kamu İktisadi Teşebbüsleri: 35; Yü-
rütme Erki: 33; Medya: 26., bkz. Yukarıda a.g.e., s. 16.
10İlgili analizin teftiş kurullarıyla ilgili ‘yönetici özeti’ şöyledir: “Teftiş Ku-
rulları yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin temel aktörleridir. Mevzuat 
Teftiş Kurulları’na etkin bir biçimde çalışmasını sağlayacak yetkileri 
tanımakta, gerekli dürüstlük ve etik ilkelerini tanımlamaktadır. Ancak 
Kurullar arasında etkin bir koordinasyonun bulunmaması, yapısal ola-
rak bağımsız olmamaları ve faaliyetlerinde şeffaflığı sağlayacak meka-
nizmaların bulunmaması kurulların işleyişine dair soru işaretlerine yol 
açmaktadır.” s. 17. Ayrıntılar için bkz. S. 170-179.
11Türkiye’de, son yıllarda; bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının 
yaygınlaşmasının yanı sıra, idari ve mali saydamlığa ilişkin yeni mev-
zuatın (örneğin, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu gibi düzenlemeler) uygulamaya sokulması ile kamu 
yönetiminde saydamlığı arttırma yolunda temel bazı adımların atıldığı 
doğrudur. Ancak,  yapılan düzenlemelerin bütünleşik bir nitelik arz et-
mesine (örneğin, Devlet Sırları, İdari Usul gibi mevzuat yıllardır yasa-
ma gündemine gelmeyi beklemektedir) ve sürekli ve etkili bir biçimde 
uygulamaya yansıtılmasına duyulan ihtiyaç sürmektedir. Türkiye’de 
şeffaflık alanında yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışmanın temel 
tespitleri ve önerileri için bkz. SAYDER (2015) Daha Şeffaf Türkiye—Ça-
lıştay Sonuç Raporları, Ankara.
12Ayrıntılar için bkz. World Justice Project (WJP) (2015) Open Govern-
ment Index 2015 Report. Henüz çok yeni bir gelişme ise, Türkiye’nin 
Açık Yönetim Ortaklığı’nın pasif duruma alınmasıdır. Uluslararası Şef-
faflık Derneği’nin bültenine göre:  “Yolsuzlukla mücadele ve şeffaf yö-
netim anlayışının geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’nin de üyesi oldu-
ğu Açık Yönetim Ortaklığı’nın Yürütme Komitesi Türkiye’nin 2014’ten bu 
yana bir eylem planı sunmamasına bağlı olarak üyeliğinin pasif duruma 
alındığını açıkladı.” 
13Ayrıntılar için, bkz. http://www.opengovpartnership.org/blog/open-
government-partnership/2016/09/21/turkey-made-inactive-open-go-
vernment-partnership. Tam da bu noktada, bir önemli ve tartışmalı hu-
sus not edilmelidir. Bu çalışmada örnek verilerek gönderme yapılanlar 
da dâhil, son yıllarda giderek yaygınlaşan,  uluslararası arenada farklı 
sektörlerde ve ülkelerde sürüme sokulan endekslerin metodolojilerine 
ve analizlerine eleştirel bir tarzda yaklaşmayı tercih eden, bu yolla 
üretilen verileri çok önemsemeyen ya da ihtiyatlı bir üslup ile kullanan 
kurumlar ve bireyler mevcuttur. Karar vericileri ve kaynak sağlayıcıla-
rı etkileyip,medyada geniş yer tutan haberlere ve tartışmalara neden 
olan endeks ve raporların bulgularını mutlak doğrular olarak görme-
den, ancak tümüyle göz ardı da etmeden ele almak mutedil bir seçenek 
sayılabilir. Bunları eleştirel ve dikkatli bir yaklaşımla incelemek, karşı-
laştırmalı ölçümlere imkân veren, iyileştirme ihtiyacını sembolize eden 
göstergeler, sinyaller olarak algılamak makul bir tutum olabilir, nitekim.  
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bir kurum bu sınırı geçemeyerek ‘zayıf’ ve ‘çok 
zayıf’ olarak değerlendirilmiştir.” Her ne kadar, 
Türkiye’de şeffaflık açısından incelenen 15 ayrı 
kurum/sektör arasında ilk üç sırada kamu dene-
timini temsil/tatbik eden kurumlar bulunması10  
(ve teftiş kurullarının 3. sırada olması)11 bir neb-
ze olumlu bir veri şeklinde telakki edilebilirse de, 
mevcut tablo topluca ve fazlaca bir iyimserliğe 
izin verecek türden değildir.12 

Kısa adı WJP olan Dünya Adalet Projesi adlı 
kuruluşun geliştirip kullandığı Açık Devlet Endeksi 
(OJI), dört alt bileşenden elde edilen skora daya-
narak ülkeler arasında açıklık sıralaması yapmak-
tadır: Devletin mevzuatını ve verilerini duyurma 
derecesi; bilgi edinme hakkının varlığı ve işleyişi; 
vatandaş katılımı ve şikâyet-hak arama mekaniz-
malarının durumu. 2015 Yılı Açık Devlet Endeksi 
raporunda Türkiye, toplam 45/100 puanla, değer-
lendirmeye alınan 102 ülke arasında 82. sırada 
gözükmektedir.13   

Dolayısıyla, izleyen bölümde aktarılan bulgu-
ların ve tartışmaların ardından gelecek değerlen-
dirme ve önerilerin, bir yandan zamanın ruhunu 
yakalaması, diğer yandan ise burada ve şimdiki 
zamanda cari koşulları ve kısıtları hesaba katarak 
yola koyulması, olan ile olması gereken arasın-
daki mesafeyi daima hatırda tutarak ziyadesiyle 
hassas bir çizgide ilerlemesi lazımdır.

BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Başlangıçta kısaca değinildiği gibi, Proje kap-

samında iki ayrı saha araştırması ve üç çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde söz konusu et-
kinliklerden edinilen temel bilgiler ve bulgular 
özetlenerek aktarılmaktadır.   

Anket
Anket çalışması, 548’i erkek ve 503’ü kadın 

olmak üzere, toplam 1051 vatandaşın katılımıyla 
16.10.2015 – 15.02.2016 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar arasında ağır-
lığı yaklaşık yüzde 44 ile 36-45 yaş aralığındaki 
vatandaşlar oluşturmuştur (Örneklemde, yaşı 
25-35 olanlar yüzde 27; 18-24 olanlar yüzde 17; 46-
60 olanlar yüzde 10; 60 ve üstü yaşta olanlar ise 
yüzde 1’dir). Memurlar (yüzde 37) ve özel sektör 
çalışanlarının (yüzde 32) birbirine yakın oranlarda 
temsil edildiği örneklemde, öğrenciler (yüzde 17) 
ve işsizler (yüzde14) diğer ana katılımcı kategori-
lerini teşkil etmiştir.

Ankete katılanlara konuyla doğrudan ilgi-

li olarak yöneltilen ilk soru şudur: “Türkiye’de 
kamu denetiminin şeffaf olduğunu düşünüyor 
musunuz?”  Bu soruya ‘kararsızım’ şeklinde kar-
şılık veren yaklaşık yüzde 22’lik bir kesim dışarıda 
bırakılırsa, kamu denetiminin şeffaf olmadığını 
düşünenler çoğunlukta olduğu bir katılımcı pro-
filiyle karşı karşıya olunduğu söylenebilir. Şöyle 
ki, soruyu ‘kesinlikle katılmıyorum’ (yüzde 23,7) 
ve ‘katılmıyorum’ (yüzde 27,4) şeklinde cevap-
layanlar, ‘kesinlikle katılıyorum’ (yüzde 10,8) ve 
‘katılıyorum’ (yüzde 15,5) biçiminde görüş ortaya 
koyanlardan bir hayli fazladır. Bu veriler ışığında, 
vatandaşların ekseriyetinin kamu denetiminin 
mevcut halinin şeffaf olmadığını düşündükleri 
gözlemlenmektedir. 

Katılımcılara yöneltilen bir diğer soruda 15 
kamu kurumunun ismi sıralanarak,  ‘denetim ra-
porlarını merak ettikleri kurumları/kuruluşları’ 
belirtmeleri kendilerinden istenmiştir. Alınan ce-
vaplarda, Maliye Bakanlığı yüzde 46,2 ile açık ara 
listenin başını çekerken, onu TSK (yüzde 36,7), 
Sağlık Bakanlığı (yüzde 36,1), Belediyeler (yüzde 
32,3), Adalet Bakanlığı (yüzde 29,8), SGK (yüzde 
25,6), ÇSGB (yüzde 20,4) ve Dışişleri Bakanlığı 
(yüzde 20,2) izlemektedir. İçişleri Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birbirine 
yakın oranda (yaklaşık yüzde 7) ‘raporları merak 
edilen kurumlar’ sıralamasında yine de azımsan-
mayacak bir yer edinmişken, listenin dibinde AB 
Bakanlığı’nın (yüzde 1,3) yer alması ayrı ve ilginç 
bir tartışmayı tetikleyebilecek bir husus olabilir. 

Öte yandan, ‘kamu denetim raporlarının halka 
sunulması’ hususunda görüşleri sorulan vatan-
daşların ezici çoğunluğunun (yüzde 81) bu soru-
ya ‘evet’ cevabı verdiği, soruya olumsuz karşılık 
verenlerin oranının düşük düzeyde (yüzde 19) kal-
dığı görülmüştür. Başka bir deyişle, araştırmaya 
katılan yurttaşların çok büyük bir bölümü kamu 
denetim raporlarının kendilerine sunulması fikri-
ni desteklemektedirler. Bu bulgu, kamu denetim 
raporlarının ‘raflarda tozlanmaya terkedilmek’ ye-
rine, ‘kamuoyuna açılarak tartışılması’ istikame-
tinde gayret sarf edenleri cesaretlendirebilecek 
bir husus olarak yorumlanabilir.  ‘Kamu denetim 
raporlarının hangi usulle halka sunulmasını is-
tersiniz?” sorusu karşısında katılımcıların yüzde 
71’i ‘web sitesi’, yüzde 24’ü ‘kurum’, yüzde 3’ü 
‘e-dilekçe’ ve yüzde 2’si ‘diğer’ seçeneklerini 
işaretlemişlerdir. Dolayısıyla, ankete katılan va-
tandaşların İnterneti kamu denetimi raporlarının 
kamuoyu ile paylaşılması hususunda ana mecra 
olarak gördükleri söylenebilir.
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Mülakatlar
Proje kapsamında; bakanlıklar ile bağlı ve 

ilgili kuruluşlardan müteşekkil 10 farklı kamu 
kurumundan değişik yaş, kıdem ve unvanda 36 
erkek (yüzde 90) ve 4 kadın (yüzde 10) denetim 
elemanının iştirakiyle yarı-yapılandırılmış müla-
katlar gerçekleştirilmiştir. 16.10.2015 – 15.02.2016 
tarihleri arasında yürütülen araştırmada, demog-
rafik ve kurumsal enformasyon teminine matuf 
olanlar hariç tutulursa, katılımcılara esasen üç 
soru yöneltilmiştir ki, bunlardan ilki denetime iliş-
kin sorunların daha genel/geniş bir perspektiften 
gündeme taşınmasına imkân veren bir açık-uçlu 
sorudur: ‘kamu denetim sisteminde gördüğünüz 
aksaklıklar nelerdir?’ Diğer iki soru ise, işbu ra-
porun ana konusuyla ve anket sorularıyla daha 
doğrudan ilgili ve uyumludur: 

a) ‘Kamu denetim raporlarının halka açılması-
nı uygun buluyor musunuz?’ 

b) ‘Kamu denetim raporlarının halka sunulma-
sında nasıl bir yöntem kullanılabilir?’

