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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans 

sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler - TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğini kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası 

gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir. 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır. 

 

 

Important, Please Read Carefully 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link 

Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 

*** 
Zoom'a giriş yapmadan önce lütfen örnekteki gibi salon numaranızı, adınızı ve soyadınızı belirtiniz 

Before you login to Zoom please indicate your hall number, name and surname 

exp. H-5, Gamze ÖZTÜRK 
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Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI 

Rector of Atatürk University 

Honorary President of Conference 

-/- 

Ekaterine LOMIA 

Teaching University Millennium, Faculty of law, 

Busines and Social Sciences, Tbilisi, Georgia 

Keynote Speaker 
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FACE TO FACE PRESENTATIONS 

19.08.2022 / HALL-1 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 

 
ERZURUM 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NENE 

HATUN KÜLTÜR MERKEZİ 
 

14 00 : 16 00 
 

 
  

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Münevver KATKAT ÖZÇELİK 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Kevser GURBUZ 
Ibrahim Ethem GURBUZ 

Atatürk University 
USING LEVELS OF SOCIAL MEDIA 

APPLICATIONS OF COMMUNICATION 
FACULTY STUDENTS 

Assoc. Prof. Dr. Kasım TATLILIOĞLU Bingöl University COACHING CULTURE 

Asst. Prof. Dr. Mehmet Kasım KOYUNCU İstanbul Sabahattin Zaim University 
DEVELOPMENT OF THE PHILOSOPHY OF 

MATHEMATICS’ SCALE 

Res. Asst. Sümeyye OKYAR Gazi University 
INVESTIGATION OF DEVELOPED PARENTING 

PROGRAMS FOR INDIVIDUALS WITH 
DISABILITY 

Assoc. Prof. Dr. Şakir DIZMAN Erzurum Technical University 

ANALYSIS OF THE DIFFERENCES OF THE FRS 
PLAN AND THE UNIQUE PLAN OF 

ACCOUNTING IN ACCOUNTING OF PRODUCT 
MANUFACTURING COSTS ACCORDING TO 

OPTION 7/A 

Assoc. Prof. Dr. Şakir DIZMAN Erzurum Technical University 

ANALYSIS OF THE DIFFERENCES OF THE FRS 
PLAN AND THE UNIFORM ACCOUNTING PLAN 

IN ACCOUNTING THE EXPENSES OF 
RESEARCH, DEVELOPMENT AND 

EXPLORATION AND ASSESSMENT OF MINING 
RESOURCES ACCORDING TO OPTION 7/A 

Assoc. Prof. Dr. Münevver KATKAT 
ÖZÇELİK 

Artvin Çoruh University 
EVALUATION OF TAX COMPLIANCE BASED ON 

ACCOUNTANT FACTOR AND 
COLLECTION/ACCRUAL RATIOS 

Asst. Porf. Dr. Mehmet TATOĞLU Recep Tayyip Erdoğan University 
AN INVESTIGATION ON PUBLIC RELATIONS 

ACTIVITIES CARRIED OUT AT THE BEGINNING 
OF TEA AGRICULTURE IN TURKEY 

Serpil Öztemür Karaca 
Prof. Dr. Atılhan Naktiyok 
Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal ÇELİK 

ESTAS Camshaft Industry Co. –TURKEY 
YALIN ÜRETİMİN MALİYET YÖNETİMİ VE 
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: 

ESTAŞ ÖRNEĞİ 



 
 

 

FACE TO FACE PRESENTATIONS 

19.08.2022 / HALL-2  

 
ANKARA LOCAL TIME 

 

 
ERZURUM 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NENE 

HATUN KÜLTÜR MERKEZİ 
 

14 00 : 16 00 
 

 
  

HEAD OF SESSION: Dr. Ömer Faruk Karaman 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Mehmet GÜNEŞ Harran University 
MOURNING FOR THE LOSSES AND HEALING 

THE TRAUMATIC EXPERIENCES: IRIS 
MURDOCH’S THE ITALIAN GIRL 

Mehmet GÜNEŞ Harran University 

THE CONFLICT OF BEING COLONIZED AND 
HAVING HYBRID IDENTITY: A BHABHAIAN 
READING OF SAM SELVON’S THE LONELY 

LONDONERS 

Asst. Prof. Dr. Rumeysa BAKIR DAYI Bayburt University 
SARTRE INTERACTION IN LEBANON 

LITERATURE SÜHEYL İDRÎS 

Mehmet Ali KOÇAKOĞLU Harran University 
RUSSIA-UKRAINE WAR AND OPPORTUNITIES 

FOR TURKEY IN MIDDLE CORRIDOR 

Recep GÜLMEZ Erzincan Binali Yıldırım University 
AUTHORITARIANISM AND REVIEW OF 

MEASUREMENT TOOLS 

Dr. Ömer Faruk Karaman 
Kyrgyz Turkish Manas University, 

Kyrgyzistan 
FACTORS DIRECTING POLITICS IN 

KYRGYZSTAN 

Prof. Dr. Chachan J. Mohammed 
Asst. Prof. Dr. Muhammed Saeed H. 
Ahmed 

University of Duhok, Iraq 
THE IMPACT OF GENDER, LOCATION, AND 

GRADE LEVEL ON UNEMPLOYMENT ANXIETY 
AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

Ekaterine Lomia 
Teaching University Millennium, Faculty 

of law, Busines and Social Sciences, 
Tbilisi, Georgia 

"EU and Georgia: What should Georgia for 
the final integration into the European 

Union" 



 
 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

19.08.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
HALL 1 

 
10 00 : 12 30 

 
SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Levent KAYA  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. Levent KAYA Harran University 
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL 

GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC 
GROWTH: A REVIEW FOR TURKEY 

Prof. Dr. Erhan AKIN 
İfakat Senanur AŞAN 

Fırat University 

EXAMINATION OF PATENT APPLICATIONS 
FOR TECHNOLOGIES IN THE DATA SCIENCE 

SUB-FIELD IN TERMS OF UNIVERSITY 
PATENT APPLICATIONS 

Asst. Prof. Dr. Fatma KARAKAYA 
DEMİRKUTLU 

Aksaray University 
INFLATION ACCOUNTING: THE NECESSITY 

OF DUAL FINANCIAL REPORTING 

Tamer AKSOY 
Muhammet KAYISI 

Ibn Haldun University 

EXAMINATION OF ACCOUNTING 
PROFESSIONALS' PERCEPTIONS 

REGARDING ACCOUNTING CULTURE AND 
FINANCIAL STATEMENT FRAUD: THE CASE 

OF ISTANBUL 

Assoc. Prof. Dr. Ergün Aktürk 
Res. Asst. Sena Gültekin 

Atatürk University 
DETERMINANTS OF INCOME INEQUALITY: 
AN APPLICATION ON SELECTED 7 CENTRAL 

ASIAN COUNTRIES AND TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Adem DAĞ Bursa Technical University 
A QUANTITATIVE STUDY ABOUT THE 

FUTURE ANXIETY OF SOCIOLOGY 
STUDENTS 

Assoc. Prof. Dr. Adem DAĞ Bursa Technical University 
EXPECTED CONFIDENCE LEVEL OF 

SOCIOLOGY STUDENTS: THE EXAMPLE OF 
BURSA TECHNICAL UNIVERSITY 

Asst. Prof. Dr. Fatih SOBACI Gaziosmanpasa University 
FÂRÂBÎ AND MANAGEMENT APPROACH IN 
BUSINESS MANAGEMENT-ORGANIZATION 

FIELD 



 
 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

19.08.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
HALL 2 

 
10 00 : 12 30 

 
SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Aslı ÜNER KAYA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Rüstəmova Zülfiyyə Rufət qızı ADPU 
AGGRESSION AS A LEARNED BEHAVIOR 

FORM 

Dr. Serkan CENGİZ 
Assoc. Prof. Dr. Adem Peker 

Ministry Of Education, Guidance and 
Psychological Counseling, Erzurum, Turkey 

Atatürk University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN INTERNET ADDICTION AND 

SUBJECT WELL BEING IN ADOLESCENTS 

Rüstəmova Zülfiyyə Rufət qızı ADPU HIGHER FEELINGS 

Dr. Serkan CENGİZ 
Assoc. Prof. Dr. Adem Peker 

Ministry Of Education, Guidance and 
Psychological Counseling, Erzurum, Turkey 

Atatürk University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN ACADEMIC EXPECTATIONS 

STRESS AND ACADEMIC 
PROCRASTINATION IN ADOLESCENTS 

Asst. Prof. Dr. B. Dilek ÖZBEZEK 
Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY 
Veysel Mehmet GÜLTEKİN 

Gaziantep University 
A RESEARCH ON THE EFFECT OF 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON JOB 
CRAFTING BEHAVIOR 

Songül YILDIZ 
Assoc. Prof. Dr. Ramazan SAK 

Van Yüzüncü Yıl University 
EXAMINATION OF STUDIES RELATED TO 

PARENTAL ATTITUDES IN TURKEY 

Asst. Prof. Dr. Aslı ÜNER KAYA Gümüşhane University 
THE STATUS OF MENTAL CONCEPTS IN 

LOGICAL BEHAVIORISM 

Res. Asst. Esra GÜNEY 
Assoc. Prof. Dr. Ömer ALKAN 

Sakarya University 
Ataturk University 

DETERMINANTS OF HAPPINESS LEVELS OF 
MARRIED INDIVIDUALS LIVING IN TURKEY 

DURING THE PANDEMIC PERIOD 



 
 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

19.08.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
HALL 3 

 
10 00 : 12 30 

 
SESSION 1 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Kəmalə Quliyeva  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Mammadov Arif Mahammad oglu 
Abdullayev Ibish Abil oglu 

Lankaran State University 

TEACHING METHODOLOGY OF THE 
SUBJECT "REVIVAL OF THE TRADITIONS OF 

INDEPENDENT STATEHOOD IN 
AZERBAIJAN IN IX-XI CENTURIES IN 

SECONDARY SCHOOLS" 

Res. Asst. Dr. Erdal ZENGİN Fırat University 

EDUCATIONAL SUPPORT OF 
TECHNOLOGICAL TOOLS AND THE 

RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGY 
AND EDUCATION: A QUALITATIVE STUDY 

ON THE PERCEPTION OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHER CANDIDATES 

Maharramova Elmira Employee of ETM of ADPU 
THE USE OF ACTIVE LEARNING 

TECHNOLOGIES IN LITERATURE LESSONS 

Res. Asst. Dr. Erdal ZENGİN Fırat University 
OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS 
ABOUT EDUCATION IN MULTI-GRADE 

CLASSROOMS 

Asst. Prof. Dr. Hikmet ZELYURT 
Ayşenur ÖZGÜR 

İnönü University 

EXAMINATION OF THE CONCEPT OF 
EQUALITY OF OPPORTUNITY IN PRE-

SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN 
ACCORDANCE WITH THE VIEWS OF 

TEACHERS 

Assoc. Prof. Dr. Tanju Aslişen Ebru Hasibe 
Asst. Prof. Dr. Hakkoymaz Sakine 

Ankara Hacı Bayram Veli University 
Hasan Kalyoncu University 

EXAMINING THE CRITERIA FOR 
PREFERRING ILLUSTRATED CHILDREN'S 

BOOKS BY PARENTS WITH 0-3 YEARS-OLD 
CHILDREN 

Aynur PALA Manisa Celal Bayar Universiy 
VALUE EDUCATION APPROACHES AND 

PRACTICE EXAMPLES 

Assoc. Prof. Dr. Kəmalə Quliyeva Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
EDUCATIONAL ACTIVITY OF HAJI 

ZEYNALABDIN TAGHIYEV 

Elvan Caferov 
Ayathan İskenderov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

TÜRKİYENİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 
FAKÜLTESİ VE HACETTEPE 

ÜNİVERSİTESİNDE BAZI EĞİTİM 
TEKNOLOJİLERİNİN AZERBAYCAN 

ÜNİVERSİTELERİNDE UYGULANMASI 



 
 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

19.08.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
HALL 1 

 
13 00 : 15 30 

 
SESSION 2 

 

HEAD OF SESSION: Eef SAIFULLAH 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Nur Fitri WULANDARI 
Faculty of Islamic Economics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

ANALYSIS OF PUBLIC UNDERSTANDING OF 
INTEREST IN USING PRODUCTS FOR 
PRODUCTS FOR SHARIA BANK WITH 
INDIVIDUAL RISK PREFERENCE AS A 

PERMODERING VARIABLE 

Nabilatul ‘ATHIFAH 
Faculty of Islamic Economics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

OVERVIEW OF ISLAMIC ACCOUNTING ON 
BUYING AND SELLING ONLINE 

A’inin Nİ’MAH UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 
THE ROLE OF ENVIRONMENTAL 

ACCOUNTING ON COMPANY 
SUSTAINABILITY 

Qorry TRIYULINDRA 
Ade GUNAWAN 

Faculty of Islamic Economics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

THE INFLUENCE OF PROFESSIONALISM 
AND AUDITOR'S PROFESSIONAL ETHICS 

ON PROFIT MANAGEMENT 

Intan Nurul Hidayatul AFIYAH 
Ria Anisatus SHOLIHAH 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

INCOME TAX OBJECTS (PPH) IN 
SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF 

TAX OBLIGATIONS WELL 

Eko PUJIANTO 
Ade GUNAWAN 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

THE IMPORTANCE OF MANAGEMENT 
ACCOUNTING IN A COMPANY 

Eef SAIFULLAH 
Ria Anisatus SHOLIHAH 
Puji ASTUTI 

Faculty of IslamicEconomics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

THE EXISTENCE OF ACCOUNTS IN THE ERA 
OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 



 
 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

19.08.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
HALL 2 

 
13 00 : 15 30 

 
SESSION 2 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Emrah YILDIRIMÇAKAR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Muhammet Mustafa Öztürk Ankara Yıldırım Beyazıt University 

THREE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF THE 
MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF POST 
COLONIAL THEORY: LIMITS, IDENTITIES 

AND AUTHORITARIAN REGIMES 

Dr. Çağatay ÖZDEMİR 
Presidency of the Rebublic of Türkiye 

Directorate of Communications, Ankara, 
Türkiye 

AN OVERVIEW OF TÜRKİYE'S DIGITAL 
DIPLOMACY ACTIVITIES DURING THE 

RUSSIA-UKRAINE WAR 

Elman JAFARLI Nakhchivan State University, Azerbaijan 
XINJIANG UYGHUR AUTONOMOUS 

REGION OF CHINA 

Assoc. Prof. Dr. Alper UYUMAZ Selçuk University 
IMPLEMENTATION PROBLEMS FACED IN 

THE LIQUIDATION OF THE REGIME OF 
PARTICIPATION IN ACQUIRED PROPERTY 

Dr. Emrah YILDIRIMÇAKAR Nankai University, Tianjin/China 

AN EVALUATION OF THE RISING IMPACT 
OF TURKEY AND CHINA-CENTRAL ASIA-

WEST ASIA ECONOMIC CORRIDOR 
(CCAWAEC) ON THE BELT AND ROAD 

INITIATIVE (BRI) 

Çağlar EZİKOĞLU Çankırı Karatekin University 
THE COMPATIBILITY BETWEEN ISLAM AND 

SECULARISM 

Çağlar EZİKOĞLU Çankırı Karatekin University 
THE CONCEPT OF ISLAMISM IN THE 

TURKISH CONTEXT 

Talha KOSEOGLU Eskisehir Osmangazi University 
FROM CLASSICAL LIBERALISM TO 

NEOLIBERALISM: POLITICAL DISCOURSE 
OF MÜSİAD SINCE THE 1990’S 



 
 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

19.08.2022 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
HALL 3 

 
13 00 : 15 30 

 
SESSION 2 

 

HEAD OF SESSION: Sri Wulan ADININGSIH 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Nur FIDIA 
Ria Anisatus SHOLIHAH 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

IMPLEMENTATION OF E-FILLING TO 
TAXPAYER COMPLIANCE IN THE ANNUAL 

TAX RETURN REPORTING 

Intan Ayu ANGGRAINI 
Ade GUNAWAN 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

OVERVIEW OF CREDIT SWITCHING IN THE 
VIEW OF ISLAMIC ECONOMICS IN 

INDONESIA 

Naelu SA’ADAH 
Ade GUNAWAN 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTATION 
OF FINANCIAL MANAGEMENT ON SMALL 

MEDIUM ENTERPRISES 

Siti ROFIQOH 
Ade GUNAWAN 
Muhamad Syaifudin ZUHRI 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

SETIA Walisembilan Semarang, Indonesia 

THE IMPORTANCE OF AUDITOR'S 
INDEPENDENCE ATTITUDE TO AUDIT 

QUALITY 

Aisyah AMINI 
Ade GUNAWAN 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

THE INFLUENCE OF ETHICS IN TAX 
PRACTICE 

Evi YUSWIJAYANTI 
Ria Anisatus SHOLIHAH 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

THE EFFECT OF ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEMS ON EMPLOYEE 

PERFORMANCE 

Giating KHOIRIAMAL 
Mohammad ROSYADA 
Titian BENADILLA 

Faculty of Islamic Economics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

THE URGENCE OF ACCOUNTING 
STANDARDS IN THE PREPARATION OF 

FINANCIAL STATEMENTS 

Sri Wulan ADININGSIH 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 

Indonesia 
THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTING 

SUSTAINABLE ACCOUNTING IN INDONESIA 
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HEAD OF SESSION: Dr. Violla Makhzoum 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Violla Makhzoum 
Dr. Zeinab Ajami 

Islamic university of Lebanon 

THE ROLE OF TEACHERS’ DIGITAL 
COMMUNICATION SKILLS IN THE SUCCESS 
OF THE DISTANCE LEARNING PROCESS IN 

PRIVATE UNIVERSITIES IN LEBANON 

Notarte, Justin Jones G. 
Badana, Jurieza 
Tajale, Leslie Joy T. 
Prieto, Lovely Mae R. 

Department of Teacher Education, UM 
Tagum College, Philippines 

LANGUAGE OF PANDEMIC: A DISCOURSE 
ANALYSIS ON COVID-19  

PUBLIC HEALTH AWARENESS INFO 
MATERIALS 

Dr. Amin Berri  Jinan University of Lebanon 
THE ROLE OF THE PRINCIPLES OF 

GOVERNANCE IN REDUCING 
ADMINISTRATIVE CORRUPTION 

Assoc. Prof. Dr. Mirna Fawaz Beirut Arab University 
BARRIERS FACED BY SYRIAN REFUGEES IN 

ACCESSING HEALTHCARE IN URBAN AREAS 
IN LEBANON 

Novalyn Matuan 
Mindanao State University, Marawi City, 

Philippines 

SALARY ADMINISTRATION AS PERCEIVED 
BY THE TEACHERS IN MALABANG, LANAO 

DEL SUR 

MUHAMMED SANI BABAKATUN 
SAMAILA MUHAMMAD TUKUR 

Abdu Gusau Polytechnic Talata Mafara, 
Zamfara State, Nigeria 

AN APPRAISAL OF ZAMFARA STATE RADIO 
PROGRAMMES ON THE CAMPAIGN 
AGAINST CORONA VIRUS DISEASE 

Cherrylyn D. Araco 
Mae Divine P. Donal 
Steve I. Embang 
Maries N. Lagas 
Mary Shaira G. Paquingan 

Northwestern Mindanao State College of 
Science and Technology, Philippines 

STUDENT’S EXPERIENCES IN 
COMMUNICATING WITH THEIR TEACHERS 

DURING THE PANDEMIC 

Olatunde-Aiyedun 
Tope Gloria 

University of Abuja, Nigeria 
EFFICACY OF BLENDED LEARNING MODELS 
ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT 
AND RETENTION IN SCIENCE EDUCATION 

AWOYEYE, Agnes Onyi 
ADEMOLA, Olaitan Idowu 

University of Abuja, Nigeria 

EFFECTS OF THINK-PAIR-SHARE 
INSTRUCTIONAL STRATEGY ON STUDENTS’ 
ACHIEVEMENT IN ECOLOGICAL CONCEPTS 

IN SENIOR SECONDARY SCHOOLS IN 
FEDERAL CAPITAL TERRITORY, ABUJA, 

NIGERIA 
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HEAD OF SESSION: Amira NURKHASANI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Amira NURKHASANI 
Achmad Tubagus SURUR 

Faculty of Economics and Islamic Business 
IAIN Pekalongan 

OVERVIEW OF ONLINE BUYING IN ISLAMIC 
ECONOMIC PERSPECTIVE 

Novi SAFITRI 
Faculty of Islamic Economic and Business, 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

THE ROLE OF ACCOUNTANTS IN THE 
DIGITAL ERA : OPPORTUNITIES AND 

CHALLENGES 

Ani Syafa’ah 
Faculty of Islamic Economics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

FINANCIAL STATEMENTS: IMPORTANCE IN 
TAX REPORT 

Winata Prasetio 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 

Indonesia 
REVENUE SHARING AND ACOOUNTING 

TREATMENT IN ISLAMIC BANK 

Eka Nur Kharisma 
Faculty of Islamic Economics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

MANAGEMENT OF ACCOUNT 
RECEIVABLES TO NOT LOSE 

Al Hayu Lestari  
Ade Gunawan 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

THE USEFULNESS OF ACCOUNTING IN 
BUSINESS ACTIVITIES  

Maulida’Arifina 
Faculty of Islamics and Business, UIN K.H 

Abdurrahman Wahid 
RECORDING METHODS AND REGIONAL 

FINANCIAL ACCOUNTING CYCLES 

Shinta Dewi WULANDARI 
Achmad Tubagus SURUR 

Faculty of Economics and Islamic Business 
IAIN Pekalongan 

OPTIMIZATION OF DIGITAL MARKETING 
STRATEGIES IN FACING BUSINESS 

CHALLENGES IN THE MODERN ERA 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Zeynep KANTARCI BİNGÖL 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. Vahit ÇALIŞIR Iskenderun Technical University 

NAÏVE REALISM ON POLITICAL 
DEADLOCKS: A STUDY ON TURKISH 

UNIVERSITY STUDENTS’ POLITICAL BIASES 
AGAINST ETHNIC AND RELIGIOUS GROUPS 

Asst. Prof. Dr. Zeynep KANTARCI BİNGÖL 
Dilan BAYHAN 

Muş Alparslan University 
İzmir Kâtip Çelebi University 

SCHOPENHAUER'S CRITICISM TO KANT 
OVER THE PRINCIPLE OF SUFFICIENT 

REASONS 

Assoc. Prof. Dr. Meliha KÖSE Gazi University 
THE BARRIERS TO EDUCATION OF MUSLIM 

WOMEN 

Lect. Murat Kurt 
Vedat DEMİRTAŞ 

Kütahya Dumlupınar University 
International Dublin University 

OPINIONS OF NON-THESIS MASTER'S MA 
STUDENTS RELATED IS TO THE FACTORS 

EFFECTIVE ALSO FOR ACADEMIC 
SUPERVISOR PREFERENCES 

Asst. Prof. Dr. Eda TUTAK Gümüşhane University 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF 21st 

CENTURY MARITIME STRATEGIES: THE 
CASE OF THE USA AND CHINA 

Dr. Elnur NASIROV Azerbaijan State Pedagogical University 
THE KHURRAMITE REVOLT AND HIS 

INFLUENCE ON THE RULE OF ABBASIDS IN 
THE SOUTH CAUCASUS 

Asst. Prof. Dr. Hüseyin AYDOĞAN Sakarya University PLOTINUS' THOUGHTS ON DAEMON 

Kenan KARAGÖZ Düzce University 
GEOSTRATEGIC COMPONENTS OF 

JERUSALEM 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Fatma Özçakmak Atatürk University 
FROM THE PENS OF A COMMENTARY 

WHO LOVES MEVLEVI “DERVÎŞÂN-I ZÎ-ŞÂN 
İÇİN MÂNEND-İ ASÎDE BİR KASÎDE” 

Muhammet NALBAT Ministry of Education 
CHRONOGRAMS MENTIONED IN KEŞANLI 

ZİHNÎ’S DÎVÂN 

Dr. Ahmet TOKMAK 
Dr. İlyas KARA 

Ministry of Education 

INVESTIGATION OF SCIENTIFIC STUDIES 
RELATED TO THE SOCIAL STUDIES 

EDUCATION PROGRAM (1924-2018 
EDUCATIONAL PROGRAMS) 

Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade Azerbaijan State Pedagogical University 
LITERARY ENVIRONMENT OF SHUSHA: 

GREAT POETS AND POETESSES 

Miryakub Mirhasan oğlu Seyidov Nakhchivan State University 

ZOROASTRIANISM TERMS USED IN THE 
“SIHAHUL-FURS” DICTIONARY OF 
MUHAMMAD IBN HINDUSHAH 

NAKHCHIVANI 

Assoc. Prof. Dr. Ənvər Abbasov 
Pərvin Adnalı 

Azərbayca Dövlət Pedaqoji Universiteti 
AZƏRBAYCANDA “İCMA ƏSASLI 

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL LAYİHƏSİ” NİN 
MAHİYYƏTİ 

Vusala Karimova Ali Azerbaijan State Pedagogical College 

LITERARY COMPARATIVISTICS IN 
SYNCHRONIZATION-C. 

MAMMADGULUZADEH “ÖLÜLƏR” AND 
“THE GREAT GATSBY” BY F.S. FITZGERALD 

Ebru DURMUŞ 
Kamil Arif KIRKIÇ 

İstanbul Sabahattin Zaim University 

THE EFFECT OF FULL LEARNING METHOD 
ON ACADEMIC SUCCESS AND SELF-

REGULATED LEARNING SKILLS OF PRIMARY 
SCHOOL STUDENTS IN MATHEMATICS 

COURSE 

Mehdizadeh Gulshan Kamal gızı        Azerbaijan State Pedagogy University 
THE SIGNIFICANCE OF EXPERIMENT IN 

NEW RESEARCH-BASED CONTENT 
EDUCATION 

Zoya Velibayova Baku, ADPU 
PLANNING AS ONE OF THE FUNCTIONS OF 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
MANAGEMENT 
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HEAD OF SESSION: DR. ODIRIN OMIEGBE 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Odirin OMIEGBE 
University Of Delta Agbor, Delta State, 

Nigeria 

METHAMPHETAMINE-[DEATH ON 
DEMAND]: A CASE STUDY OF SOUTHEAST 

NIGERIA 

Negedu Simon ADEKALI 
Department of Science Education, Kogi 

State University, Nigeria 

TRENDS IN BIOLOGY EDUCATION FOR 
NATIONAL SECURITY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN NIGERIA 

Dr. Odirin OMIEGBE 
University Of Delta Agbor, Delta State, 

Nigeria 
OGOGORO (LOCAL GIN) CONSUMPTION: 

THE SWEET AND BITTER 

Dr. Michael Segun Olajide 
Mr. Adekola Alex Ajayi 
Mr. Oluwagboyega Peter Afolabi 
Mr. Oladoyin Anthony Abiodun 

Adeyemi Federal University of Education, 
Ondo, Nigeria 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VIOLENT 
SPREAD ACROSS WEST AFRICAN STATES 

USING DATA ANALYTICAL APPROACH 

Mr. Adekola Alex Ajayi 
Dr. Michael Segun Olajide 
Mr. Oluwagboyega Peter Afolabi 
Mr. Oladoyin Anthony Abiodun 

Adeyemi Federal University of Education, 
Ondo, Nigeria 

PHISHING ATTACKS TECHNIQUES ON 
MOBILE DEVICE USERS 

Pamphile HOUNDJI 
Flore MEHINTO DOVONOU 
Louis Dèdègbê AHOMADIKPOHOU 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales 
/ Université d’Abomey-Calavi 

ENTREPRENARIAT DE PRESTATION DE 
SERVICE FONCIER DANS 

L’ARRONDISSEMENT DE TANGBO-DJEVIE 
(COMMUNE DE ZE, SUD-BENIN) 

Yunestria Rizkiana 
Rahayu Pembudiya Ningrum 
Dr. Muhlisin, M. 
Syarif Hidayatullah, A. 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

BEACH CLEAN UP ACTIVITIES FOR 
MEMBERS OF KSR PMI UNIT UIN KH. 
ABDURRAHMAN WAHID AT SIGANDU 

BATANG BEACH 

OYAGBILE, A. A 
Integrated Science Department, Adeyemi 
College Of Education, Ondo, Ondo State 

TEACHERS’ BASIC SCIENTIFIC SKILLS AS 
CORRELATE OF JUNIOR SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS’ LEARNING 
OUTCOMES IN BASIC SCIENCE IN ONDO 

CITY, NIGERIA 

Dr. Kayode Aderinsola 
Babatunde 
Dr. Clement Simuja 

Faculty of Education, Rhodes University, 
South Africa 

Faculty of Education, University of Ibadan, 
Nigeria 

INTEGRATION OF TECHNOLOGICAL TOOLS 
USAGE AMONG STUDENTS IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS IN NIGERIAN 
UNIVERSITIES 
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HEAD OF SESSION: Res. Asst. Dr. Ahmet GEZEK  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Porf. Dr. Muammer ULUTÜRK Necmettin Erbakan University 
EVALUATIONS ABOUT AHMET MİTHAT 

EFENDİ'S BOOK TARIH-I EDYAN 

Lala Suleyman qızı Aliyeva 
Azerbaijan Tourism and Management 

University 

ON THE TRANSLATIONS OF BEOWULF'S 
POEM TO JOHN CONYBEARE AND FRANCIS 

GUMMERE IN MODERN ENGLISH 

Asuman KAPUCİ Kütahya Dumlupınar University 
THE IDENTITY ANALYSIS OF SEYITÖMER 

HÖYÜK IN BRONZE AGE A SOCIO-
CULTURAL CONTEXT 

Nurida Ganbarova Huseyn kizi Nakhchivan State University 

FROM THE HISTORY OF THE FORMATION 
OF AZERBAIJANI-RUSSIAN LITERARY 

RELATIONS (BASED ON THE RESEARCH OF 
ACADEMICIAN SH. GURBANOV, 

ACADEMICIAN M. JAFAROV) 

Farid IBRAHIMLI Ganja State University 
ARTISTIC-PHILOSOPHICAL AND SCIENTIFIC-

THEORETICAL ASPECTS OF THE TIME 

Bengüsu ÇETİN Ankara Yıldırım Beyazıt University 
NAZİRE AND NAZİRE-LİKE POEMS İN 

RECÂÎ-ZÂDE AHMED CEVDET’S DİVANCE 

Dr. Tuğba ŞİMŞEK Dokuz Eylül University 
FARABI'S PLACE IN TURKISH EDUCATIONAL 

HISTORY AND HIS OPINIONS ON 
LANGUAGE 

Res. Asst. Dr. Ahmet GEZEK Yalova University 
THE TASHBĪH CLASSIFICATIONS IN 

MODERN ARABIC RHETORIC BOOKS 

Serkan ÇELİKAN Çukurova University 

AN EVALUATION ON THE EFFORTS OF THE 
COMPANIONS TO UNDERSTAND THE 

PROPHET MUHAMMED’ HADITHS AND 
DEEDS 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. & Dr. Tülay ATAY 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Şerif DURMUŞ Karamanoğlu Mehmetbey Universty 

A RESEARCH TO DETERMINE THE 
RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL 

SENSITIVITY OF EMPLOYEES AND 
CULTURAL INTELLIGENCE WITHIN THE 

CONTEXT OF MANAGEMENT OF 
CULTURAL DIFFERENCES IN 

ORGANIZATIONS 

Asst. Prof. Dr. & Dr. Tülay ATAY 
Abir NAESEH, MA 

Hatay Mustafa Kemal University 
American University of Cairo, Egypt 

A STUDY OF SYRIAN MEDIA: IS THERE 
MORE HATRED ON THE SIDE OF THE 

REGIME, OR THE OPPOSITION? 

Damla Küçük Sakarya University 

A COMPARATIVE EVALUATION OF THE 
REGULATIONS INTRODUCED BY THE 

REGULATION ON INSURANCES RELATED 
TO PERSONAL LOANS FOR THE 

PREVENTION OF UNFAIR PRACTICES 
AGAINST CONSUMERS 

Büşra HAN 
Süheyla SARITAŞ 

Balıkesir University 
ROLE OF COMMUNICATION IN FAMILY ON 
CHILD’S TENDENCY TO CRIME: THE CASE 

OF ADANA 

Res. Asst. Dr. Çiğdem YEL Sivas Cumhuriyet University HEALTH TOURISM IN TURKEY 

Dr. Cuneyt MENGÜ 
Prof. Dr. Mustafa TEKİN 

İstanbul University 
REVENUE MANAGEMENT APPLICATION IN 

TRAVEL AGENCIES: FIELDWORK IN 
ISTANBUL – TURKEY 

Res. Asst. Derya SOYKUT Gaziantep University 
TO EVALUATE PUBLIC RELATIONS 

PRACTITIONER ROLES IN TERMS OF SELF-
EFFICACY 
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HEAD OF SESSION: Dr. Taiwo Fawehinmi 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Salome Nandi Ishaya 
Martha Mzite 

Department of Arts Education, Faculty of 
Education, University of Jos, Plateau State, 

Nigeria 
Manicaland State University of Applied 

Sciences, Zimbabwe 

ECOFEMINISM AS A RESOURCE FOR 
ECOEDUCATION IN FRANCOPHONE 

AFRICAN FEMALE LITERATURE: ADÉLAÏDÉ 
FASSINOU’S FICTION 

Abdulnaser Sultan Mohsen Sallam Yalova University 
RELIGION IN MAN CONSCIOUSNESS: A 

CRITICAL ANALYTICAL STUDY 

Zohaib Hassan Sain 
Superior University, Faculty of Business & 
Management Sciences, Lahore, Pakistan 

CHALLENGES IN QUALITY OF EDUCATION 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

(HEIs) OF PAKISTAN 

Azam Othman 
Mohamad Sahari Nordin 
Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah 
Norbaiduri Ruslan 

International Islamic University Malaysia 
ACADEMIC TAHFIZ SCHOOLS IN MALAYSIA: 

CHALLENGES, INSIGHTS, AND THE ROAD 
FORWARD 

Prof. Dr. Ahmed Q. Mohammed 
Dr. Abdullah J. Duhoki 

University of Duhok, Iraq 
THE EFFECT OF USING VARIOUS METHODS 

IN LEARNING SOME BASIC FOOTBALL 
SKILLS FOR CHILDREN AGED (10-12) YEARS 

Dr. Mrs. Taiwo Fawehinmi 
Adeyemi Federal University of Education, 

Ondo, Ondo State, Nigeria 

LANGUAGE AS A TOOL IN AFRICAN 
CULTURAL VALUES AND THE 

SUSTAINABILITY 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Nihan ŞENBURSA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Mustafa BEYBUR Dicle University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN REAL 
SECTOR CONFIDENCE INDEX AND 

COMMERCIAL LOANS: ARDL BOUNDS TEST 
APPROACH 

Asst. Prof. Dr. Güven GÜNEY 
Assoc. Porf. Dr. Ali ALTINER 
Assoc. Prof. Dr. Eda BOZKURT 

Atatürk University 
Recep Tayyip Erdoğan University 

EVALUATION OF LABOR MARKET ON 
REGIONAL ECONOMIC POLICIES AND 

ANTI-CRISIS POLICIES ON THE CONTEXT OF 
CONTEMPORARY ECONOMIC SCHOOLS 

Asst. Prof. Dr. Muzaffer ALBAYRAK  
Lect. Dr. Ömer YILMAZ 

Adıyaman University 
Gaziantep University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC 
GROWTH AND INVESTMENT: A BOUNDS 

TEST ANALYSIS 

Mustafa Alpin Gülşen Alanya Alaaddin Keykubat University 
TAX BUOYANCY IN TURKEY: 

COINTEGRATION RELATION BETWEEN 
2006-2022 

Lect. Dr. Ömer YILMAZ 
Asst. Prof. Dr. Muzaffer ALBAYRAK 

Gaziantep University 
Adıyaman University 

DO PUBLIC EXPENDITURES AND 
INVESTMENTS REDUCE UNEMPLOYMENT 

IN TURKEY? 

Necla KUDUZ Usak University 

THE IMPORTANCE OF MARKETING 
COMMUNICATION IN EDUCATION: 

REWIEVING THE MISSION STATEMENTS OF 
FOUNDATION UNIVERSITIES IN TERMS OF 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Asst. Prof. Dr. Nihan ŞENBURSA  
Asst. Prof. Dr. Ali TEHCİ 

Ordu University 

EMPLOYEES' GREEN MOTIVATION WITH 
INTERNAL GREEN MARKETING: AN 

APPLICATION FOR LAND EMPLOYEES OF 
MARITIME BUSINESS ORGANIZATIONS IN 

TURKEY 

Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR 
Nagihan ERDAL 

Afyon Kocatepe University 
TAXATION OF INTERNET 

ADVERTISEMENTS AND PROBLEMS IN 
TURKEY 

Bahtiyar Cemre DEMİRTAŞ 
Ayşegül DURUCAN 

Kırıkkale University 
THE EFFECT OF ADDICTIVE SUBSTANCES 

ON TAX REVENUES IN TÜRKİYE 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Hüseyin ERSOY 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ömer SİVRİKAYA 
Murat ZEKİ 

Düzce University 
EXPECTATIONS OF SPORTS CLUBS FROM 
MUNICIPALITIES (DUZCE MUNICIPALITY 

EXAMPLE) 

SERKAN GÜN 
İSMAİL GÜN 

Siirt University 

MARKA ANTHROPOMORPHİSİM'İN 
TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARI 

ÜZERİNE ETKİLERİ KEŞİFSEL BİR 
ARAŞTIRMA-SON 

Asst. Prof. Dr. Hüseyin ERSOY Dokuz Eylül University 
EFFECT OF INSPIRATIONAL LEADERSHIP 

ON FOLLOWER CHARACTERSITICS 

Tamer AKSOY 
Özlem KARACAN 

Ibn Haldun University 

MEASURING THE EFFICIENCY OF THE 
INTEGRATED INTERNAL CONTROL SYSTEM 

AND ITS RELATIONSHIP WITH 
ORGANIZATIONAL CULTURE: TURKUVAZ 

MEDIA TELEVISION CASE 

Asst. Prof. Dr. Şerafettin ERTEN Usak University 
SUSTAINABLE PUBLIC ADMINISTRATION: A 
REVIEW OF ISO 26000:2010 STANDARD IN 

SOCIAL RESPONSIBILITY 

Asst. Prof. Dr. Hüseyin ERSOY 
Serra ERSOY 

Dokuz Eylül University 
Kâtip Çelebi University 

EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON 
HEALTH SECTOR AND NEW TRENDS 

Dr. Elifnur TERZİOĞLU Atatürk University 

SPORTS DIPLOMACY AS A TOOL OF PUBLIC 
DIPLOMACY: A REVIEW ON THE 

INTERNATIONAL EDİRNE CYCLING 
FESTIVAL 

Assoc. Porf. Dr. Mete KAZAZ 
Pınar TORLAK 

Selcuk University 

THE RELATIONSHIP BETWEEN NEW MEDIA 
AND NEWS: AN EXAMINATION THROUGH 

AN EXAMPLE OF WHATSAPP NEWS ON 
TELEVISION 

Lect. Revşan ŞEN 
Res. Asst. Derya SOYKUT 

Gaziantep University 
SANCTIFIED PLASTIC: THE ROLE OF THE 

MEDIA ON THE MYTHIFICATION OF 
PLASTIC 

Burkay CEVAHİRCİOĞLU 
Ebru ŞENEL 

Ordu University 
Gümüşhane University 

THE EXAMINATION OF CHALLENGE AND 
THREAT LEVEL IN ATHLETES 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Cemal Bayak 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asst. Prof. Dr. Ceyhun ÖĞRETEN  National Defense University 
ANALYSIS OF THE EVENTS IN THE NUTUK 
IN THE CONTEXT OF ANTI-IMPERIALIST 

THOUGHT 

Ress. Asst. Dr. Çağdaş YÜKSEL Pamukkale University 
THE ANALYSIS OF THE BRITISH HOUSE OF 
LORDS SESSION IN 1983 ON CYPRUS AND 

TURKEY 

Res. Asst. Dr. Coşkun KUMRU Pamukkale University 

EVALUATIONS ON THE SOVIET UNION AND 
TURKISH PEOPLES FROM THE 

PERSPECTIVE OF THE HARVARD 
INTERVIEW PROJECT 

Asst. Prof. Dr. Ahmet Ali UGAN Iğdır University 
THE CEDAR REVOLUTION AND THE ARAB 

SPRING IN HIZBOLLAH AXIS 

Res. Asst. Dr. Yusuf AKBABA Eskişehir Osmangazi University 
SIBERIA BEFORE THE SIBERIAN KHANATE: 

HAJI MUHAMMED KHAN AND HIS 
ACTIVITIES 

Lect. Dr. Ali ÇİÇEK Sivas Cumhuriyet University 
THE TEA PARTY MOVEMENT: ITS ROOTS, 
POLICIES AND PLACE IN THE POLITICAL 

RANGE 

Nargiz Jarchiyeva Bakı Avrasiya Universiteti 
DOMESTIC AND INTERNATIONAL 

IMPLICATIONS OF IRAN'S NUCLEAR 
PROGRAM 

Lect. Dr. Ali ÇİÇEK Sivas Cumhuriyet University 
OTTOMAN AHRAR PARTY AND TURKISH 

LIBERALISM 

Assoc. Prof. Dr. Cemal Bayak Pamukkale University 
CODES OF TURKISH CULTURE IN THE 

OTTOMAN PERIOD 
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HEAD OF SESSION: Dr. Memet ABUKAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Madina KÜÇÜK 
Başak UYSAL 

Gazi University 
CODE MIXING TENDENCIES OF TURKISH 

SPEAKING RUSSIANS 

Dr. Mazhar DÜNDAR MEB, Temel İslam Bilimleri 
EXAMINATION OF PARABLE AS A 
NARRATIVE STYLE IN THE QUR'AN 

Ahmet DEMİRTAŞ 
Hasan KARAKUZU 

Osmaniye Korkut Ata University 
CONTRIBUTIONS TO THE COMPILATION 
DICTIONARY FROM ADANA PROVINCE 

KOZAN DISTRICT DIALECT 

Mehmet KARDOĞAN 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 

Başkent University 
Van Yüzüncü Yıl University 

THE ANALYSIS OF COMPLIANCE OF THE 
ARTICLES PUBLISHED ON TEACHING 

TURKISH TO FOREIGNERS WITH ACADEMIC 
TEXT WRITING PRINCIPLES 

Dr. Memet ABUKAN 
Dr. Liana TCHKONİA 

Muş Alparslan University 
Batumi Shota Rustaveli State University 

COMPARISON OF INTERMEDIATE TURKISH 
AND GEORGIAN TEXTBOOKS IN FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

Güler ÖZEN 
Assoc. Prof. Dr. Şemseddin GÜNDÜZ 

Necmettin Erbakan University 
EXAMINING THE TWITTER ACCOUNTS OF 

UNIVERSITIES 

Aytən Heybətova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
IMPORTANT ASPECTS OF INTERPRETATION 

OF LITERARY TEXT 

Mehmet KARDOĞAN 
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 

Başkent University 
Van Yüzüncü Yıl University 

AN ANALYSIS ON THE TENDENCIES OF 
ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD OF 
TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS 

Mehmet Kavak 
Prof. Dr. Gülay Ekici 

Gazi University 

EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS’ PERSPECTIVES AND 

INTERCULTURAL SENSITIVITY TO 
DIFFERENT CULTURES 

Assoc. Prof. Dr. Ömer ALKAN 
Res. Asst. Esra GÜNEY 

Ataturk University 
Sakarya University 

DETERMINANTS OF NON-PARTNER ORAL 
VIOLENCE AGAINST WOMEN 

Asst. Prof. Dr. Zeki EDİS 
Yıldız KILIÇ 

Van Yüzüncü Yıl University 
SLAVERY IN TOM UNCLE CABIN BY 

HARRIET BEECHER STOWE 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hatice BELGE CAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Selçuk DEMİR Şırnak University 
THE INVESTIGATON OF SCHOOL 

ADMINISTRATORS' SHARED LEADERSHIP 
ACCORDING TO THE VIEWS OF TEACHERS 

Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI 
Bedia KIRKULAK 

Ege University 
EXAMINING THE PROBLEMS EXPERIENCED 
BY NOVICE TEACHERS THROUGH ONLINE 

FORUMS 

Kürşat ÖZCAN  
Selçuk AKPINAR  
İrem Selen KAFALI 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Unıversıty 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 8 
WEEKS OF SPORT CLIMBING BASIC 

TRAINING ON SOME SELECTED PHYSICAL 
PARAMETERS OF CHILDREN 

Ecehan DEMİR 
Merve ÖNPEKER  
Assoc. Prof. Dr. Hatice BELGE CAN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University 
INVESTIGATING SCIENTIFIC REASONING 

SKILLS OF PRESERVICE TEACHERS 

Dr. İzzettin AYDOĞAN 
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

VAN/TÜRKİYE 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE FREQUENCY OF NON-

EDUCATIONAL USE OF DIGITAL TOOLS 
AND MATHEMATICS SKILLS 

Dr. İzzettin AYDOĞAN 
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

VAN/TÜRKİYE 

INVESTIGATION OF THE OVERFITTING 
PROBLEM IN GENETIC ALGORITHM 

ANALYSIS WITH DIFFERENT DATASETS 

Dr. İlyas KARA 
Dr. Ahmet TOKMAK 
Prof. Dr. Ali YILMAZ 

Ministry of Education 
EVALUATION OF EXPERT TEACHING AND 

HEAD TEACHER PRACTICE AS A TEACHING 
CAREER STEP 

Assoc. Prof. Dr. Hatice BELGE CAN Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

EXAMINATION OF PREDICT- OBSERVE- 
EXPLAIN ACTIVITIES DEVELOPED 

TOWARDS THE FACTORS AFFECTING 
SOLUBILITY RATE 

Duygu KOÇAK 
Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU 

Alanya Alaaddin Keykubat University 
Ankara University 

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS ON EDUCATION 

WITHOUT EXAMS 

Duygu KOÇAK 
Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU 

Alanya Alaaddin Keykubat University 
Ankara University 

INVESTIGATION OF GROUP INVARIANCE 
AT DIFFERENT DIFFERANTIAL ITEM 

FUNCTION RATIOS 

Res. Assist. Dr. Sinem Şahnagil Balıkesir University 
DATA-BASED PUBLIC ADMINISTRATION AS 

A DEVELOPING ACTOR OF DIGITAL AGE 
GOVERNANCE 
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HEAD OF SESSION: Adebayo Sulaiman Adeodu 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Muhamad Irfan Kurniawan 
Christine Wulandari 
Unang Mulkhan 
Helvi Yanfika 
Maulana Mukhlis 
Agus Setiawan 

University of Lampung 

FACTORS AFFECTING THE INTEREST OF 
TOURISM VISITS IN THE PEMATANG PASIR 

MANGROVE FOREST, SOUTH LAMPUNG 
REGENCY 

OBELE Tolulope Elorhor  Nigerian Army University, Biu, Nigeria 
GOVERNMENT EXPENDITURE, FINANCIAL 
DEEPENING AND POVERTY REDUCTION IN 

NIGERIA 

Adebayo Sulaiman Adeodu  
Department of Business Education, School 
of Secondary Education, Federal College of 

Education (Special), Oyo State, Nigeria 

EFFECTIVE SALES PROMOTION 
STRATEGIES FOR GAINING COMPETITIVE 

EDGE AMONG SUPER-MARKET 
BUSINESSES: A CASE STUDY OF JARA 

SUPERMARKET OYO, NIGERIA 

SIRAJO SHEHU 
Department Of Business Administration 
And Management, Federal Polytechnic 

Kaura Namoda, Zamfara State 

INSECURITY THREATS TO SUSTAINABLE 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 

DEMOCRATIC IDEALS ZAMFARA NORTH OF 
ZAMFARA STATE 

EDEMA, A. J-M 
OTIWA, J. O. 

