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BİR YAYIN MILI DAHA KAPANIRKEN
Kooperatifçilik derginiz elinizdeki say ısıyla bir yayın y ılını daha geride bırakıyor. 1990 y ılının son sayısı olarak sunduğumuz bu say ıyı da bundan öncekiler gibi
beğeneceğinizi umuyoruz.
Hepinizin yak ınan bildiği gibi Türkiye'de istikrarl ı bir yayın faaliyetini gerçekleştiren dergi sayısı sınırludr. özellikle bilimsel nitelikli yay ın yapan dergilerin
ömürkri oldukça sinirli olmaktadır. Bir de Kooperatifçiulik gibi ilmi araştırmaların
çok k ısır olarak gerçekleştirildiği bir alan düşünülürse Kooperatifçilik Dergisi'nin
başarısı daha doğru görülebilir. Çünkü Kooperatifçilik dergisi yılda dört sayı ola
rak elinjzdeki bu say ı ile 90. sayısına ulaşmıştır.
Hemen belirtelim ki biz size çok mükemmel bir dergi sunabildi ğimiz iddias ında
değiliz. Bu mükemmellik uzun bir zaman içinde Türkiye'de Kooperatifçilik ve mese
lelerine artan ilgi ile doğru orantılı olacaktır. Siz de ğerli okuyucularımızın bu konudaki çalışmaları bizi güçlendirecektir. Bu aç ıdan sizin yapacağınız araştırmalara
her zaman sahifelerimiz aç ık olacaktır. Ancak bu sayede arzu etti ğimiz bir dergiyi
gerçekleştirme amacına ulaşabileceğiz. San ırız önümüzdeki y ıllarda bu da gerçekleşecektir.
Dergimizin ve yine Kooperatifçilik Kurumu yay ınları arasında çıkan Karınca,
Cooperation in Turkey ve birkaç y ıldır yayınlanmakta olan Karınca Kardeş dergilerinin bu istikrarlı ve seviyeli yay ınlarında Kurum yöneticilerinin, Türk Kooperatifçilik Kurumu üyelerinin ve okuyucular ının katk ıları ortaktır.
Sırası gelmişken belirtmekte yarar olduğu kaanatinde olduğumuz bir mesele de,
Kurumumuzun sadece yay ın faaliyetleri ile kalmadığıdır. Türk Kooperatifçilik Kurumu kurulduğu günden buna Kooperatifçiliğin gelişmesi için yay ın faaliyetleri dışında bir dizi faaliyet de gerçekleştirmektedir. Bunlardan önemli birisi de önümüzdeki

günlerde gerçekleşecektir. Önümüzdeki Kas ım ay ı içerisinde Türk Kooperatifçilik.
Kurumu XIII. Milletleraras ı Kooperatifçilik Kongresi'ni gerçekle ştirecektir. İşte bu
tip faaliyetlerin yayg ınlaşması ile bizim yay ın faaliyetlerinin başarısı ve kalitesi inibatlı olarak gelişecektir.
Türk Kooperatifçili ğine gönül verenlerin bizleri destekleyece ği ve daha nice güzel say ılar çıkaracağım ız ı umuyoruz.
Elinizdeki say ıda birbirinden farklı dört araştırma sunuyoruz. Bunlardan birisi
Pankobirlik Personel ve Mali Işler Dairesi Başkanı tarafından hazırlanan "1163 Sayılı Kooperatifler Yasas ındaki Son De ğişikliklerin Genel De ğerlendirilmesi ve Bu
Değişikliklere Göre Kooperatiflerde Yönetim Sorumlulu ğu" ismini taşımakta olup,
yeni düzenlemelerin olumlu ve olumsuz yanlar ı tartışılmakta ve yeni öneriler getirilmektedir. Yine bu yaz ıda Kooperatif yönetimi ve yöneticilerin sorumluluklar ı üzerine oldukça ciddi analizler yapılmaktadır.
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Bir başka yaz ı ise Yard ımc ı Doç. Dr. Burhan Aykaç' ın imiasını taşıyan "Propaganda ve Halkla Ilişkiler" isimli yaz ıdır. Beğenerek okuyacağınız ı sandığı= bu yazıdan başka bir yaz ı Türkiye'nin son y ıllarda karşı laştığı önemli problemlerden biri
ile ilgili olup "Türk Çevre Te şkilatı 'nın Yap ısı ve Sorunlari"dır. Bu yaz ının imzas ı Y.
Doç. Dr. Kemal Görmez'dir.
Son olarak beğeneğinizi umdu ğumuz bir yaz ı ise Adnan Tepecik'in "El Yazması Eserlerimizden Süsleme Sanatlar ı " isimli bir yaz ıdı r.
Yeni yay ın y ılında daha iyi bir Kooperatifçilik'te buluşmak üzere.

Kooperatifçilik

KOOPERATIFÇILIK
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1163 SAYILI KOOPERATİFLER YASASINDAKİ
SON DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL DE ĞERLENDIRMESI VE
DEĞIŞIKLIKLERE GÖRE KOOPERATİ FLERDE YÖNETIM
SORUMLULU ĞU
Yı lmaz ED İ K(‘)

I- Yasa Değişikliğinin Genel Değerlendirmesi:
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Ülkemizde 1863 yılında "Memleket Sand ıkları" ile başlayan kooperatifle şme
hareketirniz günümüze kadar, sosyal ve ekonomik geli şmelerin olu şturduğu ihtiyaçlar gereği muhtelif yasalarla düzenlenmi ştir. Halen yürürlükte bulunan 1581 Say ılı
Yasa "Tanın Kredi Kooperatiflerini ve Birliklerini" 3186 ve 2834 Say ılı Yasalar "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerini" 1196 Say ılıYasa "TütünTarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerini" ve 1163 Say ılı Yasa ise bu kooperatifler d ışında kalan tüm ko
operatifleri clüzerılemektedir.
Yüzyılı aşkın geçmişine rağmen arzulanan düzeye henüz ula ştıramadığımıikooperatifçiliğimizin yavaş gelişmesinde şüphesizki sosyo-ekonomik ve kültürel muhtelif sebepler mevcuttur. Ancak geli şme çabas ında olan Ülkemizde bu konuda en
önemli faktörün; sosyal ve ekonomik kalkınmada kooperatiflerin etkili bir araç olduğunun henüz gerçek anlamda benimsenmerni ş olmasıdır. Nitekim; 1961 ve 1982
Anayasalar ında kooperatifçili ğin geliştirilmesi için her türlü tedbirin al ınacağı belirtilmesine rağmen, bu alanda gerekli olan idari, mali ve yasal destek yetersiz kalm ıştır. Özellikle milli gelirden çok düşük pay alan ve bu nedenle de tasarruf gücü sinirli
olan tarım kesiminde yaşayanların oluşturduğu kooperatifler, say ısal çokluğa rağmen yeterli etkinli ğe ulaşarnamışlardır. Ancak özel Kanunlarla kurulan ve yak ın zamana kadar Devletin tar ım sektöründe ürün destekleme ve kredilendirme i şlemlerinde yararlandığı Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerimizin bugün ula ştıkları
potansiyel bu özel politikan ın sonucudur. Diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin ise
yeterli destekten yoksun oldu ğu görülmektedir. Son yıllarda konut ag ğının giderilmesi amacıyla önemli miktarda fon tahsis edilmesi, yap ı kooperatiflerine de bir ölçüde etkinlik kazand ırmıştır.
İlk defa 1961 Anayasas ı ile bir Devlet politikası olarak belirlenen kooperatifle ş
me hareketimizde; 1969 y ılında yürürlüğe giren ve Kooperatiflerimize müsta'kil hukuki hilviyet kazand ırılmasını amaçlayan 1163 sayılı Yasa'nın kabulü bu alanda
önemli bir geliştnedin Tüm Kooperatifleri düzenleyen bir etkinli ğe sahib olmamas ına rağmen 1163 sayılıYasanın uygulamada bulunduğu 20 yıllık sürede şüphesiz ki ko
operatiflerimizin geli şmesinde olumlu katkıları vardır. Ancak; toplum yap ısındaki
hızlı değişimin etkisiyle kooperatif ınevzuatı da yetersiz kald ığından yeniden düzen
(x) Pankobirlik Personel ve Mali i şler Dairesi Ba şkanı
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leme ihtiyacı doğmuştur. Devletin kooperatifçili ğe sağladığı en önemli yasal destek
olan bu Kanunda yakla şık 10 yıldır ihtiyaç duyulan de ğişiklikler için uygulayac ı kuruluşların ve ilgili Bakanl ıkların teklifleri Meclis komisyonlanna kadar ula ştırılmış
ancak konuya gereken önem verilmedi ğinden yasalaşmamıştır. Bu durum henüz
tüm kooperatifleri ekonominin etkili bir arac ı haline getirecek kapsaml ı bir politika
izlenmediğini göstermektedir.
Kooperatifler Yasas ında 16.11.1971 gün ve 1496 sayılı , 18.6.1981 gün ve 2475 sayılı , 12.6.1987 gün ve 3381 sayılı Kanunlarla birkaç maddede yap ılan kısmi değişiklikleri takiben son olarak 6.10.1988 gün ve 3476 say ılı Kanunla ihtiyaçların gerektirdiği düzeyde olmamakla birlikte daha kapsaml ı değişiklikler yapılmıştır.
3476 sayılı değişiklik Kanunun gerekçesinde tüm kooperatiflerin sorunlar ına
yasal açıdan köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi amaçlanmas ına rağmen; gerçekleşen değişikliklerin bu kapsamda olmad ığı , daha ziyade son y ıllarda konut kooperatiflerinde yaşanan ve toplumda sözkonusu kooperatiflere güveni önemli ölçüde sarsan sorunların çözümünü hedef alan düzenlemelere önem verildi ği anlaşılmaktadır.
Buna rağmen yapılan değişiklikler şüphesiz ki Kooperatiflerimizin geli şimini hızlandıracak önemli düzenlemeler olmu ştur. Nitekim:
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1- Kooperatifle şme fikrinin toplumda benimsenmesi ve yayg ınlaşarak gelişmesinde en önemli unsur olan güven'in sa ğlanmasında Kamu Kurum ve Kurulu şlarının
isimlerinin kullanılarak fertlerin yan ıtılmasını önlemek üzere yap ılan değişiklik tasarruf imkânlan k ısıtlı fertlerin ve kooperatifle şme fikrinin korunmas ı açısından yararl ı olmuştur. (D.K. Mad: 1) (K.K. Mad: 2)
2- Kooperatif ortaklar ının ileride zarar ıda olmamaları için; Ortakl ık taleplerinin daha ciddi olarak ara ştırılması hususundaYönetim Kurulunun görevlendirilmesi, özellikle konut kooperatiflerinde en çok istismar konusu olan fazla ortak kaydetmenin önlenmesi için say ısal tesbit yetkisinin Genel Kurul'a verilmesi ve ortakl ık devirleri ile ortakl ıktan çıkarılmalarda Ve ayrıca çıkan ortak yerine yeni kay ıtlarda idarenin keyfi tutumunun engellenmesi suretiyle; ortakl ık haklannın güvenliği sağlanmıştır. (D.K. Mad: 2-3-4) (K.K. Mad: 8-14-16).
3- Ekonomik açıdan güçsüz kitlelerin olu şturduğu kooperatiflerin şüphesiz ki,
en büyük sorunu finansman yetersizli ğidir. Kooperatifler ve Birliklerde sermaye artaşı yoluyla öz kaynak miktar ını geliştirici düzenlenmeler kooperatiflerin hizmet etkinliğini arttıracakt ır. Diğer taraftan, tar ımsal amaçl ı kooperatiflerin yatırım faaliyetlerine finansal destek sa ğlanması da; kırsal kesimin sosyo ekonomik yap ısı nedeniyle
daha güç durumda bulunan ve mevcut kooperatiflerin % 20'sini olu şturan tanmsal
amaçlı kooperatiflerin geli ştirilmesi açısından son derece isabetli bir düzenleme4ir.
(D.K. Mad: 5) (K.K. Mad: 19)
4- Ortaklar ın Genel Kurula i ştirakini zorlaştıran hükümlerin kald ırılması da
Genel Kurul kararlar ının etkinliğini arttıracaktır. (D.K. Mad: 8) (K.K. Mad: 26)
5- Kooperatiflerde ve Birliklerde sermaye art ışını teşvik amacıyla, paylara verilen faiz oran ının yükseltilmesi ile ortak d ışı işlem gelirlerinin dağıtılmasına imkân
verilmesi ve Birliklerde otofinans için FevkaladeYedekAkçe ayr ılması yeterli olmamakla birlikte kısmen de olsa etkili olacakt ır. (D.K. Mad: 7-8) (K.K. Mad: 38-39)
6- Özellikle yapı kooperatiflerindeki istismar ı önlemek amacıyla; gayrimenkul
alım, satım, imalat ve in şaat işlerinin esaslarını tesbit ve yap ı kooperatifi ortak ve ko-
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nut sayısının kararlaştırma yetkilerinin Yönetim Kurulundan Genel Kurula al ınması , bu alanda i şlemleri disipline edecek yararl ı bir düzenlemedir. Ancak di ğer kooperatif kuruluşları açısından uygulama zorluklar ı getirecektir. (D.K. Mad: 9) (K.K.
Mad: 42)
7- Yıllık faaliyet sonuçlarının açıklanarak, ortaklarm denetim ve onay ına sunulduğu Olağan Genel Kurullar; uygulamada baz ı yöneticilerin hasap vermekten
kaçınmaları nedeniyle çoğu kez zaman ında ve gerekti ği şekilde yapılamamakta, bu
husus kooparatif - ortak ili şkilerini zay ıflatarak kurulu şun çöküşüne varan olumsuz
gelişmelere neden olmaktad ır. Yap ılan yeni düzenlemelerle Yönetim ve Denetim
Kurulu dışında Birliklere ve Bakanl ığa da çağrı yetkisi verilmek ve 6 ayl ık zaman sınırı getirilmek suretiyle toplant ının mutlaka yap ılması sağlanmıştır. Diğer taraftan
gündeme alınacak azınlık talepleriyle gündemde olmayan hususlarm görü şülrnesi
için getirilen yeni hükümler; her y ıl seçim talep ve mücadelelerini önleyerek yönetimde istikrarı ve dolayısıyle icraatta etkinli ği sağlayacakt ır. (D .K. Mad: 10-11-12)
(K.K. Mad: 43-45-46)
8- Ortaklara ek ödeme yüklemlerinde gerekli olan ancak yaln ızca konut kooperatiflerince kamu kurulu şlarında kullanılan kredilerde aranmayan karar nisab ı ; yeni
düzenlemede tüm kooperatiflere te şmil edilerek, kamu kredilerinin kullanımında
idareye rahatl ık getirilmiştir. (D.K. Mad: 13) (K.K. Mad: 52)
9- Kooperatifin en yetkili icra organ ı olan Yönetim Kurulunda görev alacaklann ve Genel Kurul adına gözlemcilik yapan denetçilerin bu yetkilerini kötüye kullanmalarını önlemek ve'T. Ceza Kanununa göre mahkumiyetleri olanlar ın Yönetim
ve Denetime gelmelerini engellemek amac ıyla getirilen hükümler;Yönetim kalitesini ve Denetimin etkinli ğini arttıracaktır. Denetçilerin de Yönetim Kurulu üyelik
şartlarını ara ştırmak ve bu şartlara uymayanlarm görevlerine son vermekle yükümlü tutulmaları , Yasa hükmüne i şlerlik kazandıracakt ır. (D.K. Mad: 14-16) (K.K.
Mad: 56-65)
10-Gayrimenkul alımlarında usül ve amaca uygunlu ğu zorunlu kılan, tanıtım
ve ortak kayd ı için verilen bilgi ve belgelerin gerçek d ışı olmasını yasaklayan, diğer
taraftan Yönetim Kurulu üyeleri ve personele kooperatifle ticaret yapma yasa ğı getiren hükümler; Yönetim yetkisinin kooperatif ve dolay ısıyle ortaklar aleyhine kullanılmasını önlemektedir. (K.K. Mad: 15) (K.K. Mad: 59)
11-Kooperatiflerimizin güçlü bir organizasyona ula şmaları için Birlikler şeklinde örgütlenmeleri sa ğlanırken, Bakanl ıkça belirlenecek bölgelerde ayn ı amaçlı birden fazla Birliğin kurulmas ının yasaklanması ; bu alanda asl ında kısıtlı olan kaynakların ısrafını önleyecektir. Di ğer taraftan ta şıdıkları büyük sorumluluklara ra ğmen
yeterli.etkinliğe sahip olmayan Birliklere denetim yetkisinin verilmesi de; bu kuruluşlann kendilerine bağlı birimleı: üzerindeki yaptırım gücünü kısmen de olsa artt ırmış olacaktır (D.K. Mad: 17-18-19) (K.K. Mad: 72-75-76)
12-Kooperatiflerin dağılma sebepleri yeniden düzenlenmi ş ; amacını gerçekleştiren ya da gerçekle ştirmesinin mümkün olmadığı Bakanlıkça mahkemeye tescil
ettirilen Kooperatiflerin varl ıklarına son verilerek, amaç d ışı kullanılmalarını önleyecek tedbirler getirilmi ştir. (D.K. Mad: 20) (K.K. Mad: 81)
13-Yasanın uygulanmasında, Kooperatifleri desteklemek amac ıyla ihdas olunan fonların kullanımında, gerekti ğinde bağımsız denetim kuruluşlarını görevlen
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dirmede ilgili Bakanl ığa düzenleyici tasarruflarda bulunma yetkisi verilerek; ba ğlı
kooperatiflerin faaliyetlerinin yönlendirilmesinde, koordinasyon ve denetimde daha etkili hale getirilmi ştir. (D.K. Mad: 21-22-23-24) (K.K. Mad: 86-87-90-91)
14-Siyasi faaliyet yasa ğının kapsamı genişletilerek kooperatifierin ekonomik
ve sosyal amaçlar dışında politik ve ideolojik amaçlara alet edilmelerini önleyici yasal tedbirler artt ırılmıştır. (D.K. Mad: 25) (K.K. Mad: 92)
15-Nihayet değişiklik kanunu ile yap ılan en önemli düzenleme; işlenen suçların gerektirdiği ağırlıkta cezai müeyyidelerin getirilmesi olmuştur. Böylece Kooperatifler Yasasına işlerlik ve etkinlik kazand ırılmış olmaktad ır. (D.K. Mad: 26) (Ek
Madde)
Kanunda yapılan değişikliklerin bu olumlu yönlerine rağmen özellikle yap ı kooperatifleri d ışında kalan diğer kooperatif kurulu şlara uygulama zorluğu ve buna
bağlı olarak getirilen cezai müeyyideler nedeniyle yönetimde sorun yaratan düzenlemeler de olmuştur. Nitekim:
- Yapı Kooperatiflerindeki istismar ı önlemek amacıyla Genel Kurulun devredemiyeceği yetkiler içine alınan gayrimenkul alım, satım, inşaat ve imalat usül ve
esaslarına ilişkin yetkilerin yönetimden alınması ; diğer kooperatif türlerinde bu konularda faaliyetin gerektirdi ği ve kısa sürede al ınması gereken zorunlu kararlara engel olduğundan, icranın etkinliğini azaltacak ve uygulamada ciddi aksamalara neden olacakt ır. Bu itibarla, söz konusu de ğişiklik yapı kooperatifleri için bir istisna
hükmü olarak bırakılmalı ancak diğer kooperatifi« bu kapsamdan çıkarılmalıdır:
(D.K. Mad°/0 9-15 son paragraf)
— Olağan Genel Kurulun toplanmas ı için getirilen zaman s ınırı olumlu' bir düzenleme olmakla beraber süre uzun tutulmu ştur. Müteakip faaliyet y ılının yarısına
kadar yapı lan ve belkide Genel Kurulca müdahaleyi gerektiren uygulamalar veya
haklarında amme davası açılanYönetim Kurulu üyeleri hakk ında verilecek kararların gecikmesini asgariye indirmek için süre azami 3 veya 4 ay olmal ıdır. (D.K. Mad:
Il )
— Azınlığın talebine istinaden yap ı lacak gündeme madde ilavesi konusuna, uygulamadaki sorunlar ı gidermek üzere aç ıklık getirilmeli ve toplantıdan 20 gün önce
yapılacak yazılı başvurunun Noter tasdikli olmas ı sağlanmalıdır. Toplantı esnasında
yapılacak yaz ılı başvuruda ise; talep sahiplerinin tamam ının toplantıda bulunmaması halinde yine noter tasdikinin aranmas ı yerinde olacaktır. (D.K. Mad: 12)
— Genel Kurulca verilecek tasfiye karar ında özel bir nisap aranmaması ve ana
sözleşmeye bırakılması ; kooperatifin gelece ği ile ilgili böyle önemli bir konuda ve
özellikle ikinci toplant ıda azınlığın kararı ile varlığını yitirmesine neden olabilecektir. Bu hususun kayıtlı ortakların esas alındığı ve asgari 2/3 oranı ile smırlanarak kanun hükmü haline getirilmesinin daha do ğru olacağı düşünülmektedir. (D.K. Mad:
26)
,

II - 1163 Sayılı Yasa İçin Değişiklik Önerileri:
1163 say ılı Yasan ın tüm kooperatiflerin ve özellikle tar ım kesiminde faaliyet gösteren ortak say ıları fazla kuruluşların sorunlarına kalıcı çözümler getirmesi için, söz
konusu Yasada a şağıda belirtilen değişikliklerin de kısa sürede yapılması gerekti ği
kanaatindeyiz:
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1) Ekonomiye yük te şkil edecek güçsüz kooperatiflerin olu şmasını önlemek
üzere, kooperatifin kurulu ş izni verilirken ilgili Birlik veyaa Merkez Birli ğinin yazılı
onayı alınmalı veYasan ın 2. Maddesinde bunu sa ğlayacak düzenleme yap ılmal ıdır.
2) Kooperatiflerin kurulu ş ve 'geli şmelerinde yard ımcı olmak amacıyla, Kamu
Kurum ve kuruluşlarını n Kooperatiflerde görevlendirece ği elemanlarını n görev yasağına bu alanda istisna tan ıma(' ve Yasan ı n 9. Maddesi buna göre düzenlenmelidir.
3) Kooperatiflerde sermaye birikimini h ızland ırmak üzere; devlet kurulu şları nın öncülüğünde projeye dayalLolarak üretim yapanlarla, ürünleri Devletin destekleme al ı mları kapsam ında bulunan ortaklar ın apellerinin ürün bedellerinden tahsilini sağlamak için Yasan ın 19. veya 27. Maddeleri yeniden düzenlenmelidir.
4) Müsbet Gelir-Gider Fark ının bölünmesinde mevcut Kanunun getirdi ği temel prensibe kat ılmakla beraber, genelde tüketim kooperatifçili ğini özendiren ve bu
alanda etkili olan risturn uygulamas ının, üretim ve hizmet fonksiyonlar ını yürüten
çok ortakl ı kooperatifler için yetersiz bulundu ğu ve özellikle ortakları münavebeli
üretim yapan kooperatiflerde dengesiz kâr da ğılı mı sebebiyle sak ıncalar yaratt ığı
dikkate al ınarak; Yasan ın 38. Maddesi yeniden düzenlenmeli ve bu nitelikteki Kooperatiflerde zorunlu risturn oran ı azaltı larak, sermayeye verilecek faiz yükseltilmeli veya Kurumlar Vergisi muafiyeti tan ınmak kaydıyle sermaye üzerinden kâr da ğıtımı sağlanmalıdır.
5) Kooperatiflerin kaynak yetersizli ğini gidermede yard ımcı olmak üzere; Yasan ın 39. Maddesinde yap ılacak tadilatla, asgari yedek akçe oran ı yasal olarak daha
yüksek tutulmal ıdır.
6) Kooperatifin hayatiyeti ile ilgili Da ğı lma veya Birle şme konularmdaki Genel Kurul kararlar ında karar nisab ı yaln ızca kat ılan ortaklar ın de ğil, tüm ortakların
sayısı esas al ınarak tesbit edilmeli ve nisap aranmayan 2. toplant ılarda çok az orta
ğın alacağı kararla Kooperatifin kaderinde etkili olunmas ı önlenmeli ve bu amaçla
Yasanın 51. Maddesi tadil edilmelidir.
7) Genel Kurullara ortaklar ı n bizzat kat ı lmaları esas olmakla birlikte, özellikle
tarım kesiminde faaliyet alan ı yaygın ve ortak say ıları birim kooperatif baz ında 50
bin veya 100 bin'e ula şarak güçbirli ği oluş turmu ş kooperatiflerde, bu say ıdaki ortak
kitlesinin kat ılımını sağlayarak genel kurul yap ılması maddeten mümkün olm ıyacağından, daha etkili bir temsil için, ortak say ısı 5.000 den fazla olan kooperatiflerde
"Temsilciler Genel Kurulu"nun olu şmasını sağlayacak şekilde`Yasan ın 54. maddesi
yeniden düzenlenmelidir.
8) Kooperatif yönetiminde etkili bir icraata imkân verecek istikrar ın sa ğlanma
sı için; Yönetim Kurulu seçimlerinin 4 y ılda bir yap ılması ve bu amaçla da Yasan ın
57. Maddesindeki "En çok" ifadesinin kald ırı lması gerekmektedir.
9) Yönetim veTemsilin s ınırlarını belirleyen 59. Maddeye yap ılan ilaveyle getirilen ticaret yasa ğı , yalnızca kooperatifle olan ili şkileri kapsamaktad ır. Oysa. Kooperatifin uğraş konusuna giren faaliyetlerde bulunmak da yasak kapsam ına alınarak; icra organ ının ve kooperatif personelinin rekabet unsuru olu şturmalar ı veya
Kooperatifin mevcut imkânlarm ı kendi çıkarları na kullanmalar ı onlenmeli ve madde metni buna göre yeniden düzenlenmelidir.
10) Birim kooperatiflerin Birliklerde, Birliklerin de Merkez Birli ğinde temsilci; bu kuruluşların Yönetim Kurullar ının iştiraki ile sa ğlanmal ı dı r. Yasan ı n buna im-
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kân veren 73. Maddesi hükmü ihtiyari nitelikten ç ıkarılıp kesin hale getirilmelidir.
Zira; Kanun, Ana Sözle şme ve Genel Kurul kararları doğrultusunda Kooperatifi
sevk ve idare edenYönetim Kurulu, kurulu şun politikasını en iyi bilen ve uygulayan
organ niteliğindedir. Bu özellikleriyle üst Birli ğin faaliyetlerinin kurulu ş amaçları
doğrultusunda sürdürülmesinde daha bilinçli ve etkili olma özelli ği vardır. Bunun
yerine Genel Kurulda seçilmek suretiyle gelecek di ğer temsilcilerin, kooperatif faaliyetlerinden daha uzak bulunmalar ı nedeniyle Birlik Genel Kurulunda al ınacak
isabetsiz kararlar sonucu; Birim Kooperatiflerle olmas ı gereken koordinasyonun
sağlanması zorlaşacakt ır.
11)1163 Sayılı Yasada Birlikleri düzenleyen hükümler son derece yetersizdir.
Kooperatif güçbirli ğinin sağlanması ve geliştirilmesi açısındanYasanın bu kuruluşlara verdi ği görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirebilmeleri için; sorumluluklarına uygun yetkilere de sahib olmalar ı gerekmektedir. Bu itibarla; Birilklerin ba ğlı
kooperatifler üzerinde etkinli ğini sağlayacak ve onların müşterek politikalar do ğrultusunda verecekleri yasal talimatlara uymalar ını emredici düzenlemeler yap ılmalıdır.
12)Yasanın 75. Maddesinde yap ılan değişiklikle denetime etkinlik kazand ırıl- ması önemli bir geli şmedir. Ancak bu yetkiyi Merkez Birlikleri ile s ınırlamak yerine
Birlikler nezdinde de denetim ünitelerinin kurulmas ına imkân sağlanması , oto kontrolü daha etkili hale getirerek Merkez Birli ğinin ve Devletin denetim yükünü azaltacaktır.
13)Birliklerin kurulu şundaki 7 Kooperatiften olu şan sayısal çokluğun Merkez
Birliklerinin kurulmas ında da aranmas ı , Kooperatifçilik güçbirli ğini olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu durum özellikle birim kooperatifleri geni ş ortak kitlesinden olu
şan Birliklerin Merkez Birliği kurmak için tabanda küçülerek Birlik say ılarını arttırmak üzere kendilerini zorlamalar ına ve bölünmeledne neden olmaktad ır. Oysa üst
örgütlenme; şekli olmaktan çok güçbirli ğinin getirdiği ihtiyaçtan doğinalıdır. Bu ne
denlerle, Yasanın 76. Maddesi tadil edilerek Merkez Birli ğinin oluşmasında 3 adet
Birliğin varlığı yeterli olmal ıdır.
14)Üst örgütlenmenin son birimi olan ve henüz kurulmam ış bulunan T. Milli
Kooperatifler Birli ğini düzenleyen hükümler de yetersizdir. Kurulu şun esaslarmın
daha detayl ı belirtilmesi ve özellikle Birlik ve Merkez Birliklerinin, Milli Birlik nezdinde birim kooperatiflerdeki ortak say ıları esas alınmak suretiyle temsil ağırlığı kazanmaları sağlanmalı veYasanın 7. Maddesinde yapılacak değişiklikle; bu hususAna
Sözleşmeye bırakılmadan Yasa hükmü haline getirilmelidir. Bu surette, kuruldu ğun
da temsilden kaynaklanacak ve kooperatif gruplar aras ında çıkar çatışmasına neden
olabilecek muhtemel problemler de ba şlangıçta kısmen önlenmiş olacaktır.
15)Yasanın 83. Maddesinde; Tasfieye sonucu mamelekin payla ştırılması için
Anasözleşmede mamelekin ortaklara payla ştırılacağma ilişkin hüküm olmaması halinde, varlığın T. Milli Kooperatifler Birli ğine devri öngörülmektedir. Oysa birim
Kooperatifin veya Birli ğin tasfiyesinde mamelekin ilgili Kooperatif Birli ği veya Merkez Birliğine devrinin yap ılması ; varlık birikiminin kendi kayna ğında kalmasını ve
daha adil bir tahsisin yap ılmasını sağlayacağından Madde metinin bu yolda tadili uygun olacakt ır.
16)Devletin dolayl ı ve etkili deste ğ ini ifade eden "Muafiyetlerin" 1163 Sayd ı
Yasada daha geni ş kapsamlı olması ve özellikle rnüstakilYasaları gereği bazı tarımsal
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kooperatiflere uygulanan şekliyle yer almas ı ; hem kooperatifçili ğimizin genel olarak desteklenmesi, hem de ayn ı kesime hizmet veren kurulu şlar aras ındaki farkl ı im
katliam e şitlenmesi açısından gerekli görülmektedir. Yasan ın 93. Maddesi bimu sağlayacak biçimde yeniden düzenlemelidir.
17) Yasan ı n 94. Maddesi de ğiştirilerek , Tamtma ve E ğitim Hizmetlerini Sa ğlayacak Fon'un, kurulu şların bağlı oldukları Bakanl ıklara tahsisi suretiyle da ğıtı lması
yerine; ayr ı tüzel ki şiliğe sahip "Kooperatifçilik E ğitim ve Araştırma Enstitüsü" kurularak bu Enstitüye tahsis edilmesi ve her türlü kooperatifin e ğitim ve ara ştırma ihtiyaçlar ının bu merkezden kar şı lanması sağlanmalı ve ayrıca fon miktar ı da bu amaca uygun düzeye ç ı karılmalıdır.
Yukarıda değindiğimiz yasal düzenlemelerin yap ı larak istikrarl ı ve tutarl ı bir
kooperatifçilik politikas ı izlenmesi sonucu; Kooperatiflerirnizin Ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasının etkili bir aracı haline gelmelerinin mümkün olabilece ği kanaatindeyiz.