Mülakatlarda ortaya çıkan görüş ve önerile-
re bakıldığında, her şeyden önce vurgulanması 
gereken husus şudur: kamu kurumlarında görev 
yapan denetim elemanlarının (en azından bura-
da cevapları değerlendirmeye alınanların) büyük 
çoğunluğu, kamu denetim sisteminin mevcut 
durumunu ve sorunlarını tartışmaya, bu alanda 
öneriler geliştirmeye açık ve isteklidir. Başka bir 
söyleyişle, ‘kamu denetiminde kayda değer bir 
sorun yaşanmıyor, endişeye mahal yok’ tarzında-
ki az sayıdaki cevap hariç tutulursa, katılımcıların 
büyük çoğunluğu esas itibariyle kamu denetim 
sisteminin ve denetim elemanlarının çözüm bek-
leyen sorunlarına dair gündemi biçimlendirmeye 
ve gelecekteki tartışmalara katılmaya hevesli ve 
hazırlıklıdır.  

Katılımcıların gündeme alma ve çözüme ka-
vuşturma anlamında önem ve öncelik verdiği hu-
suslar doğal karşılanması gereken bazı bireysel 
farklılıklar sergilese de, kamu denetim sisteminin 
temel sorunlarına dair tespitlerde azımsanmaya-
cak düzeyde bir ortaklık bulunduğu vurgulanmalı-
dır. Şöyle ki, kamu denetim sistemine yönelik en 
ciddi/öncelikli sorunlar listesinde ‘bağımsızlık ve 
yansızlık’ noksanlığıyla, ‘düzensizlik’ ve ‘etkisizlik’ 
başı çekmektedir.14 

Başka bir deyişle, kamu denetim elemanları; 
içinde yer aldıkları, çalıştıkları kamu denetim sis-
teminin en önemli sorunları olarak üç ana başlığa 

vurgu yapmaktadırlar. 
Bunlardan ilki, denetimin farklı türden baskı 

ve müdahalelerden uzak, yansız (ve adil) biçimde 
gerçekleştirilmesi hususunda yaşanan sıkıntılar-
dır. Örneğin, bir denetim elemanına göre: “Kamu 
denetim sistemindeki en büyük aksaklık, denetim 
elemanlarının üzerindeki siyasi baskı ve denetim 
elemanlarının görevlerini tam olarak yapamama-
larıdır.” Benzer şekilde, bir başka katılımcının id-
diası şudur: “Kamu denetim elemanları ile siyasi 
irade arasında tam bir izolasyon sağlanmadığı 
sürece, gerek denetim elemanları gerekse onları 
görevlendiren, onay makamı pozisyonundaki yö-
neticiler denetimin sağlıklı bir şekilde işlemesini 
sağlayamayacaklardır.”  Nihayet, bir başka ka-
tılımcı için, kamu denetim sisteminin en önemli 
sorunları arasında birbiriyle ilintili şu iki husus 
bulunmaktadır: “Denetim elemanlarının bağımsız 
karar verememesi ve denetim elemanlarını baskı-
lara karşı yeterince koruyacak bir mekanizmanın 
olmaması.”

Yukarıda ‘düzensizlik’ olarak ifade edilen ikin-
ci ana sorun kümesini, kamu denetim sistemini 
yönlendiren kurum ve kuralların çokluğu, karma-
şıklığı ve koordinasyonsuzluğu gibi hususlardaki 
tespit ve yakınmalar oluşturmaktadır. Kimi kez, 
denetim birimlerine yönelik ‘kurumsallaşamama 
sorunu’ ya da denetim birimleri arasında yaşanan 
‘koordinasyon eksikliği’ şeklinde ifade edilse de, 
katılımcılar arasında kamu denetiminde yaşanan 
temel sorunlardan biri hususunda yaygın bir ka-
naat mevcuttur:  denetim sistemini tümünü kav-
rayan ve kapsayan ortak ilkeler, kurallar ve sü-
reçleri düzenleyip, yönlendirebilecek bir ‘çerçeve 
mevzuat’ eksikliği. Örneğin bir katılımcıya göre, 
“Denetim sisteminde muhtelif kanunlara dayana-
rak işlem tesis edilmesi (…) ciddi bir eksiklik olup, 
yasal dayanak ile görev, yetki ve sorumlulukların 
belirlenmesi gerekmektedir.” Bir başka denetim 
elemanına göre, sistemdeki önemli sorunlardan 
birisi, “farklı kurumlar farklı mevzuata tabi olduğu 
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14Mülakatlarda paylaşılan görüşler arasında kamu denetim sisteminin 
aksaklıklarına dair dikkat çeken başka bazı hususlar şöyle sıralanabilir: 
Yönetimdeki hantal ve ağır işleyen, şekilciliği öne alan kırtasiyeci yapı 
ve işleyiş denetim sistemine de yansımaktadır. Denetimler hata bulmak 
ve ceza vermek üzerine yoğunlaşmaktadır.  Denetimde mükerrerlikler 
ve/veya kesintiler yaşanabilmektedir. Denetim sistemi yeterince şeffaf 
değildir. Kamu görevlileri ve kamuoyu nezdinde denetim birimlerine ve 
elemanlarına dair olumsuz (çoğu kez bilgi-tanıtım eksikliğinden kay-
naklanan yanlış, haksız) algılar mevcuttur. Denetlenenler sorumluluk-
larına yeterince sahip çıkmamakta, eğitim ve kalite açısından gelişime 
ihtiyaç duymaktadır. Bazı kurumlarda denetim elemanları nicelik ve 
nitelik olarak yetersizdir, her iki alanda da iyileştirmeler gereklidir.
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için düzensizliğin var olmasıdır.” Nihayet bir de-
netim elemanı yaşanan temel sorunu kısaca, “de-
netim kanunu eksikliği” olarak adlandırmaktadır.

Üçüncü ana sorun olarak ‘etkisizlik’, bağım-
sızlık/yansızlık noksanlığı ve düzensizlik eleşti-
rileriyle birlikte kamu denetim sistemine ilişkin 
değerlendirmelerde sıklıkla gündeme getirilmiş-
tir. “Hiyerarşinin çok fazla olması ve bu nedenle 
denetimin etkin yapılamaması”; “Etkinlik kaybı”; 
“Denetimler sonucu yapılan tespitlerin/aykırılık-
ların takibinin düzenli olarak yapılmaması”; “De-
netim raporlarının uygulamaya aktarılmasında 
sorunlar yaşanması” gibi anlatımlar, esasında 
ortak bir soruna, ‘denetimin etkisizliğine, (yeterin-
ce) sonuç alıcı-doğurucu bulunmamasına’ vurgu 
yapmaktadır. Bir katılımcıya göre; “denetimden 
elde edilen sonuçlar yönetim tarafından hayata 
geçirilmediğinden sistem tıkanmalar yaşamak-
tadır.” Bir başka denetçiye göre ise, “Denetim 
günümüzde sadece şekilsel anlamda ele alın-
makta, içerik olarak dikkate değer işler yapılma-
maktadır.” Nihayet, bir denetçi mevcut durumu 
şu sözlerle eleştirmektedir: “İçine kapalı, tekdüze 
ve mensuplarının motivasyonunu sağlayamayan, 
yalnızca ‘–mış gibi yapan’ bir denetim sistemi. 
Denetim elemanlarının yetiştirilmesinden, eğitim 
süreçlerine her şeyin yenilenmesi gereklidir. De-
netimin de denetlenmesi sağlanmalıdır.”  

Öte yandan, denetim elemanlarının kendi 
mesleklerinin mevcut durumuna ilişkin değer-
lendirmelerinde de geniş bir konsensüsün bu-
lunduğu söylenebilir. Nitekim bu minvalde ortaya 
konulan sorunlar içinde ‘denetim elemanlarının 
profesyonel statülerinde, özlük haklarında ve ça-
lışma şartlarında yaşanan aşınma ve gerilemeler’ 
açık ara birinci durumdadır. Örneğin, bir katılım-
cı kamu denetim sisteminde gördüğü en önemli 
aksaklıkları sıralarken “denetim görevlilerinin 
makam/mevki/temsil noktasında geri planda bı-
rakılması, denetim görevlilerinin özlük haklarının 
gittikçe kötüleşmesi” ifadelerine yer vermektedir. 
Aynı doğrultuda fikir beyan eden bir başka dene-
tim elemanına göre ise: “Kamu denetimi 2004’den 
itibaren yıpranmaktadır. Denetim kariyer meslek-
lerinin kaldırılması gündeme geldi. Özlük hakları 
kısıtlandı ve maaşlar geriledi. Kariyer meslek isim 
ve unvanlarıyla oynanarak unvan karmaşası mey-
dana geldi.” Nihayet, bir başka katılımcı denetim 
sistemine ilişkin en önemli gördüğü aksaklığı izle-
yen biçimde anlatmaktadır: “Bu görevi icra eden 
denetim elemanlarına ve kurullara gereken önem 

verilmiyor. Bu çerçevede gerek özlük hakları ge-
rekse çalışma şartları gün be gün geriye gitmek-
tedir.” 

Mülakat kayıtları incelendiğinde, denetim ele-
manları arasında şeffaflık bahsinde daha genel 
ve geniş bir mutabakatın mevcudiyeti dikkat çek-
mektedir. İlgili soruya kısaca ‘hayır’ ya da ‘uygun 
bulmuyorum’ şeklinde olumsuz cevap veren az 
sayıdaki katılımcıya karşılık, yine benzer kısalıkta 
‘evet’  ya da ‘kesinlikle uygun buluyorum’ tarzında 
sınırlı sayıda olumlu cevap tespit edilmiştir. Katı-
lımcıların büyük çoğunluğu ise, kamu denetim ra-
porlarının halka açılmasını belli şartlarda ve bazı 
şerhlerle uygun gördüklerini beyan etmişlerdir. 
‘Belli ölçülerde olabilir’, ‘belirli sınırlar dâhilinde 
evet’ gibi müspet ama muğlak cevapların ötesin-
de, birçok denetim elemanı ilke olarak destekle-
dikleri denetim raporlarının halka açılması uygu-
lamasına dair somut bazı şartlar öne sürmüşler, 
konu ya da sektör bazında sınırlamaların gereklili-
ğine vurgu yapmışlardır. Örneğin, iş teftiş ve vergi 
raporlarında işyeri mahremiyetine dair kısıtlara 
duyulan ihtiyaç gündeme getirilirken, bazı dene-
tim raporlarının kişisel-kurumsal bilgilerin mah-
remiyet ve güvenlik vb. hususlarda risk doğura-
bilecek unsurları deşifre olmaksızın kamuoyuyla 
paylaşılması önerilmiştir. 

Her halükarda, devlet sırrının korunması ve 
kamu güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda 
mahzurlu görülen hallerde, sınai-ticari gizliliğin, 
aile ve kişi mahremiyetinin ihlali riski taşıyan 
vakalarda, denetim raporlarının kamuoyuyla 
paylaşımında sınırlamalara ve/veya yasaklama-
lara gidilmesi görüşü yaygın bir biçimde dile ge-
tirilmiştir. Netice itibariyle, denetim raporlarının 
şeffaflaşması faslında katılımcılar tarafından öne 
sürülen şartların ve şerhlerin önceki bölümde dile 
getirilen dengeli yaklaşım ihtiyacıyla büyük ölçü-
de uyumlu olduğu söylenebilir.

Denetim raporlarının halka sunulması yöntemi 
olarak ise, katılımcılar arasında Internet aracı-
lığıyla duyurma seçeneği ağır basmakla birlikte, 
yazılı ve görsel medya aracılığıyla paylaşım ve yıl-
lık raporlar gibi geleneksel sayılabilecek yöntem-
lere ve dahi yeni teknolojilere, akıllı telefonlara 
uygun programlar gibi kamusal paylaşım önerile-
rine yer verildiği gözlemlenmiştir. Farklı araçların 
birlikte kullanılması yönündeki görüşlerin yanı 
sıra, (Devlet Denetleme Kurulu uygulamasında ol-
duğu gibi) kamu denetim raporlarının özetlenerek 
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yayınlanması, (doğrudan-en) ilgili kişilere öncelik 
vererek talep ve başvuru halinde sunulması gibi 
düşünceler de savunulmuştur. 