University Of Calabar, Nigeria 

STRATEGIC ISSUES IN THE 
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL-

RELATED SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS (SDGs) IN AFRICA 

Babayemi, A. W. 
Onwuka, G. I. 
James, T. O. 
Okeleke, S. U. 
Egwa, A. I. 
Dago, M. M. 

Kebbi State University of Science and 
Technology, Aliero, Nigeria 

ON INVESTIGATION OF SOME ASSET 
RETURNS IN NIGERIAN STOCK EXCHANGE 

Marzuk Abdullahi 
Nasuha Lee Binti Abdallah 
Salisu Garba 
Abubakar Ahmad 

University of Science Malaysia. Sule 
Lamido University Kafin Hausa, Nigeria 

University of Science Malaysia 
Sule Lamido University Kafin Hausa, 

Nigeria 
Gombe State College of Health Sciences 

and Technology, Kaltungo, Nigeria 

DETERMINANTS OF CENTRAL BANK 
DIGITAL CURRENCY ADOPTION IN 
NIGERIA: A REVIEW OF E – NAIRA 

Nuhu Farida 
Bashir Mohamme Bawuro 
Kara Abubakar Hamid 

Agricultural Economics and Extension of 
Taraba State University, Jalingo 

National Agricultural Extension and 
Research Liaison Services, Ahmadu Bello 

University, Zaria, Kaduna State 

EFFECTS OF FADAMA III-AF (ADDITIONAL 
FINANCING) PROJECT ON RICE 

PRODUCTION IN GASSOL LOCAL 
GOVERNMENT AREA OF TARABA STATE 

Okto Ariyanto 
Teguh Endaryanto 
Maulana Mukhlis 
Arif Sugiono 
Bambang Utoyo Sutiyoso 
Robi Cahyadi Kurniawan 

Master of Government Science, University 
of Lampung 

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 
Bandar Lampung 35145 

THE EFFECT OF VILLAGE EXPENDITURE ON 
THE ENVIRONMENTAL RESILIENCE INDEX 
IN SOUTH LAMPUNG REGENCY IN 2019 
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HEAD OF SESSION: Ana-Cristina Bâlgăr 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Edema, A. J. M 
Otiwa, J. O 

Department of Business Management 
Faculty of Management Sciences 

University of Calabar, Calabar – Nigeria 

CAN ANYTHING BE NONLIVING IN PUBLIC 
RELATIONS AND THE BUSINESS 

ENVIRONMENT? 

Qodirov Bobiromon Bekmurodovich 
Prof. Pulatov Khayrulla Lutpullaevich  
Dr. Igitov Farruh Bahtiyarovich 

Tashkent chemical-technological institute, 
Vice-rector, Tashkent, Uzbekistan 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 
FOR OIL AND GAS PRODUCING 

ENTERPRISES 

Ana-Cristina Bâlgăr 
Romanian Academy, Institute for Word 
Economy, Center for European Studies, 

Bucharest, Romania 

THE WAR IN UKRAINE: A TURNING POINT 
FOR THE ENERGY RELATIONSHIP BETWEEN 
GERMANY AND THE RUSSIAN FEDERATION 

Sara Jamil Mahmoud Albatayneh 
Asst. Prof. Dr. Mehtap Öner 

Marmara University 
THE IMPACT OF CORONAVIRUS PANDEMIC 

ON STOCK MARKETS: EVIDENCE FROM 
JORDAN 

Monica Nour FAUZIAH 
Dr. Tamamudin 

Faculty of Economics and Islamic Business 
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan 

DIGITAL MARKETING PLATFORM (SHOPEE) 
MARKETING COMMUNICATION STRATEGY 

TO INCREASE CONSUMER PURCHASING 
POWER 

Rethi AGLIANI 
TAMAMUDIN 

Faculty of Economics and Islamic Business 
IAIN Pekalongan 

Diponegoro University 

IMPORTANT ROLE OF MSME 
CONTRIBUTION IN IMPROVING THE 

ECONOMY IN INDONESIA 

Allisa Qotrunnada Munawaroh 
Faculty of Islamic Economics and Business, 
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

FINANCIAL ACCOUNTING PRACTICES AS 
THE BASIS FOR DETERMINING 

PROFIT/LOSS IN TRADING COMPANIES 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Emre ÇUBUKÇU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lect. Sevilay AKALP 
Prof. Dr. İdil AYÇAM 

Harran University 
Gazi University 

ANALYSIS OF CARBON FOOTPRINT IN 
SETTLEMENTS SENSITIVE TO CLIMATE 

CHANGE: THE CASE OF DIYARBAKIR 

Assoc. Prof. Dr. Asena SOYLUK 
Res. Asst. Mustafa DALLI 

Gazi University 
İstanbul Gelişim University 

ARCHITECT'S ETHICAL RESPONSIBILITY IN 
THE FACE OF PANDEMICS 

Kübra KOÇ 
Prof. Dr. İdil AYÇAM 

Gazi University 
EVALUATION OF ECO-HOUSING CONCEPT 
AND ITS APPLICATIONS ACCORDING TO 

CLIMATIC REGIONS 

Zeynep YİLMAZ 
Cemal SEVİNDİ 

Ataturk University 
ALTERNATIVE SHOPPING OPPORTUNITIES 

AND PROBLEMS OF THE PERIODIC 
MARKETS IN ERZURUM CITY 

Zeynep YİLMAZ 
Cemal SEVİNDİ 

Ataturk University 
SPATIAL ANALYSIS OF REGISTERED REAL 
ESTATE CULTURAL ASSETS IN UZUNDERE 

PROVINCE (ERZURUM) 

Assoc. Prof. Dr. Asena SOYLUK 
Res. Asst. Mustafa DALLI 

Gazi University 
İstanbul Gelişim University 

COMPARISON OF THE NATURAL DISASTER 
MANAGEMENT POLICIES IN THE POINT OF 

VIEW OF ARCHITECTURE 

Kübra KOÇ 
Prof. Dr. İdil AYÇAM 

Gazi University 
INVESTIGATION OF CITY HOSPITALS IN 
TURKEY IN TERMS OF GREEN BUILDING 

CRITERIA 

Beyzanur ERDAL 
Hüseyin Cem ÜSTÜN 

Marmara University 
Hatemoğlu/İstanbul/Türkiye 

NEW APPROACHES IN FASHION DESIGN 

Asst. Prof. Dr. Emre ÇUBUKÇU Işık University 
EARLY REPUBLIC PERIOD EDUCATIONAL 
STRUCTURES: EXAMPLES OF ANKARA-

ISTANBUL 

Kansu GENÇER Dumlupınar University 
INVESTIGATION OF ISTANBUL’S MOST 

FAVORED FOODS FROM TOURIST’S 
PERSPECTIVE 
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HEAD OF SESSION: Dr. Salih TURGAY 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Riska Alinda 
Bahru Muchit 
Rizqon Nurdiyanto 
Dr. Muhlisin, M. 
Syarif Hidayatullah, A. 

UIN KH. Abdurrahman Wahid 

SMILLING BEACH MANGROVE PLANTING. 
UKK KSR PMI UNIT UIN K.H. 

ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 
2022 IN SIGANDU BATANG 

Dr. Salih TURGAY 
Un South Sudan Mıssıon (Unmıss), Polıce 

Advıser, Juba, South Sudan 

AS A SHIELD TO PROTECT THE 
BORDERLESS SCHENGEN AREA 

“SCHENGEN GOVERNANCE PACKAGE” 

Phuong Vi Thi 
Dung Nguyen Thi Thu 

Faculty of Journalism and 
Communications, TNU – University of 

Sciences, Thai Nguyen, Vietnam 
Vietnam National University, Hanoi, 

Vietnam 

THE ROLE OF THE PRESS IN ETHNIC POLICY 
INFORMATION FOR ETHNIC MINORITIES 
TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 

FROM THE CASE OF VIETNAM 

Pushkar Pandey 
Indian Institute of Technology, 

Department of Design, Kanpur, India 

UX STUDY ON HANDHELD AUGMENTED 
REALITY GAMES BY APPLYING SPRADLEY'S 

NINE DIMENSIONS DESIGN PRINCIPLE 

Farouk Salami Federal University Lokoja, Nigeria 
GLOBAL DIGITAL SKILLS (DATA SCIENCE) 

AND SOCIAL PROBLEM SOLVING IN 
NIGERIA 

Dr. Gbadura Adeniyi OTUOZE 
Department Of Educational Psychology, 

Federal College of Education, Okene, Kogi 
State 

PEER PRESSURE, SELF-CONCEPT AND 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AS 

PREDICTORS OF MATHEMATICS 
ACHIEVEMENT OF SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS IN NORTH CENTRAL ZONE OF 

NIGERIA 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward Kenneth Lebaka 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lect. Wen Xiaojing 
Prof. Dr. Halina Falfushynska 
Assoc. Prof. Dr. Igor Korsun 
Maryna Monchuk 

Hanshan Normal University, China. 
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 

Pedagogical University, Ukraine 
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 

Pedagogical University, Ukraine 

THE USE OF LEARNING MODELS IN THE 
TRAINING OF FUTURE PHYSICS TEACHERS 

Dr. Dorcas Oluremi FAREO Adamawa State University, Nigeria 

PERCEPTION OF TEACHERS ON FACTORS 
RESPONSIBLE FOR ACADEMIC 

ACHIEVEMENT IN MATHEMATICS AMONG 
SENIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

IN MUBI EDUCATIONAL ZONES IN 
ADAMAWA STATE, NIGERIA 

Vivien Vágner University of Pannonia, Hungary 
KNOWLEDGE-ORIENTED LEADERSHIP FOR 

THE ORGANISATIONAL KNOWLEDGE 
SUSTAINABILITY 

Adebesin, A. A. 
Olayiwola, J. O. 

Department of Computer Engineering, The 
Federal Polytechnic, Ilaro, Ogun State, 

Nigeria 

OBSERVATIONAL AND CORRELATIONAL 
STUDIES ON THE EFFECTS OF INDUSTRIAL 
CEMENT DUST ON TERTIARY INSTITUTION 

STUDENTS’ HEALTH STATUS AND 
ACADEMIC OUTPUT 

Ayodele Kolade Babatunde 
Olowoleni Victor Ben 

Kogi State University, Anyigba 

AWARENESS OF HEALTH RISK BEHAVIOUR 
ASSOCIATED WITH SEXUALLY 

TRANSMITTED INFECTIONS AMONG 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS OF KOGI 

STATE 

Tannu Panchal 
Bhagat Phool Singh Mahila 

Vishwavidhalya, India 
THE IMPORTANCE OF SCHOOL 

EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT 

Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward Kenneth 
Lebaka 

University of Zululand, South Africa 

POLITENESS DURING SOCIAL 
INTERACTIONS AS THE SEMINAL ASPECT 
IN HUMAN COMMUNICATION AND AS 

ONE OF THE CHARACTERISTICS TO 
MAINTAIN MUTUAL RELATIONSHIP, 

REPUTATION AND SOCIAL FACE WITHIN 
BAPEDI PEOPLE’S CULTURAL CONTEXT 
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HEAD OF SESSION:  Prof. Dr. Maria Emilia Camargo 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Favour C. Uroko University of Nigeria, Nsukka 
JEREMIAH 17:11 AND BLOOD MONEY 

RITUALS AMONG YOUTHS IN SOUTHERN 
NIGERIA 

Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto 
Prof. Dr. Maria Emilia Camargo 
Prof. Dr.Mariane Camargo Priesnitz 
Prof. Dr.Walter Priesnitz Filho 
Prof. Dr Angela Isabel dos Santos Dullius 

UNIFACVEST University Center, Brazil 
Federal University of Santa Maria, Brazil 

OVERVIEW OF COOPERATIVE SOCIETIES 
AND THE CHALLENGE OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN THE CURRENT 
BRAZILIAN ECONOMIC CONTEXT 

Wen Xiaojing 
Skorska Ruslana 
Assoc. Prof. Dr. Igor Korsun 
Assoc. Prof. Dr. Viktor Matsyuk 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 
Pedagogical University, Ukraine 

THE FUNDAMENTAL PHYSICAL 
CONSTANTS AS THE IMPORTANT 

ELEMENTS OF THE WORLD BUILDING 

Assoc. Prof. Dr. Larysa KORVAT 
Svitlana MELNYK 

Kyiv National University of Economics, 
Ukraine 

Research Institute of Business Education 
KNEU named after V. Hetman 

PROCRASTINATION AS A PSYCHOLOGICAL 
PHENOMENON 

Dr. Viktor Sopiha 
Dr. Maria Aliluiko  
Ivanna Romanchuk 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 
Pedagogical University, Ternopil, Ukraine 

INTEGRATION TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT WITH OTHER SYSTEM 

MANAGEMENT IN THE HOTEL BUSINESS 

Oyeyemi Omodadepo ADEBIYI 
Department of Economics, Nigerian Army 

University, Biu, Nigeria 

AFTERMATH OF COVID-19 
UNEMPLOYMENT: A SECTORAL SHIFT OR 

SELF ACTUALIZATION 

Nadia Fitriatul KHASANAH 
Muhammad Khoirul FIKRI 

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 
Indonesia 

PERAN KONSERVATISME AKUNTANSI 
DALAM LAPORAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN 

Prof. Dr. Maria Emilia Camargo 
Prof. Dr. Beatriz Lucia Salvador Bizotto 
Prof. Dr. Mariane Camargo Priesnitz 
Prof. Dr. Walter Priesnitz Filho 
Prof. Dr. Angela Isabel dos Santos Dullius 

Federal University of Santa Maria, Brasil 
UNIFACVEST University Center, Brazil 

RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE 
SHARING AND SUSTAINABILITY OF THE 
WINE CHAIN IN SERRA GAÚCHA, RIO 

GRANDE DO SUL, BRAZIL 

Prof. Msc.Tiane Camargo 
Prof. Dr. Mariane Camargo Priesnitz 
Prof. Dra. Luciana Maria Fontanari Krause  
Prof. Dra. Angela Isabel dos Santos Dullius 
Prof. Dra. Marina Bezerra da Silva   
Prof. Dr. Walter Priesnitz Filho 

Federal University of Santa Maria, Brazil 
Federal Institute of Piauí, Brazil 

PATENTOMETRY FOR THE DIAGNOSIS OR 
TREATMENT OF COLORECTAL CANCER 
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HEAD OF SESSION: Dr. Odunayo, A. H 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Anoke Amechi Fabian 
Eze Solomon Uchechukwu 

Department of Business Administration, 
Faculty of Management Sciences, Nnamdi 
Azikiwe University Awka, Anambra State 

Nigeria 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY (ICT) AND OPERATIONAL 

EFFICIENCY OF QUOTED DEPOSIT MONEY 
BANKS IN NIGERIA 

Dr. Odunayo, A. H 
Lagos State University of Education, Oto-

Ijanikin, Lagos, Nigeria 

COMPENSATION MANAGEMENT AND 
EMPLOYEE COMMITMENT IN SELECTED 

BANKS IN LAGOS STATE, NIGERIA 

Aijaz Margay  
Ajjaz Maqbool 

Mathematics, Devi Ahiliaya 
university/Holkar Sciences college indore 

APPLICATIONS OF SHORTEST PATH 
ALGORITHMS IN REAL-WORLD 

APPLICATIONS 

Prof. Dr. Saima Gulzar 
Rummana Khan Sherwani  
Ayesha Mehmood Malik 
Memoona Rashid 

School of Architecture and Planning, 
University of Management and 

Technology, Lahore 

EXPLORING TOURISM POTENTIAL FOR 
ECONOMIC GROWTH OF PAKISTAN 

Kazem Gholizadeh 
Department of Architecture and Urban 

Planning, Technical and Vocational 
University (TVU), Tehran, Iran 

ECONOMIC EFFECTS OF REDUCING 
BUILDING HEATING COSTS WITH 
THERMAL INSULATION OF LIGHT-

TRANSMITTING WALLS - CASE STUDY OF 
ARDABIL CITY 

Farrah Adilla Salsabila 
Hee Choon Shin 
Herman Shah Anuar 

School of Technology Management and 
Logistics, Universiti Utara Malaysia, 

Kedah, Malaysia 

ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN 
E-SHOPPERS’ SATISFACTION AND J&T 
EXPRESS SERVICE QUALITY: EVIDENCE 

FROM MALAYSIA PERSPECTIVE 

Chi Ta Thi Van 
Nha Trang University, Faculty of Tourism, 
Department of Hospitality Management, 

Khanh Hoa, Vietnam 

GREEN TOURISM DEVELOPMENT IN 
AMANOI RESORT - NINH THUAN, 

VIETNAM 

Herman Shah Anuar 
Faisal Zulhumadi 
Fariza Ahmad Mahyadin 
Airin Niza Za’ba 

University Utara Malaysia 
Sime Darby Plantation Sdn Bhd, UPM 

Serdang, Selangor 

POTENTIAL GIG EMPLOYMENT IN ONE OF 
PALM OIL PLANTATION: NORTHERN 

MALAYSIA PERSPECTIVES 

Samia Ansari 
Department of Economics, University of 

Lucknow, India 

PUBLIC DEBT IMPACT ON THE ECONOMIC 
GROWTH OF LOW-INCOME STATES IN 

INDIA 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Ph.D. Lê Đức Luận 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Pham Duc Thuan 
Nguyen Thi Thuy My 

Cantho University, School of education, 
Department of History, Vietnam 

PHAN CHAU TRINH – THE GREAT PATRIOT 
OF VIETNAM IN THE EARLY 20th CENTURY 

Assoc. Prof. Ph.D. Lê Đức Luận 
The University of Danang, University of 

Science and Education 

COMPOUND WORDS REPEATING 
MEANING WITH SINO-VIETNAMESE 

LANGUAGE ELEMENTS 

Sorina Corman 
Faculty of Social Sciences and Humanities, 
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ÖZET 

Koçluk 1986 yılında Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF)'in kurulması ile uygulanmaya başlanmış ve son 
yıllarda hem örgütler hem de kişiler için yeri ve önemi artmaya başlamıştır.  Kurumların sahip olduğu insan 
kaynağını en yüksek performansa dönüştürme çabası kurumun başarısını direkt olarak etkilemekte ve kurumu 
rakiplerinden öne çıkarmaktadır. Koçluk yaklaşımı, bireylerin gelişimi doğrultusunda, ihtiyaçlar değiştikçe 
meydana gelmiş olup, günümüzde önemli bir hizmet sektörü haline gelmeye başlamıştır. Bu ağır rekabet 
ortamı ve gelişen teknoloji ile hızla yaşanan değişimler örgütlerde insan kaynaklarının önemini giderek 
artırmaktadır. Bu anlamda Çalışan Koçluğu, çalışanın farkındalığını arttıran, öz motivasyonunu sağlayan ve iş 
ortamında iletişimi ve gelişimi kolaylaştıran bir yönetim yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Örgütsel bağlılığı 
yüksek çalışanlar ortak hedefleri gerçekleştirmek için yüksek çaba harcayacaklardır. Rekabetin iş hayatının 
içinde yoğun olarak yaşanmakta olduğu günümüzde, başarıya odaklı bireysel ve örgütsel hedeflerin 
gerçekleştirilmesi de büyük önem kazanmaktadır.  Bu bağlamda koçluk yaklaşımı kurumlar için gün geçtikçe 
önem kazanan bir ihtiyaca dönüşmüştür. Gelişen dünyada, bireylerin önemi ve üretim ve kalitedeki rolleri son 
otuz yılda daha da önemli olmuştur. Günümüz rekabet koşullarında kurumların rekabet avantajı için en önemli 
kaynağı sahip olduğu insan kaynağı haline gelmiştir. İş yerlerinde koçluk uygulamalarının temel amacı çalışan 
performansını arttırmaktır. Türkiye'de koçluk uygulamalarının kurumlarda henüz yaygınlaşmaması, koçluk 
araştırmalarının da az kalmasına neden olmuştur.  Küreselleşme ve teknolojinin gelişimiyle birlikte 
günümüzde örgütler yoğun bir rekabet içerisinde kendilerini bulmaktadırlar. İnsan kaynakları yönetiminde 
koçluk yaklaşımın uygulanması ile birlikte personelin motivasyonu ve başarısı yükselmektedir. Bireylerin en 
ciddi sorunlarından biri olan kariyer konusunda hem işletmeler içerisinde hem de profesyonel koçluk firmaları 
vasıtasıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu dönemde yapılan çalışmaların tümü, bireyi geliştirmeye ve 
birey vasıtasıyla gelişmeye dayanan yaklaşımlar olup, koçluk yaklaşımı bu amacı gerçekleştirmede destek olan 
bir araç olarak kullanılmaktadır. Bireylerin sahip oldukları potansiyellerinde farkındalık yaratarak, bu süreç 
boyunca dinamik ve interaktif bir yöntem ile bireylere rehberlik edilebilir. Bireylerin davranışlarında sürekli 
ve kalıcı değişiklikler elde edilebilir. Bu çalışmada kitap incelemesi yapılmıştır. Bu kitapta günümüz örgütleri 
için önem taşıyan koçluk kültürüne ve kavramına odaklanılmıştır. Kitap 13 bölümden oluşmuştur. Her bölüm 
ayrı ayrı incelenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Koç, koçluk, kariyer, insan kaynakları, koçluk süreci, bilişsel koçluk, liderlik. 

 

ABSTRACT 

Coaching has started being implemented with the foundation of ICF (international coaching foundation) in 
1986 and has become increasingly more important for both individuals and organizations. The performance of 
human resource in the company directly effects success of company and creates advantage for competition. So 
converting potential to performance is an important task for companies. The development within the coaching 
approach itself is defined by the changing needs with the time and at the end coaching became an important 
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service sector. This heavy competition environment and rapid changes due to the developing technology 
dramatically increase the importance of human resources in organizations. Coaching employees could be 
defined as a management approach which increases the self-awareness, self-motivation and eases the 
communication and development in the workplace. The employees that has a high commitment to the 
organization will show high efford in order to see the common goals happen. In today's world where 
competition in the business world is intense, it is getting more and more important to realize personal and 
institutional aims.  That's why the concept of  coaching approach has turned over to be a need with increasing 
importance. In the developing world, importance of individuals and their role at production and quality have 
been more important in last three decades. Nowadays human resource has become the most important resource 
of companies.  The main aim of coaching in the workplaces is to increase employee performance. The fact that 
the coaching practice is not widespread enough in Turkey; there is a very little coaching research. Today, with 
globalization and the development of technology, organizations are in intense competition. The motivation and 
success of the staff increases with the implementation of the coaching approach in human resources 
management.  On one of the most serious problems of individuals, namely the career, there are services offered 
within the companies or by professional coaching firms. Nowadays, the efforts are towards improvements in 
personal capacities and approaches that depend on personal development. Building awareness on the existing 
potential, coaching can guide in a dynamic and interactive way during the process. There can be a sustainable 
change on behavioral aspects. In this study was made a book review.  In this book focuses on the culture and 
concept of coaching, a concept that is really important for today's organizations. The book consists of 13 
chapters. Each section has been analyzed separately.  

Keywords: Coaching, coach, career, human resources,  coaching period, cognitive coaching, leadership. 

 

KOÇLUK KÜLTÜRÜ 

Araştırmacı yazar, uzman Psikolog Kazım YURDAKUL tarafından yazılan Koçluk Kültürü adlı bu kitap 13 
bölümden oluşmaktadır. Bölüm şu konulardan oluşmaktadır: Bölüm 1’de Koçluğun temelleri; Bölüm 2’de 
Koçluk ne değildir?;  Bölüm 3’de Koçluk hazinesi ve 15 lal (rubin); Bölüm 4’de Dinlemek;  Bölüm 5’de Soru 
sormak; Bölüm 6’da Ahenk kurmak; Bölüm 7’de Hedef belirleme ve hedefe ulaşma; Bölüm 8’de Kurumlarda 
koçluk kültürünü yerleştirmek; Bölüm 9’da Yönetici koçluğu;  Bölüm 10’da Bir yaşam koçluğu;  Bölüm 11’de 
Koçluk araçları; Bölüm 12’de Mini sözlük; Bölüm 13’de Yapma listesi konuları ele alınmıştır.  

 

BÖLÜM 1: Koçluk Nedir? 

Araştırmacı yazar, uzman Psikolog Kazım YURDAKUL tarafından yazılan Koçluk Kültürü adlı bu kitap 13 
bölümden oluşmaktadır.  Bölüm 1’de Koçluğun temelleri; Bölüm 2’de Koçluk ne değildir?;  Bölüm 3’de 
Koçluk hazinesi ve 15 lal; Bölüm 4’de Dinlemek;  Bölüm 5’de Soru sormak; Bölüm 6’da Ahenk kurmak; 
Bölüm 7’de Hedef belirleme ve hedefe ulaşma; Bölüm 8’de Kurumlarda koçluk kültürünü yerleştirmek; 
Bölüm 9’da Yönetici koçluğu;  Bölüm 10’da Bir yaşam koçluğu;  Bölüm 11’de Koçluk araçları; Bölüm 12’de 
Mini sözlük; Bölüm 1’de Bölüm 13’de Yapma listesi konuları ele alınmıştır.  

Yazar bölüm 1’de, Koçluğun tarihsel geçmişinden bahsetmiştir. Bu görüşlerini, M.Ö. yaşamış olan filozofların 
görüşleriyle de ilintilemiştir.  Yazara  göre, Koçluğun ne olduğuna ilişkin ortaya çıkan ilk bilgiler, 1980’li 
yıllar olup, ABD’de yapılan gönüllü çalışmalar “koçluk” kavramının ilk kullanıldığı yıllardır. Elbette birçok 
kavramın ortaya çıkması gibi,  koçluk kavramı da  binlerce yılın birikimine dayanmaktadır.  

Koçluk; “akıllı hedef bilinciyle, doğru iletişim araçlarını özellikle doğru yönlendiren soru sorma becerisini 
kullanarak çözüm odaklı yol göstericilik….” olarak tanımlanmaktadır. Konfiçyüs (MÖ.551-MÖ 579), binlerce 
yıl evvel, “iletişim senin ne anlattığın değil, karşındakinin ne anladığıdır” diyerek, koçluğa vurgu yaptığını 
görmekteyiz. Yine Sokrates’in, “üzerinde düşünülmemiş bir yaşam, yaşamaya değer değildir”, “kendini tanı”, 
vb. sözlerinde görüldüğü gibi iyi bir koçluk eğitmeni olduğunu görüyoruz. Sokrates’ten sonra gelen Aristotales 
“insanın tek günahı yapabileceği şeyi yapmaması yani kendi potansiyel gücünü yok saymasıdır” demiştir. 20. 
yüzyıla geldiğimizde,  A. Maslow, G. Bateson, R. Dilts, vb. çok sayıda düşünür, “kendini gerçekleştirmek” 
kavramıyla düşüncelerini dile getirmişlerdir.  
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İslam Dünyasında,  Yunus Emre, 13. y.y.’da, “Bir ben var, benden içeri” sözüyle, Mevlana Celaleddin Rumi, 
800 yıl önce, “ne ararsan kendinde ara, orada burada şurada değil, kendini kendinde ara…”; “zavallı insan 
kendini gereği gibi bilemedi, tanıyamadı…”; “hangi işe girişirsen giriş, ölüm bile sana hoş gelirse, sevdiğin 
iş, işte o iştir…” derken;  Şeyh Galip, ise “özüne hoşça bak. Evrenin gözü sensin. Bütün varlıkların gözbebeği 
olan insanoğlusun…”  demiştir. Tüm bu ifadeler, koçluğun iç referanslarına vurgu yapmaktadır.  

19.y.y.’a geldiğimizde, Felsefeden ayrılarak, “Davranış bilimi” olarak ortaya çıkan psikoloji bilimi, bu konuyu 
insan davranışları açısından ele almıştır. Böylece, daha epistemolojik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. 20 y.y.’ın 
başlarında ortaya çıkan, 3 önemli psikoloji akımından, S. Freud’un temsilcisi olduğu Psikanalitik yaklaşım 
koçlar tarafından pek rağbet görmemiştir.  Yazara göre bunun nedeni, Psikanaliz’in problem odaklı ve geçmişe 
çok fazla odaklı olmasıydı. Daha sonra, B. F. Skinner’in öncüsü olduğu “Davranışçı  yaklaşım”  eylemlilik ve 
geri bildirim mekanizmasının önemliliği bakımından Koçluk Anlayışı’na uygun olarak savlar ortaya 
koymuştur. Çünkü, Skinner’in yaklaşımında, organizma aktif olup, davranışın sonuçlarını düşünerek eylemde 
bulunur.   J. Piaget’in öncüsü olduğu Bilişsel Paradigma ise, bireyin bilişsel (zihinsel) süreçlerine odaklanması 
yönüyle Koçluk anlayışına önemli katkıları vardır. Akabinde Sistem paradigması ve Quantum Araştırmalarının 
etkileriyle, insan davranışları, “bütünlük, bireysellik, durumsallık” bağlamında ele alınmaya başlanmıştır.  
Almanya’da ortaya çıkan ve Koffka, Köhler ve Wertheimer’ın temsilcisi olduğu Gestalt (Bütünlük) yaklaşımı, 
her bireyin farklı olduğu görüşünü dile getirmiştir.  Hümanist, Varoluşçu ve Fenomenolojik yaklaşımlar, 
Koçluk anlayışını yüksek düzeyde desteklemiştir. Çünkü, bunlara göre, anlam, bireyin algısına bağlıdır, birey 
seçimlerinde özgürdür, durumsallık önemlidir, kendini gerçekleştirme, yaşamın zirvesine çıkma, kendini 
tamamlama güdüsü vardır. Böylece, adım adım Koçluk anlayışı bugünkü haline gelmiştir ve halen de 
gelişmeye devam etmektedir.  

Binlerce yıllık bir tohumun sonucunda, 21. y.y.’ın bilim ve sanatı olarak adlandırılan NLP  (Nöro-Linguistik 
programlama/ Neuro Linguistic Programming) ortaya çıkmıştır.  Koçluk ise, NLP içinden iletişim, hedef ve 
yol göstericilik unsurlarını süzmüş bir uygulama yöntemi olarak var olmuştur. NLP, Dil bilimci Richard 
Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından 1970'li yıllarda; düşünülmeden ve otomatik olarak 
gerçekleştirilen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmek için yapılan araştırmalar 
sonucunda, ABD’de geliştirilen bir davranış akımıdır.  Diğer bir ifadeyle NLP, tesadüfi olayların ardında yatan 
dinamiği uygulayan ve inceleyen bilim dalıdır. Bu olayların kişinin seçimi doğrultusunda bilinçli olarak 
programlanmasıdır. Zihni kontrol altına alma yöntemi olarak bilinir. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya 
çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılır. Algılama, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale 
getiren, yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem içerir. Son derece basit bir programlama olup, 
hemen uygulanabilecek çok etkili teknikler içeren bir yöntemdir. Bu teknikler Sibernetik, Psikoloji, Filoloji ve 
Nöroloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilmiştir. Ayrıca bu teknikler eğitim, sağlık, aile, yönetim, satış ve spor 
bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.  

 

BÖLÜM 2: Koçluk Ne Değildir? 

100 binlerce insanın bu sektörde olmasına rağmen, koçluğun doğasının ve ruhunun net olarak anlaşılmadığını 
görüyoruz. Her türlü danışma, koçluk olarak anlaşılmaktadır.  Yazara göre; 

-Koçluk danışmanlık değildir.  

-Koçluk terapi değildir.  

-Koçluk mentolük (pirlik) değildir.  

O halde Koçluk; çözüm odaklıdır, çözümleri buldurur, hızla sonuçlara götürür, akış ve gündemi kişi belirler, 
hayatın bazı alanlarındaki bazı hedeflere odaklanır, son ürün hedefin kendisidir, müşterinin konusu ile ilgili 
deneyime sahip olması gerekmez, belli bir zaman dilimini kapsar, yapılandırılmış programı belli görüşmeleri 
içerir, belli konulara odaklanır.  

 

BÖLÜM 3: Koçluk Hazinesi (15 Lal) 

Yazar bu bölümde, Koçluğun 15 hazinesinden bahsetmiştir. Bunların her birine de “Lal” adını vermiştir aynı 
zamanda. Koçluk hazinesinin en değerli taşlarından her birine “Lal” (Rubin) adını diğer adıyla vermiştir yazar.   
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Lal 1: Seçim – Sorumluluk: “Kendini kendinde ara…” ifadesi bu durumu özetlemektedir. Her birey karar 
verme seçimine sahiptir ve beraberinde de bir takım sorumlulukları vardır. Lider bu anlayışı esas alır, çalışma 
arkadaşlarına yansıtır. Çözüm – gereklilik, hedef stratejiler de denir. Hedefi seçerken, onun tüm gerekliliklerini 
de seçiyoruz.  

Lal 2: Bireysellik: Herkesin kendi gerçekliği vardır. Farklı kişiler için farklı iletişime ihtiyaç olacaktır. Bu 
bağlamda koç, kırmızıyı, hepimizin bildiği kırmızı olarak görmez. “Dünyada, kırmızının tetiklediği 6.5 milyar 
insan vardır” algısıyla hareket eder. 

Lal 3: Durumsallık: Her durum birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bir koç, her durumu birbirinden ayrı 
değerlendir, bir koçun düşüncesi, küçücük bir farklılığın bile çok farklı çıktılara sebebiyet vereceği 
düşüncesidir. Problemin değil, çözümün dinamiklerine odaklanır.  

Lal 4: Bütünlük: Koçluk yaklaşımının her yanında bu kavrayışın izleri vardır. Koç resmin bütününü 
değerlendirir. Anlam bütündür, bölünemez. Bütün tüm öğeleriyle kendi anlamını ifade eder.  

Lal 5: Kaliteli iletişim kurmak: İletişim senin ne anlattığın değil, diğerinin ne anladığıdır (Konfiçyüs). İyi 
dinlemek, iyi soru sormak, ahenk kurmak, iyi geri bildirim vermek.  

Lal 6: Dürüstlük: Bir Koç, koçluk alan kişiye kaybettirecek bir davranışta bulunduğunda önce kazanabilir.  
Bununla beraber, orta ve uzun vadede kaybedecektir.  

Lal 7: Kendinden öğrenmesini sağlamak: Koçlar, koçluk alan kişinin kendinden öğrenmesini sağlarlar. 
Koçun işi, “henüz bilinmeyen alan” ve en çok da kör noktaların ortaya çıkarılmasını sağlamak olmalıdır.  

Lal 8: Çözüm odaklılık: Problemde temel soru “neden” iken, çözümde temel soru “nasıl”dır. Çözüm için 
çözümün dinamiklerini oluşturmak gerekir. Bu günün problemleri, dünün çözümlerinden kaynaklanır.  

Lal 9: Olumlu geri bildirim: Koç hatırlanması gereken durumlarda, “unutma” değil, “hatırla” der. Koç bunu, 
iletişim ve hedef belirlemede hissettirmelidir.  

Lal 10: Stres yönetimi: Koçun yaklaşımı stresi, yönetmek ve performansa çevirmektir. Olumlu ve yüksek 
stresi, PER-FOR-MANS’a 3 yolla dönüştürürler: Olumlu geri bildirim, hedef belirleme ve eylem belirleme.  

Lal 11:  Yapılandırılmış çalışma: Bugüne kadar neyin iyi işlediği sorusunun yanıtı ve onun işlediği sürece 
tekrarıdır. Açılım ve farkındalık iyidir.  

Lal 12: Hazırlıklı olmak: Koçluk çalışmasında ne sergilediğiniz tamamen öncesinde ne topladığınızla 
alakalıdır. En iyi performans, kişi optimum özgüvene sahipken sergilenir.  

Lal 13: Koçluk yapılabilir olmak: Koçlarında sayısız kör noktaları vardır. Başka birinin başka açılara 
baktırmasına ihtiyaç duyar.  

Lal 14: Ağ oluşturmak: Her Koç, çevresinde güvendiği ve uzmanlığına inandığı profesyonellerden bir ağ 
oluşturmalıdır. Ağın genişliği, Koçun profesyonelliğini de destekler.  

Lal 15: Eyleme geçmek: Bir koç için en önemli tavır pro-aktif olmasıdır.  

 

BÖLÜM 4: Koçluğun İletişim Becerileri 

Yazar kitabın bu bölümünde, doğru iletişimin ne olduğunu ve nasıl olduğunu açıklamıştır. Doğru iletişimde 
temel unsurun, “doğru dinlemek” olduğuna vurgu yapmıştır.  

Dinlemek: Anlamanın en somut ve birincil yolu, “doğru dinlemek”. Kulak+göz+kalk+kesintisiz dikkat= 
Dinlemek. Yazara göre; %99 konsantrasyon, %100 başarısızlık demektir. Bu durumda, başarı için, %100 
odaklanma şarttır.  

 

BÖLÜM 5: Soru Sormak 

Yazar kitabın bu bölümünde, Koçluk kültüründe diğer önemli bir unsur olan, “Soru sormanın” önemini 
açıklamıştır.  Sorulan soruların kalitesinin ve soru sorma tekniğinin Koçluk kültüründeki önemine vurgu 
yapmıştır. Koçlar, soru sorarak, yüzeysel kalıbın dışına çıkarak, başka açılardan meseleyi görürler. Sorular, 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 5 
 

diğerini anlamamızı, diğerinin de kendisini anlamasını sağlar.  Ona göre, “Dil, deneyimin kendisi değil, ikincil 
bir temsilidir”.  

 

BÖLÜM 6: Ahenk Kurmak & Geri Bildirim 

Yazar bu bölümde, etkili bir Koçluk için ahenk kurmanın (uyumun) ve geri bildirimin (dönütün) etkisine vurgu 
yapmıştır. Güçlü bir iletişim, ancak güçlü bir ahengin ardına eklenir. Ahenk kurmak, burada genel anlamıyla, 
diğerleriyle uyumlu olmak ve onun tarzına girmek olarak özetlenebilir. Zihinsel ahenk, diğerinin hayat modeli 
ile uyum sağlamayı içerir. Kullandığı özel kelimelerden, bakış açısı olan saygıyı göstermeye kadar, benzeş 
metaforları (bir kavramın anlatılmasında benzer özelliklerinden dolayı başka kavramların 
kullanılması) kullanmaya ve yapılan onaylamalara kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Ahenk kurmanın önemi, 
insanların ortak iki özelliğinden kaynaklanır:  Kabul edilme değeri ve bir şey aldığında karşılık verme eğilimi. 
A. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de olduğu gibi, kabul edilme, saygınlık, prestij, değer görme bir sosyal-
psikolojik ihtiyaçtır.  

Geri-bildirim (dönüt): Geri bildirim vermek, sorularla çıkılan yolun önemli itici gücüdür. Doğru geri 
bildirim, koç tarafından çözümcül ve samimi desteklenişidir.  Öğrenme, devam etme, var olma için olmazsa 
olmaz mekanizmadır.  Övgü almak, övgü yapmak, eleştiri almak, eleştiri yapmak, onaylamak, onaylamamak, 
jest ve mimik hareketleriyle tepki vermek, vb. şekillerde dönüt verilebilmektedir.  

 

BÖLÜM 7: Hedef Belirleme & Hedefe Ulaşma 

Yazar bu bölümde, Koçluk kültüründe, “Hedef/ amaç belirlemenin ve buna ulaşmanın yollarından 
bahsetmiştir. Hedef belirlemeden başarıya ulaşılamayacağı bilinen bir gerçekliktir. Koçluk çalışmasının temel 
yönelimi, Koçluk alan kişinin çözümlerine yönelik yol göstericiliktir.  

Olumlu yap: Pozitife odaklanılmalı ve pozitif hedefler konmalı.   

Akıllı yap: Düşünerek hareket edilmeli.  

Anlamlı yap: Hedefin ne olduğunun anlaşılması gerekir.  

Uyumlu yap: Gerektiğinde, diğer kişi, grup ve kurumlarla, vb. unsurlarla etkileşim halinde olmak faydalıdır.  

Stratejiler ve eylemler: Koçluk kültüründe strateji, hedefin küçük parçaları demektir. Bir insan bir fili yutabilir 
mi? Küçük lokmalara ayırırsa evet. Stratejik olmak, hedefe ulaşmada ön koşullardan biridir.  

Kurumların sahip olduğu insan kaynağını en yüksek performansa dönüştürme çabası kurumun başarısını direkt 
olarak etkilemekte ve kurumu rakiplerinden öne çıkarmaktadır.   

 

BÖLÜM 8: Kurumlarda Koçluk Kültürünü Yerleştirmek 

Yazar bu bölümde; Koçluğun, kurumsal bir çalışma olarak yapılması konusundaki temel farklılıklara yer 
vermiştir. Günümüz modern yönetim yaklaşımının yönetim literatürüne hâkim olması ile birlikte yöneticiler 
yalnızca emreden ve iş yaptıran olmaktan çıkmış, yol göstererek çalışanın ve dolayısıyla örgütün gelişimini 
sağlayan koç yöneticiye dönüşmüştür. Nitelikli olan insan kaynaklarının, örgütlere çekilmesi ve bu iş gücünün 
devamlılığının sağlanması işletmelerin temel amacıdır. 

Temelde 3 Koçluk biçimi ön plana çıkmıştır. Bunlar; “Yaşam koçluğu, yönetici koçluğu ve Kurumsal koçluk”. 
Bunlardan başka, kariyer koçluğu, aile koçluğu ve ilişki koçluğu da bilinen profesyonel yaklaşımlardır. Bunlar 
koçluk mesleğinin temel yönelimleridir. Koçluk, farklı birçok yönelimle yapılabilmektedir. Beceriler ve 
kullanılan yöntemler, teknikler ve stratejiler aynı olmakla birlikte, kapsam ve iş akışı biçimi olarak farklılık 
gösterebilmektedir. Kurumlarda koçluk kültürünü yerleştirmek, daha bütünsel ve anlamlı çalışmayı temsil 
eder. Bir kurumda, Koçluk kültürünü yerleştirme çalışması, öncelikle şu başlıkları ifade eder: 

-Kurumsal koçluk 

-Koçluk farkındalık eğitimleri 
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-Koç yönetici eğitimleri 

-Takım koçluğu 

-Yönetici koçluğu 

-Eğitim ve gelişim koçluğu  

-İç koç yetiştirme. 

Bir kurumda koçluk kültürü çalışmalarının en önemli lideri, tabi ki kurumun tepe yönetimidir. Kurumda, 
kurumsal koçluk, tepe yönetimin hayallerinden yola çıkar. Grubun (takıbın/bölümün) tüm çalışanlarıyla 
birlikte, bir düşünce alış verişinin yapıldığı beyin fırtınası toplantıları, bu manada ilk adım olabilir. Bir 
kurumun başarısı, her şeyden önce takım çalışmasına bağlıdır. Bir kurumda, otokratik ve tek adam yönetimi 
varsa o kurum içten içe zamanla kendini çürütür. Bu yüzden, tüm kurumlara bir yönetici koçluğu eğitimi 
verilmesi elzemdir. Çok sayıda, yönetici, oturduğu koltukta, egosunu tatmin etmekte, emirler yağdırmaktadır.  
Burada amaç; bireyin kişisel özellikleri, nitelikleri ve bireysel hedefleri doğrultusunda ve doğru 
yönlendirmeler sayesinde bireyin örgüte kazandırılması öngörülmektedir. Bu durum ile birlikte kurumlardaki 
insan kaynakları departmanlarının stratejik rolü yani çalışanı geliştirme, daha yüksek verim alma, performansı 
arttırma konuları önem kazanmıştır. Ancak son dönemlerde zaman baskısı, teknolojik gelişmeler, işe olan 
tatminin düşmesi, işin yapısından kaynaklı etkenler çalışanları tükenmişliğede yöneltebilmektedir.  Örgütler 
için önemli olan bu üç kavramın birbiri ile ilişkisi iş ve kaynak planlaması için önemli yere sahiptir. 

 

BÖLÜM 9: Bir Yönetici Koçluğu Çalışmasından  

Yazar bu bölümde, yapmış olduğu çalışmalardan birine yer vermiştir. Yani, bir tane deneyimini paylaşmıştır. 
Bir sayış yöneticisi ile yaptığı Koçluk çalışmasının ilk 2 seansını sunmuştur. Koç adayı ve Koçlara pratik 
ilgiler vermektedir. Bu da, diğer Koçlara ve onların çalışmalarına yönelik bir örnek çalışma olarak 
yararlanılabilir.  

Eğitsel koçlar ve liderler, kişilerin liderlik yeteneklerine rehberlik etmede ve bu yeteneklerini geliştirmelerinde 
etkili roller oynamaktadırlar. Liderlik ve koçluğun liderliğin gelişimine katkısı düşünülerek, kişileri 
potansiyelleri üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Örgütlerin tekrar biçimlenebilmesi, rekabet 
edebilmesi ve verimliliğin sağlamabilmesi açısından yöneticilerin kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. 