III- Yeni Düzenlemelere Göre Kooperatif
Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk
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Toplum yapı sının vazgeçilmez unsuru olan kar şılıklı yardım ve dayan ışma, aynı
zamanda ekonomik bir topluluk olan kooperatifin temel olgusunu meydana getirdiğinden ; kooperatifler, sosyo-ekonomik bir dayan ışma topluluğu olmakta ve bu özellikleri ile de diğer "Ekonomik fayda kurulu şlan"ndan aynlmaktad ırlar. Nitekim;
kooperatifçili ğin temel felsefesini olu şturan; serbest giri ş ve çıkış - her üyeye bir oy
hakkı (Demokratik yönetim) - sermayeye s ın ırl ı faiz - Risturn - Kooperatifçilik e ğitimi ve diğer kooperatiflerle i şbirliği ilkeleri; kooperatiflerde mü şterek menfaatlerin
korunmas ı ve amaçlann gerçekle ştirilmesinde kar şılıklı hak ve görevlere saygnun,
ortaklar ın sosyal, ekonomik ve kültürel yap ılarının geliştirilmesinde karşılıklı dayanışma ve yard ımlaşmanın esas alındığı nı diğer bir deyişle; insan faktörünün a ğırlık
taşıdığını ortaya koymaktad ır. Bu özellikleriyle sosyo-ekonomik bir kurulu ş olan ve
hukuki anlamda hükmi şahsiyeti bulunan Kooperatiflerin de Anonirn Şirketlere
benzer "Yönetim ve Denetim" organlar ı vardır. Ancak, kooperatifçili ğin temel ilkesi uyarınca her üyeye bir oy hakk ı tanınması ; yönetim yapısında sermayenin hakim
olcluğuTicaret Şirketlerine göre kooperatiflerde tam anlam ı yla demokratik bir yöne
tim yapısı oluşturmakta ve bu yönetim biçimi, genel kurul dahil tüm yönetim organlarmda uygulanmaktad ır.
Kooperatiflerin en yetkili organ ı olan "Genel Kurul", asl ında ortakların genel
anlamda ve e şit şartlarda yönetime ve denetime kat ılmalarma imkan veren fakat icra ve temsil fonksiyonu olmayan karar organ ıdır.
Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu ise; kooperatifin icra ve temsil organ ıdır. Ancak, Yasa ve Anasözle şmenin kendisine verdi ği görev ve yetkilerin kullan ımında bu yetkilerle s ınırlı olmak üzere ayn ı zamanda karar organ ı olarak da görev
yapar. Aldığı kararların uygulanmasını sağlar ve sonuçlar ı denetler.
Kooperatifin faaliyetlerini genel kurul ad ına hukuki ve idari aç ıdan denetlemek üzere seçilen Denetim Kurulu ise; yine genel kuralda seçimle olu şturulan bir organdır.
Genel kurul ad ına yönetim, temsil ve denetleme fonksiyonlar ını yerine getirmek amacıyla oluşturulan bu organlar ın görevlerini Yasaların öngördüğü esaslar

uyannca gerekti ği gibi yapmaları ; hem Kooperatifin ba şarısı , hemde bu sorumluluğu taşıyan yönetici ve denetçilerin zor durumda kalman ıalatı açı sından büyük önem
taşımaktad ır.
Özellikle Kooperatifler Yasas ında yapılan son de ğişikliklerle getirilen yeni hükümler, yönetim ve denetim sorumlulu ğunu artt ırdığı ndan bu konuda yöneticilerin,
dikkatlerini çekmenin yararl ı olaca ğı düşünülerek Yönetim,Kurulu ve Üyelerinin
görev, yetki ve sorumluluklar ı ; Pankobirlik ve Pancar Kooperatiflerindeki statü örneklenerek özetle belirtilecektir.
KooperatiflerYasasm ın 98. Maddesinde; bu Kanunla özellikle düzenlenmemi ş
hususlar için T. Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmas ı öngörüldüğünden, aç ıklamalanrn ızda gerekli hallerdeT. Ticaret Kanununa da yer verilecektir.

YÖNETIM KURULU
1- Yönetim Kurulunun Hukuki Yapısı
A- Oluşum Şekli
.
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Kooperatifin en yetkili organ ı olan ve ortaklar ı temsil eden genel kurul'un kooperatifi sevk ve idare etmesi maddeten mümkün olmad ığından bu görevi yerine getirmek üzere "Yönetim Kurulu"nun te şkiline ihtiyaç duyulmu ştur. Nitekim, Kooperatifler Kanunu'nun 5511. maddesi, Yönetim Kurulunu "Kanun ve Anasözle şme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organ ı " olarak tan ımlamıştır. Buna göre; Yönetim Kurulu Kooperatifin en yetkili yöneticisi ve
Yasal mümessilidir.
Yönetim Kurulu, Yasa uyar ınca aşağıda belirtilen esaslara göre te şekkül eder:
—Üç üyeden az olmamak üzere ortaklar aras ından seçilir. (K.K. Mad: 51/2)
— Üye tüzel kişi ise Yönetim Kurulunda temsilcilerini bulundurur. (K.K. Mad:
51/3)
—Üyeleri ve yedeklerini Genel Kurul seçer. Bu yetkiyi devredernez. (K.K.
Mad: 42/2)
—Üye olabilmek için;Türk vatanda şı olmak (K.K. Mad: 56/1), ayn ı türde ba şka
bir kooperatifin üyesi olmamak, T Ceza Kanunu' ının-zirnmet, ihtilas, irtikap, rü şvet, görevi suistimal, sahtekarl ık, hırsızlık, dolandıncılık, hileli iflas, emniyeti suis
tirnal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara ili şkin hükümlerine veya bu Kanuna göre mahkürn olmamak gerekir. (K.K. Mad: 546/2-3) Son iki para ğraf, 3476 sayılı Değişiklik Yasası ile ilave edilmi ştir.
—Üyeler
Üyeler en çok 4 yıl için seçilir ve Ana Sözle şme sınuiamamışsa tekrar seçilmeleri mümkündür. (K.K. Mad: 57)
—Kooperatifin denetim kurulu üyesi olmamalar ı gerekir. (T.T.K. Mad: 347)
Yasal sınırlar içinde olmak kayd ıyle Yönetim Kurulunun te şkilinde üye sayısı ,
üyelik şartları ve süresine ilişkin kısıtlayıcı hükümler, Ana Sözle şme ile getirilebilmektedir. Nitekim; Örnek olarak ele al ınan Pankobirlik ve Birim Kooperatiflerinin
Ana Sözle şmelerinde bu hükümlerde ilave ve farkl ılıklar vard ır:
—Üye sayısı Pankobirlikte 7 ki şi (I3.A. Söz. Mad: 22) Kooperatiflerinde ise 5
kişidir. (K.A. söz. Mad: 37).
,
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— Üyelik süresi Birlikte 4 yıl Kooperatiflerde 3 y ıl olarak belirlenmi ştir. (B.A.S.
Mad: 22 - K.A.S. Mad: 37 Ancak; özellikle baz ı Kooperatiflerde; seçim gündemde olmadığı halde, genel kurula verilen önergelerle seçimlerin yenilendi ği ve bu
nedenle de 4 yı llık sürenin uygulamada tam kullanılmad ığı görülmektedir. Yasada
yapılan son değişiklikte, Genel Kurul esnası nda seçimin gündeme al ınabilmesi için
kayıtlı ortak sayısının 1/10'unun yaz ılı başvurusunu şart koştuğundan (K.K. Mad:
46/3) bundan böyle; yönetimin zarnan ından önce de ğişmesinin sakıncaları büyük öl
çüde önlenmiş olmaktadır.
— Üye olabilmek için en ilkokul mezunu olmak ve Kooperatife olan borçlar ını zamanında ödemiş olmak gerekir. (K.A.s. Mad: 40 / h.j)
T.Ticaret Kanununa göre tüzel ki şiler Anoniın SirketlerinYönetim Kurullanna
üye olarak seçilemezler. Ancak gösterecekleri namzetlerin seçimini sa ğlarlar. Kooperatiflerde ise tüzel ki şi de yönetim kurulu üyesi olabilmekte, ancak; bildirece ği
temsilcilerle yönetim kurulunda temsil edilmektedir. (K.K. IVIad: 55) bu özellik; Kooperatifin tüzel ki şi yönetim kurulu üyesinin temsilcisi ile aras ındaki temsil ilişkisinin ortadan kalkmas ı halinde o kişinin, yönetim kurulundaki üyeliğinin de son bulmasını gerektirmektedir.
Yönetim Kurulu üyeli ği üç şekilde sona erer:
1- Üyelik için gerekli yasal şartların yitirilmesi veya ölüm halinde kendiliğinden
sona erer. (T.T.K. 315)
2- istifa ile iradi olarak sona erer. Ayr ıca; Kooperatiflerimiz Ana sözle şmesinin
33. Maddesi hükrnüne göre mazeretsiz olarak üst üste üç toplant ıya iştirak etmeyen
üye de istifa etmi ş sayılmaktadır.
3- Güvensizlik nedeniyle Genel Kurulca azledilebilir.

B Yönetim kurulunun Çal ışma Esasları
-

Yönetirlı Kurulu, Yönetim ve Temsil yetkisini kullanabil ınek için, her faaliyet
yılı genel kurul toplant ısından sonraki ilk toplantıda kendi arasında iş bölümünü yaparak Başkan ve Başkan vekili ile gerekli komisyonlar ı teşkil eder. (T.T.K. 318).
Yönetim Kurulu toplant ıları ; Başkan veya O'nun yokluğunda BaşkanVekilinin
davetiyle yapılır. (TTK. Mad: 318) Her yönetim kurulu üyesi gerekçesiyle birlikte
yazılı olarak kurulun toplantıya çağırılmasını Başkandan talebedebilir. (T.T.K.
Mad: 318-331) Ba şkan bu talebi yerine gefirmezse talebeden üyenin mahkemeye yapacağı başvuru ile toplantı sağlanabilir. (T.T.K. Mad: 367)
Kooperatifler Kanunda ve T.T. Kanununda Yönetim Kurulu toplant ılarına davet şekli, toplantı yeri ve gündemi konusunda aç ıklayıcı hükümler bulunmamaktadır. Ancak; bu hususlarda Anasözle şme hükümleri esas al ınacakt ır. Pankobirlik ve
Kooperatiflerinin Anasözle şmelerinde, bu konuda yapılan düzenlemelere göre:
(B.A.S. Mad: 24 - K.A.S. 41)
— Toplantı davetinin yazılı olarak yapılması ve gündemin davet mektul?una eklenmesi gerekmektedir.
— Toplantıların prensip olarak Kooperatif merkezinde yap ılması , ancak gerekli
hallerde Kurulun alaca ğı karara göre faaliyet alan ı içinde herhangi bir yerde yapılması mümkündür.
— Toplantıların ayda en az bir defa yap ılması gerekmektedir.
— Yönetim Kurulu toplant ılannın yapılabilmesi için gerekli ço ğunluğun miktarı
hakkında Kooperatifler Kanununda hüküm bulunmad ığındanT.Ticaret Kanunu'nun

330. Maddesi esas almmaktad ır. Buna göre "Ana Sözle şmede aksine hüküm olmadı kça Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yar ısından bir
fazlasının toplant ıda hazır bulunması" gerekmektedir.
Pankobirlik ve Kooperatiflerinin ana sözle şmelerinde toplant ı için Kanuni nisap aramn ıştır. (B.A.S. Mad: 24/2), (K.A.S. Mad: 40/6)
Yönetim Kurulu üyelerinin toplant ıya katılmasını zorunlu k ılan Yasa hükmü
yoktur. Ancak; mazeretsiz olarak kat ılmayan üyelerin bulunmadığı toplantılarda al ınan kararlardan da sorumlu olacaklar ıT.Ticaret Kanunu'nun 338. maddesinde belirtildiğinden ; toplant ılara kat ılmakta hem Kooperatif hem de üye aç ısından yarar var
dır. Kaldıki Kooperatiflerimizde mazeretsiz olarak ard arda üç toplant ıya katılmayanın üyeliğide sona ermektedir.

pe
cy
a

Toplantıda kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile al ınır. Oyların eşitliğinde konu gelecek toplant ıya ertelenir. İkinci toplantıda eşitlik olursa teklif reddedilmi ş sayılı r. (T.T.K. Mad: 330) Pankobirlik ve Kooperatiflerinde de karar nisab ı Anasözleşme hükmü olarak bu esaslara göre düzenlenmi ştir.
Yönetim Kurulu kararlar ı , yazılıp toplant ıda bulunan üyelerce imzaland ığı takdirde geçerlidir. (T. T. K. 330/3) Pankobirlik ve Kooperatiflerinde Ana Sözle şme gereğince kararlar ın Noter tasdikli karar defterine yaz ılması zorunludur. (B.A.S. Mad: 24
Mad: 38) Herhangi bir karara kat ılmayan üye, bu hususu gerekçeleriyle birlikte karar defterine yazarak imzalamas ı ve bilahare durumu yaz ılı olarak denetçilere bildirmesi gerekir. Aksi halde al ınan kararın sorumluluğundan kurtulamaz.
(T.T.K. Mad: 338) Herhangi bir üye toplant ıya kat ıldığı halde kararları imzalamaktan kaçınırsa; diğer üyelerin bu durumu tutanakla tesbit etmesi gerekir.
Yönetim Kurulu kararlar ının hukuken geçerli olabilmesi için;
1- Yapılan toplantıya bütün üyelerin ça ğırılmasi,
2- Toplantı ve karar için gerekli ço ğunluğun sağlanması ,
3- Kararların yazılıp iştirak edenlerce imzalanmas ı , gerekmektedir.

2- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

A Görevleri
-

Genel Kuruldan sonra en yetkili organ olan ve Kooperatifin yönetim ve temsili
ile görevli bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin ba şlıca görevleri şunlard ır:
a) Yönetime Katılma Görevi
Kooperatifi amaçlar ı doğrultusunda ba şarıya ulaştırmak için sürdürülen faali
yetler, Kanun ve Anasözle şme uyarıncaYönetim Kurulunun alaca ğı kararlarla yürü
tüldüğünden; üyelerin mutlaka toplant ılara kat ılmaları ve gerekli kararlar ı alarak
uygulamaya koydurmaları temel görevleridir.
b) İnceleme Görevi:
Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerinden önceki döneme ili şkin işlemleri incelemekle görevlidirler. Nitekim; ilkYönetim Kurulu üyeleri kurulu ş işlemlerinin usulüne uygunluğunu incelemek zorundad ırlar, bu görevi ihmal edenler do ğan zararlar-
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dan sorumludurlar. (T.T.K. Mad: 308) Yeni seçilen üyeler de kendilerinden önceki
üyelerin varsa belli yolsuzluklar ını derhal denetçilere bildirnı eleri gerekmektedir.
Buna uymayanlar suça i ştirak etmi ş sayılırlar. (TT.K. Mad: 337)
Di ğ er taraftan, Kooperatif Yönetim Kurulunun, ald ığı kararların gerekti ği gibi
uygulanmasını sağlamak üzere; kurul olarak idare üzerinde inceleme görevi vard ır.
c) Di ğer Görevleri
Kooperatifler Yasas ının 42. maddesinde belirtilen ve Genel Kurulun devredemiyece ği yetkilere ili şkin görevlerle, Anasözle şmenin Genel Kurulun uhdesinde
kalmasını öngördüğü hususlar dışındaki tüm idari, icrai ve hukuki i şlemlerYönetim
Kurulunun görevleri olmaktad ır.
Buna göre;
—Ortakl ık başvurularmın, Anasözle şrneye uygunluğunu incelemek ve bu ko
nuda karar vermek. (K.K. Mad: 8)
—Ortaklıktan ayr ılma ve devir talepleri ile çıkarılması gereken ortaklarm genel
kurula intikaline ili şkin hususlarda karar almak. (K.K. Mad: 10-17) (K.A.S. Mad:
7)
—Genel Kurulu Ola ğan ve gerekti ğinde Olağanüstü toplant ıya davet etmek.
(K.K. Mad: 43)
—Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tutanaklar ı ile ortak listelerini muhafaza etmek. (K.K. Mad: 62), (K.A.S. Mad: 46)

pe

— Çal ışma yılı sonunda Faaliyet Raporu, Bilânço, GelirTablosu, İş Program ı ve
Bütçenin haz ırlanarak toplant ıdan bir ay önce Denetçilere ve Birli ğin tetkikine sun
mak. (K.A.S. Mad: 46/h)
— Kooperatifin defter ve kay ıtların ı n Yasalara uygun olarak tutulmasm ı sağlamak. (K.A.S. Mad: 46/b)
Bakanl ı k, Birlik ve Denetçilerin denetim i şlemlerini kolayla şt ırmak ve gerekli bilgi ve belgeleri vermek. (K.A.S. 46/5-U)
— Birlik'çe haz ı rlanan yönetmelikleri Genel Kurula sunmak. (K.A.S. Mad: 46/
2)
— Kooperatifin açzi halinde; piyasadaki cari fiyatlara göre ara bilânçosunu derhal tanzim etmek ve rnevcutlar ın borçları karşılamadığı tespit edilirse durumu ilgili
Bakanlıklara bildirdikten sonra Genel Kurulu Ola ğanüstü toplant ıya çağırmak, ayrıca; son y ıl bilânçosunda Kooperatif varl ığının yarısı karşı lıksız kalırsa yine ayn ı iş
lemleri yapmak. (K.K. Mad: 63 - K.A.S. Mad: 46/K)
—T. Ceza Kanununa göre haklar ında kamu davası açılmış olanYönetim Kurulu
üyelerinin azli veya göreve devam ı için karar almak üzere durumu ilk Genel Kurula
sunmak, (K.K. Mad: 56)
—Kooperatifi temsile yetkili kimselerin isim ve imzalar ın' ve buna ilişkin kararları ve değişiklikleriTicaret Siciline bildirmek, (K.K. Mad: 61)
— Kooperatifin faaliyeti için gerekli gayrimenkullerin al ımı ve satışına ilişkin
yetki, son de ğişiklik Kanunu ile Genel Kurulun devredemiyece ği yetkileri aras ına

alındığından; bu hususta ihtiyac ın gerektirdiği gayrimenkul alım ve satımı ile usulleri ve azami-asgari fiyatlar ı konusunda Genel Kurula teklifte bulunmak. (K.K. Mad:
42/6-59)

B- Yükümlülükleri
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Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevde bulunduklar ı sürece uymaları gereken
yasak ve yükümlülükleri maddeler halinde özetlenmi ştir. Gerek Kooperatif yönetiminin başarısı ve gerekse üyelerin selâmeti açısından bu hususlara gereken özen gösterilnıelidir.
a) Yönetim Kurulu, Kooperatif yönetirninde gerekli titizli ği göstermek ve Kooperatifin başarısı ve gelişmesi için gereken gayreti sarfetmekle yükümlüdür (K.K.
Mad: 62/1)
b) Yönetim Kurulu üyeleri ve temsil yetkisini devretti ği kimseler, Genel Kurulun devredemiyece ği ve Kooperatifler Kanunu'nun 42. maddesinde belirtilen yetki
lerini kullanamıyacağından bu hususta gereken dikkati göstermekle yükümlüdürler
(K.K. Mad: 59/8)
c) Üyelerin biribirlerine vekâleten oy kullanmalar ı mümkün de ğildir. Bu şekilde alman kararlar geçersizdir. (T.T.K. Mad: 330) (K.A.S. Mad: 41).
d) Yönetim Kurulu üyeleri; şahsi menfaatlerini ve yakınlarının menfaatlerini
ilgilendiren konuların müzakere edildiği toplantılara katılamazlanToplantı esnasında bu tür bir ilginin varl ığını tesbit eden üye, Yönetim Kuruluna durumu bildirmek
ve karara ve hususu not verdirmek zorundad ır, Aksi halde bu işlemden dolayı Kooperatifin zarar ını taZminle mükelleftir. (T.T.K. Mad: 332)
e) Yönetinı Kurulu üyelerinin Kooperatife kar şı rekabet yasa ğına uyma yükümlülükleri vardır. Nitekim T. Ticaret Kanunu'nun 335. maddesi; Üyelerin, Genel
Kuruldan izin almadan Kooperatifin konusuna giren ticari muameleyi kendileri veya başkası hesabına yapamıyacaklarını ve ayrıca aynı konularla uğraşan bir ortaklığa sınırsız sorumlu ortak s ıfatıyle de giremiyeceklerini hükme bağlaınıştır.
f) Üyelerin Kooperatifle ticaret yapmas ı da yasaklanm ıştır. Nitekim, T Ticaret
Kanunu'nun 334. maddesi: Yönetim Kurulu üyelerinin yine genel kuruldan izin almadan kendileri veya başkaları namına doğrudan veya dolayl ı olarak Kooperatifle
ticari muamele yapam ıyacağını , aksi halde bu işlemin geçersiz say ılabileceğini belirtmiştir.
g) Kooperatif ve üst kurulu şlarının Yönetim ve Denetim Kurullarının, Kooperatifi tenısilen siyasi partilerin yapacaklar ı her türlü toplantıya katılmaları yasaklarımıştır. (K.K. Mad: 92/2)

C- Yetkileri
a) Yönetim ve Temsil Yetkisi:
Kooperatifin kurulu ş amaçları doğrultusunda başarıya ulaşmasında en büyük
sorumluluğu taşıyan Yönetim Kurulunun şüphesizki idâıi ve temsil açısından da en
yetkili organ olmas ı gereklidir. Nitekim K.K. 55. Maddesinde; "Yönetim Kurulu
Kanun ve Anasözle şme hükümleri içinde Kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu
temsil eden icra organıdır" denilmek suretiyleYönetiın ve Temsil açısından asıl yetkininYönetim Kuruluna ait oldu ğunu belirtmiştir.

Yönetim Kurulu bu yetkisini bizzat kullanmak istedi ği takdirde bütün üyelerin
Kooperatifi mü ştereken temsili, yönetim pratiği açısından mümkün olmad ığından,
ilkesiyle i şlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. Bu konudaT.Ticaret Kanunu'nun 317/3. Maddesi "Kooperatif ad ına düzenlenen evrakın mutaber olması için, aksine esas mukavelede hüküm olmad ıkça temsile selâhiyetli olanlar ın
ikisinin imzası yeterlidir" hükmünü getircliğinden iki üyenin birlikte ataca ğı imza ile
kooperatifin temsiline imkân sa ğlanmıştır.
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b) Yönetim veTemsil Yetkisinin Kapsam ı :
Kooperatifler Kanunu'nun 59. Maddesinde "Temsile yetkili şahıslar Kooperatif namına onun amacının gerektirdiği bütün hukuki işlemleri yapabilir" denildi ğinden ; temsilci, amaçlar do ğrultusunda her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilecektir. Nitekim Pancar Kooperatifleri Anasözle şmesi de buna paralel olarak 'Temsile
yetkili şahıslann Kooperatif nam ına onun amacının gerektirdiği bütün işlemleri yapar ve imzalar ın' ancak Kooperatifin ünvan ı altına koymak suretiyle Kooperatifi
bağlar" hükmünü getirmi ştir. (K.A.S. Mad: 39)
c) Temsil Yetkisinin S ınırları :
Hukuki anlamda hükmi şahsiyeti haiz olan Kooperatifler de temsilcileri vas ıtasıyla medeni haklardan istifade eder ve bd haklar ı kullandlar.
Kooperatifler Kanunu'nun 59/1. Maddesinde "Ted ısile yetkili şahısların Kooperatif nam ına onun amacının gerektirdi ği bütün hukuki i şlemleri yapabilir" derdi
mek suretiyle medeni hakları kullanmayı kooperatifin 'Amac ı" ile smırlandş , ancak
medeni haklardan istifadenin s ınırını belirtmemi ştir. Bu boşluğun giderilmesi içinT.
Ticaret Kanunu'nun 137. Maddesinde düzenlenen "Hükmi şahsın ehliyetine ili şkin"
açıklamanın dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu Madde: " Şirket mukave
lesinde yazılı işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla bütün hakların iktisap ve borçların ilzam edilebilece ğini" belirtmektedir. Kooperatifler için de uyg ıılanması gereken bu hükme göre medeni haklardan istifade Kooperatifin "Konusu"
ile sinirli olacaktır.
Bu itibarla, Kooperatifi temsil edenlerin temsil yetkisi; medeni haklardan isti
fade de kooperatifln (konusu), bu haklar ı kullanmada ise kooperatifin (amac ı) ile sınırlı olmaktad ır.
d) Yönetim ve TemsilYetkisinin S ınırlandınlması :
Temsil yetkisi kooperatifin muayyen i ş ve işlemlerini kapsıyacak biçimde "mahiyet" itibariyle veya merkez ya da şube bazında geçerli kılmarak "yer" itibariyle s ınırlandırılabilir. Ancak bu s ınırlandırmanınTicaret Siciline tescili yap ılrnadığı sürece
iyi niyet sahibi üçüncü kişiler için bir hüküm ifade etmez. (K.K. Mad: 59/2) ve Kooperatif bu işlemler nedeniyle hukuken bağlı olur.
e) TemsilYetkisinin Devri:
Kooperatifler Yasas ının 58. Maddesine göre; "Anasözle şme, Genel Kurula veyaYönetim KurulunaKooperatifin yönetimini ve temsilini k ısmen veya tamamen kooperatif orta ğı bulunmaları şart olmayan bir veya birkaç müdür'e veyaYönetim Kurulu üyelerine tevdi etme yetkisini verebilir."
Temsil yetkisinin devri için; Anasözle şmesinin' bu konuda hüküm getirmesi ve
bu hükme göre temsil ve yönetim yetkisinin devri için yetkilendirilen Genel Kurul
veya Yönetim Kurulunun bu konuda karar almas ı gerekmektedir.
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Bu husus, Pancar Kooperatiflerinin Yönetim Kurulunun yetkisine b ırakı ldığı ndan ; Yönetim ve Temsil yetkisinin nas ıl kullan ılacağı , temsile yetkili üyeler ve yetki
verilen Müdür ve Memurlar ın tesbitini Yönetim Kurulu kararla şt ırı r. (K.A.S. Mad:
51)
Pankobirlik ve Kooperatiflerinde Genel Müdür ve Kooperatif MüdürleriT. Ticaret Kanunu'nun 319. maddesinde öngörülen ve Yönetim Kurulunun haiz oldu ğu
yetkilerle donat ılan organ Müdür ve Murahhas Müdür durumundad ır. Görev ve sorumlulukları da şüphesiz bu nitelikte olup do ğrudanYönetim Kuruluna kar şı sorumluluk taşı maktad ırlar. (B.A.S.
Mad: 31), (K.A.S. Mad: 54)
Yönetim Kurulunun; yasada öngörülen şekil ve esaslar uyar ınca kurul olarak
alacağı kararlarla hukuki tasarruflarda bulunma yetkisi ve etkinli ği vard ır. Aksi
halde Yönetim Kurulu üyelerinin özel yetki verilmedi ği sürece münferiden Koope
ratif adına idari ve hukuki tasarruf yetkisi bulunmamaktad ır. Di ğer bir deyi şle; Yönetim Kurulu üyeleri tek ba şları na kurulu ş adına, üçüncü kişilere ve icra görevini yürütenlere yönetime ili şkin konularda muhatap olamazlar. Bu husus yeterince dikkate al ınmadığı için uygulamada idari sorunlara da neden oldu ğundan özellikle belirtilmesinde yarar görülmü ştür.