Nihayet, bazı katılımcılar tarafından dile geti-
rilen kamu denetim raporlarının ortak platformlar 
üzerinden paylaşıma açılması önerisi ayrı ve ay-
rıntılı bir tartışmayı hak etmektedir. Örneğin, bir 
katılımcı “Her denetim birimi için farklı bir İnternet 
adresi yerine, ülke çapındaki tüm denetim birim-
lerinin ortak tek bir adreste toplanması gerektiğini 
düşünüyorum.” şeklinde fikir beyan etmişken, bir 
başkasına göre: “İlgili bakanlık aracılığıyla ya da 
merkezi bir genel site ile İnternet aracılığıyla de-
netim raporları yayınlanabilir.” Benzer bir yakla-
şımı savunan diğer bir katılımcıya kulak verilecek 
olursa: “Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararları 
gibi bir platform oluşturularak da kamu denetim 
raporları halka sunulabilir.”

Çalıştaylar
Önceki sayfalarda belirtildiği gibi, Proje kap-

samında iki farklı günde üç çalıştay gerçekleşti-
rilmiştir. 23 Mart 2016’da Ankara’da Keçiören Be-
lediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde farklı 
kurumlardan denetim elemanı, yönetici, akade-
misyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin (30 
katılımcı) katılımıyla gerçekleştirilen ‘Şeffaflık ve 
Türk Kamu Yönetiminde Şeffaflık’ konulu çalış-
tayda evrensel anlamda şeffaflık kavramının yanı 
sıra, Türkiye’de şeffaflık alanındaki mevcut durum 
ve sorunlara ilişkin sunum ve tartışmalara yer ve-
rilmiştir. Müteakiben aynı yer ve tarihte düzenle-
nen ve denetim elemanı, yönetici, akademisyen, 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 
toplam 30 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirilen  
“Şeffaflığın Sınırları, Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri” konulu ikinci çalıştayda genel ve soyut kav-
ramsal tartışmaların ötesinde, şeffaflığın sınırla-
rının idari pratiklerde nerede ve nasıl çizildiğine 
dair örnekler ve sorunlar gündeme taşınmış ve 
tartışılmıştır. 

Projenin planlı etkinlikleri dâhilindeki üçüncü 
çalıştay ise öncekilerle aynı mekânda fakat on-
lardan yaklaşık beş hafta sonra 27 Nisan 2016’da 
“Denetim Hizmetlerinin Şeffaflaştırılması” ana 
başlığıyla denetim elemanı, yönetici, akade-
misyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 

(30 katılımcı) aktif katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
İlk iki çalıştayda ortaya çıkan yönetimin şeffaflı-
ğına dair tespit ve tartışma zemini üzerinde ilerle-
mek suretiyle denetimin şeffaflaşmasına yönelik 
sınırların ve sorunların masaya yatırıldığı bu son 
etkinlikte denetim hizmetlerinin örgütlenme ve 
yönetim süreçlerindeki şeffaflığın ötesinde, de-
netim sonuçlarının ve raporlarının kiminle, ne öl-
çüde ve nasıl paylaşılması gerektiği hususlarına 
odaklanılmıştır.

Çalıştaylarda, bilhassa üçüncü çalıştayda öne 
çıkan konu başlıkları itibariyle özetlenecek olur-
sa; evvela kamu denetimi sisteminin şeffaflığına 
yönelik şeffaflık ihtiyacı ve talebinin, birim-içi, 
kurum-içi, kamu yönetimi dâhilindeki ve nihayet 
kamuoyuna dönük boyutlarıyla incelenmesi ge-
rektiği anlaşılmaktadır. Bu meyanda, örneğin, 
birim-içi şeffaflık hususunda şu türden sorular 
ortaya atılabilmektedir: Teftiş kurullarını yöneten-
lerin pozisyonu ‘eşitler arasında birinci’ olmaktan, 
‘üst düzey hiyerarşik amir’ statüsüne dönüştükçe, 
yönetim-teftiş kurulu-müfettiş üçlüsü arasındaki 
ilişkiler de nitelik olarak köklü değişikliklere uğru-
yor mu?  Birim-içi şeffaflığı en çok kim ve neden 
ister? Denetimin yönetiminde şeffaflık ihtiyacı ve 
talebinin odağında hangi süreçler ve işlemler yer 
almalıdır? 

Denetim konularının, türlerinin, yerlerinin, 
sürelerinin, takviminin vb. birlikte belirlenmesi;15 

denetçiler arasındaki görev dağılımlarının ve iş 
yükünün açık ve dengeli olması; denetim prog-
ramlarının hazırlanmasında katılımcılık düzeyi; 
denetim etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendi-
rilmesi, performansa göre ayarlamalar yapılması, 
ödül-yaptırım seçeneklerinin adil ve etkili kullanı-
mı gibi çeşitli konular birim-içi şeffaflık faslında 
gündeme getirilebilmektedir. Kuşkusuz, zikredi-
len hususlardan bazıları kurum-içi ve dahi kamu-
içi şeffaflık tartışmalarında da sorgulamaya tabi 
tutulabilecektir. 

Tartışmaların diğer önemli bir boyutunu, han-
gi bilgilerin, nasıl bir süreci takiben ve ne ölçüde 
paylaşılabileceğine ilişkin sorgulama oluşturmak-
tadır. Bilindiği üzere, teftişin rehberlik, inceleme, 
denetim ve soruşturma boyutları, farklı türden sü-
reçleri ve sonuçları ihtiva eden bilgileri içermekte 
ve farklı raporlara dönüşerek hüküm ifade etmek-
tedir. Dolayısıyla, farklı faaliyet ve rapor türlerine 
göre değişiklik arz eden bir açıklık-gizlilik değer-
lendirme ve derecelendirme yaklaşımının gelişti-
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rilmesi elzem addedilebilir. Bu süreçte birim-içi/
kurum-içi inisiyatiflerden ziyade, kamu denetim 
sisteminin tümüne dönük bazı prensiplerin ve 
politikaların gündeme taşınması gerekmektedir. 
Elbette, birimleri ve kurumları yönetenlerin kişisel 
müktesebatı ve mantalitesi kadar, onları biçim-
lendiren gelenek ve kültürün de, şeffaflığın sınır-
larını tayin etmede etkileri olabilecektir. Ancak, 
denetim sisteminin geneli itibariyle, ferdi tasav-
vuru ve takdiri aşan, kapsayıcı ve kalıcı bazı dü-
zenlemelere ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Nitekim 
Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin ve 
tartışmaların merkezinde bu ‘yalın görünümlü kar-
maşık mesele’ mukimdir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Önceki sayfalarda, Raporun başlangıcında 

öngörülen temel amaç ve yol haritası doğrultu-
sunda, ilk olarak demokratik siyasi-idari rejimler-
de yönetimin denetimi ve şeffaflığının anlamı ve 
önemi üzerinde durulmuştur. Müteakiben, dene-
timin yönetimi ve şeffaflığı bağlamında dikkat çe-
ken bazı hususlar ve hassasiyetler gündeme taşı-
narak, bu alanda teorik ve pratik düzlemde önem 
arz eden bazı soru(n)lar ele alınmıştır. Üçüncü 
olarak, “Tozlu Raflardan Kamuoyunu Aydınlat-
maya Giden Yolda Kamu Denetimi Projesi” kap-
samında yapılan alan araştırması ve çalıştaylar 
hakkında tanıtıcı enformasyon takdim edilerek, 
bu faaliyetlerden edinilen bilgiler ve bulgular aka-
demik-profesyonel bir bakışla derlenip-değerlen-
dirilmeye çalışılmıştır.

• Öncelikle belirtilmelidir ki, Proje kapsamında 
gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar, kamu 
denetim sisteminin mevcut halinin şeffaf olmadı-
ğına dair tespitler ve kanaatler ortaya koymuştur. 
Anket verileri kamu denetim raporlarının halka 
sunulması düşüncesinin vatandaşlar nezdinde 
geniş bir kabule mazhar olduğunu gösterirken, 
mülakatlar ve çalıştaylar benzer bir şeffaflık ih-
tiyacı tespitinin denetim elemanları cephesinde 
de gözlemlendiğini, denetimin şeffaflaşması isti-
kametinde atılacak (dikkatli ve doğru) adımların 
bizatihi bu raporları hazırlayanlarca da yaygın 
bir biçimde destekleneceğine işaret etmektedir. 
Türkiye’de kamu denetim sisteminin şeffaflığına 
yönelik girişimleri cesaretlendirici bu tür bulgu-
ların, katılımcılar tarafından şeffaflığın sınırlarına 
ilişkin öne sürülen genel ve özel şartlar ve şerh-
lerle birlikte değerlendirilmesi ve dengelenmesi 

salık verilebilir. Başka bir deyişle, ‘denetimde 
şeffaflık’ konusuna bir nevi ‘denetimli şeffaflık’ 
mottosuyla başlamak makul bir adım olarak gö-
zükmektedir.

• Bu noktada vurgulanması gereken önemli bir 
husus şudur: Türkiye’de yönetimde ve denetimde 
şeffaflık hususunda yaşanan sorunların bir kısmı, 
anayasal-yasal eksikliklerden değil, konjoktürel 
nedenlerle ve/veya kişisel-kurumsal yorum ve 
uygulama farklılıklarıyla ortaya çıkan olumsuz-
lukların ve uyumsuzlukların yansıması olarak de-
ğerlendirilmelidir. Dolayısıyla, mevcut kuralların 
ve kurumların kararlılıkla ve koordineli bir tarzda 
işletilmesi suretiyle şeffaflık alanında bazı iyileş-
tirmeler sağlanabilecektir. 

• Öte yandan, mevcut mevzuatın dağınıklığının 
uygulamada yarattığı karışıklık akademik-mesleki 
araştırma ve yayınlarda sıklıkla dile getirilen bir 
sorun alanı hüviyetindedir. Akla gelen çözüm öne-
rilerinden birisi, hem denetim birimlerinin ve ele-
manlarının yetki, görev ve sorumluluklarını, hem 
bunların ürettiği raporların paylaşım ilkelerini ve 
sınırlarını belirleyen “Denetim Kanunu” başlığını 
taşıyabilecek bir çerçeve düzenleme aracılığıyla, 
mevcut mevzuatın konsolide ve senkronize edile-
rek iyileştirilmesidir. Alternatifli ve aşamalı olarak 
hazırlanıp, ciddi bir tartışma metni halinde karar 
vericilerin önüne konulabilecek böyle bir kanun 
taslağının emektar müfettişler başta olmak üzere, 
farklı kurumların denetim birimlerinden ve uzman-
lardan görüş alarak olgunlaştırılmasını beklemek 
tabiidir. Ayrıca, kamu denetim sistemine dair 
böyle bir temel düzenleme marifetiyle, teftiş-kol-
luk-yargı üçgeninde karşılıklı iletişim ve işbirliğini 
kolaylaştıracak unsurlar da yaşama geçirilmeli, 
devlet sırrı, ticari sır ve kişisel verilerin korunma-
sına matuf kayıtlar ve koşullar da ilgili temel yasal 
düzenlemenin kapsama alanına girmelidir. 