 

BÖLÜM 10:  Bir Yaşam Koçluğu Çalışmasından 

Yazar bu bölümde, ailesi ile sıkıntılar yaşayan, çeşitli sebeplerle kendini gerçekleştirme adımlarını da atmamış 
olmanın rahatsızlığını bunun üzerine eklemiş bir hanım efendi ile yapılan Koçluk çalışmasına yer vermiştir. 
Çalışan Koçluğunun en temelinde kişilerin farkındalığını arttırarak yüksek performans elde etmek yatmaktadır 
buda kişilerin şüphesiz örgüte olan bağlılıkları ile mümkündür.  

 

BÖLÜM 11: Koçluk Araçları 

Yazar bu bölümde, Koçluk kültüründe sıklıkla kullanılan “Koçluk Araçlarından” bahsetmiştir. Bilinen başlıca 
Koçluk araçları;  Koçluk Kontratı, Koç Andı, Koç mentörünün değerlendirme formu, İlk bilgi formu, Yaşam 
skalası (ölçeği), Seans akışlara, Beceri skalası (Koçta kalan), Beceri skalası (Müşteride kalan), Koçluk alanın 
takip formu, Hedef kontrol listesi, Sonuç raporu ve Koçluğun Klasik Sorularından bazı örneklere yer vermiştir.  

 

BÖLÜM 12: Mini Sözlük 

Yazar bu bölümde, Koçluk kültüründe kullanılan, başlıca kavramlara ve bunların tanımlarına yer verilmiştir.  
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BÖLÜM 13: Yapma Listesi 

Yazar burada okunması gereken konuları, izlenmesi gereken filimleri, okunması gereken kitapları önermiştir. 
Son olarak da özgeçmişinden bahsederek kitabını bitirmiştir. Başarılı bir Koçun alanı çok iyi bilmesi, dili etkili 
kullanması, literatüre (alan yazına) hâkim olması, alanla ilgili çok okuması, yeni bilgileri takip etmesi, 
araştırmacı bir kişiliğe sahip olması, aktif olması, dürüst olması, vb. başarı için ön koşullardandır.  

 

AÇIKLAMA: Bu çalışmada, Uzm. Klinik Psikolog, Kazım YURDAKUL’un, Koçluk Kültürü, (10. Baskı). 
İstanbul: Nur Basım Yayım, yıl, 2017, sayfa, 317, ISBN: 978-975-6636-56-5) adlı eseri incelenmiştir.  Bu 
kitabı, kongrede tebliğ olarak sunmam için vermiş olduğu izinden dolayı kitabın yazarı olan Kazım 
YURDAKUL’a teşekkür ederim.  
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MAMUL ÜRETİM MALİYETLERİNİN 7/A SEÇENEĞİNE GÖRE 
MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE FRS HESAP PLANI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 

FARKLARININ ANALİZİ 

ANALYSIS OF THE DIFFERENCES OF THE FRS PLAN AND THE UNIQUE PLAN OF 
ACCOUNTING IN ACCOUNTING OF PRODUCT MANUFACTURING COSTS ACCORDING TO 

OPTION 7/A 

 

Doç. Dr. Şakir DIZMAN 

Erzurum Teknik Üniversitesi 
ORCID. 0000-0001-2345-6789 

 

ÖZET 

Türkiye’deki “Bilanço Esası”na göre defterlerini tutmakta olan işletmeler, muhasebe kayıtları ve finansal 
raporlamayı halen, 1994 yılından itibaren yürürlükte olan “Tekdüzen Hesap Planı (THP)”nı kullanarak 
yapmaktadırlar. THP, 1994 yılından günümüze kadar ortaya çıkan değişim ve gelişmeler sonucu oluşan 
ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin giderilmesi için, muhasebede ve finansal 
raporlamada Türkiye’de yetkili kurum olan “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(KGK)” yeni bir “Hesap Planı Taslağı” oluşturarak 2018 yılının sonlarına doğru ilgili kesimlerin görüşüne 
sunmuştur. “Yeni Hesap Planı”nın 2021 yılından itibaren yürürlüğe gireceği öngörülmesine rağmen çeşitli 
nedenlerle bu plan henüz yürürlüğe girememiştir. Yeni plan yürürlüğe girdiğinde mamul üretim maliyetlerinin 
muhasebeleştirilmesiyle ilgili yeniliklerin de uygulanabilmesi söz konusu olacaktır. Bu çalışmanın amacı, 
mamul üretim maliyetleriyle ilgili bu yenilikleri ve “THP’ye göre ortaya çıkan farkları göstermektir. 2011 yılı 
içerisinde çıkan 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu (TTK)” ile Ülkemizde “Uluslararası Muhasebe Standartları 
(UMS)” ve “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)” ve bu standartlara ait güncellemeler, 
Türkçeye çevrilip, “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TFRS)” şeklinde kabul edilmiş ve belirlenen işletmelerce uygulanmaya başlanmıştır. Bu standartları daha 
etkili uygulayabilmek için 2018 yılının sonuna doğru KGK tarafından ilgili kesimlerin görüşüne sunulan 
“Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRS HP) Taslağı”nın yürürlüğe konulması 
beklenmektedir. Bu planın yürürlüğe girmesiyle mamul üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve 
raporlanmasında da birtakım yenilikler meydana gelecektir. Bu çalışmada, mamul üretim maliyetlerinin 7/A 
seçeneğine göre kaydedilip raporlanmasında THP ve FRS HP arasında oluşan farklar, Dünya’da ve Türkiye’de 
ortaya çıkan gelişmeler ve değişimler doğrultusunda değerlendirilerek karşılaştırılmak suretiyle FRS HP’nin 
uygulamada meydana getirdiği yenilikler incelenip değerlendirilmeye çalışılacaktır.   

 Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Finansal Raporlama, Tekdüzen Hesap Planı, FRS Hesap Planı, Mamul 
Maliyeti. 

 

ABSTRACT 

Businesses that keep their books according to the "Balance Sheet Principle" in Turkey are still making their 
accounting records and financial reporting using the "Uniform Chart of Accounts (UCA)" which has been in 
effect since 1994. UCA is insufficient to meet the needs that have arisen as a result of the changes and 
developments that have emerged since 1994. In order to eliminate this deficiency, the “Public Oversight, 
Accounting and Auditing Standards Authority (POA)”, which is the authorized institution in Turkey in 
accounting and financial reporting, created a new “Account Plan Draft” and presented it to the relevant parties 
towards the end of 2018. Although it is foreseen that the “New Accounting Plan” will come into effect from 
2021, this plan has not yet entered into force for various reasons. When the new plan comes into effect, it will 
be possible to apply the innovations related to the accounting of product production costs. The aim of this 
study is to show these innovations related to product production costs and the differences according to “UCA”. 
With the “Turkish Commercial Code (TCC)” numbered 6102 issued in 2011, “International Accounting 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 9 
 

Standards (IAS)” and “International Financial Reporting Standards (IFRS)” in our country and the updates of 
these standards were translated into Turkish and “Turkish Accounting Standards (TAS)” and “Turkish 
Financial Reporting Standards (TFRS)” were adopted and started to be implemented by specified businesses. 
In order to implement these standards more effectively, it is expected that the “Financial Reporting Standards 
Accounting Plan (FRS AP) Draft” submitted by the POA for the opinion of the relevant parties towards the 
end of 2018. With the entry into force of this plan, some innovations will occur in the accounting and reporting 
of product production costs. In this study, the differences between UCA and FRS AP in recording and reporting 
product production costs according to the 7/A option will be evaluated and compared in line with the 
developments and changes in the world and in Turkey, and the innovations that FRS AP has brought about in 
practice will be examined and evaluated. 

Keywords: Accounting, Financial Reporting, Uniform Chart of Accounts, FRS Chart of Accounts, Product 
Cost. 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’deki, “Bilanço Esası”na göre defterlerini tutmakta olan işletmeler, muhasebe kayıtlarıyla finansal 
raporlamayı halen, 1994 yılı başından itibaren yürürlüğe giren “Tekdüzen Hesap Planı”nı kullanmak suretiyle 
yapmaktadırlar. Bu plan, 1994 yılından günümüze kadar ortaya çıkan değişim ve gelişmeler sonucu oluşan 
ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliği giderebilmek için, “Muhasebe ve Finansal 
Raporlama”da Türkiye’de yetkili kurum olan “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(KGK)” yeni bir “Hesap Planı Taslağı” oluşturarak 2018 yılının sonuna doğru ilgili çevrelerin görüşüne 
sunmuştur. Bu planın 2021’de yürürlüğü öngörülmesine karşın çeşitli sebeplerle planın yürürlüğe girmesi 
gerçekleşmemiştir. Bu plan yürürlüğe girdiğinde mamul üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili 
yeniliklerin daha etkin uygulanabilmesi söz konusu olacaktır. Bu çalışmanın amacı, mamul üretim 
maliyetleriyle ilgili bu yenilikleri ve “Tekdüzen Hesap Planı”na göre ortaya çıkan farkları göstermektir. 
2011’de çıkarılmış olan 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”yla Ülkemizde “Uluslararası Muhasebe Standartları 
(UMS)” ve “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)” ve bu standartların güncellemeleri, 
Türkçeye çevrilip “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(TFRS)” olarak kabul edilmiş ve belirlenen işletmelerce uygulanmaya başlanmıştır. Bu standartları daha etkili 
biçimde uygulayabilmek için 2018 yılının sonlarında KGK’ca görüşe açılan “Finansal Raporlama 
Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRS HP) Taslağı”nın yürürlüğü beklenmektedir. Bu planın yürürlüğe 
girmesiyle mamul üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasında da birtakım yenilikler 
meydana gelecektir.  

Bu çalışmada, mamul üretim maliyetlerinin 7/A seçeneğine göre kaydedilip raporlanmasında “Tekdüzen 
Hesap Planı (THP) ve FRS HP” arasında oluşan farklar, Dünya’da ve Türkiye’de ortaya çıkan gelişmeler ve 
değişimler kapsamında değerlendirilmek ve karşılaştırmak suretiyle FRS HP’nin uygulamada oluşturduğu 
yenilikler incelenip değerlendirilmeye çalışılacaktır.   

 

2. MAMUL ÜRETİM MALİYETLERİ AÇISINDAN FRS HP TASLAĞI-TEKDÜZEN HESAP PLANI 
FARKLARI 

Mamul Üretim Maliyetlerinde FRS HP taslağında yer alıp Tekdüzen HP’de yer almayan hesaplar aşağıdaki 
gibidir. 

“7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI  

70 (700-709) MALİYET OLUŞUM HESAPLARI  

703 Üretim (İmalat) Hesabı  

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ  

736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı  

737 Değişken Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı  

738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı  
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739 Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı”  

“Maliyet Oluşum Hesapları”, sadece isteyen işletmeler tarafından kullanılması amacıyla açılmıştır. “Bu grupta 
bulunan hesapların kullanımı tercih edildiğinde üretime ait giderler, yansıtma hesaplarında alacak, karşılığında 
bu gruptaki üretim gider hesaplarında borç kaydedilir. Mamul veya hizmetlerin üretimi tamamlandığında, ilgili 
“Aktif Hesaplara” ya da “Kâr veya Zarar Tablosu Hesaplarına” aktarım işlemi, gider dağılımları hesaplanarak 
bu hesaplar aracılığıyla yapılmaktadır. Dönem sonunda henüz üretimi tamamlanmayan “Mal ve Hizmet 
Giderleri” aktif hesaplardaki “151 Yarı Mamuller” veya “154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri” 
hesaplarının borcuna aktarılır. Sonraki dönem başı itibariyle ters kayıtla tekrar “Maliyet Oluşum Hesapları”na 
aktarım yapılır. Yıl sonunda bu hesapların bakiyeleri olmaz.  

Önceden belirlenmiş maliyet yöntemi kullanan işletmeler açısından bu hesaplar, önceden belirlenmiş tahmini 
tutarlara göre izlenir. Üretim tamamlandığında tahmini ve fiili tutarlar arasındaki “Fark tutarları, fark 
hesaplarından, bu hesap ile ait olduğu stok hesabına veya “62 Satışların Maliyeti (-)” grubunda bulunan ilgili 
hesaba aktarılır”.  

 

703 Üretim (İmalat) Hesabı  

Bu hesap; “üretilen mamullerin toplam maliyet oluşumunun özel olarak izlenmesinde kullanılır”. Maliyet 
dönemleri içerisinde; “711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı”, “721 Direkt İşçilik 
Giderleri Yansıtma Hesabı” ve “731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı” hesapları alacaklandırılarak 
“Üretim Giderleri” bu hesabın borcuna aktarılır”. Gider dağılımları sonrası, tamamlanan mamullerin tutarları 
bu hesaba alacak, “152 Mamuller” hesabına borç kaydedilir.  

Dönemin sonunda yarı mamullere ait maliyetler “151 Yarı Mamuller” hesabının borcuna, “Anormal Fire ve 
Kayıp Giderleri” “625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabının (“Fiili Maliyet Yöntemi”nin kullanılması 
durumunda) ve “Normal Maliyet Yöntemi”ni kullanmakta olan işletmelerde ise “Üretim Birimlerin”e 
dağıtılmayan “Sabit Genel Üretim Giderleri” ise “624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabına 
borç, bu hesaba alacak kaydedilir. Yıl sonunda bu hesap bakiye vermez. Sonraki dönemin başında, “Yarı 
Mamul” maliyeti tutarları “151 Yarı Mamuller” hesabının alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilerek 
aktarılır. 

 

736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı  

Bu hesap, “Normal Maliyet Yöntemi”ni kullanmakta olan işletmelerin “Genel Üretim Giderleri”ni “730 Genel 
Üretim Giderleri” hesabına ait alt hesaplarda “Değişken-Sabit Maliyet” ayrımı yapmadan, “Değişken ve Sabit 
Genel Üretim Giderleri”ni ayrı hesaplarda takibin tercih edilmesi durumunda; “Değişken Genel Üretim 
Giderleri”nin izlenmesinde kullanılır”. “Değişken ve Sabit Genel Üretim Giderleri”nin ayrı izlenmesi 
durumunda “Genel Üretim Giderleri”nin izlenmesinde “730 Genel Üretim Giderleri” hesabının yerine, bu 
hesapla birlikte “738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı” hesabı kullanılır. Tahakkuku gerçekleşen 
“Değişken Genel Üretim Giderleri” bu hesaba borç kaydedilir.  

Dönem sonunda bu hesap “737 Değişken Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı”nın borcuna karşılık, 
alacaklandırılarak kapatılır. “Eş Zamanlı Kayıt Yöntemi”nin uygulanması halinde, “Değişken Genel Üretim 
Giderleri” yardımcı defterler içerisinde hem “Çeşit Esası”na hem de ilgili “Gider Yerleri”ne ve “Maliyet 
Merkezleri”ne göre takip edilir.  

 

737 Değişken Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı  

Bu hesap, “Normal Maliyet Yöntemi”ni kullanmakta olan işletmelerin “Değişken Genel Üretim Giderleri”ni 
“736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı”nda izlemeyi seçmesi durumunda bu hesabın “Yansıtma 
Hesabı” şeklinde kullanılır. “Fiili Maliyet Yöntemi”nin uygulanması durumunda, “737 Değişken Genel 
Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı”nın borcuna kaydedilen giderlerle, “Önceden Saptanmış Maliyet 
Yöntemleri”nin uygulanması durumunda, önceden belirlenmiş “Değişken Genel Üretim Giderleri” maliyet 
kalemi olarak, bu hesap alacaklandırılarak, mamul üretimi yapan işletmelerde “151 Yarı Mamuller” hesabına 
borç, “Maliyet Oluşum Hesapları”nı kullanmayı seçen işletmelerde ise “703 Üretim (İmalat)” hesabına borç 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 11 
 

olarak kaydedilir. “Fiili Maliyet Yöntemi”ni uygulayan işletmelerde ise normalin üzerinde boşa harcanan 
“Değişken Genel Üretim Giderleri”, “Üretim Maliyetleri”ne dağıtılmadan, bu hesaba alacak kaydına karşılık 
doğrudan “Kâr veya Zarar Tablosu” hesaplarından “625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabının borcuna 
aktarılır. Ayrıca “Maliyet Oluşum Hesapları”nı kullanmakta olan işletmeler belirtilen zararları bu hesap yerine, 
ilgili olan üretim hesabına borç karşılığında “625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabına alacak 
kaydederek aktarır.  

Bu hesap, dönemin sonunda “736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı” ile karşılaştırılmak suretiyle 
kapatılır. “Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”ni kullanan işletmeler, “Fiili Değişken Genel Üretim 
Giderleri” ile önceden belirlenmiş “Değişken Genel Üretim Giderleri” arasında oluşan farkları, niteliklerine 
uygun biçimde “732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları”, “733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları” 
ve “734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları” hesapları içerisine aktarır.  

 

738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı  

Bu hesap, “Normal Maliyet Yöntemi”ni kullanmakta olan işletmelerin “Genel Üretim Giderleri”ni “730 Genel 
Üretim Giderleri” hesabına ait alt hesaplarda “Değişken-Sabit Gider” ayrımı yapmadan, “Değişken ve Sabit 
Genel Üretim Giderleri”ni ayrı hesapta takip etmeyi tercih etmesi durumunda; “Sabit Genel Üretim 
Giderleri”ni izlemek için kullanılır. “Değişken ve Sabit Genel Üretim Giderleri”nin ayrı izlenmesi durumunda, 
“Genel Üretim Giderleri”nin takibinde, 730 nolu hesabın yerine, bu hesap ve “736 Değişken Genel Üretim 
Giderleri Hesabı” beraber kullanılır. Tahakkuku gerçekleşen “Sabit Genel Üretim Giderleri” bu hesaba borç 
kaydedilir.  

Bu hesap, dönem sonunda “739 Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı”nın borcuna karşılık, 
alacaklandırılarak kapatılır. “Eş Zamanlı Kayıt Yöntemi”nin uygulanması halinde, “Sabit Genel Üretim 
Giderleri” yardımcı defterler açılarak hem “Çeşit Esası”na hem de ilgili “Gider Yerleri”ne ve “Faaliyet 
Merkezleri”ne göre takip edilir.  

 

739 Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı  

Bu hesap, “Normal Maliyet Yöntemi”ni kullanmakta olan işlemelerin “Değişken Genel Üretim Giderleri”ni 
“738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı”nda izlemeyi seçmesi durumunda bu hesabın “Yansıtma Hesabı” 
şeklinde kullanılır. “Fiili Maliyet Yöntemi”nin uygulanması durumunda, “738 Sabit Genel Üretim Giderleri 
Hesabı” hesabında “Sabit Genel Üretim Giderleri”nin “Normal Kapasite”ye düşen kısmıyla “Önceden 
Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulannası durumunda, “Normal Kapasite”ye karşılık gelen önceden 
belirlenmiş “Sabit Genel Üretim Giderleri” maliyet kalemi olarak, bu hesaba alacak ve karşılığında “151 Yarı 
Mamuller” hesabına veya “Maliyet Oluşum Hesapları”nı kullanmayı seçen işletmelerde “703 Üretim (İmalat)” 
hesabının borcuna kaydedilir. “Sabit Genel Üretim Giderleri”nin üretim birimleri içerisine dağıtılmamış 
bölümü, bu hesabın alacağına karşılık “624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabının borcuna 
aktarılır. Ayrıca “Maliyet Oluşum Hesapları”nı kullanmakta olan işletmeler, belirtilen dağıtılmamış “Genel 
Üretim Giderleri”ni doğrudan bu hesap yerine, ilgili “Üretim Hesabı”nın borcuna karşılık “624 Dağıtılmayan 
Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabının alacağına aktarır.  

Bu hesap, dönemin sonunda “738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı”yla karşılaştırılmak suretiyle kapatılır. 
“Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”ni kullanan işletmeler, “Fiili Sabit Genel Üretim Giderleri” ile 
önceden belirlenmiş “Sabit Genel Üretim Giderleri” arasında oluşan farkları, niteliklerine uygun biçimde “732 
Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları”, “733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları” ve “734 Genel 
Üretim Giderleri Kapasite Farkları” hesaplarının içerisine aktarır.  

 

3. SONUÇ  

FRS Hesap Planı Taslağı ile “Dünya’da ve Ülkemizde” oluşan değişimler ve gelişmeler sonucunda ortaya 
çıkmış olan yeniliklerin daha etkin uygulanabilmesi söz konusu olacaktır. 1994 yılından başlayarak halen 
yürürlükte olan Tekdüzen Hesap Planı bu etkinliği sağlamakta yetersizdir. Bu sebeplele “FRS Hesap Planı”nın 
en kısa sürede yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
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FRS Hesap Planı’nın yürürlüğe girmesiyle ‘Mamul Üretim Maliyetleri’nin muhasebe kayıtları ve finansal 
tablolara yansıtılmasında bir takım değişiklikler olacaktır. Bu değişimler genel olarak; isteyen işletmelerin 
mamul üretim maliyetlerinin oluşumunda 151 Yarı Mamuller Üretim hesabı yerine ’70 Maliyet Oluşum 
Hesapları’ içerisinde yer alan ‘703 Üretim (İmalat) Hesabı’nı kullanması, 73 Genel Üretim Giderleri hesap 
grubunda ise mevcut hesaplara ilaveten, “736 Değişken Genel Üretim Giderleri, 737 Değişken Genel Üretim 
Giderleri Yansıtma, 738 Sabit Genel Üretim Giderleri ve 739 Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma” 
hesaplarının kullanımıdır. Bu şekilde üretim maliyetlerinin sabit ve değişken maliyet ayırımı yapılarak 
kaydedilmesi ve finansal tablolarda gösterimi söz konusu olacaktır. Kayıt ve raporlamada ortaya çıkan bu 
yenilikler, mamul üretim maliyetlerini değerlendirmek için daha ayrıntılı veriler sunarak değerlendirmelerin 
objektifliğini ve niteliğini arttıracaktır.   
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ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE 
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ASSESSMENT OF MINING RESOURCES ACCORDING TO OPTION 7/A 
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ÖZET 

Türkiye’de, muhasebe kayıtlarıyla finansal raporlamasını “Bilanço Esası”na göre yapmakta olan işletmeler, 
1994 yılından itibaren “Tekdüzen Hesap Planı (THP)”nı kullanmaktadırlar. Bu plan, 1994 yılından itibaren 
bugüne kadar “Dünya’da ve Türkiye’de” ortaya çıkan değişim ve gelişmelerle oluşan ihtiyaçların 
karşılanmasında yetersizlik göstermektedir. Bu yetersizliğin ortadan kaldırılması için, Türkiye’de “Muhasebe 
ve Finansal Raporlama”da yetkili olan “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)” 
yeni bir “Hesap Planı Taslağı” oluşturarak 2018 yılının sonlarına doğru ilgili kesimlerin görüşüne sunmuştur. 
2021 yılında yürürlüğü beklenen plan, çeşitli sebeplerle bugüne kadar yürürlüğe girememiştir. Bu plan 
yürürlüğe girdiğinde “Araştırma, Geliştirme, Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” 
giderlerinin muhasebeleştirilmesinde birtakım yeniliklerin uygulanması söz konusu olacaktır. Bu çalışma, 
ortaya çıkan yenilikleri ve “Tekdüzen Hesap Planı” ile “FRS Hesap planı Taslağı” arasındaki farkları ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. 2011 yılı içinde çıkarılan 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu (TTK)” ile Türkiye’de 
“Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)” ve “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)” ve 
bu standartlara ait güncellemelerin Türkçe’ye çevrilip, “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” ve “Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (TFRS)” olarak kabul edilmekte ve belirlenen işletmeler tarafından 
uygulanmaktadır. Bu standartları uygulamada etkinliği artırmak için 2018 yılı sonuna doğru KGK tarafından 
ilgili kesimlerin görüşüne sunulan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRS HP) 
Taslağı”nın uygulamaya konulması beklenmektedir. Bu planın yürürlüğe girmesiyle “Araştırma, Geliştirme, 
Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” giderlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasında 
birtakım yenilikler ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada, belirtilen giderlerin 7/A seçeneğine göre kaydedilip 
raporlanmasında THP ve FRS HP arasında oluşan farklar, “Dünya’da ve Türkiye”de ortaya çıkan değişimler 
ve gelişmelere göre karşılaştırılıp analiz edilerek FRS HP’nin uygulamada meydana getireceği yenilikler 
incelenerek değerlendirilmeye çalışılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Finansal Raporlama, Tekdüzen Hesap Planı, FRS Hesap Planı, Araştırma ve 
Geliştirme Giderleri, Maden Kaynakları Arama Giderleri. 

 

ABSTRACT 

In Turkey, businesses that make their accounting records and financial reporting according to the "Balance 
Sheet Principle" have been using the "Uniform Chart of Accounts (UCA)" since 1994. This plan is insufficient 
to meet the needs arising from the changes and developments that have emerged in the "World and Turkey" 
since 1994. In order to eliminate this inadequacy, the “Public Oversight Accounting and Auditing Standards 
Authority (POA)”, which is authorized in “Accounting and Financial Reporting” in Turkey, created a new 
“Account Plan Draft” and presented it to the relevant stakeholders towards the end of 2018. The plan, which 
is expected to be implemented in 2021, has not been put into effect until today for various reasons. When this 
plan comes into effect, some innovations will be implemented in the accounting of "Research, Development, 
Exploration and Evaluation of Mineral Resources" expenses. This study aims to reveal the emerging 
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innovations and the differences between “Uniform Chart of Accounts” and “FRS Chart of Accounts Draft”. 
With the “Turkish Commercial Code (TCC)” numbered 6102 issued in 2011, “International Accounting 
Standards (IAS)” and “International Financial Reporting Standards (IFRS)” and the updates of these standards 
were translated into Turkish and “Turkish Accounting Standards (TAS)” and “Turkish Financial Reporting 
Standards (TFRS)” and are applied by the specified businesses. In order to increase the efficiency in applying 
these standards, it is expected that the “Financial Reporting Standards Compliant Accounting Plan (FRS CA) 
Draft” submitted by the POA for the opinion of the relevant parties towards the end of 2018 will be put into 
practice. With the entry into force of this plan, some innovations will emerge in the accounting and reporting 
of "Research, Development, Exploration and Evaluation of Mineral Resources" expenses. In this study, the 
differences between UCA and FRS CA in recording and reporting the specified expenses according to the 7/A 
option will be compared and analyzed according to the changes and developments in the "World and Turkey", 
and the innovations that FRS CA has brought about in practice will be examined and evaluated. 

Keywords: Accounting, Financial Reporting, Uniform Chart of Accounts, FRS Chart of Accounts, Research 
and Development Expenses, Mineral Resources Exploration Expenses. 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’deki defterlerini “Bilanço Esası”na göre tutmakta olan işletmeler, muhasebe kayıtları ve finansal 
raporlamayı halen, 1994 yılı başından itibaren yürürlükte olan “Tekdüzen Hesap Planı”nı kullanarak 
yapmaktadırlar. Bu plan, 1994 yılından bugüne kadar meydana gelen değişim ve gelişmelerle ortaya çıkan 
ihtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalmıştır. Bu yetersizliği giderebilmek için, muhasebede ve finansal 
raporlama açısından Türkiye’nin yetkili kurumu olan “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (KGK)” güncel gelişmelere uygun “Hesap Planı Taslağı” oluşturmuş ve 2018 yılının sonu itibariyle 
ilgililerin görüşüne açmıştır. Bu “Hesap Planı Taslağı” nın 2021 yılından itibaren yürürlüğe gireceği 
öngörülmesine rağmen çeşitli sebeplerle bu plan bugüne kadar yürürlüğe girememiştir. Bu planın 
uygulanmaya başlamasıyla birlikte mamul üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili yeniliklerin de 
uygulanabilmesi söz konusu olacaktır.  

Bu çalışmanın amacı, mamul üretim maliyetleriyle ilgili bu yenilikleri ve “Tekdüzen Hesap Planı”na göre 
ortaya çıkan farkları göstermektir. 2011 yılı içinde çıkarılan 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” ile Ülkemizde 
“Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)” ve “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)” ve 
bu standartlara ait güncellemeler, Türkçeye çevrilerek, “Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)” ve “Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (TFRS)” şeklinde kabul edilmiş ve belirlenen işletmelerce uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu standartları daha etkili olarak uygulayabilmek için 2018 yılının sonlarında KGK tarafından 
ilgili kesimlerin görüşüne sunulan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı (FRS HP) 
Taslağı”nın uygulanmaya başlaması gerekmektedir. Bu planın yürürlüğe girmesiyle mamul üretim 
maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasında da birtakım yenilikler meydana gelecektir.  

Bu çalışmada, mamul üretim maliyetlerinin 7/A seçeneğine göre kaydedilip raporlanmasında “Tekdüzen 
Hesap Planı (THP)” ve “FRS HP” arasında oluşan farklar, “Dünya’da ve Türkiye’de” ortaya çıkan gelişme ve 
değişimlere uygun olarak değerlendirilerek karşılaştırılmış ve FRS HP’nin uygulamaya getirdiği yenilikler 
incelenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

2.ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ GİDERLERİ 7/A SEÇENEĞİ FARKLARI 

“75 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ GİDERLERİ  

750 Araştırma Giderleri  

751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı  

752 Araştırma Gider Farkları  

753 Geliştirme Giderleri  
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754 Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı  

755 Geliştirme Gider Farkları  

756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri  

757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı  

758 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Farkları”   

Gruba ait hesaplarda görüldüğü gibi ilk fark “Araştırma Giderleri” ve “Geliştirme Giderleri”nin birbirinden 
ayrılmasıdır. Doğal olarak, yansıtma hesapları da ayrı ayrı yer almaktadır. Diğer fark, Tekdüzen Hesap 
Planında bu grupta yer almayan “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri”nin, bu 
hesaba ait yansıtma ve fark hesabının da bu grup içerisinde yer almasıdır. Bu fark hesapları ve işleyişlerine 
yönelik bilgiler aşağıda açıklanmıştır.   

 

750 Araştırma Giderleri  

Bu hesapta, “Araştırma Giderleri” fiili tutarlar olarak izlenmektedir. “Araştırma” faaliyetlerini ilgilendiren 
giderler ortaya çıktıkça bu hesap borçlandırılır. Dönemin sonunda bu hesap, “751 Araştırma Giderleri 
Yansıtma Hesabı”yla karşılıklı olarak kapatılmaktadır.  

 

751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı  

“Fiili Maliyet Yöntemi”nin uygulanması durumunda, “750 Araştırma Giderleri” hesabına borç kaydı yapılan 
giderler ile “Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulanması durumunda, “Önceden Saptanmış 
Araştırma Giderleri” bu hesaba alacak kaydı karşılığında “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabının 
borcuna kayıt yapılır. Ancak işletme içerisinde oluşturulan “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”a ait maliyetleri 
takip etmede “707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”nı kullanmakta 
olan işletmelerde “Fiili Maliyet Yöntemi”nin uygulanması durumunda “750 Araştırma Giderleri” hesabında 
takip edilen maliyetler ile “Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulanması durumunda “Önceden 
Saptanmış Maliyetler” bu hesabın alacağına karşılık, “707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık 
Yatırım Maliyetleri” hesabına borç kaydı yapılır.  

Bu hesap, dönemin sonunda “750 Araştırma Giderleri” nolu hesabı ile karşılıklı olarak kapatılır. “Önceden 
Saptanmış Maliyet Yöntemleri”ni kullanan işletmeler, “Fiili Araştırma Giderleri” ile “Önceden Saptanmış 
Araştırma Giderleri” arasında oluşan farkları, “752 Araştırma Gider Farkları” hesabının ilgili tarafına devreder.  

 

752 Araştırma Gider Farkları  

“Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulanması durumunda, “Fiili Araştırma Giderleri” ile 
“Önceden Saptanmış Giderler” arasında oluşan olumlu yahut olumsuz farkların takip edildiği hesaptır. 
Olumsuz farklar bu hesaba borç, olumlu farklar alacak kaydedilir. Dönemin sonunda bu hesap “630 Araştırma 
ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına aktarılmak suretiyle kapatılır.  

 

753 Geliştirme Giderleri  

Bu hesap, “Geliştirme” faaliyetleri ile ilgili dönem içerisinde meydana gelen giderlerin, fiili tutarlar ile 
izlenmesi için kullanılır. “Geliştirme” faaliyetlerine ait giderlerin tahakkuku durumunda bu hesabın borcuna 
kayıt yapılır. Dönemin sonunda bu hesap alacaklandırılarak, “757 Maden Kaynaklarının Aranması ve 
Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı”nın borcuna karşılık kapatılır.  

“Fiili Maliyet Yöntemi” uygulanması durumunda, “750 Araştırma Giderleri” hesabında borç kaydı yapılan 
giderler ile “Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulanması durumunda “Önceden Saptanmış 
Giderler”, bu hesaba alacak kaydı karşılığında “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabının borcuna 
(uygulanmakta olan geçerli “Finansal Raporlama Çerçevesi”ne göre aktifleştirilemeyen giderler için) veya 
ilgili varlık hesabının borcuna (aktifleştirilmekte olanlar için) kayıt yapılır. Ancak işletmede oluşturulan 
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“Maddi Olmayan Duran Varlıklar”a ilişkin maliyetleri izlerken “707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran 
Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”nı kullanmakta olan işletmelerde “Fiili Maliyet Yöntemi”nin uygulanması 
durumunda “753 Geliştirme Giderleri” hesabında izlenen maliyetlerle “Önceden Saptanmış Maliyet 
Yöntemleri”nin uygulanması durumunda, “Önceden Saptanmış Maliyetler” bu hesaba alacak karşılığında, 
“707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”nın borç tarafına kaydedilir. 
Bu hesap, dönemin sonunda “753 Geliştirme Giderleri” hesabı ile karşılaştırılmak suretiyle kapatılır.  

“Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”ni uygulamakta olan işletmeler, “Fiili Geliştirme Giderleri” ile 
“Önceden Saptanmış Geliştirme Giderleri” arasında oluşan farkları, “755 Geliştirme Gider Farkları” hesabının 
uygun tarafına devreder.  

 

755 Geliştirme Gider Farkları  

“Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulanması durumunda, “Fiili Geliştirme Giderleri” ile 
“Önceden Saptanmış Giderler” arasında oluşan olumlu veya olumsuz farkların takip edildiği hesaptır. Olumsuz 
farklar hesaba borçlu, olumlu farklar alacaklı olarak işlenir. Dönem sonunda bu hesap, ilgili aktif hesaba veya 
“630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına aktarılıp kapatılır.  

 

756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri  

Madencilik sektörü içerisindeki işletmelerde, “Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi” 
faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içerisinde meydana gelen giderleri fiilen gerçekleşen tutarlar üzerinden 
izlemede kullanılan hesaptır. Belirtilen faaliyetlere ait giderler tahakkuk ettiğinde bu hesaba borç kaydedilir. 
Dönem sonunda bu hesap, “757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma 
Hesabı”yla karşılıklı olarak kapatılır.  

 

757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı  

“Fiili Maliyet Yöntemi”nin uygulanması durumunda, “756 Maden Kaynaklarının Aranması ve 
Değerlendirilmesi Giderleri” hesabına borç kaydedilen giderlerle “Önceden Saptanmış Maliyet 
Yöntemleri”nin kullanılması durumunda, “Önceden Saptanmış Giderler” bu hesabın alacağına karşılık “630 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabı (aktifleştirilemeyen giderler için) veya ilgili varlık hesabının 
(aktifleştirilmiş olanlar için) borcuna kaydedilir. Ancak işletme içerisinde oluşturulan “Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar”a ait maliyetleri takip etmede “707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım 
Maliyetleri Hesabı”nı kullanan işletmelerde “Fiili Maliyet Yöntemi”nin uygulanması durumunda, “756 Maden 
Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri” hesabında takip edilen maliyetlerle “Önceden 
Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulanması durumunda “Önceden Saptanmış Maliyetler” bu hesabın 
alacağına karşılık, “707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”na 
borcuna kaydedilir. Bu hesap, dönem sonunda “753 Geliştirme Giderleri” hesabıyla karşılıklı olarak kapatılır. 
“Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”ni kullanan işletmeler, fiili giderlerle “Önceden Saptanmış Giderler” 
arasındaki farkı, “758 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Farkları” hesabına 
devreder.  

 

758 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Farkları  

“Önceden Saptanmış Maliyet Yöntemleri”nin uygulanması durumunda, “Fiili Giderler” ile “Önceden 
Saptanmış Giderler” arasında oluşmuş olan olumlu yahut olumsuz farkların takip edildiği hesaptır. Olumsuz 
farklar hesaba borç, olumlu farklar alacak kaydedilir. Dönem sonunda, bu hesabın ilgili olduğu aktif hesabına 
veya “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına aktarılması suretiyle kapatılması söz konısudur.  
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3. SONUÇ 

“Araştırma, Geliştirme, Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri” açısından “Tekdüzen 
Hesap Planı (THP)” ve “FRS Hesap Planı Taslağı” arasında belirli farklar söz konusudur.  Bu farklardan 
birincisi, “Araştırma ve Geliştirme Giderleri”nin “FRS Hesap Planı Taslağı”nda birbirinden ayrılarak ayrı 
hesaplarda gösterilmesidir. İkinci fark, THP’de bu grupta yer almayan “Maden Kaynaklarının Aranması ve 
Değerlendirilmesi Giderleri” ve “Yansıtma Hesabı” ile “Fark Hesabı”nın da bu grupta yer almasıdır. Üçüncü 
fark olarak, yeni hesapların yansıtma hesapları ve yansıtıldığı hesaplar açısından da farklılıklar söz konusudur. 
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ÖZET 

Dünyada çay tarımı Çin, Hindistan, Srı Lanka, Kenya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yapılmaktadır. 
Ülkemizde ise Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 6 Şubat 1924 tarihinde TBMM’ de Rize vilayeti ile Borçka 
kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirilmesi ile ilgili olarak 407 sayılı kanun kabul 
edilmiştir. Kanunu yürürlüğe girmesiyle Rize’de bahçe kültürleri istasyonu kurulmuş ve Ziraat umum müfettişi 
Zihni DERİN çay tohumu satın alması için Gürcistan’ a gönderilmiştir Batum’ dan getirilen çay tohumları 
merkez fidanlığına dikilmiş ve fidan üretime başlanmıştır.  

Çalışmanın amacı ülkemizde çay tarımının başlangıç aşamasında üreticilerin zamanın zor ekonomik şartlarına 
rağmen çay bitkisinin yetiştirilmesine ikna edilmeleri için yapılan çalışmaları ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada 
doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır.  

Sonuç olarak ülkemiz ve özellikle çay tarımının yaygın olarak yapıldığı Doğu Karadeniz bölgesi çay tarımının 
başlangıç yıllarında ekonomik yönden zayıf durumdaydı, bölgedeki erkekler çalışmak üzere İstanbul ve diğer 
illere göç etmişti, bölgede kadınlar, yaşlılar ve çocukların kalmıştı. Çay tarımı yapması için ikna edilen halk 
devlet tarafından verilen teşvikler ile çay bahçeleri yapmaya başlamıştır. Çay tarımının bölgede 
yaygınlaşmasıyla birlikte halkın üründen gelir elde etmesiyle beraber gurbetteki Karadenizliler memleketlerine 
dönerek çay tarımının gelişmesi için büyük çaba göstermiş, çay bitkiside verilen bu emekleri boşa çıkarmamış 
bölge halkı için iyi bir gelir kapısı olmuştur.   

Anahtar kelimeler: Çay, Göç, Halkla ilişkiler 

 

ABSTRACT 

Tea cultivation in the world is carried out in various countries, especially in China, India, Sri Lanka and Kenya. 
In our country, on February 6, 1924, with the proclamation of the Republic, the Law No. 407 was accepted in 
the Grand National Assembly of Turkey on the cultivation of hazelnuts, oranges, tangerines, lemons and tea 
in Rize province and Borçka district. With the enactment of the law, a horticultural culture station was 
established in Rize and the General Inspector of Agriculture Zihni DERIN was sent to Georgia to purchase tea 
seeds. Tea seeds brought from Batumi were planted in the central nursery and sapling production started. 

The aim of the study is to reveal the studies carried out to persuade the producers to grow the tea plant despite 
the difficult economic conditions of the time in the initial stage of tea agriculture in our country. In this study, 
document analysis method was used. 

As a result, our country and especially the Eastern Black Sea region, where tea cultivation is widespread, was 
economically weak in the early years of tea cultivation, men in the region migrated to Istanbul and other 
provinces to work, women, the elderly and children remained in the region. The people, who were persuaded 
to do tea farming, started to build tea gardens with the incentives given by the state. With the spread of tea 
agriculture in the region and the income of the people from the product, the Black Sea residents returned to 
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their hometowns and made great efforts for the development of tea agriculture, and it became a good source 
of income for the people of the region who did not waste these efforts in the tea plant. 

Keywords: Tea, Migration, Public Relations 

 

1.GİRİŞ 

Çin, Hindistan, Srı Lanka, Kenya, Türkiye, Vietnam başta olmak üzere çeşitli ülkelerde çay tarımı 
yapılmaktadır. Ülkemizde ise Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 6 Şubat 1924 tarihinde TBMM’ de Rize vilayeti 
ile Borçka kazasında fındık, portakal, mandalina, limon ve çay yetiştirilmesi ile ilgili olarak 407 sayılı kanun 
kabul edilmiş ve çay tarımına başlanmıştır. 

Çay tarımının başlangıcı 1888 yılına Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda bu tarımın 
ülkemizde yapılabileceği kanıtlarıyla ortaya konulunca çalışmalar devam etmiştir. 1937 yılında Zihni DERİN 
tarafından o zamanki adıyla SSCB’ liğinden Gürcistan kökenli 20 ton, 1939 yılında ise 30 ton çay tohumu 
satın alınarak üretime başlanmıştır. Dönemin zor şartları çay tarımının ülkemizde ilerlemesini, gelişmesini 
olumsuz etkilemiştir. Bölge nüfusunun yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşması çalışacak iş gücünün azlığına 
sebep olmuş bu durum gelişmeyi olumsuz etkilemiştir. Zihni DERİN’ in getirdiği çay tohumları bahçelere 
dikilmeye başlanmış ilk fabrika 1947 yılında hizmete girmiştir. Çay tarımının ülkemizde başarı ile 
gelişmesinde Zihni DERİN başta olmak üzere, Asım ZİHNİOĞLU, Ali Rıza ERTEN ve diğer arkadaşlarının 
katkısı ve emeği çok büyüktür.  

Ülkemizde çay tarımının başlangıç aşamasında halkın ekonomik durumu çok zayıftı mevcut durum Asım 
Zihnioğlu tarafından yazılan Bir Yeşilin peşinde adlı eserde Rize ilinde, kellifelli, göbekli, şişman insanlara 
rastlamak mümkün değildi şeklinde tasvir edilmiştir. Bölgede halkın parasızlık nedeniyle yetersiz 
beslenememesi, fizik gücünün zayıf   düşmesine sebep olmuş ve verem hastalığı yaygınlaşmıştır. Literatürde 
çayla ilgili yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır, konu ile ilgili benzer çalışma görülmemekle beraber Fatih 
Sultan KAR’ ın Yeşil çayın siyah beyaz serüveni adlı eseri ile Serkan GÜNEŞ’ in Türk çay kültürü ve ürünleri 
adlı eseri çayın geçmişine ışık tutmaktadır. 

Bu çalışmada 1938-1940 yılları arası baz alınmıştır. Çalışmada yer alan bilgiler Rize ili ile sınırlıdır. Çalışmada 
çay tarımının yaygınlaşması adına yapılan halkla ilişkiler çalışmaları konu edilmiştir. Çay tarımının Rize ilinde 
yaygınlaşması için halkın bu tarımı yapması gerekmektedir, ilk etapta vatandaş çay dikmeye pek sıcak 
bakmamıştır nedeni ise çayın insanların karnını doyuran bir ürün değil sadece keyif için içilen bir tarım ürünü 
olmasıdır. Halk mısır ve diğer ektiği ürünleri terk edip çay dikmeye yanaşmamaktadır. 

Çay tarımının Rize ilinde yapılması için köyler ve şehir merkezi teknisyenler arasında paylaşılmış vatandaşlar 
ziyaret edilerek çay bitkisinin gelecekte önemli bir gelir kaynağı olacağı anlatılmış halk ikna edilmeye 
çalışılmıştır. Bu çalışma çay tarımı, bölgenin durumu, yapılan faaliyetler, bulgular ve sonuç bölümünden 
oluşmaktadır. 

 

2.ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı ülkemizde çay tarımının başlangıcında zamanın zor şartlarına rağmen halkın çay 
bitkisinin yetirilmesine ikna edilmesi için yapılan çalışmaları ortaya çıkarmaktır. Çalışmada doküman 
inceleme yöntemi kullanılmıştır. 

 

3.ÇAY BİTKİSİ 

Çayın Orta Asya’ da yayılmasında Çin’ lilerin rolü büyüktür. Yazılı kaynaklarda XVIII. yüzyılın ortasında 
Hokand’ a gelen Çin elçisinin Han’ a kumaş ve çay hediye ettiğini yazılmaktadır. Çin çay kültürü Orta Asya’da 
her zaman etkili olmuştur (Duran, 2020, s.173). 

Çay bitkisi yıllık sıcaklık ortalamasının 14 santigrat derecenin altına düşmemesi, toplam yıllık yağışın en az 
2000 mm, bağıl nem oranının ise en az %70 olması gerekmektedir. Çay bitkisi kumdan kile değin farklı 
yapıdaki asit tepkimeli topraklarda yetişmektedir (caykur.gov.tr/ istatistik bülten, 2018, s.4). 
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Dünya üzerinde çay bitkisi geniş enlem dereceleri arasında dağılım gösteren ülkelerde yetiştirilmektedir. 
Kuzey Yarım Küre’de 42 enlem derecesinden Güney Yarım Küre’de 27 enlem derecesine kadar çay tarımı 
yapılmaktadır. Çay, yağışı bol, sıcak ve nemli olan bölgeleri tercih eden bir bitkidir. Dünya’da yetiştiriciliği 
yapılan ülkelere bakıldığında iklim koşulları incelendiğinde çay bitkisinin genelde yarı tropik bir bitki olduğu 
ifade edilebilir (Alikılıç, 2016, s.270) 

Dünyada Çin, Hindistan, Srı Lanka, Kenya, Türkiye, Vietnam, Arjantin ve diğer bazı ülkelerde çay tarımı 
yapılmaktadır. Bitkinin anavatanı ile ilgili çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler bulunmakta, bunlar Çin’in 
güneybatı bölgesi ve Hindistan ‘ın kuzeybatı bölgeleri olarak ifade edilmektedir. Tüm dünyada çayın çok eski 
bir kültür olduğu birçok medeniyet tarafından tüketildiği bilinmektedir. Çay kültürünün ilk kez Çin’ den 
başladığı düşünülmektedir (Kacar, 2010, s.1). 