3 Yönetim Kurulu'nun Hak ve Sorumlulukları
-

A- Hakları

pe

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri gere ği üye sıfat ıyle veya Kurul olarak
muhtelif haklar ı vardır. Gerekti ğinde bu haklar ını kullanmaları görevlerini ba şarı
ile sürdürmeleri aç ısından zorunludur. Bir bölümü idari, bir bölümü de mali nitelikteki haklar ı şunlard ır:
a) Toplantıya davet hakk ı : Her üyeYönetim Kurulunun toplant ıya çağrılmasını Başkandan yaz ılı olarak talep hakkına sahiptir. (T.T.K. 331)
b) Toplantılara kat ılma hakk ı : ÜyelerYönetim veTemsil görevlerini Kurul toplant ılarına kat ılarak alınacak kararlarla yerine getirirler. Bu bak ımdan toplant ılara
katılmak görevin gere ği tabii hakları dır.
c) Teklif hakkı : Toplant ıya katılan her üye gerekli gördü ğü herhangi bir konunun görüşülmesi için teklifte bulunma hakk ına sahiptir. Bu hususta gündeme ba ğlı
kalmak zorunluğu yoktur.
d) Karar Sorumlulu ğunu red hakkı : Üyeler baz ı hallerde kendilerince hakl ı se
beplerle müzakereler sonucu al ınan kararlara kısmen veya tamamen kat ılmak istemezler. Bu takdirde karar zapt ına gerekli aç ıklamayı yaparak sorumlulu ğa katılmama hakları vard ır.
e) Kayıt ve belgelerin ibraz ını-talep hakk ı : Gerekli hallerde Yönetim Kurulu
alacağı kararla Kooperatifin kay ıt ve belgelerinin Yönetim Kuruluna ibraz edilmesini isteyebilir. (T.T.K. Mad: 331/2)
f) Bilgi alma hakk ı :Yönetim Kurulu toplant ı esnas ında Kooperatifin faaliyetleri ile bazı iş ve işlemler hakk ında ilgili personelden bilgi alma hakk ına sahiptir.
(T.T.K. Mad: 331/C.1)
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g) Temsilcileri Denetleme Hakk ı : Yönetim Kurulu aralar ından veya dışardan
temsile yetkili kıldığı üye ve müdürlerin faaliyetlerini denetler ve görevlerini gereğince yaprnayanlan usulüne uygun olarak azleder.
h) Kararlar ın iptali için dava hakk ı : Genel Kurulun yasaya, Anasözle şmeye ve
iyi niyet kurallar ına uygun olmayan kararlar ının iptali için üyelerin ve Yönetim Kurulunun iptal davas ı açma hakları vardır. (K.K. Mad: 53)
ı) Tayin ve Azil Hakkı :Yönetim Kurulu, Kooperatif faaliyetlerinin gerektirdi ği
elemanları tayin ve azil hakk ına sahiptir. (K.K. Mad: 64)
j) Aylık Ücret ve Huzur Hakkı - Risturn veYolluk: Anasözle şmede öngörüldüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin ayl ık ücret veya toplant ı başına verilen huzur hakkı ileYolluk ve Risturn (Alış - veriş oranında kardan pay) alma haklar ı vardır.
Bu hüküm 1163 sayılı Yasayı değiştiren 3476 sayılı Yasa ile ilave edilmiştir. (K.K.
Mad: 56) üyelerin mali haklar ı ile ilgili olarak Pankobirlik anasözle şırıelerinde Anasözleşmelerinde mevcut hükümlerde ;Yönetim Kurulu üyelerinin fahri olarak çal ışacakları ve görev seyahatleri nedeniyle ödenecek yolluk ve harc ırah dışında herhangi
bir ödeme yap ılarrnyaca ğı öngörülmüştür. (B. A.S . Mad: 26),
Birim Kooperatiflerde ise; Genel Kurulca belirlenen ayl ı k ücret huzur hakk ı ,
risturn ve yolluk dışında hiçbir ad alt ında ödeme yapılmayacağı hükme bağlamıştır. (K.A.S. Mad: 44)

B- Sorumlulukları

a) Idari Sorumlulukları
Genel Kurula i ştirak eden ortaklar aras ından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin; kendilerine gösterilen bu güvene lay ık biçimde çal ış mak ve Kooperatifin amaçlarını gerçekle ştirerek başarıya ulaştırmak için tüm ortaklar ad ına kendilerine tevdi
edilen Yönetim ve Temsil yetkisini gerekti ği gibi kullanmaktan Genel Kurula ve ortaklara kar şı hesap verme sorumlulu ğu vardır.
b) Hukuki Sorumlulukları
Yönetim Kurulu üyelerinin; görevlerinin ifas ı esnasında hata, ihmal, kusur veya kasdi işlemler nedeniyle kooperatife, ortaklara; kooperatifle i şlem gören üçüncü
kişilere ve Devlete karşı ferdi ya da müteselsil sorumluluklar ı doğmaktadır. Bunlardan başlıcalarına kısaca değinmek istiyoruz.

b. 1. - Mütesselsil Sorumlulukar

b .1.1 - Kuruluştaki yolsuzluklann araştınlması : İlkYönetim ve Denetim Kurulu
üyelerinin kuruluş işlemlerinde yolsuzluk olup olmad ığını araştırmaları gerekir.
Bu görevi ihmal sonucu doğan zararlardan üyeler müteselsilen sorumludurlar.
(T.T.K. Mad: 308)
b.1.2- Ortaklık paylarının tahsil ve takibinin hatal ı olması : Kooperatifin borçlarına karşı kooperatif mamelekitinin yeterli olmamas ı halinde ortaklara ödedikleri
apeller dışında sınırlı bir sorumluluk daha getirilebilmektedir. (K.K. Mad: 30) Bu
takdirde her ortağa isabet edecek maddi ek yükün, do ğru olarak tesbiti gerekmektedir. Bu da ortaklann apellerinin zaman ında ve tam olarak tahsili ve kay ıtların hatasiz olmasına bağladır. Aksi halde gerek ortaklar ın gerekse alacakl ıların bu nedenle
doğacak zararlanna kar şı Yönetim Kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu olacaklard ır.
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b.1.3 -Yıl sonu Gelir - Gider Farklann ın hatalı dağıtımı : Dönem sonunda elde
edilen müsbet veya menfi gelir gider fark ının dağılımı Yasa ve Anasözleşrnede öngörülen esaslara göre yap ılmadığı takdirde; bu i şlemlerle ilgili çe şitli menfaat guruplarmın (Kooperatif - Ortaklar -Vergi ve Fon nedeniyle Devlet) do ğacak zaratlarmdari
yine üyeler müteselsilen sorumludur.
b.1.4 -Yasal defter ve belgelerin noksan ve hatal ı olması : Koperatiflerin tutmak
zorunda olduklar ı yevmiye defteri, defteri kebir, Envanter defteri, Karar defteri,
Ortaklar defteri ile gerekli di ğer defterlerin noksan veya hatal ı olması, gereğince
muhafaza edilmemesinden do ğan hukuki sorumluluk müteselsilenYönetim Kurulu
üyelerine aittir. (T.T.K. Mad: 67/2)
b.1.5 - Genel Kurul kararlar ının uygulanmaması : Yönetim Kurulu, Genel KurulunYasalara ve statüye uygun olarak ald ığı kararları uygulamakla yükümlüdür. Aksine davranıştan doğan zararlar nedeniyle üyeler rnüteselsilen sorumludur. (T.T.K.
336)
b.1.6 -Yasa ve statüden do ğ an görevlerin ihmali: Kooperatifler Kanunu ileT.Ticaret Kammunda ve Anasözle şmedeYönetim K.urulunca yap ılması öngörülen ve yukarıda 2-A-C bölümünde belirtilen görevlerin ihmalinde bütün üyeler müteselsilen
sorumludurlar.
b.1.7 - Yetki devri yap ılanların zararlanndan do ğan sorumluluk: Yönetim ve
Temsil yetkisi verilen Müdürlerin sorumlulukları da aynen Yönetim Kurulu üyeleri
gibidir (T.T.K. Mad: 342) Ancak; i şinde ehil olmayan Müdürlerin atanması , bunların usulsüzlüklerine göz yumulmas ı nedeniyle do ğan zararlardan Yönetim Kurulu
üyeleri de müteselsil sorumlu olurlar.
b .1.8 - Genel Kurulun Yasal olmayan kararlar ının iptal ettirilmemesi: Kooperatifi« Kanununun 53. maddesi: "Genel Kurulun Kanun, Anasözle şıne ve iyi niyete aykırı kararına karşı , toplantıyı kovalayan günden ba şlayarak bir ay içinde kooperatif
merkezinin bulundu ğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açmaya Yönetim Kurulu'nun yetkili oldu ğunu" belirtmektedir.Su yetkiyi kullanmayan Yönetim
Kurulu üyeleri Kooperatife kar şı müteselsilen sorumludurlar.

b.2 - Ferdi Sorumluluklar

b.2.1 -Yeni seçilen üyelerin sorurr ıluluğu:
Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendilerinden önce görev yapanlar ın tesbit edilen yolsıtzluklan varsa bu durumu Denetçilere bildirmek zorundad ırlar. Aksi
halde suça i ştirak etmi ş sayılırlar ve münferiden sorumlu olurlar. (T.T.K. 337).
b.2.2 -Yönetim ve Temsil yetkisinin di ğer üyelere devri:
Yönetim ve temsil yetkisinin üyelerden bir k ısmına devredilmesi halinde; sorumluluk yaln ızca yetkili üyelere ait olur, di ğerlerine müteselsil sorumluluk uygulanamaz.
b.2.3 - Menfaat ili şkisi bulunduğu konularda toplantıya katılmanın sorumluluğu:
T. Ticaret Kanunu'nun 332 nci Maddesi gere ğince; kendisi veya yak ınlannın
menfaatini ilgilendiren konular ın görüşüldüğü toplantılara iştirak eden üyeler; bu i şlemler dolayısıyle kooperatifin uğradığı zararlardan şahsen sorumludurlar.
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b.2.4 - Üyelerin haksız fiillerinden do ğan sorumluluk:
Yönetim Ve temsile yetkili üyelerinin üçüncü ki şilere kar şı haksız fiillerinden
doğan zararlar ın sorumluluğu kooperatife ait olmas ına rağmen (K.K. Mad: 59/3)
Yönetim Kurulu üyeleri ve Kooperatif memurlar ı kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan şahsen de sorumlu tutulduklar ından (K.K. Mad: 62/3) bu i şlemler nede
niyle Kooperatifin kusurlu üyelere rücu hakk ı bulunmaktad ır. (I3.K. Mad: 55/2)
b.2.5 -Ticaret ve rekabet yasa ğına uymamak:
Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerini kendi ç ıkarlarına veya Kooperatifin aleyhine kullanmalar ı sonucunu doğuran Kooperatifle ticaret veya kooperatifle rekabeti yasaklayan T Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddelerine ay
kırı hareket eden üyeler; bu i şlemler nedeniyle do ğan zararlardan ferdi olarak sorumludurlar ve zarar ı tazminle mükelleftirler.
b.2.6 -Yan ıltıcı beyanlarda bulunman ın sorumlulu ğu:
KooperatiflerYasas ının 59. Maddesine değişiklik Yasası ile ilave edilen hüküm
gereğince, "Kooperatif ve Üst kurulu şlannca tanıtma ve ortak kaydetme amac ıyla
yapılacak ilan, reklam ve aç ıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olarnıyacağı gibi yanıltıcı bilgi ve unsurlar ta şıyamaz" Bu hüküm hilafına yanıltıcı beyanda bulunanYönetim Kurulu üyeleri de doğan zararlardan şahsen sorumlu olacaklard ır.
b.2.7 - Kooperatif s ırlarının açıklanmas ının sorumluluğu:
Kooperatif ortaklar ı , her ne surette olursa olsun ö ğrendikleri kooperatife ait i ş
sırlarını üyelikten ayrılsalar dahi açıklayamazlar. (K.K. Mad: 25) Kooperatifin Yö
netim ve Temsil sorumluluğunu üstlenen ve görevi gere ği Kooperatifin tüm s ırlarma
vakıf olan Yönetim Kurulu üyelerinin bu'konuda çok daha duyarl ı davranmaları ge
rekmektedir. Bu yasağa uymayan üyeler de do ğacak zararlardan şahsen sorumludurlar.

C- Sosyal Sorumluluk

Tüm ekonomik sorunların temelinde diğer etkenlerle birlikte kaynak yetersizliğinin bulunduğunu ifade etmek kan ımızca hatalı bir değerlendirme olmayacakt ır.
Konuya bu açıdan bakıldığında; kendi kendine yard ım ilkesinin oluşturduğu kooperatif sistemin yeterince de ğerlendirilmesi halinde ekonomide kaynak yaratan ve gelir dağılımı nda denge sağlayan özellikleriyle, ekonomik sorunlar ın çözümüntle etkin bir yeri vardır. Nitekim toplumun üretim gücü zay ıf küçük iireticileriyle, al ım inikanları sınırlı tüketicilerini ekonomik ve sosyal bak ımdan güçlendirmek üzere karşılıklı yard ım, dayan ışma ve eşitlik ilkelerine uygun olarak te şkilatlandıran kooperatif
sistemin; emek ve sermaye birikiminin sa ğlanması , üretim tekniklerinin geliştirilmesi, ürünlerin de ğerlendirilmesi, ortaklar ın kültür düzeylerinin deneyimlerle geliştirilmesi, onlara kendi kendilerini yönetim yetene ğinin kazand ırılarak toplumun
sosyal ve ekonomik sorunlarına olan ilgilerinin artt ırılması ve kısaca bu güçsüz fakat
geni ş kitlenin yaşam düzeylerinin geli ştirilmesi suretiyle toplumun ekonomik ve sosyal yapısını n olumlu yönde de ğiştirilmesinde önemli derecede katk ıları bulunmaktad ır.
Kooperatiflerin bu güce ve potansiyele ula şarak ülke çap ında kendilerinden
beklenilen önemli fonksiyonlar ı yapar duruma gelmeleri; her şeyden önce Kooperatifleşme fikrinin topluma benimsetilmesine, bu da kpoperatifçili ğe olan güvenin ko-
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runması ve geliştirilmesine bağlıdır. Şüphesiz ki kooperatiflere olan güven de onların başarı ve gelişmesiyle ilgilidir. Bu kuruluşların başarısı ise; çeşitli faktörlere bağlı
olmakla birlikte, öncelikle iyi niyetli, bilgili ve çal ışkan yöneticilerin eseridir. Konuya bu açıdan bakıldığında; Kooperatif yönetim ve temsil görevini yürütenlerin ülke
kooperatifçiliğinin gelişimine yönelik bu sosyal sorumluluklar ı , kooperatife ve ortaklara kar şı olan sorumluluklar ından çok daha kapsaml ı ve önemlidir. Özellikle
Pancar Kooperatifleri gibi ülke ekonomisinde birçok sanayi kurulu şuna varlık veren
kooperatiflerimizde yönetim sorumlulu ğu daha da kapsaml ıdır.
Tüm yöneticilerin görevlerini bu anlay ış içinde sürdürmeleri, kooperatifçili ğimizin gelişme ve başarı şansı olacaktır.

4- Sorumluluktan Kurtulmanm Sanlan
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Yönetim Kurulu üyeleri a şağıda belirtilen hususlar ın herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sorumluluktan kurtulabilirler.
a) İbra edilme sonucu:
Yönetim ve temsil faaliyetleri nedeniyle Genel Kurula hesap veren Yönetim
Kurulu üyeleri gündeme koyulacak ibraya ili şkin maddenin kabulü veya Bilânçonun
onayı ile ibra edilmiş ve o döneme ilişkin icraatın sorumluluğundan kurtulmuş olurlar. (T.T. K. 380) Ancak ibran ın hukuken geçerli olması için yapılan Genel Kurulun
ve alınan karaların da yasaya uYgun olması gereklidir. (K.K. Mad: 53)
b) Kusursuz olduğunu ispatlayarak:
Yönetim Kurulu toplant ılarında usulüne uygun tarzda, karara i ştirak etmeyen
veya ispatı mazereti nedeniyle toplant ıya katılmayanYönetim Kurulu üyeleri bu kararlardan sorumlu tutulamazlar. Genel olarak; müteselsil mes'uliyeti gerektiren muamelelerde kusuru olmad ığını kanıtlayan üye mes'ul olmaz. (T.T. K. 338)
c) Zamanaşımı nedeniyle:
Yönetim Kurulu üyelerinin sorumlulu ğu gerektiren faaliyetleri nedeniyle ortaklar, kooperatif veya alacakl ılar, üyeler aleyhine dava açabilirler. Ancak, dava açma süresi olayın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl veya olay tarihinden itibaren azami 5 yıldır. Bu zamanın geçmesi dava hakkını düşürür. (T.T. K. Mad: 309) Ancak so
rumluluk ceza yasas ını da ilgilendirdi ği takdirde bu yasadaki zaman a şımı süresi daha uzun olursa bu süre dikkate al ınır. Rekabet ve ticaret yasa ğına uymama nedeniyle açılacak davalarda; olay ın öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halükarda en
geç bir yıllık zamanaşımı uygulanır. Bu süreler geçtikten sonra kusurlu üye yasal olarak sorumluluktan kurtulur.

5- Sonunluluklann Cezai Müeyyedileri ve Davalar
A- Cezai Mileyyediler:
Kooperatifler Kanununda yapılan son de ğişikliklerin en önemli bölümünü; Yasanın emredici hükümlerine uyulmamas ı halinde uygulanması öngörülen cezalara
ilişkin hükümler oluşturmaktadır. (3476 S.D.K. Mad: 1)Yönetim ve temsil sorumluluğunu taşıyan Kooperatifcilerimizin muhtemel sorunlarla kar şılaşmamalan için bu
konuda yeterli bilgiye sahibolmalar ında yarar vardır. Bu amaçla, uyulmamas ı cezai
sorumluluk getiren yasa hükümleri ile öngörülen cezalar a şağıda belirtilmiştir.
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a) Kooperatif ve Üst kurulu şların ünvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez. (K.K. Mad: 2/3) Aksine uygulama yapan yönetici ve
temsilcilere 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 50.000.-TL.den 500.000.-TL.s ına kadar para cezası hükmolunur.
b) Yönetim Kurulu mevcut ortaklarla, ortak olmak için ba şvuranların Anasözleşmeye göre ortakl ık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak zorundad ır.
(K.K. Mad: 8/2) Bu görevi ihmal eden üyelere 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 50.000.TL.den 500.000.-TL. sına kadar para cezas ı hükmolunacakt ır:
c) Yapı Kooperatifinde Genel Kurulca tesbit edilen ortak say ısından fazla
ortak kaydı yapılamaz. (K.K. Mad: 8/3) Bu hükme uymayan yönetici üyelere 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 100.000.-TL. sından Bir Milyon Liraya kadar para cezas ı
verilebilecektir.
d) Ortakların, Anasözleşmede açıkca belirtilen sebepler d ışında ortaklıktan çıkarılması mümkün değildir. (K.K. Mad: 16/1) Buna uyulmamas ı 1 aydan 6 aya kadar ve 50.000.-TL. liradan 500.000.-TL. liraya kadar da para cezas\m ı gerektirmektedir. Diğer taraftan haklar ında çıkarma karar ı kesinleşmeyen ortak yerine yeni ortak
alınamaz. (K.K. Mad: 16/5) Aksine uygulamada 3 aydan 2 y ıla kadar hapis ve
100.000.-TL. den Bir Milyon liraya kadar para cezas ını gerektirmektedir.
e) Kooperatif sırlarının saklanması zorunludur. Bu yasağa uymayan üyelere 1
yıla kadar hapis veya 500 liradan 10.000.-TL. sana kadar para cezas ı verilir. (K.K.
Mad: 25)
f) Genel Kurulu süresinde ola ğan ve gereğinde olağanüstü toplantıya çağırmak
normalYönetim Kurlunun görevidir. (K.K. Mad: 43) Bu görevini yerine getirmekte
ihmal ve kusuru olursa üyelere 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 50.000.-TL.den
500.000. -TL.sına kadar para cezas ı hükmolunur.
g) Yasanın öngördüğü şartları haiz olmadıklan halde seçilen veya üyelik şartlarını sonradan kaybedenYönetim Kurulu üyelerinin görevlerineYönetim Kurulunca son verilmesi gerekir. (K.K. Mad. 56/2) Ayr ıca; haklarında kamu davas ı açılan
üyelerin görevleri Genel Kurula kadar devam etmekle birlikte Yönetim Kurulunun
bu üyelerin azli veya göreve devam ı için karar alınmasını sağlamak üzere konuyu ilk
genel kurulun toplant ı gündemine getirmesi gerekir. (K.K. Mad: 56/3) Bu hususlara
uyulmaması 1 aydan 6 aya kadar hapis ve 50.000.-TL.s ından 500.000.-TL.s ına kadar
para cezası gerektirir.
h) Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen ayl ık ücret, huzur hakkı , risturn ve yolluk d ışında hiç bir ad altında ödeme yapılannyacağı hükme bağlarımıştır. (K.K. Mad: 56/6) Bunlar d ışında ödeme yap ılması halinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 100.000.-TL. liradan Bir Milyon liraya kadar para cezas ı öngörülmüştür.
1) Kooperatiflerin al ımını kararlaştırdıklan gayrimenkullerin tapu devri yapılarak veya tapuya şerh verilecek sat ış vaadi sözle şmesiyle alınması zorunludur. (K. K.
Mad: 59/4) Yönetim Kurulu üyeleri ve personeli ortakl ık işlemleri dışında kendisi
veya başkası namına kooperatifle ticari ili şki kuramaz. (K.K. Mad: 59/6) Kooperatifler ortak kayd ı amacıyla yanıltıcı bilgi veremez. (K.K. Mad: 59/7)Yönetirn Kurulu üyeleri ile temsile yetkili olanlar yasa gere ği Genel Kurulun devredemiyece ği yetkileri kullanamazlar. (K.K. Mad: 59/8)
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Bu yasaklara uyulmamas ı halinde, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 100.000.-liradan 1 milyon liraya kadar para cezas ı öngörülmüştür.
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k) Kooperatifier ve Kooperatif Birlikleri, ilgili Bakanl ıkça yaptırılan denetim
sonuçlarına göre Bakanl ığın bu konuda verece ği talimatlara uymak zorundad ırlar.
(K. K. Mad: 90/3) Kurulu ş yöneticilerine, talimatlar ı yerine getirmedikleri takdirde
1 aydan 6 aya kadar hapis ve 50.000.-TL.dan 500.000.-TL.s ına kadar para cezas ı verilebilecektir.
1) Kooperatif ve üstkurulu ş görevlileri: Denetim yapan Bakanl ık müfettiş ve
Kontrolörlerine kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine, istenilen belgeleri ibraz
ve bilgileri doğru olarak vermek ve denetimi kolayla ştırmakla yükümlüdürler.
(K.K. Mad: 90/5) Aksi davran ışlarda 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 100.000.-TL.liradan Bir Milyon liraya kadar para cezas ı öngörülmüştür.
m) KooperatifierYasas ının 92. Maddesinde düzenlenen siyasi faaliyet yasa ğına
göre: "Kooperatif ve Üst Kurulu şları siyasi maksat!' veya genel güvenlik, asayi ş ve
kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif ile üst kurulu ş faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez.Yukar ıda sayılan-kişi ve kuruluşlardan yardım
alamaz ve'bunlara da yard ım yapamaz. Yönetim ve Denetim Kurulları kooperatif ve
Birliği temsilen siyasi parti toplant ılarına katılamazIar". Bu yasaklara uymayan Kooperatif kurucuları , Yönetin ı Kurulu Başkan ve Üyeleri ve bu fiil. Genel Kurulda ol
muşsa buna müsamaha gösteren Genel Kurul Ba şkanı 3 aydan bir yıla kadar hapisle
cezalandırılacaktır.
Değişiklik yasası ile getirilen bu cezalardan, hürriyeti ba ğlayıcı olanlarmın, paraya çevrilemiyece ği hükme bağlanmıştır. (3476 Sayılı DeğişiklikYasasıyla, 1163 Sayılı Yasaya getirelen Ek Madde: 2)
Ayrıca; Yönetim Kurulu üyeleri ve Kooperatif Memurlar ı kendi kusurlarından
ileri gelen zararlardan sorumludurlar ve bunlar ın suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle Kooperatifi!' para ve mallar ı , bilânço, tutanak, rapor ve ba şka ev1-ak , defter ve belgeleri -üzerinde i şledikleri suçlardan dolay ı "Devlet Memurları " gibi ceza görürler. (K.K. Mad: 62/3)
Türk Ceza Kanunu'nun Devlet Memurlar ı için öngördüğü cezalar kamu yarar ı
açısından diğerlerine nazaran daha a ğırdır. Kooperatiflerde istismarı önlemek amacıyla ayn ı nitelikteki cezalar da Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve memurları
için getirilmiştir. Buna göre, Devlet memurları için özel suç sayılan "Zimmet, ihtilas
ve evrak sahtekârl ığı" ile "Görevi suistimali" ve "Görev ihmali" konusundaT.C. Kanununda öngörülen cezalar Kooperatif yönetici ve personeline de uygulanacakt ır.
Bütün bu kısıtlayıcı hükümlerle; geni ş ortak kitlesinin istismar ının önlenmesi
ve kooperatif kaynaklar ının amaçlar doğrultusunda kullan ılarak onu başarıya götürecek bir yönetim yap ısı ve hizmet anlay ışının sağlanması amaçlanmıştır.
,

B- Davalar
Yönetim Kurulu üyelerinin gerek Kooperatife ve gerekse Kooperatifle ili şkisi
bulunan üçüncü kişilere ve ortaklara verdikleri zararlar nedeniyle haklar ında dava
açılması mümkündür.
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Üyelerin haksız fiil ve davran ışları nedeniyle verdikleri zararlar ı kooperatif tazmin eder, ancak sorumlu üyeler de rücu eder.
Kooperatifin Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine dava açabilmesi için Genel Kurulan karar vermesi gerekir. Genel Kurul bu konuda karar vermez veya aç ılmaması
için karar verirse; Ortaklar ın en az 1/10'unun dava açma talebinde bulunmas ı gerekir. (T.T.K. Mad: 341) Kooperatif, bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Kooperatif ad ına dava açmak Denetçilerin görevidir.
Kooperatif ortak ve alacakl ılarının açacağı davalardaYönetim Kurulu aleyhine
verilecek tazminat Kooperatife ait olacakt ır. (T.T.K. Mad: 309) Zira bunları n zararlarını aslında Kooperatif kar şılamaktadır.

SONUÇ
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Kooperatiflerde Yönetim Sorumlulu ğunun açıklamasında uygulamal ı örnek
olarak ele al ınan ve yaklaşık 1.5 Milyon ortağına hizmet sunan Pancar Kooperatifleırinin ; üretim girdilerinin ekonomik biçimde temin ve da ğıtımını yaparak üretimin
arttırılması ve ayrıca kısıtlı imkânlanna ra ğmen ortaklarının küçük tasarruflar ını tarımsal endüstri kurulu şlarına aktararak ürünlerinin de ğerlendirilmesi suretiyle ortaklarına ve dolayısıyle ekonomiye önemli katk ıları olmuştur. Devletin do ğrudan
desteğini alamadıkları halde Pancar Kooperatiflerin ula ştıkları bu başarıda; Şeker
Şirketi - Kooperatif i şbirliğinin etkisi kadar, şüphesiz ki, bu kuruluşların her kademesinde görev yapanlar ın ve özellikle yönetim sorumlulu ğunu üstlenen çiftçi ve Şirket temsilcisi yöneticilerin iyi niyet, gayret ve fedakârl ıkla sürdürdükleri hizmetlerinin katkısı da çok büyüktür.
Geçmişten günümüze uzanan bu ba şarının geliştirilerek sürdürülmesi; ülkenin
ekonomik ve sosyal şartlarının gerektirdiği daha aktif bir yönetim politikas ının izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim, ekonomik ili şkilerin uluslararas ı boyutlara
ulaşarak daha da önem kazand ığı gününüzde; birer işletme niteliğinde olan ve bu
nedenle de ekonomik kurallara göre faaliyet göstermesi gereken kooperatiflerin başansı için konusunda bilgi ve becerisi olan, iyi yeti şmiş profesyonel yönetim yetenegine sahip yöneticilere ihtiyaç duyulmaktad ır.
Konya bu açıdan bakıldığında; Kooperatifleride ve dolay ısıyle iştiraklerin
de yönetim ve temsil sorumlulu ğunu üstlenen yöneticilerin bu görevi bizzat
yürütmeleri halinde; gerekli bilgi ve beceriye sahibolmalar ı , yetki ve temsil devri,
yaptıkları takdirde ise; konularında yetişmiş idarecilerin görevlendirilmesi için gereken özeni göstermeleri icabetmektedir. Ayr ıca, yetki devri yap ılanların icrai
rine gereksiz müdahalelerle onlar ın yetkilerini zay ıflatarak yönetim faaliyetlerini
olumsuz şekilde etkilemekten kaçınmalan, ancak Yönetim Kurulu olarak usulüne
uygun şekilde istenecek bilgi ve belgelerle Yöneticilerin faaliyetlerini de dikkatle izlemeleri gerekmektedir.
Hukukumuzda, Yasalar ı bilmemek sorumluluktan kurtulma aç ısından mazeret
olarak kabul edilmemektedir. Bu husus da dikkate al ınarak; sorumluluğun gerektirdiği asgari yasal ve idari bilgilere sahibolunmas ında, gerek yöneticilerin riskinin
azalması ve gerekse Kooperatifçili ğimizi başarıya ulaşması açısından yarar vard ır.
Nitekim verilmeye çal ışılan bilgilerin temel amac ı da bu olmaktad ır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
—1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
—Kooperatifler Kanununu de ğiştiren 3476 Sayılı Değişiklik Kanunu
—TürkTicaret Kanunu
—Türk Ceza Kanunu
—Kooperatifler Hukuku - Necdet Karacehenr ıem - 1977
— Günümüz Ekonomik Sorunlarının Çözümünde Kooperatiflerin
Rolü - 1984
(11. Türk Koop. Kongresi Tebli ği) -Yılmaz Edik
—Tarımda Kooperatifle şme - 1981 (II. iktisat KongresiTebli ği)
Yılmaz Edik
—Pankobirlik ve Pancar Kooperatifleri Anasözle şmeleri
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: 1163 Say ılı Kanunu değiştiren 3476 sayılı Değişiklik Kanunu
: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
: 6762 Say ılı Türk Ticaret Kanunu
: Pankobirlik Ana Sözle şmesi
: Pancar Kooperatifleri Ana Sözle şmesi
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— D .K.
—K.K.
— T.T.K.
—B .A.S.
—K.A.S.
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PROPAGANDA VE HALKLA İLİŞKİLER
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Propaganda kavram ı ilk bakışta olumsuz bir anlam içeren bir özellik ta şımaktadır. Bunun önde gelen nedenlerinden biri, so ğuk savaş dönemi olarak adland ırılan
Birinci Dünya Savaşından sonra başlayan, ancak gerçek hüviyetini İkinci Dünya Savaşından sonra bulan( 1) ve Sovyetler Birli ğinde 'Açıklık" ve "Yeniden Yap ılanma"
döneminin başlamasıyla sona erdi ği kabul edilen devrede, Doğu ve Batı Blokları
arasında propagandanın sürekli olarak kar şı tarafı kötüleme, karalama ve küçük düşürme amacına yönelik olarak kullan ılmasıdır. Bu dönemdeki propaganda faaliyetleri değerlendirilirken "Totaliter propagandaya terör aç ısından bakılmalıdır"(2) de
recesine varan nitelendirmelerin yap ılması , ister istemez propaganda kavram ına
olumsuz bir anlam ta şıyan bir kavram olma özelli ğini kazandırmıştır. Ancak, genel
olarak böyle yapılan değerlendirmelerin; propaganda kavram ını bütünüyle olumsuz nitelikler taşıyan bir kavram olarak kabul edildiği şekilde anlamamak gerekmektedir. Özellikle, demokratik ülkelerde iç kamuoyunun olu şturulmasında ve siyasal
partiler tarafından iktidar mücadelesinin etkili bir arac ı olarak kullan ılmasında, pro
paganda kavram ına yüklenen olumsuz nitelikler tamamen ortadan kalkamakta,
tam bunun aksine etkili ve yararl ı bir araç olarak görülmeye ba şlanmaktadır. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlar ı olarak nitelendirilen siyasal partiler, büyük ölçüde propaganda sayesinde varl ıklarını sürdürebilmekte, iç kamuoyunun güven ve
desteğini sağlamakta veya devam ettirebilmektedirler( 3).
Gerçekten, propaganda so ğuk savaş döneminin en etkili silahı olma yanında,
içeriği, çeşitleri, yöntemleri ve kullandığı teknikleri sürekli de ğişen, gelişen yeni bir
savaş yönetimi olma özelli ğini kazanm ıştır(4). Soğuk savaş döneminde propaganda
o kadar etkili olmuştur ki propagandas ı yapılan görü şlere karşı çıkanlar bile, karşı
(*) Gazi Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim Üyesi
(1) HALLE, Louis J.: (Çev. Fahri Çeliker) So ğuk Harp, Ankara, 1976 s. 15; QUALTER, Terence H.:
(Çev. Ünsal Oskay) "Propaganda Teorisi ve Propagandanın Gelişimi", SBF Dergisi, C. XXXV, s.
I - 4, Ocak - Aralık 1980. s. 258.
(2) FRIEDRICH, Carl J. ve BRZEZINSKI, Zbigniew K.: (Çev. O ğuz Onaran) Diktatörlük ve Otokrasi. Ankara, 1964 s. 105; Ayr ıca, Propaganda ile terör ilişkisi için bak ınız: QUALTER, Terence J.
Opinion Control in Democracies, NewYork, 1985, p. 170.
(3) FRIEDRICH, Carl J. ve BRZEZINSKI, Zbigniew K.: a.g.e., s. 114
(4) DOMENACH. Jean - Merie: La Propagande Politique, PUF, Paris, 1955, p. 45
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görüşlerini ortaya koyarken, propagandas ı yapılan görüşlerin temel varsaynnlann ı
benimsediklerini farkına varmaksızın ortaya koymu şlardır (5) fiu bile tek başına
propagandanın etkileme gücü ve yo ğunluğunun boyutu hakkı nda fikir verebilecek
bir özellik taşımaktadır.
Propaganda ister olumlu, ister olumsuz olarak nitelendirilsin, etkisi ve gücü tartışılmayacak kadar büyüktür. Bu yüzden her geçen gün şekil ve nitelik de ğiştirerek
geniş bir kullanım alanı bulmakta, gelecekte de toplum hayat ında vazgeçilmeyen bir
etkileme aracı olarak kalacağa benzemektedir. Gerek ulusal kamuoyunun olg şturulmasında, gerekse uluslararas ı kamuoyu yaratmada etkili bir araç olmas ı , özellikle,
çok partili demokratik bir sistemin benimsendi ği-ülkelerde, siyasal partilerin iktidar
mücadelelerinde, yararlan ılması ve kullanılması meşru en etkili bir silah özelli ği taşıması , kitleleri kendi arzularının dışında bile propaganda ile kar şı karşıya getirmek
tedir. Bu anlamda, propaganda demokrasinin bir unsuru olarak nitelenclirilemese
bile, demokratik mekanizman ın iyi işlemesinin vazgeçilmez bir unsuru olduğuna
şüphe yoktur. Kullanım amaçlan farkl ı da olsa, totaliter sistemler ile demokratik sistemler, yaşayabilmek, varlıklarını sürdürebilmek için propagandadan yararlanmak
zorundadırlar. Bu zorunluluk gelecekte yöntem ve içerik de ğiştirse bile, devam etmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak gözükmektedir( 6).
Bir de, propaganda kavram ına ilgiyi art ıran, onu tart ışmaların odak noktası haline getiren, propaganda kavram ı ile çoğu kez karıştınlan, "Halkla İlişkiler", "Reklam", "Tanıtma" gibi kavramlann bulunmasıdır
Son yıllarda "Kamuoyunu Ay
dınlatma" ve "Eğitim" kavramlarının da propaganda ile yak ın ilişkileri tartışılmaktadır. Günümüzde serbest pazar ekonomisini benimseyen ülkelerde reklam ın
kaçmılmazlığı , demokratik ülkelerdeki kamu_ yönetimlerinin halka gerekli bilgileri
verme, halkın güven ve deste ğini kazanma zorunluluğu, uluslararası kamuoyunun
etkilenmesinde tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması , olumlu bir imaj ın yaratılma
çabası , bu kavramlar aras ındaki sınırları büyük ölçüde zorlamaktadır. Reklam kanı
panyalann ın yürütülmesi, kamuoyuna bilgi verilmesi, iktidar ın kamu oyunu aydınlatması , ülkelerin tarihi ve kültürel de ğerlerini tanıtmalan, belirli bir e ğitim politikasının yürütülmesi, siyasal propagandadan soyutlanmas ı , hemen hemen imkans ız
olan faaliyetlerdir Bu kavramlar içinde, Halkla Ili şkilerin ortaya ç ıkışı , gelişmesi, yararland ığı yöntemler, kulland ığı teknikler bak ımından, propaganda ile bir paralellik göstermesi, halkla ili şkilerin de bir tür propaganda oldu ğu görüşünün öne
sürülmesine yol açm ıştır (10). Hatta, totaliter ülkelerdeki propaganda faaliyetlerinin
ürkütücü bir boyut kazanmas ı , Batı Demokrasilerinde ayn ı faaliyetlerin Halka İlişkiler adı altında yürütüldüğü şeklinde değerlendirmelerin yap ılmasına yol açmıştır
(11) . Böyle bir nitelendirmeye tam olarak kat ılmak mümkün olmamakla birlikte,
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( 7).