• Böyle bir çerçeve düzenleme kapsamında, 
kurulum ve işletim esasları Ulusal Yargı Ağı Pro-
jesi (UYAP) ile benzerlik taşıyan Ulusal Denetim 
Ağı Projesi (UDAP); Elektronik Denetim ve Erişim 
Projesi (EDEP) ya da Etkileşimli Denetim Portalı 
(EDEP) gibi alternatif isimlendirmelerin düşünüle-
bileceği bir merkezi bilişim ortamına/ağına yasal 
dayanak sağlanabilir. Kuşkusuz, teftiş/denetim 
elemanlarına farklı birimlerin ve kurumların uhde-
sindeki veri tabanlarına ve dosyalara kurallı, kayıt-
lı ve kademeli erişim imkânı sağlayacak böyle bir 
yapılanmanın yasal-kurumsal altyapısı etraflı ve 
esaslı bir biçimde incelenmeli ve tartışılmalıdır.16 
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• Denetimin konusuna, kapsamına ve türüne 
vb. göre farklı erişim kısıtları ve koşulları sunacak 
ve kamu denetim sisteminin kilit aktörleri tarafın-
dan ortaklaşa kullanılacak bir bilişim sisteminin/
platformunun donanım ve yazılımının güvenilirlik 
ve güvenlik testlerinden başarıyla geçmiş olma-
sı lazımdır. Örneğin, böyle bir ağın/aracın sızma 
ve sızıntılara karşı sıfır-toleranslı şekilde dizayn 
edilmesi ve korunması elzemdir. Ayrıca, böyle bir 
sistemin denetimin değişik paydaşlarının ihtiyaç-
larına göre zengin ve farklılaştırılmış raporlama 
ve çözümleme seçenekleri sunması da sağlan-
malıdır. 

• Diğer taraftan, kamu denetiminde ortak bazı 
kuralların ve kıstasların varlığı, performans ve 
kalite kıyaslamalarına imkân sağlama ve kurum-
lar arası koordinasyon açısından kimi avantajlar 
sunabilirse de, teşkilat-birim şemalarında, rapor 
şekillerinde vb. yeknesaklık çabalarının tepeden 
inmeci, tekelci ve toptancı bir düzenleme ve de-
netim modeli macerasına dönüşmesinden sakı-
nılmalıdır. Kaldı ki, kalite ve performansa yönelik 
yenilikler, mutlaka merkezi ve mecburi olarak 
tesis edilir şeklinde bir tasavvur yerine, gelişimin 
ve öğrenmenin mesleki dayanışma ve işbirliği an-
layışı içerisinde gerçekleşebileceği yeni ve yeni-
likçi yaklaşımların ve yöntemlerin tahayyül ve test 
etmek lazımdır.

• Şeffaflık; öncelikle ‘denetim evi’nin içinden, 
‘denetim ailesi’nin üyeleri arasındaki bilgi ve de-
neyim paylaşımıyla başlatılarak, birim-içi ve ku-
rum-içi güven, güvenirlik ve güvenlik eşiklerinin 
sağlam adımlarla geçilmesi suretiyle yararları ve 
sınırları test edilmelidir. Örneğin, bugün itibarıy-
la kamu denetim kurullarının; kendi bünyelerinde 
(mesela denetçilerin iş yükleri, performansları 
hususunda) daha şeffaf olmalarının; yine dene-
time dair belli temalar etrafında denetlenenlere, 
birbirlerine ve hatta kamuoyuna karşı daha açık 
durmalarının önünde çok ciddi, aşılamayacak ya-
sal-kurumsal engel var mıdır? 

• Daha önce de işaret edildiği gibi, deneti-
min şeffaflığının sağlam bir kanuni-mesleki ze-
min üzerinde yükselerek sürdürülebilir kılınması,  

denetim birimlerinin ve elemanlarının yönetime 
ve topluma katkılarının görünürlük kazanmasına, 
imaj ve itibarlarının korunmasına-geliştirilmesine 
yardımcı olacaktır. Amma ve lakin kendi içlerin-
de ve aralarında saydamlığı ve paylaşımı esas 
alan bir işbirliği ve eşgüdüm geleneği oluştu-
ramayan kamu denetim kurulları, farklı birimler 
ve kurumlarla bilgi-belge-bulgu paylaşımı ve 
akışı hususunda da ketum ve kapalı tavırlar ta-
kınabilecektir. Dolayısıyla, kamu denetim birim-
leri ve elemanları, bir yandan kamusal alanda 
yönetimin ve denetimin şeffaflığını artırmaya 
dönük mücadele yürütürken, diğer yandan ‘şef-
faflık bizimle başlar/önce bizim evde şeffaflık’ 
şiarıyla ‘şeffaflığın denetimi’ alanında fark-
lı programlar ve paylaşımlar geliştirmelidirler.

• DENETDE öncülüğünde gerçekleştirilen 
Geleneksel Başkanlar Toplantıları’nın mesleki 
dayanışma ve sosyalleşmenin çok ötesine geçe-
rek, düzenli ve dinamik bir işleyişe ve işlevselliğe 
kavuşturulması; orta ve uzun vadede birim-içi ve 
kurumlar-arası ilişkilerde saydamlığı ve işbirliği-
ni artırıcı önlemlerin gündeme taşınması büyük 
önem arz etmektedir. Yine bu bağlamda, Başba-
kanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın bakanlıklar ve 
kamu kurumlarındaki teftiş kurulları arasında bilgi 
ve tecrübe paylaşımına dönük eşgüdüm-yönlen-
dirme işlevini, yönetimde ve denetimde saydam-
lığı artırıcı önlemlere öncelik vererek daha kap-
samlı ve etkili bir tarzda gerçekleştirmesi ihtiyacı-
na vurgu yapılmalıdır.

• Yargı makamları ve mensupları bağlamında 
gündeme getirilen bağımsızlık, yansızlık ve dü-
rüstlük ilkelerinin, onların yanı sıra teftiş kurulları 
ve elemanları bakımından da büyük önem taşıdığı 
not edilerek, bu alanda kaydedilecek gelişmelerin 
Türkiye’de denetim birimlerinin ve süreçlerinin 
etkinliğini artırabileceği söylenmelidir. Benzer bir 
görüş, Denetim Koordinasyon Üst Kurulu benzeri 
bir yapı oluşturulması ve Denetim Akademisi ku-
rulması gibi mesleki kazanımları konsolide ede-
bilecek, ileriye taşıyabilecek alternatif yasal-ku-
rumsal seçenekler için de ileri sürülebilir. 

• Ancak, bu türden oluşumların pratikteki 
avantajları-dezavantajları benzer yapılarla karşı-
laştırmalı bir tarzda ve hassasiyetle değerlendiril-
melidir. Örneğin, Denetim Koordinasyon Üst Ku-
rulu ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Denetim 
Akademisi ile Adalet Akademisi ve Polis Akade-
misi mukayese edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, 
bu ve benzeri kurumlar, işlevlerini ve işlerliğini 
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siyasi iradenin, toplumsal dinamiklerin ve meslek 
erbabının bir dizi müdahaleyle (ve mücadeleyle) 
birlikte biçimlendirdiği aygıtlardır; potansiyelleri-
ni, performanslarını ve hatta yaşam döngülerini 
teşkilat şemalarıyla kesin hatlarla önceden be-
lirlemek her zaman mümkün olmayabilir. Özlüce 
belirtmek gerekirse, kurumları kurmak kadar, o 
kurumları özgün kuruluş amaçlarına uygun olarak 
yaşatmak ve çalıştırmak da önemlidir. 

• Kamu denetim sisteminin kapasitesini ve 
performansını iyileştirmeye yönelik önlemler bü-
tüncül bir yaklaşımla ele alınarak, kapsamlı bir 
program halinde tasarlanmalı ve geciktirilmeksi-
zin yaşama geçirilmelidir. Bu bağlamda, denetim 
elemanlarının mesleki yetkinliklerinin yükseltil-
mesi ve yenilikçiliğe-yenileşmeye yatkınlıklarının 
artırılması için uygulamaya konulabilecek alter-
natif araçlar ve süreçler ilgili tüm taraflarla istişa-
re ederek belirlenmelidir.   

• Denetim emekçilerinin özlük haklarında yıl-
lar içinde oluşan aşınmayı önleyip telafi edecek, 
maaşlarında ve harcırahlarında beklentileri kar-
şılayacak, hakkaniyete uygun iyileştirmeler bir 
an önce gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, özlük hak-
ları, mesleki statüleri ve unvanları gibi alanlarda, 
kamu denetim kurulları ve elemanları arasında 
gözlemlenebilen dengesizlikler, aşırılıklar ve hak-
sızlıklar giderilmeli, bu alanda açıklığı ve adaleti 
esas alan politikalar ve pratikler geliştirilmelidir. 

• Amma ve lakin sözü edilen türden adımlar 
atılırken dikkatli ve dengeli bir genel yaklaşım 
geliştirmek yararlı olabilir. Mesleğe giriş sınav-
larındaki rekabet ve zorluk düzeyi, yapılan işin, 
üstlenilen sorumluluğun ve çalışma koşullarının 
niteliği, kamuda ve özel sektörde yöneticilik po-
zisyonlarına geçiş imkânı ve ihtimali gibi ölçütler 
dikkate alınmadan, denetçilerin özlük hakların-
da ve unvanlarda vb. mevcut her türlü farklılığın 
tümüyle kaldırılmasının hedeflenmesi gerçekçi 
olmadığı gibi, doğru da değildir. Kimi farklılıklar 
belli ölçülerde kabul edilebilir bulunmalı, normal 
addedilmelidir. Burada kritik nokta, çalışma ba-
rışını bozan ve adalet duygusunu inciten,  aşı-
rı farklılıkların-dengesizliklerin düzeltilmesidir. 
Bunu yaparken, ‘Her bedene bir elbise’ yaklaşı-
mıyla geliştirilecek tek-tipçi bir denetim ve yöne-
tim anlayışından uzak durulmalıdır. Farklılığın ve 
rekabetin kıvamında tutulduğu ortamlar, yenilikçi 
ve yaratıcı denetim örneklerinin özendirilmesine 
katkı yapma potansiyeli taşır. 

• Özetlenerek yeniden vurgulanacak olursa; 
hem denetim elemanlarının mesleki statü ve öz-
lük haklarını iyileştirme, hem de kamu denetim 
sisteminde (şeffaflıkla ilgili olanlar dâhil) genel 
ilkeler ve kurallar geliştirme süreçlerinde, ortak 
çerçeveler, tekdüze modeller ve birörnek çözüm-
ler üretme ile çeşitlilik, çoğulculuk ve yarışmayı 
koruma arasında sağlıklı ve sürdürülebilir bir den-
ge kurulmasına dikkat edilmelidir.

• Son olarak, “Yönetimin Denetimi için Dene-
timin Yönetimi”  üst başlığıyla geliştirilecek kap-
samlı bir projeyle, Türkiye’de kamu denetimi sis-
teminin yönetişimi bir dizi yeni araştırma ve tar-
tışmaya konu edilerek, mevcut durumun gerçekçi 
ve dengeli bir çözümleye tabi tutulması sağlan-
malıdır. Başta denetçiler olmak üzere, ilgili tüm 
paydaşlardan sağlanacak girdilerle, alternatif yö-
netim ve denetim önerileri geliştirilerek denetim 
camiasının ve toplumun karşısına çıkılmalıdır. 

• Teftiş kurulları ve elemanları, şayet ülke 
düzeyinde kamu kurumlarının ve yöneticilerinin 
şeffaf ve hesapverebilir kılınmasına ciddi katkılar 
sağlama iddiasını sürdürmek istiyorlarsa, özeleş-
tiri-özgüven dengesine halel getirmeden, görev 
yaptıkları kurulların idaresine ilişkin eleştiri ve 
önerileri derleyip-değerlendirerek yola koyulma-
lıdırlar. Demokratik yönetişimin katılım, şeffaflık 
ve hesapverebilirlik gibi değerlerinin rehberliğin-
de, denetimin yönetimine odaklanan farklı strate-
jiler ve seçenekler geliştirmeyi hedeflemelidirler. 
Bu sayede, özlük haklarından mesleki eğitime, 
atama ve yükselme ölçütlerinden görevlendirme 
ve raporlama kurallarına, bağımsızlıktan etkililiğe 
birçok alanda ortak ve uygulanabilir çözümler ge-
liştirme imkân ve ihtimali de artacaktır.  