Osmanlı döneminde 16.yy da en fazla tüketilen içecek kahvedir, Etiyopya’ da üretilen kahve 13 ve 14. yy’ da 
Arabistan’ a taşınmış 15. yy’ da Yemen kahvesi üretilmeye başlanmıştır. Kanunu Sultan Süleyman döneminde 
kahvenin içildiği kahvehaneler açılmıştır. Ülkemiz beslenme kültüründe önemli bir yere sahip olan çay eski 
tarihlerde hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Tanzimat döneminde insanların çaya ilgisi artmış içecek 
kültüründe ilk sırada yer alan kahvenin yerini çay almaya başlamıştır. Keyifle içilen çay kahvaltı kültürümüzün 
vazgeçilmez içeceği halini almıştır. Çayın dünyada alıcı bulmasıyla Avrupa ülkeleri çay yetiştirmeye çalışmış 
19. yy sonlarında Fransa Güney Amerika’daki sömürgesi Guyana’da iki deneme yapmış fakat sonuç 
alamamıştır. İtalyanlarda Sicilya ve Korsika adaları ile Provence eyaletinde çay yetiştirmeye çalışmış fakat 
başarılı olamamıştır. Hollandalılar sömürgesi olan Cava adasında, Portekizliler sömürgeleri olan Rio De 
Janeiro’ çay yetiştirmeyi başarmıştır (Kuzucu, 2012, s.30-35). 

Hindistan’ da yaklaşık 180 yıldır çay tarımı yapılmaktadır. Hindistan aynı zamanda dünyanın en büyük çay 
tüketicisidir.  Çay endüstrisi Hindistan ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Hindistan, uzun yıllar dünyada 
çay üretiminde liderliğini korumuş bir ülkedir (Arya, 2013, s.1-3) 

Dünya çay tarımında öncü ülkelerden Sri Lanka’ da çay ekonomide hayati bir rol oynamaktadır ve önemli bir 
döviz kazancı kaynağıdır. Sri Lanka'nın dünya çay üretimindeki payı düşüş eğilimi gösterirken, Kenya önemli 
bir artış göstermektedir. Yine de, Sri Lanka, ihracat geliri açısından hala bir numaralı çay ihracatçısıdır. Sri 
Lanka' da çay alanı Ekim 1976' dan 2013' e önemli ölçüde düşüş göstermiş, buna karşılık Kenya' da aynı 
dönemde çay ekimi yapılan alanda %126,2 gibi etkileyici bir artış göstermiştir (Thushara, 2015, s.2-3). 

Srı Lanka’ da çay 150 yılı aşkın bir süredir en önemli ihracat ürünü olmuştur ve ihracatın %17’ sini çay 
oluşturmaktadır. Srı Lanka’ da 1 kg çayın maliyeti 1.75 ABD doları civarındadır. Emek yoğun çalışılan çay 
sektöründe firmaların önceliği işgücü maliyetinin düşürülmesi ve kar marjlarını artırmaktır. Bu durum düşük 
ücretle çalışan işçilerin daha da fakirleşmesine sebep olmaktadır (Gamage, Wickramaratne, 2019, s.74-78). 

Sri Lanka’da devlet katı bir toprak reformuyla tüm çay sahalarını devletleştirmiştir. Colombo’da bir mezat yeri 
bulunmaktadır. Sri Lanka’nın iki çay üreticisi Akbar ve MJF grup ihracat için çay üretmektedir (Talbot, 2002, 
s.701-734). 

Küresel iklim değişikliği ile savunmasız üretim sistemi ve hızla değişen çay pazarları, küresel çay 
endüstrisindeki sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak iklim değişikliği finansal kırılganlığı 
artırmakta çay endüstrisi bundan zarar görmektedir (Prathibhani, Kumarihami, Song, 2018, s.81-82) 

Çin geleneksel çay üreten bir ülkedir ve dünyadaki en büyük çay ekimi ölçeğine sahip ülkedir. Bu nedenle çay 
endüstrisi, kırsal endüstriyel yapının optimize edilmesinde, ekolojik çevrenin iyileştirilmesinde ve ekonomik 
refahın desteklenmesinde büyük önem taşımaktadır. Dünyadaki diğer çay üreten ülkelerle karşılaştırıldığında, 
Çin'de çay üretim verimliliği ve katma değeri yüksek değildir ve çay ürünlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Çinli tüketicilerin %27, 6' sının esas olarak eğlence ve dinlenmek için çay içtiğini, tüketicilerin %18,5' inin ise 
ferahlık ve diğer malzeme tüketimi için içtiği görülmüştür (Cheng, Luo, Xiang, 2021, s.2-6) 

Ülkemizde çay tarımı Zihni DERİN öncülüğünde başlamış 1937 ve 1939 yıllarında toplam 50 ton SSCB 
menşeyli çay tohumu satın alınarak bahçeler oluşturulmuştur. Rize ili Çayeli bölgesi, Gündoğdu bölgesi, 
birinci merkez kaza bölgesi, ikinci merkez kaza bölgesi, Pehlivantaşı bölgesi, Derepazarı ve İyidere bölgesi 
şeklinde bölgelere ayrılmış her bölgeye teknisyenler görevlendirilmiştir. Bu kişiler bahçelerin kurulmasında 
halka yardımcı olmuştur (Zihnioğlu, 1998, s,6-7). 
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3.1. Çay İstatistikleri 

Yıllara Göre Çaylık Alanları (Dekar) 

2021 
       

788.998 
       

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

759.104 759.147 762.413 829.505 834.900 781.334 785.693 786.813 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

766.243 766.136 765.808 758.257 758.513 758.641 758.841 759.025 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

767.545 767.517 767.489 767.484 766.533 766.442 766.392 766.317 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

895.248 905.750 886.893 893.454 893.307 767.906 766.090 767.429 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

538.113 644.993 646.033 654.156 669.467 834.701 806.981 862.878 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

404.826 405.665 502.870 520.051 523.528 528.548 536.013 538.113 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

196.018 217.745 234.677 261.205 273.110 278.803 285.513 361.840 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

102.083 112.712 118.762 134.880 149.518 159.447 175.352 190.281 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

25.824 26.423 28.587 39.114 49.707 64.049 73.347 82.719 

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

8.923 9.812 12.597 15.521 17.823 20.518 25.254 25.751 

1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 

3 7 23 24 45 341 1.548 7.301 

Kaynak: http://biriz.biz/cay/cayliklar.htm.  

1938-1939-1940 yıllarında oldukça düşük olan çay alanları yapılan çalışmalarla sonraki yıllarda hızla artmaya 
başlamıştır. 1947 yılında ilk fabrikanın açılmasıyla 25.254 Hektara çıkmıştır. 
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YILLAR İTİBARİYLE ÜRETİCİ SAYISI 

 

YILLAR ÜRETİCİ YILLAR ÜRETİCİ YILLAR ÜRETİCİ YILLAR ÜRETİCİ YILLAR ÜRETİCİ 

2016 208.731 2017 214.161 2018 197.169 2019 199.645 2020 200.845 

2011 200.894 2012 202.251 2013 203.238 2014 206.250 2015 205.457 

2006 203.701 2007 203.901 2008 199.031 2009 200.798 2010 198.028 

2001 204.112 2002 203.028 2003 203.318 2004 202.431 2005 202.698 

1996 201.844 1997 201.957 1998 203.038 1999 203.875 2000 204.491 

1991 215.278 1992 215.388 1993 214.542 1994 201.558 1995 201.657 

1986 191.824 1987 189.707 1988 196.386 1989 202.082 1990 202.904 

1981 177.076 1982 190.543 1983 188.407 1984 189.128 1985 190.620 

1976 135.348 1977 141.548 1978 150.289 1979 163.392 1980 178.805 

1971 135.559 1972 137.388 1973 117.349 1974 137.870 1975 127.732 

1966 100.780 1967 106.466 1968 117.393 1969 125.114 1970 129.620 

1961 68.188 1962 79.733 1963 85.365 1964 91.254 1965 94.273 

1956 58.146 1957 58.843 1958 59.076 1959 61.625 1960 63.497 

1951 16.880 1952 30.962 1953 34.681 1954 43.565 1955 45.342 

1946 11.092 1947 11.650 1948 11.909 1949 11.866 1950 11.976 

1941 5.395 1942 5.853 1943 7.588 1944 8.776 1945 9.736 

    1938  1939 1.824 1940 5.052 

Kaynak: http://biriz.biz/cay/ureticisayisi.htm.  

 

4.HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI 

İnsanlar toplum içinde birçok nedenden dolayı sürekli bir iletişim halindedir. Bilgi almak, duygularını ifade 
etmek, bilgi sunmak, yardım etmek amacıyla belli bir düzen içerisinde iletişim kurmaktadır. İkna kavramı son 
yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan bir konudur. İletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan 
faktörlerin en büyüğü ikna edici iletişimdir. Kurulan bu iletişimde en basit konuşmanın bile bir tür ikna olduğu 
söylenebilir. Sağlıklı bir iletişim kurmak için önemli ve ortak neden karşı tarafı ikna etmektir. 

İkna etmede razı etme ve inandırma en önemli faktörlerdir. İkna edici iletişimde bilgi verildikten sonra ortaya 
çıkacak tutum ve davranış farklılıklarının hedeflenen doğrultuda olması gerekmektedir (Oyman, 2012, s.4-5). 
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Zihni DERİN ve arkadaşları çay tarımını Rize ilinde başlatabilmek için halkı buna ikna etmek zorunda 
olduklarının bilincindeydi bu sebeple vatandaşın sesine kulak verilmişti. Bu manada çayın gelecekte iyi bir 
kazanç kapısı olacağına halkı inandırmak zarureti vardı. Rize ilinde kıtlık, işsizlik ve hastalık (verem) vardı, 
ekonomik şartların bu denli zor olması işi iyice zora sokmaktaydı. Ayrıca göç nedeniyle çalışacak eleman 
bulmada karşılaşılan zorluklarda işin cabasıydı. Bahsedilen tarihlerde çay bahçeleri kurması için halkın ikna 
edilmesi gerekmektedir çünkü halk çayın karın doyurmadığını bildiği için bahçesinden mısır ve diğer sebzeleri 
söküp çay dikmemektedir, ekmek karneyle alınmakta, kıtlık ve yokluk yılları olduğu için mısır hayati öneme 
sahiptir. 

Halkı çay tarımı yapmaya yönelik ikna çalışmaları yapılmıştır. Çay teşkilatı üyeleri köyleri gezerek çayın 
önemini anlatmış verilen destekler ile halkı çay dikmeye ikna etmeye çalışmışlar ve bu yönde gayet başarılı 
olmuşlardır. 

 

5.BULGULAR 

Zihni DERİN ve arkadaşlarını Batum’ dan getirilen tohumların çimlendiği eğer zamanında dikilmezse 
özelliklerini kaybedeceği korkusu almıştı tek çare üreticiye çaylık tesis avansı vermekti yani çay dikmeye 
vatandaşı teşvik etmekti bu amaçla köylüye dağıtılmak üzere Devlet Ziraat işletmeleri Genel Müdürlüğü 
tarafından Ziraat Bankasına 127.000 Lira gönderilmiştir. Bir dönüm çaylık kuracaklara önce 12.5 Lira kuruluş 
avansı sonra 625 kuruş birinci yıl bakım avansı ve 625 kuruş ikinci yıl bakım avansı verilmiştir. 1938-1939 
yılı başlarında 1 kilo mısırın fiyatı 3 kuruştu, 12.5 Lira ile bir aile mısır ihtiyacını rahatlıkla 
karşılayabilmekteydi. Bölgede yaşlılar, kadınlar ve çocuklar bulunmakta yetişkin erkekler gurbete çalışmaya 
gitmiştir verilen avansları duyan Karadenizliler memleketlerine dönmeye başlamıştır. Faizsiz olarak verilen 
avanslar ürün tesliminde iki yıl sonra olmak üzere taksitlendirilmektedir. 1 Eylül 1939 da Hitler   Polonya’ ya 
saldırınca dünya düzeni altüst olmuştur. Ülkemizde erkekler askere alınmış, 3 kuruş olan mısır 150-200 kuruşa 
çıkmıştır. Tahıl ve yiyecek tedarikinin zorlaşması ve eklenen psikolojik etki çay tarımının yaygınlaşmasını 
duraklatmıştır. 

Asım ZİHNİOĞLU 1940 yılında Ankara seyahati esnasında Samsun ilinden geçerken Gelemen devlet üretme 
çiftliğini ziyaretinde yeni hasat edilen mısırları görünce bu mısırların toprak ofisine devredileceğini 
ögrendiğinde konuyu Ankara’da bulunan Zihni DERİN’ e aktarır. Zihni DERİN yetkililere Batum’ dan yeni 
gelen tohumların ekilmesi karşılığında mısırların çay üreticisine avans olarak dağıtılmasını önerir. Bu öneri 
kabul edilince Rize ilinde halka duyuru yapılarak bir dönüm çay bahçesi kuracaklara yüz kg mısır verileceği 
söylenir bunun üzerine halk çay teşkilatı ile anlaşma yaparak çay bahçeleri kurmaya başlar. Bu şekilde çaylık 
kurma isteği hızlanır. Fakat araziler hisseli olduğundan dolayı kimse tapu gösteremediği için mısırları 
alamamaktadır bunun üzerine Zihni DERİN çay bahçesi kuran kişilerin isimlerinin köy meydanında ilan 
edilmesini 15 gün içinde itiraz edilmediği taktirde kişinin mısırı alacağını duyurur. 

Asım ZİHNİOĞLU 1938 yılında Çay tohumu ekmek için bahçe aramaktadır gördüğü eğimli bahçe Yusuf Ziya 
KOTİL’ e aittir ona Batum’ dan getirdiğim tohumları buraya dikeceğim fidanları söktükten sonra tarlayı çay 
bahçesi haline getirip sana teslim edeceğim diyerek izin istemiş mısır yerine çay ekmesinin daha karlı olacağı 
söylenmiştir. Yıllar sonra İstanbul Kocamustafapaşa’da 3 katlı bir ev satın alan Yusuf Ziya KOTİL, Asım beye 
çok şey borçluyum diyerek çayın hayatını değiştirdiğini ifade etmiştir. 

 

6.SONUÇ 

Çay tarımının başlangıç yılları bölgede ekonomik şartların en zor olduğu döneme rastlamaktadır. Ekmeğin 
karne ile dağıtıldığı fakirliğin ve işsizliğin had safhada olduğu bir dönemdir. İnsanlar çalışmak için gurbete 
çıkmak zorunda kalmıştır. Gurbete çıkanlar inşaatlarda ve balıkçılıkta çalışmak üzere İstanbul’ a, kömür 
ocaklarında çalışmak için ise Zonguldak iline göç etmiştir. Rize’de kadınlar, yaşlılar ve çalışamayacak yaştaki 
çocuklar kalmıştır. İnsanlar yeterli beslenemedikleri için hastalanmaktadır. Verem hastalığı yaygınlaşmıştır.  

Zihni DERİN, Asım ZİHNİOĞLU, Ali Rıza ERTEN ve arkadaşlarının gayretli ve hiçbir maddi karşılık 
beklemeden yaptıkları çalışmalar Rize ilinde insanların umudu olmuştur. Bu kişilerin çalışmalarıyla halk ikna 
olmuş ve çay tohumu alarak çay bahçesi kurmuştur. Bu çalışmalar yapılmamış olsaydı çayın ilimizde 
yetiştirilmesi mümkün değildi zira Rize ilinde söz sahibi kişilerden Mehmet MATARACI, Asım 
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ZİHNİOĞLU’ na hitaben “Birkaç yıl önce iki İngiliz uzman geldi bişey yapamadı sizmi, yapacaksınız bu işi” 
diye küçümser bir tarzda konuşmuştur (Zihnioğlu s, 28). Dolayısıyla sadece halkın değil şehirde söz sahibi 
kişilerde çayın bu bölgede yetiştirileceğine ihtimal vermiyordu. 

Verilen istatistiki bilgilerde özellikle 1938-1939-1940 yıllarında çay tarımı yapılan alanın büyüklüğü ve üretici 
sayılarındaki artışın yapılan çalışmaların amacına ulaştığının bir kanıtı olarak kabul edebiliriz. 

Zihni DERİN ve arkadaşları çayla adeta bir bebek gibi ilgilenmiş yetiştirilmesi uğrunda çok gayret ve 
fedakarlık gösterilmiştir. Günümüzde başka bir tarım ürününün bu şekilde yetiştirilmesi düşünüldüğünde aynı 
insanları ve benzer çabaları görme hususunu takdirlerinize bırakıyorum. Bölgemizde yaygınlaştırılmaya 
çalışılan organik çayımızın üretim ve satış, pazarlanma durumu ortadadır, ayrıca yaklaşık 20 yıldır 
yetiştirilmeye çalışılan ve çaya alternatif gelir kaynağı olması düşünülen kivi ile ilgili çalışmalar tarımda bunca 
gelişmeye rağmen istenilen durumda değildir. 

Tüm bunların ışığında geçmişte çay bitkisinin Rize iline kazandırılması adına yapılan çalışmaların ne kadar 
değerli olduğu anlaşılmaktadır. Çay denince ismini anmadan geçemeyeceğimiz başta Zihni DERİN, Asım 
ZİHNİOĞLU, Ali Rıza ERTEN, Hakkı BALKÖSE, Cahit YILMAZ, Rauf BAŞAR, Sadullah DİKMEN, 
Mahmut Fevzi GÖKÇELİ, Behçet TUZCU, Hilmi SOMAY ve ismini burada yazamadığım birçok kişinin 
çayın bölgede yetişmesinde katkısı büyüktür. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı yalın üretimin açıklanması ve örgüt maliyet etkinliği ve çalışan memnuniyeti açısından 
öneminin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ilgili yazım çerçevesinde yalın üretim sistemi ilişkin 
araştırmalar incelenerek ESTAŞ işletmesinde yürütülen yallın üretim süreçlerinin maliyetlere etkisi incelenmiş 
ve işletme çalışanlarının bu süreçteki memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Maliyet Etkinliği, Çalışan Memnuniyeti 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to explain lean production and to reveal its importance in terms of organizational cost 
effectiveness and employee satisfaction. For this purpose, within the framework of the related literature, the 
research on the lean production system was examined and the effect of the lean production processes carried 
out in ESTAŞ on the costs was examined and the satisfaction levels of the employees in this process were tried 
to be determined. 

Keywords: Lean manufacturing, Cost Effectiveness, Employee Satisfaction 

 

I.GIRIŞ 

21.yy üretim sistemleri, kişiye özel ürünlerin üretimi ile karmaşık üretim planı ve kontrol sistemini doğurmakta 
ancak seri üretimin günden güne yeni üretim sistemine adapte etmek durumu zorlaştırmakta. İşletmeler, ayakta 
kalabilmek için müşteri odaklı olan ve diğer taraftan  rekabetçi ulusal ve uluslararası piyasa anlayışı için 
araştırma yapmaya başlamışlar. İşletmeler faaliyetlerini karlı hale getirebilmek için normal üretim modelinden 
daha tasaruflu olan “yalın üretim” modeline dikkatlerini toplamışlardır. Yalın üretimdeki temel amacı, israfı 
indirgemek müşteri talebini hızlı yerine getirmektir. Yalın üretim, müşterinin talep ettiği hızlı üretimle, düşük 
maliyetle ürün ve hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Üretim modeli maliyet düşürmek, verimlilik ve kaliteyi 
artırarak pazara düşük fiyatlı hızlı sevkiyat sunarak rekabet avantajı sağlamaktadır. Birçok Literatür 
çalışmasında yalın üretimin; hazırlık, çalışma ve üretim süresi, envanter miktarı, hatalar, hurda miktarı ve 
toplam teçhizat konularında fayda sağladığı görülmektedir. Ayrıca işletme içerisinde çalışanların motivasyonu, 
aidiyet duygusu, yeteneklerini fark etme, kendine güveni sağlamaktadır. İşletmeler Yalın üretimin yaratmış 
olduğu etkiyi göz ardı etmiyor. Bu üretimdeki araç ve teknikler, işletmelerin daha esnek olmasını sağladığı 
gibi daha karlı olmasını da sağlamaktadır. Bu esnek ve karlılık ancak yüksek motivasyonlu ekip üyeleri ile 
gerçekleşir. Yalın üretimin amacı israfı azaltarak müşteri taleplerini mümkün olan en üst düzeyde karşılamaktır 
(Shah ve Ward, 2007 – Pal ve Kachhwaha, 2013). İsrafı yaratan unsurların ortadan kaldırılması insan 
kaynağından, tasarıma, üretime, dağıtımdan envanter yönetimine kadar pek çok alanda düşünülmesi gereken 
bir konudur (Sang, vd. 2013 – Kannan vd. 2013). Yalın üretim gereksiz maliyet ve kaliteyi etkileyen değer 
katmayan işlemlerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların sistematik bir şekilde hayata geçmesi üzerinde 
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durmakta. Bu çalışmanın temel amacı, yalın üretime yönelik yapılan kapsamlı literatür taramalarından ziyade 
teorik konuların pratikteki yerine dikkat çekmektir maliyet düşürücü rolünü ortaya koymaktır. Çalışma fikir 
sahibi olmak isteyenlerin ulaşabileceği kaynak haline gelmesi için literatüre destek sağlaması 
amaçlanmaktadır. Orta ölçekli bir sanayi kuruluşunda yapılan yalın üretim çalışmaları bu çalışmada 
aktarılmaktadır. Uygulamada yer alan yalın üretim çalışmaları, seçilen sanayi kuruluşunda incelemeye alınan 
ürünlerin (hammadde, mamul ve yarı mamul) stok durumunun iyileştirilmesine yönelik başlatılmıştır. Üretim 
süresinin iyileştirilmesi için iş yeri düzeni, kalite ve bakım problemleri ile ele alınan konuların çözümü 
sağlanmıştır. Yapılan tüm bu iyileştirme çalışmaları ile mali veriler hesaplanarak uygulama sonucunda elde 
edilen kazanımlar paylaşılmıştır.  

 

II.YALIN ÜRETİMİN MALİYET ETKİNLİĞİ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNE ETKİSİ 

1980’li yıllarda Amerikan otomotiv üreticilerinin satış ve karlılıklarının düşmesiyle Amerika Otomotivciler 
Derneği, Toyota başta olmak üzere Japon üretim sisteminin başarısını araştırmıştır. Bu araştırmaların içinde 
yer alan uzmanlar Toyota Üretim Sistemini; hata, maliyet, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurları en 
aza indirgeyerek problemsiz, sağlıklı ve kesintisiz çalışan bir sisteme benzetmişlerdir. Bu sistemin başarısında 
kullanılan yaklaşımı ise “Lean Production (Yalın Üretim)” olarak adlandırmışlardır. 

Yalın Üretim, ürün ve hizmet oluşturma sürecinde hiçbir gereksiz unsur bulundurmadan; israfı azaltıp, sunulan 
hizmeti-değeri mükemmelleştirmek; bu yolla firma karlılığını ve ömrünü arttırmak ve sürdürülebilir bir 
organizasyon oluşturmak amacını taşıyan bir sistemdir.  

Firmaların kâr amaçlı geliştirdiği, israfı ortadan kaldırarak en iyi üretim potansiyelinin meydana getirildiği 
sisteme Yalın Üretim Sistemi denilmektedir.  Üretimde maliyet ve işçiliğin minimuma düşürülmesiyle 
karlılığın arttırılması amaçlanmaktadır.  

Yalın düşüncede israf anlamı farklıdır. Müşteri açısından herhangi bir değere sahip olmayan, fazladan bedel 
ödemeyi kabul etmek istemeyeceği her şeyi kapsamaktadır. Ürünün tasarımından üretilmesine, 
paketlenmesine, sevkiyatına kadar olan tüm işlemlerde, gereksiz veya ‘olmasa da olur’ diye düşünülebilecek 
her türlü israfın (hata, aşırı üretim, stok, beklemeler, gereksiz işler, hareketler ve taşımalar) yok edilmesi ile 
maliyetlerin piyasa şartlarına uyumu, müşteri memnuniyetinin arttırılması, nakit para akışının hızlandırılması 
hedeflenmektedir. 

Yanlış ürün ya da hizmetin doğru üretilmesi sadece israftır 

Yalın üretim çalışmaları en verimli performans ile uygulanabilir.  Yalın Üretim sistemi yeni bir üretim sistemi 
olmamakla beraber özellikle ülkemizde yeni yeni olgunlaşmaya başlayan bir sistemdir. Uygulamasını 
gerçekleştirdiğimiz ESTAŞ A.Ş. firmasında Yalın Üretim yapılmıştır. 

1977 yılında kurulan ESTAŞ, Türkiye’nin ilk ve en büyük kam mili üretim tesisidir. İlk yıllarda yedek parça 
piyasası için üretim yapan ESTAŞ, 1979 yılından itibaren ana sanayi firmaları (OEM) için de kam mili 
üretmeye başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında 16 otomotiv araç üreticisi motorlarında ESTAŞ kam millerini 
kullanmaktadır. Orijinal parça üreticisi olmanın yanı sıra ESTAŞ, 40 ülkenin yedek parça piyasasına kam mili 
ihraç etmektedir. ESTAŞ’ın üretim programında dünya genelinde yaygın 2500 ün üzerinde araç ve cihaz 
motoruna ait kam mili bulunmaktadır. ESTAŞ üretimini, 971 çalışanı ile döküm ve kam mili üretim 
fabrikalarının 60.000 m² kapalı, toplamda 112.000m² alanda entegre bir şekilde organize olduğu Sivas’ta 
yapmaktadır. 

ESTAŞ fabrikalarında 2013 yılından itibaren belli dönemlerde yalın üretim destek ekipleri ile beraber 
fabrikalarda çalışmalar yürütülmüştür. 2019 yılı içerisinde belli aylarda yapılan yalın üretim çalışmalarının 
maliyet verilerini önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada sadece belirlenen aylarda 
çalışanlar (örgüt) ile düzenlemeler yapılmıştır. Makine yanlarında bulunan masaların ve dolapların içlerinde 
fazladan alınıp kullanılmayan tüm takımlar, sarf malzemeler gizli stok teşkil eden bütün malzemeler toplanıp 
belirlenen ekiplerin kontrolü altında çalışanın ihtiyacı olduğunda verilmiştir. Haziran-Ağustos-Ekim-Kasım 
ve Aralık aylarında düzenli olarak yalın üretim ekip çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu aylarda toplam maliyet 
verilerinin ciddi oranda düştüğünü gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmada yalın üretimin işletmeye ve maliyet 
verilerine yansımasını test edebilmek için ilk beş ay mevcut üretim sistemi gözlenmek için yalın üretim 
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yapılmamış, sonraki dört ayda (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) aralıklı yalın üretim yapılmıştır. Son üç ayda 
düzenli yalın üretim yapılarak maliyet istikrarını gözlemlenmiştir.   

Söz konusu çalışmanın ardından işletme yönetimi çalışanlara memnuniyet anketi uygulamıştır. Memnuniyet 
anketinin amacı çalışanların iş ortamlarında memnuniyetlerini buna bağlı olarak verimliliklerini artırarak 
örgütü iklimine ilişkin algının belirlenmesidir. Yapılan ankette bir vardiyada bulunan toplam 444 kişi 
katılmıştır. Anket verilerinin analizinin ardından yalın üretim ekip çalışmalarının %78’lik bir oran çalışma 
şartlarından memnun oldukları tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Yalın üretim, israfı ortadan kaldıran insan-verimlilik-kalite- maliyet gibi üretim stratejisi olarak görmek 
gerekiyor, bunların sağlanması ile de rekabet avantajı sunuyor. Müşterinin görmüş olduğu ve para ödemek 
istediği, ürün ya da hizmetlerin akışını iyileştiren, insana değeri korurken israfları ortadan kaldıran kapsamlı 
sistemdir. Yalın üretim bir ürünün tasarımından nihai müşteriye ulaşıncaya kadar tüm israfları dolayısıyla 
gereksiz tüm maliyetleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. İsrafların ortadan kaldırılmasıyla etkin bir 
maliyet yönetimi gerçekleşmekte. Maliyetlerin düşürülmesiyle de aynı üründen karlılık daha da artması 
gözlenmekte.  

Yalın üretim yöntemi, örgüt üyelerinde ve ortamda iyi duygular uyandırır bu da pozitif bir örgüt iklimini 
ifade eder. Yalın üretimin temel taşlarından olan güven, aidiyet, çalışanlar arasında akıcı bilgi alışverişi, 
inanma, motivasyon ve yüksek moralli çalışanların tümü beraberinde örgütsel başarıyı da meydana 
getirmekte. Çalışanları öneri-takip sistemi gibi bir yapının içine alan ve üst basamakların alt basamaklardan 
fikir alarak hayata geçirmesi liberal bir örgüt iklimin oluşturmaktadır. Bu bakımdan yalın üretim 
çalışanların memnuniyet düzeylerinin artmasında önemli bir faktör olarak görülmektedir. Nitekim araştırma 
dahilinde gerçekleştirilen incelemeler ve anket verileri de yalın üretimin çalışan memnuniyetine katkısı 
ortaya koymaktadır. 
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ÖZET 

Lübnan edebiyatının önemli edebiyatlarından olarak kabul edilen Süheyl İdrîs, insanın anlamını ve varlığın 
amacını sorgulamıştır. Evren yerine önce kendini, nefsini düşünen, tefekkür eden Süheyl İdrîs’in eserlerinde 
de önce “Ben kimim?, Nereden geldim?, Nereye gidiyorum?” gibi düşünceler yer almaktadır. Kıvrak zekaya 
sahip olan Süheyl İdrîs, akıcı ve basit bir üslupla düşüncelerini dile getirmiştir. Güzel ve gerçek olmayan her 
şeyi ister yeni ister eski olsun değiştirip yeniden kurma arzusu içindedir. Örneğin el-Ḫendeḳu’l-‘Amîḳ adlı 
eserinde bu düşünceler yer almaktadır. 

Modern Arap edebiyatında varoluşçuluğu 1960’lı yıllara geldiğimizde görebiliriz. Roman sanatında yeni 
çalışmaların yapıldığı bu dönemde Lübnanlı edebiyatçı Süheyl İdrîs realist bir teknik uygulamış ve daha derin 
psikolojik tahliller kullanmıştır. Temele insan ve insan psikolojisini alan İdris’e göre iyi, kötü, umut, 
umutsuzluk, sevinç, hüzün, sevgi, nefret, iman, şüphe gibi duyguları duyumsayabilen ve bunları ortaya 
koyabilen şairin şiiri beğenilecek boyuttadır. 

Varoluşçu felsefenin felsefi ve edebi alanda taşıyıcı olan ünlü Fransız yazar ve düşünür Jean Paul Sartre felsefi 
içerikli romanlarının yanı sıra kendine özgü varoluşçu Marksizm düşüncesiyle 20.yy’a damgasını vurmuştur. 
Ünlü düşünür ve Fransız aydın temsilcisi Sartre bunun yanında deneme ve roman yazarlığı yapmış olup 
varoluşçu alanda Bulantı, Gizli Oturum, Kirli Eller, Sözcükler, Duvar gibi eserler kaleme almıştır. Lübnan 
edebiyatının ünlü edebiyatçılarından Süheyl İdrîs, düşünce şekillenmesinde Sartre ile paralel düşüncelere sahip 
olmuştur. Örneğin ikisi de dini kültürle beslenmiş, derinden düşünmüş, mutlak sevgiyi anahtar olarak almış, 
baskıya, bağnazlığa karşı gelmiş, özgürlükten yana taraf koymuşlardır. Akıl ve inanç arasında çelişki yaşamış, 
daha iyi ve bilgili bir dünya için mücadele etmiştir.  

Çalışmamızda Lübnan edebiyatının önemli kalemlerinden Süheyl İdrîs’in duygu ve düşünce yapısının 
şekillenmesinde Fransız düşünürlerinden varoluşçu felsefenin kurucularından Jean-Paul Sartre’in etkisi ele 
alınacaktır. Her iki şahsiyetin de hayatlarına düşüncelerine ve eserlerine yer verilecek olup etkileşimin yönleri 
ele alınacak olup çalışmamız hem edebi hem de felsefi anlamda disiplinler arası çalışma olma amacı 
gütmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Süheyl İdrîs, Jean Paul Sartre, Varoluşçuluk, Felsefe, Edebiyat. 

 

ABSTRACT  

Süheyl İdris, who is considered one of the important literatures of Lebanese literature, has questioned the 
meaning of human and the purpose of existence. In the works of Süheyl İdris, who thinks and contemplates 
himself and himself first instead of the universe, "Who am I?, Where did I come from?, Where am I going?" 
such thoughts. Süheyl İdris, who has a quick mind, expressed his thoughts in a fluent and simple style. He 
desires to change and rebuild everything beautiful and unreal, whether new or old. For example, these thoughts 
are included in his work al-Ḫendeḳu'l-‘Amîḳ. 

We can see existentialism in modern Arabic literature in the 1960s. In this period when new studies were 
carried out in the art of the novel, Lebanese writer Süheyl İdris applied a realist technique and used deeper 
psychological analyzes. According to İdris, who takes human and human psychology as a basis, the poem of 
the poet who can feel and reveal emotions such as good, bad, hope, despair, joy, sadness, love, hate, faith and 
doubt is admirable. 
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Famous French writer and thinker Jean Paul Sartre, who is the carrier of existential philosophy in the 
philosophical and literary field, left his mark on the 20th century with his original existentialist Marxism 
thought as well as his philosophical novels. Famous thinker and representative of French intellectuals, Sartre 
also wrote essays and novels in the existential field, and wrote works such as Nausea, Secret Session, Dirty 
Hands, Words, and The Wall. Süheyl İdris, one of the famous literary figures of Lebanese literature, had 
parallel thoughts with Sartre in shaping his thought. For example, both were nourished by religious culture, 
thought deeply, took absolute love as the key, opposed oppression and bigotry, and stood for freedom. He lived 
in the conflict between reason and faith and fought for a better and more informed world. 

In our study, the influence of Jean-Paul Sartre, one of the founders of existential philosophy and one of the 
French thinkers, on the shaping of the emotion and thought structure of Süheyl İdris, one of the important 
writers of Lebanese literature, will be discussed. discussed. The lives, thoughts and works of both people will 
be included, the dimensions of the interaction will be discussed, and our study aims to be an interdisciplinary 
study in both literary and philosophical terms. 

Keywords: Süheyl İdris, Jean Paul Sartre, Existentialism, Philosophy, Literature. 

 

GİRİŞ 

Felsefe ve edebiyat arasındaki bağ, felsefi konuların edebiyat ile bağlanıp sunulması olup edebiyat tarafından 
ortaya atılan hayata dair bütün konuların felsefe ile ilişkilendirilmesi ile oluşmaktadır. Her ikisi de müşterek 
kaynaklardan yani hayattan, insandan, toplumdan akıl, ruh ve bilinçten, tarihten, kültürden kısaca varlığa dair 
bütün olgulardan ve bunların yansımasıyla ortaya çıkan soyut meselelerden beslenmektedirler. Her ikisi de 
ifade aracı olarak anlatımı ve dili sistemli bir şekilde kullanmış olsalar bile yöntem de değişik yoldan 
gitmektedirler. 

Edebiyat, insanın her durumu ve olguyu kurgulayıp sunabileceği bir ortam hazırlarken felsefe daha genel, özel 
ve farklı olanın peşindedir. Kısacası felsefedeki aklı işin içinden çıkarttığımız ve yerine duyguyu ve hayal 
gücünü koyduğumuz ve böylece fikirlerimizi özgürlüğüne kavuşturduğumuz alan edebiyattır. Dili akli 
duvarlardan kurtarıp gökyüzüne uçurduğumuz yerdir. Fakat burada uçurduğumuz hayallerimiz ve 
fikirlerimizin de şekil alması ve bir taban oturması için de felsefeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu da bize filozofların düşüncelerini duyguyla birleştirdiği edebiyata neden ihtiyaç duyduğunu, edebiyatçıların 
da süslü hayal dünyalarının gerçekle birleştirdikleri düşünsel tabana muhtaç olduklarını gösterir. Kısaca 
hayalin gerçeğe, gerçeğin de sanata ve estetiğe ihtiyaç duyması felsefe edebiyat uzlaşmasını ortaya 
çıkarmaktadır. 

Zira bilimlerin bütün dallarında hep bir bütünlüğün olması da gerektiği gibi hepsini bir töz ya da tek bir imge 
alında da birleştiremeyiz. Bunu konumuzun başrol filozofu Jean Paul Sartre edebiyat nedir adlı kitabında şöyle 
demektedir: toplumsal etkenler tarafından koşullandırılırlar. Ama bir edebiyat kuramının müziğe 
uyarlanamadığını ileri sürerek saçma olduğunu göstermeyi amaçlayan kişiler öncelikle sanatların birbirine 
koşut olduğunu kanıtlamak zorundadırlar. Oysa böyle bir koşutluk yoktur. Her şey de olduğu gibi bu konuda 
da farklılaşan şey yalnızca biçim değil, aynı zamanda özdür; renkler ve sesler üstünde çalışmak başak bir şey, 
kendini sözcüklerle ifade etmek başka bir şeydir. Notalar, renkler, biçimler im değildir, kendilerinin dışındaki 
herhangi bir şeye gönderme yapmazlar.»1 

 

Süheyl İdris, Hayatı ve Eserleri 

1925 yılında Beyrut’ta doğan Lübnanlı edip Süheyl İdrîs, baba tarafı Fas’a dayanan, annesi Beyrutlu bir aileden 
gelmektedir. Babası, cami imamlığının yanı sıra ticaretle de ilgilenmiştir. İlköğrenimini Beyrut’ta el-
Külliyetu’l-Meḳâṣıdı’l-İslâmiyye’de (İslami Kolej) almıştır. 1936 yılında kolejin müdürü, beş altı öğrenci ile 
birlikte onu da Külliye Fârûḳi’ş-Şer’ıyye adında dini alanda eğitim veren, Kral Faruk’un maddi masrafları 
karşıladığı okula kaydını yaptırmıştır. Beş yıl kadar bir süre orada eğitim alan Süheyl İdrîs, şeyhler gibi cübbe 

 
1 Jean Paul Sartre, Edebiyat Nedir?, Çev.Orçun Türkay, Can Sanat Yay., İstanbul 2017, 19. 
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giymiş, sarık takmıştır. 1940 yılında buradan mezuna olana kadar bu kıyafetleri giyinen Süheyl İdrîs, mezun 
olduktan sonra tekrardan olduğu dönemin giyinmeye tarzına devam etmiştir.2 

1941 yılında ilk lisans diplomasını 1942 yılında da ikinci bölümü olan Felsefe bölümünden ikinci lisans 
diplomasını almıştır. Daha sonra 1943 yılında Beyrut’taki el-Câmi’atu’l-Yesû’iyye’ye (Hristiyan Üniversitesi) 
bağlı Fransız hukuku bölümüne kayıt olmuş, fakat ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar onun da aile geçimine 
katkıda bulunması için çalışmasını gerektiriyordu. Bundan dolayı hukuk derslerini takip etmeyi bırakmış, 
1943- 1949 yılları arasında yedi yıl boyunca gazetede çalışmaya başlamıştır.3 “Beyrût”, “Beyrûtu’l-Mesâi”, 
“eṣ-Ṣıyâd”, “Mecelletu’l-Cedîd” isimli gazetelerde görev almıştır.4 Bu dönem zarfında yazmaya ilk yönelişi 
eleştiri ve kısa hikâye yazarak ve Fransızcadan çeviriler yaparak başlamıştır. İlk makalesinde el-Ma’arri’nin 
“Risâletu’l-Ğufrân”ını çalışmış, 1939 yılında Fuâd Ḥabîş’in sahibi olduğu el-Mekşûf dergisinde 
yayınlanmıştır. 1949 yılında istifa edene kadar Lübnan edebiyat gazetesinde çalışmaya ve yazılar neşretmeye 
devam etmiştir. Lübnan eğitim bakanlığından ve el-Meḳâṣıdı’l-İslâmiyye cemiyetinden iki burs kazandıktan 
sonra yükseköğrenimine tekrardan başlamak için Paris’e gitmiştir. Sorbonne üniversitesinde gazetecilik 
alanına kayıt olmuştur. 1951 yılında yüksek gazetecilik bölümünden diplomasını almış, aynı yıl edebiyat 
alanında doktora diplomasını da elde etmiştir. Doktora çalışmasını “el-Ḳıṣṣatu’l-‘Arabiyyetu’l-Ḥadîsetu ve 
Tesîrâtu’l-Ecnebiyye min ‘Âmi 1900 ilâ 1950” (1900-1950 yılları arasındaki modern Arap hikâyesi ve batının 
bunun üzerindeki etkisi) üzerine çalışarak bitirmiştir.5 

Beyrut’a geri geldikten sonra 1953 yılında Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn isimli yayınevinin sahibi Münîr Ba’albekî 
ve Behîc ‘Usmân ile ortaklaşa “el-Âdâb” dergisini çıkarmıştır. Bunun yanı sıra Lübnan Üniversitesi Modern 
Arap Edebiyatı alanında ve ilköğrenimini yaptığı, yirmi yıldır bir arada olduğu el-Külliyetu’l-Meḳâṣıdı’l-
İslâmiyye’de tercüme ve eleştiri alanında hoca olarak tayin edilmiştir. 1956 yılında Arap dünyasında edebiyat 
alanında birçok derginin çıkması ile  “el-Âdâb” dergisindeki ortaklığını bırakmıştır. 1968 yılında Konstantin 
Zerîḳ, Joseph Muğîzel, Münîr el-Ba’albekî ve Adonis ile birlikte Lübnan Yazarlar Birliğini kurmuş, ileriki 
yıllarda da buraya genel başkan seçilmiştir.6 

 

Eserleri: 

Yazınsal anlamda büyük çalışmalara imza atmış Lübnanlı gazeteci ve edebiyatçı Süheyl İdrîs  (1925-2008)’in 
de Fransızcadan çeviriler yaptığı, felsefe alanında ve sosyal bağlamda kaleme aldığı altı tane kısa hikâye 
mecmuası, üç romanı ve iki tiyatro eseri bulunmaktadır. Hikâye mecmuaları şunlardır; “Eşvâk” (Dikenler-
1937), “Nîrân ve Sülûc” (Ateşler ve Karlar-1948), “ed-Dem’u’l-Murr” (Acı Gözyaşları-1957), “Küllühünne 
Nisâ” (Hepsi Kadın-1959), “Raḥmâke Yâ Dımaşḳ” (Allah Sana Merhamet Etsin Ey Şam - 1965), “el-‘Arâ” 
(Düşünceler-1973). Kaleme aldığı romanları da şöyledir: “el-Ḥayyu’l-Lâtînî” (Latin Mahallesi-1953), “el-
Ḫendeḳ el-Ğamîḳ” (Islak Kuyu-1958), “Eṣâbi’unâ’lletî Taḥteriḳ” (Yanan Parmaklarımız-1962). Tiyatro 
eserleri: “eş-Şühedâ” (Şehitler-1965), “Zehra min Dem” (Kandan Çicek-1969).7 

Bunlara ilaveten Süheyl İdrîs’in Fransızcadan çevirdiği yirmiden fazla kitabı bulunmaktadır. Bunlardan en 
bilineni Fransız filozoflarından Sartre’ın varlık felsefesi alanında çıkardığı “ed-Durûbu’l-Ḥürriye” (Özgürlük 
Yolları–3 bölümden oluşur), “el-‘Uşşâk” (Âşıklar), “es-Sîretî’ẕ-Ẕâtiyye” sini (Kişisel Hayatım) olarak 
çevirmiş, Albert Camus’un “Veba”sını da “eṭ-Ṭâ’ûn” olarak çevirmiştir. Bunların yanı sıra Kahire’de Arapça 
Çalışmaları Akademisinde “el-Ḳıṣṣa fî Lubnân” (Lübnan’da Kısa Hikâye) isimli çalışması yayınlanmıştır. 
1977 yılında da “fî Mu’teraki’l-Ḳavmiyye ve’l-Ḥürriye” (Milliyetçilik ve Özgürlüğün Çatışma Meydanı) ile 
“Mevâḳıf ve Ḳaḍâyâ Edebiyyat” (Edebi Tutum ve Sorunlar) adlı iki kitap daha çıkarmıştır. Süheyl İdrîs’in 
yazınsal anlamda yaptığı en büyük çalışmalardan biri de “el-Minhal” isimli Fransızca-Arapça ve Arapça-
Fransızca sözlüktür 8 

 

 
2 Doktor Hamdî es-Sukkût, Ḳâmûsu’l-Edebi’l-‘Arabiyyi’l-Hadîs, Dâru’ş-Şurûḳ, Kahire, 2009, 257 
3 Hamdî es-Sukkût, 257. 
4Mîşâl Cuḥâ, el-Ḳıṣṣatu’l-Ḳaṣîra fî Lübnân, el-Câmi’atu’l-Lübnâniyyeti’l-Emrikiyye, el-Ma’hedu’l-Almânî li’l-Ebḥâsi’ş-Şarḳıyye, Beyrut 2008, 10 
5 Hamdî es-Sukkût, 257. 
6 Hamdî es-Sukkût, 257; https://al-adab.com. Süheyl İdris, Erişim Tarihi:31.08.2022. 
7 Hamdî es-Sukkût, 257; Robert b. Kambill el-Yesûiyye, ‘Alâmu’l-Edebi’l-‘Arabiyyi’l-Mu’âṣır (Siyerun ve Siyerun Zâtiyye), C.I, Yay. y., Beyrut 2010, 231. 
8  Robert b. Kambill el-Yesûiyye, C.I, 232. 
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Jean Paul Sartre, Hayatı, Eserleri ve Varoluşçu Felsefesi 

Asıl adı Jean-Paul Charles Aymard Sartre olan varoluşçu felsefenin ateist tarafının Fransa’daki en ünlü 
düşünürü, 21 Haziran 1905 yılında Fransa’da doğmuştur. Babasını küçük yaşta kaybeden Sartre annesinin 
ailesinin yanında büyümüş, Sarbonne Üniversitesinde Almanca profesör olan dedesinin yanında eğitimini 
almıştır. Eğitimine Paris’te başlayıp lise eğitimini La Rochelle’de Louis le Grand Lisesi’nde tamamlamıştır. 
Fransa’nın en önde gelen üniversitesi Ecole Normale Supérieure’de eğitimini aldıktan İsviçre’deki Fribourg 
Üniversitesi ve Berlin’deki Fransız Enstitüsü’nde sürdürdü. Üniversite yıllarında 1928’de Fransız ünlü 
edebiyatçı Simone de Beauvoir ile tanışmış ve ömür boyu ilişkileri sürmüştür. Daha sonra 1931-1945 yılları 
arasında Le Havre, Lion ve Paris’teki okullarda öğretmenlik yapmıştır.9  

1939 yılında II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla 1940 yılında 9 aylığına hapse atılmıştır. Hapishanede Sinekler 
adlı tiyatro oyununu kaleme almış ve sahnelemiştir. Hapishane hayatı onda direniş hareketlerine Varlık ve 
Hiçlik adlı kendi varlık felsefesini açıklayan kitabını yazmıştır.10 

Her zaman sol görüşlü olan Sartre, ilk dönemlerinde Fransız Komünist Partisi’ni daha sonra Sovyet Komünist 
Partisi’ni desteklemiş, her ikisini de hem siyasi hem de yazınsal boyutta yönlendirmiştir. Politik etkinliklerini 
gittikçe artıran Sartre, 1960’ların sonlarında Maocular’a destek verse de tekrardan komünizme yönelmiş, 
Fransa’nın siyasal yaşamında önemli bir yer edinmiştir. 1945’te öğretmenliği bıraktıktan sonra gazeteciliğe de 
yönelmiş, “”Les Temps Modernes” adlı edebi ve politik dergiyi çıkarmaya başlamıştır. Bu dergiyi savaş 
sonrası dönemde politik etkinliklerini, Fransa’da ortaya çıkan öğrenci hareketlerini ve savunduğu Marksizm 
felsefesini daha geniş kitlelere duyurmakta kullanmıştır. “Yazarlar, kurumların kendilerini bir kalıba 
sokmasına izin vermemelidir.” sözüne binaen 1964 yılında çocukluk hatıralarını yazdığı Sözcükler adlı eseri 
sebebiyle kendisine verilen Nobel Ödül’ünü reddetmiştir.11 

Hayatının son döneminde gözlerinde görmeme sıkıntısı yaşayan Sartre, siyasi etkinliklerine ara vermek 
zorunda kalmıştır. Akciğer uru nedeniyle de 1980 yılında hayatını kaybetmiştir. Roman ve tiyatro oyunlarının 
yanında felsefe eserleriyle ön plana çıkan Sartre, Kıta Avrupası Felsefesi’nin de öne çıkan filozoflarından 
olmuştur. Varoluşçuluğun sözcülüğünü yapan filozofun öne çıkan eserleri şunlardır: Sinekler (Les 
Mouches,1943), Gizli Oturum (Huis Clos, 1944), Varoluşçuluk bir insancılıktır (L’Existentialisme est un 
Humanisme, 1946), Mezarsız Ölüler (Morts sans Sépulture, 1946), Altona Mahpusları (Les Séquestrés 
d’Altona, 1960), Diyalektik Aklın Eleştirisi (Critique de la Raison Dialectique, 1960), Edebiyat Nedir 
(Çev.Bertan Onaran), Sözcükler (Çev. Bertan Onaran), Yazınsal Denemeler, Bulantı (La Nausée) 
(Çev.Selahattin Hilav), İmgelem (Çev. Alp Tümertekin), Baudelaire (Çev. Alp Tümertekin), Ego’nun 
Aşkınlığı (Çev.Serdar Rifat Kırkoğlu), İş İşten Geçti Les Jeux sont Faits, 1947-Çev.Zübeyir Bensen), Varlık 
ve Hiçlik, Duvar (Le Mur, 1939), Çark (Çev.Ela Güntekin), Akıl Çağı (L’Age de Raison, 1945-Özgürlük 
Yolları I), Yaşanmayan Zaman (Özgürlük Yolları II), Tükeniş (Özgürlük Yolları III- Çev.Gülseren Devrim), 
Toplu Oyunlar (Çev.Işık M. Noyan), Hepimiz Katiliz (Çev. Süheyla Kaya), Tuhaf Savaşın Güncesi (Çev.Z. 
Zühre İlkgelen), Yöntem Araştırmaları, Aydınlar Üzerine (Çev. Aysel Bora), Yahudi Sorunu (Çev.Serap 
Yeşiltuna), Estetik Üstüne Denemeler (Çev. Mehmet Yılmaz)12 

 

Sartre’ın Varlık Felsefsi ve Süheyl İdris’te ki Yansıması 

İnsanoğlunun kendi varlığını ve evrende idrak edebildiği bütün olguları sorguladığı zaman diliminden başlayan 
varoluşçuluk, sistematik olarak 17.yy’da başlamış olsa da asıl şöhretini Sartre ile kazanmıştır. Geriye 
gidildiğinde kutsal kitaplarda, Sokrates felsefesinde ve Blaise Pascal’a kadar uzanan varoluşçu felsefe eğilimi 
20.yy’da Heidegger ve Albert Camus ile kendini göstermiştir. Sartre’ın bu alandaki ayrıcalığı, felsefeyi hem 
edebiyata hem de siyasete karıştırmış, hepsini harmanlanmış görüş haline getirmiştir. Zira varoluşçuluk hem 
felsefenin hem de edebiyatın alanına girmiş olup önemli temsilcilerin farklı görüşleri ile karşımıza 
çıkmaktadır.  