( 8)

(9).

(5)
(6)
(7)

FRIEDRICH, Carl J. ve BRZEZINSKI, Zbigniew K.: a.g. e., s. 112
DOMENACH, Jçan - Marie: a.g.e., s. 8
Tanıtma ve Kamuoyunu Ayd ınlatma, V. Be ş Yıllık Kalkınma Planı, Özel ihtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 1983, s. 9
(8) Tanı tma ve Kamuoyunu Ayd ınlatma, a.g.e., s. 17
(9) Tanıtma ve Kamuoyunu Ayd ınlatma, a.g.e., s. 4
(10) AılıkıoOLu, Cemal: Kamusal İlişkiler, Ankara, 1983 - 1984, s. 13
(11) KAZANCI, Metin: Halkla İlişkiler, Ankara, 1982, s. 2 - 3

28

özellikle demokratik ülkelerde, propagandan ın kamuoyu üzerindeki olumsuz etkisinin, propagandanın bu ülkelerde içerik de ğiş tirerek büyük ölçüde halkla ili şkiler
faaliyetlerine yakla şım§ olduğunu, çoğu hallerde de bu iki faaliyet alan ını amaçları
dışında biribirinden ay ırman ın çok zor olduğunu söyleyebiliriz.
Biz bu incelernemizde, yukanda belirtilen aç ılardan propaganda kavram ının
ortaya çıkışı , gelişmesi; yararland ığı yöntemleri ve kulland ığı teknikleri, halkla ili şkiler ve diğer benzer kavrarnlarla aralar ındaki ilişkileri ortaya koymaya çal ışacağız.

I- PROPAGANDA VE HALKLA İLİŞKİLER
KAVRAMLARININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞMESİ VE TANIMI
A- ORTAYA ÇIKIŞI
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Propoganda kelimesi Latincede, bir fikri, bir görü şü yaymak anlamına gelen
"Propagare" kökünden gelmektedir. İ lk defa 1622 yılında Papa XV. Gregory tarafından "Sacra Congregatio de Propaganda Fide" adl ı , Katolik Klisesi ııin inançlarını
yaymak amacıyla kurulan kurulu ş adında yer aldığı belirtilmektedir( 12). 18 Yüzyıla
kadar hep dinsel içerikli olarak kullan ılan bu kavram 18. Yüzyıldan itibaren ise, dinsel içeriği yanında bugünkü anlamda da kullanılmaya başlanmıştır. (13)
Ancak, Eski Yunanda, özellikle Aristo ve. Platon taraf ından yararlan ılan bir
yöntem olan propagandan ın, kavram olarak olmasa bile, faaliyet biçimi olarak kullanılmıştır. Daha sonra, Eski Roma'da h ıristiyan misyonerler tarafından baş vurulan
bir yöntem olmas ı yanında, protestanlar ın, katoliklerin, müslümanların, özellikle
de Türklerin yararlandıkları bir faaliyet biçimi olduğu ifade edihnektedir( 14). Bunun
dışında, örgütlü toplum düzeninin kurulmas ıyla birlikte, belki bugünkü anlamda olmasa bile propagandanın kullanıldığını söyleyebiliriz.
Propaganda kelimesinin ilk ortaya ç ıkışının 1622 yılı olduğu konusunda bilim
adamları arasında görüş birliği bulunmakla birlikte( 15), kavramlaşınası ve bugünkü
içeriğini kazanması için geçirdiği evreler konusunda ayn ı görüş birliği görülmemektedir. Bazı bilim adamları , propagandan ın kavramlaşmasında reklam ve siyasal ideolojinin kaynak oluşturduğ unu öne sürerken( 16), bazıları da, Dünya Sava şlarının,
özellikle de soğuk savaş döneminin büyük rol aynadığnu öne sürmektedirler( 17). Ancak, propagandan ın gelişmesine reklam ve siyasal ideolojilerin etkili oldu ğunu kabul etmekle birlikte, bunların propaganda kavram ına kaynaklık ettiklerini söylemek güçtür. Öte yandan, Dünya Sava şlarının ve soğuk savaş döneminin, propaganda kavramının önemini artırdığı ve soğuk savaş döneminin, propaganda kavramm ın
önemini artırdığı ve onu etkili bir silah k ıldığı görüşüne katılmamak mümkün değildir.
(12) QUALTER, Terence H.: "Propaganda Teorisi..,", a.g.e., s. 256
(13) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 9; KITSIKIS, Dimitri: (Çev. Hakk ı Devrim)Yunan Propagandası, İstanbul, 1974, s, 2
(14) MITCHELL, Malcolm G.: Propaganda, Polis, and Public Opinion, New Jersey, 1970, p. 6 - 7; (),ZKÖK, Ertuğrul: "Propaganda ve Iletisim", Iletişim, 1981 / 1, s. 141
(15) QUALTER, Terence H.: "PropagandaTeorisi...", a.g.e., s. 255; DONMEZER,Sulhi: Sosyohji,
8. Baskı, Ankara, 1982, s. 398; ABADAN, Nermin: Halk Efkar], Ankara, 1956, s. 53.
(16) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 16 - 17
(17) QUALTER, Terence H.: "Propaganda Teorisi...", a.g. e., s. 286
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Halkla ilişkilerin ortaya çıkışı ile, propagandan ın bugünkü anlamda kullanılmaya başlamasının aynı dönemlere raslamas ı , aynı gelişim sürecini izlemeleri, bu iki
kavramın farklı içerikli ve farklı işlevler yerine getiren kavramlar oldu ğunu bir kanıtı olarak kabul edilebilir. Ancak, halkla ili şkilerin gelişmesine büyük katk ıları olmuş
olan Ivy LEE'nin 1904 Amerikan Ba şkanlik seçimlerinde propaganda kampanyalannı yürütmüş olması ; halkla ilişkilerin babası olarak nitelendirilen Edward L. BERNAYS'ın 1918 yılında görevi "Amerika Birle şik Devletleri ve Müttefiklerinin moralini yükseltmek, düşmanın moralini zayıflatmak ve tarafsaları kazanmak" olan, propaganda faaliyetlerini yürüten kurulda görev almas ı , propaganda ile halkla ilişkiler
kavramlarının bu kişilerin şahsında da olsa özde şleştirilmelerine ve yukar ıda belirttiğimiz, totaliter ülkelerdeki propaganda faaliyetlerinin Bat ılı ülkelerde halkla ilişkiler olarak nitelendirildiğini öne süren görüşlerin ortaya atılmasına yol açtığı söylenebilir. Gerçi, LEE, yayınladığı Prensipler Bildirisinde: "Bu gizli bir bas ın bürosu
değildir. Yaptıklarırrnz ortadad ır. Amacımız haber iletmektir. Bu bir reklam firmas ı
da değildir. Amacımız, kısaca resmi ve özel sektör ad ına, basına ve kamuya doğru
bilgi vererek topluma yararl ı olmaktır" demektedir. Ancak, böyle bir açıklama dahi,
propaganda ile halkla ili şkilerin birlikte ele alınmalarını ve özde ş olarak nitelendirilmelerini ortadan kald ırmada yeterli olamamıştır.

B- GELİŞMESİ

pe

Propaganda kavramm ın dinsel içerikli olma özelliğini yitirerek bugünkü anlama kavuşmasında en etkili rolü Frans ız Devrimi oynam ıştır(18). Devrimden hemen
sonra 1793 yılında Fransa'n ın Alsace bölgesinde "Propagande" ad ıyla bir birlik kurularak , ilk propaganda nutuklarnun bu birli ğe bağlı , devriim komiteleri, devrim klüpleri ve devrim meclisleri tarafından atılmaya başlanması ve "Topyekün Savaş" kavramının ortaya atılarak hedef kitlelerin yönlendirilmeye çal ışılması , propaganda
kavramının yeni bir içerik kazanmas ında etkili olan gelişmeler olarak nitelendirilrnektedir( 19).
Rusya'da Bolşevik ihtilarıin gerçekleştirilmesinde propagandan ın rolünün büyük olması yanında, içeriğinin de büyük bir de ğişikliğe uğradığını görüyoruz( 20). Lenin'in 1987 yılında kaleme aldığı "Propaganda ve Ajitasyon Üzerine"( 21) ve 1910da
yazdığı "Bir Propagandacm ın Notları"(22) adlı makalelerinde, propaganda o güne
kadar kazandığı içeriğinin'çok dışında bir işleve sahip bir faaliyet alan ı olarak görülmektedir. Bu makaleler propagandan ın gelecekte Lenin taraf ından nasıl kullamlacağının bir habercisi niteli ği taşımaktadır. Gerçekten de Bol şevik ihtilalinin hazırlanmasında, gerçekle ştirilmesinde ve daha sonraki dönemde ihtilalci fikirlerin geni ş
halk kitlelefine benimsetilmesinde tek silah olmasa bile, en etkili bir silah oldu ğu;
(18) MITCHELL, Malcolm G.: a.g.e., s. 8; DAVER, Bülent: Siyaset Bilimine Giri ş, 4, Baski,Ankara,
1976, s. 281
(19) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 18
(20) DAVER, Bülent: a.g.e, s. 283
(21) LENIN, VI.: (Çev. Gürol İlban) Örgütlenme, İstanbul, 1977, s. 39 - 40.
(22) LENIN,VL: (Çev. Ali Özer) Kültür ve Kültür İhtilali Üzerine, Ankara, 1969, s. 214 - 28; Ptupaganda ile ilgili olarak bakunz: LENIN,VI.: Que Faire?, Editions Sociales, Paris, 1969, p. 113; LENIN,
VI.: La Maladie Infantile du Communisme, Union Generale d'Editions, Paris, 1962, p. 60
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hem ihtilali gerçekle ştirenler tarafından, hem de Marksizme Leninizme kar şı olanlar tarafından kabul edilmektedir( 23). Ancak, ihtilal öncesi yürütülen propagandan ın
içeriğini daha çok vaadler te şkil ederken<24), ihtilal sonrası propagandanın içeriğini
tehditlerin, telkinlerin, korkunun ve terörün ald ığını görüyoruz. Bu kadar k ısa bir
süre içerisinde propagandan ın içeriğinin, bu kadar hızlı değişmiş olması , propagancladan çok şey beklendi ğinin bir işareti sayılabilir.
I. Dünya Sava şından sonra da propagandan ın içeriğinde ve kullanılan tekniklerde büyük değişiklikler olmuştur. Ancak tarihin hiçbir döneminde Rusya'da görülen ölçüde ve kısa bir zaman diliminde, köktenci içerik de ğişikliğin olmadığını söylemek mümkündür. I. Dünya Sava şından sonra yürütülen propaganda faaliyetlerinin
en önde gelen özelliklerinden biri, uluslararas ı düzeyde yürütülen ilk sistemli propa
ganda faaliyeti, olmasıdır(25). Ayrıca, I. Dünya Sava şında izlediği politikayı , iyi bir
iç politika malzemesi olarak kullanmas ını bilen Wılson, 1916 ABD Ba şkanlık seçimlerini, "Bizi savaşın dışında tutan Wilson' a oyunuzu verin" slogarnyla kazanm ıştır.
Belki, I. Dünya Sava şı olmasaydı Wilson 1916 seçimlerini kazanamayacakt ı . Burada bir kehanette bulunmaktan ziyade, akla gelebilecek her şeyin propaganda malzemesi olarak kullan ıldığını vurgulamak istiyoruz. Ote yandan, I. Dünya Sava şı boyunca, karikatür, resim, şarkı , el ilanı gibi teknikler yan ında çok ilginç afiş ve sloganların bir propaganda arac ı olarak kullanıldığını görüyoruz. "Bozguncu Kampanya"
olarak adlandınlan bu faaliyetlerde, cephelerin de ğil de cephe gerisinin hedef kitle olarak seçilmiş olması , savaşın sadece cephelerde kazan ılmadığı anlaşılmış olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu "Bozguncu Kampanya" dan, özellikle Fran
sa'nın çok etkilendi ği, bu yüzden Başkomutanlannı değiştirmek zorunda kaldıkları
belirtilmektedir(26).
I. Dünya Sava şı , sosyal bilimler literatürüne "Kar şı Propaganda" kavramını da
kazandırmıştır. Düşmanı kendi silahı ile vurma fikrine dayanan kar şı propaganda faaliyetleri, propagandaya karşı koymanın en etkili ve en geçerli bir yöntemi olarak
kabul edilmiş ve kullanılmıştır(27). Bu faaliyet, sava ş boyunca ve sonras ında, düşman unsurların propaganda faaliyetlerini etkisiz klima, yalanlama, kar şıt hücüma
geçme faaliyetlerini içeren ve yap ılan propagandanın dikkatlice izlenmesi, analizi
nin yapılmasını zorunlu kılan yoğun çalışmaları kapsamaktadır. Bu durumda, kar şı
propagandâ faaliyetlerinin sürdürülmesi, propagandaya nazaran daha büyük çaba,
daha büyük gayret ve hatta daha büyük özen gösterilmesini gerekli k ılmaktadır(28).
Böyle bir ortamda, hedef kitle iki yönlü bir k ıskaca alınmış , neyin doğru, neyin yanlış neyin gerçek neyin, yalan olduğunu bilememekte, büyük bir bask ı ve şaşkınlık
içinde kalmaktadır. Yapılan araştırmalar 1914 - 1918 yılları arasında Fransa'nın karşı
propaganda faaliyetlerinin çok ba şarılı sonuç verdiğini ortaya koymu ştur. Bütün
düşman unsurların cephede ve cephe gerisinde yürüttükleri yo ğun propagandalannWEBER, Hermann (Editör): (Çev. Ümit K ıvanç) III. Enternasyonal, İstanbul, 1969, s. 76; LABIN, Suzanne: Komünist Propaganda Taktikleri, 2. Bask ı, Ankara, 1976, s. 7
(24) PEROUTKA, Ferdinand: (Cev. Avni Kad ıgil) Bildiri, İstanbul, 1979, s. 59 - 60
(23)

-

(25) QUALTER, Terence H.: "PropagandaTeorisi...", a.g.e., s. 258
(26) Dünya Sava şları Ansiklopedisi, 2. Bask ı , C.3, İstanbul, 1983, s. 499 - 500.
(27) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 102
(28) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 76
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da Fransa'nın büyük bir yenilgiye u ğrayacağı temasını işlemelerine kar şılık, karşı
propaganda yoluyla kamuoyunun "Sava şı Kazanaca ğız" görüşürıe inandınIclıklan
ortaya çıkmıştir(29). Bu ise, karşı propagandanın, propagandaya kar şı koymada çok
etkili bir silah olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir.
Savaş bittikten sonra, propaganda bitmemi ş , tam aksine daha büyük bir h ız kazanarak devam etmi ştir. Karşılıklı suçlamalar, iftiralar, küçük dü şürücü davran ışlar
fiili olarak savaş sona ermiş olmasına rağmen, propaganda sava şı haline dönüşmüştür. Bu yüzden I. Dünya Sava şını sona erdiren Versailles Antla şması'nın istenen sonucu vermediğini vurgulamak için, "Aksak Barış" döneminin başlangıcı olarak kabul edilmesine neden olmuştur(30). Bu "Aksak Barış" dönemi yeni bir sava şın hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olması yanında, İtalya'da Mussolini'nin, Almanya'da
da Hitler'in iktidara gelmesi için gerekli ortam ı da hazırlamıştır. Bu iki liderin yönetim anlayıştan, dünya görüşleri ve halka bakış açılan, özellikle de propaganda anlayışları , propagandaya bütün olumsuzluklan içeren bir kavram niteli ği kazandırmada etkili olmuştur,
Öte yandan Çin'de Mao'nun ba şarıya ulaşmasında propagandanın büyük rol
oynaması yanında, içerikleri, yöntemleri, teknikleri farkl ı da olsa, Mussolini'nin,
Hitler'in, Lenin'in ve Mao'nun iktidarlar ım sürdürmede propaganda silah ını büyük
ustalıklarla kullandıkları söylenebilir(31).
II. Dünya Savaşı propagandan ın en yaygın bir biçimde kullanıldığı bir savaş olma özelliğine sahiptir. kidyo propagandan ın bir aracı olarak görülrnü ş , adeta radyo
ile propaganda özde şleşmiştir. Savaş sonrası dönem ise, I. Dünya Savaşı sonrası dönemde olduğu gibi, aksakta olsa bir barış dönemi olarak nitelendirilmeyip "II. Dünya savaşı sona ermemi ştir, sadece şekil değiştirmiştir. Bu dönem Bloklar aras ı mücadelenin en yoğun olduğu bir dönem olması yanında, haberle şme araçlanndaki gelişmeler nedeniyle çok geni ş halk kitlelerini etkileme imkan ının doğduğu bir dönemdir. Savaş boyunca, nas ıl radyo ile propaganda birbirini ça ğnştıran kelimeler haline
gelmiş ise, bu durum sava ş sonrasında da büyük ölçüde devam etmi ş , televizyonun
yaygın bir kullanım alanı bulmasıyla, ağırlık radyodan televizyona doğru kaymıştır.
Ayrıca, bu dönemde propaganda sadece radyo ve televizyonla s ınırlı kalmamış , sinemadan da çok geni ş bir şekilde yararlanılmıştır. Bütün bunlara ek olarak, spor organizasyonları , sanat faaliyetleri, turizm, uzay çal ışmalan, yeni buluşlar birer propaganda arac ı olarak kullanılmıştır. 70'1i yıllara gelindiğinde, iş o kadar çığınndan
çıkmıştır ki, çocuklar aras ındaki söz düellolarında çok sık raslanan "Benim babam,
senin babam döğer" düzeyine imniştir.
Bütün bu açıklamalar, propagand ının sadece sava ş dönemlerine ve totaliter sistemkre özgübir yöntemmiş izlenimi vermemesi gerekir. Demokratik ülkelerin totaliter ülkelerden farklı olarak, propaganda, kar şı proganda faaliyetten yan ında iç kamuoyunun etkilenerek iktidara gelme mücadelesi veren siyasal partilerin propaganda faaliyetleri ile ayr ı bir konuma sahip oldukları unutulmamalıdır. Demokratik ülkelerde "Iktidar = Bir Fikir Sistemi +Te şkilat + Proganda + Para + Kuvvet" oldu ğu-
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(29) SAUVY,Alfred: L'Opinion Publique, PUF, Paris, 1956, p. 66
(301 Dünya Savaşları Ansiklopedisi, a.g. e., C. 4, s. 11
(31) DAVER, Rülent: a.g.e, s. 283.
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nun öne sürülmesi(32), demokratik ülkelerdeki iktidar mücadelesinin zorunlu bir
parçasının, propganda olduğunu ortaya koyacak bir mahiyettedir. Öte yandan, bir
bilim adamının "Gelece ğin tarihçileri, 20. yüzyılın propaganda ça ğı olduğunu söyleyeceklerdir"(33) şeklindeki değerlendirmesi, propagandan ın devlet sistemi ne olursa
olsun, herkesin kullanımına açık bir araç oldu ğunu ortaya koymaktad ır.
Proganda bu gelişim çizgisini izlerken, halkla ili şkiler de, özellikle ABD'de ge
lişmesine devam etmi ştir. Halkla ilişkilerle, propagandan ın gelişme aşamalarındaki
bu paralellik(34), yararlandıkları teknikler bakımından da mevcuttur. Ancak, propagandanın gelişmesi, ülkenin siyasal sisteminde etkilenmemesine kar şılık, halkla ilişkilerin gelişmesi ile ülkenin siyasal sistemi aras ında sıkı bir ilişki vardır(35). Bu açıdan
bakıldığında, halkla ilişkiler demokratik ülkelerde ve demokratik ilkelerin uygulandığı kuruluşlarda büyük geli şmeler gösterirken, totaliter ülkelerde, demokratik mekanizmaların işlemediği ve uygulanmadığı kurum ve kurulu şlarda, ayn ı gelişim çizgisini sürdürememektedir. Halkla ili şkilerin bu özelliği, halkla ilişkilerin demokratik ülkelerde, propagandaya verilen bir ad olarak yap ılan değerlendirmelerin bir nedeni olmaktadır(36). Oysa, demokratik ülkelerdeki, seçim dönemlerinde yürüttükleri kampanyalar ına "Halkla İlişkiler Kampanyası" değil, "Propaganda Kampanyas ı"
denilmektedir. Eğer, yukarıda öne sürülen görü ş doğru olsaydı , bu kampanyalara
propaganda kampanyas ı denilmezdi. Tam bunun aksine, propaganda ile halkla ili şkilerin farklı ülkelerde, ayn ı faaliyet alanlann ın, farklı adlandınldığı görüşünün gerçek nedeninin; totaliter ve demokratik ülkelerin propaganda faaliyetlerinin amaç ve
beklentilerinde aranmas ı gerektiği ortaya çıkmaktadır.

pe

Propagandanın gelişim çizgisine paralel olarak farkl ı tanımlar yapılmaktadır.
"Propaganda, kamuoyunu ve toplumun güdümünü etkilemek için yap ılan bir harekettir"(37) şeklinde tammlandığı gibi, "Propaganda, dü şünceleri etkilemek ya da güdülemek , bir düşünceye yandaş kazanmak amacıyla yapılan sistemli ve etkili bir düşünce aşılama çabasıdır"(38) şeklinde de tan ımlanrnaktadır.
Propaganda kavram ının tanımı büyük değişikler geçirmiştir. Kavramın içeriği
değiştikçe, tanımın da değişmesi zorunluluğu ortaya çıkmış , hatta bazı bilim adamlan, ilk zamanlar benimsedikleri tan ımları , daha sonra de ğiştirmek durumunda kalmışlardır(39). Bir bilim adamı , propaganda konusunda verilen bütün tan ımların eksik, karmaşık, hatta çelişkili olduğunu belirterek "Yeni BirTarnm" olarak nitelendirdiği şu tanımı vermektedir: "Bir bireyin veya grubun ba şka bireylerin veya grupların
tutumlarını belirleyip biçindendirrnek, kontrol alt ına almak veya de ğiştirmek için,
(32) BERLE, Adolf A.: (Çev. Nejat Muallimoglu) iktidar, İstanbul, 1980, s. .5
(33) DRIENCOURT, Jacques: La Propagande, Nouvelle Force Politique, Paris, 1950, p. 18
(34) AYKAÇ, Burhan: "Kooperatiflerde Halkla İlişkiler", Kooperatifçilik, Ocak - Şubat - Mart 1989,
s. 9 - 10
(35) AYKAÇ, Burhan: a.g.m., s. 9 - 10
(.36) KAZANCI, Metin: a.g.e., s. 29
(37) DAVER, Bülent: a.g.e., s. 282
(38) TAN İNL İ, Server: Devlet ve Demokrasi, 2. Bask ı, İstanbul, 1981, s. 33
(39) QUALTER, Terence H.: "Propaganda Teorisi...", a.g.e., S. 268
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haberle şme araçlarından yararlanarak ve bu bireylerin veya gruplar ın belirli bir durum veya konumdaki tepkilerinin kendi amaçlarına uygun tepkiler şeklinde olacağını umarak geliştirdikleri bilinçli faaliyetlerdir"( 40). Eskilerin nitelendirmesiyle, iyi
bir tanım "Efradmı cami, ağyannı mani" olmalıdır.Yani,Tamm içerisine girmesi ge
reken bütün unsurlar tan ım içerisinde yer almal ı tanım içerisinde yer almamas ı gereken hiçbir urısurda tanım içerisinde bulunma ınalıdır. Yazar, tanımda yer alan haberleşme araçlarının, bütün sanat faaliyetlerini de kapsad ığı şeklindeki ek açıklamalarıyla tanımda yer alması gereken bir unsurun telafisi yoluna gitmi ş ve tanımda yer
alan "Bilinçli Faaliyet" ifadesinin tan ımın en can alıcı noktasını teşkil ettiğini belinmiştir(41 ).
Bundan başka, propaganda ilgili tan ımlamalar farklı açılardan değerlendirilmektedir. Propagandan ın ahlaki, sosyolojik ve psikolojik açılardan de ğerlendiril
mesi farklı tanımların ortaya çıkmasına neden olmu ştur(42). Ancak, propaganda konusunda bu kadar çok ve farkl ı tanımların yapılmasının tek nedeni, farklı bakış açıları değildir. Propagandan ın bu kadar çok tanımının yapılmasının başka bir nedeni,
belki de en önde gelen nedeni, propaganda ile yak ın anlanılar içeren, bazı hallerde
kesişme noktaları çok fazla olan halkla ili şkiler, reklam, tanıtma, kamuoyunu aydın
latma ve eğitim gibi kavramlann bulunmas ıdır. Bu kavramlarla propaganda aras ında büyük benzerliklerin bulunmas ı , propaganda kavram ı= ne olduğunun veya ne
olmadığının belirlenmesini zorla ştırmaktadır(43). Propagandan ın bu kavramlardan
farklı bir kavram olduğunu ortaya koyma çabas ı , ister istemez tan ım sayısını artırmaktadır.
Tanım çokluğu ve tanım güçlüğü halkla ilişkiler alanında da görülmektedir.
Halkla ilişkilerin 200'e yakın farklı tanımının bulunması(44), propagandanın tanımının çok olmasının nedenleri ile aynı özellikleri taşımaktadır. Halkla ilişkilerin,
"Halkla ili şkiler, kendi tutumumuzun, bir esasa dayans ın veya dayanmasın, doğru
olduğuna başkalarını inandırabilme işidir"(45) şeklinde yapılan tanımı , ister;istemez
propaganda faaliyetlerini ça ğnştırtnaktad ır.
I. ve II. Dünya sava şları sırasında sürdürülen propaganda faaliyetleri; Lenin,
Mussolini, Hitler ve Mao tarafından yürütülen propaganda çal ışmaları , demokrasi
için bir tehlike olarak nitelenclirilmi şlerdir(46). Oysa, halkla ilişkiler, demokratik ük
kelerde, halka verilen önemin ve de ğerin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Halkın güven ve desteğini kazanmayı amaçlayan bir kurulu şun, halkın dilek, arzu
ve eğitimleri doğrultusunda faaliyet göstermesi gerekir. Halkla ili şkilerin en belirleQUALTER, Terence H.: "Propaganda Teorisi...", a.g.e., s. 279,
QUALTER, Terence H.: "Propaganda Teorisi... ", a.g.e., s. 279 - 281.
ABADAN, Nermin: a.g.e., s. 54 - 55
TORTOP, Nuri: Halkla ilişkiler, Ankara, 1990 s. 8; KAZANCI, Metin: a.g.e., s. 29; CHAUMELY, Jean ve HUISMAN, Denis: Les Relations Publiques, Paris, 1962, p. 21; IVIIHCIOÜLU, Cemal: "Halkla Ilişkiler Nedir?", Halkla Ilişkiler, Ankara, 1983, s. 44; MIHÇIOÖLU, Cemal: a.g.e.,
s. 12 - 15
(44) ERTEK İN, Yücel: a.g.e, s. 13
(45) LINCOLN, R.A.: "Bas ınla İlişkiler ve Kütle Haberleşmesi -, Halkla İlişkiler Birinci Semineri,Ankara, 1967, s. 22
(46) PEROUTKA, Ferdinand: a.g.e., s. 126; FROMM, Eric: (Çev. s. 252 - 253; LABIN Suzanne:
a.g.e., s. 2; LACOMBE, Roger: (Çev. Suat Erginer) Demokrasi Buhran ı, İstanbul, 1962, s. 47;
REVEL, Jean François: (Çev. Necati Erkurt) Demokrasi Çıkmaz], Istanbul, 1982, s. 162.