• ‘Müfettişin fendi, idareciyi yendi’ tarzında 
bir düşünceye asla kapılmadan; ‘yönetimin de-
netiminde saydamlık ve başarı ancak ve yalnızca 
denetimin yönetiminde saydamlık ve başarıyla 
mümkündür’ cümlesini şiar edinen böyle bir çı-
kış, kaçınılmaz biçimde kurulların örgütlenme ve 
yönetiminde ‘hür ve adil rekabet’ tesisine yönelik 
bir tercihi ve talebi de ihtiva edecektir, vesselam.
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"Yabancı Düşmanlığı Tehlikesi ile Mücadele-

de BEN DE VARIM!” projemizi tamamladık.
Projemizin amacı Suriye’de yaşanan iktidar ve 

birçok dış destekli terör örgütü yüzünden oluşan 
iç savaş ve başka insanlık dışı durumlardan dola-
yı ülkelerinden kaçmak zorunda kalan, ülkemize 
sığınmacı olarak gelmiş, bir şekilde Ankara’nın 
belli ilçelerine yerleşmiş kardeşlerimize karşı top-
lumda özellikle de gençler arasında kötü niyetli 
kişiler/kurumlar ve istihbarat örgütleri tarafından 
oluşturulabilecek ırkçı/yabancı düşmanlığı içeren 
düşünce ve söylemleri önleyerek hedef kitle ola-
rak belirlenen gençler arasında farkındalık yara-
tarak Anadolu’nun “yaratılanı severiz yaratandan 
ötürü” şiarını, kardeşlik kültürünü gençlerimize 
vermek üzere gerçekleşti.

Öncelikle Suriyeli aileleri gezerek çocuklu ai-
leleri belirledik. Onlara hem projemizi anlattık hem 
de onlarla birlikte hareket etmek için çalışmalar 
yaptık. Bu gidişlerimizde ailelere yemek ikramı 
götürdük. Bu hazırlık aşaması en zor aşamaydı.

Proje faaliyet kalemlerimizi bu amaca uygun 
olarak gerçekleştirdik. Projemizde hedef kitlemiz; 
hem Suriye’den gelen misafir gençlerimiz hem 
de Ankara ili Altındağ ve Mamak gibi Suriyeli 
mültecilerin yerleştiği ilçelerde, Suriyeli misafir-
lerimizle doğrudan gündelik hayatta karşılaşılan/ 
karşılaşma ihtimali olan gençler oldu. Tasarlanan 

faaliyetlerimiz bu gençlerin farkındalık seviye-
lerini artırdıkları ve Anadolu kardeşlik kültürünü 
benimsedikleri etkinliklerle gerçekleşti. Faaliyet-
lerimiz önem sırasına göre “Yabancı Düşmanlığı-
na Dur Diyoruz!” Seminerleri, “Suriye, İnsan ve 
Savaş” Temalı fotoğraf sergisi, Ankara Gezisi, 
Palyaço Etkinliği, Sinema ve Tiyatro Etkinliği, “ 
Kardeş Payı” adlı organizasyon ve ‘Umuda Uçurt-
ma Uçurma Şenliği’ oldu.

“Yabancı Düşmanlığına Dur Diyoruz!” semi-
nerleri “Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, 
sosyal uyumun güçlendirmesi” Gençlik destek 
programı hedefine uygun olarak “kültürel farklı-
lıkların birleştirici bir vasıta olarak kullanılması” 
önceliğine göre planlandığı şekilde hayat buldu. 
Bu seminerler hedef kitle olarak seçilen genç-
lerimiz üzerinde Anadolu’nun kardeşlik kültürü-
nün, sevgi merkezli bir millet kurma ülküsünü ve 
Avrupa’da ortaya çıkan ve süregelen ırkçılığın 
tüm yönleriyle anlatılması, yabancı düşmanlığı 
gibi olumsuz tavırların ne gibi sonuçlar doğura-
cağı üzerine bilgi vermesi üzerine gerçekleştirildi. 
Bu faaliyetler, alanında liyakat sahibi kişiler tara-
fından gerçekleştirildi.

“Suriye, İnsan ve Savaş” fotoğraf sergisi bir 
başka önemli faaliyetimiz olarak Keçiören Yonca 
Yaşam Merkezinde hayat buldu. Ciddi bir kitle 
ile buluştu. Burada Suriye’nin son 5 yılda hangi 
duruma geldiği, iç savaş ve terör yüzünden mi-

"YABANCI DÜŞMANLIĞI TEHLİKESİ İLE 
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marisinden, tarihi eserlerine, yemek kültüründen 
bayramlarına, camilerinden müzelerine kadar yok 
edilen, yok edilmekte olan fotoğraflarından tutun 
da iç savaş ve terör yüzünden hayatını kaybe-
den, uzvunu kaybeden insanların fotoğraflarına 
yer verildi. Burada da amaç sosyal dışlanmayla 
mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirme-
si hedefine uygun olarak Suriyeli misafirlerimizin 
“ırkçı ve yabancı düşmanlığı” kokan söylemlerin 
aksine gerçekten çok kötü durumda oldukları için 
Türkiye’ye sığındıklarını görsel materyallerle des-
tekleyerek farkındalık oluşturduğumuza inanıyo-
ruz. Sergi 1 defa yapıldı ve 1 hafta sürdü.

“Kardeş Payı” isimli faaliyetimiz ise “Çeşit-
li sebeplerle ülkemizde sığınmacı konumunda 
bulunan gençlere yönelik gönüllülük projeleri” 
program önceliğine uygun olarak tasarlanmıştı 
ve bu şekilde de gerçekleşti. Burada hedef kit-
lemiz başta olmak üzere seçilen diğer gençlerin 
“kendilerine ait olan” önemsedikleri bir materyali 
“kardeşleri” ile paylaşmaları istendi. Bu mater-
yaller değerli eşya ya da para vb. gibi şeyler ol-
mayıp, sembolik özelliklere sahip kalem, defter, 
kitap, toka, pelüş oyuncak, mektup vb. küçük eş-
yalar oldu. Çünkü burada amaç bir yardım orga-
nizasyonu yapmak değil ( Devletimiz zaten bunu 
birçok kurumuyla başarılı bir şekilde yürütüyor) 
sadece gençler ile sığınmacıların iletişim ve sev-
gi bağını kurmaktı ve nitekim çok güzel bir şekilde 
gerçekleşti de.

‘Umuda Uçurtma Uçurma Şenliği’ ise adın-
dan da anlaşılacağı üzere açık havada yapılacak 
bir uçurtma şenliği oldu. Bilindiği üzere uçurtma 
özgürlüğü ve umudu sembolize eder. Uçurtma 
yerden yükseğe uçarken adeta yeniden dirilmeyi, 
düştüğü yerden kalkmayı ifade eder. Bu sebeple 
bu şenlik özellikle Suriyeli sığınmacı gençlere de 
ulaşılarak gerçekleştirildi. Suriye ve Türk Bayrak-
ları ile gökyüzü Suriye’nin gelecekte yeniden eski 
güzel günlerine döneceği umudunu temsil etti. 1 
defa yapıldı. Suriyeli sığınmacı gençler ile hedef 
kitleyi birleştireceği için “Çeşitli sebeplerle ülke-
mizde sığınmacı konumunda bulunan gençlere 
yönelik gönüllülük projeleri” program önceliğine 
uygun olarak Keçiören Kartaltepe Kent Ormanın-
da hayat buldu.

Hedef Kitle
Projemiz kapsamında başta çok daha kap-

samlı çalışmayı hedeflemekteydik. Ancak bütçe-

mizin neredeyse üçte birine düşmesi sebebi ile 
başta hedef kitle olmak üzere çeşitli başlıklarda 
değişiklik yapmak durumunda kaldık. Bu sebeple 
hedef kitlemizi de üçte birine düşürmemiz sebe-
biyle ancak 88 tane Türkiye Türkü gencimiz bire-
bir projelerimizin muhatabı oldu. Bunun yanında 
38 tane de mülteci çocuk projemiz kapsamında 
dahil edildi. Bu çocukların çoğunun geçici TC’ 
leri ise olmadığı için ancak görsellerle varlıklarını 
ispatlama durumundayız. Ankara gezisi, Anıtkabir 
ziyareti, Beypazarı gezisi, tiyatro etkinliği, sinema 
etkinliği, palyaço etkinliği, seminerler, beyin fırtı-
naları, yuvarlak masa toplantıları, afiş ve broşür 
bilgilendirmeleri, sergi, uçurtma şenliği gibi tüm 
etkinlikler kapsamında ise dolaylı olarak 2.000 
kişiye ulaşıldığı düşünülmektedir. Denetim hafta-
sında 700 müfettişin katıldığı etkinlikte ise derne-
ğimizin hitap ettiği tüm camiada ciddi bir farkında-
lık oluşturulmuş ve proje hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır. Hedef kitle hususunda ayrıca çarpan 
etkisi ile çok daha fazla rakamlara ulaşıldığı ise 
gözden kaçmaması gereken bir diğer gerçektir.

Faaliyetler
Ankara gezisi; proje ekibimizle Ankara Kalesi, 

Hamamönü, Hacı Bayramı Veli Cami ziyaretleri-
nin yapıldığı bir gezi olarak gerçekleşti. Burada 
proje ekibinin kaynaşması ve proje hakkında dü-
şüncelerin sohbetler şeklinde gerçekleştiği bir 
faaliyet oldu. Bu gezinin çok verimli geçtiğini ve 
ciddi bir kaynaşmaya vesile olduğunu söylemekte 
fayda var. 34 arkadaşımız bu geziye katıldı. 5000 
yıllık Ankara tarihi hakkında bilgilerin edinildi-
ği bu gezide Ankara’ya ait pek çok kültür mirası 
görülmüş oldu. Ankara gezisinde midibüs ile gezi 
tamamlandı. Öğle vaktinde yemek yenildi, çeşitli 
mola yerlerinde ise içecek ikramları yapıldı. Ay-
rıca Marmara Üniversitesi  Tarih Bölümü yüksek 
lisans öğrencisi Kemal Arslan’da gezi rehberliğini 
üstlendi.

Anıtkabir ziyareti, hem proje ekibi ile hem de 
mülteci çocuklarla Anıtkabir ziyareti yapıldı. O 
gün Türk tarihi hakkında çocuklara bilgiler ve-
rildi. Anıtkabir müzesi çocuklara gezdirildi. Tür-
kiye Cumhuriyeti ve kurucusu Mustafa Kemal 
hakkında onlara detaylı bilgiler verildi. 38 Çocuk 
ve 10 tane gencimiz bu faaliyete katıldı. Faaliyeti 
Mamak’ta toplanıp, otobüsle Anıtkabir’e geçilme-
si üzere planladık ve o şekilde de gerçekleştirdik. 
Çocuklara otobüste kahvaltı ikram edildi ve Mar-
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mara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kemal 
Arslan’ın sunumuyla binlerce yıllık Türk tarihi ve 
Cumhuriyetin kuruluş yılları anlatıldı. Türklerin 
verdiği kurtuluş savaşı ile Suriye’nin Türk toprak-
ları olduğu dönemdeki kardeşlik ortamı anlatıldı. 
Bu gezi yaklaşık 4 saat sürdü. Anıtkabir müzesi 
de detaylı bir şekilde gezildi. Ancak anıtkabir-
de bayrak harici görsel yasak olduğu için ancak 
çocuklarla fotoğraf çekinilebildi. Görsellere yer 
verilemedi.

Beypazarı gezisi, bu gezi ile Beypazarı uzun 
uzun gezildi ve şarkılar türküler eşliğinde vakit 
geçirildi. Hem farkındalık oluşturulması hem de 
bilinçlendirme etkinliği anlamında çok faydalı bir 
etkinlik oldu. Bir otobüs kiralandı ve Ankara’dan 
alıp geri getirmesi sağlandı. Bu etkinlik kapsa-
mında Beypazarı Dostlar dinlenme tesisinde ye-
mek yenildi ve farkındalık çalışmaları kapsamında 
sohbet edildi. Ardından Beypazarı’nın kültürel 
yerleri gezildi. Çeşitli yerlerde 2 defa içecek ik-
ramı yapıldı ve sazlı sözlü kaynaşma etkinliği 
gerçekleştirildi. Yemek yenilen yerde görsellerle 
fotoğraflar çekinilirken gezi de görselsiz fotoğraf-
lar daha yoğunlukta. Sebebi ise gezi süresince 
görselleri her yere taşıma imkanının olmaması 
olmuştur. Gezi yaklaşık otuz kişi ile yapılmış ve bir 
tüm gün sürmüştür.