 
9 https://www.biyografi.info/kisi/jean-paul-sartre, Jean Paul Sartre, Erişim Tarihi:15.08.2022 
10 https://tr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre, Erişim Tarihi:15.08.2022 
11 Jean Paul Sartre, Varoluşçuluk, Çev. Asım Bezirci, Say Yay, İstanbul 2016,1. 
12Jean Paul Sartre, Varoluşçuluk, 1;  https://www.turkedebiyati.org/yazarlar/jean-paul-sartre.html , Jean Paul Sartre, Erişim Tarihi 15.08.2022. 
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Modern Arap edebiyatında varoluşçuluğu 1960’lı yıllara geldiğimizde görebiliriz. Roman sanatında yeni 
çalışmaların yapıldığı bu dönemde Lübnanlı edebiyatçı Süheyl İdrîs’in (1925-2008) el-Ḫendeḳ el-Ğamîḳ (Islak 
Kuyu), Leylâ el-Ba’albekkî’nin (d.1936) Ene Aḥyâ (Ben Hayattayım) ve Naḥnu bilâ Eḳnı’ah (Peçesiz Bizler) 
eserleriyle insanı, onun öz kimliğini ve toplumdaki yerini inceleyerek varoluşçuluk akımını desteklediği 
görülmektedir. Leylâ Ba’albekkî gibi Leylâ ‘Useyrân (1934-2007) ve Emilî Naṣrallah (1931-2018) da Süheyl 
İdrîs’in düşüncesinden etkilenip romanlarında bireyin sorunlarını ele alan, bireyin var olmasını özgürlüğüne 
bağlayan varoluşçuluk akımına Batı sanatının da etkisiyle katkıda bulunan yazarlardandır. Lübnanlı yazarların 
yanında Mısırlı ünlü edebiyatçı Necîb Maḥfûẓ ve Iraklı yazar İsmâ’îl Fahd da Arap edebiyatında varoluşçuluk 
akımında kişisel tecrübelerini aktaran isimlerdendir.13 

Sartre, varoluşçuluk felsefesinin temeline insanın özgürlüğünü yerleştirmiştir. Öncelikle insan tanımlanmamış 
bir varlık olarak ele alınır. İnsanın varlığını tanımlaması kendi özgün kararlarıyla verecektir. Ayrıca Sartre’a 
göre insanın kendini görebilmesi için kendinden olan başka insanlara da ihtiyacı vardır. İnsanın doğduğu ve 
yaşadığı koşullar da bu tanımlamalara kısaca kim olacağına sebepler hazırlar. Bu da Sartre’ın “varoluş özden 
önce gelir” tanımlamasına denk gelmektedir. Yani insan ilk doğduğunda belirli bir öze sahip değildi. Fakat 
yaşadığı bütün olumlamalar, vereceği kararlar onun nasıl biri olacağına şekil vermektedir.  Yaşamak istemesi 
ne kadar özgür bir istek ise intiharı tercih etmesi ya da karşısına çıkan problemlerle mücadele etmesi de o kadar 
özgür ve karar vereceği bir tutumdur. Özgürlük kavramını sadece bireyle sınırlandırmamış toplumsal 
sorumlulukla da örtüştürmektedir. Bu da iyimser bir Marksizmin önü açmıştır.14 

Lübnan roman yazarları arasında egzistansiyalist akımın kuvvetli bir taraftarı olan Süheyl İdrîs’in ayrı bir yeri 
vardır. Avrupa’da eğitim görmüş ve Avrupa kültüründen etkilenen yazar, var olan düşüncelerini ve sesini el-
Âdâb dergisinde yayımladığı makalelerle duyurmaya çalışmış, bu konuda seminerler ve konferanslar 
vermiştir. İnsanın var olmasını, davranışlarındaki özgürlüğe bağlayan Süheyl İdrîs’e göre özgürlüğün sınırları 
bireyin kendi belirlediği sorumluluklarla çizilebilir. Çünkü düşüncesini savunduğu egzistansiyalizmde de birey 
kendi değerlerini kendisi yaratır ve kendi var oluşunu da kendisi belirler.  

Seçimlerin bireye ait olması gerektiğini savunan yazar bunu bütün eserlerinde göstermiştir. Özellikle el-
Ḫendeḳ el-Ğamîḳ (Islak Kuyu)’de dini bir tarikatta şeyh olma arzusunda olan ana karakter Sâmî’nin vasıtasıyla 
empoze etmeye çalışmıştır. 40’lı ve 50’li yılların toplumsal yerleşmiş düzenine karşı çıkan Sâmî, peçe, cübbe, 
sarık gibi unsurları bir tarafa atıp kız kardeşini peçesini açarak dışarı çıkması için teşvik etmiş, böylelikle 
kendine göre müezzin olan babasının nezdinde muhafazakârlığa ve tabulaşmış görüşlere başkaldırmıştır.15 
Diğer eserlerinde de yazarın özgürlüğü vurgulamak için hoşgörü vasıtasıyla kullandığı unsur sekstir. el-
Ḫendeḳ el-Ğamîḳ’de kız kardeşinin erkek arkadaşı ile öpüşmesine izin veren Sâmî ile el-Ḥayyu’l-Lâtînî’de de 
kadınların örtünerek erkeğin yanında özgürce yer alamayacağını vurgulayan, birçok cinsel macera peşinde 
koşan Fu’âd ile vermiştir.16 

1938’de öğretmenlik yaptığı dönemlerde kaleme aldığı ilk romanı olan Bulantı’da Sartre, varoluşçu felsefesini 
“kendinde şey” ve “kendi için şey” başlıkları altında toplamaktadır. Romanın kahramanı olan Antonine 
Roquentin’in ruhu ve bilinci olmayan bir taşa karşı daha doğrusu bu taşın varlığının anlamsız oluşu karşısında 
bulantı duymaya başlamasıyla kendinde şey’i yani taşı ve varoluşu sorgulamaya başlamaktadır. Bu var olmayı 
zıddıyla yokluktan alıp insanoğlunda var olan bilinç ile hiçlik ten ayrılıp varlık olma konumuna gelmiştir.17 
Süheyl İdris ise savaş sonrası yıkılan ve terke dilen binaların ruhunun alındığını yazmıştır. Zira varlığın ruh 
kazanabilmesi için insana ve hatıralar ihtiyacı vardır. Sartre bu bulantı ile aslında evrende fazlalık gibi 
amaçsızca bulunduğunu, bir hiç uğruna verilen hayatın anlamsızlaştığını ve kendi anlam ve amacını bulmak 
zorunda olduğunu söyler.18 

Her iki şahsiyetin hayatında dikkatimizi çeken şeylerden bazısı insan, toplum, inanç, özgürlük ve siyasi olayları 
yorumlamaları. Aralarında yaklaşık 20 yılın olması bize Süheyl İdris’in Sartre’ı yakından takibe aldığını ve 
Sartre’ın savunduğu düşüncelerini ve davasını kendine ve ülkesine uyarladığını göstermektedir. Örneğin; 
1948’de yaşanan Sabra Şatilla bölgesinde yaşanan Filistin trajedisi, Arap milliyetçiğini kamçılamasının yanı 

 
13 Rahmi Er, “Roman”, DİA, XXXV, İstanbul 1997.165,  Muḥammed Muṣṭafâ Ebû  Şevârib, el-Medḫal İlâ Funûni’n-Nesri’l-Edebiyyi’l-Ḥadîs ve Mehârâtihi’t-
Ta’bîriyye, Dâru’l-Vefâ li-Dünyâ’ṭ-Ṭıbâ’a ve’n-Neşr, İskenderiye 2007,147. 
14 Kenan Gürsoy, J.P.Sartre Ateizminin Doğurduğu Problemler, Aktif Düşünce Yay., Ankara 2015, 106. 
15 Hikayenin daha geniş özeti için bkz. https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/12/22/280565.html 23.09.2018. 
16 Er, “Modern Lübnan Romanına Genel Bir Bakış”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri Dergisi, C:5, Sayı:1, Ankara 1992, 142. 
17 Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yay., İstanbul 2009, 1156; Ali Osman Gündoğan, Felsefeye Giriş, Dem Yay., İstanbul 2010, 70,71. 
18 Davıd West, Kıta Avrupası Felfesine Giriş, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay., İstanbul 2021, 261; Gürsoy, 92. 
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sıra varoluşçuluk akımına malzeme sağlayan önemli bir kaynak olmuştur. Bu edebiyatçılarda, Marksizm, 
varoluşçuluk ve Arap milliyetçiliğinin iç içe geçtiği bir olay olarak görülür.  

Sartre’nin öğretmenlik yaptığı dönemde yazdığı bu eserin başka bir versiyonunu Süheyl İdris, el-Kalak adlı 
hikaye mecmuasında bir öğretmenin Arap dünyasındaki kargaşa hâlinin iç dünyasında yol açtığı kimlik 
bunalımını, karamsarlığını ve çaresizliğini şu cümlelerle dile getirir: “Evet, Kim olduğumu bilmiyorum, 
istediğim hayat bu değil. Onlar, bana bu hayatı yaşatıyorlar. Kaderler. Şartlar. Düşmanlar. Liderler. 
Bozguncular. Sanki bunların tümü gizli bir güç, ben de ona sıkı sıkıya bağlıymışım ve ona karşı koyacak bir 
çıkış yolum yokmuş gibi. İradem, felç. Aciz biriyim. Kaderimi, ellerimle şekillendirmek istiyorum. Fakat onlar; 
bana, bu iki ele güveniyorlar.”19 

Felsefesinde kuramları ve eylemleri bir çerçevede ele alan Sartre, insanın kendine ve her şeye karşı 
sorumluluklarının olduğunu savunmuş olup döneminde dâhil olduğu siyasi mevzularda hem özgürlükçü tavır 
takınmış hem de sıkı bağlanımları gerektiren siyasi tavır sergilemiştir. Lübnan’da da son dönemlerde 
gerçekleşen mezhep kavgaları ve iç savaşlar, bireylerde iç karışıklığa, hayal kırıklığına ve bir takım 
mutsuzluklara, kavga ve korkuya sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda varoluşçuluk çerçevesinde bu 
karamsarlığı kaleme alan çoğu hikâye yazarı, kahramanlarını içinde yaşadığı dönemin toplumsal 
meselelerinden soyutlamak yerine bu sorunlara neden olan etkenlere yer vererek varoluşçuluğa da toplumcu 
bir nitelik kazandırır.20 

Süheyl İdrîs’in yazdığı bu üç eserin (el-Ḥayyu’l-Lâtînî, el-Ḫendeḳ el-Ğamîḳ, Eṣâbi’unâ’lletî Taḥteriḳ 
kahramanı tek bir karakterdir. Olaylar, ana karakterin II. Dünya Savaşı’ndan sonraki hayatında cereyan 
etmektedir. Yalnız Süheyl İdrîs bu hikâyeleri ele alırken tarihsel gidişatlarına göre vermemiştir. el-Ḫendeḳu’l-
Ğamîḳ, isimli hikaye el-Ḥayyu’l-Lâtînî’den sonra neşredilmiş olmasına rağmen kahramanın doğuşu ve 
yetişmesi el-Ḫendeḳu’l-Ğamîḳ’de, eğitimine devam etmek için Fransa’ya gidişi ise el-Ḥayyu’l-Lâtînî’de 
verilmiştir. Diğer hikâye Eṣâbi’unâ’lletî Teḥteriḳ’da Süheyl İdrîs, kahramanın Lübnan’a geri dönüşünü, gazete 
kurup, editörlük yaptığını anlatmaktadır. Süheyl İdrîs bu üç eseri ile bir edebiyatçının ekonomik, ruhsal ve 
fikirsel özgürlüğünü sunmaktadır. Bu özgür platform önde gelen Arap edebiyatçılarının düşüncelerini topluma 
özgürce aktarabildikleri alan da olmuştur.21 

el-Ḥayyu’l-Lâtînî’de yazar, Avrupa’ya eğitime giden gençlerin yaşadıkları kültür sıkıntılarını, yeni hayatı ve 
kendi öz yaşamları bağlamında Batı ve Doğu medeniyetlerini karşılaştırmıştır. Yazarın otobiyografik eseri gibi 
görünse de romanın ana karakterinin adı belli değildir. Süheyl İdrîs’in bu romanı yazma amacı yaşadıkları ve 
tecrübe ettiklerini roman formu içerisinde sunmaktır. Roman genç bir delikanlının eğitim için gittiği Paris’te 
bir kız ile tanışması ile başlar. Daha sonra Beyrut’a geri dönen delikanlı arkasında bıraktığı genç kızdan hamile 
olduğuna dair bir mektup alır. Geleneksel düşünce sahibi delikanlı, ikisi arasındaki uygarlık farkının olduğunu 
ve bu işin yürümeyeceğini düşünerek kızın mektuplarını umursamaz. Daha sonra pişman olup kızın yanına 
Paris’e geri giden delikanlı kızın bebeği aldırdığını öğrenir. Kızın kendisi ile gelmesini istemesine rağmen kız 
gelmek istememiştir. Bunun üzerine delikanlı siyasi meselelerine geri döner.22 Burada yazarın dikkat çekmek 
istediği bir başka konu da doğu insanında sorumluluk duygusunun ve vicdanının da ön planda olduğudur. Bu 
hikayede dikkatimizi çeken diğer bir husus da Sartre’ın ve Süheyl İdris’in kendi hayatlarını konu alan eserler 
çıkardıklarıdır.  

Daha önce de bahsedildiği gibi Sartre’ın “varoluş özden önce gelir” felsefesine göre insan belli bir bütünlük 
içinde doğmuş olup bilinci ve özgür tercihleriyle özüne kavuşabilmektedir. Hatta bir şeyi yapma eylemi de 
varlıktan önce gelir diye düşünmektedir. Bunu Tanrı konusuna çıkardığımızda ki Sartre normalde ateist kanatta 
bulunmasına karşı eserlerinde tam anlamıyla bunu destekleyen duruşu bulunmamaktadır. Sartre bu düşüncesini 
Varoluşçuluk adlı eserinde şöyle dile getirmektedir: “Yaratıcı bir Tanrı’yı bile çoğu zaman yüksek bir sanatçı 
gibi tasarlarız. Tanrı’yı zanaatçıya benzetiriz. Benimsediğimiz öğreti hangisi olursa olsun- ister Descartes’ınki 
isterse Leibnitz’inki gibi bir öğreti olsun- yine de biz iradenin az çok anlağı (müdrikeyi) izlediğini, hiç olmazsa 
onunla birlikte yürüdüğünü kabul ederiz.”23 Örneğin kahraman ya da alçak olmak işte bu özgür tercihlerle 
gerçekleştirilen eylemlerin bir sonucudur. Süheyl İdris’in Tizkâru’s-Sevr adlı hikayesi de bu görüşü 

 
19 Özlem Züleyha Kuran, Modern Lübnan Hikayesinde Tema, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2020, 101. 
20 Talip Karakaya, Sartre Felsefesinde Varlık Sorunu, Elis Yay., Ankara 2004, 92-95. 
21 Hamdî es-Sukkût, 257; Er, “Modern Lübnan Romanına Genel Bir Bakış”, 141; Robert b. Kambill el-Yesûiyye, C.I, 230. 
22 Er, “Modern Lübnan Romanına Genel Bir Bakış”, 141; Romanın daha detaylı özeti içn bkz. https://mawdoo3.com, Erişim Tarihi:22.09.2018. 
23 Sartre, Varoluşçuluk, 38. 
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destekleyen bir hikayedir. Hikayede Fransa tarafından tutuklanan Lübnan devlet başkanı ve başbakanının 
serbest bırakılması için verilen mücadeleleri anlatır. Fransa tarafından tutuklanan Lübnan devlet başkanı ve 
başbakanın serbest bırakılması için Fransız hegemonyasına karşı çıkan üniversiteli Hânî ve arkadaşlarının 
mücadelesini anlatır.24 Fransa’nın haksız yaptırımları karşısında Lübnan halkının yaşadığı kritik döneme ayna 
tutan yazar, ülkenin siyasi istikrara kavuşması adına yapılan fedakârlıklara yer verir. Bu hikayenin kahramanı 
olan Hâni, annesinin korkularına rağmen kendi vatan ve milli özgürlüğün savunucusu olarak meydana 
inmektedir. Yaşanan arbedede vurulan ve bacağını kaybeden Hâni, kendi tercihleri sonucu kahraman olmuştur. 

Yaşamayı ve intihar etmeyi de insanın özgürlük alanı içinde kabul eden Sartre’ın özgür varlık felsefesi, İdris’in 
Samiyye adlı hikayesinde de karşımıza çıkmaktadır. Hikayenin kahramanı olan Sâmiyye adlı nişanlı bir genç 
kızın nişanlısı ile öpüşmesi nedeniyle annesinin toplumsal baskıcı tutumu nedeniyle intihar etmektedir.25 
Burada da İdris hem Lübnan toplumunun yaşanılan olaylar nedeniyle karamsarlığa büründüğünü hem de 
ölümü ve hayatın tercih edilebilir bir olgu olduğunu göstermiştir. Bu hikayede Sartre’ın kendini aldatma 
kavramını da görmekteyiz. Bu kavrama göre insan geleceğin sabit ve geçmişin yoruma açık olduğunu kabul 
ederse kendini aldatmış olmakla birlikte her iki durumda da kendiyle yüzleşip, iki durumunu da kabullenirse 
sahiciliğe ulaşmış olur. Ayrıca bir insana yöneltilen iyi ya da kötü vasıflar o insanda sosyal tanımlamalar 
sağlar. İnsanların yargılarını kontrol edebilmek Sartre’a göre insanın öznelliğini başkasına karşı denetim 
altında tutmayla başlar.26 

Ayrıca Sartre’ın insanın belirli bir sistemde ve bütünlük içinde doğmuş olması ve kendini bu bağımlılıklar 
içinde gerçekleştirmesini İdris’in Mîlûşkâ adlı hikayesinde görmekteyiz. Avrupa’ya okumaya giden orada ilk 
başta kendini kaybeden Avrupa’nın renkli hayatına karışan Çekoslavak asıllı Mîlûşkâ, ardından yetiştirildiği 
sisteme ve kendi özüne dönmüş, Gandi’nin hayat görüşlerini benimsemiş, onun ülkesine gitmiş, münzevi 
hayata geçiş yapmıştır. Sartre’ın bilinç sahibi insanın kendi kararları ile özgürleşebileceğini görmekteyiz. 
Çünkü özünü arayan Milüşka yaşadığı her iki durumda da bilinçli şekilde kendini ve özgürlüğünü bulmaya 
çalışmaktadır.  

 

SONUÇ 

Sartre, 20.yy’da adını varoluşçu Marksizm ve siyasetteki etkinlikleriyle duyuran, felsefi içerikli romanlarının 
yanı sıra roman ve tiyatro eserleri de kaleme alan Fransa’nın özgün temsilcileri arasında yer almıştır. 

Ortak noktalarından biri de edebiyatla ilgilendikleri gibi gazetecilik de yapmışlar, dergi çıkarmışlardır. Her 
ikisi de bireysellikten çok toplumsal eleştirilere, direniş hareketlerine ve milliyetçiliğe yönelik yazılar kaleme 
almıştır. Sartre, Fransa’daki öğrenci hareketlerinin ardından teorik politik olguları gözden geçirirken Süheyl 
İdris, Lübnan’daki sömürgecilik ve hükümetin düşürülme olaylarını bir üniversiteli genç roman kahramanıyla 
vermiştir. Bu da bize Süheyl İdris’in benimsediği Sartre fikirlerini kendi iç dünyasında özümseyip bir benzerini 
kendi ülkesi ve milletine uyarladığını göstermektedir. 

Sartre’da ve Süheyl İdris’te ortak olarak görülen bir diğer husus da yaşadıkları zamanın dünyasına sırt 
çevirmemiş dönemin gerçekliklerinden ve çelişkilerinden kaçınmamış, aksine tutumunu ve eylemini bu 
gerçeklikler ve çıkmazlardan hareketle oluşturup belirlemişlerdir. Onlar bu durumu Sartre’ın «yaşadığımız 
çağdan ve olaylardan sorumlu olduğumuzu varoluşumuzun bir göstergesi olarak gören insanı» birey olarak 
sorumlu tutan bireysel sorumluluk fikrini, millî sorumluluk fikriyle birleştirerek bu akıma toplumcu bir özellik 
kazandırmışlardır.  
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ÖZET 

2013 yılında ilan edilen ve şimdiye kadar 84 ülkenin dahil olduğu Kuşak ve Yol Projesi (KYG), dünya 
nüfusunun yüzde 65'ini, dünya GSMH’sinin yüzde 42'sini ve hali hazırda bilinen enerji kaynaklarının yüzde 
75'ini kapsayan devasa bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Girişim kapsamında 6 adet ekonomik koridor 
bulunmakla birlikte demiryolu ağlarının kıtalararası entegrasyonunu kolaylaştıran en uygun üç rota ise kuzey, 
güney ve orta koridor olarak adlandırılan ticaret rotalardır. Ağır kış koşullarının yaşandığı Rusya topraklarının 
önemli bir kısmından geçerek Avrupa’ya ulaşan kuzey koridoru orta ve güney koridorlara göre daha uzun 
olmasına rağmen güçlü altyapısı nedeniyle taşımacılık faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı alandır.  

Rusya’nın 2022 yılının ilk aylarında Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı savaş yüzünden içinde Türkiye’nin 
bulunduğu Orta Koridor’un önemi artmıştır. Orta Koridor yedi bin kilometre daha kısa olması nedeniyle kuzey 
koridoruna göre oldukça avantajlı bir rotadır. Bu kadar avantajına rağmen neden şimdiye kadar Kuzey 
Koridoru tercih edilmesinin nedeni başta Türkiye olmak üzere Orta Koridor ülkelerinin taşımacılık altyapısının 
Kuzey Koridoruna göre daha zayıf olmasıdır. Son dönemde THY’nın Çin’in önemli lojistik şirketlerinden biri 
olan YTO ile yaptığı anlaşmalar ve Kuzey Marmara, İstanbul Havalimanı vb yatırımlar Orta Koridor’un altyapı 
yatırımlarının güçlenmesi ve Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin Türkiye’nin içinde bulunduğu Orta Koridor 
üzerinden gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu ise Türkiye ekonomisi ve güvenliği için oldukça önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı, Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında ortaya çıkan mevcut durumda Türkiye’nin Orta 
Koridor üzerinde yer alan bir ülke olarak dünya ticaretinde önemli bir girişim olan KYG’deki avantajlarını ve 
mevcut durumunu, ikincil verilerin değerlendirilmesi vasıtasıyla analiz etmektir.   

Anahtar Kelimeler: Orta Koridor, Rusya- Ukrayna savaşı, altyapı yatırımı 

 

ABSTRACT 

The Belt and Road Project (BRI), announced in 2013 and involving 84 countries so far, emerged as a gigantic 
project that covers 65 percent of the world's population, 42 percent of the world's GNP and 75 percent of the 
currently known energy resources. Although there are 6 economic corridors within the scope of the initiative, 
the three most suitable routes that facilitate the intercontinental integration of railway networks are the trade 
routes called the north, south and middle corridors.  Northern corridor reaches Europe by passing through a 
significant part of the Russian lands, where severe winter conditions are experienced, is longer than the middle 
and southern corridors, it is the area where transportation activities are most intense due to its strong 
infrastructure. 

The importance of the Middle Corridor, in which Turkey is located, has increased due to the war initiated by 
Russia against Ukraine in the first months of 2022. Because the Middle Corridor is seven thousand kilometers 
shorter, it is a very advantageous route compared to the northern corridor. Despite all these advantages, the 
reason why the Northern Corridor has been preferred so far is that the transportation infrastructure of the 
Middle Corridor countries, especially Turkey, is weaker than the Northern Corridor. Recently, THY's 
agreements with YTO, one of China's most important logistics companies, and investments such as Northern 
Marmara, Istanbul Airport, etc. will strengthen the infrastructure investments of the Middle Corridor and 
enable the trade between China and Europe to take place through the Middle Corridor, where Turkey is located. 
This is very important for Turkey's economy and security. 
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The aim of this study is to analyze Turkey's advantages and current situation in the BRI, which is an important 
initiative in world trade, as a country located on the Middle Corridor, in the current situation that emerged after 
the Russia-Ukraine war, through the evaluation of secondary data. 

Keywords: Middle Corridor, Russia-Ukraine war, infrastructure investments 

 

GİRİŞ 

2013 yılında ilan edilen Kuşak ver Yol Girişimi Kuşak ve Yol Girişimi, Asya, Avrupa ve Afrika'daki alt 
bölgeleri de kapsayan geniş bir bölgede ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan Çin'in en büyük 
uluslararası ekonomik tutkusudur (Huang, 2016). Mart 2022 itibarıyla 146 ülkenin dahil olduğu Kuşak ve Yol 
Projesi (KYG), dünya nüfusunun yüzde 65'ini, dünya GSMH’sinin yüzde 42'sini ve hali hazırda bilinen enerji 
kaynaklarının yüzde 75'ini kapsayan devasa bir proje olarak ortaya çıkmıştır. Girişim kapsamında 6 adet 
ekonomik koridor bulunmakla birlikte demiryolu ağlarının kıtalararası entegrasyonunu kolaylaştıran en uygun 
üç rota ise kuzey, güney ve orta koridor olarak adlandırılan ticaret rotalardır (Nedopil, 2022).  

Demiryolu yük taşımacılığı, yüklerin karada taşınması için demiryollarının ve trenlerin kullanılmasıdır. 
Yaklaşık 18-20 günlük bir transit süresiyle, demiryolu taşımacılığı, Çin'den Avrupa’nın ana limanlarına 
ulaşması 45 gün süren deniz taşımacılığından çok daha hızlıdır. Deniz taşımacılığından daha pahalı ama hava 
taşımacılığından daha ucuzdur. Trenle eşya taşımak, taşıtlar, elektronik ve bilgisayar ekipmanları gibi yüksek 
değerli endüstriyel ürünlerin yanı sıra nihai varış yerlerine mümkün olan en kısa sürede ulaşması gereken 
promosyon ekipmanları için mükemmeldir. Ağır kış koşullarının yaşandığı Rusya topraklarının önemli bir 
kısmından geçerek Avrupa’ya ulaşan kuzey koridoru orta ve güney koridorlara göre daha uzun olmasına 
rağmen güçlü altyapısı nedeniyle taşımacılık faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı alandır (Pieriegud, 2019).  

Bununla birlikte 2022 yılının başlarında ortaya çıkan Rusya Ukrayna savaşı Kuzey Koridorunun aktif bir 
şekilde kullanılmasının önündeki en önemli engel olmaya başlamıştır. Gerek savaş koşulları gerekse Batı 
dünyasının Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden Kuzey Koridoru şu anda avantajlarını kaybetmiştir. Bir 
alternatif olarak içinde Türkiye’nin de bulunduğu Orta Koridor, Çin Avrupa arasında demiryolu kargo 
taşımacılığının bir numaralı adayı olmaya başlamıştır.  

 

ORTA KORİDOR 

Çin’den başlayarak Kazakistan, Türkmenistan ve Hazar Denizi’ni geçerek Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
ulaşan demiryolu ve karayolu bağlantıları Orta Koridor olarak adlandırılan tarihi İpek Yolu’nun 
canlandırılması projesinin en önemli parçalarından biridir. Orta Koridor ülkemizden başlayarak, demiryolu ve 
karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizine, buradan da Türkmenistan- 
Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek Çin’e uzanmaktadır. Koridor üzerinde yer 
alan Azerbaycan’ın Bakü/Alat Kazakistan’ın Aktau/Kuryk ve Türkmenistan’ın Türkmenbaşı limanları Hazar 
Denizi üzerinde kombine taşımacılık için kullanılmaktadır. Çin'i demiryolları ve karayolları aracılığıyla 
Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamaktadır. Türkiye için Orta Koridor Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir 
tamamlayıcısıdır (Dışişleri, 2020). 

2015 yılının Kasım ayında Antalya da toplanan G-20 zirvesinde Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 
imzalanan “Orta Koridor” antlaşması ile, “İpek Yolu Ekonomi Kuşağının 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun 
ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı Tasarısı” ile “Türkiye-Çin Demiryolu 
İşbirliği Anlaşma Tasarısı” TBMM’ de onaylanmıştır. Bu antlaşma aynı zamanda Türkiye’nin Kuşak Yol 
Girişimi’ne attığı ilk resmi adımdır (TBMM, 2015).   
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Resim 1: Orta Koridor 

 

Kaynak: T.C. Ulaştırma v e Altyapı Bakanlığı  

 

Çin-Avrupa arasında Demiryolu Taşımacılığı 

2013'te Kuşak ve Yol Girişimi'nin duyurulmasından sonra 2021 yılına kadar geçen sürede 15.000 tren seferi 
gerçekleşmiştir. 2021 yılında bir önceki yıla göre %29’luk artışla 1,46 milyon TEU yük taşınmıştır. Çin çıkışlı 
demiryolu taşımacılığının Avrupa için artan önemi, Çin'in etki alanını genişletmeyi amaçlayan jeopolitik 
stratejisiyle yakından bağlantılıdır Blok yük taşıyan trenler Çin'den Avrupa'ya kargoyu ne kadar hızlı ve ucuz 
taşırsa, Avrupalı ithalatçılar için o kadar cazip hale gelmektedir. Çin Avrupa arasındaki tren seferleri sadece 
2022 yılının Ağustos ayına gelindiğinde 10.000 sefer sayısına bu yılın ilk 8 ayında ulaşmıştır. Bu dönemde 
972 bin TEU konteyner taşınmıştır. 82 değişik rotada gerçekleşen seferler, 24 Avrupa ülkesindeki 200 şehre 
ulaşmıştır. Konteynerler, otomobillerden sanayi parçalarına, tekstilden aksesuarlara bir çok değişik alanda 53 
kategoride 50 binden fazla ürün taşımıştır (Aytekin, 2022).  

 

Çin- Türkiye Arasında Demiryolu Taşımacılığı 

Orta Koridor'u kullanarak Çin’den Avrupa’ya ilk kargo treni Türkiye'ye Kasım 2019'da, Çek Cumhuriyeti’ne 
gitmek üzerine ulaşmıştır. Bu rotayı kullanarak Türkiye’den Çin’e ilk kargo treni ise Aralık 2020'de hedefine 
ulaşmıştır.  2017 yılında tamamlanan, Girişimin ana projelerinden biri Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryoludur. 
2034 yılına kadar yılda 17 milyon ton kargo ve   3 milyon yolcunun Orta Koridor üzerinde taşınacağı tahmin 
edilmektedir. Orta Koridor ve Kuşak Yol Girişimi kapsamında Türkiye çok sayıda önemli altyapı yatırımı 
yapılmıştır. Marmaray denizaltı demiryolu, Avrasya Tüneli ve Avrupa ile Asya'yı İstanbul ve İstanbul 
Havalimanı üzerinden birbirine bağlayan Üçüncü İstanbul Köprüsü, Çanakkale Boğaz Köprüsü, Edirne-Kars 
hızlı treni, Üç Katlı Tüp Tüneli gibi birçok altyapı projesi bu kapsamda yapılmış en önemli yatırımlardır 
(Dışişleri, 2020). 

 

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI VE ORTA KORIDOR 

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya ve Beyaz Rusya'ya yönelik artan yaptırımlar, Çin-AB 
kara temelli ticaret ilişkilerini de etkilemektedir. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) Kuzey Koridoru, 
Çin-AB demiryolu yük ticareti ilişkilerinin ana rotasıdır. Bu koridor, 20 feet eşdeğer birim (TEU) başına 
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maliyet ve kargoların varış noktasına varış süresi açısından diğer koridorlara göre avantajlıdır. Avrupa’ya 
giden trenlerin Kuzey Koridoru payı 2020'de toplam kargonun %79'uydu ve 2021'de hala %68 gibi yüksek bir 
paya sahiptir. Son iki yılda ise Çin’e giden kargonun oranları sırasıyla %90 ve %82 olarak gerçekleşmiştir. 
Rus Demiryolları AB ve ABD yaptırım listelerinde yer almasına rağmen, şirketle iş yapma potansiyeli hala 
var. Ancak bankacılık sektörüne yönelik yaptırımlar ve Rusya'nın iç politikasında artan belirsizlik yabancı 
şirketlerin kararlarını etkileyecektir. Avrupa ülkeleri, Rusya'nın transit ülke olarak kullanılmasını 
engelleyeceklerdir. Örneğin, Zyxel Communications Corp'un ve BMW Group Audi'nin Almanya'dan Çin'e 
demiryolu ile ürün sevkiyatını durdurma kararları, Avrupa’nın önde gelen uluslararası şirketlerinin Rusya’ya 
yönelik yaptırımlara yönelik desteğini göstermektedir. Dolayısıyla bu yaptırım Kuzey Koridorunun 
avantajlarını kaybetmesine yol açacaktır. Ayrıca, savaş yüzünden 150.000 vagonun kullanılamaması, Rus 
demiryolu ağında hareketsiz kalması, kısa ve orta vadede savaşın Çin'in AB ile demiryolu ve kara yollarını 
olumsuz etkileyecektir (Sharifli, 2022). 

Kuzey Koridoru'ndaki ortaya çıkan bu olumsuz durum, özellikle Orta Koridor bağlamında, Çin ile AB 
arasındaki potansiyel alternatif yollara olan talebi artırmaktadır.  Örneğin, Kuzey Koridoru'ndaki istikrarsızlık 
nedeniyle dünyanın en eski lojistik şirketlerinden Gebrüder Weisss, Türkiye'deki varlığını genişletmeye karar 
vermiş ve Finlandiyalı lojistik şirketi Nurminen Logistics ile Kazakistan Demiryolları arasında Orta Koridoru 
ticarileştirmek için yeni bir anlaşma imzalanmıştır.  İkinci ve en önemli gelişme, Gürcistan, Azerbaycan, 
Türkiye ve Kazakistan'ın "Avrasya Demiryolu İttifakı"nı oluşturmak için ortak girişimidir. Ortak girişimler, 
düzenlemeleri birleştirmede, tarifeleri düşürmede ve yüksek kaliteli intermodal taşımacılığı teşvik etmede çok 
önemli bir rol oynayabilir (Standish, 2022). 

Bu gelişmeler sonucunda, Kuzey Koridoru'ndan Orta Koridor'a daha fazla yük transferini gerçekleşmektedir. 
Tarifelerin düşürülmesi, düzenlemelerin eşleştirilmesi, demiryolu hattının ve feribot seferlerinin genişletilmesi 
maliyetleri düşürmekte ve hizmet kalitesini arttırmaktadır. Mevcut haliyle Orta Koridor, Çin ve Avrupa 
arasında taşınan toplam kargo hacminin sadece %3-5'ini oluştursada, Kuzey Koridoru'ndaki gelişmeler 
yüzünden kargonun yaklaşık %10'unun koridordan taşınacağı şimdiden bir beklenti var. 

Rusya’nın 2022 yılının ilk aylarında Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı savaş yüzünden içinde Türkiye’nin 
bulunduğu Orta Koridor’un önemi artmıştır. Orta Koridor yedi bin kilometre daha kısa olması nedeniyle kuzey 
koridoruna göre oldukça avantajlı bir rotadır. Bu kadar avantajına rağmen neden şimdiye kadar Kuzey 
Koridoru tercih edilmesinin nedeni başta Türkiye olmak üzere Orta Koridor ülkelerinin taşımacılık altyapısının 
Kuzey Koridoruna göre daha zayıf olmasıdır. Son dönemde THY’nın Çin’in önemli lojistik şirketlerinden biri 
olan YTO ile yaptığı anlaşmalar ve Kuzey Marmara, İstanbul Havalimanı vb yatırımlar Orta Koridor’un altyapı 
yatırımlarının güçlenmesi ve Çin ve Avrupa arasındaki ticaretin Türkiye’nin içinde bulunduğu Orta Koridor 
üzerinden gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu ise Türkiye ekonomisi ve güvenliği için oldukça önemlidir 
(Kargohaber, 2022).  

 

SONUÇ 

Orta Koridorun Çin-AB kara tabanlı ticari bağlantılar için Kuzey Koridoru'nun yerini alma kapasitesinin sınırlı 
olmasına rağmen, son gelişmeler, koridorun kısa ve orta vadede daha fazla kargo çekmek ve tedarik zinciri 
kesintilerini azaltmak için bir takım potansiyellere sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, daha fazla iş 
birliği başta Türkiye olmak üzere koridor ülkeleri için Çin ve AB arasındaki kargo hacimlerinin yaklaşık %22-
30'unu çekme şansı yaratabilir.  
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OTORİTERLEŞME VE ÖLÇME ARAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

Demokratikleşmenin üçüncü dalgasından sonra günümüzde dördüncü dalga demokrasi hareketleri özellikle 
2008 ekonomik krizinden sonra gelişmekte ve gelişmiş ülkelerde gittikçe daha fazla hissedilmektedir. Göç ve 
ekonomik kriz demokrasi kavramının kapsamı ve doğası ile ilgili değişiklikleri zorunlu kılmıştır. COVID-19 
süreci ile birlikte tırmanan otoriter eğilimler Acemoğu ve Robinson’ın ifadesiyle dar bir koridorun oluşmasına 
neden olmuştur. Avrupa’da ve Trump döneminde ABD’de yükselen otoriter eğilimler ile birlikte 
“otoriterleşme” konusunun aslında daha fazla ilgi çeken bir alan haline dönüşmesine neden olmuştur. 
Etnosentrik, milliyetçi politikacılara, partilere ve dünya çapındaki politikalara verilen popüler destek, 
otoriterliğe olan ilgiyi yeniden canlandırmıştır. İnsanların otoriter eğilimleri parti tercihlerini yakından 
etkilemektedir. Bir ülkenin otoriter veya demokratik olup olmaması ile ilgili V-Dem ve Freedom- House gibi 
kuruluşların araştırmaları önemli olmakla birlikte seçmen kitlesinin ne kadar otoriter eğilime sahip olduğunu 
ve bu eğilimlerin sağ-kanat otoriter partileri desteklemelerine neden olduğunu ölçen ölçekler her geçen gün 
farklılaşarak ortaya çıkmaktadır. Ancak hangi ölçeğin nerede ve hangi seçmende kim tarafından 
kullanılacağına ilişkin derli toplu bir çalışma söz konusu değildir. Yapılan araştırmalarda her bir ölçeğin farklı 
zamanlarda ve bilim dalında kullanıldığı görülmüştür. Örneğin, psikoloji alanında bu ölçekler yaygın bir 
şekilde kullanılırken siyaset bilimi alanında ölçeklerin kullanımına neredeyse hiç rastlanmamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı söz konusu ölçeklerin içeriklerini siyaset bilimi alanında tartışmak ve analiz etmektir. 

Konuyla ilgili olarak “Sağ-Kanat Otoriterleşme Ölçeği”, F-Ölçeği yani Yetkeci Saldırganlık, Yetkeci Boyun 
Eğme, ve Yetkeci Gelenekçilik Ölçeği, Çok Kısa Otoriterleşme Ölçeği (VSA), Otoriter Çocuk Yetiştirme 
Tutumlar Ölçeği (ACRV ve ACRV2) otoriterleşmeyi ölçmede kullanılan bazı ölçeklerdir. Bu ölçeklerin içeriği 
ve kullanımları ile ilgili değerlendirme yapılacak olup Türkçe’ye uyarlanmış/uyarlanmamış olanlar ile ilgili 
ayrıntılı bilgi verilecektir. 

Sonuç olarak, seçmenlerin otoriter eğilimlerinin kökenleri ve nedenleri ile ilgili kavramsallaştırma 
yapılacaktır. Bu ölçeklerin kullanımları ile ilgili görüş ve öneriler belirtilecektir. İleri düzeyde araştırmalarda 
kullanılacak olan ölçeklerin içeriği ile ilgili bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Otoriterleşme, Ölçek, Demokrasi, Siyaset Psikolojisi 

 

ABSTRACT 

After the third wave of democratization, today the fourth wave democracy movements are felt more and more 
in developing and developed countries, especially after the 2008 economic crisis. Migration and economic 
crisis have necessitated changes in the scope and nature of the concept of democracy. The authoritarian 
tendencies that have escalated with the COVID-19 process have led to the formation of a narrow corridor, as 
Acemoğu and Robinson put it. Together with the authoritarian tendencies rising in Europe and the USA during 
the Trump era, the issue of "authoritarianism" has actually turned into an area that attracts more attention. 
Popular support for ethnocentric, nationalist politicians, parties, and politics around the world has rekindled 
interest in authoritarianism. Authoritarian tendencies of people closely affect party preferences. While the 
researches of organizations such as V-Dem and Freedom-House are important about whether a country is 
authoritarian or democratic, the scales that measure how authoritarian the voters have and how these tendencies 
cause them to support right-wing authoritarian parties are emerging with each passing day. However, there is 
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no comprehensive study on which scale will be used where and by whom in which electorate. In the researches, 
it was seen that each scale was used at different times and in the field of science. For example, while these 
scales are widely used in the field of psychology, the use of scales in the field of political science is almost 
never encountered. 