(40)
(41)
(42)
(43)

34

yici özelliklerinden biri olarak "Kar şılıklı Etkilenme özelliği; propaganda da tek
yönlü olarak işlemektedir.
Halkla ilişkilerin propagandadan farkl ı bir kavram oldu ğunu ortaya koyan en
uygun tanımının "Örgütle toplumun kar şılıklı çıkarları arasında, iki yönlü bir bildirişmeye, bilgi alışverişine dayanarak denge sa ğlama çabas ı" On şeklinde yapılan tammının olduğu söylenebilir. Propagandan ın halkla ilişkilerden farkl ı olduğunu ortaya
koyan en elveri şli tanımının ise "Propaganda, ideolojik, dinsel, ve politik amaçlarla,
belirli hedef ki şi ve gruplara, belirli mesajlar ın, onların giderek, alışılageldikleri
dünya görüşünün ve davranışların dışına çıkarak şartlandırmak ve onlar doğrultusunda, fikir, kanaat, inanç ve davran ışlar kazanmalarını sağlamak ikzere iletilmesi
olaydır"(48) şeklinde yapılan tanım olduğu söylenebilir.

II- PROGANDA, HALKLA İLİŞKİLER VE
DIĞER BENZER KAVRAMLAR
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Propaganda halkla, ili şkiler, reklam ve tanıtma kavramları birbiriyle en çok
kanştırılan, çoğu zaman birbiri yerine kullan ılarak yanlış anlamalara ve anla şılmalara yol açılan kavramlar olarak kar şımıza çıkmaktadır. Bu kavramlar ı birbirinden ayıran en belirleyici unsur amaç olmakla birlikte, amac ın belirlenmesinin her zaman
zannedildiği kadar kolay olmamas ı , başka ayırdedici unsurlar ın bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Biz bu kavramlar ı , gerçekçilik, bütçe ve süreklilik aç ısından değerlendirerek aralarındaki farklılıkları ortaya koymaya çalışacağız.

A- GERÇEKÇILIK BAKIMINDAN

Verilen mesajlann doğru olup olmaması belirtilen faaliyetlerin sürdürülmesinde büyük önem ta şımaktadır. Propaganda için amaca ula şmak önemlidir. Söylenenlerin gerçek olup olmamasından ziyade hedef kitlenin istenen yönde etkilenmesi
esastır. Bunun için, kitle psikolojisinin özellikleri dikkate al ınarak amaca en uygun
tema işlenir. Napolyon'un: "Vendee harbini kendimi katolik yaparak kazand ım.
Kendimi müslüman gösterdikten sonra M ısır'a yerleştim. Kendimi Papa'n ın nüfuzunu yaymağa taraftar göstererek, İtalya'da papazlan elde ettim. E ğer yahudi bir kavme hükümetseydim Süleyma ıı'mn mabedini yeniden inşa ederdim"( 49) dediği nakledilmektedir. işte burada belirtildi ği gibi propaganda, hedef kitlenin siyasal, dinsel,
etnik ve diğer toplumsal özellikleri dikkate al ınarak, gerçekçilikle ili şldlendirilmeksizin, etkilenmesi amac ı güder. Burada, propaganda yalandan ibarettir demek
istemiyoruz. Propagandac ının gerçek veya yalan gibi bir sorunu yoktur. Onun ilgilendiği tek konu, hedef kitlenin istenen do ğrultuda nasıl yönlendirileceğidir. Propagandanın gerçekçilik anlay ışım Hitler şu şekilde belirtrnektedir: "Propaganda, sadece kendine uygun gerçekleri aramakla ve onlar ı tanıtmakla görevlidir"(50). Yine aynı
konuda, Mussolini'nin "Bir efsanenin mutlaka gerçek olmas ı gerekmez"(m) dedi ği
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

M1HÇIOGLU, Cemal: a.g.e., s. 2
Tanıtına ve Kamuoyunu Ayd ınlatma, a.g.e., s. 8
LE BON, Gustave: (Çev. Selahattin Demirkan)Kitleler Psikolojisi, 4. Bask ı, İstanbul, 1979, s. 73
HITLER, Adolf: (Çev. A. Nejad) Kavgam, 8. Bask ı, İstanbul, 1976, s. 156.
PERQUTKA, Ferdinad: a.g.e., s. 122
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belittilmektedir. Bütün bunlara "Propagandac ı için gerçek diye bir şey mevcut.de ğildir, sadece siyasi menfaat vard ır"(52) şeklinde yapılan değerlendirmeleri ve "Önemli
olan isteklerimiz, düşüncelerimiz, iyi niyetlerimiz de ğildir. Önemli olan sonuçlar
dır"(53) değerlendirmelerini ekleyebiliriz.
Söylenenlerin gerçe ği yansıtması bakımından propaganda, halkla ili şkiler, reklam ve tanıtrna aras ında bir sıralama yapacak olursak, halkla ili şkilerin ilk sırada yer
alması gerektiğini söyleyebiliriz. Buna göre şöyle bir sıralama yapılabilir:
—Halkla İlişkiler,
—Tanıtma,
—Reklam,
— Propaganda.
Bu sıralamada halkla ilişkilerin ilk sırayı almasının nedeni, halkla ili şkilerin gerçeğe dayanması zorunlu bir faaliyet olmasıdır. Aksi takdirde halkın güven ve desteğinin kazanılması ya, hiç mümkün olmayacak, ya da geçici olacakt ır. Halkla ilişkilerde halka doğru bilgi verilmesi halkla ilişkilerinin hukuksal değeri olarak ifade edilmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetleri esnas ında verilen bilgiler, dan ışma niteliği taşıdığı için hukuksal bir de ğerleri yoktur(54), ancak halkın güven ve deste ğini kazanma
amacına yönelik bir faaliyetin, halkla do ğru bilgi vermekten başka seçeneği de yoktur.
Reklamda ise verilen bilgilerin do ğruluğu, haksız rekabet hükümlerine tabi olması bakımından yasal zorunluluklardan kaynaklanmaktad ır. Bu durumda, reklamın gerçekleri yansıtması bakımından ön sıralarda yer alması gerektiği düşünelebilir. Fakat, reklam, reklamı yapılan malın sadece iyi yönlerini ve üstünlüklerini belirtir. Malın kötü yönlerinden, eksikliklerinden sözedilmez. Söylenenlefin do ğru olması, ancak bütün doğrulann söylenmemesi, gerçekçilik bak ımından yapılan sıralamada reklamın daha alt sıralarda yer almasına yol açmaktad ır.
Tanıtrna ise reklamdan farkl ı olarak, fazla önem ta şımayan olumsuz unsurlara
yer verebilir. Fakat, halkla ili şkilerde olduğu gibi, varsa olumsuz unsurlar olduğu gibi açıklanmaz.

B- BÜTÇE BAKIMINDAN

Gerçekçilik bakımından yaptığımız sıralaınayı tam tersine çevirdi ğimiz takdirde, propaganda, halkla ili şkiler, reklam ve tamtma kavramlann ı bütçe bakımından
sıralamış oluruz.
— Propaganda,
— Reklam,
— Tanıtma,
—Halkla İlişkiler.
Propagandada önemli olan amaca ula şmak olduğu için, maliyet unsuru fazla
dikkate alınmaz. Zaten, ço ğunlukla propaganda harcamalann ın miktarı açıklan(52) PEROUTKA, Ferdinand: a.g.e., s. 124
(53) FRIEDRICH, Carl J. ve BRZEZINSKI, Zbigniew K.: Naklen, a.g.e., s. 153.
(54) TORTOR Nuri: a.g.e., s. 43 - 44.
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maz. Sovyetler Birliğinde (1960 yılı için) doğrudan doğruya beyin yıkama göreviyle
yükümlü kişi sayısı 150.000 olup, bu amaçla y ılda 500 milyon dolar harcand ığı ifade
edilmektedir(55). Aradan bunca y ıl geçtikten sonra bu miktar ın astronomik rakamlara ulaştığı kolaylıkla anlaşılabilir.
Serbest pazar ekonomisinin benimsendi ği ülkelerde, reklam harcamalar ının
boyutları tartışma konusudur. Çünkü, reklam harcamalar ı , sonuç olarak tüketicilere yans ıtıldığından, tüketicinin dolayl ı yönden sömiirülmesi anlam ına gelmektedir.
Tanıtma ve halkla ilişkiler bu faaliyetler içerisinde maliyet bak ımından en alt
düzeyde yer alan faaliyetlerdir. Özellikle, halkla ili şkiler faaliyetlerinin büyük masraflar gerektirmeyen faaliyetler oldu ğu belirtilmektedir(56).

C- SÜREKLILIK BAKİMİNDAN
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Propaganda, halkla ili şkiler, reklam ve tan ıtma faaliyetlerini süreklilik bak ımından sıraladığımızda, halkla ilişkilerin ilk sırayı alması gerektiğini söyleyebiliriz.
Halkla ilişkiler faaliyetleri sonuçlar ı kısa sürede alınamayan, ısrarlı , sürekli ve sabırla yürütülmesi gereken faaliyetlerdir( 57). Reklam ise acele sonuç almay ı arzu
eder. Zaten amacı , reklamı yapılan malın satışmı lısa bir sürede art ırmaktadır. Pro
paganda ise, hedef kitleleri etkileme amac ına yönelik olması; hedef kitlenin de çok
kısa bir zaman zarfında etkilenmesinin hemen hemen mümkün olmamas ı sürekli olmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak bu süreklilik amaca ula şma ile mnırlıdır. Tanıtma
ise, tanıtımı yapılan faaliyetin niteli ğine bağlı olarak de ğişiklik gösterir. Bu faaliyet
alanlarını süreklilik bakımından sıraladığımız takdirde:
— Halkla İlişkiler,
—Propoganda,
— Tanıtma,
—Reklam.
Ancak, bazı hallerde, uzun bir zaman dilimini kapsayan reklam kampanyalar ı
yanında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, k ısa süreli propaganda faaliyetlerine raslamak mümkündür. Bu durumda bu faaliyet alanlar ının sıralamasında değişiklikler
olabileceği öne sürülebilir. Fakat, özel durumlara göre, bu faaliyet alanlar ının sürekliliğinde bazı değişiklikler olacağı kabul edilse dahi, halkla ilişkilerin ilk sıradaki ye
rinde bir değişiklik meydana getirmeyecektir

III- KURALLAR VE TEKNIKLER

Propaganda alan ında yıllardan beri sürdürülen faaliyetler, ba şarı için bazı kuralların varlığını ortaya koymuştur(58). Genel kabul gören bu kurallara uyulmas ı ,
propagandanın başarı şansını önemli ölçüde artırmaktadır. Oysa, halkla ilişkiler alanında bu şekilde oluşmuş kurallar listesi bulunmamaktad ır. Teknikler alan ında
ise, teknolojik gelişmelere paralel olarak, her geçen gün yeni değişiklikler görülebilmektedir. Başlangıçta, basılı malzemelerden geniş ölçüde yararlanılırken, radyonun
(55) LABIN, Suzanne: a.g.e., s. 14
(56) TORTOP, Nuri: a.g.e., s. 7 - 8
(5'7) TORTOP, Nuri: a.g.e., s. 24
(58) LAZERSFELD, Paul E ve MERTON, Robert K.: "Requisite Conditions for Propaganda Success", CHRISTENSON; Reo M. ve Mc-MILLIAMS, Robert (Editor):Voice of the People, New
York, 1962, içinde, s. 340 - 344
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icadı , daha sonra televizyonun yayg ın olarak kullanılmaya başlanması , film teknolojisi alanında meydana gelen geli şmeler, propagandanın daha geniş kitlelere hem daha kolay, hem de daha etkili bir şekilde ulaşmasına yol açmıştır. Kullanılan teknikler
bakımından propaganda ile halkla ili şkiler arasında tam bir benzerlik görülürken,
kurallar bak ımından böyle bir benzerlik bulunmamaktad ır. O bakımdan, kuralları
sadece propaganda bak ımından inceleyece ğiz.

A- KURALLAR
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Propaganda alan ında genel olarak geçerli kabul edilen belli ba şlı kurallar aşağıdaki şekilde belirtilmektedir( 59).
1- Yalınlık ve Tek Düşman kuralı
Hedef kitlenin istenen do ğrultuda yönlendirilebilmesi için verilen mesaj ın hedef kitlenin tamam ı veya tamam ına yakın bir kısmı tarafından anlaşılması gerekir.
Propaganda bireye yönelik olmas ı yanında, kitleye de yöneliktir( 60). Bu yüzden sadece bireysel özellikler de ğil, kitlesel özelliklerin de dikkate al ınması gerekir. Kitleyi meydana getiren kitlenin zeka, e ğitim, anlayış , ilgi ve kültür düzeyleri dikkate al ınarak verilen mesajlann anla şılır, kısa ve yalın olmaları gerekir. Fransız İhtilalinden
sonra kabul edilen " İnsan veYurtta ş Hakları Bildirisi" nin hala geçerlili ğini korumasının, yalınlık kuralına sıkı sıkıya bağlı kalınarak kaleme al ınmasının önde gelen etkenlerden biri olduğu öne sürülmektedir( 61). Ayrıca, "Komünist Manifesto", "Wılson'nun On İki Maddelik Bildirisi" yal ınlık kuralı yanında, özetleme, belirleme kuralları olarak nitelendirilen kurallara uygun olarak haz ırlanmıştır. Bu yolla verilen
mesaj ın anlaşılması , akılda tutulması , dilden dile nakledilmesi daha kolay olmakta,
daha kısa zamanda daha geniş kitlelere ulaşma imkanı doğmaktadır.
Özellikle seçilen sloganlar ın geniş kitlelerin arzu, istek, e ğilim ve beklentilerine cevap verecek şekilde seçilmesi büyük önem ta şımaktadır. Fransız İhtilalinde
"Özgürlük, E şitlik, Kardeşlik", Bolşevik İhtilalinde "iktidar Sovyetlerindir" , "Toprak ve Barış", "Ekmek, Barış , Özgürlük" gibi, hala çoğu ülkelerde ya aynen veya biraz değiştirilerek kullanılan sloganların seçilmesi, yal ınlık kuralının iyi uygulandığı
nı gösteren örneklerdir( 62).
Slogana nazaran daha k ısa olarak nitelenen, bir veya birkaç çarp ıcı , dikkat çekici kelimeden olu şan; parola, yal ınlık kuralına daha elverişli bir kavramdır. Slogan
bir yargıyı ifade eden bir cümle özelli ği taşırken, parola bir cümle olmay ıp, değer
yargısı ifade eden kelime veya kelimelerdir( 63).
Hitler, "Her propaganda halk ın anlayacağı sahada yap ılmalıdır. Manevi seviyesini, hitap ettiği topluluğun içindeki kafaları en dar olanların anlayabilece ği biçimde
tutmalıdır"(64) ifadesiyle, yal ınlık kuralını vurgulamaktadır.

(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
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DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 44
TOLAN, Barlas: Toplum Bilimlerine Giri ş, Ankara, 1985, s. 476
DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 49
DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 25
DOMENAHC, Jean - Marie: a.g. e., s . 65
HITLER, Adol• a.g.e, s. 154

Öte yandan, propaganda esnas ında mutlaka bir düşmanın gösterilmesi ve her
zaman sürekli olarak ayn ı düşmanın gösterilmesi önem ta şımaktadır. Tek düşman
kuralına "Yoğunlaştırma Kuralı " da denilmekte olup, bütün kötülüklenn kayna ğı
olarak aynı düşmanın gösterilmesi kitle bilincinin bilenmesinde büyük rol oynamaktadır. Yahudiler, faşitler, komünistler şeklinde seçilen tek dü şman, geçmişte çok etkili sonuçlar vermi ştir. Tek düşman kuralının önemi "ideal Tanrı'nın tek olması gibi
ideal düşmanın da tek olması gerektiği anlaşılmaktadır"(b5) şeklinde vurgulanmaktachr.
2- Büyütme ve Bozma Kural ı
Çağdaş propagandanın esası habere dayanmaktad ır(66). Ancak, haberler olduğu gibi değil de, amaç do ğrultusunda, abart ılarak, gerekirse değiştirilerek, duyguları , değerleri ve eğitimleri dikkate alarak hedef kitlelere ula ştınlır. Dış haberlerin genellikle yorumla birlikte verilmesi, verilen haberin amaç do ğrultusunda kullanılmasına katkı sağlar(67).
Kitlelerin harekete geçirilmesi, tahrik edilmesi, galeyana getirilmesi büyütme
kuralının yetenekli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Her olay bir haber, her haber
ise yararlanılabilecek bir araç olarak de ğerlendirilir. Fakat, burada üzerinde önemle
durulması gereken konu, propagandan ın amacının kitlelere haber vermek, onlar ı
bilgilendirmek olmay ıp, haberlerin istenen şekle konularak sunulmas ı ve hedef kitlenin istenen yöne yöneltilmesidir. Haberin içeriği hedef kitlenin dinsel, siyasal özellikleri, temel değerleri ve zaaflan dikkate alınarak, en çarp ıcı slogan, parola ve al ıntı sözlerle dayandınhr. Bu şekilde hedef kitlenin, kendi günlük hayat ında da bu slogan, parola ve alıntı sözleri farkına varmadan kullanması , kitle bilincinin belirli bir
kalıp içine sokulması sağlanabilir. "Bazı kelimelere geçici olarak bazı hayaller eklenir; kelimeler bu hayallerin görünmesini vesile olan ve bunlar ı çağırmak için üzerine
basılan elektrik düğmelerinden başka birşey değildirler"(68) açıklaması propaganda
da seçilen kelimelerin önemini aç ık bir şekilde belirtmek için yeterlidir.
Bütün bunlar yapıhrken, verilen bilgilerin yansız ve yorumsuz olduğu, sırf gerçekleri dile getirmek, dü şmanın maskesini düşürerek gerçek yüzünü ortaya ç ıkarmak amacıyla yapıldığı izlenimi verilir. Bunun başanlma derecesi, propagandan ın
başarı derecesini belirleyece ğinden, bu alanda gösterilecek yetenek, propagandac ının iyi seçilip seçilmediği veya iyi yeti şip yetişmediği ile ilgilidir.
Bozma kuralı "Tahripkarlık Kuralı" olarakta ifade edilmekte olup( 69), sadece
haberlerin içeriğinin değiştirilmesinin ötesinde, kitlelerin de ğer yargılarım, inanç
sistemlerini sarsma, ku şku uyandırma, zaafa u ğratma terneline dayan ır. Böylece,
toplumsal çözülmeye zemin haz ırlanmış olur. Başka bir ifadeyle, kitlelerin bilincinde yer alan de ğer yargıları silinerek, bunların yerine propagandası yapılan görüşlerin yerleşmesi amaçlatur. Radyo ve televizyondan yap ılan yayınlarda, bas ında dublaj , fotomontaj ve kamera hileleri ile öne sürülen görü şlerin doğru olduğu katusı verilir.
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,

- (65) H01-1-bR, Eric: (Çev. Erk ıl Günur) Kesin İnançlılar, 3. Baskı, İstanbul, 1980, s. 115.
(66) TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 473
(67) FRIEDRICII, Car1,1. ve BRZEZINSKI, Zbigniew K.: a.g.e., s. 113
(68) LE BON, Gustave: a.g.e., s. 105
(69) KAYABALI, İsmail ve ARSLANOGLU, Cemender: Propagandan ın Sosyo-Psikolojik Temelleri,
Ankara, 1983, s. 79.
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En etkili propaganda, belki de tarafsal ık adına veya doğru habercilik ad ına yapılan propagandad ır. Günümüzde haberin öneminin artmas ı , haberleşme araçlarının gelişmesi propagandacıyı haberlerden yararlanma yoluna itmi ştir. Oyleki, ço ğu
zaman haberle propaganda içiçe bir duruma gelmi ştir. Bu durumda kitlelerin neyin
haber, neyin propaganda oldu ğunu anlamalan, bunlara_birbirinden ay ırmalan zor
olmaktan öte, imkansız bir hale gelmiştir Tarafsızlığı ve doğru haberciliği temel:ilke
olarak almaları yasal, hatta anayasal bir zorunluluk olarak belirlenmi ş bazı yayın kuruluşlarının verdikleri haberlerin bile tart ışma konusu edilmesi, haberle propagandanın içiçeliğinin bir kanıtı olarak kabul edebiliriz. Tarafs ız olmaları yasal veya anayasal bir zorunluluk olan yay ın kuruluşları verdikleri haberlerde ölçüt olarak "Haber Olma Niteli ği"ni kullanrnaktadırlar. Haber olma niteli ği öznel bir ölçüt olup, ölçütü kullanana göre değişiklik gösterebilir(76). Bütün bunlar propagandanın ulaştığı
boyutları gösteren somut kanıtlar olarak de ğerlenclirilebilit
Büyütme ve bozma kural ı geri tepen bir silah niteliği taşıdığından, bu kuralın
kullanılmasında, dozun iyi ayarlanmas ı , hedef kitlenin iyi incelenmesi:hedef kitlenin durumuna göre hareket edilmesi gerekir. Aksi Halde, hedef kitlenin ümitsizli ğe
düşmesi veya nefretinin kaz ınlması söz konusu ölabilır.
3- Tekrarlama Kural ı
Tekrarlama kural ı, beyin yıkaınaa yöntemini esas alan bir propaganda kürand ır.
Kitlelerin etkilenmesinde tekrarlaman ın önemi "Bir iddianın hakiki bir tesir husule
getirmesi için mümkün olduğu kadar aynı kelimelerle tekrar edilmesi şarttır. Napolyol', biricik söz sanatı tekrardır, demiştir. Iddia olunan şey tekrar edilmek suretiyle
nihayet ispat edilmi ş bir hakikat gibi kabul olunacak derecede ruhlara yerle şir"(71)
şeklinde belirtilmektedir. Tekrarlama beyin y ıkama yönteminin kulland ığı bir araçtır. Beyin yıkama, küçük gruplar üzerinde uygulanabilen üç a şamalı bir yöntem olarak ifade edilmektedir( 72). İlk aşamada, söz konusu olan birey veya grubun çevreyle
ilişkisi tamamen kesilerek, yaln ızlık ve aşağılık duygusu yaratılmaya çalışılır. İkinci
aşamada ise, özenle seçilmiş bazı sloganlar sürekli tekrarlarnr. Amaç bu sloganlann
bilinç altına yerleşmesi, kişinin veya grubun davranışlarının ve düşüncelerini,' bir
parçası haline getirilmesidir. Son a şamada ise, serbest bir tartışma ortamı yaratılarak, tanışmacılann tartışmayı kendilerine tekrar yoluyla verilen sloganlar çerçevesinde sürdürrnelerinin sa ğlanmasıdır. Görüldüğü gibi, tekrarlama kurah , beyin yıka
ma yönteminin bir parças ıdır.
"Propaganda gayet sınırlı konulara temas etmeli ve bunları bir şekilde tekrarlamalıdır"(73) ifadesi, Hitler propagandas ının tekrarlama kuralın benimsediğini göstermektedir. Öte yandan "LeninTipi Propaganda" olarak adland ırılan, propaganda
türünde de, bıkımadan, usanmadan tekrarlaman ın temel alındığı belirtilmektedir(74).
Tekrarlama kuralı aynı temanm farklı kitleler karşısında farklı bir şekilde ifade
edilmesine engel de ğildir. Önemli olanın aynı temanın işlenmiş olması yanında, aynı
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
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kitleye farklı zamanlarda da olsa farkl ı şekilde hitap edilmemesidir. Bir de, tekrarlanan sloganların zamanla yıpranabilecek nitelikte olmamalar ı gerekir. Eğer sloganların yıprandığı veya artık anlamsız hale gelmesi halinde bunlar ın değiştirilmesi gerekir. Bir sorunu temel alan bir slogan, o sorunun çözüme kavu şması halinde artık bir
anlam taşımayacakt ır. Bu durumda slogan ın derhal değiştirilmesi gerekir. Ayr ıca,
sloganların geçmiş veya muhteniel sorunlar ından ziyade güncel olmalar ı esas olmakla birlikte, güncelli ğini hiçbir zaman yitirmeyecek sloganlann bulunabilece ği unutulmamalıdır.
„ 4- Aşılama Kuralı
Propagandan ın etkileme gücüyle ilgili olarak farkl ı görüşler öne sürülmektedir.
Bir görüşe göre: "Gerçekte öyle görülmektedir ki propaganda, istemeyen kafalara
kendi kendine giremedi ği gibi, ne tamamen yeni bir şeyi telkin etmeye, ne de inanmaktarı vazgeçmiş kimselerin inancını devam ettirmeye muktedirdir"( 75). Gerçekten propagandan ın etkili olabilmesi, elverişli ortamın bulunmaması ile yakından ilgilidir. öyleyse, propagandacıya düşen ilk görev, öncelikle propaganda için elveri şli
ortamın yaratılm ıdır. Propaganda için elveri şli ortam kitlelerin davran ış kalıplarını değiştirmeyi zorunlu kılıyor olabilir. Bu durumda propagandan ın içeriğinin değiştirilmesini gerekli kılacaktır(76).
ihtilali,
Bolşevik ihtilali, Mussolini'nin, Hitler'in ve Mao'nun iktidara
. Fransız
.
.
gelişleri elverişli ortamın bulunması veya yaratılması sayesinde gerçekle şmiştir.
Aşılama kuralı özellikle genç nesillere yönelik olarak yürütülen ve kolay sonuç
alınan bir kuraldır. Bilgi verme adi alt ında, çoğunlukla eğitim ve öğretim kurumla- .
rında bu kuraldan yararlanma yoluna gidilir. Bas ın, yayın araçları da bu kuralın uygulanmasmda elverişli alanlardır.
5- Birlik ve Bulaşıcı Olma Kuralı
Günümüz toplumu örgütlü toplum olma niteli ğini taşımaktadır. Kitlelerde birlik bilincinin yaratılması ve bu birlik bilincinin propagandas ı yapılan görüş etrafında
sağlanması veya sağlandığı izleniminin yarat ılması , propagandanın etki gücünü büyük ölçüde arti ı-ır. Propagandası yapılan görüşün toplumun her kesiminden, her
meslek grubundan kişilerce her geçen gün artarak benimsendi ği, büyük bir kitlesel
birlik oluştuğu izleniminin verilmesi bu birliğe katılmış olanları cesaretlendirirken
daha henüz kat ıhnamış olanları katılmaya yönlendirecek ve kat ılmayı düşünmeyenlerde hayal kırıklığı yaratacakt ır. Kitlesel birlik bilinci bir kez yarat ıldıktan sonra,
bulaşıcı olma özelliği dolayısıyla, salgın bir hastalık gibi toplumun bütün kesimlerine hızla yarlacaktır.
1932 yılında Almanya'da Nazilerin 2 milyon oy ve mecliste 34 üyelik kaybetmeleri üzerine, 150.000 nüfuslu bir kentte yap ılacak olan bir seçime parti bütün ağırlığını koymuş ve seçimi kazanm ıştır. Bu seçim zaferinin, partinin yeniden yükselmeye
başladığı izlenimi vermesi için yeterli olmu ştur.(77). Kitlenin büyük bir ço ğunluğunun güçlüden yanaolma eğilimi, güçlü olduğu izlenimini verebilenlerin lehine sonuç
vermektedir.
(75) HOFFER, Eric: a.g.e., s. 128
(76) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 62;ONARAN, Alim Şerif: Kamuoyu, Istanbul, 1984, s. 84
(77) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 69
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Propaganda faaliyetlerinin yürütülmesinde yararlan ılan araçlar, propaganda
teknikleri olarak kabul edilmektedir( 78). Ancak, bazı bilim adamlarının propaganda
teknikleri başlığı altında propaganda kurallarını ele aldıkları gürülmektedir(79).
Başlangıçta en etkili propaganda arac ı olarak, bas ılı malzemeler diye nitelendirilen gazete, kitap, dergi, afi ş , el ilanı , broşür, pankart, deplian gibi araçlar en etkili
propaganda tekni ği olarak kabul edilirken, daha sonra radyonun icad ı , radyoyu en
etkili propaganda arac ı kılmıştır. Günümüzde ise, televizyonun yayg ın bir kullanım
alanı bulması ve hergeçen gün etki alanını genişletmesi, bütün dikkatlerin televizyona yönelmesine yol açm ıştır. Özellikle, uydu yay ıncılığı alanındaki gelişmeler gelecekte de bu ilginin artaca ğını göstermektedir.
Kullanılan teknikler bakımından halkla ilişkilerle propaganda aras ında büyük
benzerlikler vard ır. Ancak, halkla ili şkilerin amacı bazı hallerde, kullanılan tekniği
farklı kılabilmektedir. Kurulu ş içi halkla ilişkiler alanında kullanılan, kuruluş gazetesi, kabuller, kurulu şla ilgili kutlamalar propagandan ın pek sık kullanmadığı tekniklerdir. Fakat, halkla ili şkiler ile propagandanın birbirine kar ıştınlmasının önde
gelen nedenlerinden biri olarak her ikisinin de ayn ı tekniklerden yararlanmalann ın
olduğu söylenebilir.