Tiyatro etkinliği, derneğimizin yöneticilerinin 
katıldığı bu etkinlikte kardeşlik konusu işlenmiş 
oldu. Hem dernek üyelerine ciddi bir farkındalık 
kazandırıldı hem de projemizin daha sağlıklı yü-
rümesi için bürokratlarla iyi ilişkiler geliştirilmesi 
sağlandı. Bu etkinlikte 34 dernek üyesi bürokrat 
aktif olarak katılım sağladı ve proje hakkında bilgi 
edinmeleri sağlandı. Neşe-dert-aşk isimli tiyatro-
da kardeşlik konusu işlendi. Bu etkinlik faaliyet-
lerimiz içerisinde planlanmamıştı. Ancak biz pek 
çok faaliyette olduğu gibi bunda da planlananın 
dışında bir organizasyon yapmış olduk. Tiyatroya 
katılımı herkesin kendi tarafında yapılmış olsa da 
biletleri dernek bütçemizden karşıladık.

Sinema etkinliği, çocuklarımıza kung fu 2 ani-
masyon filmi izlettirildi. Özel bir sunumla yapılan 
sinema gösterimi için Keçiören Belediyesi Yonca 
Yaşam Merkezi kullanıldı. Birazcıkta olsa çocuk-
ların içinde bulundukları ortamdan uzaklaşmaları 
sağlandı. Bu faaliyet Ankara’nın çeşitli yerlerin-
den çocukların toplanmasıyla başladı ve sinema 
sonrası oyun etkinlikleri ile devam etti. Faaliyet 
kapsamında çocukların taşınması, yemekleri, on-

ların oyun salonunda ücretli oyunlardan ücretsiz 
faydalanmaları, yemek ve içecek ikramı ile aldık-
ları psikolojik destek terapisi sinema faaliyetinin 
parçalarını oluşturmaktadır.

Palyaço etkinliği, bu etkinliğimiz kardeş payı 
etkinliği kapsamında gerçekleştirildi. Çocukları-
mızın palyaço ile keyifli vakit geçirmeleri sağlan-
dı. 40 civarı Suriyeli çocuk ile 10 civarı Türk genci-
miz bu faaliyet kapsamında yer aldılar. Çocukların 
toplanıp taşınmaları, etkinlik boyunca ikramları ve 
yemekleri ile onlara alınan kardeş hediyeleri pro-
je kapsamında yapılan etkinliktir. Ayrıca palyaço 
hizmeti alınması da bu etkinliğin çok daha eğlen-
celi hale dönüşmesine sebep olmuştur. Bu faa-
liyetin projemiz açısından çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Çünkü burada hem eğlenceli vakit 
geçirmeleri hem de çocuk ve gençler için mutlu-
luğun dilinin ortak olduğu gözlemlendi. Çocuklara 
bir daha bu etkinliği yapmak için söz verdik ve en 
kısa zamanda proje dışı da olsa bir araya gelmek 
için sözleştik.

Seminerler, toplamda 5 adet seminer/konfe-
ransımız gerçekleşti. Hem Suriyeli çocuklarımı-
za yönelik hem de gençlerimize yönelik yapılan 
konferanslarda çeşitli konular işlendi. Kardeşlik, 
Türkiye-Suriye dostluğu, Türk devlet adamları, 
hoşgörü, Suriye ve göç konularının işlendiği çok 
sayıda konular işlendi. Ciddi bir bilgilendirme ya-
pıldığını düşünüyoruz. Ankara Üni. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Araş. Gör. Abdullah PEKEL, Gazi Üni. 
Araş. Gör. Doğan ÇOLAK, Pamukkale Üni. Öğr. 
Gör. İkbal VURUCU, Hacettepe Üni. İİBF’den Prof. 
Dr. Muhittin Bilge gibi alanında çok kıymetli hoca-
lar bu seminerlerin aktif anlatımlarını yaptılar. Bu 
seminerler görsellerle ve bilimsel manada ger-
çekleştirildi. Bunların dışında ise çeşitli interaktif 
yöntemlerle seminerler verildi. Ankara gezisinde, 
Anıtkabir gezisinde interaktif seminerler verildi. 
Bunlar ise proje dışında faaliyet olarak projemizin 
güçlendirilmesi için yapıldı. Konferansa katılan 
hocaların CV’leri ekte mevcuttur.

Beyin fırtınaları, proje ekibimiz ile çok sayıda 
toplantılar yapıldı. Bu konuda neler yapılabilirin 
cevabı arandı. Pek çok faaliyet ile hem mülteci 
ailelerinin sorunları giderilmeye çalışıldı hem de 
onlarla iyi ilişkiler geliştirildi. Bu faaliyetlerimiz 
proje yazılırken yer almamış olsa da bizim çok 
önem verdiğimiz faaliyetler oldu. Bu çalışmalar 
sayesinde projenin sahiplendirilmesi için çok fay-
dalı oldu. Bunu gözlemlemek hiç zor olmadı.

"Yabancı Düşmanlığı Tehlikesi ile Mücadelede BEN DE VARIM!” 

Yıl: 29 • Sayı: 131



66 67

Yuvarlak masa toplantılarında her faaliyet ön-
cesi toplantı alınarak yapılacak faaliyetler için iş 
bölümleri yapıldı.

Afiş ve broşür bilgilendirmeleri ile bu faaliyet-
ler kapsamında ciddi bir farkındalık ve bilinçlen-
dirme çalışmaları yapılmış oldu. Bunların yanında 
uçurtmalara, hediyelere, sergi için hazırlanan 
fotobloklara görünürlük kurallarına uygun logolar 
yapıştırıldı. Bunu proje fotoğraflarında bolca gör-
mek mümkün.

Sergi, can alıcı Suriye ve savaş fotoğrafları 
satın alınarak sergi düzenlendi. Yaklaşık 1500 ci-
varı ziyaretçiyi ağırladı. Foto bloklar 50x70 olarak 
hazırlandı. Şövaleler ile estetik bir sunum ile sergi 
açılışı yapıldı. Sergi boyunca yiyecek içecek ik-
ramı yapıldı. Broşürlerle bilgilendirmeler yapıldı. 
Fotoğrafların hikayeleri ziyaretçilere gençlerimiz 
tarafından anlatıldı. Bu sergi Suriyeli mülteciler-
den ziyade Türk halkına yönelik gerçekleştirildi.

Uçurtma şenliği, 36 mülteci çocuk ve 12 gen-
cimiz ile uçurtma şenliği yapıldı. Dernek yönetici-
lerinin de katıldığı şenlikte çok eğlenceli vakitler 
geçirildi. Saatlerce gökyüzünde uçurtmalar asılı 
kaldı. Kartaltepe kent ormanında geçirilen vaktin 
keyfi çocukların yüzlerinden okunuyor. Bu etkin-
likte yaklaşık 100 tane uçurtma kullanıldı. Uçurt-
maların üzerine görseller yapıştırıldı. Çocuklara 
yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Çocukların evle-
rinden alınıp tekrar evlerine bırakılmasına kadar 
geçen vakitte çok güzel 6 saat geçirildi. Hep bir-
likte şarkılar söylendi, bu işi ise profesyonel ani-
matör üstlendi.

Kardeş Payı Etkinliği, birkaç kez yapılan etkin-
likte her defasında farklı farklı hediyeler çocuk-
lara götürüldü. 60 çocuğa göre kırtasiye malze-
meleri hazırlandı ve bunlar hediye edildi. Yine 100 
civarı çocuğa çikolata, meyve suyu, oyuncak vb 
hediyeler götürüldü. Dernek yöneticileri ve genç-
lerle yapılan bu faaliyetlerde çok güzel anlar ya-
şandı. Yalnız bu organizasyonlarda birkaç fotoğ-
raf ile yetinildi. Çünkü çocuklara yapılan böyle bir 
yardımda aşırı fotoğraf çekimin rahatsız edeceği 
düşünüldü. Bu etkinliklerde kullanılan malzemeler 
ise bütçe detaylarında yer almaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar
"Yabancı Düşmanlığı Tehlikesi ile Mücadele-

de BEN DE VARIM!” projesi aracılığıyla katılımcı-
ların (hedef kitlenin) başta insanlığın ortak sorunu 

olan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi eğilimler-
den uzak durmaları sağlandı. Gençler arasında bu 
tür söylemlerin engellenmesi ve hoşgörülü, farklı-
lıklara saygı ile bakan bir gençliğin ortaya çıkma-
sı sağlandı. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, 
Yunus Emre gibi düşünür-âlim insanların oluştur-
dukları “insan sevgisi” merkezli Anadolu hoşgö-
rüsünü hedef kitlenin öğrenmesi ve kanıksamaları 
sağlandı. Mültecilerin bir düşman değil misafir ol-
dukları bilincine katılımcıların erişmesi, yapılması 
planlanan faaliyetler aracılığıyla anlatıldı.

Projeyi başarı ile gerçekleştirmemiz sonucun-
da proje sadece hedef kitle üzerine olumlu etkiler 
bırakmakla kalmadı aynı zamanda proje yürütü-
cü olan Derneğimize de birçok kazanım sağladı. 
Öncelikle proje gerçekleştirildikten sonra, başta 
ülkemiz için en önemli sermaye olan gençlerimi-
ze Anadolu’nun hoşgörüsünün öğretilmesi anla-
mında bir katlı sağlamış olmanın manevi rahatlığı 
yaşanıldı.

Bununla birlikte proje yönetme kapasitemiz 
ve proje deneyimimiz arttı, böylece STK olarak 
daha sonraki senelerde daha büyük bütçeli ve 
daha çok kişiye ulaşan projeler gerçekleştirebi-
leceğimiz ispatlanmış oldu. Aynı zamanda Dernek 
üyelerimizde tiyatro, seminer ve uçurtma şenliği 
faaliyetlerine katıldığından onlarda tıpkı hedef kit-
le gibi farkındalık düzeyini artırdılar.

Görünürlük
Proje faaliyetlerimiz dernek sitemizde yer aldı. 

Görünürlük faaliyetleri kapsamında gerekli kural-
lara uyuldu.

Proje kapsamında gerçekleştirilen her türlü 
faaliyette kullanılacak görünürlük dokümanlarının 
tasarımı ve basımı mevzuatta açıkça tarif edilen 
biçimde gerçekleştirildi.

Broşürlerde projenin yürütücüsü olan Derne-
ğimiz ve destekçisi olacak olan Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’na ilişkin adresler dikkat çekici bir bi-
çimde verildi.

Projemizin basın yolu ile tanıtılması amacıyla 
çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak pek ilgi gördü-
ğünü söyleyemeyiz. Fakat bu yolla bir farkındalık 
yaratıldığı da ayrı bir gerçek.