The aim of this study is to discuss and analyze the contents of these scales in the field of political science. 
Related to the subject, “Right-Wing Authoritarianism Scale”, F-Scale, i.e. Authoritarian Aggression, 
Authoritarian Submission, and Authoritarian Conventionalism Scale, Very Brief Authoritarianism Scale 
(VSA), Authoritarian Childrearing Attitudes Scale (ACRV and ACRV2) were developed. These are some of 
the scales used to measure authoritarianism. The content and usage of these scales will be evaluated and 
detailed information will be given about the ones that have been adapted/not adapted to Turkish. 

As a result, the conceptualization of the origins and causes of the authoritarian tendencies of the voters will be 
made. Opinions and suggestions about the use of these scales will be stated. Information about the content of 
the scales to be used in advanced research will be given. 

Keywords: Authoritarianism, Scale, Democracy, Political Psychology 

 

GİRİŞ 

2008 ekonomik krizi ile yükselişe geçen ve COVID-19 pandemi süreci sonrası zirveye çıkan otoriter eğilimler 
tüm akademik camiada ilgi çeken bir konu olagelmiştir. Otoriter ülkelerin liderleri, seçmenleri, siyasal partileri 
ve kitleleri çalışma odağı haline gelmiştir. Özellikle Freedom House gibi önemli bir kuruluş demokratik ülke 
sayısında ciddi şekilde düşüş olduğunu belirtmektedir1. Bu açıdan, siyasal uygulamalar ve alınan kararlar 
ülkelerin demokratikleşme düzeylerini etkilemekte ancak vatandaşların otoriter eğilimler konusunda siyasal 
iktidarlara nasıl bir tepki gösterdiği; seçmenlerin ne derece otoriter eğilimlere sahip olduğu hatta otoriter 
liderleri ne kadar tasvip ettiği konusunda çalışmalar halen daha yetersiz kalmaktadır. Otoriter ülkeler üzerine 
yapılan çalışmalar ele alındığında özellikle akademik dünyada web of science gibi önemli bir veri tabanında 
yapılan taramalar sonucunda Türkiye özelinde yaklaşık 350 çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda Türkiye’nin 
otoriter eğilimler gösterdiği tartışılmaktadır. Ancak çalışmalarda ağırlıkla siyasal iktidarın politikaları 
üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.  

Demokrasi ve rejim çalışmalarında siyasal iktidarın davranışları önem arz etmekle birlikte seçmen kitlesinin 
ve kitle psikolojisinin önemi göz ardı edilemez. Nitekim siyasal iktidarın seçilmesinde rasyonel seçmen olgusu 
varsayılmaktadır. Bununla ilgili seçmenlerin Türkiye gibi bir ülkede yüzde kaçının rasyonel seçmen olduğu 
ile ilgili bir çalışma söz konusu değildir. Ayrıca seçmen kitlesini kanalize eden bir siyasa söz konusudur. 
Demokrasinin sadece sandıkta oy vermek olduğu kanaatine sahip bir seçmen kitlesinin rasyonel seçmen olarak 
dikkate alınması hususu yanıltıcı olabilir.  

Bu açıdan siyasal iktidarlar kadar iktidarları seçen seçmenlerin ne kadar demokratik olduğu hususunda 
ölçümlerin yapılması ve bu ölçüm araçlarının doğru bir şekilde uygulanması çalışmamızın odağını 
oluşturmaktadır. Çalışmamızda otoriterliği ölçen ölçme araçlarının derlemesi yapılacak olup hem seçmen 
kitlesinin hem de liderlerin otoriter davranışlarını ölçen ölçeklerin analizi yapılacaktır. Çalışmamız doküman 
analizine dayalı olup açıklayıcı desen kullanılmaktadır.  

 

Otoriterleşme ve Ölçme Araçları 

Otoriterleşme, genel olarak iki anlamda kullanılmaktadır. İlk olarak siyasal iktidarın serbest ve adil seçimler 
düzenlememesi ile ilgili olan siyasal anlam. Diğer ise siyaset psikolojisinde otoriterlik, düzen ve hiyerarşi 
arzusu ile üçüncü şahısları tehdit olarak görmek ile karakterize edilen insanların psikolojik profilini kasteden 
anlam. Otoriterleşme, Cerutti (2017)’e göre siyasi çoğulculuğun reddi, siyasi statükoyu korumak için güçlü 
merkezi gücün kullanılması ve hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve demokratik seçimlerin yetersizliği 
açısından kavramsallaştırılmaktadır. Linz’e göre (1964), otoriterleşme dört temel niteliğe sahiptir: Bunlar, 
siyasal çoğulculuğun sınırlandırılması, siyasi meşruiyetin ekonomik ve toplumsal sorunlarla mücadele eden 
bir yapıya dayandırılması, rejim karşıtı eylemlerin kısıtlanması ve minimal düzeyde siyasal eylemlerin 

 
1 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege (Erişim Tarihi: 20.08.2022)  
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görülmesi, belirsiz, değişken ve hükümetin iyi tanımlanmamış yetkilerinin varlığı olarak tanımlanmaktadır. 
Svolik (2012) dar anlamda otoriterliği yasama ve yürütmede serbest ve rekabetçi seçimlerin olmamasını; geniş 
anlamda ise din ve vicdan hürriyeti ile fikir hürriyeti gibi sivil hakların kısıtlı olduğum rejim olarak 
tanımlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde otoriter rejimler bir partiye dayalı olan otokratik ve bir askeri 
yapıya dayalı olan oligarşik otoriter rejim olmak üzere iki aşamalı sınıflandırılabilir. Son dönemlerde artan bir 
şekilde rekabetçi otoriterleşme örnekleri üçüncü bir otoriterleşme türünü de dahil etmemiz gerektiğini 
göstermektedir. 

Konumuz itibariyle, otoriterleşme siyasal iktidarların yanı sıra toplumsal yapı ile ilgili bir kavram olup 
toplumların otoriter karakteri üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan ölçeklerin içerik analizi bu çalışmada 
odak konusunu teşkil etmektedir. Otoriterleşme düzeyi demokrasiden ne kadar uzaklaşıldığını gösteren bir 
niteliğe sahip olup ölçme araçları aşağıda belirtilmiştir. Bahsi geçen ölçekler seçmen kitlesinin otoriter 
eğilimlerinin kaynağı ve boyutunu ortaya koymaktadır. Liderlerin nasıl otoriter karaktere sahip olduğunu veya 
seçmenlerin kendilerini neden otoriter liderlerle özdeşleştirdiğini bu ölçekler yoluyla saylamaktayız. Siyasal 
iktidarların takip ettiği siyasaların ölçümünde kullanılmayan ölçekler daha çok politik psikoloji açısından 
değerlendirilmektedir.  

 

Ölçme Araçları 

Otoriterleşme üzerine yapılan çalışmalar otoriteye ve hiyerarşiye itaat kültürü nedeniyle sağ ideolojilerle 
ilişkilendirilmiştir. Dünyada artan popülist söylemler otoriterleşmenin popülizm ile ilişkili olduğunu da ortaya 
koymuştur. Bununla birlikte sol ideolojilerde otoriterleşme üzerine yapılan çalışmalarda mevcuttur.İster sağ 
kanat ister sol kanat ideolojilerde olsun, otoriterleşmenin boyutunu, içeriğini ve düzeyini ölçen ölçek ve araçlar 
söz konusu olup çalışmamızda bu araçlara odaklanmaktayız.  

Otoriterlik kavramı ilk olarak Almanya ve İtalya’da 1930'larda faşist hareketlerin yükselişiyle ortaya çıktı, 
ancak Adorno ve arkadaşları (1950) tarafından yürütülen meşhur Önyargı Çalışmaları'na (Studies in 
Prejudice) kadar bu kavram ampirik olarak test edilmemiştir. Elde ettikleri sonuçlara dayanarak, siyasi 
tutumları ölçmek için F-Ölçeğini (F faşizmi simgelemektedir) bilinen en iyi şekle getirmek için bir dizi 
deneyler yaptılar. Otoriterleşmeyi ölçmek için ölçeği bir araç olarak kavramsallaştırdılar ve onu dokuz farklı 
boyuttan oluşan bir karakter özellik olarak tanımladılar. Psikodinamik teoriye dayanarak, otoriter karakter 
özelliklerinin esas olarak erken çocukluk döneminde oluştuğunu ve büyük ölçüde ebeveynin aşırı katı ve sert 
çocuk yetiştirme davranışına bağlı olduğunu iddia ettiler. F-Ölçeği çeşitli nedenlerle eleştirilmiş olsa da, sosyal 
ve politik tutumların “ideolojik olarak kişiliğin doğrudan ifadesi olan tek bir boyut etrafında organize edilmesi” 
fikri halen daha geçerliliğini korumaktadır.  

Otoriterleşmeyi ölçen araçlardan ikincisi sağ-kanat otoriterleşme ölçeğidir. Bu ölçek Altemeyer (1981, 1988, 
1996) tarafından geliştirilmiş olup F-Ölçeğinin orijinal dokuz boyutunu üçe indirger, yani otoriter saldırganlık, 
otoriter boyun eğme ve otoriter uzlaşımcılık boyutları ön plandadır. Otoriterlik puanı yüksek olan bireylerin 
bu nedenle bir dış gruba ya da sosyal açıdan sapkın davranışlar gösteren bireylere karşı saldırgan davranmaları 
beklenir; bir liderin yönetimini tercih ederler ve üzerinde dikkatle durulmaması gereken geleneksel değerleri 
önemserler. 

Bizumic ve Duckitt (2018) tarafından geliştirilen ve yayınlanan Çok Kısa Otoriterlik Ölçeği için de geçerlidir. 
Mevcut ölçme araçlarına kısa bir sürüm sağlayan ölçek, 18 maddelik ACT (Otoriterlik, Muhafazakârlık, 
Gelenekçilik) ölçeğine dayanmaktadır (Duckitt ve diğerleri, 2010). İki faktörlü kümeler kullanılarak 
otoriterizmin yukarıda bahsedilen üç boyutunu ele alan altı maddeden oluşur. Çok Kısa Otoriterlik Ölçeği 
dindarlık ile yakından ilişkilidir. Dindarlık genellikle otoriter tutumlarla yüksek korelasyonlar gösterse de, 
belirli alt gruplarda veya ülkelerde otoriter tutumlarla farklı bir bağlantı olması veya hiç bağlantı olmaması 
(örneğin eski sosyalist ülkelerde olduğu gibi) göz önünde bulundurulmaktadır. Aslında, Lee ve ark. (2018), 
dindarlık ve siyasi yönelim arasındaki korelasyonların ülkelere göre büyük ölçüde farklılık gösterdiğini 
bulmuştur. Bu ölçeğin handikapı ise otoriterlik ve dindarlık gibi iki yapıyı tek bir ankette buluşturarak 
aralarında ki ilişkiyi müphem hale getirmek olduğu söylenebilir. 

Son olarak Otoriter Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği 1-2 dört maddeden oluşmakta olup 2.si Amerika’da Ulusal 
Seçim Anketi olarak kullanılmıştır. Otoriter liderlere oy vermek aynı zamanda kimlerin oy verdiğini 
sorgulamamız gerektiğini iddia eder. Bu neden kendini liderle özdeşleştirenlerin karakter özelliklerini dikkate 
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almak gerekmektedir. Bireylerin yetişmesinde anne-babaların çocuklarına karşı tutumları ve onların otoriter 
yapıda yetişip yetişmediği ebeveyn tutumuna bağlı olup söz konusu ölçek ne kadar yetkeci olunduğunu 
ölçmektedir.  

 

SONUÇ 

Sosyal bilimlerde ölçme ve ölçek olgusu vazgeçilmez bilimsel yöntemdir. Otoriter kişilik ve otoriterleşmenin 
boyutunu ölçebilmek demokrasiden ne kadar uzak olunduğunu somut bir şekilde göstermektedir. Bu açıdan 
kullanılan ölçeklerin doğru olarak seçilmesi otoriterleşme iddialarını somut ölçüde değerlendirmemizi 
sağlayacaktır. Bu çalışmamızda bireylerin ne kadar otoriter olduğunu ölçmeye yarayan ölçeklerin bir 
derlemesini ele aldık. Bu çalışmada ölçeklerin özelliklerini vererek yol gösterici bir harita oluşturduk. 
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ÖZET 

Kırgızistan, Sovyetler Birliği’nden ayrılan Orta Asya ülkeleri arasında yönetim tarzı açısından farklı bir yerde 
konumlanmıştır. Ülkede yeraltı kaynaklarının bulunmaması, bağımsızlık sürecinde yönetimde demokratik 
elitlerin söz sahibi olması bu farklılıkları ortaya çıkaran en önemli etkenlerdendir. Öyle ki Batılı analistler 
bağımsızlığın ilk yıllarında Kırgızistan’ı Orta Asya’nın İsviçre’si olarak tanımlamışlardı. Bununla birlikte 
diğer Türk topluluklarında olduğu gibi geleneksel yönetime dair unsurlar da bu sürece dahil olmuştur. Klan 
siyaseti, bölgecilik, hemşehricilik gibi olgular bunlardan bazılarıdır. Fakat Kırgızistan’ı diğer Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerinden ayıran en önemli unsur, iktidar ve patronaj kümelerinin kıt kaynaklardan yararlanıyor 
olmasıdır. Bu kaynakların paylaşımı konusunda çıkan ihtilaflar ve buna bağlı olarak çıkar gruplarının mobilize 
ettiği halk tarafından gerçekleştirilen olaylar kapsamında iktidar değişimleri yaşanmaktadır. Bağımıszlığından 
günümüze kadar ülkede üç kez buna benzer olaylar cereyan etmiştir. Dolayısıyla çıkar gruplarının konsensüsü 
doğrultusunda seçilen bir cumhurbaşkanı ve onun etrafında kümeleşen patronaj ilişkilerden söz edilebilir. Bu 
çerçevede siyasetin yön verdiği bürokraside de patron-müşteri ilişkisini, o da beraberinde yolsuzlukları ortaya 
çıkarmıştır. Bu çalışmada egemen devlet olarak Kırgızistan’da siyasete yön veren faktörler incelenmiş, klan 
siyaseti ve bölgecilik üzerine yoğunlaşılmıştır. Ayrıca bağımısızlığından günümüze kadar Kırgızistan’da 
siyasetin geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm ele alınmıştır. Çalışma hazırlanırken Batılı ve yerli (Kırgız) 
kaynaklar incelenmiş, karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, siyaset, patronaj, klan, bölgecilik 

 

ABSTRACT 

Kyrgyzstan is in a different place in terms of ruling style among the Central Asian countries that left the Soviet 
Union. The absence of underground resources in the country, the presence of democratic elites in the 
administration during the independence process are the most important factors that reveal these differences. In 
fact, Western analysts defined Kyrgyzstan as the Switzerland of Central Asia in the early years of 
independence. However, as in other Turkic communities, elements of traditional administration were also 
included in this process. Clan politics, regionalism, and compatriotism are some of them. Clan politics, 
regionalism, and compatriotism are some of them. However, the most important factor that distinguishes 
Kyrgyzstan from other Central Asian Turkic Republics is that the power and patronage clusters benefit from 
scarce resources. As a result of the conflicts over the sharing of these resources, uprisings broke out by the 
people led by interest groups and eventually power shifts occurred. Since its independence, similar events have 
occurred three times in the country. Therefore, we can talk about a president elected in line with the consensus 
of interest groups and the patronage relations clustered around him. In this framework, the boss-customer 
relationship, and it also revealed corruption in the bureaucracy, which is directed by politics. In this study, the 
factors that shape the politics in Kyrgyzstan as a sovereign state were examined and focused on clan politics 
and regionalism. In addition, the change and transformation of politics in Kyrgyzstan from its independence 
to the present are discussed. While preparing the study, Western and local (Kyrgyz) sources were examined 
and a comparative analysis was made. 

Keywords: Kyrgyzstan, politics, patronage, clan, regionalism 
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GİRİŞ 

Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan eden Türk devletlerinin genelinde Sovyet elitlerinden 
oluşan kadrolar yönetimi ele geçirmişti. İlk yıllarda bu ülkelerde meydana gelen ekonomik sorunlar, azınlık 
meseleleri ve komşu ülkelerle yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı lider merkezli anayasaların ortaya çıkması 
söz konusu olmuştu. Bu liderler ise rakip olarak gördükleri kişileri farklı yöntemlerle saf dışı bırakma yolunu 
benimsemişti. Bundan dolayı bağımsızlıklarının ilk yıllarında bu ülkelerde devlet başkanına bağımlı yapılar 
ortaya çıktı. Kırgızistan ise bu ülkeler içinde göreceli de olsa çok partili sistemi benimseyerek belli oranda 
muhalefetin de olduğu bir ülke olarak adından söz ettirmeyi başardı. Fakat kısa süre sonra Kırgızistan’da da 
geleneksel yönetim unsurları modern ve demokratik süreçler ile birlikte ülke yönetimine sirayet etmeye başladı 
(Alkan, 2012: 24). 

Kırgız siyasetine etki eden faktörlerden biri olarak bölgecilik, kuzeyli ve güneyli halkın kutuplaşmasıyla ortaya 
çıkmıştır. Bu toplulukları birbirinden ayıran yalnızca yüksek dağlar ve coğrafi koşullar değil, aynı zamanda 
yaşayış biçimleri de olmuştur. Zira güneylilerin yerleşik, kuzeylilerin ise konar-göçer olarak hayat sürmeleri 
yaşam tarzları ve kültürel açıdan farklılıklar doğurmuştur. Bu farklılıklar ülke siyasetinde de etkili olmaya 
başlamıştır. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ülke yönetiminde etkili olan bölgecilik, 
klancılık, hemşericilik gibi fenomenlerin varlığı ve grupların kendi aralarındaki rekabetinden dolayı ülke 
güvenliği tehdit altında kalmıştır. Ayrıca günümüzde patronaj ilişkilerin temelinde yine bu unsurlar 
yatmaktadır (Sultanbekov, 2016: 109). Jeokültürel çerçevede bakıldığında Kırgızistan’da rekabetçi seçimlere 
dayalı bir sistemde iktidar değişimleri yaşansa da ülkede gayri resmi patronaj ağlarının resmi bürokratik düzeni 
gölgelediği ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği görülmektedir (Marat, 2012: 327). 

Bu çalışmada, Post-Sovyet Türk devletleri arasında siyaset ve yönetim tarzı olarak diğerlerinden ayrılan, 
demokrasi yolunda çeşitli dalgalanmalar yaşayan bir ülke olarak Kırgızistan ele alınmıştır. Modern ve 
demokratik kurum/kurallar ile birlikte geleneksel yöntemlerin uygulandığı ülkede ne tür bir patronaj ağın 
ortaya çıktığı araştırılmıştır. Ayrıca bu ilişki ağlarının oluşumunda önemli rol oynayan özellikle bölgecilik ve 
klan siyasetinin anatomisi incelenmeye çalışılmıştır.  

 

KIRGIZİSTAN’DA KLAN SİYASETİ 

Akademik literatürde klan teriminin farklı biçimlerde tanımlandığı görülebilmektedir. Bu tanımlar anlam 
açısından birbirine yakın olmakla beraber akrabalık terminolojisinde “soy”, “kabilecilik”, Sovyet dönemi 
incelenirken “nepotizm”, “nomenklatura”, siyasi bağlamda ele alındığında “elit” ve “patronaj”, felsefi anlamda 
“kimlik”, “zihniyet”, sosyolojik bağlamda ise “sosyal tabakalaşma” ve “gruplaşma” anlamlarını içermektedir 
(Bolponova, 2015: 50). Bununla birlikte klanlar sosyal ve yasal örgütlenmelerin doğal bir biçimi olarak ortaya 
çıkar. Akrabalık çerçevesinde bir araya gelen toplulukların yapıları, normları ve değerleri, sosyal hayatta önem 
kazanır. Bu şekilde örgütlenen toplumlarda gayri resmi himaye ağları gelişir ve devlet vatandaşlara özerk 
aktörler olarak değil de yönetilmesi gereken sorunlu bağımlılar olarak davranır (Weiner, 2013: 8).  Ayrıca bu 
vatandaşların ait oldukları yapılar içinde edindikleri kimlikleriyle topluma karıştıkları söylenebilir. Bu 
çerçevede de sorumluluğunu, ekonomik ve kültürel ilişkilerini yürütmeye çalışır (Tutar, 2007: 158). 

Kırgız toplumunun akrabalık terminolojisinde “uruu” ve “uruk” kavramları da yer alır. Uruular boyları, uruklar 
da uruuların bir araya gelmesiyle oluşan klanları ifade eder (Beyer, 2006: 160). Kırgızlarda atasoyluluk ilkesi 
doğrultusunda aynı atadan meydana gelen bireylerin kendi atalarını takip ettiği görülmektedir. Bu toplumsal 
yaşam tarzı önemli derecede akrabalık, klan ve gruplaşma ilişkilerini ortaya çıkarmıştır. SSCB döneminde bu 
toplumsal yaşam sekteye uğrasa da bağımsızlık dönemiyle birlikte yeniden hayat bulabilmiştir. Günümüzde 
Kırgız toplumunda klan ilişkileri, siyasi ilişkileri düzenleyen ve siyasi seçimleri etkileyebilen önemli bir unsur 
halini almıştır. Özellikle politika yapıcıları tarafından manipule edilmeye çalışılan klanlar, yerel düzeyde de 
siyasete yön verebilen etkin bir güç olarak görülmektedir (Tutar, 2007: 168). 

SSCB’den ayrılarak bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya ülkelerinin siyasal hayatına bakıldığında Kırgızistan 
haricindeki ülkelerdeki liderlerin ölüm dışında seçim yoluyla görevi bıraktıkları genel olarak görülmemiştir. 
Ayrıca diğer ülkeler içinde parlamenter sisteme geçiş yapabilen tek ülke (daha sonra tekrar başkanlık sistemine 
geçse de) Kırgızistan olmuştur. Kırgızistan’ın parlamenter sisteme geçmesini etkileyen faktörlerden sayılan 
nepotizm, yolsuzluk, otoriterizm vb. uygulamaların yok edilmesi amaçlanmaktaydı. Zira başkanlık sisteminin 
çoğulcu bir siyasal sistemin önünü kapattığı düşünülmekteydi ve otoriterizm ile yolsuzluğa ortam 
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hazırlamaktaydı. Ancak hükümet sisteminden ziyade Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerinde siyasal 
yaşama yön veren ana etkenlerden biri yerel merkez ilişkisi olduğu ön plana çıkmaktadır. Yerel merkez 
ilişkileri incelendiğinde ise belli çıkar gruplarının yönetim etrafında kümeleşmesi ve bu grupların birbirleri ile 
rekabet halinde olduğu görülmektedir. Bu çerçevede yerel grupların veya klanların patrimonyal klientalistik 
ağlar doğrultusunda merkez ile geliştirdiği ilişki söz konusudur (Güneş, 2011: 23-26).  

Kırgızistan siyaseti incelenirken sosyo-kültürel faktörlerin, özellikle bölgecilik, aşiretçilik, klan ve aile 
ilişkilerinin etkisi de araştırılmalıdır. Bu faktörler belirli bir sosyal grubun temsilcilerinin dayanışması 
çerçevesinde Kırgızistan’a özgü bir yönetim tarzını ortaya çıkarmıştır. Söz konusu yerel grupların güçlü etkisi 
ve siyasi süreçler üzerindeki patronaj ilişkileri Kırgızistan siyasetinde önemli yer tutmaktadır (Çotayev, 2013: 
103). Erica Marat ise son dönemde Kırgızistan’da diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi siyasi güçlerin klan 
veya kabile ilişkileriyle pek fazla ilgisinin bulunmadığını ifade etmiştir. Bundan ziyade ticari çıkarları tehdit 
etmeyecek siyasi ittifakların kurulduğunu belirtmiştir. Ortak iş yerleri, ortak çıkarlar, aileler arası bağlantılar 
(elit evlilikleri) gibi aile dışı bağlar Kırgızistan’da patronaj ağını daha çok ifade etmektedir (Marat, 2012: 329). 

 

KUZEY-GÜNEY KUTUPLAŞMASI BAĞLAMINDA BÖLGECİLİK 

Kırgızistan’da “bölge kimliği” klan veya akraba değil, toprak (territory) kavramı çerçevesinde ele 
alınmaktadır. Dolayısıyla toprağa olan bağlılık, bölgesel kimlik oluşumunda temel faktördür. Bu durumda aynı 
bölgeye ait bireylerin dayanışma gerekçesini ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda, toplulukların belli bir toprak 
parçası ile özdeşleşmesi kendi aralarındaki bağın oluşması için gerekli olan unsurdur. Kırgızistan “kuzey” ve 
“güney” olmak üzere iki sosyal bölgeye ayrılmaktadır. Ülke içinde bu bölgeleri birbirinden ayıran etkenler 
arasında coğrafi koşullar, kültürel unsurlar, sosyal yaşam, ekonomik nedenler bulunur. Fakat Çarlık Rusya ve 
SSCB dönemindeki uygulamalar da bölgeselleşmenin temelini hazırlamıştır. Özellikle SSCB döneminde 
kolhozlaştırma gibi yerelleştirme hareketlerinde klan yerine toprak temelli yeni kimliklerin oluşumu da hız 
kazanmıştır (Joldoshov, 2013: 114-115). 

Kırgızistan’da yerel ölçekte siyasi hayata daha fazla ilgi duyulduğu görülebilmektedir. Bu durum da bölgesel 
faktörün önemini arttıran etkenlerdendir. Az nüfusuna rağmen Kırgız siyasi hayatında çok sayıda siyasi 
teşkilatlanmanın varlığı bunun örneklerindendir (Galliev, 2010: 152). Kırgızistan’daki bölgecilik konusunun 
siyasi çatışmalara hatta kriminal olaylara neden olduğu da bilinmektedir. Buna Aksı olayları örnek olarak 
verilebilir. Akayev döneminde Çin ile olan sınırlar konusunda anlaşma yapılmak suretiyle Kırgızistan’a ait 
toprakların Çin’e verildiği iddiasıyla güneyli Milletvekili Azimbek Beknazarov, Akayev’in azlini istedi. 
Bunun üstüne Akayev’in emriyle Beknazarov tutuklanarak ceza evine konuldu. Aksı bölgesinden seçilen 
Beknazarov lehine ülkenin güneyinde gösteriler düzenlendi. Polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmada 
birçok Kırgız vatandaşı hayatını kaybetti. Bu olay, 2005’te yaşanan halk hareketlerinin kıvılcımı olarak da 
uzamanlar tarafından dile getirilmektedir (Kalmatov, 2020). Ayrıca Aksı olaylarında halkın mobilize olabilme 
kapasitesinin güçlendiği de söylenebilir. Bundan dolayı siyasi iktidarların siyasi değişimlere izin vermediği 
sürece yeni kitlesel olayların ortaya çıkarılabilmesi zihinsel anlamda ortaya çıkmış oldu (Radnitz, 2005: 422). 

Ülkede yaşanan 2005 ve 2010 krizlerinin sebepleri arasında da yine kuzey-güney eksenli klan çatışmalarının 
etkili olduğu bilinmektedir. Bu durum siyasi seçimlere de yansımaktadır. Zira Akayev’in kuzey bölgelerden, 
Bakiyev’in ise güney bölgelerden daha fazla oy alabilmesi bunun bir örneğidir (Galliev, 2010: 150). 
Kırgızistan’ın bağımsızlığından sonra siyasi kadrolar içinde yer almış olan bölgecilik veya klan ilişkilerinin 
devlette kurumsallaşmaya engel olan unsurlardan biri haline gelmiştir. Devlet kademelerindeki önemli 
pozisyonların dağıtılmasında etkili olan kabile, klan veya bölgecilik anlayışı ulus inşası sürecini de 
etkilemiştir. Kırgızistan’da siyasi partilerin etkisinin oldukça az olması siyasi aktörlerin partilerden daha çok 
klan ve kabilelere yönelmelerini sağlamıştır.  Özellikle ayrılıkçılık ve bölgeciliğin artışa geçtiği ilk iki 
cumhurbaşkanı döneminde Kuzey-Güney anlaşmazlıkları ülkenin ulusal ve bölgesel birliğine yönelik 
potansiyel bir tehdit haline gelmiştir (Boloponova, 2015: 50-51). 

 

SONUÇ 

Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bapımsız bir devlet olan Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığına seçilen Askar 
Akayev bağımsızlık sürecini demokratik bir şekilde yöneteceğini göstermişti. Hatta Kırgızistan bu konuda 
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diğer Post-Sovyet ülkelere örnek olabilecek nitelikte ve görünümdeydi. Fakat bağımsızlık döneminin kaotik 
ortamında, aceleci bir tavırla ve şeffaf olmayan bir biçimde gerçekleştirilen neoliberal reformlar aynı zamanda 
yozlaşmış bir siyaset ve bürokrasi ilişkisini de ortaya çıkarmış oldu. Yeni meydana gelen seçkinler grubu 
ortaya çıkan bu sisteme hızlıca ayak uydurmaya çalışmış gerek iş gerekse de siyaset alanında ülkenin en etkili 
kişileri olmaya başlamışlardır. Bu kişiler de zamanla kendi pozisyonlarını korumak amacıyla çevresindeki 
kişilerin desteğini almak için onlara devletin bazı imkanlarını sunmaya başlamışlardır. Dolayısıyla 
bağımsızlığa geçiş sürecinde nomenklatura tabakasına ait kişiler devlet kademelerinde sahip olduğu 
nüfuzlarını kullanarak bu gücü maddi servete dönüştürmeye çalışmışlardır. Söz konusu siyasi elitler SSCB 
bakiyesi nomenklatura ile birlikte bölgesel ve yerel liderlik yapılarından oluşmaktadır. 

Günümüzde Kırgızistan’da siyasetteki yönetici elitin oluşumunda klan siyaseti, bölgecilik, akrabalık bağları 
ve çıkar ilişkileri etkili olmaktadır. Böyle bir oluşum neticesinde iktidara gelen yönetici gruplar ise bu yapının 
çıkarlarına hizmet etme zorunluluğu hissetmekte ve siyasi mücadelesini bu çaba içinde sürdürmektedir. Bu 
şekilde ortaya çıkan siyasi ilişkiler, beraberinde klan siyasetine dayalı patronaj politikalarını da getirmektedir. 
Grup veya grupların desteği doğrultusunda iktidara gelenler, bu destek karşılığında güçlerini kullanarak destek 
olma şeklinde devam eden bu süreçte kırılgan ve bireysel yönetimlerin klan temelli yolsuzluklara bulaşmasını 
da kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu kapsamda bu çıkar gruplarının hegemonyasını uzun süre koruma 
çabalarının ise bu sistemin sarsılmasına neden olduğu söylenebilir. Ülkede meydana gelen üç halk ayaklanması 
ve buna bağlı olarak iktidar değişimleri buna örnek olarak gösterilebilir. 
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ABSTRACT 

Georgia's European aspiration dates back to the end of XX century, after the dissolution of the Soviet Union 
when Georgia regained independence and followed a new path of development. Since then, the European 
Union respects Georgia's independence and territorial integrity, condemn Russia's aggressive policy towards 
the neighboring country, and supports the democratic process in the country. For this purpose, after 1991, at 
the initiative of the European Union, a number of large-scale projects have been implemented in Georgia, 
which aim to develop democratic institutions in the country, strengthen the rule of law, respect and protect 
human rights, etc. Georgia is a member state of the "Eastern Partnership associated trio” of the European 
Union. In June of the current year, after the military aggression of Russia in Ukraine, Georgia received the 
prospect of joining the European Union. The country was asked to fulfill 12 basic obligations before becoming 
a candidate for EU membership. The article reviews the mentioned requirements and focuses on the factors 
which hinder the final implementation of these requirements. 

Keywords: Democracy, Georgia, NDI, EU.  

 

INTRODUCTION 

Georgia-EU relations began in 1991-1992, following the dissolution of the Soviet Union after which Georgia 
regained independence. Since 1995, Georgia has benefited from the Generalized System of Trade Preferences 
(GSP) of the European Union. On April 22, 1996, the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) was 
signed between the European Union and Georgia in Luxembourg, whilst in 1999 Partnership and Cooperation 
Agreement (PCA) was signed between the parties and Georgia-EU mutual cooperation was established.  

Georgia-EU relations have been deepening since 2003 when European Union made a decision to appoint a 
Special Representative for the South Caucasus region. Shortly afterward, on June 14, 2004, Georgia was 
accepted to be the member of the "European Neighborhood Policy" and the Georgia-EU Neighborhood Policy 
Action Plan was adopted. Since 2009 Georgia is a participant of the "Eastern Partnership Program" of the 
European Union, within the framework of which a number of important reforms were implemented in the 
country (Ministry of Foreign Affairs of Georgia, 2022). 

Russia's military aggression in Georgia in August 2008 brought the relations between Georgia and the West to 
a new, higher level of development. To restrain Russia, the European Union has decided to further deepen its 
relations with the "Eastern Partnership" countries since they were in the list of “victims" of the Kremlin 
(Parliament UK, 2009). In June-July 2008, a number of European Commissioners pointed out that the 
organization was facing serious challenges such as the financial crisis and global warming, but the mentioned 
narrative changed unambiguously in August of the same year, following the Russian-Georgian war, when the 
Director General of External Relations of the European Union, Eneco Landabure clearly stated that the 
aggressive policy implemented by the Russian government forces the European Union to take new effective 
steps and strengthen cooperation with its partner countries.  

Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) once again confirmed that Georgia is a reliable 
partner of Europe in the South Caucasus and deserves the benefits of economic integration with the European 
Union. The main priority of the association agreement is the economic development of Georgia (creation of 
jobs, small and medium enterprises, modernization of agriculture, etc.) and the strengthening of democratic 
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institutions. Special attention is made to visa liberalization, which entered into force on March 28, 2017, and 
enabled Georgian citizens to move freely within the EU member states (Ministry of foreign affairs of Georgia, 
2021).  

“Georgia is a European state, our country has always belonged to European culture and civilized space 
throughout its long history, and continues to make a valuable contribution to its protection and development“ 
– would continuously stress Irakli Gharibashvili, prime minister of Georgia (Civil ge, 2022).  

 

1. “Association Trio” and its aftermath  

On 17 May 2021 memorandum of understanding between the ministry of foreign affairs of Georgia, the 
ministry of foreign affairs of European integration of Moldova, and the ministry of foreign affairs of Ukraine 
was signed on establishing enhanced cooperation on European integration – the “Associated Trio”. According 
to the agreement, the countries agreed to cooperate and enhance their political and economic cooperation and 
promote their opportunities for European integration (Associaion Trio, 2021).  

Russia's military intervention in Ukraine which later turned into a large-scale war between the countries, 
fundamentally changed the existing world order and once again showed the international community Russia's 
growing "imperialist" ambitions in the 21st century, when hundreds and thousands of innocent people are killed 
Russian regime in Ukraine in the name of denazification and demilitarization. After Ukraine, Georgia and 
Moldova are also at risk. Following the collapse of the Soviet Union, these countries are also experiencing 
growing threats from Russia. As a consequence, the countries accelerated their European and Euro-Atlantic 
integration process. According to the decision of the European Council of June 23, 2022, Ukraine and Moldova 
were granted the candidate status for EU membership while Georgia was granted the European perspective. 

The President of the European Council Charles Michel called the "historical moment" to the mentioned fact 
and congratulated the Presidents of Ukraine and Moldova one step forward on the way to joining the European 
Union (Twitter, 2022). This decision strengthens us all. It strengthens Ukraine, Moldova, and Georgia, in the 
face of Russian imperialism. And it strengthens the EU. Because it shows once again to the world that we are 
united and strong in the face of external threats – denoted  by the president of European Commission Ursula 
Von Der Leyen (Twitter com, 2022). “This is a recognition of our people’s aspirations for European ideals, 
their commitment, our determination, integrity, our struggle and the result of our government’s 10-year work” 
– declared Irakli Garibashvili (First Channel, 2022). 

 

2. 12 recommendations of the European Union: Challenges and Difficulties 

Therefore, in reponse to the EU membership application submitted by Georgia, Ukraine and Moldova, 
European Council recognized the European perspective of Ukraine, Moldova and Georgia. According to the 
document issued by the European Council, the future of these countries “lies within the European Union”. 
Thus, Ukraine and Moldova were granted the status of candidate countries, whilst Georgia was granted a 
European perspective. The European Commission refrained from granting Georgia the status of candidate 
country for EU membership until Georgia fulfills the requirements and obligations imposed on it (European 
Council Conclusions, 2022).  

It is worth noting that the Commission assessed Georgia’s application considering the so-called Copenhagen 
criteria adopted in 1993 and Madrid criteria adopted in 1995. Commission also assessed Georgia’s success in 
implementing its obligations under the Association Agreement (AA) as well as the Deep and comprehensive 
free trade agreement (DCFTA) (European Comission, 2022). 

Therefore, the commission recommends that Georgia be granted candidate status once the following priorities 
will have been addressed:  

 Address the issue of political polarisation, through ensuring cooperation across political parties in the spirit 
of the April 19 agreement; 

 guarantee the full functioning of all state institutions, strengthening their independent and effective 
accountability as well as their democratic oversight functions;  



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 51 
 

 adopt and implement a transparent and effective judicial reform strategy and action plan, ensure a judiciary 
that is fully and truly independent, accountable, and impartial along the entire judicial institutional chain; 

 strengthen the independence of its Anti-Corruption Agency bringing together all key anti-corruption 
functions; 

 implement the commitment to “de-oligarchisation” by eliminating the excessive influence of vested interests 
in economic, political, and public life; 

 strengthen the fight against organised crime based on detailed threat assessments; 

 undertake stronger efforts to guarantee a free, professional, pluralistic, and independent media environment; 

 move swiftly to strengthen the protection of human rights of vulnerable groups, including by bringing 
perpetrators and instigators of violence to justice more effectively; 

 Undertake efforts to enhance gender equality and fight violence against women; 

 ensure the involvement of civil society in decision-making processes at all levels; 

 adopt legislation so that Georgian courts proactively take into account European Court of Human Rights 
judgments in their deliberations; 

 ensure that an independent person is given preference in the process of nominating a new Public Defender 
(Ombudsperson) and that this process is conducted in a transparent manner; ensure the Office's effective 
institutional independence (European Commission, 2022). 

As for political criteria, in recent years, Georgia has implemented important reforms to strengthen democracy, 
the rule of law, and human rights, including the rights of minorities. however, the events which took place on 
June 20, 2019 (the so-called “Gvarilov night”, when Russian MP Sergey Gavrilov took the seat of the 
parliamentary speaker in the parliament of Georgia to address the audience during the 26th Interparliamentary 
Assembly on Orthodoxy which was being held in the capital city of Georgia. Dissatisfaction and irritation of 
the masses turned into demonstrations in front of the parliament building in Tbilisi. In response to the 
demonstrators' attempt to storm the Parliament building, the police used tear gas and rubber bullets. As a result, 
240 people were injured and two people lost eyesight in one eye) as well as on July 5, 2021 (Anti-LGBT 
protestors attacked organizers and supporters of LGBT pride week in Tbilisi, Georgia. In total, 102 people 
have been arrested for participating in riots in a variety of forms. “TV Pirveli” journalist Lekso Lashkarava 
was assaulted by the demonstrates. On July 10, the journalist was found dead in his house) (Radiofree Europe, 
2021); (Agenda ge, 2022). The mentioned facts significantly weakened the trust in state institutions and the 
democratic processes of the country and cast a shadow over Georgia's European perspective.  

In response to European Commission requirements, the rulling political party – Georgian dream presented the 
strategy of fulfilling the EU recommendations. The strategy includes all the parliamentary parties and the 
members of civil societies so that all sides are actively involved in the implementation of the 12 
recommendations proposed by the European Commission. Special attention is paid to the problems of 
polarization and oligarchy, on which the European Union made a special emphasis whilst corruption was 
named as one of the significant challenges of the country.  
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3. NDI (National Democratic Institute) research in Georgia following Russia’s invasion of Ukraine  

According to the NDI (National Democratic Institute), in February-March research vast majority of Georgian 
people fully support the European integration of the country and approve of EU membership (see Graph 1). 

Graph 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: NDI (National Democratic Institute). See 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_final_public%20version_E
NG.pdf 

 

According to the same research, after Russia’s invasion in Ukraine, more people believe that the EU will 
improve the Georgian economy and security (see Graph 2). 

Graph 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: NDI (National Democratic Institute). Available at: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_final_public%20version_E
NG.pdf 
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Moreover, the Georgians believe that the EU has helped the Georgian government the most (see Graph 3). 

Graph 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: NDI (National Democratic Institute). Available at: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_final_public%20version_E
NG.pdf 

 

In addition to all the abovementioned, after invasion, more people believe that the EU will improve the 
Georgian economy and security (see Graph 4).  

graph 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: NDI (National Democratic Institute). Available at: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_final_public%20version_E
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Russian invasion strengthened the belief that Georgia should have closer relations with the EU, but limited 
with Russia (see Graph 5).  

Graph 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: NDI (National Democratic Institute). Available at:  

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_final_public%20version_E
NG.pdf 

 

CONCLUSION 

Europe is a historical choice of Georgia. The Georgian nation, as a constituent part of the European space, has 
always strived for integration in Europe and the preservation of European ideals and values. The main goal of 
the "European Neighborhood Policy" and the "Eastern Partnership" programs of the European Union was to 
establish peace and stability in the post-Soviet space, strengthen democracy, and economic development of 
countries, and peacefully resolve Georgian conflicts. The EU has particularly strengthened its diplomatic 
presence in the South Caucasus in the early 2000s in response to Russia’s attempts to realize lost imperialist 
ambitions in its “sphere of influence”.  

In August 2008, Russia's military intervention in Georgia and the annexation of Abkhazia and the Tskhinvali 
region are hugely condemned by international society. Russia's invasion of Ukraine further accelerated 
Georgia's desire to integrate into the European Union. In the Constitution of Georgia, as well as in almost every 
policy document issued by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia including the “strategy of the foreign 
policy of Georgia” and the “concept of national security of Georgia” country’s European and Euroatlantic 
integration is strictly highlighted as one of the main priorities of the foreign policy of the country. Furthermore, 
the majority of the Georgian population strongly supports Georgia's European integration.  

However, Georgia still has a long way to go for the final integration into the European family. The 12 
recommendations of the European Union emphasize the reduction of polarization and oligarchy, the fight 
against corruption, the implementation of judicial reforms, and ensuring an impartial judiciary system in the 
country. Special attention is paid to human rights, including the rights of minorities, as well as creating free, 
unbiased media environment, ensuring gender equality and protection of women's rights, involvement of civil 
society in the decision-making process, etc. It is necessary for the government and the opposition spectrum to 
work with joint forces for the final integration into the EU since without depolarization anything significant 
will never be achieved in the long-term perspectives.  

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 55 
 

LITERATURE USED: 

1. Agenda ge, Thirteen still in hospital after Tbilisi June 20 protests, , 25 Jun 2019. Available at: 
https://agenda.ge/en/news/2019/1702 

2. Civil. ge, Georgia’s PM Signs Application to Join the EU, 03/03/2022 - 17:12, Available at: 
https://civil.ge/archives/477258 

3. European Council, Brussels, 24 June 2022, Availabe at: 
https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf  

4. European Commission, Opinion on the EU membership application by Georgia, 17 June 2022, Available 
at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3800  

5. First Channel, Georgia granted European perspective reasonably, PM says, 24.06.2022, Available at: 
https://1tv.ge/lang/en/news/georgia-granted-european-perspective-reasonably-pm-says/  

6. First Channel, Georgia granted European perspective reasonably, PM says, 24.06.2022, Available at: 
https://1tv.ge/lang/en/news/georgia-granted-european-perspective-reasonably-pm-says/  

7. Memorandum of understanding between the ministry of foreign affairs of Georgia, the ministry of foreign 
affairs and European integration of the Republic of Moldova and the ministry of foreign affairs of Ukraine 
on establishing enhanced cooperation on European integration – the “Association Trio”, Available at: 
https://mfa.gov.ge/getattachment/News/%E2%80%8Bsaqartvelom,-ukrainam-da-moldovam-
evrointegraciis/MoU-Trio.pdf.aspx 

8. Ministry of foreign affairs of Georgia, Chronology of major events of EU-Georgia cooperation, 2022. 
Available at: https://mfa.gov.ge/ European and Euroatlantic integration/Georgia-European 
Union.aspx?lang=en-US 

9. Ministry of foreign affairs of Georgia, Georgia continues the implementation of the ambitious association 
agreement signed with the European Union, 2014. Availalble at: www.mfa.gov.ge 

10. NDI (National Democratic Institute), Taking Georgians’ pulse Findings from February and March 2022 
Surveys, and March 2022 Focus Groups, April 2022. Available at: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_final_public%20versio
n_ENG.pdf  

11. Parliament UK. After Georgia. The EU and Russia. Follow-Up Report — European Union Committee 
Contents. Parliamentary business. 2019. Available at: https://publications.parliament.uk   

12. RdioFree Europe, Georgian Journalists Honor Colleague Who Died After Being Attacked While Covering 
LGBT March, July 13, 2021. Available at: https://www.rferl.org/a/funeral-lekso-lashkarava-
georgia/31355892.html  

13. Twitter. Com, Charles Michel, Agreement. EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and 
Moldova, June 23, 2022. Available at: 
https://twitter.com/charlesmichel/status/1540037060807081986?s=21&t=h7pQG8BLngxlPqc78lxMAQ  

14. Twitter com, Ursula von der Leyen, This decision strengthens us all, 2022, Available at: 
https://twitter.com/vonderleyen/status/1540037911697137666?s=20&t=3dT5xGgmii45kum-uVNTVA  

 
 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey 

FULL TEXT BOOK 
 

www.farabicongress.org | farabidergisi@gmail.com 56 

 

DOĞAL GAZ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR İNCELEME 

THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL GAS CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: A 
REVIEW FOR TURKEY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Levent KAYA 

Harran Üniversitesi  

ÖZET 

Ülkelerin sanayi ve teknoloji sektöründeki büyüklüğü, ekonomik gelişmişliğinin bir ölçüsü olarak kabul 
edilmektedir. Ayrıca sanayi ve teknoloji sektörü, enerji talebinin en fazla olduğu alanlardan biridir. Başka bir 
ifadeyle enerji tüketimi, ekonomik gelişme arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Ülke ekonomilerinin 
büyümesi ve kalkınması enerji tüketimiyle mümkündür. Bu nedenle enerji alanında yaşanan olumlu gelişmeler 
ülkelerin kalkınmasına sebep olurken, enerji arzında ortaya çıkacak sorunlar ülkeleri üretim konusunda 
sıkıntıya sokmaktadır. Petrolden sonra en çok kullanılan birincil enerji kaynağı olan doğal gazın dünyadaki 
tüketim oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun en büyük sebebi doğal gazın diğer fosil yakıtlardan daha temiz 
ve verimli bir enerji kaynağı olmasıdır. Ayrıca üretimi daha kolaydır ve rafine edilmesi gerekmemektedir.  
Diğer enerji kaynaklarına göre ucuz olması, depolama, işletme ve bakım maliyetlerinin düşük olması, çevreye 
zarar vermemesi gibi özellikleri nedeniyle doğalgaz kullanımı, dünya genelinde giderek önem kazanmaktadır. 
Doğal gaz, sadece ülkelerin ekonomisi için değil, aynı zamanda devletlerin dış politikaları için de çok önemli 
ve stratejik bir enerji kaynağı olarak kabul edilir çünkü devletlerin enerji politikaları üzerinde belirleyici bir 
güce sahiptir. Doğalgaz tüketiminin ekonomik gelişmedeki önemini göstermek amacıyla yapılan bu çalışmada 
1990-2021 dönemini kapsayan yıllık veriler ile Türkiye’de doğal gaz tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki Tsong (2016) fourier eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre doğal gaz tüketimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki tespit 
edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Enders ve Jones (2016) fourier granger nedensellik testi 
ile incelenmiştir. Test sonucuna göre doğal gaz tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi bulunmuştur. Elde edilen bulgular, Türkiye’de doğal gaz kullanımının ekonomik büyümenin bir 
göstergesi olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin doğal gaz konusunda dışa bağımlılığı dikkate alındığında 
enerji arzında oluşacak sorunlar üretim faaliyetlerinde sıkıntılara yol açacaktır. Bu durum ekonomik anlamda 
büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımını teşvik edici politikaların düzenlenmesi Türkiye için büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Gaz, Eşbütünleşme, Nedensellik. 