IV PROPAGANDA ÇEŞITLERI
Propaganda farkl ı yaklaşımlara göre smıflandınlmaktadır. Bir kaynakta propaganda çeşitleri olarak, siyasal propaganda, ekonomik propaganda, askeri propaganda, diplomatik propaganda ö ğretici propaganda, ideolojik propaganda ve hayali
propaganda belirtilirken(80), başka bir kaynakta, siyasal ve sosyolojik propaganda,
karışıklık ve bütünle şme propagandas ı , dikey ve yatay propaganda, ulusal ve tutkusal propaganda; propaganda çe şitleri olarak sayılmaktadır(81).
Bu sımflandırmalardan ikincisinin daha kapsaml ı olması ve belirtilen diğer propaganda çe şitlerini de içermesi nedeniyle, biz de bu s ınıflandırmayı esas alacağız.

pe

-

A SIYASAL VE SOSYOLOJ İK PROPAGANDA
Siyasal propaganda siyasal bir görü şün geniş kitlelere benimsetilmesi amacına
yönelik bir propaganda faaliyetidir. Genellikle, konu ulusal düzeyde de ğerlendirildiğinde, demokratik ülkelerdeki siyasal partilerin iktidar mücadelesi için yürüttükleri faaliyetler siyasal propaganda olarak nitelendirilmektedir( 82). Ancak, bazı hallerde siyasal propaganda siyasal partilerle s ınırlı olmayabilir. Sendikalann, derneklerin ve diğer meslek kurulu şlannın da faaliyetleri bu çerçevede yürütülebilir. Siya-

(78) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e, s. 44
(79) SIEPMANN, Charles A.: "Propaganda Techniques", Vocie of the People İçinde, a.g.e., s. 322 338; DÖNMEZER, Sulhi: a.g.e., s. 411.
(80)

THOMSON, Oliver: Mass Persuasion in History: An Historical Analysis-of the Development of
Propaganda Techniques, Edinburg, 1977, pp. 11 - 12

(81)

TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 485 - 492

(82)

TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 485

42

pe
cy
a

sal propaganda niteli ği gereği örgütlü bir faaliyettir. Fakat, siyasal propagandan ın
bireysel düzeyde yapılamayacağı anlamına gelmez. Bir faaliyetin siyasal propaganda olarak nitelendirilebilmesi için bir fikrin, bir dü şüncerıin, doğrudan veya dolaylı
olarak kitlelere benimsetilmesi amac ı taşıması gerekir. Böyle bir amac ın varlığını
tesbit etmek her zaman kolay olmad ığı için, siyasal propaganda konusu çok tart ışılan bir konu olmaktadır.
Siyasal propaganda di ğer propaganda çe şitlerine nazaran halkla ili şkiler faaliyetlerine daha çok benzemektedir( 83). Propaganda kurallanndan daha sinirli ve daha özenli yararlanmak zorundad ır. Çünkü, hedef kitlenin güven ve deste ğinin kazanılması söz konusu olduğu için, kullanılan ifadelerin özenle seçilmesi, çe şitli meslek
gruplarının, çeşitli gelir gruplannın çatışan menfaatlerinin bağdaştırılması gerekir.
Yalan, abartma, bozma çok sinirli bir şekilde kullanılabilir.
Demokrasilerde iktidar ın yalan söylemeye hakk ı var mıdır? sorusuna, geçmi şte
çoğunlukla olumlu yanıt verilirken, günümüzde bu soru olumsuz yan ıtlanmaktadır(84). Ancak, iktidar ın ulusal çıkarlar konusunda bazı bilgileri açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, hiçbir konuda kamuoyunu yan ıltıcı bilgi vermesi olumlu
karşılanmamaktadır. Böyle bir anlayışın yerleşmesi siyasal propaganda ile halkla
ilişkileri biribirine daha da yakla ştıracaktır.
Sosyolojik propaganda ise, belirli bir alanla sinirli olmaksızın, bir ideolojinin,
bir inancın veya bir davran ış biçiminin tüm insanlara benimsetilmesi için sürdürülen
faaliyetleri kapsamaktad ır(85). Bu propaganda türü, totaliter ülkelerin daha s ık başvurduklan bir propaganda türü olmakla birlikte, so ğuk savaş döneminde yürütülen
propagandanın aynı esası benimsemesi yan ında, resmi ideolojilerin kitlelere benim
setilmesi çabalar ı da sosyolojik propaganda olarak kabul edilebilir.
Günümüzde dünyada görülen yumu şama süreci, uzay teknolojisindeki geli şmeler ve uydu yayıncılığı= yaygınlaşması siyasal ve sosyolojik propagandan ın kültürel alana kayabilece ğini göstermektedir. Tarihte baz ı sıcak savaşların bile kültürler
arası bir savaş olarak nitelendirilmesi, gelece ğe yönelik yapılan projeksiyonlar uydu
yayıncılığı= güçlü kültürlerle, zay ıf kültürler arasında bir mücadeleye yol açaca ğını , güçlü kültürlerin zayıf kültürleri yok edece ğine işaret etmektedir.
Televizyonda yayınlanan dizi filmlerin belirli bir ya şam biçimini benimsetme
amacına yönelik olması , radyo ve televizyonunun toplumun bütün kesimlerini etkileme gücü, "Radyo ve Televizyonunun Sosyolojisi" ad ıyla ayrı bir disiplin olarak incelenm ektedir(86).

B KARIŞIKLIK VE BÜTÜNLE ŞME PROPAGANDASI
Kanşıklık propagandası , propagandanin "Bozma veTek Dü şman" kuralın' esas
alan şekli olarak kabul edilebilir. Bu propaganda türü, mevcut düzenin y ıkılrnadan,
propagandasi yap ılan görüşlerin geni ş kitleler tarafından kabulünün mümkün olma-

(83)
(84)
(85)
(86)

ABADAN, Nermin: a.g.e., s. 58
ABADAN, Nermin: a.g.e., s. 58
MITCHELL, Malcolm G.: a.g.e., s. 90 - 94
TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 485
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yacağı varsayımına dayanmaktadır. Bunun için toplumun çe şitli kesimleri arasında
anlaşmazlıklar çıkarmak, meslekler aras ı mücadeleleri h ızlandırmak, toplumda kin
ve nefret duygular ını yerleştirmek, toplumsal dayan ışmayı yok etmek arnaçlanır.
Gösterilen düşman somut bir varlık olabileceği gibi, "Kompradorlar", "Faşistler" ,
"Emperyalist Güçler", "Komünistler" şeklinde ifade edilebilir, Karışıklık propagandası için meydana gelen kazalar, doğal afetler skandallar i şlenecek elverişli konulardır.
Karışıklık propagandası için hedef kitle i şsizler, üniversiteye giremeyen gençler
veya başarısızlığa uğramış kişiler olabileceği gibi, toplumun marjinal kesimini oluşturan topluluklardır. Bu kesimler son çare olarak propagandas ı yapılan görüşleri kabul etmeye elveri şli kesimlerdir.
Bütünleşme propagandası ise, belirli bir düzeye ulaşmış toplumların durumlarını geliştirme veya en az ından mevcut durumu koruma amac ına yönelik olarak yürütülebileceği gibi, karışıklık propagandasının amacına ulaşması halinde, karışıklık
propagandası terkedilerek bunun yerine ikame edilen bir propaganda türüdür. Lenin'nin, Hitler'in, özellikle de Mao'nun önce karışıklık propagandasını uygulayıp,
amaca ula ştıktan sonra bütünle şme propagandasını uyguladıkları belirtilmektedir87).
Karışıklık propagandasmm ve bütünle şme propagandas ının halkla ilişkiler faaliyetleri ile tamamiyle çeli ştikleri söylenebilir. Özellikle, kar ışıklık propagandas ının, belki de halkla ilişkiler ile en çok çelişen propaganda türü oldu ğu öne sürülebilir.

C DİKEY VE YATAY PROPAGANDA
-

Dikey propaganda, bir örgütün veya bir liderin hedef kitleden daha üstün olduğu varsayırnına dayanan propaganda türü olup, karşıtlık ve pozitif propaganda olmak üzere iki alt türünün bulundu ğu belirtilmektedir(88).
Karşıtlık propagandası , liderin üstün olduğunu kabul etmesi dolayısıyla, lidere
insanüstü nitelikler atfeder. Bu yüzden liderin bütün söyledikleri do ğru olarak ka
bul edilir. Lider ile kitle birbirinin kar şıtı olarak kabul edilir. Propaganda faaliyetleri
boyunca lider yüce bir varl ık olarak takdim edilir. Totaliter ülkelerde yürütülen oropaganda faaliyetlerinin karşıtlı propagandasını benimsedikleri söylenebilir.
Pozitif propaganda da dikey bir propaganda türü olmakla birlikte, demokratik
niteliği ağır basmaktadır. Bu propaganda türünde, lider kitle ile ili şki kurar. Kitleyi
meydana getiren bireylerle görü şür, el sıkışır, dertlerini dinler. Halk adamı , halktan
biri, halkla içiçe bir lider izlenimi yarat ılmaya çalışır.
Yatay propagandan ın da iki türünün olduğu, bunların da, Çin tipi propaganda
ve halkla ilişkiler tipi propaganda oldu ğu öne sürülmektedir(89). Çin tipi propaganda
da, hedef kitle içerisinde yer alan bütün bireylerin ayn ı düzeyde ele alınması ve propagandanın doğrudan doğruya lider tarafından değil de, liderin yandaşları tarafından yürütülmesi temel ilkedir. Bireyler grup içerisinde birbirini etkiledikleri gibi,

(87) DONMEZER, Sulhi: a.g.e, s. 407
(88) TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 489
(89) TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 490

grubun her üyesi grup bilincinin oluşmasına katkıda bulunduğu inancındadır. Bu
propaganda türünün mant ığa dayanmast, her grup üyesine de ğer verildiği izleniminin verilmesi başarı şansını artırıcı rol oynamaktadır. Mao döneminde Çinkle bu propaganda türünün yürütülmü ş olması ve çok başarılı sonuç vermesi, bu şekilde adlandırılmasına neden olmuştur(90).
Halkla ilişkiler tipi propaganda ise demokratik ülkelerde, demokratik kurallara bağlı kalmarak yürütülen bir propaganda türü olup, propaganda türleri içerisinde, halkla ilişkilere en yakın uygulamalar içermesi nedeniyle bu şekilde adlandırılmıştır. Bu propaganda anlay ışı , halkın güven ve desteğini kazanma amac ına yönelik
olması bakımından, yukarıda sözü edilen propaganda kurallanndan ziyade, halka
bilgi vermek, halkın gözünden Kaçan, halk ı olumsuz yönde etkilemesi söz konusu
davranış ve tutumları sergilemek, halktan yana kesin tav ır almak halkla ilişkiler tipi
propagandanın dayandığı temel ilkelerdir. Propaganda faaliyetlerinin halkla ili şkiler olarak adland ırıldığı görüşünün ortaya atılmasının en önde gelen nedeni olarak
kabul edilebilir.

a

D- USSAL PROPAGANDA VE TUTKUSAL
PROPAGANDA

:
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Ussal propaganda bilimsel verilere dayal ı olarak yapılan propaganda türüdür(91). Bu propagandan ın içeriği, büyük ölçüde çeşitli bilim dallannın verilerinin
bir sentezi biçimindedir. Daha çok bilgiler rakamlarla, istatistik sonuçlar ına, şekil
ve grafiğe dayalı olarak verilmeye çal ışılır. "Rakamlar yalan söylemez" görü şü temel ilke olarak al ındığından, sayısal ifadelerin kitleleri daha çok etkileyece ği kabul
edilir.
Gerçekten, aşırı olmamak kaydıyla, rakamlara, şekillere ve grafiklere dayal ı
olarak verilen bilgilerin daha inandırıcı olduğu, kitleleri daha çok etkiledi ği söylenebilir. Ancak, hedef kitlenin e ğitim düzeyine uygun olması , bu propaganda türünün
başarısının önemli bir önkoşulu olmaktadır.
Tutkusal propaganda olarak nitelendirilen propaganda türünde ise, 'hedef kitlenin çoşkulu bir anda kendisine verilen her şeyi muhakeme süzgecinden geçirmeksizin kabul edece ği varsayımına dayanmaktad ır. Hedef kitlenin tutkulann ın belirlenmesi, onu heyecanland ıracak, hatta galeyana getirecek temalarm bulunmas ı , bu tema içerisinde verilecek mesaj ın sunulması gerekmektedir. Bu yüzden, önce hedef
kitlede bir çoşku yaratan konular ın ortaya konması zorunlu olmaktadır. Ulusal, dinsel duygular yanında, savaş ve nükleer tehlike gibi konular, en çok yararlan ılan konular arasında yer almaktad ır.

V- BAŞARI KOŞULLARI
Propaganda ile halkla ili şkiler başarı koşulları bakımından özdeş bir nitelik taşımaktadırlar. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için, faaliyetlerin
"Dört Adım" kuralı olarak belirtilen( 92), esaslara dayandınlması gerekmektedir. Bu
(90) TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 492
(91) TOLAN, Barlas: a.g.e., s. 492
(92) ASNA, Alaaddin: Halkla İlişkiler, Ankara, 1969, s. 160.

kurallann propaganda içinde aynen geçerli oldu ğunu söyleyebiliriz. Dört adım kuralı , halkla ilişkiler uygulamalarının aşamalannı ortaya koymaktadır. Bunlar sırasıyla:
—Bilgi toplama,
—Planlama,
— Uygulama,
—Sonuçların Değerlendirilmesi.
Bu aş amalar, modern yönetim tekniklerinden birisi olarak kabul edilen sistem
yaklaşımının işleyişine de uygun düşen, amaçlarla sonuçları sürekli olarak karşılaştırma imkânı veren, istenen sonuca ula şılıncaya kadar girdilerde de ğişiklik yapılmasını ve başarı şansını artıran bir özellik ta şımaktadır. Ancak, propagandanın amacının farklı olmasından kaynaklanan ve propaganda için geçerli baz ı başarı koşullarının bulunduğunu da söyleyebiliriz.

A- PROPAGANDANIN YAPILIŞ BİÇİMİ
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Propagandanın halkla ilişkilerden farklı olarak kendine özgü başarı koşullarından biri olarak, propagandan ın yapılış biçiminin olduğunu ifade etmek mümkündür.
Propagandanın başanlı olabilmesi için her şeyden önce uygun propaganda türünün ve tekni ğinin seçilmiş olması gerekir. Her yerde ve her ortamda ba şarılı sonuç
veren bir propaganda türü bulunmad ığı gibi, tekniği de yoktur. Propaganda türünün
ve tekniğinin, hedef kitlenin özellikleri dikkate al ınarak belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yapılması , halkla ilişkiler için geçerli olarak kabul edilen, dört ad ım kuralına göre yapılabilir. Fakat, içeri ğin belirlenmesi, özellikle de sonuçlann cle ğerlendirilerek, başarı derecesinin ortaya konulmas ı , halkla ilişkiler için geçerli ölçütlerden
yararlanılması , her iki faaliyet alan ının farklı amaçlar taşıması nedeniyle mümkün
bulunmamaktadır.
Aynca, propagandan ın başarı koşullan olarak, tekelleş me, yönlendirme ve yan
desteklerden yararlanma sayılmaktadır(93). Belirtilen bu ba şarı koşullarının da propagandaya özgü koşullar olduğu açıktır.

B- KARŞİ PROPAGANDANIN ETKISIZ HALE
GETIRILMESI

Bu başarı koşulunun da tamemen propagandaya özgü bir ko şul olduğu kolaylıkla anlaşılır bir mahiyettedir. Propaganda faaliyetlerinin etkisiz k ılınması amacıyla,
düşmanı kendi silahı ile vurma, fikrine dayalı olarak, kar şı propaganda faaliyetlerine girişilir. Propagandacının, yaptığı propagandan ın etkisi ortadan kaldırmaya yönelik olan, bu faaliyeti etkisiz k ılması gerekir. Bu amaçla, propaganda faaliyetleri ile
birlikte, karşı propaganda faaliyetlerini de yürütmeyi durumunda kal ır.
Karşı propaganda faaliyetleri en az, hatta baz ı hallerde propaganda faaliyetlerinin yürütülmesinden daha büyük önem ta şır. Propagandan ın içeriğini, propagandacinin belirlemesine karşılık, karşı propagandanın içeri ğinin belirlenmesi, düşman
,

(93) LAZERFIELD, Paul E ve MER7'0N, Robert K.: a.g.m., s. 340 - 344
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olarak nitelenen güçlerin faaliyetlerine göre belirlenir. Bu yüzden kar şı propagandanın dayandırılması gereken bazı esasların bulunduğu kabul edilmektedir(94).
1 RakibinTemalar ını Bulmak
Propagandan ın etkisiz kılınması için, onun dayandığı ana temarım bulunması
ve bu ana temanın karşı propaganda yoluyla etkisiz kılınınası gerekir. Ana temalara
yönelik olmayan kar şı propaganda, belirli ölçüde de olsa, yenilgiyi kabul etmiş izlenimi yaratabilir. Bu yüzden, rakibin propaganda faaliyetlerinin iyi izlenmesi, ele al ınan konuların analizlerinin iyi yap ılması , işlenen fikirlerin, öne sürülen kanıtların,
yapılan suçlamaların, saptırılan gerçeklerin ortaya konulmas ı ve kendi hakhlığımı
zın kanıtlanması gerekir. Yanıtsız kalan her suçlama, kabul edilmiş sayılabileceği
için, bütün suçlamalar ın yanıtlanması karşı propaganda için bir zonmluluktur.
2- Zayıf Noktalara Sald ırmak
Karşı propagandanın etkisinin artınlabilmesi için rakibin zayıf noktalannın tesbit edilerek, bütün sald ırıların bu noktalarda yo ğunlaştırılması gerekir. Böylece,
propagandanın hedef kitle üzerindeki etkileri kald ınlır veya en azından, azalt ıhr.
Bu yapılırken, mümkün olduğunca, rakibin bize kar şı kullanabileceği zayıf noktalar
ortaya konmaz.
Bu durumda propaganda gerçek bir sinir sava şına dönüşür. Çünkü, rakip kar şı
propagandaya kar şı , yeni bir karşı propagandaya girişeceği için, propagandan ın
"Karşı" olma özelliği artarak devam eder.
3- Güçlü Olan Dü şman Propagandasına Asla Karşıdan
Saldırmamak
Eğer bazı alanlarda düşman olarak nitelenen propagandac ı güçlü ise, karşı propaganda faaliyetleri boyunca bu alanlara hiç de ğinmemek gerekir. Aynca, yap ılacak
karşı propaganda rakibin propagandas ı yanında çok etkisiz kalacaksa, bu durumda,
rakibe dolaylı yollardan saldırmanın daha uygun olaca ğı söylenebilir. Aksi takdirde,
propagandanın etkisini azaltaca ğımız yerde, onun etkisini bir kaç kat art ırmış olabiliriz.
4- Rakibe Saldırmak ve Küçük Düşürmek
Propagandanın bir savaş türü olarak görülmesi, sava ş için kullanılan terimlerin
bu alanda da kullanılmasını normal kılmaktadır." En iyi savunma saldırmaktır" olarak bilinen bir sava ş taktiğinin propaganda konusunda da geçerli oldu ğunun kabul
edilmesi, karşı propaganda faaliyetlerinin yürütülmesinde en geçerli yöntem olarak
benimsenmesine neden olmu ştur.
Rakibe saldırmak, onu suçlamak, küçük düşürmek, onunla alay etmek, ona iftira etmek, propagandan ın etkisinin azalmas ına veya.ortadan kalkmasına yol açacaksa bunlar derhal yap ılır. Propagandacı da, bunlan yapılabileceğini önceden tahmin edece ği için, buna fırsat vermemek için çaba gösterecektir. Fakat, propaganda
karşısında suskun kalmak, propagandacının iftira, alay etme, küçük dü şürme ve suçlamalarına karşılık vermeme, hedef kitlede propagandac ımn söylediklerinin tamamiyle gerçekleri yans ıttığı izlenimi yaratabilece ğinden, karşı saldırıya geçme en geçerli yol olarak izlenmektedir.
(94) DOMENACH, Jean - Marie: a.g. e., s. 76 - 79
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Fransız liderlerden Clemanceau'nun kendisine yöneltilen bütün ele ştirilere ve
suçlamalara anında cevap vermesinin, rakiplerini etkisiz kılmada büyük rolü oldu ğu
ifade edilmektedir(95).
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5- Rakibin Propagandas ını Olaylarla Çelişkili Bir Duruma Sokmak
Rakibin propagandasının gerçekleri yansıtmadığı , karşı propaganda yoluyla ortaya konulmaya çal ışılır. Ancak, hedef kitle bu durumda hangisine inanaca ğına karar vermede güçlük çekecektir. Propagandac ının öne sürdüğü görüşlerin, somut
olaylarla çeliştiğinin ortaya konulmas ı halinde kitleler, iddialardan ziyade somut
olaylara inanma eğiliminde olduğundan, propagandacının öne sürdüğü görüşlerinin
çürütülmesi mümkün olacaktır.
Propagandacı faaliyetlerini sürdürürken, somut olaylarla çeli şmeyen temalar
işlemeye çaba gösterecektir. Fakat, gerçe ği yansıtmayan her konuda olduğu gibi,
propagandacının öne sürdüğü iddiaların gerçeğe dayanmarnası halinde bunlann somut olaylarla çeli ştiğinin ortaya konmas ı mümkündür. Kaldı ki, yetenekli bir karşı
propagandacı , propagandacmın gerçekleri yans ıtan ifadelerini bile, çe şitli kelime ve
zeka oyunlanyla somut olaylarla çeli ştiği izlenimini yaratabilir.
6- Rakibi Gülünç Dü şürmek
—Rakibi gülünç duruma dü şürmek mevcut hikaye, fıkra ve gülünç olayların kahramanlarının değiştirilmesi veya yenilerinin bulunmas ı yoluyla yapılır. Çeşitli benzetmeler yanında, bu alanda karikatürcülere ve komedyenlere büyük görev dü şmektedir. Rakibin gülünç durumunu gösteren karikatürlerin ço ğaltılarak dağıtılması veya hedef kitle tarafından gülünç bulunaca ğına inanılan rakibe ait fotoğrafların
dağıtılması en çok yararlan ılan yöntemlerdir.
Belçika'da bir seçim kampanyasmda, rakip aday ın gülünç duruma düşürülmesi
için "Oyumu X'e veriyorum. Çünkü e şeğim" yazılı pankartların eşekler üzerine asılarak sokaklarda dola ştınlması , seçmenler üzerinde büyük etki yap ınıştır(96).
7- Kendi "Güç İklimini" Üstün Kalmak
Kitlelerin güçlüden yana olma e ğilimleri karşı propagandada gözden kaw ılmaması gereken konulardan birisidir. Bu yüzden, propagandac ı sürekli olarak güçlü olduklarını , güçlerinin her geçen gün büyük art ış gösterdiğini hedef kitleyi etkilemek
için ileri sürer. Karşı propagandacının da kendi gücünün daha fazla oldu ğu kamtla
ma girişiminde bulunmas ı propagandacının iddia ettiği gibi güçlü olmadığını , tam
aksine giderek güç yitirdi ğini, somut olaylardan örnekler vererek, sa ğlam kanıtlar
göstererek ortaya koymas ı gerekir.
Özellikle demokratik ülkelerde, siyasal partiler aras ında görülen propaganda
kampanyalannda, seçim sonuçlar ının değerlendirilmesinde, kendi güç iklimini üstün kılma çabalarına sık raslanmaktadır. Seçimi kazanan partinin de, kaybeden partinin de kendini güçlü saymas ı , başarılı olduklannı öne sürmeleri, hedef kitlelerin
güçlüyü ödüllendirme, güçsüzü cezaland ırma eğiliminde olmaları ile açıklanabilir.
(95) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e, s. 77
(96) DOMENACH, Jean - Marie: a.g.e., s. 79
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SONUÇ
20. Yüzyıl için atom çağı , iletişim çağı , bilgisayar çağı , propaganda ça ğı , kitleler
çağı gibi adların kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzy ılın adı ne olursa olsun, ister belirtilen bu adlardan biri, ister daha ba şka şekilde bir adlandırma yapılsın, bunlardan
hiçbiri, 20. yüzyılda, savaşlarda ölen insan sayısının, diğer yüzyıllara nazaran, utanç
duyulacak bir say ıya ulaştığı gerçeğini de ğiştiremez. Bu yüzy ılın başka bir özelliği
olarak, refah, e ğitim ve kültür düzeyinin di ğer yüzyıllara göre mukayese edilemeyecek kadar yükselmi ş olması ; bilim ve teknoloji alan ında ulaşılan düzeyin dünya boyutunu çoktan aşarak, uzayda büyük mesafeler kaydedilmi ş olmasıdır. Bu çelişkili
durumları birlikte ele alıp incelediğimizde, insanların medenileştikçe vah şileştikleri, sonucu ortaya çıkmaktadır.
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Bütün herşeye rağmen, içinde bulundu ğumuz yüzyılın insanın öneminin arttığı
bir yüzyıl olduğu söylenebilir. Yönetim şekilleri ne olursa olsun, bütün ülkelerin yöneticileri, yönettikleri insanlar ın desteğini arama e ğilimine girmişlerdir. Geçmi şteki, totaliter yönetimlerden farkl ı olarak, halk ı etkileme, yönlendirme, onlara bir görüşü benimsetme çabalar ında da bir artış görülmüştür. Bu tür çal ışmalann artmas ına paralel olarak, kitle ileti şim araçlarında da, inanılmaz boyutlara varan geli şmeler gözlenmiştir. Bu iki gelişmenin aynı yöne yönlendirilmesi, propaganda ve halkla
ilişkilerin bugünkü anlamda ele al ınmaları sonucunu do ğurmuştur.
Dünya Savaşlan, Lenin, Mussolini, Hitler ve Mao'nun iktidara gelmeleri, Doğu ve Batı Bloklannın ortaya çıkması , demokratik ülkelerdeki siyasal partilerin iktidar mücadeleleri propagandan ın etkili bir silah olduğunu göstermesine ba ğlı olarak, propaganday ı günümüz insanının, kendi arzu ve iradesine ba ğlı olmaksızın, hayatının bir parças ı haline getirmiştir.
20. Yüzyıl bilimsel alanda da büyük geli şmelere sahne olmu ştur. Daha önceleri
bilinmeyen pek çok alan ın, bir bilim dalı haline gelmesi yan ında bilinen bütün alanlarda da geometrik dizilerle ifade edilebilen boyutlarda ilerlemeler olmu ştur. Bu gelişmeler, sadece fen bilimleri alan ıyla sınırlı kalmayıp, sosyal bilimler alanında da
görülmüştür. Bilimsel çalışmaların verilerinin yoğun kullanımı , her şeyin odak noktasını oluşturan insanların etkilenmesi, onlann güven ve desteklerinin kazan ılması
alanlarında da kullanılmaya çalışılmıştır. Bu yöndeki çalışmalar, halkla ili şkiler faaliyetlerinin yoğunlaştınlmasına yol açmakla kalmamış , halkla ilişkiler adıyla yeni bir
bilim dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu açıdan bakıldığında, halkla ilişkiler ve propaganda ayn ı dönemde gelişmeye
başlamalan, ayn ı tekniklerden yararlanmalan ve belirli bir hedef kitleyi etkilemeye
yönelmeleri bak ımından benzerlikler göstermektedirler.. Ancak, bu benzerliklere
rağmen, amaçlarının farklı olması , içeriklerinin farkl ı olması bu iki faaliyet alan ını
birbirinden önemli ölçüde ay ırmaktadır. Amacı ve içeriği farklı olan iki faaliyet alanının, esasa yönelik olmayan benzerliklerinden dolay ı , aynı olarak nitelendirilmeleri , büyük bir yanılgı olacaktır.
Dünyadaki demokratikle şme sürecinin artarak devam etmesi, totaliter yönetimlerin yerlerini demokratik yönetimlere b ırakması , ülkeler ve kurumlar düzeyinde demokratik kuralların tam olarak uygulanmas ı propaganda ile halkla ilişkileri, birbirine yaklaştırsa bile, bunlann özde şleşmelerini hiçbir zaman sağlamayacaktır. Bu iki faaliyet alanının amaçları farklı olduğu sürece, bu iki kavramı özdeşleştirme çabalan bir sonuç vermeyecektir.
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TÜRK ÇEVRE TE ŞKİLATININ
YAPISI VE SORUNLARİ