Tüm bunların yanında halka açık yerlerde da-
ğıtılmak üzere basılan bilgilendirme broşürlerimiz 
de hem görünürlüğün artmasına hem de projenin 
etki alanının yaygınlaşmasına fayda sağladı diye 
düşünüyoruz.
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Sonuç ve Görüşler
Projemiz toplumumuzun kanayan bir yarasına 

parmak basmış oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Şüphesiz sürdürülebilir olması sebebiyle de 
daha uzun yıllar bu manevi hazzı yaşayacağımızı 
düşünüyoruz. 5.000 müfettişin bu konudaki farkın-
dalığının ileriki zamanlarda çok daha güçlü proje-
lere vesile olacağı umudu ise apayrı bir mutluluk 
sebebi. Hem proje boyunca çok sayıda gence 
ulaşmamız hem de gençlerle Suriyeli çocukları 
bir araya getirerek sağladığımız ortam bizim için 
unutulmaz anlar arasına girdi. Uçurtma şenliğinin, 
kardeş payı etkinliklerinin sağladığı kardeşlik or-
tamı uzun yıllara yansıyacaktır diye umuyoruz. Bu 
sayede Suriyelilerin ülkelerine döndüklerindeki 

kamu diplomasisi ise çok daha fazla bir çarpan 
etkisine sebep olacaktır. Çocuklara verdiğimiz 
değerin karşılığı çok uzun vadede insanlığa ciddi 
kazanımlar sağlayacaktır. Gençlik ve Spor Ba-
kanlığının en verimli projelerinden birisi olduğuna 
hiç şüphe etmiyoruz. Bu proje ile pek çok kişiye 
farkındalık kazandırıldı. Bununla da yetinme-
yip pek çok mülteci çocuğa devletimiz ve devlet 
adamlarımız tanıtılarak gelecek adına çok iyi işler 
becerildi. 88 genç ve 38 mülteci çocuk, 60 civarı 
Suriyeli aile ve 2000 civarı vatandaşımıza ulaşan 
projemiz pek çok güzelliğe vesile olmuş ve olma-
ya devam edecektir.
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Haber: Kadir Kemaloğlu*

DENETİM HAFTASI BÜYÜK BİR 
KATILIM VE ÇOŞKU İLE KUTLANDI

Bildiğiniz üzere, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 30 Nisan 1919 
tarihinde, İstiklal mücadelemizi başlatmak üzere, 
9. Ordu Müfettişliği’ne atanması vesilesiyle, bu 
tarihi takip eden haftayı, Denetim Haftası olarak 
kutlamaktayız. 

Denetim Haftası kapsamında; 3 Mayıs 2016 
günü Anıtkabir ziyareti ile başlayan etkinlikler, 4 
Mayıs 2016 günü Türkiye Noterler Birliğinin Konfe-
rans Salonunda düzenlenen toplantı ile sona erdi.

Türkiye Noterler Birliği Konferans Salonunda 
düzenlenen programımıza Maliye Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Sayın Cengiz YAVİLİOĞLU, Ada-
let ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Sayın 
Coşkun ÇAKIR ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI konuşmacı olarak 
katıldılar.

Toplantı, Devlet Denetim Elemanları Derneği 
Genel Başkanı Sayın Alper ORKUN’ un denetim 
*Spor Başmüfettişi, DENETDE Genel Başkan Yardımcısı
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haftası etkinlikleri ve DENETDE tarafından yürütü-
len projelere ilişkin konuşması ile başladı.

Genel Başkan Alper ORKUN konuşmasında 
özetle; 1984 yılında kurulan Derneğin bünyesinde; 
Türkiye çapında denetim yapma yetkisine sahip, 
yaklaşık 120 farklı kamu kurumundaki, Müfettiş, 
Denetçi, Murakıp ve Kontrolör unvanına sahip 
5000 denetim mensubunu bulunduran ve alanında 
çatı olma özelliğini gösteren bir sivil toplum kuru-
luşu olduğunu belirtti. 

Geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan 
teftiş kurullarının, Bakanlıklar ve bağlı birimlerin, 
kurumsallaşmasını tesis etmede, başat rol üst-

lendiğini, “kendi geleneklerini oluşturduğunu”, 
yazılı düzenlemelerin yanında bu geleneklerini de 
yaşatarak işe alma, yetiştirme ve terfi gibi iş ve 
işlemleri, sınav ve objektif kriterlerle ve ‘‘liyakat’’ 
esasına göre gerçekleştirme hususlarına “öncü-
lük” ettiğini ifade etti. 

 Bununla birlikte, teftiş kurulları ve müfettiş-
lerin işin doğası gereği, ülkenin her bölgesinde, 
rehberlik, teftiş, inceleme ve soruşturma yaptığı-
nı, kamu yönetimini ve görev yaptıkları kurumları 
tanımaları, analiz etmeleri, problemleri ve ihti-
yaçları da mahallinde tespit etme şansını yaka-
layarak, bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmaları 
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nedeniyle, uzun yıllar boyunca görev yaptıkları 
kurumun ‘‘yönetici okulu’’ olarak da görüldüğünü 
vurguladı. 

Sayın ORKUN, Kamu Teftiş ve Denetim Bi-
rimleri mensuplarının, çatı sivil toplum kuruluşu 
niteliğinde bulunan Devlet Denetim Elemanları 
Derneği olarak kamu denetim sisteminin yeniden 
inşasına ilişkin önerileri 7 madde halinde sıraladı:

1- Bakanlıkların ve Genel Müdürlük denetim 
elemanlarının mesleki faaliyetlerini yürütürken, 
tarafsız ve bağımsız şekilde görevlerini yerine 
getirmelerini sağlamak üzere, çağdaş dünya uy-
gulamaları dikkate alınarak anayasal ve yasal gü-
vence sağlanmalı, Türk Denetim Kanunu acilen 
hayata geçirilmelidir. 

2- Bürokratik üst yöneticiye bağlı sistemlerin 
mahsurları ve zafiyetleri açık olduğundan, dene-
tim elemanlarının daha bağımsız ve tarafsız çalı-
şabilmeleri için, teftiş birimlerinin, temsili demok-
rasinin temsilcisi Bakana bağlanmasının yanı sıra  
“mesleki güvence” ve “fonksiyonel bağımsızlık” 
tesis edilebilmesi için raporların, Millet iradesi-

nin temsilcisi TBMM’ye de sunulacağı bir sistem 
önerisi tartışılmalıdır. Mesleğe paraşüt sistemi ile 
girişler engellenmelidir.

3- Denetim birimleri arasında koordinasyonu 
ve uyumu sağlamak ve mesleki standartları tespit 
etmek üzere oluşturulacak “Denetim Üst Kurulu” 
ile denetim birimlerinin gelişimlerine yönelik ted-
bir ve uygulamalar planlanabilmelidir. 

4- Denetim elemanlarının en iyi şekilde yetiş-
tirilmelerini ve hizmet içi eğitimlerini en iyi şekilde 
almalarını sağlamak üzere, Denetim Üst Kuruluna 
bağlı “Teftiş Akademisi” oluşturulmalıdır.

5-  Çağdaş ve başarılı bir kamu yönetiminin 
inşası için, öncelikle kamu denetim sistemimiz, 
kurumsal yapısı korunarak yeniden inşa edilme-
li, kamu yönetiminde saydamlığın hayata geçiril-
mesi, sivil toplumun katılımının güçlendirilmesi, 
rekabetçi ve hesap verme sorumluluğunun yö-
netim anlayışına yerleştirilmesi, kamu çalışanla-
rının mali durumlarının iyileştirilmesi, yolsuzlukla 
mücadele için kurumsal yapıların oluşturulması, 
örgütsel denetimin etkililiğinin artırılması, adalet 

Denetim Haftası Büyük Bir Katılım Ve Çoşku İle Kutlandı
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duygusu ve hukukun üstünlüğü anlayışının yer-
leştirilmesi ve “Vatandaşların kamu denetimine 
karşı duyarlılığının artırılması” sağlanmalıdır. 

6- Meslek taassubuna kapılmayan, kendisi-
ni de eleştirmekten ve ölçmekten kaçınmayan 
bir kamu denetimi sisteminin ürettiği, denetim 
ve ölçme değerlendirme rapor ve faaliyetlerinin, 
(kişi hakları ve devlet sırları korunarak) kamuoyu 
ile şeffaf ve açık şekilde paylaşılacağı bir sis-
temin kurulması, Türk kamu denetiminin tıkanan 
damarlarını açacaktır. 

7- Meslektaşlarımızın motivasyonlarının yük-
sek tutulması, çalışma şartlarının özendirici tu-
tulmasıyla doğrudan orantılıdır. Devletimizden 
talebimiz, özü itibarı ile maddi değil manevidir. 
Devletimizin, kendi evlatlarına sahip çıkması ve 
uygun göreceği “özlük hakları ve statü” ile kamu 
denetim mesleği mensuplarına iadeyi itibarın 
sağlanmasını içermektedir. Bu amaca yönelik 
olarak, kamu denetim elemanlarının, mali ve sos-
yal haklarının güvence altına alınması için “Dene-
tim Hizmetleri Sınıfı” oluşturularak, özlük hakları 
ve mesleki güvencelerinin yargı mensupları baz 
alınarak düzenlenmesi mutlaka sağlanmalıdır. 

Devletimizin terör örgütleri ve paralel devlet 
yapıları ile verdiği istiklal mücadelesinin idraki 
içerisinde olduğumuzu belirten Sayın ORKUN, 
son olarak; Demokratik sistem dahilinde seçile-
rek, ülkeyi yönetmeye hak kazanan, legal devlet 
birimleri dışında; kamusal görevlerimizle ilgili ola-
rak, hiçbir topluluk, örgüt, cemaat ve cemiyetten 
emir ve tavsiye asla almadığımızı ve almayacağı-
mızı, Devletimizin ve milletimizin verdiği bu müca-
delede, canımızla ve kanımızla var olmaya devam 
edeceğimizi vurguladı. 

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz YAVİLİOĞLU 
konuşmasında özetle, denetimin yeniden yapılan-
dırıldığı Maliye Bakanlığı’nda, teşkil edilen Vergi 
Denetim Kurulunun 10.000 kişiye ulaştığını belirtti. 
Denetimin olduğu yerde yolsuzluğun olmayacağı-
nı belirten Sayın YAVİLİOĞLU, denetimin kalite-
sinin ise “liyakat, kariyer ve sürekli eğitim”den 
geçtiğini ifade etti.  

6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında çıka-
rılan KHK’lar ile bazı bakanlıkların yapısının de-
ğiştirildiğini veya birleştirildiğini belirten Sayın 
YAVİLİOĞLU, Teftiş Kurulu, Denetim Hizmetleri 
Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı şek-

Haber: Kadir Kemaloğlu
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lindeki Bakanlıklar ile Avrupa Birliği ve Kalkınma 
Bakanlığı gibi Denetim Birimi olmayan Bakanlık-
lar bulunduğunu vurguladı. Yine unvanlarda da 
bir standardın olmadığını belirten Sayın YAVİLİ-
OĞLU bu mesleğin Müfettiş, Kontrolör ve Denetçi 
unvanları ile icra edildiğini, dolayısıyla unvanların 
bir standarda kavuşturulmasının yerinde olaca-
ğını ifade etti. 

Son olarak, 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret 
verilmesi amacıyla yapılan düzenleme kapsamın-
da, denetim elemanlarının maaşlarının kısmen 
iyileştirildiğini belirten Sayın YAVİLİOĞLU, Maliye 
Bakanlığı olarak denetim camiasının mevcut so-
runlarını bildiğini, denetim elemanlarının özlük 
haklarının yükseltilebilmesi için elinden gelen 
gayreti göstereceğini ifade etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletve-
kili Sayın Coşkun ÇAKIR konuşmasında özetle, 
Osmanlı Devleti döneminden Cumhuriyet dönemi-
ne miras kalan Vali, Defterdar gibi birkaç önemli 
unvandan birisi olan Müfettişlik mesleğinin bu 
önemli ve anlamlı haftasına katılmaktan duyduğu 
memnuniyetini ifade ederek sözüne başladı.

Demokrasi ile baskıcı rejimler arasındaki en 
önemli farkın denetim olduğunu ifade eden Sayın 
ÇAKIR, denetim elemanlarının ülkenin temelinde-
ki kilit taşlarından birisi olarak, teftiş veya dene-
tim olgusuna ve faaliyetine bulundukları yerden 

değil, Türkiye’nin bulunduğu yerden baktıkları-
nı, kariyer yapıları ve kökleşmiş gelenekleriyle 
bazılarınca zannedildiği gibi insanların hataları 
üzerinde tepinmediklerini ve ışığın denetimden 
yükseldiğini, dolayısıyla siyasetçilerde denetimle 
ilgili yanlış ve olumsuz fikir ve uygulamaları karar 
vericilere doğru ve düzeltilmiş olarak aktarmak 
gibi bir görev ve sorumluluğun bilincinde olduğu-
nu vurguladı. 