 

ABSTRACT 

The size of the countries in the industry and technology sector is accepted as a measure of their economic 
development. The industry and technology sector is one of the areas with the highest energy demand. In other 
words, there is a linear relationship between energy consumption and economic development. The growth and 
development of national economies is possible with energy consumption. For this reason, positive 
developments in the field of energy cause the development of countries. Problems that will arise in energy 
supply cause countries to have problems in production. The world's consumption rate of natural gas, which is 
the most used primary energy source after oil, is increasing day by day. The biggest reason for this is that 
natural gas is a cleaner and more efficient energy source than other fossil fuels. It is also easier to manufacture 
and does not need to be refined. The use of natural gas is becoming increasingly important worldwide due to 
its features such as being cheap compared to other energy sources, low storage, operation and maintenance 
costs, and not harming the environment. Natural gas is considered a very important and strategic energy source 
not only for the economy of the countries, but also for the foreign policies of the states. because it has a decisive 
power over the energy policies of states. In this study, which was carried out to show the importance of natural 
gas consumption in economic development, the relationship between natural gas consumption and economic 
growth in Turkey was examined with annual data for the period 1990-2021. The relationship between the 
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variables was examined by Tsong (2016) fourier cointegration test. According to the findings, a long-term 
relationship has been determined between natural gas consumption and economic growth. The causality 
relationship between the variables was examined by Enders and Jones (2016) fourier granger causality test. 
According to the test result, a one-way causality relationship was found from natural gas consumption to 
economic growth. The findings show that the use of natural gas in Turkey is an indicator of economic growth. 
Considering Turkey's foreign dependency on natural gas, problems in energy supply will lead to difficulties in 
production activities. It is of great importance for Turkey to organize policies that encourage the use of 
alternative energy sources in order to reduce foreign dependency in energy. 

Keywords: Natural Gas, Cointegration, Causality. 

 

1. GİRİŞ 

Enerji kaynakları temel olarak birincil ve ikincil enerji kaynakları olarak iki gruba ayrılmaktadır. Birincil enerji 
kaynakları da yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olmak üzere iki kategoride 
sınıflandırılmaktadır. Petrol, doğal gaz, kömür yenilenemez enerji kaynakları olarak kabul edilirken, hidrolik 
enerji, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanmaktadır (Erdem ve Kesen, 
2020: 120). Günümüzde ana enerji kaynakları denilince akla ilk olarak kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer 
enerji gelmektedir. Dünya’da ana enerji kaynakları olarak % 24–26 ile kömür, % 40 ile sıvı petrol ve % 22–
26 ile doğal gaz şeklinde sıralanmaktadır (Tanrıkulu, 2018: 63). Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları, 
dünyanın sadece belirli bölgelerinde bulundukları ve daha fazla değere sahip oldukları için diğer kaynaklar 
arasında nispeten daha önemli rollere sahiptir. Bu durum enerji sektörünün insanlığın en önemli ve 
vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olduğunu ortaya koymuştur. Ülkelerin refah düzeyi, sadece kişi başına düşen 
gelire göre değil, kişi başına düşen enerji tüketimine göre de belirlenmektedir. Ayrıca, enerji sektörü bir 
kalkınma aracı olarak görülmektedir. Enerji insanoğlunun ilk dünyaya gelişinden bu yana önemini arttırarak 
varlığını sürdürmektedir. Enerji kaynakları sanayileşen ülke ekonomileri için önemli bir yere sahiptir. 
Enerjinin sanayide hammadde olarak kullanılması ve ısıtıcı ve çevirici güç olarak tercih edilmesi enerji 
sektöründeki gelişmelerin diğer sektördeki gelişmelere bağlantılı olduğunu göstermektedir (Başol, 1994: 111). 
Enerji günümüzde dünya ekonomisine ve politikalara yön veren en önemli faktör durumuna gelmiştir. Daha 
fazla enerji üretmek, üretilen enerjiyi daha fazla sayıda insana ulaştırmak bütün ülkelerin temel amaçlarından 
biridir (Özata, 2010: 1). Son dönemlerde teknolojinin hızla gelişmesinden dolayı enerjiye olan ihtiyaç da 
artmıştır. Özellikle büyük ölçekli yatırımlar için enerji tüketimi en önemli girdidir. Enerji kaynaklarına sahip 
olmak, sadece üretim anlamında değil politik anlamda da stratejik bir üstünlük sağlamaktadır (Erdoğan ve 
Gürbüz, 2014: 80). Ekonomik büyüme ile enerji arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.  Ülke 
ekonomilerinin büyümesi ve kalkınması enerji tüketimiyle mümkündür. Bu nedenle enerji alanında yaşanan 
olumlu gelişmeler ülkelerin kalkınmasına sebep olurken, enerji arzında ortaya çıkacak sorunlar ülkeleri üretim 
konusunda sıkıntıya sokmaktadır. Sonuç olarak nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi enerji taleplerinin 
artmasına neden olur. Ülkelerin ekonomik büyüme hedeflerinin sağlanması, ülke refahının ve yaşam 
standartlarının artması, enerji taleplerinin karşılanması kesintisiz, yeterli ucuz, kaliteli ve güvenli enerji arzıyla 
mümkündür. Ülkelerin ekonomik, siyasi, politik alanlarda güçlü olması ve uluslararası ilişkilerde üstün olması 
doğrudan olmasa da dolaylı olarak enerjiye bağlıdır (Karatepe, 2017: 6). 

Doğal gazın dünyadaki birincil enerji olarak tüketim oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun en büyük sebebi 
doğal gazın diğer fosil yakıtlardan daha temiz ve verimli bir enerji kaynağı olmasıdır. Ayrıca üretimi daha 
kolaydır ve rafine edilmesi gerekmemektedir.  Diğer enerji kaynaklarına göre ucuz olması, depolama, işletme 
ve bakım maliyetlerinin düşük olması, çevreye zarar vermemesi gibi özellikleri nedeniyle doğalgaz kullanımı, 
dünya genelinde giderek önem kazanmaktadır (Bayraç, 2018: 16). Ancak yine de küresel ısınmaya sebep olan 
emisyonlara sebep olduğu için farklı yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Doğal gazın 
daha çevre dostu kullanılması amacıyla doğal gaza hidrojen karıştırılması son yıllarda çok sayıda ülkede öne 
çıkan bir yaklaşımdır (TUBA). Doğal gaz, sadece devletlerin ekonomisi için değil, aynı zamanda devletlerin 
dış politikaları için de çok önemli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak kabul edilir, çünkü devletlerin enerji 
politikaları üzerinde belirleyici bir güce sahiptir. Dünya’da doğal gaz taşınımının % 82’si boru hatları ile 
sağlanmaktadır. Doğal gazın boru hatları ile iletiminin teknik veya ekonomik açıdan mümkün olmadığı 
durumlarda doğal gaz, -162o C’ye kadar soğutularak sıvılaştırılır ve hacmi 600 kata kadar küçültülen 
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) özel olarak imal edilmiş tankerler vasıtasıyla taşınır (Bayraç, 2018:15). 
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Gelişmekte olan ve büyüyen ekonomilerde sürekli artan enerji talebi, ülkelerin kaynaklarını çeşitlendirmelerini 
ve verimli kullanmalarını gerektirmektedir. İşyerleri ve haneler özellikle ısınma amaçlı olarak aşırı miktarda 
doğal gaz kullanırlar. Konutlarda evsel kullanımı ve merkezi ısıtma amaçlı kullanımı dışında elektrik 
üretiminde ve çeşitli endüstrilerde de kullanılmaktadır (Tanrıkulu, 2018: 27). 

 

Tablo 1. Ülkelere Göre Doğalgaz Rezervi (Milyar m3) 

Sıra Ülkeler 2020 Rezervi Pay (%) 
1 Rusya 48.938 23.68 
2 İran 34.077 16.49 
3 Katar 23.831 11.53 
4 Türkmenistan 15.365 7.43 
5 Amerika Birleşik Devletleri 12.958 6.27 
6 Suudi Arabistan 8.438 4.08 
7 Birleşik Arap Emirlikleri 7.726 3.74 
8 Nijerya 5.750 2.78 
9 Venezuela 5.590 2.70 

10 Cezayir 4.504 2.18 
 Türkiye 543 0.26 

Kaynak: enerjiatlası 

 

Dünyada en büyük doğalgaz rezervine sahip ülke Rusya’dır. Dünya doğalgaz rezervinin yaklaşık % 24’üne 
sahiptir. İkinci sırada % 16.49 ile İran ve üçüncü sırada % 11.53 ile Katar gelmektedir. Türkiye doğal gaz 
rezervinde % 0.26 ile 26. sırada gelmektedir. 

 

Tablo 2. Ülkelere Göre Doğalgaz Tüketimi (Milyar m3) 

Sıra Ülkeler Tüketim Miktarı Pay (%) 
1 ABD 737.2 22.2 
2 Rusya 413.5 12.3 
3 İran 162.2 4.8 
4 Çin 161.6 4.8 
5 Japonya 116.9 3.5 
6 Kanada 103.5 3.1 
7 Suudi Arabistan 103.0 3.1 
8 Almanya 83.6 2.5 
9 Meksika 82.7 2.5 

10 İngiltere 73.1 2.2 
 Türkiye 61.6 1.8 

Kaynak: British Petrol      

 

Dünya’da doğal gaz tüketiminde önde gelen ülke % 22,2 ile Amerika Birleşik Devletleridir. Daha sonra % 
12.3 ile Rusya, % 4.8 ile İran ve Çin gelmektedir. Ülkemiz, Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en yakın 
olduğu ve Avrupa ile Asya’nın buluştuğu noktada yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizin coğrafi konumu 
stratejik bir öneme sahiptir. Ülkemizin jeopolitik konumu yalnızca iki kıtayı birbirine bağlamakla 
kalmamaktadır. Dünyadaki hidrokarbon rezervlerinin büyük kısmının Orta Doğu ve Orta Asya gibi ülkemize 
yakın coğrafyalarda bulunması ülkemizi enerji transferinde önemli bir noktaya taşımıştır. Türkiye, Orta Doğu 
ve Hazar Denizi bölgelerindeki başlıca petrol ve doğal gaz üreten bölgeler ile Avrupa’daki tüketici pazarları 
arasında doğal bir “enerji köprüsü” rolü üstlenmiştir. Doğal gazın kaynak ülkelerden uluslararası pazarlara 
taşınması için kurulacak yeni enerji denkleminde Türkiye etkin ve hayati bir role sahiptir. Türkiye’nin enerji 
transferinde avantajlı bir konumda olması nedeniyle enerji arz güvenliğindeki önemi artık kabul gören bir 
gerçektir. Bu nedenle Türkiye gibi arz ve talep eden ülkeler arasında gazın taşınması ve depolanmasına katkı 
yapan ve bu alanda projeler geliştiren ülkeler hem kendi ülkeleri hem de bölgelerindeki ülkelerin enerji arz 
güvenliklerinin temininde önemli rol üstlenmektedir. Hazar ve Orta Doğu bölgelerindeki doğal gazın Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya getirilmesini öngören “Doğu-Batı” doğal gaz boru hattı projeleri “Güney Gaz Koridoru” 
(SGC) olarak adlandırılmaktadır. Azerbaycan’daki Şahdeniz bölgesindeki gazın TANAP (Trans-Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı) ve Türkiye üzerinden TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) geçişi ile Avrupa’ya taşınması 
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sağlanmaktadır. Diğer taraftan Türk Akım projesi Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye uzanan yeni bir 
doğal gaz ihraç boru hattıdır.  Ülkemizin sahip olduğu stratejik konum sebebiyle Orta Asya doğal gazının yanı 
sıra Doğu Akdeniz’deki yüksek gaz kapasitesinin Avrupa ülkelerine aktarımında da öne çıkan pozisyonda 
olduğumuzu söyleyebiliriz.  

Türkiye’de ithalata dayalı sektörler içerisinde enerji sektörü, % 80’lik pay ile başta gelmektedir. 1980’lerden 
önce birincil enerjinin petrol, kömür ve hidroelektrik kaynaklardan temin edildiği görülmektedir.1987 yılında 
doğal gazın ülkemizde kullanıma geçmesiyle birlikte doğal gaz tüketimi hızla artmıştır. 2007 yılından itibaren 
petrol ve kömür ile doğal gaz ülkemizde en çok tüketilen birincil enerji kaynağı olarak öne çıkmaktadır. 
Günümüzde artık doğal gaz tek başına bir enerji kaynağı olarak ele alınmak yerine önemli bir ticaret aracı 
olarak öne çıkmaktadır. (TUBA) İthal edilen doğalgazın yaklaşık % 76’sı boru gazı, % 24’ü ise sıvılaştırılmış 
doğalgaz (LNG) olarak temin edilmektedir (EPDK). 

 

Şekil 1. Doğal gaz İthalatı Yapılan Ülkeler 

 

Kaynak: EPDK 

 

Türkiye, doğalgazda büyük oranda ithalata bağımlı bir ülkedir. Doğal gaz tedarikinde oluşabilecek sorunları 
en aza indirgemek için farklı ülkeler ile uzun vadeli anlaşmalarla ithalatını gerçekleştirmektedir. İthalatın 
büyük bir kısmı Rusya’dan karşılanmaktadır. 2021 yılında ithal edilen doğalgazın % 43.90’ı Rusya’dan, % 
18.37’si Azerbaycan’dan, % 11.72’si İran’dan, % 10.92’si Cezayir’den, % 10.41’i Amerika Birleşik 
Devletlerinden ve % 4.68’si ise Nijerya’dan ithal edilmektedir. 
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Şekil 2. Sektörlere Göre Doğal Gaz Tüketimi 

 

Kaynak: EPDK 

 

Türkiye’de 2021 yılında yaklaşık 60 milyar m3 doğal gaz tüketimi gerçekleşmiştir. Doğal gazın en çok 
tüketildiği sektör % 35 ile dönüşüm/çevrim (elektrik santralleri) sektörüdür. Daha sonra sırasıyla % 28 ile 
konut sektörü, % 25 ile sanayi sektörü, % 8 ile hizmet sektörü ve % 4 ile enerji, ulaşım, vb. diğer sektörler 
gelmektedir. 

 

Tablo 3. Türkiye’de İllere Göre Doğal Gaz Üretimi (Milyon m3) 

İller Üretim Miktarı Pay (%) 
Adıyaman 1.46 0.38 
Çanakkale 3.31 0.84 

Düzce 4.62 1.17 
Edirne 2.30 0.58 
Hatay 0.84 0.21 

İstanbul 94.18 24 
Kırıkkale 0.95 0.24 
Kırklareli 125.04 32 
Tekirdağ 161.73 41 

Genel Toplam 394.44  

Kaynak: EPDK 

 

Türkiye’nin doğal gaz talebini karşılamaktan miktar olarak çok uzak olsa da 2021 yılında toplam 394,44 
Milyon Sm3 doğal gaz üretimi gerçekleşmiştir. Doğal gaz üretiminin gerçekleştirildiği sahalarda, % 41’lik 
payla en fazla üretimin Tekirdağ ili sınırları içerisinde yer alan sahalarda yapıldığı görülmektedir. Ardından % 
32 ile Kırklareli ve % 24 ile İstanbul gelmektedir. 
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Tablo 4. Türkiye’ye ait Şirketler Bazında Doğal Gaz İthalatı 

Şirket Pay (%) 
BOTAŞ 93.42 

BOSPHORUS 4.19 
AKFEL 1.28 

Kaynak: EPDK 

 

2021 yılında ithal edilen 60 milyar3 doğal gazın % 93.42’si BOTAŞ, % 4.19’u BOSPHORUS ve % 1.28’i 
AKFEL firmaları tarafından taşınmıştır. BOTAŞ, BOSPHORUS ve AKFEL şirketleri dışında doğal gaz 
ithalatı yapan şirketlerin payları yaklaşık olarak % 1’dir. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Ulusal ve uluslararası literatürde doğal gaz tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok 
çalışma mevcuttur. Farklı ülke veya ülke toplulukları ile yapılan analizlerde ekonometrik yöntem, ülke ve 
dönem farklılıkları nedeniyle farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmanın, farklı ekonometrik yöntemler ve 
güncel verilerle literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

Tablo 5. Literatürde Yer Alan Çalışmalar 

Yazar(lar) ve Yayın Yılı Ülke(ler) Analiz Yöntemi 
Doğal gaz Tüketimi -Ekonomik Büyüme 

İlişkisi 
Işik 

(2010) 
Türkiye ARDL Sınır Testi Eşbütünleşme var. 

Das vd. 
(2013) 

Bangladeş Granger Nedensellik Tek yönlü nedensellik var. 

Heidari vd. 
(2013) 

İran ARDL Sınır Testi Eşbütünleşme var. 

Bildirici ve Bakırtaş 
(2014) 

BRİCS Ülkeleri ve Türkiye 
ARDL Sınır Testi 

Granger Nedensellik 
Çift yönlü nedensellik var. 

Dineri ve Bazarova 
(2015) 

Türkmenistan 
Johansen Eşbütünleşme 

Granger Nedensellik 
Eşbütünleşme var. 

Tek yönlü nedensellik var. 

Öztürk ve Mulali 
(2015) 

GCC Ülkeleri 
Panel Eşbütünleşme 
Panel Nedensellik 

Eşbütünleşme var. 
Çift yönlü nedensellik var. 

Çılbant ve Alma 
(2016) 

Türkiye 
Johansen Eşbütünleşme 

Granger Nedensellik 
Eşbütünleşme var. 

Tek yönlü nedensellik var. 

Destek 
(2016) 

OECD Ülkeleri 
Panel Eşbütünleşme 

 
Eşbütünleşme var. 

Furuoka 
(2016) 

Çin ve Japonya ARDL Sınır Testi Eşbütünleşme var. 

Solarin ve Öztürk 
(2016) 

OPEC Ülkeleri Panel Nedensellik Çift yönlü nedensellik var. 

Hassan vd. 
(2017) 

Pakistan 
Johansen Eşbütünleşme 

 
Eşbütünleşme var. 

 
Galadima ve Aminu 

(2018) 
Nijerya Regresyon Analizi Anlamlı bir ilişki var. 

Uzgören ve Aslan 
(2019) 

MENA Ülkeleri 
Panel Eşbütünleşme 

 
Eşbütünleşme var. 

Çift yönlü nedensellik var. 
Erdoğan vd. 

(2019) 
Türkiye Nedensellik 

Farklı periyotlarda tek ve çift yönlü 
nedensellik var. 

Li vd. 
(2019) 

Çin Panel Kantil Regresyon 
Anlamlı bir ilişki var. 

 
Fadiran vd. 

(2019) 
Seçili Avrupa Ülkeleri Panel Eşbütünleşme Eşbütünleşme var. 

Farhani ve Rahman 
(2020) 

Fransa 
ARDL Sınır Testi 

Granger Nedensellik 
Eşbütünleşme var. 

Çift yönlü nedensellik var. 
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3. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik büyümenin bir göstergesi olarak kişi başına GSYH (GDP) ve doğalgaz 
tüketimi (milyar m3) (GAS) arasındaki ilişki incelenmiştir. 1990 – 2021 dönemini kapsayan yıllık verilerle 
çalışılmıştır. Veriler Dünya Bankası ve British Petrol (BP) internet veri tabanlarından elde edilmiştir. Seriler 
logaritmik dönüşümleri yapılarak analize dâhil edilmiştir. 

 

Şekil 3. Değişkenlere Ait Zaman Yolu Grafiği 
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3.1. Tsong, vd. (2016) Fourier Eşbütünleşme Testi 

Shin (1994) çalışmasında KPSS birim kök testine dayanan bir eşbütünleşme testini literatüre kazandırmıştır. 
Tsong, vd. (2016), Shin eşbütünleşme testine trigonometrik terimleri ekleyerek yapısal kırılmaları dikkate alan 
fourier eşbütünleşme testini geliştirmişlerdir. Eşbütünleşme denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

t t t ty d x     1, 2,...,Tt                                                                                   (1)                                                             

(1) numaralı denklemde 1t t tv   , 1t t tu    , 0 0  , 1 2t t tx x v   şeklinde ifade edilir. tu , sıfır 

ortalama ve 
2
u  varyansa sahip bağımsız ve özdeş bir dağılıma sahiptir. t , sıfır ortalamaya sahip rassal 

yürüyüş sürecini ifade eder. Fourier fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

2 2
sin cost k k

k t k t
f

T T

 
 

   
    

   
                                                                                         (2) 

(2) numaralı modelde T, gözlem sayısını, t trendi ve k, frekans değerini göstermektedir. Test için temel ve 
alternatif hipotez aşağıdaki şekilde gösterilir. 

2
0 : 0uH    

2
1 : 0uH    

Sıfır hipotezi, değişkenlerin arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu ifade etmektedir. Fourier 
fonksiyonlarıyla ifade edilen temel denklem aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

1
0

2 2
sin cos

m
i

t i k k t t
i

k t k t
y t x v

T T

 
   



           
   

                                                             (3)                                       

Test istatistiği aşağıdaki denklem ile elde edilmektedir. 
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2 2 2
1

1

ˆ
T

m
f t

t

CI T S 



                                                                                                                   (4)                                                                

(4) numaralı denklemde 1 1̂
T

t t tS v , en küçük karelerden elde edilen kalıntıların kısmi toplamını ifade 

etmektedir. 
2
1̂ , 1tv ’nin uzun dönem varyansı için tutarlı tahmincisini temsil etmektedir. 

 

3.2. Enders-Jones (2016) Fourier Granger Nedensellik Testi 

Enders ve Jones (2016), yapısal kırılmaları dikkate almayan VAR modelinin aksine bilinmeyen kırılmaları 
tespit etmek için trigonometrik terimleri kullanarak fourier granger nedensellik testini geliştirmişlerdir. 
Doğrusal VAR denklemi yerine deterministik regresörleri aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir. 

1

( )
n

t i t i t
t

z t A Z e 


                                                                      (5) 

(5) numaralı denklemde  , sabit terimler vektörünü, iA , katsayılar vektörünü, te ise hata terimleri vektörünü 

göstermektedir. (5) numaralı denklemde ( )t aşağıdaki şekilde ifade edilir. 

 
'

1 2 3 4( ) ( ), ( ), ( ), ( )t t t t t                                                                       (6) 

Her bir sabit terim it , n sayıda fourier frekansına bağlıdır ve aşağıdaki şekilde gösterilir. 

1

( ) sin(2 / ) cos(2 / )
n

i i i ik ik
k

t a b t a kt T b kt T  


                                              (7) 

VAR modeline trigonometrik fonksiyonların eklenmesiyle elde edilen nedensellik ilişkisinin daha güçlü 
sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Sıfır hipotezi, değişkenler arasında nedensellik ilişkisi olmadığını ifade 
etmektedir. 

 

4. AMPİRİK BULGULAR 

Tablo 6. GDP Serisi için Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF Phillips – Perron 

Düzey Değerleri 

 
Sabit 

 

Sabit ve 
Trend 

 

Sabit 
 

Sabit ve 
Trend 

 

Test İstatistiği -0.012 -2.559 0.138 -2.604 

p - değeri 0.9501 0.3002 0.9635 0.2810 

Birinci Fark Değerleri 

 
Sabit 

 

Sabit ve 
Trend 

 

Sabit 
 

Sabit ve 
Trend 

 

Test İstatistiği -5.483 -5.377 -6.028 -5.952 

p - değeri 0.0001 0.0008 0.0000 0.0002 
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Tablo 7. GAS Serisi için Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF Phillips – Perron 

Düzey Değerleri 

 Sabit 
Sabit ve 
Trend 

Sabit 
 

Sabit ve 
Trend 

Test İstatistiği -2.257 0.169 -0.586 -1.711 

p - değeri 0.1930 0.9966 0.8595 0.7214 

Birinci Fark Değerleri 

 Sabit 
Sabit ve 
Trend 

Sabit 
Sabit ve 
Trend 

Test İstatistiği -5.444 -4.792 -5.479 -5.406 

p - değeri 0.0001 0.0034 0.0001 0.0007 

 

Tablo 6 ve Tablo 7’ye göre doğal gaz tüketimi ve kişi başına GSYH serilerine ADF ve Phillips-Perron birim 
kök testleri uygulanmıştır. Her iki seri de hem sabitli hem de sabitli ve trendli model için birim köklü çıkmıştır. 
Birinci farkı alındığında seriler durağan hale gelmiştir. Değişkenler birinci dereceden bütünleşiktir. 

 

Tablo 8. Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Değişkenler Frekans Test İstatistiği F istatistik Değeri 

GDP GAS 1 0.046*** 44.696*** 

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Test için kullanılacak kritik 
değerler; %10: 0.095, %5: 0.124 %1: 0.198’dir. F testi için kullanılacak kritik değerler, %10: 3.352, %5: 4.066 
ve %1: 5.774’tür. 

 

Tablo 8’de elde edilen eşbütünleşme test sonuçlarına göre F istatistiğinin anlamlı çıkması nedeniyle modelde 
trigonometrik terimlerin kullanılması uygun görülmüştür. Test istatistiği kritik değerlerden küçük çıktığı için 
temel hipotez reddedilememiştir. Kişi başına GSYH ile doğal gaz tüketimi arasında uzun dönemli bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

 

Tablo 9. Nedensellik Test Sonuçları 

Tek Frekanslı Fourier Granger Nedensellik Testi 

 Test İstatistiği 
Asimptotik 

Olasılık 
Bootstrap 
Olasılık 

Gecikme 
Sayısı 

Frekans 

GAS → GDP 6.582*** 0.010 0.019 1 1 

GDP → GAS 0.255 0.613 0.605 1 1 

 

Tablo 9’da doğal gaz tüketimi ile kişi başına GSYH değişkenleri arasındaki nedensellik testi sonuçları 
verilmiştir. Tek Frekanslı Fourier Granger nedensellik testine göre doğal gaz tüketiminden kişi başına 
GSYH’ya doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç, doğal gaz tüketim miktarının 
ekonomik büyüme için belirleyici bir faktör olabileceğini göstermektedir. 

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüzde kullanımı çok yaygın olan doğal gaz Türkiye’de hemen hemen bütün sektörler için vazgeçilmez 
bir enerji kaynağıdır. Ekonomik gelişmişliğin bir ölçütü olan kişi başına GSYH ve doğal gaz tüketimi 
arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada 1990-2021 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Serilere 
öncelikle ADF ve Phillips-Perron birim kök testleri uygulanmıştır. Her iki seri de hem sabitli hem de sabitli 
ve trendli model için birim köklü çıkmıştır. Birinci farkı alındığında seriler durağan hale gelmiştir. 
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eşbütünleşme analiz sonuçlarına göre Kişi başına GSYH ile doğal gaz tüketimi arasında uzun dönemli bir ilişki 
tespit edilmiştir. Doğal gaz tüketimi ile kişi başına GSYH değişkenleri arasındaki nedensellik testi sonuçlarına 
göre doğal gaz tüketiminden kişi başına GSYH’ya doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur. Halen devam 
etmekte olan Ukrayna – Rusya savaşının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini korumaktadır. 
Dünyanın en büyük enerji tedarikçilerinden biri olan Rusya’nın oluşacak şartlara göre göstereceği tavrın, 
dünyada bir enerji krizine yol açacağı beklenen bir sonuçtur. Enerji tedarikinde meydana gelebilecek 
aksaklıklar tüm dünyada olduğu gibi enerji konusunda büyük bir oranda dışa bağımlı olan Türkiye’de de 
ekonomik anlamda olumsuzluklara yol açacaktır. Savaşın oluşturduğu olumsuz iklimden dolayı günümüzde 
birçok ülke enerji konusunda dışa bağımlılığı en aza indirmek ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımını 
arttırmak için politikalar geliştirmektedirler. Türkiye’nin de bu konuda girişimlerinin olduğu bilinmekle 
birlikte gerekli teşvik politikalarının hızlıca hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET  

Son dönemlerde veri bilimi alt alanında yer alan teknolojiler olan makine öğrenmesi, bulut teknolojisi, veri 
madenciliği ve yapay zeka ile ilgili patent başvurularında büyük oranda bir artış meydana gelmiştir. Bu 
çalışmada dünyada meydana gelen veri bilimi alt alanında yer alan teknolojiler olan makine öğrenmesi, bulut 
teknolojisi, veri madenciliği ve yapay zeka ile ilgili patent başvuruları artışında Türkiye’deki üniversitelerin 
payı belirlenmeye çalışılmıştır. Dünyadaki veri bilimi patent başvurularının son beş yıldaki atışına paralel 
olarak Türkiye’deki durumun incelemesi yapılmıştır. İlgili alanda Türkiye ve üniversitelerin patent başvuruları 
Türk Patent Kurumu’nda yayınlanan istatistiki veriler doğrultusunda son beş yıldaki gelişimi belirlenmiştir. 
Dünyadaki, Türkiye’deki ve Üniversitelerdeki patent başvuruları değerlendirilerek veri bilimi alt alanında yer 
alan teknolojiler ile ilgili gelişim ve üniversitelerin bu gelişimdeki yeri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. 
Dünyada yapılan patent başvuruları sayıları WIPO IP Portal’dan elde edilmiştir. Türkiye ve Türkiye’deki 
üniversitelerin başvuru sayıları ise Türk Patent ve Marka Kurumu Portalı’ndan elde edilmiştir. Elde edilen 
veriler ışığında ilgili teknoloji alanlarında yapılan patent başvurularında son beş yıl içerisinde büyük bir artış 
gösterdiği belirlenmiştir. Dünyada yapılan patent başvuru sayısı her yıl düzenli bir şekilde artarken Türkiye’de 
bu artış dalgalı olarak meydana gelmiştir. Çalışılan alanlardaki patent başvurularının ortalama % 20’sini 
üniversiteler oluşturmaktadır. Türkiye’deki araştırmalarda yapay zeka konusunda daha fazla çalışma yapıldığı 
belirlenmiştir. Bulut teknolojisi alanında ise çalışma yok denecek kadar azdır. Makine öğrenmesi, yapay sinir 
ağları ve derin öğrenme teknolojileri ise ortalamalarda kalmıştır. Teknolojinin bu alana kaymaya başladığı 
düşünülürse veri bilimi alanında üniversitelerin daha etkin çalışmaları olabilir. İhtiyaç ve teknoloji trendleri 
göz önünde bulundurularak akademik personel ve öğrencilerin çalışmalarının bu yönde olması konusunda 
yönlendirme yapılabilir şeklinde önerilerde bulunulmuştur.    

Anahtar Kelimeler: Patent Başvurusu, Üniversitelerde Patent Başvurusu, Veri Bilimi, Yapay Zeka, Makine 
Öğrenmesi 

 

ABSTRACT 

Recently, there has been a great increase in patent applications related to machine learning, 67echn technology, 
data mining and artificial intelligence, which are 67echnologies in the data science sub-field. In this study, it 
has been tried to determine the share of universities in Turkey in the increase in patent applications related to 
machine learning, 67echn technology, data mining and artificial intelligence, which are 67echnologies in the 
data science subfield in the world. In parallel with the increase in data science patent applications in the world 
in the last five years, the situation in Turkey has been examined. The development of patent applications of 
Turkey and universities in the related field in the last five years has been determined in line with the statistical 
data published in the Turkish Patent Institute. By evaluating patent applications in the world, Turkey and 
universities, an evaluation was made about the development of 67echnologies in the sub-field of data science 
and the place of universities in this development. The number of patent applications made in the world was 
obtained from the WIPO IP Portal. The number of applications from Turkey and universities in Turkey was 
obtained from the Turkish Patent and Trademark Agency Portal. In the light of the data obtained, it has been 
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determined that there has been a great increase in patent applications made in the related technology fields in 
the last five years. While the number of patent applications made in the world has increased regularly every 
year, this increase has occurred in a fluctuating manner in Turkey. Universities constitute an average of 20% 
of patent applications in the fields of study. It has been determined that more studies have been done on 
artificial intelligence in studies in Turkey. In the field of 68echn technology, there is hardly any work. Machine 
learning, artificial neural networks and deep learning 68echnologies remained in the average. Considering that 
technology has started to shift to this field, universities may have more effective studies in the field of data 
science. Considering the needs and technology trends, it has been suggested that academic staff and students 
can be guided to work in this direction. 

Keywords: Patent Application, Patent Application in Universities, Data Science, Artificial Intelligence, 
Machine Learning 

 

Giriş 

Patent başvurusu teknoloji ve bilginin ne aşamada olduğunu tespit etmek teknolojik değişimin ve 
araştırmaların hangi yöne evrildiği konusunda bir fikir vermektedir. Araştırmacıların bu şekilde bir fikir sahibi 
olmaları inovasyonun modeli, teknolojik gelişme, yenilik ve ilerlemenin hızına etki etmektedir. Böylece 
araştırmaların etkinliği artmış olur ve araştırma araçları ve zamanın verimliliğinde artış olur. Teknolojinin 
yönünün belirlenmesi hakkında elde edilen bilgi ile hangi araştırmaların daha etkin olduğu ve araştırmacıların 
çalışma alanlarını daha verimli alanlardan seçerek zaman ve kaynak maliyetini etkin kullanmalarını sağlar. 
(Evenson ve Kislev, 1976) Günümüzde başarı firmaların ne kadar hızlı yenilik yapabildiklerine bağlı 
olduğundan araştırma alanlarını belirlemek önemlidir. (Fabrizio, 2006) Patent başvurularının alanları da bu 
yönden araştırmacılara ve firmalara bilgi vermektedir.  

Üniversitelerin araştırma alanları geniş bir yelpazeye sahiptir. Tüm patentler içinde üniversite patentleri küçük 
bir orana sahip olsa da bilgilendirici bir rolü vardır. Üniversiteler, “kendi yararına olduğundan” bilgi 
oluşturulması ve yayılması işini yürütmektedirler. Üniversiteler ticari uygulamasının olabileceği araştırmaları 
destekleyeceği düşünüldüğünde patent alma davranışındaki yönelmeler de uygulamalı araştırmalara kaymaları 
yansıtabilir. (Fabrizio, 2006) Üniversite patentleri, benzersizdir ve teknoloji transferi yöntemi oldukları için 
ilginçtir. (Archibugi, 1992) 

Üniversiteler ürettikleri bilgi ile bilimsel ilerlemenin temel kaynaklarından biri konumundadır. Üniversitelerin 
bilgi birikimleri, Ar-Ge yetenekleri ve araştırmacı insan kaynakları göz önüne alındığında patent alma 
davranışlarında teknolojinin gelişim yönüne etki etmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle üniversite patentleri patent 
alma davranışları ve teknolojik gelişimin yönünde belirleyici etkileri söz konusudur.  

 

LİTERATÜR 

Veri Bilimi 

Modern toplumlarda dünyayı algılayan ve bunlara tepki veren sistemlerin çoğalması yönünde bir eğilim söz 
konusudur. Akıllı telefonlar, akıllı evler, akıllı şehirler gibi. Bu bağlamdaki yönelimin artması elde edilen 
verilerin büyümesine ve verilerden elde edilen yeni teknolojik paradigmaların geliştirilmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu açıdan ele alındığında, veri bilimi hayatımızın birçok alanında artan bir etkiye sahip 
olacaktır.  

Veri bilimi, mevcut veriler yardımıyla bir sorunun çözümü için alınacak kararları belirlemeye yardımcı olur. 
Verileri kullanarak içgörü ve anlayış elde etme hedefiyle hareket edilir. Sorun doğru tespit edildiğinde veri 
bilimi daha iyi kararlar alınması ve devamında daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayan eyleme geçirilebilir 
içgörüler kazanılmasına yardımcı olur. Veri bilimi veriden bilgeliğe giden sürece bir yapı kazandırır. Burada 
yapılması gereken kısaca şudur; sorunu anlayın, verileri hazırlayın, örüntüleri çıkarmak için modeller 
oluşturun ve içgörüler elde etmek için bu modelleri kullanın. (Kelleher, Tierney, 2019)   

Veri bilimi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden bilgi ve öngörü elde etmek için bilimsel 
yöntemleri, süreçleri, algoritmaları ve sistemleri kullanan çok disiplinli bir alandır. Veri bilimi veri 
madenciliği ve büyük verilerle ilişkilidir. (Vikipedi, 18.08.2022) 
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Veri bilimi bir sorunu çözmek adına mevcut verilerden bilgi üretir. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda 
çözüm için çıkarak izlenecek yolları bulmak için gerekli ham verilerin bir araya getirilmesi, temizlenmesi, 
analizi ve analizlerden elde edilen sonuçların anlamlı bir hale getirilerek faaliyette bulunulması gibi temel 
süreçlerden meydana gelmektedir.  

Tanımlayıcı Analitik: Tanımlayıcı analitik türünde, tarihsel veriler kullanılarak geçmiş durumlar hakkında 
çıkarım yapmaya çalışılır. Bu analitik yönteminde “Ne oldu?” sorusunun cevabı bulunmaya çalışılır. 
Tanımlayıcı analitik genellikle raporlama için kullanılır. (Gökalp, Kayabay, Çoban, Yandık, Eren, 2018) 

Tanısal Analitik: Tanısal analitik türü mevcut veriler arasındaki ilişkileri ve desenleri bulmak için kullanılır. 
Tanısal analitik yöntemi “Bu neden oldu?” sorusunun cevabı bulunmaya çalışılır.  Tanısal analitik bir sorunla 
ilgili bilgi sahibi olmak ve o sorunun ana nedenlerinin araştırılması için kullanılan yöntemdir. (Gökalp, 
Kayabay, Çoban, Yandık, Eren, 2018) 

Kestirimci Analitik: Kestirimci analitik türünde, tanımlayıcı ve tanısal analitikten elde edilen sonuçlar 
kullanılarak bir eğilim bulunmaya çalışılır. Kestirimci analitik yönteminde “Gelecekte ne olabilir?” sorusunun 
cevabı bulunmaya çalışılır. (Gökalp, Kayabay, Çoban, Yandık, Eren, 2018) 

Yönlendirici Analitik: Yönlendirici analitik türü en karmaşık olanıdır. Yönlendirici analitik türü yalnızca şirket 
içi önceden oluşturulan veriler doğrultusunda bir eğilim bulmanın yanında şirket dışı kaynaklardan elde edilen 
verilerin birlikte analiz edilmesi ve yapılan analizler arasında bir ilişki kurmaya çalışır. Yönlendirici analitik 
yönetiminde “Gelecekte hangi adımları atmalıyım?” sorusunun cevabı bulunmaya çalışılır. (Gökalp, Kayabay, 
Çoban, Yandık, Eren, 2018) 

 

Yapay Zeka 

Yapay zekâ, bir bilgisayarın ya da bilgisayar desteğiyle çalışan bir  makinenin, insana özgü özelliklerle 
sorunlara çözüm bulma, sorunları anlama, verilerden anlamlar çıkarma, genelleme yapma ve daha önce 
yaşanan tecrübelerden öğrenme gibi yüksek mantık gerektiren süreçleri çalışma ve yönetme yeteneği olarak 
tanımlanabilir. (Nabiyev, 2012). 

Slage ise yapay zekayı; sezgisel programlama temelinde bir yaklaşım olarak değerlendirmiştir. (Andrew, 
1991). Akıl ve zekâ kelimeleri karıştırılmaktadır. Akıl, düşünme kavrama, idrak etme, karar verme, önlem 
alma yeteneğidir. Zekâ ise gerçekleri algılama yargılama ve bir sonuca varma yeteneklerinin tümüdür. Kısacası 
zekâyı beynin bilgiyi alıp, hızlı ve doğru analiz etmesi şeklinde tanımlayabiliriz (Tekin, 2006). Yapay zekayı 
zeki makineler yapma bilimi olarak da tanımlayabiliriz. (Pirim, 2006) 

Zayıf yapay zeka makinelerin programlanması sonucu zeki davranışlar gösterebilmesidir. Güçlü yapay zeka 
ise makinelerin programlanması sonucu zeki, şuurlu davranışlarda bulunmasıdır. Ancak bu tanım tartışmalıdır 
(Tekin, 2006).  

Yapay zekâ görüşleri dört grupta incelenebilir; (Öztürk, Şahin, 2018)  

İnsan gibi düşünmek  

Akıllıca düşünmek  

İnsanca hareket etmek  

Akıllıca hareket etmek  

 

Yapay zekâ mantığının altında aslında öğrenme becerisi yatar. Yapay zekada sahip olduğumuz veri setlerini 
inceleyerek, bu veri setleri üzerinden çözüme kavuşturmak istediğimiz sorularla ilgili geliştirdiğimiz 
algoritmalar aracığıyla öğrenme gerçekleştirilir. Algoritma belli bir hedefe ulaşmak için yapılan işlemler 
dizisidir. Yapay zeka algoritmaları veriler ile besler. Makine öğrenmesi ise algoritmaları kullanarak onlara 
öğrenme yeteneği kazandırır.  

Yapay zeka bir insanın ulaşamayacağı ölçekte olan verileri anlamlı hale getirebilir. Bu durum ise büyük iş 
avantajları sağlamaktadır. Yapay zeka kullanılarak daha fazla verimlilik, yeni gelir fırsatları ve daha yüksek 
düzeyde müşteri sadakati elde etmek mümkündür. Büyük ölçekteki verilerin yorumlanmasıyla elde edilen bu 
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tür bilgiler kurumlar için hızla rekabetçi bir avantaj haline gelmeye başlamıştır. Kurumlar, yapay zeka 
sayesinde kısa bir sürede daha fazla işlemi gerçekleştirebilir, kişiselleştirilmiş ve cazip müşteri deneyimleri 
oluşturabilir ve daha yüksek düzeyde kârlılığı desteklemek üzere iş sonuçlarını tahmin edebilir duruma 
gelmiştir. 

 

Makine Öğrenmesi 

Makine Öğrenmesi, bir bilgisayarın doğrudan ve açık verilen talimatlar olmaksızın öğrenmesine yardımcı 
olmak için matematiksel modelleri kullanma işlemidir. (TTGV Raporu, 2020) Makine öğrenmesi, bilgisayar 
sistemlerini kullanırken açıkça tanımlanmış görevler yerine mevcut veriler ve çıkarımlara bağlı olarak 
görevleri gerçekleştirmek için kullanacağı algoritmalar ve istatistiksel modeller oluşturmadır. Makine 
öğrenmesinde temel olan, gözlenen açık bir veriden saklı bir modelin çıkarılması durumudur. (Alpaydın, 2019) 

Makine öğrenmesi, giderek daha karmaşık gelen dünyaya anlam verilmesine yardımcı olacaktır. Gün geçtikçe 
baş döndürücü bir hızla kayıtlara eklenen verilerin anlamlandırılması için makine öğrenmesine ihtiyacımız 
bulunmaktadır çünkü elde edilen bu veriler sensörlerin başa çıkabileceğinden ve insan beyninin 
işleyebileceğinden çok fazla bir boyuta ulaşmıştır. (Alpaydın, 2019) 

Makine öğrenmesinin, bir görevin açıkça tanımının yapılmasına ihtiyaç duyulmadan öğrenme yeteneğine sahip 
olması gibi büyük bir avantajı vardır ve bu durum özellikle uzay çalışmaları için büyük bir avantajdır. Uzay 
çalışmalarında insansız araç ve robot kullanımı daha avantajlı ve daha basit olacaktır. 

Makine öğrenmesinde kullanılan iki tür algoritma vardır. 

Denetimli Makine Öğrenmesi; Veri uzmanı bir rehber rolü üstlenerek algoritmaya hangi sonuçlara varması 
gerektiğini öğretir. Denetimli öğrenimde algoritma ezber yapar gibi, daha önceden etiketlenmiş ve tanımlanmış 
bir çıktısı olan veri kümeleri ile eğitilir. Denetimli makine öğrenimi algoritmaları en yaygın olarak 
kullanılanlardır. Doğrusal ve lojistik regresyon, çoklu sınıf sınıflandırması ve destek vektör makineleri gibi 
algoritmalar örnek olarak verilebilir.  