Yı-d. Doç. Dr. Kemal Görmez (x)
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GIRIŞ
Çevrenin çok değişik tanımları yapılmasına rağmen, bunların en tutarlısı "Insanı etkileyen ve ondan etkilenen d ış şartların tamamıdır" şeklinde yapılan tanımdır.
Çünkü kavramın böyle algılanmaması halinde sorunun boyutları ve ona yönelik çözümlerin kısmi kalması tehlikesi ile karşı karşıya kalınılmaktadır
İnsanlık, doğuşundan beri bir çevrede, onunla etkile şim içinde yaşamıştır. Bu
etkileşim önceleri uyum içinde gerçekle şirken, insanın tabiatla olan dengesinin ciddi bir biçimde bozulmas ı günümüze kadar da hızlanarak sürrnü ştür. Bu bozulma sü
recine paralel olarak da insanl ık çevre sorunlar ına çözümler aramaya ba şlamıştır.
Ancak pek çok çabaya ra ğmen, anılan sorunların insan ve diğer canlıları tehlikeden
koruyamadığı da görülmektedir. Ayrıca kirlenme ve bozulma sürekli olarak artmaktadır.
Çevre sorunlarını önlemeye yönelik tedbirlerin bir otorite koordinasyonunda
toplumun tamamını kapsayacak bir biçimde gerçekle ştirilmesi esastır. Burada toplumsal bilincin etkisini inkar etmek niyetinde de ğiliz. Çünkü, çevreyi koruman ın en
iyi yolu toplumun çevreye sahip ç ıkmasıdır. Ancak, bütün kamu hizmetleri gibi çevre korunmas ı ve geliştirilmesi de toplumsal bazı grupların yanında kamu otoritelerinin de görevidir. Biz bu çal ışmamızda Türkiye'de çevre sorunlar ının önlenmesinde,
varolan kamu örgütlenmesinin yap ısı ve sorunları üzerinde durmak istiyoruz.
TÜRKIYE'NİN ÇEVRE POLITIKASİ
Türk çevre teşkilatını incelemeden önce, k ısaca,Türkiye'nin çevre politikas ının
bir özetini vermenin faydal ı olduğu kanaatindeyiz.Çünkü çevre yönetimi, çevre te şkilatı , çevre politikas ının bir sonucu olarak kurumla şmakta ve uygulamaya geçmektedir.
Çevre Politikas ı genel bir tanımla, bir ülkenin çevre konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesi anlam ına gelir. Bu politika k ısaca insanların sağlıklı bir çevrede yaşamaları , tabii çevrenin muhafazas ı ve geliştirilmesi olarak özetlenebilir.'
(x) G.Ü. İ . İ .B.F. Öğretim Uyesi
(1) lı kz.T.Ç.S.V: Türkiye'nin Çevre Politikas ı , Ankara, 1988.
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Türkiye'de çevre ile ilgili politikalar ın oluşturulması oldnkça eskiye dayanır.
Cumhuriyetten önce, Fatih dönemindeki Budin Kanunnamesi, 1900'larda ç ıkarılan
Asâr-ı Atika Nizamnamesi, Ebniye Nizarnname ve Kanunlar ı gibi pek çok düzenlemenin varolduğunu biliyoruz,
Osmanlı'dan Cumhuriyete geçi şte de konu ile ilgili bazı yasal düzenlemeler yapılmıştın
_1930 yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunun ve Umumi H ıfzısıhha Kanunu,
bunun en iyi örneklerindendir. Özellikle Umumi Hıfrısıhha Kanunu, dönemine göre oldukça önemli ve çevre konusunda duyarl ı hükümler içeren hukuki metinlerdir.
Ama Türkiye'de çevre ile ilgili politikalar ın oluşturulmasında 1970'li y ıllarda
artma görülmüştür Stockholm'de toplanan Birle şmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı'mn bütün dünya'da yaratt ığı ekolojist anlayış Türkiye'yi de etkilemiştir. Aynı
şekilde Batı Avrupa'da başlayan ekolojist hareketlerin'de h ızla taraftar toplamaya
başlaması ülkemizde de aydınlar ve bazı bürokratik kademelerde etkili olmaya ba şlamıştır. AncakTürkiye'de çevre politikas ının hukuki düzenlemelerin artmas ı şeklinde değişmesinde, esas faktör, çevre sorunlann ın 1970'li yıllardan sonra ciddi bir biçimde artmaya başlamasıdır.
Türkiye sanayileşme hamlelerine 1950'lerde ba şlamış ve sanayile şme - şehirleşme hızının artması ile, çevre sorunlar ında da art ış görülmeye başlamıştır. Bunun bir
sonucu olarak 1961 Anayasas ı'nda doğrudan çevre ile ilgili olmamakla birlikte,
49.maddesinde konut ve çevre ile ilgili baz ı düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde
bazı düzenlemelerin daha yap ıldığını biliyoruz. Ancak bunlar bütün çevre alanlar ını
düzenlemekten uzak kalan ve Su ürünleri Kanunu, Eski Eserler Kanunu gibi temel
kanunlarla, daha önceden varolan baz ı kanunlara çevre ile ilgili baz ı değişikliklerin
eklenmesi şeklindedir. Bunlara örnek ise imar Kanunu, Orman Kanunu gibi kanunlardır. Yalnız 1970'li yılların sonlarına doğru Ankara'nın hava_kirliliği başta olmak
üzere bazı kısmi kirlenmeleti önlemek için özel düzenlemelerin yap ıldığını görüyoruz.
1982 Anayasası'na kadar olan dönemde oluşturulan politikalardan farkl ı ve dönemin özelliklerini aşan bir faaliyet olarak 1978 yılında Çevre Müşteşarlığı'mn kuruluşunu gösterebiliriz. Gerçi daha önce 3. Be ş Yıllık Kalkınma Planı'nda ilk defa çevre sorunlarından ayrı bir başlık altında bahsediliyor ve baz ı önlemlerin geliştirileceği
ifade ediliyordu ama uygulamada en önenıli girişim Çevre Müste şarlığının kuruluşudur. 1978 yılında kurulan Çevre Müste şarlığı ve Başbakanlık ÇevreTeşkilatı 1984 yılına kadar faaliyetini sürdürmü ştür.
Çevre alan ında günümüzdeki düzenlemelerin temelini, 1982 Anayasası oluşturmaktadır. Bu Anayasanın 56. maddesi ve 63. maddesi doğrudan çevre sorunları ile
ilgili olup, bu dönemde ç ıkarılan pek çok kanuna kay, naklık etmiştir. Aynca bu Anayasa"çevre hakkı"nı bir insan hakkı olarak kabul edip anayasal güvence alt ına almıştır(2).
1982 Anayasas ı ile birlikte çevre hakk ı ve çevre de ğerlerinin hızla pozitif hukuka geçtiğini görüyoruz. Bunun ilk örnekleri 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı
Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür veTabiatVarlıklannı Koruma Kanunu ve Bo ğaziçi
,

(2) Görmez, Kemâl; "Çevre, Çevre Sorunlan ve Çevre Politikaları Üzerine Baz ı Mülnhazalar" Türkiye Günlüğü, Sayı 3, Haziran 1989 s. 9
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Kanunu'dur. Daha sonra Milli Parklar kanunu, Turizmi Te şvik Kanunu, Kıyı Kanunu, İmar Kanunu gibi kanunular yürürlü ğe girerek çevre korunmas ı alanında önemli boşluklar doldurulmu ştur.
Aynı dönemde Çevre kanununun öngördü ğü yönetmeliklerden Gürültü KontrolYönetmeliği, Hava Kalitesinin KontrolüYönetmeli ği, Su Kirliliği KontrolYönetmeliği gibi bazı yönetmelikler de yürürlü ğe girmiştir. Ancak bu dönemde çevre ile
ilgili kanunlann pratiğe geçirilmediği, en azından yeterince uygulanmad ığı görülmektedir(3). Dönemin iktidarlann ın kalkınma anlayışının, doğal dengeyi ikinci plana iten bir muhtevaya sahip olmas ı , diğer taraftan çevre ile ilgili olarak ç ıkarılan hukuki düzenlemeler aras ında ihtilafların bulunması(4) (5), hukuki düzenlemelerin yeterince korumacı olamadığı ve kirlenmenin devam etmesini önleyemedi ğini göstermektedir.

TÜRK ÇEVRE TE ŞKILAT'
Çevre te şkilatından doğrudan doğruya çevre sorunlan ile ilgili yani korumaya
ya da geliştirmeye yönelik kurulu şları anladığımız için çevre ile ilgili olan bütün kuruluşlardan bahsetmek anlams ız olacakt ır. Çünkü geniş anlamıyla insani bütün faaliyetler çevre ile ilgilidir. Bu bak ımdan 1970'li yıllara kadar kurulmu ş çevre ile ilgili
olan kuruluşları çevre te şkilatı saymak pek anlamlı olmayacaktır. Hemen belirtmek
gerekirse, İmar Iskan Bakanl ığı , Sağlık Bakanlığı , Hıfzısıhha Enstitüsü gibi kuruluşlar, cumhuriyetin ilk y ıllarından beri çevre ile ilgili görevler yapan kurulu şlardır.
Hatta belediyeler ve köyler Osmanl ı Devletinden bu yana çevre ile ilgili bazı görevler yürütmektedirler. Biz bu yaz ımızda çevre te şkilatını , ilgisi ve sorumluluğu, olduğu noktalarda da diğer kurulu şları incelemeye çalışacağız.
Daha önce çevre ile ilgili faaliyetlerin ve özellikle politika olu şturmanın 1970'li
yılların sonlarına doğru arttığını belirtmiştik. Bu anlamda Üçüncü Be şYıllık Kalkınma Planı'nın da önemli bir yeri olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu dönemde bilimsel
faaliyetler artm ış , çevre ile ilgili birimler ço ğalmış ve 1974 yılında DPTbaşkanlığında "Çevre Sorunlan Daimi Dan ışma Kurulu" kurulmuştur. Yine ayn ı yıl İmar iskan
Bakanlığı'nın başkanlığında, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gıda Tanm ve Hayvancılık, Sanayi veTeknoloji, Eneji veTabii Kaynaklar, Turizm veTan ıtım Bakanlıklan'ndan-olu şan Çevre Sorunlar ı Koordinasyon Kurulu'nun kuruldu ğunu görüyoruz(6). Yine, Sağlık ve SosyalYard ım Bakanlığında "Çevre Sa ğlığı Koordinasyon Komisyonu", Dışişleri Bakanlığı başkanlığında "Kuruluşlararası Komisyon" gibi çe şitli kurum ve kuruluşlar da bu dönemde kurulmu ştur(7).
Çevre sorunlar ı ile ilgili doğrudan görevli ilk kurulu ş 27/7/1978 gün ve 16041 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ıyla kurulmu ştur. Bu kurulu ş Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 'dır(8). Müsteşarlığa, çevre ile ilgili politika tesbit etmek, kurulu şlar arasında
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Öz, Esat; "Dünya'da ve Türkiye'de Ekoloji Hareketinin Geli şimi Çevre Koruma Derneklerinden
Siyasal Partilere", Türkiye Günlüğü, Sayı 3, Haziran 1989, s. 33
Görmez; a.g.e. s. 9
Sönmez, Tultd; "Hukuken E şref Saatinin Ayar ı", Mülkiyeliler Birli ği Dergisi, Sayı 120, Haziran
1990, s. 15 - 17.
Bulea,Aydan; "Çevre Sorunlar ı", Curnhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt. 11 - 12. s . 346.
İsbir, Eyüp; Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara 1986, s. 116
R.G. 12 Ağustos 1978, Sayı 16375

53

koordinasyonu sağlamak, yürütmeyi denetlemek gibi görevler verilmi ş, ancak bn
kurum aktif olarak faaliyet gösterememi ştir. Başbakanlık Çevre Müste şarlığı , Başbakanlık Çevre örgütü'nün bir birimi olarak Yüksek Çevre Kurulu, Teknik İnceleme Komisyonu ile birlikte faaliyetini sürdürmü ştür. BunlardanYüksek Çevre Kurulu, Başbakan veyaYardımcısının başkanlığında, Başbakanın uygun göreceği bakanlardan, DPT ve Çevre Müste şarlanyla iki müsteşar yardımosından cıluşmaktaydı ;
Müsteşarlık ise Eğitim, Mevzuat ve Finansman, Çevre Standartlan, Teknoloji ve
Uluslararası İlişkiler olarak dört ana hizmet biriminden olu şurken, üçüncü birim
olan Teknik İnceleme Komisyonu, Müsteşarlığın hizmetlerinden yararlanabilece ği
uzmanlardan olu şmaktaydı .
Bu kuruluş 1984 tarihinde Çevre Genel Müdürlü ğü'ne dönüştürülerek hizmet
vermeye ba şladı
(9 ).

ÇEVRE TE ŞKİLATININ MEVCUT YAPISI
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Türkiye'de çevre ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu gerçekle ştiren, çevre
koruması ile ilgili politikalar tesbit eden kurulu ş , Başbakanlık Çevre Müsteşarlığıdır. Çevre Müsteşarlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakk ında Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesinde "Çevrenin korunmas ı ve iyileştirilmesi, kırsal ve
kentsel alanda arazinin ve tabii kaynaklann en uygun şekilde kullanılması ve korunması, her türlü çevre kirlili ğinin önlenmesi, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile
tabii ve tarihi zenginliklerinin korunmas ı için Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı'nın kurulduğunu"(10) belirtmektedir. Bu maddede görüldü ğü gibi ülkemizin çevre
korunması ve geliştirilmesi ile ilgili esas teşkilatı , Çevre Müsteşarlığı olarak belirtilmektedir. Müste şarlık 1989 yılına kadar çe şitli evrelerden geçerek mevcut halini almıştir. 1978 yılında kurulan Ba şbakanlık Çevre Teşkilatı ve Çevre Müste şarlığı'nın
222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ba şbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldüğü ve bu kurumun da 1989 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü ğü
bilinmektedir. isimleri ve tinvarilan değişmesine rağmen bu kuruliışlann tamamı hemen hemen aynı görevlerle donatılmış ve teşkilat olarak ayn ı kalmışlardır. Ancak
görev ve yetkiler aynı kalmasına rağmen görevlilerde ve bazı organlarda küçük de ğişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Mesela Yüksek Çevre Kurulu olarak 1978 y ılında kurulan örgüt daha sonra isim de ğiştirerek Merkez Çevre Kurulu olurken, daha
sonraki yıllarda da aynı görevleri yapmaya devam etmi ştir. Aynı biçimde 1984 yılında Başbakanlığa bağlı Çevre Genel Müdürlü ğü'nün Taşra Teşkilatı olarak Mahalli
Çevre Kurulları öngörülürken daha sonra Çevre Kanununda yap ılan bir değişiklikle
İl Çevre Kurulları kurulmuş ayni anda aynı görevlerle donat ılmış iki teşkilat faaliyet
göstermeye başlamıştır. Bu durum 1989 yılında düzeltilerek, Çevre Müste şarlığı'nın
taşra teşkilatı olarak Mahalli Çevre Kurullan kabul edilmi ştir. Bu kuruluş da her ne
kadar teşkilat yapısında, yani ana hizmet birimlerinde geçti ğimiz on yıl içinde bazı
değişiklikler yapdıysa da aynı görevlerle faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Kısaca tabelalar ve isimler s ık sık değişirken örgütün temel yap ısı fazlaca değişmemiş , sadece kafa kan ştırmış ve bir türlü rayına oturmayan te şkilat havası vermiştir.
(9) R.G. 18 Haziran 1984, Say ı 18435
(10) R.G. 9 Kasım 1989, Sayı 20337
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Çevre Müste şarlığı'na, görev olarak çevrenin korunmas ı ve geliştirilmesi için
politika üretmek, Ülke Çevre Master.Plarn haz ırlamak, çevrenin korunmas ı ve geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, çevre standartlan belirlemek ve uygulan
masını sağlamak, kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak gibi oldukça önemli görev
ler verilmiştir. Bu görevleri yapacak dört ana hizmet birimi şeklinde teşkilatlanan
Müsteşarlıkta, Çevre Sorunları Başkanlığı , Planlama ve Kaynak yönetimi Ba şkanhgi, Koordinasyon Başkanlığı , Dış İlişkiler Başkanlığı olmak üzere faaliyet gösteren
birimler bulunmaktadır.
Taşrada ise Mahalli Çevre Kul-unan kurulmuş ve Çevre Mü şteşarlığı'nın küçük
bir taşra temsilcisi olarak dü şünülmüştür. Her ilde kurulacak bu birim Valinin ba şkanlığında İl İdare Şube Başkanlan, Belediye Başkanı , varsa o ilde bulunanYüksek
Öğretim Kurumu Temsilcisi ve Sanayi Odas ı , Ziraat Odalan Başkanları ve varsa
Çevre Müste şarlığı Temsilcisinden meydana gelmektedir. Kurulun Sekreteryasm ı il
Sağlık Müdürlüğü yerine getirmektedir.
2872 sayılı Çevre Kanununun de ğişik 3416 sayı ve 3.3.1988'de kabul edilen Merkez Çevre Kurulu daTürk Çevre Te şkilatun en üst organlarından biri olarak kar şımıza çıkmaktadır. Bu kurul Çevre Müste şannın başkanlığında Içişleri Maliye Gümrük, Bayındırlık ve Iskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve
Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı ile Devlet PlanlamaTe şkilatı Müsteşarlığı , Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara ştırma Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
yetkililerinden olu şmaktadır
Bu kurulun sekreterya görevini Ba şbakanlık Çevre Müşteşarlığı yapmaktadır.
Türkiye'de Çevrenin korunmas ıyla ilgili bütün görevler görünürde Ba şbakanlık
Çevre Müsteşarlığı'na verilmişken, 1989 yılında bazı özel görevlerle yeni bir örgüt
daha kurulmuştur. Bu örgüt Ba şbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Ba şkanlığıdır. 13 Kasım 1989 tarih ve 20341 say ılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan örgüte "Türkiye'nin sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak..." gibi görevler verilmi ştir. Bununla da kalınmamış ve bir "Özel Çevre Koruma Kurulu" olu şturulmuştur. Bu kurul Başbakanlık Müsteşan'mn Başkanlığında Turizm Bakanl ığı Müsteşan, Çevre Müsteşan, Orman Genel Müdürlüğü ile özel Çevre Koruma Kurumu Ba şkanından kurulu olup
görüldüğü gibi Merkez Çevre Kurulu üyelerinin baz ılanndan oluşmaktadır. Bu kurulun, görevleri ile Merkez Çevre Kurulu'nun görevleri aras ında benzerlik oldu ğu
gibi, oluşturulan bölgelerde kültür ve tabiat varl ıklar da olması dolayısıyla Kültür
Bakanlığı yetkilisinin bu kurumda olmamas ı da düşündürücüdür.
Başbakanlık Özel çevre Koruma Kurumu Ba şkanlığı iki ana hizmet biriminden
meydana gelmektedir. Bunlar, Etüd Plan Proje Uygulama Daire Ba şkanlığı ve Çevre Koruma, Araştırma ve inceleme Dairesi Ba şkanlığıdır.
Daha sonra yapılan bazı düzenlemelerle Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Bölgelerinde,,Kurumun taşra teşkilatı olarak çeşitli Özel Çevre Koruma Bölgeleri de olu şturulmuştur.
Hemen belirtmek gerekirse, bu kurul da Çevre Müste şarlığı gibi personel ve
benzeri açılardan yetersiz olup önemli bir faaliyet gerçekle ştirememiştir. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı da, çok önemli ve kapsamlı görevlerle donatılmış olmasına
rağmen bu görevleri ifa edecek yeterli personel, araç gereç ve malzeme ile donat ılmış değildir.
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Kültür ve Tabiat Varl ıklarının korunması da çevre koruma faaliyeti olarak
düşünülürse ilgili te şkilat da Çevre Te şkilatı sayılmalıdır. Gerçi Çevre Kanunu
nun amaç maddesinde ve Çevre Müste şarlığının Kuruluş Kanununun amaç maddesinde tarihi ve tabii çevreyi korumak görevi Müste şarlığa verildiyse de, Anayasanın 63. maddesinden hareketle düzenlenen 2863 say ılı Kültür ve Tabiat Varl ıklarını Koruma Kanunu "korunmas ı gerekli ta şınır ve taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklar-1 ile faaliyetleri cliizenlemek ve gerekli ilke ve uygulama kararlanm alacak te şkilatın kuruluş ve görevlerini tesbit etmek amac ıyla" çıkarılmıştır.
Dolayısıyla bu alanın korunmas ı özel bir kanupla ayn kuruma verilmektedir.
Hemen akla gelece ği üzere aynı alanda görevli iki kanun ve iki teşkilat karşımıza çıkmaktadır(11).
Anılan Kanun, Kültür Bakanl ığına bağlı olarak diğer çevre ile ilgili düzenlemeler gibi hemen bir KorumaYüksek Kurulu olu şturmuştur. Yüksek Kurul sekiz
tabii ve altı seçilmiş üyeden oluşmaktadır. Tabii üyeler, Bakanlık Müsteşan, Ilgili
Müsteşar Yardımcısı , Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı , Kültür Bakanlığı'nın
İlgili Genel Müdürü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İlgili Genel Müdürü veya Yardımcısı, Orman Genel Müdürü veya Yard ımcısı , Vakıflar Genel Müdür veya Yardımcısından oluşmaktadır. Ayrıca Koruma Kurulu Ba şkanlarından seçilen
altı üye de bu kurulun üyesidirler( 12).
Aynı kanunla oluşturulan Koruma Kurallar ı ise Arkeoloji, SanatTarihi, Müzecilik, Mimarlık, Şehir Planlaması konularında uzmanlardan bakanl ıkça seçile
cek üç temsilci, Yüksek öğretim Kurulunca kurumlar ının, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallanndan seçilecek, aynı daldan olmayan iki kişi,
görüşülecek konu belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı ya da teknik
temsilcisi, dışında ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık
İskan Müdürlüğü'nden iki kişi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar
Bölge Müdürü veya Teknik Temsilcisi, Orman Genel Müdürlü ğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilciden olu şur(13).
Ayrıca Kültür Bakanl ığı MerkezTe şkilatı'nda Kültür veTabiatVarl ıklan Genel Müdürlüğü ve Müzeler Genel Müdürlüğüde doğrudan çevre ile iigili faaliyet
gösteren kuruluşlar olarak görülmektedir.
Burada da görüldü ğü gibi KorumaYüksek Kurulu di ğer kurullarda yer alan
üyelerle benzerlik arzetmektedir. Baz ı Genel Müdürler hemen hemen üç kurulun da üyesi olurken, kurulların birbirleri ile koordinasyonu sa ğlanıyor gibi gözükse de, bu gerçekte böyle olmamaktad ır. Dolayısıyla birden fazla kurulu ş aynı
Çevreyi korumak için farkl ı biçimde faaliyet göstermektedirler.
Aynı şekilde bazı turistik yörelerin korunmas ı ile ilgili olarak Turizm Bakanhğı'nın da kendi bünyesinde bir te şkilatının olduğunu belirtmek gerekir. Yine Beledi
ye Kanunu, Büyük şehir BelediyelerininYönetimi Hakk ında Kanun Hükrnünde Kararname, Hıfzısıhha Kanunu gibi pek çok kanun, Belediyeler, Köyler ve İl Özel Idarelerine de çevre korunmas ı ile ilgili görevler vermiştir. Bunlar üzerinde aynnt ıya
girmeden MerkeziYönetim kuruluşlarından bazılarının da çevre ile ilgili görevlerini
belirtmek istiyoruz.
(11)
(12)
(13)
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Görmez, a.g.e. s. 9
Keleş , Ruşen; Kentleşme Politikası, Ankara 1990, s. 454
Keleş ; a:g.e. s., 454

MerkeziYönetim Kurulu şları dışında çe şitli bilimsel kuruluş ve bazı gönüllü ku
ruluşlarla, vakıfların çevre sorunlar ı ile ilgili faaliyet gösterdiklerini de belirtmek gerekir.
Tarım Orman ve Köyi şleri Bakanlığı da çevre sorunları ile doğrudan ilgili büyük ve önemli kuruluşları bünyesinde barındıran bir Bakanl ıktır.
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ğü, toprak, su, bitki, hayvan varl ığı , orman
ve benzeri do ğal kaynakların, bunlardan yap ılacak faydalanmalarda çevrenin
korunması hedeflerinin gözetilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Yine Tarım Orman Köyi şleri Bakanl ığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü çevre te şkilatı içinde çok büyük görevler yüklenen bir kurulu ş olarak görülebilir. Kurum içinde özellikle, Orman Koruma ve Yang ınla Mücadele Dairesi Ba şkanlığı ile
Milli Parklar Dairesi Ba şkanlığı doğrudan çevre ile ilgili görev yapan kurulu şlardır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı 'nın, özellikle do ğal çevreyi bozucu faaliyetleri dolayısıyla çevreyi korumaya yönelik tedbir almad ığı zamanlarda çevreyi kirleten bir bakanlık olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkündür. Onun için Maden Dairesi Ba şkanlığı ve Enerji Dairesi Ba şkanlığı'nın Türkiye'nin çevre korunmasında mutlaka diğer kurulu şlarla koordineli çalışması bir zorunluluktur.
Aynı şekilde bakanlık bağlı kuruluşlarından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de ve Petrol İşleri Genel Müdürlü ğü ve benzeri kurulu şlardandır.
Bir ilgili kuruluş olarak Ba şbakanlık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 27.8.1956
tarihinde kurulmu ştur. Daha sonra 9.7.1982 de yeniden düzenlenmi ş olup barışçı
amaçlarlaTürkiye'de atom enerj isinin kalk ınma planlarına uygun olarak ülke yarar ına kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Kurumun Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon Sa ğlığı ve Güvenli ği Dairesi,
Teknoloji Dairesi ve Ara ştırma Geliştirme Koordinasyon Dairesi olmak üzere dört
ana hizmet birimi bulunmaktad ır.
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Kurumun Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon Sa ğlığı ve Güvenliği Dairesi,
Teknoloji Dairesi ve Ara ştırma Geli ştirme Koordinasyon Dairesi olmak üzere dört
ana hizmet birimi bulunmaktad ır.
Bayındırlık ve iskan Bakanl ığı 'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlü ğü ve Afet
İşleri Genel Müdürlü ğü de çevre sorunlar ı ile ilgili kuruluşlardan sayılabilir. Yapı
İşleri Genel Müdürlü ğü bina ve tesislerle, konut ve iskanla ilgili hizmetler vermesi
açısından önemli bir kurulu ştur. Yine Afet İşleri Genel Müdürlü ğü de afete ili şkin
konularda koordinasyon amac ı güden kuruluştur.
Sağlık ve SosyalYardım Bakanlığı , Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü ğü,
toplumun sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sa ğlık hizmetlerinin verilmesini
ve bu hizmetlere halk ın katkı ve kat ılımını sağlamak amacı taşıyıp, bulaşıcı , salgın,
sosyal ve dejeneratif hastal ıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklık hizmetlerini de
yürütmektedir. Sağlıklı bir çevre haz ırlamak amacıyla, çevre sa ğlığını ilgilendiren
her türlü önlemi almak görevi de bulunan bu kurulu ş , sağlıklı olmayan müesseselerirı halk sağlığına zarar vermesini önlemekle de yükümlüdür.
Sağlık SosyalYard ım Bakanlığı'na bağlı Refik Saydam H ıfzısıhha Merkezi Ba şkanlığı da, özellikle G ıda Güvenli ği ve Beslenme Müdürlü ğü, Çevre Sa ğlığı Müdürlüğü, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlü ğü, Zehir Araştırmaları Müdürlüğü gibi
kuruluşlarıyla doğrudan çevre sorunlar ı ile ilgili bir kurulu ş olarak kar şımıza çıkmaktadır.
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TEŞKİLATIN BAZI SORUNLARI
Türkiye'de 1970, özellikle 1980 sonras ında çevre ile ilgili hızlı bir yasala şma görülmesine ra ğmen, yasaların hazırlanmas ında ve uygulanmas ında tam bir tutarl ılık
sağlanamamıştır. Dolayısıyla bu durum çevre te şkilatınada yansımıştır. Daha önce
de belirttiğimiz gibi büyük bir yetki ve görev karma şası yaşanmıştır ve henüz bu kargaşa giderilmiş de değildir. Bunun en belirgin yönü Çevre Kanunu'nun kendi maddeleri arasında görülebilir. Çevre Kanununun 12. maddesi Müste şarlığa pek çok konuda denetim yetkisi verirken, kanunun 15. maddesinde kirletici faaliyetin durdurulması ve benzeri baz ı yetkilerin Sağlık Bakanlığı'na verildiği görülmektedir. Bu ve
benzeri çeli şkiler temel yasalarda bile var iken , te şkilatlarda olmamas ı mümkün değildir.
Yine te şkilatların yanlış veya hatal ı da olsa tutarlı politika üretmeleri mümkün
olmayacak şekilde sürekli de ğişikliklere uğradığı görülmektedir.
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Mesela 1978 de Müşteşarlık olarak kurulan bir kurum, 1984 de Genel Müdürlük olarak örgütlenirken, yeniden 1989 y ılında Müsteşarlığa dönüştürülmüştür.
Merkez düzeyinde olan bu de ğişiklikler ana hizmet birimleri ya da ta şra teşkilatında
daha sık ve daha kapsaml ı olarak yaşanmaktadır.
Bir başka önemli sorun ise te şkilatların kuruluşunun sadece kanunlarda kalması ve bir türlü faaliyete geçememesidir. Mesela Çevre Müste şarlığının taşra örgütü
h e nüz kurulamamıştır. Bugüne kadar Mahalli Çevre Kurulu'nun kuruldu ğu il sayısı
10'u geçemediği(14) gibi bunlar da yeterince faaliyet gösterememektedir. Ayn ı şekilde merkez düzeyinde de Müsteşarlık gerekli personeli olu şturamam ıştır. Kuruluş
kanununda öngörülen, çevre uzman ı , çevre denetçisi kadrolar ına henüz hiç bir personel atanmadığı gibi çevre müşavirlikleri de faaliyet göstermemektedir. Ayn ı biçimde Kültür ve Tabiat Varl ıklarını Koruma Kanununun öngördüğü Koruma Kurulları
da tam olarak olu şturulmuş değildir. Ayrıca personel ve maddi aç ıdan donatılmış da
değillerdir.
Özel Çevre Koruma Kurumu Ba şkanlığı'nın da durumu di ğer te şkilatlardan
pek farklılık göstermemektedir. İşin bir başka yanı , çevre denetimlerini yapacak
çevre müste şarlığı , su kirliliği analizlerini Sağlık Bakanlığına, Karadeniz sahillerine
vuran varillerin içinden ç ıkan maddelerin kimyasal incelemelerini Polis Laboratuvarlarına yaptıracak kadar malzeme ve araçtan yoksun durumdad ır( 15).

(14) Zilelioğlu; Müsteşarlığın 9 Bölgede taşra teşkilatı oluşturmaya çalıştığını belirtmektedir.
luSilal; "Türk Çevre Mevzuat ına Genel Bak ış" Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 120 Haziran
1990, s. 10
(15) Gürseler, Güneş ; "Çevre İle ilgili KurumsalYapıdaYetersizlik ve Eksiklikler" Mülkiyeliler Birliği
Dergisi, Sayı 120, Haziran 1990, s. 11
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1970'li yıllardan sonra giderek önem kazanan ve zaman zaman insan hayat ına
dahi mal olabilecek çevre sorunlar ını , önlemeye yönelik mevzuatta büyük art ış olmasına rağmen, çevre sorunlar ının yine de artmaya devam etti ğini görüyoruz. Görüldüğü üzere bazı düzenlemeleri yapmak sorunun önlenmesine yetmemekte, mevzuatı çıkarmak, onu tutarl ı bir biçimde düzenlemek ve eksiksiz uygulamak önem taşımaktadır. Ayrıca mevzuattaki baz ı hatalar henüz yeterli bir çevre te şkilatının ku
rulmasını da engellemektedir.
Mükemmel bir çevre te şkilatı önermek ve bütün sorunlar ı çözeceğini söylemek
güç olmakla birlikte yukarda s ıralamaya çalıştığımız hataların en kısa sürede önlenmesi çevre sorunlarının boyutları= büyümesini engelleyebilir.
Bütün bunlara ra ğmen mevcut çevre kurulu şlan arasındaki görev ve yetki karmaşası ile koordinasyonsuzluk te şkilatın görünen en büyük problemidir. Koordinasyon görevi araç, uzman ve kaynaklarla donat ılacak bir çevre müste şarlığı , genel müdürlüğü ya da bakanlıkla gerçekleştirilebilir. Bunun hangi düzeyde temsil edilece ği
o kadar da önemli olmasa gerek. Ancak bütün yükün merkezi bir kurulu şta olması
sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Mahalli düzeyde yerel yönetimlere biraz daha yetki
ve sorumluluk verilerek Mahalli Çevre Kurullar ının biraz daha güçlendirilmesi ve
hızla teşkilatlanması bir zorunlıduktur. Yalnız bu kuruluş yukarıdan gelen emirleri
uygulamak yerine politika üreten ve uygulayan bir kurul olarak faaliyet göstermelidir.