Yine Sayın ÇAKIR, Fuzuli’nin dediği gibi, “söy-
lesem tesiri yok, sussam gönlüm razı değil” diye-
rek yıllardır vakar ve sükunetini koruyan, “%51'im 
devlete aittir” diyen bir gelenekten gelen denetim 
camiasının; özlük haklarındaki inanılmaz yıpran-
manın gözle görünür hale gelmesinden, Bakan 
veya Genel Müdür gibi en üst amirlere doğrudan 
bağlı ve onlar adına görev ifa eden müfettişlerin 
statüleri ve pozisyonlarının arzu edilmeyen sevi-
yelere gerilemesi dikkate alındığında, köklü bir 
geleneğe sahip bulunan Müfettişliğin saygınlığı 
ve caydırıcılığının devam etmesinin, ülkemizin 
önemli bir kazancı olduğunu belirtti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sa-
yın Cenap AŞÇI konuşmasında özetle, denetim 
camiasına hiç uzak olmadığını, zira 1989 yılında 
Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe adım 
attığını, uzun yıllar severek yaptığı bu mesleğin, 
değerini ve zorluklarını yaşayan biri olduğunu 
vurguladı. Sayın AŞÇI, müfettişlik sonrası kamu-

Denetim Haftası Büyük Bir Katılım Ve Çoşku İle Kutlandı
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nun farklı birimlerinde farklı unvanlarda görev 
yapmış olsa da, “mesleğiniz nedir” sorusuna, bü-
yük bir onur ve gururla “müfettiş” olarak cevap 
verdiğini ifade etti. 

Teftiş ve denetim kavramlarının kökeninin 
çok eski zamanlara dayandığını ifade eden Sayın 
AÇÇI, 2000’li yıllarda başlayan ve 2004 yılında ka-
nun metinlerine yansıyan değişimlerle, özellikle 
kurul yapılarında ve örgütlenmede çeşitli deği-
şimlere uğradığını, bu metinlerden birinde dene-
timin; “kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve 
işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı ol-
mak, çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yö-
netim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve 
tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla; 
hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önce-
den belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans 
ölçütlerine ve kalite standartlarına göre; tarafsız 
olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; ka-
nıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen 
sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyur-
maktır” şeklinde tanımlandığını belirtti.  

Teftiş ve denetime dün olduğu gibi, bugün 
de ihtiyaç duyulduğunu ifade eden  Sayın AŞÇI, 
müfettişlerin bilgi ve birikimlerinden faydalanan, 
günün teknolojik gerekliliklerine uyum gösteren 
yeni bir denetim örgütlenmesinin, ülkemiz kamu 
yönetimi adına çok büyük önem taşıdığını belirtti. 

Yolsuzluk ve saydamlık olduğu düşünüldüğün-
de, akla ilk gelecek olan kurum, asli görevleri bu 

konuları incelemek, araştırmak ve değerlendir-
mek olan teftiş ve denetim kurulları olduğunu ifa-
de eden Sayın AŞÇI, 30.04.2016 tarihinde yayımla-
nan “saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mü-
cadelenin güçlendirilmesi” konulu Başbakanlık 
Genelgesi ile konu hakkında 2016-2019 yılları 
arasını kapsayacak olan bir “eylem planı” oluş-
turulduğunu, Genelge ile eylem planındaki tedbir-
lerin uygulanarak adil, hesap verebilir, saydam ve 
güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve 
yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yol-
suzluk suçlarına yönelik eğilimlerin engellenmesi 
amacıyla çalışmalar yapılmasının sağlanması ka-
bul edildiğini, dahası “denetim birimlerinin kapa-
sitesinin güçlendirilmesi ve bu birimler arasında 
etkin işbirliği ve koordinasyonun sağlanması 
suretiyle yolsuzluğa açık risk alanlarının belirle-
nerek gerekli tedbirlerin alınmasının” bir hedef 
olarak planlandığını belirtti.  

Son olarak “denetim birimlerinin kapasite-
sinin yükseltilmesi” gerektiğini beyan eden Sa-
yın AŞÇI, gerek yapılan işin zorluğu karşılığında, 
“ücretlerin düşüklüğü”, gerek görev için öde-
nen “harcırah tutarı” ve buna bağlı “konaklama 
ücretleri”nin yıllar itibariyle düşük seviyelerde 
kalmış olması nedeniyle, düzenlenmesi ve iyi-
leştirilmesi gerekli konular için teftiş kökenli bir 
bürokrat olarak bu konuda her zaman için gerekli 
desteği vereceğini bildirdi. 
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KİTAP TANITIMI

Tanıtım: Durdu Güneş*

ADALETİN KESTİĞİ PARMAK

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Şair, Yazar

Emekli Hâkim Sabri Çiçekli bu ki-
tabında meslek hayatında başından 
geçen ya da çevresinde duyduğu il-
ginç olaylar ile toplumda gözlemledi-
ği aykırı davranışları akıcı bir üslupla 
anlatmaktadır.

Kitabı okuduğumda memleke-
timden ilginç insan manzaraları 
gözümün önünden geçti. Yazarın 
meslek hayatındaki özel ve özgün 
olaylar hariç, durum tespiti yaptığı 
toplumsal arızalarımızı birçok kişi-
nin gördüğü, yaşadığı ve rahatsız 
olduğuna kaniyim.

Kitapta çok ilginç insan tiple-
ri ve absürt hayatlar var: Amirine 
yağcılık yapmak için abdestsiz 
namaz kılanlar, sahte alkışlarla 
kahramanlaştırılan kişiler, şark 
kurnazlığı yaparak her türlü sahte 
davranışta bulunanlar, dayanak-
sız fetva veren imamlar, hayatın 
her alanına yansıyan torpille iş 
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yaparak başkasının hakkını yiyenler, torpil 
yapmayıp adaletli davrananları hayırsız insan 
sayanlar, sadece mahkemede sürüm sürüm sü-
ründürmek maksadıyla dava açanlar, her türlü 
çirkinliğe kötülüğe ‘fırsatını bulduğumda ben de 
yaparım’ diye ses çıkarmayanlar, gereksiz gele-
nek ve göreneklerle mutsuz olup cinayet işleyen-
ler, hastalıklı gösteriş meraklıları, yargının ağır 
aksak işleyişiyle mağdur olanlar…

Kitapta mahkemelerde geçen trajikomik olay-
lara yer verilmiştir. Gerçek hayattan alınan öykü-
ler bir yandan bizi gülümsetirken bir yandan da 
çarpıklıklarımızı gözler önüne sermektedir.

Kitaptan iki anekdot buna en güzel örnektir.
“Bir hâkim meslektaşım anlatmıştı: …ilçesin-

de görev yaparken ilçeye mülkiye müfettişi gel-
miş, denetim ve soruşturma yapacak. Müfettiş 
bey, bir cuma günü ifade alırken saatine bakmış 
ve ‘eyvah namaz saati geçti’ diyerek apar topar 
hazırlanıp caminin yolunu tutmuş, tabii müfettiş 
beyi yalnız göndermek olmaz. Kaymakam bey ile 
ilçe emniyet amiri de müfettiş beyin peşine takıl-
mışlar. Cuma namazını hep birlikte eda etmişler.

Birkaç gün sonra emniyet amiri, hâkim beyi 
görmüş ve yanına sokularak, ‘valla hâkim bey, 
geçen cuma günü kaymakam bey abdestsiz na-
maz kıldı’ demiş. Bu söz hâkim beyin çok hoşuna 
gitmiş ve birkaç gün sonra kaymakam beyle kar-
şılaştıklarında ‘kaymakam bey duyduğuma göre 
abdestsiz namaz kılıyormuşsunuz’ diyerek takıl-

mış. Bu beyan üzerine kaymakam bey bir süre 
düşünmüş ve… ‘bunu size emniyet amiri söyledi 
değil mi? o feleksiz de namazı abdestsiz kıldı öy-
leyse’ demiş.”

** **
Bir boşanma davası için 75-80 yaşlarında karı 

koca mahkemeye müracaat etmişler. Giyim kı-
yafetleri düzgün, ekonomik durumları iyi, önemli 
mevkilerde yetişkin çocukları var.

Hâkime ‘şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşan-
mak istediklerini’ bildirmişler. Hakim belki anlaşır-
lar diye duruşmayı bayram sonuna vermis. Ama 
Bayram sonunda gelmişler yine de ısrarla boşan-
mak istediklerini bildirmişler.

Hakim boşanmalarına karar vermiş. Sonra 
“Boşanma nedeninizi tam anlayamadım. Madem 
boşanacaktınız niye bu zamana kadar beklediniz” 
demiş. Davacı kadın “Hakim bey Hoca televizyon-
da dedi ki,; ‘öbür dünyada herkes dilerse eski eşi-
ni alacak, eski eşini istemeyene huri verilecek.’ 
Ben öbür dünyada olsun bu adamla yaşamak is-
temiyorum” demiş.

Meslek büyüğümüz Sabri Çiçekli’nin şahsıma 
imzalayarak gönderdiği bu kitap için çok teşekkür 
ederim.

Zevkle okuduğum bu kitabı dostlara tavsiye 
ederken, yazara yeni çalışmalarında başarılar di-
liyorum.

Kitap Tanıtımı
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1. Denetim  Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan  bir dergidir.

2. Yayımlanmak üzere gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağına Dergi Yayın Kurulu ka-

rar verir. Yayın Kurulu yazardan  yazının kısaltılmasını ve düzeltme yapılmasını isteyebilir.

3. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın  iade edilmez.

4. Dergiye gönderilecek yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

5. Yazıların Dergide yayımlanmış olması, yazarlara ait görüşlerin  paylaşıldığı anlamına gelmez. Ya-

zıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

6. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa 

e-posta adreslerini bildirmelidir.

7. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılardan inceleme, araştırma ve makale türü yazıların 10 sayfa-

yı; derleme, çeviri ve tanıtım türü vb. yazıların 6 sayfayı geçmemesi tercih edilir.

8. Yazılar “Microsoft Word” veya “Open Office” programlarının formatlarında  kaydedilmiş bir 

cd’de (yazı tipi Times New Roman, 12  ) teslim edilebilir veya Derginin e-posta adresine gönde-

rilebilir.

9. Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

10. Dergide yayımlanan reklamların sorumluluğu,  reklam verenlere aittir. 

DENETİM DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ
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//Denetde Denetde



DEVLET DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ   
“DENETİM” DERGİSİ ABONELİK FORMU

Adı Soyadı   : ……………….………………………………………………………………….……………

Görev Yeri   : ………………….....…………………………………………………………….……………

Adresi         : ………………….....…………………………………………………………….………….…

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

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

Telefon       : …………………....………… Dahili :……….…………………… GSM:  …………………

E – Mail      : ……….………………………………………………….………………………….…..........

ABONELİK DÖNEMİ VE ÜCRETİ 

1 Yıllık (4 Sayı) 40 TL (..........................................................................) 

“DENETİM” DERGİSİ İLETİŞİM

Adres : İzmir Caddesi Necipbey Apt. No:22/6 Kızılay / ANKARA
Tel  : (0312)  419 7150   Fax : (0312) 418 9739  Web : www.denetde.org.tr

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ 
     1 - Ziraat Bankası Ankara Bulvar Şubesi: 

Hesap No: 34554752-5001  IBAN : TR250001001235345547525001 
2 - Vakıfbank Ankara Başkent Şubesi: 

Hesap No: 00158007293623634 IBAN : TR710001500158007293623634 
           3 - Halk Bankası Ankara Demirtepe Şubesi: 

Hesap No: 16000076 IBAN : TR960001200938900016000076 
4- Posta Çeki : 

Hesap No: 206253 

GÖRÜŞLERİNİZ: ………………….....…….…………………………………………………….…………

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

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

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

(*) Dergimizin bu sayısı ve bundan sonraki sayısı ücretsiz olduğundan abonelik döneminin ve ücretinin kapsamı dışındadır.
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