'KOOPERATIFÇILIK
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EL YAZMASI ESERLERİMİZDE SÜSLEME SANATLARI
Adnan TEPECIK

GİRİŞ
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El yazması kitap süslemeciliği, Türkler'in İslâmiyet'i kabul etmesinden sonra
ele alınması gereken bir konudur.
Türklerden önce de Avrupa'da el yazmas ı eserlenie süsleme sanatlar ı vardı dini
kitaplarm çevresinde süsleme unsurlar ı kullanılıyordu.
Biz buradaTürk sanat ını ele alıp el yazması eserlerde yapılan çalışmaları inceleyeceğiz.
İslâmiyetin kabul edilmesiyle birlikte asıl formunu Fenikeliler'den alm ış olan
Arap alfabesi, Kur'an- ı Kerim'in yazıya dökülmesiyle birlikte daha bir önem kazan
mıştır.
Hazreti Muhammed'den sonraki halifeler ve özellikle Abbasiler döneminde hat
sanatı önemli bir merhale kat etmi ştir.
Türkler'in İslâmiyeti kabul etmesiyle birlikte Uygur Türkled'inde zaten var
olan güzel yazı yazma alışkanlığı İslâm yazıları için bir yol ve ideal olmu ştur.
Yazı ilk önceleri bir ileti şim aracı iken, daha sonralar ı insanlar tarafından sanat
eseri amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Dünyadaki bütün yaz ı sistemlerinin bu
amaç doğrultusunda kullanıldığını görüyoruz.
Türkler'in İslâmiyeti kabul etmesinden sonra yazıda olduğu gibi alınmış ve bütün yazışmalar Arap alfabesiyle yap ılmaya ba şlamıştır. Bu sistemi bünyelerine kolayca kabul eden Türkler, yaz ıyı bir sanat eseri olarakta kullanmaya ba şlamışlardır.
Bununla da yetinmemişler yazılan eserlerin çevresinin daha güzel görünmesi için
süsleme unsurları oluşturmuşlar ve ortaya mükemmel soyut eserler ç ıkmıştır.
13ugünkü sanat tarihçiler ve resim ele ştirmenleri bu eserlere ça ğdaş eser demektedirler.
Türkiye'de şu anda kütüphanelerimizde 400.000. civar ında yazma eser oldu ğunu göz önüne alırsak ne kadar büyük bir hazineye sahip oldu ğumuz gün gibi ortaya
çıkar.
Bu eserler içerisinde ki birçok kitap tezhip yönünden çok zengindir, baz ı kitaplarda beş , bazılarında ise dörtbine yakın tezhip vard ır, Ayrıca kitap sayfalar ına işle
nen bu çalışmalar zaman ın şartlarına göre demir,ahşap, taş ve daha birçok malzeme
üzerine de geçirilmi ştir.
16.yy. ortalarında doruk noktas ına çıkan süsleme sanatlar ımız, sırtını maziye
dayanıp yeni yorumlara Bitmiştir. Avrupa Türk süsleme sanatlar ını hiç bir zaman

Türklere mal etmeyi düşünmemi ştir. Selçuklu ve Osmanlı minyatür ve tezhiplerinin
kaynağını Araplar ve İranlılarla, Çin'lilere mal etmi şlerdir.
İşte asıl problem olarak bu durumu göz önüne al ıp bu eserleri her yönüyle inceleyerek,bunlann özbe özTürk eserleri oldu ğunu bilimsel yönden tüm dünyaya kan ıtlayabilmektir.
Araştırmaınızda günümüze kadar devam etmi ş olan kitap süslemeciliği hakkında gen-el bir açıklamaya ve aç ıklaması istenilen konuya a ğırlık vermektir.
Günümüz Ttirkiyesinde gerekli yerine oturtularnam ış olan Türk sanatı , önemli
özellik ve zengin değerleriyle yeniden toplumun be ğenisine sunmak, insanlarımızın
sanat ürünlerinde günümüz ya şamını ve değer yargılarını göz önüne alarak yeni yorumlara gitmelerini sağlamak asıl amaç olmalıdır.
17.yy. sonuna kadar karakterli bir şekilde varlığını sürdürenTürk sanatı bu asırdan sonra bat ı kökenli bir etkiye girmi ş ve kişilik olarak kendini bulamam ıştır.
İşte Türk sanatpsının geriye dönerek de ğil de, tarih ak ışı içinde kendi sanat ını
inceleyip yeni ve özgün yorumlara gitmesini sa ğlamak ve önemini vurgulamakt ır.
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Te.zhip
Tarihi Gelişimi
Süsleme sanatları tarihimiz Türk'lerin tarih sahnesine ç ıkmasıyla başlar. Türk
tezyini şekillerinde M.Ö. 18.12.Yüzy ılların arasında geometrik ve resimsel, hayvanlardan figüre edilmiş tezyini çalışmalar görülmektedir.
Tabiattan faydaIan ıldıgı gibi,bir takım hatlann muhtelif şekillerle ve bir araya
gelmesinden mürekkep birle şmelerede büyük yer verilmiştir.
Orta Asya'da kagıdın icadı ile birlikte Türklerde resim minyatür ve tezhip gibi
sanatların en güzel örnekleri ile geli ştiği görülür. Ancak Orta Asya'dakiTürk zevkinin yarattığı bu eserlerin büyük ço ğunluğu batılılarca Çin'ne Inal edilmi ştir. Ancak
Türk sanatı her devirde milli bir karakter göstermi ştir. Güzel sanatlar ın beşiği Orta
Asya olup resim Ve minyatürde, tezhipde buTürk yurdu üzerinde dogmu ştur.
Mazisi Orta Asya Türklü ğü'ne kadar uzanan tezhip sanat ı, Selçuklu sanat ında
daha da ileriye gitmi ş , Selçuklu'lardan Osmanl ı'lara geçmiş , 15 ve 16. yüzyıllardan
en üst seviyesine çıkmıştır.
Tezhip
Tezhiple ilgili değişik tanımlamalar vard ır. Şule Aksoy tezhipi şöyle tanımlamaktad ır, "Tezhip El yazması kitaplarda levha, naurakka, tu ğralarda görülen hat sanatı ile birlikte geli şip güzelle şen, altın yaldız ve boya ile yapılan bezeme sanat ıdır".
AzadeAkar'm tan ımı ise şöyle; "Tezhip, doğru anlamda kullanıldığı takdirde, at ılan
yıldız ve boya ile yap ılan bezeme sanat ıdm
Kitap süslemesinde olduğu kadar murakkalar, tu ğralar gibi güzel yazı örneklerini değerlendiren tahta, alç ı ve buna benzer yüzeyler üzerine bezemeleride kapsayan bir süsleme sanatıdır.
AdnanTurani tezhibi şöyle tanımlamış ; Eskiden Kur'an ı Kerim ve buna benzer
dini kitaplann çevrelerini stislemek amac ıyla yapılan süsleme sanatıdır."
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Tezhip yapan sanatçıya müzehhip ad ı verilmektedir. Tezhip sanat ını kronolojik
bir sıralamayla inceleyecek olursak, bunlarda ki, üslup farklann ı ve bulundukları
yerlere göre dü şünmek gerekmektedir. Örne ğin MemlukTürklerinin yapmış oldukları tezhiplerdeki süslemelerde alt ın, mavi ve tarihi renkte yap ılmıştır.
Selçuklu Türkleri'nde ki tezhiplerde alt ın, lacivert beyaz ve k ızıl kahve renklerle geçme, geometrik motifler ve Selçuklu münharileri çizilmi ştir.
Amasya tezhibi tabir edilen süslemelerde, Zer-Ender Zer süslemeyi, mavi ve
zarif tığlar tamamlamaktad ır.
Fatih devrinde tezhip sanat ı çok gelişmiştir. Motif renk ve kompozisyonda zen
ginliğin en güzelini yaşamıştır. Tekniğin mükernmelli ği, desende de görülen çe şitlilik
ve ince zevk, altının bol ama renklerle uyumlu kullan ılışı bu devir tezhibinin başlıca
özelliklerindendir.
Tezhibi Türkler Orta Asya'dan getirmi şlerdir. Selçuklu'larda geli şmiş , Osmanlı'larda zirveye ula şmıştır.
Yazma eserlerde Zahriye, Hatirne, Ser levha k ısımları , Kur'an'da, bölüm ba şlan, secde kenarlar ı , hizip gülleri ayetlerin ba ş ve bitim noktaları , bazı eserlerin yazı
dışında kalan bütün kenarlan süslenmi ştir.

Hazırlanış', Boya ve Renkleri

Tezhip ustası , başka bir deyişle müzehhip, kalıbını hazırlar ve sert bir zemin
üzerinde dikine iğneliyerek tezhipleyece ği kağıt üzerine koyar, üzerinden kömür tozu geçirmek suretiyle kal ıp silkme işini tamamlar. Bütün sayfa tezhiplenecekse boyanan kısımların elle bozulmamas ı için motifin dörtte biri silkilir, boyand ıkça diğer
kısımlara geçilir. Konturların çizilmesinden sonra, alt ın ve toprak boyalarla boyama
işlemi yapılır, altın kısımlar mührerelenerek parlat ılır. Motife en uygun düşecek şekilde tığlar çekilir ve tezhip tamamlan ır.
Tezhipte çoğunlukta altın kullanılmakla beraber, bunun yanısıra kök boyalar,
renkli toprak boyalar, madeni oksitler, baz ı renkli taşların tozlar', tutkall ı su ile karıştırılarak kullanılmışlardır.
Klasik ve Rokoko tezhiplerinde hemen hemen her rengin bulunmas ına rağmen, ondan önceki devirlerde yap ılan tezhiplerde renkler daha s ınırlı ve olgundur.
En eski bilinen boyalar, balmumu isinden yap ılan siyah, üstübeç beyaz ı , lapis, lazuli
ve lahur çividi lacivertleridir.
Altın ile laciverdi birbirine yak ıştıran Türk sanatkarlan, yüzy ıllar boyu en çok
bu kanşımı kullanmışlardır.
Türk tezhibinin temel rengi hakiki alt ındır, kırmızı altın, san altın, gümüş katılarak elde edilen ye şil altın tezhiplerde bir arada kullan ılarak değişik renk görünümteri sağlanmıştır.
Değişik ayarlarda haz ırlanan altın varaklar, yapıştırma ezilerek toz haline getirme, serpme ve püskürtme gibi çe şitli metodIarla uygulan ır.
Tığ
Tiğ Cilt ve tezhip i şlerinde bezemelerin dışa doğru ok gibi çıkan ucu sivri kısım-

ları , bu kısımları genellikle boya ve alt ınla yapılır.
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Türk süsleme sanatlannda genellikle bir yard ımcı unsur olarak kabul edilen tığlar, tezhibde önemli bir yer tutarlanTezhibin bitti ği yerden başlayarak paralel hatlarla dışa doğru ok gibi uzanırlar, uçları sivri bir şekilde nihayet bulurlar. Siislenen bölüm ile geride kalan bo şluğun dengesini sağlamak amacı ile yapıldıkları bellidir.
Kitap süslemesinde yaz ılı ve tezhipli kısmın oranı kadar, bırakılacak kısmın oranıda güzelliği etkiler Tığlar ise bu iki kısım arasında dengeyi sağlar ve gözün boşluğa
geçişini rahatlat ır, ancak kullanıldığı yere göre tığlann belli oranlarda yap ılması ve
tezhibe uyum sağlaması çok önemlidir.
Tığ süslemelerinde çizgilerin yeri büyüktür, ancak küçük k ıvrımlar ve noktalarda kullanılmıştır
Hatta zaman içerisinde bulut motiflerinin çe şitliliğini, nımi, ge.
ometrik şekıller, çiçek motiflerini ve hayvan rnotiflerine benzer de ğişik motifleri de
görmemiz mümkündür.
Tiğlar bulunduklan yerlere göre de ayr ı ayrı özellikler gösterirler, örne ğin;
zahriyede yuvarlak, ya da oval bir şekil içinde sunulan yaz ıyı tamamlayan tığlar merkezden yayılan ışık demetini andınrlar. Mihrabiye ve dikdörtgen kitaplann ba şlık kısımlanndaki tığlar paralel olarak yükselen oklar gibidirler. Sure veya hizip güllerinde tığlar, motifin üstünde uzun, altta ise k ısa bırakılmıştır. Aynı sayfa kenannda iki
üç sure gülü bulundu ğunda genellikle tığlar birleşmiştir.

Ebru

Yukanda saydığımız metot ve desenlerden başka kitap bezeme sanatlanndan
biride ebruculuktur.
Ebruculuğun hangi tarihlerden beri yap ıldığı hakkında kesin bir bilgi yoktur
Buna mukabil çok eski tarih kitaplannda ya da murakkalarda ebru ka ğıtlanna rastlanmaktadır.
Bu eserlerin yaz ıldığı tarihler bilinse bile, bu ebrunun yap ıldığı tarihi gösterir
anlamına gelmez.
Zira bu eserlerin zaman içinde tamir edilmi ş olma ve bu tarihlerin o zaman konulma ihtimalleri vard ır. Ebru kağıdmın zamanının bilinebilmesi için üzerinde yap ıldığı tarihin kayıtlı olması gerekir. Böyle bir ebru ka ğıdı vesika hükmünde kabul etmek mümkündür.
Bilinen en eski ebru ka ğıdı 1554 yılına ait bir Malik-i Eylemi yazısıdır.
Tezhip ve buna benzerTürk eserlerini bir türlüTürk eseri olarak kabul etmeyen
batılılar nasılsa EbruyuTürk eseri olarak kabul etmi şlerdir. Batıda ebruyaTürk mermer kağıdı adı da verilir.

Ebruculukta Kullanılan Malzemeler
Boyalar; Ebruculukta eskiden beri toprak boyalarla bitki kökenli suda erimez
boyalar kullanılmaktadır Ebruda yağlı boyanında, suda eriyen anilin boyan ında yeri yoktur.
Bugün bazı eğitim kurumlarında ebru ad ıyla yaptırılan çalışmasında yağlı ve
anilin boyalar kullan ılan çalışmalann ebru sanat ıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur
Çünkü yağlı boyada bulunan yağ kağıdı bozar, anilin boyalarda eridikten sonra kağıda geçmezler.
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Ebru çalışmasında kitre denilen ve üstüne boya se ırpilecek suya yapışkan bir koyulluk vermek için kullanılır. Kitre zamk ının yerine ayn ı özelliği taşıyan keten tohumu salep, ayva çekirdeği, deniz kadayıfı , hilbeninde kullanıldığı da bilinmektedir.
Sığır ödü, kitreli suyun yüzündeki boyalann su yüzünde kalmas ı için sığır ödül
kullanılır. Sığır ödünün bozulmas ını engellemek için öd suyu önceden kaynat ılır,
kaynatıldığı gibi saklanır. Ebrunun yap ılacağı tekne tahtadan, çinkodan ya da galvanizden yakilabilir, dikdörtgen şeklindeki teknenin boyutları kâğıt tabakasının ölçüsünde olmalıdır, derinliği 60 cm'yi geçmemelidir.
Ebrunun yapılışı : Suya `)/0 1 oran ında kitre zamk ı katılarak karıştırılır, bir gece
bekletildikten sonra kitre zamk ı erimiş ise bu karışım kalın bir bez torbadan süzülerek ebru yap ılacak tekneye doldurulur. E ğer bu karışım koyu ise su ile salep kıvamına gelene kadar suland ınlır, daha önceden haz ırlanmış boyalar bir k ıl fırça yardımıyla teknenin üstünden kitreli suya serpilir boyalar ın su yüzünde fazla yay ılması istenmiyorsa az öd ilave edilir. Boyalar su yüzünde yapan ın iradesi dışında şekiller oluşturur. Ebrucunun buna yapaca ğı müdahale smırlıdır, kıl, tel ya da tarak yard ımıyla çeşitli şekiller çıkmasını sağlayabilirler.
Çeşitleri: Ebrunun yap ım tekniğine göre birçok çe şidi vardır, bunlar şöyle sıralanibilir:
Tarıi Kadim Battal Ebru: Bir tekne içerisine konulan kitreli su üzerine f ırça yardımı ile çeşitli renklerdeki boyalann serpilmesi ve meydana gelen şeklin kâğıda geçmesi ile olur.
Tarama Ebrıısu: Battalda oldu ğu gibi, boyalar serpildikten sonra bir iğne ya da
at kuyruğu (Tek kıl) kılı teknenin içinde ileri geri, sa ğa sola keskin hareketlerle yürütülürse buna tarama ebrusu, ya da gel git ebrusu ad ı verilir.
Bülbül Yuvası: At kılı ya da tel, iğne aracılığı ile kenarlarından merkeze doğru
helezonik şekiller çizilerek yap ılan ebrulaıra denir.
Somaki Ebrusu: Desen itibariyle bir mermer cinsini and ırdığı için buna somaki
ebrusu adı verilmiştir.
Taraklı Ebru: Boyalar serpilip üzerinde tarak biçiminde s ıkça tesbit edilmi ş
neler bulunan bir çubuk, iğneler suya girerek yapılacak şekillerin üzerinde dola ştınlırsa tarakl ı ebru oluşur.
Hafif Ebru: Battal, tarakl ı ve tarama ebrusunun sulu kitre üzerinde bilhassa hafif renklerle yapılan şekli, yazı yazmak maksadıyla kullanılır. Buna hafif ebru denir.
Serpmeli Ebru: Yukarıda bahsettiğimiz ebru tarzlar ının üstüne, koyu boyalar
fırça yardımı ile serpilir, fazla öd bulunmadığı için bu boyalar yay ılmaz ve nokta nokta kalırlar, bu tarza serpmeli ebru ad ı verilir.
Kumlu Ebru: Teknedeki kitrelli su kullanıldıkça kirlenerek öyle bir k ıvarna gelirki atılan boyalar irade d ışı kum gibi noktalamaya başlar, işte bu ebruya kumlu ebnı denir.
Kılçıklı Ebru: Kumlu ebru yapılırken kum gibi olu şan noktalar daha da irile şip
(V) harfine benzer şekiller almaya ba şlar, buna da kılçıklı ebru adı verilir.
Hatip Ebrusu: Bu ebruyu yapmak için koyu olmayan bir renk tonu ile zemin
atıldıktan sonra kalın bir iğne yardımıyla kuvvetli boyalardan yak ın aralıklarla kitreli suyun üstüne birer damla b ırakılır. İnce bir iğne eski usule göre tek at k ılı bu, kat

kat renkli dairelerin içinde sağdan sola yukandan aşağıya bir kaç defa hareket ettin
lir. Ortaya güzel şekiller çıkar.

Cilt ve Ciltçilik
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Cilt, yazılı eserlerin korunması amacıyla, mukavva, deri, tahta gibi maddelerden yapılan ve üzeri süslenen bir kitap muhafazasıdır.
Cildin kâğıdın bulunmasından önce de var olduğu bilinmektedir, O dönemlerde balmumu ve papirüs üzerine yaz ılan eserlerin korunması için tahta kutular kullanılmıştır.
Ancak cilt ve ciltçilik kâğıdın bulunmasından sonra geli şmiştir,Türklerde cilt sa
natını n kökeni Orta Asya'ya kadar gitmektedir. Cilt sanat ınınTürk'lere, Çin'lilerden
geçtiği görüş ü mevcuttur, ancak Çin resim ve yaz ılannın cilt halinde değil, rulo halinde olduğunu biliyoruz.
Türkler'in Orta Asya'da yap ılan kazılarda yazma eserleri korumak için onlara
deriden muhafaza haz ırlamış ve üzerini de madeni kal ıplarla baskı yaparak süsle
mişlerdir.
Turfan, Karahoça, Be şbalığ gibiTürk illerinde yapılan araştırmalarda bulunan
kitap ciltleri, 7 ve 8. yüzyıllarda bu sanat ın Uygur Türkleri'inde çok ileri bir seviyede
olduğu görülmüştür.
1144 ve 1145 tarihlerinde Endülüs Emevileri'nin Endülüs'te ilk kâ ğıt yapımevini
kurmaları ile ciltçilik Avrupaya'da geçmi ştir. Önceleri Orta Asya'da özel bir sanat
olan Ciltçilik, Türkler'in islamiyeti kabul etmesi ile birlikte geli şrniştir. Çünkü, müs
lümanTürkler'de yazı ve kitap kutsal sayılır ve ona duyulan bu sayg ı ile kitabın muhafazasırıa gerekli önem verilirdi.
Türk cilt sanat ı 15.yy'ın ikinci yarısından itibaren en değerli örneklerini sunmaya başlamıştır. 16.yy'da Türk ciltinin en belirgin özelli ği, kalıplarla gömme tekniğin
de basılan ve do ğacı nitelik taşıyan stilize edilmiş bitki motiflerinin kullan ılmasıclır.
17.yy. Türk ciltinde kapaklar ın hazırlanış tekniğinde önemli bir de ğişiklik olmamış renk uyumundaki ahengi koruyabilmi ştir.
18.yy. Türk cilt sanatında, kapaklarda daha önce kullan ılan motiflere ilaveten
gül, karanfil, lale, nar çiçe ği yaban gülü, nilüfer, sünbül çiçeklerinden çe şitli bordür,
ince bir zevkle kullanılmıştır. 18.yy. ciltlerinin bir ba şka özelliği de deri üzerine s ırma işleme ile halkâr süslemenin kullan ılması ve cilti yapan sanatç ının kapak üzerinde imzasının bulunması idi.
19.yy ciltlerinde Barok ve Rokoko üslubu ba şlamış , ancak bu durumlar Türk
ciltciliğinin ana yapısında önemli bir de ğişiklik meydana getirmemi ştir. 20.yy'dan itibaren klasik Türk cilti yerini modern cilte b ırakmıştır.
Cilt yapımında öncelikle bahtiyan ile me şin kullanılmıştır, daha sonralar ı ceylan ve deve derileri de kullan ılmıştır. Deri renklerinde siyah ve kahverengiye ek ola
rak kırmızı , vişne, yeşil, mavi ve mor renkler kullanılmıştır.
Bir cilt kapağını dört ana bölümde inceleyebiliriz;
1. Alt ve Üst Kapaklar
2. Dip (sırt)
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3. Mikleb (Kitabın ön tarafını örter, sol kapakla bağlantılıdır ve genellikle üç
köşelidir.
4. Sertab (Mikleble kapak aras ındadır ve miklebin hareketini sağlar.

Klasik Türk Ciltinin Özellikleri
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1. Kitaplar kitap boyundad ır, dışına taşmaz.
2. Şirazeler el ile örülür.
3. Sırta kavis verilmez.
4. Sırta yazı yazılmaz.
5. Ciltin ön kapağında ve' arka kapağında süsleme unsurlar ı vardır.
6 Cilt üzerine sürülen alt ın, klasik usullerle haz ırlanır ve kullanılır, kuruduktan sonra zer mühre ile parlat ıhr.
SI.islemeler özellikle deri kaplarda, iç kapaklarda ve d ış kapaklarda mevcuttur.
Bazı ciltlerde iç kapaktaki deri tra ş edilmiş ancak süslemesiz olarak düz bir şekilde
yaptınlmıştır. 15.yy'dan itibaren kıtı'a denilen bir süsleme tarz ı görülmeye başlan
mıştır, bu tarz şemse ve köşebent kompozisyonunda görülür.
Kapağın köşelerine yapılan süslemeye köşe süslemesi, ortasına yapılanına gü
gelen şemse denir.
anlamına
neş
16.yy şemselerinde yuvarlakl ık, 17.yy'dan sonra ise elips biçiminde şemseler yapılmıştır. İki ucu uzatılmış şemselere, selbekli ve kö şelerle şeınselerarası doldurulursa mülemma şemse, kapağın dış kenarını çevreleyen süslemeye bordür denirdi. Kla
sik şemsecilikte deri üzerindeki motiflerin bezenme şekilleride şöyle isimlendirilir.
Soğum Şemse: Kalıp doğrudan doğruya kapağın üzerindeki cilte basılarak kabartma motifler oluşturulur, yaldız kullamlmaz.
Alttan Ayırma Şeınse: Motiflerin zemini ezme alt ınla boyanır, kabartma motifler deri renginde b ırakılır.
Üstten Ayırma Şemse: Motiflerin zemini deri renginde bırakılarak, kabartma
motifler ezme alt ınla boyanır. Bunlann yan ısıra, mülevven şemse, mülemma şemse,
müşebbek şemse. denilen de ğişik türleri de vard ır.

Yapthşlanna Göre Ciltler ve isimleri

Yazma Cilt: Ezilmiş altınla deri kapaklar üzerine el ile i şlenerek yapılan ciltler-

dir.

Gömme Cilt: Metal, tahta, kösele gibi sert malzemelerden haz ırlanan kalıplara
basılarak motiflerin kabartma şeklinde belirdiği ciltlere denir.
Yakşah Cilt: Bir anlamda yazma ciltler ile gömme ciltlerin kan şımıdır. Ancak;
yekşah ciltte motifler ezme alt ınla ve fırça yardımıyla deri üzerine i şlenclikten sonra
yekşah denilen aletle deri çukurla ştınlarak yapılır. Motiflerin kabartma şeklinde görünmesine rağmen kalıp kullanılmamıştır.
Cihar Guşe: Kapak değişik cins malzeme ile kaplanır, sadece kenarları deri çevrilidir. Bu tarz ciltler orta k ısmına gelen malzemenin ad ı ile amhrlar, Cihar guşe ebnı , cihar guşe kumaş , cihar guşe güderi, gibi isimler alırlar.
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El Yazması Eserlerde Süsleme Unsurlar ı adlı araştırmamızın asıl amacı , Orta
Asya'dan kalk ıp Anadolu'ya gelen ve yeni bir yurt olarak buraya yerle şen atalarımızın, Avrupahlarm dedi ği ve bildiği gibi sadece göçmen bir topluluk olmay ıp aynı zamanda sanatçı ve estetik sahibi bir millet olduğumuzu ortaya koyabilmektedir.
islarniyetin kabul edilmesi ve yeni b ir alfabenin benimsenmesiyle tarih sahne
sinde yeni bir görev alan Türkler,. Osmanl ı devleti döneminde bu görevlerini en iyi
bir şekilde idrak etmi şler ve bizlere büyük bir miras b ırakmışlardır.
13 ila 17. yy'lar arasında duygu, dü şünce ve yasayı§ biçimlerini, ta şa, tahtaya, demire aynı incelik ve zerafetle nak şetmişler ve ölümsüz eserler b ırakmışlardır.
Taih tekerrürden ibaret diye bir tabir vard ır, fakat ben butabirin do ğru olduğuna inanmıyorum. Atalarımızı n ortaya koymu ş olduğu bu eşsiz eserlerin birdaha tekerrür edip ortaya ç ıkabileceğini savunmak hayalcilik olur.
O halde yapılacak şey, tarihin ak ış seyrinde bunlar ı değerlendirip, milletimizin
kendi sanatını ve kendi benliğini bulmasını öz de ğerlerine sahip çıkmasını gelecek
kuşaklara ö ğretebilmektedir.
Türk sanatçıları kitapların içine boya olarak alt ını layık görmüşler ve bunu diğer boyalarla çok uyumlu bir şekilde de kullanm ışlardır. Bu yüce düşünceye, sayg ı
duyup sahip ç ıkmakda bizlere düşer, her şeyden önce elimizde mevcut olan yüzbinlerce kitabın çözümlerini yapacak uzmanlar yeti ştirip, Süsleme sanatlarımızı günümüzün şartları içerisinde de ğerlendirip yeni yorumlara giderek sanat ımızın ve kültürümüzün ileriye gitmesinde bizlere rehber olmas ında ön ayak olacak elemanlar yeti ştirmek zorunday ız.
Türk'lerin islamiyeti kabül etmesinden sonra Kur'an ı Kerinfin kutsall ığına inanan, İslam felsefesinin ulv ıliğıne kendilerini kaptıranTürkler, duygu ve dü şüncelerini en ince ayrıntısına kadar bu kitaplar ın sayfalar ına dökmüşler ve bu çal ışmaları ta
rıhe mal etmi şlerdir.
Araştırmamızda Kütüphanelerimizde 400.000 civar ında eser bulunduğundan
bahsetmi ştik, işte toplum olarak bize dü şen görev bu eserlerin uzman, ve sanatç ı in
sanların elinde incelenip tarihin ak ışı içinde gerekli yerine oturtmaktad ır.
Araştırmam ızın en vurgulayıcı tarafı toplumun bu sanat dalını tanımaması ve
bu sanat dal ından haberdar olmas ıdır.
Halbuki milletler geçmi şte bırakm ış oldukları eserlerle tarihin sayfalar ında gerekli yerlerini almaktad ırlar.
Eğer biz bunu gereğince yerine getiremiyorsak gelecek ku şaktan geçmişe saygı
göstermesini bekleyemeyiz.
Sanatımız 150 yıldan bu tarafa Avrupa sanat ının ipote ği altına düşmüş durum
dadır. Kendimize has övünebilece ğimiz, özgün ve yarat ıcı bir sanat maalesef 150 y ıldır ortaya çıkanlamamıştır.
Çünkü kopye edip ald ığımız sanat Avrupa sanat ıdır ve Avrupa toplumunun değer yargılama hitap etmektedir.
Peki biz ne yapmalıyız? Biz, her şeyden önce Avrupay ı ve geçmi ş değerlerimizi
körü körüne taklit etmemeliyiz. Analizden senteze, inceleme ara ştırma devresinclen
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sonra yeni yorumlara gidebilecek yarat ıcı ve yetenekli insanlar yeti ştirmek zorundayız.
Milletleri ayakta tutan kültürleridir, kültür varl ığımızı kaybedersek, savunacak
ve öğünecek başka bir şeyimiZ kalmayacaktır.
Son olarak ulu önder Atatürk'ün ünlü vecizesiyle konuyu ba ğlamak istiyorum.
"Sanatsız kalan bir Milletin, hayat damarlar ından birisi kopmuş demektir."
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