Denetlenmeyen Makine Öğrenmesi; bir insan tarafından sürekli ve yakın kılavuzluk sağlanmadan bilgisayarın 
karmaşık süreçleri ve modelleri öğrendiği daha bağımsız bir algoritmadır. Denetlenmeyen makine öğrenimi, 
etiketleri veya spesifik, tanımlanmış bir çıktısı olmayan verilere dayalı eğitimi içerir. Bu öğrenme biçiminde 
ezber yapar gibi durum söz konusu değildir algoritma benzerlikler kullanarak çıkarımlar yapar ve öğrenme 
işlemini yürütür. K-ortalamalar kümelemesi, temel ve bağımsız bileşen analizi ve ilişkilendirme kuralları 
denetlenmeyen makine öğrenimine örnek olarak verilebilir. 

Makine öğrenimi algoritmaları hedeflenen sonuca göre birkaç sınıfa ayrılabilmektedir: (Vikipedi, 
18.08.2022)  

Gözetimli öğrenme; Girdileri hedef çıktılara eşleyen bir işlev üretir. 

Gözetimsiz öğrenme; Bir girdi kümesi modeller. 

Pekiştirmeli öğrenme; Dünya algısına dayalı bir öğrenme biçimi. Her eylem ortamda bir etki oluşturmakta ve 
ortam, öğrenme algoritmasına yol gösteren ödüller biçiminde dönütler vermektedir. 

Yarı gözetimli öğrenme; Uygun işlev ya da sınıflandırıcılar oluşturmak için etiketli ve etiketsiz örnekleri 
birlikte ele alır. 

Öğrenmeyi öğrenme; Önceki deneyimlerden yararlanır.  

 

METOD VE MATERYAL 

Son dönemlerde veri bilimi alt alanında yer alan teknolojiler olan makine öğrenmesi, bulut teknolojisi, veri 
madenciliği ve yapay zeka ile ilgili patent başvurularında büyük oranda bir artış meydana gelmiştir. Bu 
çalışmada piyasada meydana gelen veri bilimi alt alanında yer alan teknolojiler olan makine öğrenmesi, bulut 
teknolojisi, veri madenciliği ve yapay zeka ile ilgili patent başvuruları artışında Türkiye’deki üniversitelerin 
payı belirlenmeye çalışılmıştır. Dünyadaki veri bilimi patent başvurularının son beş yıldaki artışına paralel 
olarak Türkiye’deki durumun incelemesi yapılmıştır. İlgili alanda Türkiye ve üniversitelerin patent başvuruları 
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Türk Patent Kurumu’nda yayınlanan istatistiki veriler doğrultusunda son beş yıldaki gelişimi belirlenmiştir. 
Dünyadaki, Türkiye’deki ve Üniversitelerdeki patent başvuruları değerlendirilerek veri bilimi alt alanında yer 
alan teknolojiler ile ilgili gelişim ve üniversitelerin bu gelişimdeki yeri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. 
Dünyada yapılan patent başvuruları sayıları WIPO IP Portal’dan elde edilmiştir. Türkiye ve Türkiye’deki 
üniversitelerin başvuru sayıları ise Türk Patent ve Marka Kurumu Portalı’ndan elde edilmiştir. 2017-2022 
yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. 2022 yılı ilk 6 ayın verileri de bu analize dahil edilmiştir. 2022 yılının 
ilk 6 ayındaki sayılara bakıldığında yılın sonunda bir önceki yıla göre bir artış olacağı tahmin edilmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

 

Dünya’da yapay zeka ile ilgili patent başvurularına bakıldığında yıllara göre bir artış gözlenmektedir. 
Türkiye’deki başvurular incelendiğinde ise bir artış söz konusu ama dalgalanmalar da bulunmaktadır. 
Dünya’da yapılan patent başvurularında düzenli bir artış gözlenmektedir.  

 

 

Türkiye’de yapay zeka ile ilgili patent başvurularına bakıldığında üniversitelerin payının her yıl için hemen 
hemen aynı düzeyde olduğu görünmektedir. Bu oran % 19’dur. Her yıl için başvurularda üniversitelerin de yer 
aldığı görünmektedir.    
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Dünya’da makine öğrenmesi ile ilgili patent başvurularına bakıldığında yıllara göre düzenli bir artış 
gözlenmektedir. Türkiye’deki başvurular incelendiğinde ise başvuru sayılarında dalgalanmalar bulunmaktadır.  

 

 

 

Türkiye’de makine öğrenmesi ile ilgili patent başvurularına bakıldığında üniversitelerin her yıl için bu alanda 
patent başvurusu yapmadığı görülür. Başvurulardaki payında da dalgalanmalar söz konusu ancak başvuru 
yapılan yıllardaki oranı ise % 20’nin üzerindedir.  
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Dünya’da derin öğrenme teknolojisi ile ilgili patent başvurularına bakıldığında yıllara göre düzenli bir artış 
gözlenmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında ise büyük bir artış bulunmaktadır. Türkiye’deki başvurular 
incelendiğinde ise başvuru sayılarında artış olmuş ancak son 3 yılda (2019-2021) başvurular sabit kalmıştır.  

 

 

 

Türkiye’de derin öğrenme ile ilgili patent başvurularına bakıldığında üniversitelerin son yıllarda bu alanda 
patent başvurusu yaptığı görülür. 2019 yılında oran % 40 iken bu oran 2020 ve 2021 yıllarında % 20’ye 
düşmüştür.  
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Dünya’da yapay sinir ağları ile ilgili patent başvurularına bakıldığında 2020 yılına kadar düzenli bir artış 
olmasına rağmen 2020-2021 yıllarında aynı düzeyde kaldığı gözlenmektedir. Türkiye’deki başvurular 
incelendiğinde ise başvuru sayılarında dalgalanmalar olmasına rağmen son yıllara göre düşüş olduğu 
görünmektedir.  

 

 

 

Türkiye’de yapay sinir ağları ile ilgili patent başvurularına bakıldığında üniversitelerin 2018 yılında bu alanda 
patent başvurusu yaptığı görülür. 2018 yılındaki oran ise % 20’nin altındadır. 
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Dünya’da veri tabanı teknolojisi ile ilgili patent başvurularına bakıldığında aynı düzeyde başvuru olduğu 
gözlenmektedir. Türkiye’deki başvurularda ise düşüş olduğu görünmektedir. 

 

  

 

Türkiye’de veri tabanı ile ilgili patent başvurularına bakıldığında üniversitelerin 2017 yılında bu alanda patent 
başvurusu yaptığı görülür. 2017 yılındaki oran ise % 50’dir. Ancak sonraki yıllarda bu alanda bir başvuru 
yapılmamıştır. 
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Dünya’da bulut teknolojisi ile ilgili patent başvurularına bakıldığında 2020 yılına kadar düzenli bir artış 
gözlenirken 2020-2021 yıllarında yüksek oranda bir artış gözlenmektedir. Türkiye’deki başvurular 
incelendiğinde ise başvuru bulunmadığı ancak 2019 yılında sadece bir başvuru yapılmıştır.   

 

 

 

Türkiye’de bulut teknolojisi ile ilgili patent başvurularına bakıldığında bu alanda sadece 2019 yılında bir 
başvuru yapıldığı ve bu başvuruda üniversite tarafından yapılmıştır.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi ve dijitalleşmenin hayatımızda daha çok yer almasıyla elde 
edilen veriler çoğalmakta şu anda elimizde olan büyük veri gelecekte çok daha büyük bir haline dönüşecektir. 
Bu veriler sayesinde daha isabetli kararlar almaya ve daha isabetli çözümler üretmeye başlayacağız. Dünyanın 
gündeminde artık akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı arabalar, insansız araçlar ve uzayın bilinmezleri, 
gezegenlerin yaşanabilirliği olduğu düşünülürse bizim de bu alanda söz sahibi olabilmemiz için yapay zeka, 
makine öğrenmesi, veri madenciliği alanlarında daha çok çalışma yapmamız gerekmektedir.  

Patent başvurularındaki duruma bakıldığında Türkiye’de bu alanda bir boşluk olduğu ortaya çıkmıştır. 
Üniversitelerin teknolojik bilgi ve fikirler üreten kurumlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu alanda 
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lokomotif görevini üniversitelerin üstlenmesi gerekmektedir. Üniversitelerin araştırma alanlarını bu yönde 
geliştirmeleri ve bilim insanları ve araştırmacılarına bu alanda daha çok destek vermeleri gerekmektedir.     
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ÖZET 

Gelir eşitsizliği gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak küresel ölçekte hızla artmakta, bu durum bir yandan 
sürdürülebilir büyümeyi engellerken diğer taraftan toplumsal huzuru ve barışı bozmaktadır. Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan ülkeler ise özgürlüklerini kazandıktan sonra Sovyetler döneminden 
miras kalan birçok problemle savaşmak zorunda kalmıştır. Ancak bu problemlerden biri olan eşitsizlik konusu 
literatürde oldukça az incelenmiştir. Bu doğrultuda, mevcut çalışmanın amacı Asya ve Türkiye’deki gelir 
eşitsizliğine etki eden faktörlerin incelenerek bu doğrultuda çeşitli politika önerilerinin sunulmasıdır. Çalışma 
kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve 
Moğolistan incelenmiş, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın veri setinin kısa olması nedeniyle iki 
farklı model kurulmuştur. İlk modelde 1995-2003 dönemi 8 ülke için birlikte incelenirken, ikinci modelde bu 
üç ülke analize dahil edilmeyerek 1995-2015 dönemi incelenmiştir. Bu ülkelerin diğer alanlardaki verilerinin 
de kısıtlı olması gelir eşitsizliğini etkileyen faktörler seçilirken de oldukça büyük bir kısıt oluşturmuştur. Veri 
setinin erişilebilirliğine bağlı olarak dönem seçilmiş ve reel GSYİH, doğumda yaşam beklentisi, toplam nüfus 
ve kentsel nüfus değişkenler olarak belirlenmiştir. İlk modelin analiz sonucuna göre reel gelir ve kentleşme 
gelir eşitsizliğini azaltırken, doğumda yaşam beklentisi ise artırmaktadır. Uzun dönem panel sonucu 
incelendiğinde, gelir ve doğumda yaşam beklentisi değişkenlerinin gelir eşitsizliğini artırdığı belirlenmişken, 
nüfusun gelir eşitsizliğini azalttığı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Gelir Eşitsizliği, Orta Asya, Panel Veri Analizi 

Jel Kodlar: D31, D33, O15 

 

ABSTRACT 

Income inequality is increasing rapidly on a global scale regardless of the level of development, which prevents 
sustainable growth on the one hand and disrupts social peace and tranquillity on the other. The countries 
established after the collapse of the Soviet Union had to fight many problems inherited from the Soviet era 
after gaining their freedom. However, one of these problems, inequality, has been examined quite little in the 
literature. In this respect, the aim of the current study is to examine the factors affecting income inequality in 
Asia and Turkey and to present various policy recommendations in this direction. Within the scope of the 
study, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan and Mongolia were 
examined and two different models were established due to the short data set of Azerbaijan, Uzbekistan and 
Turkmenistan. In the first model, the period of 1995-2003 period for 8 countries were examined together, while 
in the second model, these three countries were not included in the analysis and the period of 1995-2015 was 
examined. The fact that the data of these countries in other areas are also limited has created a great constraint 
when selecting the factors affecting income inequality. Depending on the accessibility of the data set, the 
period was chosen and real GDP, life expectancy at birth, total population and urban population were 
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determined as variables. According to the results of the first model, real income and urbanization reduce 
income inequality and increase life expectancy at birth. When the long-term panel result was examined, it was 
determined that the variables of life expectancy in income and birth increased income inequality, while it was 
found that the population reduced income inequality.  

Keywords: Income Inequality, Central Asia, Panel Data Analysis 

 

GİRİŞ 

Gelir eşitsizliği son dönemde oldukça üzerinde durulan bir konu olmakla beraber yine de dünya genelinde gelir 
eşitsizliğinde artış görülmektedir. COVID-19 pandemisi ile artan gelir eşitsizliği nedeniyle, dünyadaki en 
zengin 10 adamın serveti iki katına çıkarken, dünya nüfusunun %99’u servet kaybı yaşamıştır. Pandeminin 
başlamasından bu yana her 26 saatte bir yeni bir milyarder ortaya çıkmış, 160 milyondan fazla insan ise 
yoksulluk sınırına itilmiştir. 1995'ten bu yana, en tepedeki %1, insanlığın en alttaki %50'sinden yaklaşık 20 
kat daha fazla küresel servet elde etmektedir. Gelir eşitsizliğinin artması sosyal ve ekonomik olarak yarattığı 
sorunların dışında her gün en az 21.300 kişinin ölümüne katkıda bulunmaktadır. Her dört saniyede bir eşitsizlik 
en az bir kişinin ölümüne neden olmaktadır (Oxfam, 2022). 

Gelir eşitsizliği hem ulusal hem de küresel bir tehdit olarak görülmekte ve gelir eşitsizliğinin özellikle büyüme 
üzerindeki etkileri sıklıkla incelenmektedir (Castelló-Climent, 2010). Literatürde eşitsizliklerin uzun dönemde 
büyümeyi düşürdüğünü gösteren bir dizi çalışma bulunmaktadır (Halter vd., 2014). Eşitsizlik, ekonomik 
verimliliği ve büyümeyi üç temel kanaldan negatif etkilemektedir. Birincisi, bireysel ekonomik potansiyelin 
gerçekleştirilmesi ve yetenek ve kaynakların yanlış tahsisinden kaynaklanmaktadır. Eğitim veya kredi gibi 
gelir yaratma fırsatlarına erişimin olmaması, yetenekli kişilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini 
engelleyerek çaba, tasarruf ve yeniliğe yönelik teşviklerini azaltmaktadır. Ayrıca, mevcut kaynakların yanlış 
tahsis edilmesine neden olarak ortalama getiri oranlarını düşürmektedir. Kredi eksikliği nedeniyle iyi yatırım 
projeleri üstlenilmezken vasat projeler destek bulmaktadır. Bu mekanizma, okula devam edemeyen yoksul bir 
ailenin yetenekli çocuğundan; tekel tarafından kontrol edilen bir sektöre giremeyen dinamik, yenilikçi bir 
girişimciye; vatandaşların çoğunluğundan ziyade seçkin bir grubun tüketeceği kamu mallarına kadar her 
düzeyde geçerlidir (Bourguignon ve Dessus, 2009). İkincisi, kamuda karar alma süreçleri, ekonomik sistemin 
düzenlenmesi ve adalet sürecindeki verimsiz kurumların kalıcılığından kaynaklanmaktadır. Eşit olmayan 
siyasi haklar veya bir grup vatandaş tarafından siyasi iktidarın ele geçirilmesi, verimsiz kurumların reformunu 
engellemektedir. Buna karşılık, yetersiz kurumlar ayrımcılığa uğrayan nüfusta çaba, tasarruf ve girişimciliğe 
karşı caydırıcılar yaratmaktadır (Bourguignon ve Dessus, 2009). Üçüncüsü ise siyasi gerilim ve çatışmadan 
kaynaklanmaktadır. Nüfusun bir kısmının gelir yaratma olanaklarından sürekli olarak dışlanması ve aynı 
grubun kamuoyunda karar alma sürecinde söz sahibi olmaması kaçınılmaz olarak sosyal ve politik gerilimlere 
yol açmaktadır. Siyasi ve ekonomik güce sahip olanlar bu gerilimleri bastırabilmekte, ancak bu caydırıcılık 
dolaylı veya açık bir şekilde üretken faaliyetlere yatırılabilecek kaynak miktarını azaltan bir maliyete neden 
olmaktadır (Bourguignon ve Dessus, 2009). Ayrıca temelde küçük gibi görünen gelir eşitsizliği, fırsat 
eşitsizliği yaratarak nesiller yoluyla aktarıma uğrayarak kalıcı olma eğilimi göstermektedir. Eşitsizlik tuzağı 
denilen bu süreçte yoksul grupta doğan nesiller gelir yaratma olanaklarına sınırlı erişime sahipken, yüksek 
gelirli seçkinlerin ekonominin veya politika oluşturma sisteminin bir parçası üzerindeki tekel güçlerini 
kullanarak kendi geleceklerinin konumunu korumaktadır (Bourguignon vd., 2006). Belirli grupların fırsat 
eşitsizliği nedeniyle toplum içerisinde sürekli olarak bastırılması zaman içerisinde çatışmalara neden 
olmaktadır (Ostby, 2006; Ippolito ve Cicatiello, 2019). 

Küresel ekonomi incelendiğinde Asya ülkeleri son dönemde hızlı büyümesi ile oldukça dikkat çekmektedir. 
Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndan ayrılması ile başlayan süreçte hızlı gelişim sergilemesi, 1960'larda ve 
1970'lerde Kore, Tayvan, Hong Kong ve Singapur'un Asya Kaplanları olarak ortaya çıkması, ardından 1978'in 
sonlarında Çin ve Hindistan ekonomisinin liberalleşmesiyle güçlendirilmiş bir reform ve açılım süreciyle diğer 
Asya ülkelerinin ekonomisini de yönlendirmesi sonucunda hızlı bir gelir artışı yaşanmıştır (Wan vd., 2021). 
Grafik 1, GSYİH’nın çeşitli bölgelerdeki gelişimini göstermektedir. Grafik incelendiğinde 1960’lı yıllarda 
Kuzey Amerika ve Avrupa ve Orta Asya bölgeleri dışında dünyanın tamamının benzer bir noktada olduğu 
görülmektedir. Ancak bu dönemden sonra özellikle 1970’li yıllar itibariyle Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 
hızlı bir gelir artışı söz konusu olmuştur. Doğu Asya ve Pasifik 2008 Finansal Krizi’nden göreli olarak daha 
az etkilenerek, 2010’lu yıllar itibariyle diğer bölgeleri geride bırakmıştır. Bununla beraber, 1980’li yıllarda 
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Latin Amerika ve Karayipler’de hızlı bir gelir artışı olurken, 2010’lu yıllardan itibaren ise, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ve Güney Asya diğer gruplardan ayrılmaya başlamıştır. Bu grafik Asya’nın tüm dünya için neden bu 
kadar önemli olduğunu ve son dönemde literatürde sıklıkla incelenmesinin gerekçesini ortaya koymaktadır. 

 

 

Grafik 1. Dünya Genelinde Reel GSYİH’nın Seyri        Kaynak: Dünya Bankası (milyon dolar) 

 

Asya ülkelerinde her ne kadar hızlı bir gelir artışı yaşansa da aynı zamanda büyük bir kısmında gelir eşitsizliği 
son birkaç on yılda şiddetli bir şekilde artmıştır. Son dönemde ticaretin de artmasıyla ortaya çıkan hızlı gelir 
artışı sadece ülkeler arasında değil ülkelerin kendi içerisinde de gelir eşitsizliğinin artmasına neden olmuştur. 
Güney Asya ve Doğu Asya gibi bölgeler, son otuz yılda gelir eşitsizliğinde keskin bir artışa tanık olmuştur 
(De ve Halder, 2016). Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki yüksek gelir artışlarına rağmen hala gelişmekte olan 
ülke statüsünde olması bu ülkelerdeki yüksek gelir eşitsizliği ile ilişkilendirilmektedir. Özellikle vergilendirme 
yapısındaki sorunlar gelir eşitsizliğinin artmasına neden olmaktadır. Bölgedeki çoğu ülkede, büyük ölçüde 
düşük ve orta gelir gruplarına büyük yükler getiren tüketim vergileri uygulanmaktadır. Ayrıca vergilerin 
sermaye kazancı ve mülklerden ziyade emek gelirine yönelik olması vergi sisteminin yüksek gelir gruplarının 
servetinin yoğunlaştırmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak, temel hizmetlere eşit olmayan erişim, eğitim, 
sağlık ve finansal kurumlardaki zayıflıklar ve dini ve kültürel faktörlerden kaynaklanan sosyal dışlanma da 
Asya'daki bölgesel gelir eşitsizliğini açıklamada çok önemlidir (Deyshappriya, 2017). Şekil 1, 2019 yılında 
dünya genelinde Gini Endeksi’ni göstermektedir. Gini Endeksi gelir eşitsizliğini göstermede yaygın olarak 
kullanılan ölçütlerden biridir. Gini Endeksi yükseldikçe gelir eşitsizliği de artmaktadır. Dünya genelinde 
bakıldığında gelir eşitsizliğinin Amerika kıtası ve Afrika’da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 
içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi Asya ülkesinde de gelir eşitsizliği yüksektir. Ancak Asya 
ülkelerinin tamamına dair verinin bulunmaması tam karşılaştırma yapma imkânı vermemektedir. Ancak 
mevcut çalışmada örneklem olarak seçilen ülkelere dair bir fikir vermektedir. Buna göre gelir eşitsizliği analiz 
örneklemi içerisinde en düşük Azerbaycan’da iken en yüksek Türkiye’de görülmektedir.   
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Şekil 1. Dünya Genelinde Gini Endeksi             Kaynak: Our World in Data 

 

Asya ülkelerinin hepsi kendine özel tarihsel koşullar altında farklı kurumsal özellikler barındırmaktadır. 
Bangladeş ve Çin kır ve kent arasında gelir eşitsizliğinin yaygın olduğu bir bölgedir. Bununla beraber Çin Mao 
döneminde daha eşitlikçi bir yapıdayken küresel ekonomiye açılmakla beraber eşitsizlikler artmıştır.  Güney 
Kore küreselleşmeye rağmen eşitlikçi bir yapıda kalırken, kapsamlı toprak reformu ve azınlıkların fiilen 
yokluğu Japonya'nın eşitlikçi yapı ile büyümesinin ana nedenlerinden biridir (Lee, 2010). Bu nedenle özellikle 
bölgesel koşulları da dikkate alarak belli ülkelerin beraber değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Güney Asya 
ve Pasifik ile Kuzey ve Orta Asya’nın sahip olduğu sosyoekonomik koşullar ve tarihsel süreç birbirinden 
oldukça farklılık arz etmektedir. Bu nedenle, mevcut çalışma kapsamında Orta Asya ülkeleri incelenmiş, bu 
ülkelere ek olarak soydaşlık ve tarihsel/kültürel geçmişlerinin yakınlığı nedeniyle analize Türkiye de dahil 
edilmiştir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber Orta Asya ekonomileri, vergi kaçakçılığı, özel mülkiyete geçiş ve 
istihdamla ilgili sorun riskini en aza indirmek için Doğu Avrupa ve Kafkasya'daki post komünist devletlerden 
farklı olarak “büyük sıçrama” politikası yerine uzun ve kademeli bir ekonomik geçiş yolu seçmiştir.  Bu 
dönemde uzun süreli bir ekonomik geçiş politikası, bağımsızlığın ilk on yılında, hükümetler piyasa ilkelerini 
benimsemek için ekonomik reformlar uyguladıkça, uzun vadeli bir yoksulluğa yol açmıştır. Geniş çapta 
özelleştirmeler ve serbest piyasa fiyatlandırması halihazırda var olan yoksulluk açığını genişletmiş ve sınıflar 
arasında eşit olmayan gelir dağılımını teşvik etmiştir. 2000’li yılların başlangıcı ile Orta Asya'da yeni 
ekonomik büyüme kıvılcımları görülmeye başlanmıştır. Ülkeler bu dönemde on yıl süren aşırı ekonomik 
sıkılaşmanın, tedarik zinciri krizlerinin, yapısal olarak önemli ve başarısız olamayacak kadar büyük 
işletmelerin kapanışlarının ve bunun sonucunda mutlak işsizliğin etkilerinden kurtulmaya başlamıştır.  
Mülkiyet reformu ve Sovyet sonrası tüm ekonomilerde komünist ekonomik yapının çökmesi, nüfusun tüm 
gelir gruplarının refahını farklı yönlerden etkilemiştir. Büyüyen iş sektörü ve özel mülkiyetin teşviki, çeşitli 
gelir düzeyleri açısından karışık sonuçlar doğurmuştur (Komolov, 2020).  

Sovyetler Birliği, Orta Asya ülkelerini belli alanlara tahsis etmiş ve tek sektörlü uzmanlaşmalarına neden 
olmuştur. Bu durumda ülkeler belli alanlarda ucuz bir tedarikçi konumuna gelmiştir. Özellikle Kırgızistan ve 
Tacikistan ekonomileri, Sovyetler Birliği ortalamasından birkaç kat daha az kişi başına üretim yapan tamamen 
tek sektör ekonomileri haline gelmiştir (Komolov, 2020). Grafik 2, Orta Asya ülkeleri ve Türkiye’de gelir 
eşitsizliğinin 1995 yılından itibaren seyrini göstermektedir. Orta Asya ülkelerine ait verilerinin sınırlı olması 
Sovyetler Birliği’nden önceki süreci göstermekte yetersiz kalmaktadır. Ancak grafik incelendiğinde Tacikistan 
ve Moğolistan’daki artış görülmekle beraber diğer ülkelerde oldukça sınırlı bir düşüş bulunmaktadır. Ayrıca 
eşitsizlik değerleri oldukça yüksektir. 
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Grafik 2. Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye’de Gelir Eşitsizliğinin Seyri          Kaynak: SWIID 

 

Sovyetler Birliği insanların performanslarına ve toplumsal katkılarına bağlı olarak ihtiyaçlarını ücretsiz olarak 
karşıladıkları bir sistem geliştirmiştir. Ancak bu sistemle beraber yolsuzluk ve rüşvet toplumun tüm gelir 
gruplarında yaygınlaşmıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Orta Asya ülkelerinin bir kısmında 
yaklaşık on yıl süren bir tedarik zinciri ve işsizlik kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Büyük ölçekli özelleştirme 
ve piyasa ekonomisine yönelik adımlar, gelir eşitsizliğini ve kamu desteğine ihtiyaç duyan insan sayısını 
artırmıştır. Özelleştirmenin ilk aşamalarında, birçok işletme, üretkenliği ve karı artırmak için emek bazlı katı 
gereklilikleri belirleyen özel ellere geçmiştir. Daha sonra sistemin zaman içerisinde işlerlik kazanması ile 
beraber özel mülkiyet, yeni iş ilişkilerinin varlığını teşvik etmiş ve eskimiş kayırmacılığa dayalı geleneksel iş 
ilişkilerini ortadan kaldırarak rekabetçi ve kalite odaklı yeni bir işgücü piyasası yaratmıştır. Bu toparlanma 
döneminde gelir eşitsizliği sınırlı oranda normalleşmeye başlamıştır (Komolov, 2020).  2000’li yıllardan 
itibaren gelir eşitsizliğinin göreli olarak düşüşü Grafik 2 üzerinden de okunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve 
Moğolistan’daki gelir eşitsizliğine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Azerbaycan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’ın veri setinin kısa olması nedeniyle iki farklı model kurulmuştur. İlk modelde 1995-2003 
dönemi incelenerek 8 ülke beraber incelenirken, ikinci modelde bu üç ülke analize dahil edilmeyerek 1995-
2015 dönemi incelenmiştir. Bir sonraki bölümde konu ile ilgili literatür verilecek, daha sonra metodoloji kısmı 
yer alacak, son olarak da sonuçlar verilecektir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Literatür taraması kapsamında bütün Asya ülkelerine dair incelemede bulunulmuştur. Yapılan çalışmalar 
incelendiğinde genelde Asya kıtasının belirli bir bölgesi üzerinde yoğunlaşıldığı, sınırlı sayıda ise genel Asya 
çalışmalarının olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmalar kapsamında genelde gelir eşitsizliğine etki ettiği 
düşünülen spesifik bir alanla ilgilenildiği ve bütüncül bir araştırmanın kısıtlı olduğu görülmüştür. Bununla 
beraber bütün çalışmalarda panel veri analizlerinden yararlanılmıştır. Literatür özeti Tablo 1’de verildiği 
gibidir. 
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Makale Seçilen Ülkeler Model Sonuç 
Vadlamannati, 
2008 

Güney Asya ülkeleri Sabit etkiler modeli Askeri harcamaların gelir eşitsizliğini artırdığı 
belirlenmiştir. 

Lee, 2010 Bangladeş, Tayland, Hindistan, Endonezya, Japonya, 
Çin, Kore, Malezya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka 

EKK, 2EKK, sabit ve 
rassal etkiler modeli 

Küreselleşme ve ticari açıklık gelir eşitsizliğini doğrusal 
olmayan şekilde etkilemektedir. 

Kar ve Saha, 2012 Bangladeş, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, 
İran, İsrail, Ürdün, Yemen, Kuveyt, Malezya, Umman, 
Pakistan, Filipinler, Suudi Arabistan, Singapur, Güney 
Kore, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap 
Emirlikleri,   

EKK ve sabit etkiler 
modeli 

Yolsuzluk, gölge ekonomisi ve küreselleşme gelir 
eşitsizliğini artırmaktadır. Kişi başına düşen gelir düzeyi, 
yükseköğretime kaydolmak ve hizmet sektörü gelir 
eşitsizliğini azaltmaktadır. 

Kanbur ve 
Zhuang, 2013 

Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler Dinamik model Şehirleşmenin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisi ülkeler 
arasında farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde azaltıcı 
bazı ülkelerde artırıcı etkiye sahiptir. 

Claus vd., 2013 Bangladeş, Butan, Kamboçya, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Hong Kong, Nepal, Çin, Japonya, Hindistan, 
Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Lao Demokratik Halk 
Cumhuriyeti, Makao, Çin, Malezya, Maldivler, 
Moğolistan, Sri Lanka, Tayland, Myanmar, Pakistan, 
Filipinler, Singapur, Vietnam 

Panel veri analizi Sağlık ve eğitime yapılan devlet harcamaları gelir 
eşitsizliğini azaltmaktadır. Ayrıca sosyal koruma 
harcamaları gelir eşitsizliğini artırırken, devletin konut 
harcamaları gelir eşitsizliğini artırmaktadır.  

Li ve Yu, 2014 Bangladeş, Çin, Hong Kong, Hindistan, Ürdün, 
Endonezya, Malezya, Nepal, Filipinler, Singapur, Sri 
Lanka, Tayland, Japonya, Kazakistan, Kore, Pakistan, 
Türkiye, İsrail 

Sabit etkiler model ve 
Arellano-bond GMM 

Finansal reformlar, kredi kontrolünün kaldırılması, daha 
iyi bankacılık denetimi ve güvenlik piyasası gelişimi gelir 
eşitsizliğini azaltmaktadır. Ancak kamu harcaması gelir 
eşitsizliğini artırmaktadır.  

Wong, 2015 Avustralya, Kamboçya, Çin, Endonezya, Japonya, 
Güney Kore, Laos, Tayland, Malezya, Moğolistan, 
Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Filipinler, Singapur, 
Vietnam, Doğu Timor 

Otoregresif AR(1) Sağlıkla ilgili harcamaların gelir eşitsizliğini azalttığı 
tespit edilirken, sosyal yardım harcamaları için tersi 
geçerlidir. Sonuçlar ayrıca küreselleşmenin ekonomik, 
demografik ve politik faktörleri kontrol ettikten sonra bile 
gelir eşitsizliğini güçlü bir şekilde şiddetlendirdiğini 
göstermektedir. 

Park ve Mercado, 
2015 

37 Asya ülkesi Panel veri analizi Finansal katılımın gelir eşitsizliğini azalttığı bulunmuştur.  

Cho ve Ramirez, 
2016 

Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, 
Tayland, Vietnam 

FMOLS Doğrudan yabancı yatırım girişlerinin kısa vadede gelir 
eşitsizliğini artırma eğiliminde olduğu, ancak uzun vadede 
azalttığı belirlenmiştir. Ayrıca eğitim gelir eşitsizliğini 
negatif etkilemektedir.  

De ve Halder, 
2016 

Bütün Asya ülkeleri EKK ve sabit etkiler 
modeli 

Pasifik hariç, Asya'nın geri kalan bölgeleri, büyüme ve 
eşitsizlik arasında ters U ilişkisinin bir belirtisini 
gösteriyor. Asya'daki eşitsizliğin önemli belirleyicileri 
ticaretin ve kişi başına düşen ilk gelir düzeyinin olduğunu 
göstermektedir. 

Park, 2017 32 Asya ülkesi EKK Küreselleşmenin daha yüksek seviyeleri, daha yüksek 
gelir eşitsizliği seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Deyshappriya, 
2017 

33 Asya ülkesi GMM GSYİH ile eşitsizlik arasında ters U şeklinde bir ilişki 
bulunmaktadır. Ayrıca resmi kalkınma yardımı, eğitim ve 
işgücüne katılım eşitsizliği azaltırken, yüksek enflasyon, 
siyasi risk, ticaret hadleri ve işsizlik eşitsizliği 
artırmaktadır. 

Dwiputri vd., 2018 Ermenistan, Azerbaycan, Bangladeş, Butan, Çin, İran, 
Malezya, Türkiye, Vietnam, Moğolistan, Pakistan, 
Filipinler, Tayland, Ukrayna 

EKK, 2EKK, Tobit Yolsuzluk düzeyi ne kadar yüksekse, bunun gelir 
eşitsizliğini artırmaktadır. Kişi başına gelir, brüt sabit 
sermaye oluşumu, nüfus artışı ve eğitim gelir eşitsizliğini 
artırırken, doğrudan yabancı yatırımlar ve yönetim gelir 
eşitsizliğini azaltmaktadır.  

Park, 2020 32 Asya ülkesi Panel veri analizi Eğitim gelir eşitsizliğini azaltırken, küreselleşme 
eşitsizliği artırmaktadır.  

Saha vd., 2021 Bangladeş, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, 
İsrail, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Güney Kore, 
Kuveyt, Malezya, Pakistan, Filipinler, Suudi 
Arabistan, Singapur, Sri Lanka, Tacikistan, Tayland, 
Vietnam, Yemen 

Sabit etkiler modeli ve 
GMM 

Güney Asya’daki ülkeler dışında ticari açıklıktaki yükseliş 
ve yolsuzluktaki azalmanın gelir eşitsizliğini azalttığı 
belirlenmiş.  

Wan vd., 2021 Çin, Kamboçya, Endonezya, Laos, Vietnam, Tayland, 
Filipinler, Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Nepal, 
Maldivler, Pakistan, Sri Lanka, Hong Kong, Tayvan, 
Singapur, İran, Güney Kore, Japonya, Moğolistan, 
Malezya 

2EKK Gelir ve beşerî sermaye gelir eşitsizliğini pozitif 
etkilerken, sağlık harcaması ve ticari açıklığın ise negatif 
etkilediği bulunmuştur. 

Ali vd., 2021 Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Singapur, 
Filipinler, Güney Kore, Moğolistan, Azerbaycan, 
Kırgız Cumhuriyeti, Sri Lanka, Brunei, Tacikistan, 
Özbekistan, Kazakistan, Pakistan, Hindistan, 
Bangladeş 

Dinamik Faktör Modeli 
ve GMM 

Finansal katılım mikro düzeyde gelir eşitsizliği üzerinde 
zayıf bir negatif etkisi bulunmaktadır.  

Blancheton ve 
Chhorn, 2021 

Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, 
Singapur, Malezya, Tayland 

FMOLS, DOLS ve 
Granger nesensellik 

Kurumsal gelişimin ilk aşamasında, daha yüksek kamu 
harcamaları olan bir ülkenin gelir eşitsizliği artarken, uzun 
vadede, ülke kurumsal kalitesini artırdığında, yüksek 
kamu harcamaları daha düşük gelir eşitsizliği ile 
sonuçlanmaktadır. 

Tablo 1. Asya Ülkeleri Eşitsizlik Literatürü 

 

Literatür taraması incelendiğinde çalışmaların genelde Güney Asya üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 
Güney Asya hızlı büyüyen ekonomisiyle oldukça dikkat çekmekte, bu durum iktisat yazınına da 
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yansımaktadır. Ancak Orta Asya’nın Sovyetler Birliği olan ilişkisi, son dönemde Asya’da çeşitli iş birliklerinin 
kurulması ve Rusya’nın bölge kontrolünü elinden bırakmak istememesi buradaki ülkelerin özel olarak 
incelenmesini gerektirmektedir. Orta Asya ülkelerine dair verilerin oldukça kısıtlı olması bu bölgeye dair 
analizlerin yapılmasını engellemektedir. Bu nedenle bahsi geçen sekiz ülkeye yönelik yapılan ilk analizlerden 
biri olması, analizde kullanılan değişkenler ve dönem açısından mevcut çalışma özgün değer taşımaktadır.  

 

METODOLOJİ 

Gelir dağılımı ve genel olarak yoksulluk ekonomik büyüme, işgücünün beceri dağılımı ve farklı becerilere 
sahip işgücüne yönelik değişen talep, demografik gelişmeler (yaşlanma, aile oluşumu vb.), yerel politika 
dinamikleri (seçim döngüleri, farklı sosyal ve ekonomik politikalar) ve çeşitli ülkelere özgü özellikler gibi 
geniş bir dizi faktör tarafından belirlenmektedir (Medgyesi ve Tóth, 2009). Bu kapsamda seçilen ülke grubu 
için verilerin ulaşılabilirliği dikkate alınarak reel gelir, nüfus, şehirleşme ve doğumda yaşam beklentisi 
kullanılmıştır. Değişkenlere ait açıklamalar Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Değişken Açıklama Kaynak 
eşit Harcanabilir (vergi sonrası, transfer sonrası) gelire göre eşitsizlik Solt'un (2019) Standardize Edilmiş Dünya 

Gelir Eşitsizliği veri tabanı Sürüm 8-9 
loggelir Reel GSYİH’nın logaritması (Dolar cinsinden) World Bank Data 
logyaşam Doğumda yaşam beklentisi World Bank Data 
lognüfus Toplam nüfus World Bank Data 
logşehir Kentsel nüfus (toplam nüfusun yüzdesi) World Bank Data 

Tablo 2. Analiz Kapsamında Kullanılan Değişkenler 

 

2008 yılında yayınlanmaya başlayan Standardize Edilmiş Dünya Gelir Eşitsizliği veri tabanı (SWIID) çok 
sayıda ülke için geniş bir yıl aralığında gelir eşitsizliği verisi sağlaması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. 
Gini endeksinin birçok ülke için eksik olması ve var olan ülkelerde de gözlem yılının düşük olması SWIID 
verilerini ön plana çıkarmaktadır (Solt, 2016). SWIID veri tabanı kullanılırken eşitsizlik göstergesi için 
harcanabilir gelirden hesaplanan gösterge kullanılmıştır. Bu göstergenin seçilmesinin nedeni harcanabilir 
gelirin diğer refah tanımlarına göre çok daha yaygın kullanılmasıdır (Solt, 2020).   

Çalışma kapsamında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve 
Moğolistan incelenmiş, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın veri setinin kısa olması nedeniyle iki 
farklı model kurulmuştur. İlk modelde 1995-2003 dönemi incelenerek 8 ülke beraber incelenirken, ikinci 
modelde bu üç ülke analize dahil edilmeyerek 1995-2015 dönemi incelenmiştir. İlk model aşağıdaki gibi 
kurulmuştur: 

eşitit = αit + loggelirit + logyaşamit + logşehirit                                                       (1) 

İlk model tahmin edilirken zaman kısıtından dolayı değişkenlere durağanlık analizi uygulanmamıştır. Bu 
nedenle değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde ilk olarak sabit ve rassal etkiler modeli ile tahmin 
yapılmıştır. Tablo 3’te sabit ve rassal etkiler modelinin tahmini verilmiştir. 

 

Sabit Etkiler Modeli Rassal Etkiler Modeli 
 Katsayı Satandart 

Hata 
t-istatistiği Olasılık Katsayı Satandart 

Hata 
z-istatistiği Olasılık 

loggelir -5.499 1.662     -3.31    0.002* -4.758*     1.634     -2.91    0.004*         
logyaşam 59.953 10.990      5.46    0.000*    56.975*    10.945      5.21    0.000*    
logşehir -28.657 7.417     -3.86    0.000*   -24.044*    6.909     -3.48    0.001*    
sabit -8.322 21.501   -0.39    0.700     -12.988   21.321    -0.61    0.542      
R2 0.4472                                          R2 0.4439                                          
F 16.45 0.000*     W 45.35 0.000*     

Tablo 3. Sabit ve Rassal Etkiler Modelinin Tahmini        Not: *, %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Sabit ve rassal etkiler modelinin tahmininden sonra uygulanan Hausman testi ile sabit veya rassal etkiler 
modelinden hangisinin kullanılması gerektiği belirlenmiştir. Hausman testine göre H0: “Rassal etkiler modeli 
uygundur” şeklindedir. Hausman test sonucu Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Ki-kare İstatistiği Olasılık 
4.13 0.248 

Tablo 4. Hausman Testi Sonucu 

 

Hausman test sonucuna göre H0 hipotezi reddedilememiştir. Bu nedenle analizde rassal etkiler modeli 
kullanılmalıdır. Daha sonra analiz kapsamında temel varsayımlar test edilmiştir. Değişen varyans için Breusch 
ve Pagan (1980), otokorelasyon için Yerel En İyi Değişmez Testi (Baltagi ve Wu, 1999) ve Durbin Watson 
testi (Bhargava vd., 1982) ve yatay kesit bağımlılık için Pesaran(2004)’ın testi kullanılmıştır. Breusch ve Pagan 
testi rassal etkiler modelinde H0 hipotezi için değişen varyans içermediğini test etmektedir. Baltagi Wu'nun 
Yerel En İyi Değişmez testinde LBI d, Bhargava vd. 'nin Durbin Watson testinde d istatistiği hesaplanmaktadır. 
Test istatistiklerinin 2’den küçük olması halinde otokorelasyonun önemli olduğu ifade edilmektedir. Pesaran 
(2004)’ın yatay kesit bağımlılık testinde küçük örneklemle bile sapmasız tahmin sonucu vermektedir. 
Varsayımdan sapmaların testi Tablo 5’te gösterildiği gibidir. 

 

Test Adı Test İstatistiği 

Breusch ve Pagan Değişen Varyans Testi 265.23 (0.000)* 

Bhargava vd, Durbin-Watson Testi  0.28902344 

Baltagi-Wu Yerel En İyi Değişmez Testi 0.71847642 

Pesaran Yatay Kesit Bağımlılık -1.740 (0.0819)* 

Tablo 5. Varsayımlardan Sapmaların Testi             Not: Tabloda parantez içerisinde yazılan kısımlar olasılık 
değerlerini göstermektedir. * ve ***, sırasıyla %1 ve %10 önem seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 

 

Modelde değişen varyans ve otokorelasyon problemleri tespit edilmiştir. Bu nedenle, rassal etkiler modeli, 
değişen varyans, otokorelasyon ve yatay kesit bağımlılık problemlerini dikkate alan Driscoll ve Kraay (1998) 
tahmincisi kullanılarak tekrar tahmin edilmiştir. Driscoll ve Kraay (1998) tahmincisi bahsi geçen problemlerin 
varlığında bile tutarlı sonuçlar elde edilmesine imkân tanımaktadır. Tablo 6’da Driscoll-Kraay model sonuçları 
verilmiştir.   

 

Değişken Katsayı Driscoll-Kraay Standart 
Hata 

t-istatistiği Olasılık 

loggelir -4.758   2.275     -2.09    0.070***     
logyaşam 56.975   13.432      4.24    0.003*      
logşehir -24.044    2.397    -10.03    0.000*     
sabit -12.988   16.634    -0.78    0.457     
R2 0.063 
F 309.48 0.000* 

Tablo 6. Driscoll-Kraay Standart Hatalı Rassal Etkiler Modelinin Tahmin Sonucu      Not: * ve ***, sırasıyla 
%1 ve %10 önem seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 

 

Driscoll-Kraay standart hatalı rassal etkiler modelinin tahmin sonucuna göre model bütün olarak anlamlı 
bulunmuştur. Reel gelir ve kentleşme gelir eşitsizliğini azaltırken, doğumda yaşam beklentisi ise artırmaktadır. 
İktisat literatürü incelendiğinde gelir değişkeninin gelir eşitsizliğini artırdığı ve azalttığına yönelik bir dizi 
çalışma bulunmaktadır (Dwiputri vd., 2018; Wan vd., 2021). Bununla beraber her iki sonucu da desteleyecek 
biçimde U şeklinde ilişkilerin bulunduğu sonuçlar da görülmektedir (Deyshappriya, 2017). Analiz kapsamında 
ele alınan bölgenin büyük bir kısmı Sovyetler Birliği egemenliğinde uzun bir süre kaldıktan sonra özgürlüğünü 
elde etmiştir. Bu dönemde söz konusu ülkeler sadece belirli sanayi alanlarına yönlendirilmiş, bir kısmı sadece 
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tarım ve hayvancılık alanında kullanılmış, ayrıca bu ülkelerdeki hammaddeler yoğun bir şekilde Sovyetler 
Birliği’ne aktarılmıştır. Sovyetler Birliği dönemindeki ekonomik koşullar bu ülkelerdeki halkların daha da 
yoksullaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle, bu ülkelerin özellikle özgürlüğünü kazandıktan sonra 
gelirlerinde yaşanan artışla beraber gelir eşitsizliğinde azalış olması beklenen bir durumdur. Bunun yanı sıra, 
Türkiye gibi Sovyetler Birliği hakimiyetinde olmayan ama o dönemde kendi ekonomisinden kaynaklanan 
sorunlar olan ülkelerde ise, daha sonra yaşanan ekonomik reformlar ve kriz sonrası uygulamalar ile hem gelir 
artışı olmuş hem de gelir eşitsizliği azalmıştır.  

Doğumda yaşam beklentisi analiz kapsamında hem sağlık koşullarını hem de ülkenin gelişmişlik düzeyini 
temsilen kullanılmıştır. Bu değişken literatürde sık kullanılmasa da sağlık harcamalarının genelde gelir 
eşitsizliğini azalttığı bulunmuştur (Claus vd., 2013). Bu değişken literatürden farklılık gösterse de Sovyetler 
Birliği döneminde Türk Cumhuriyetlerinde kişi başına düşen millî gelir, SSCB ortalamasının yarısından daha 
az olduğu görülmektedir. Ulaşım, haberleşme, alt yapı, eğitim, sağlık vb. hizmetlerin oldukça sınırlı olması 
nedeniyle bebek ölümlerinin oldukça fazla ve yaşam süresinin diğer cumhuriyetlere göre daha kısa olduğu 
görülmektedir (Yüce ve Özbek, 2006). Analiz döneminden hemen öncesinde yaşanan bu gelişmelerin analizi 
etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca Grafik 2 incelendiğinde ülkelerin hemen hemen hepsinde gelir 
eşitsizliğinin 1995 sonrasında belli bir döneme kadar arttığı görülmektedir. Bu dönemde yaşanan sağlık 
koşullarındaki iyileşme ile beraber değerlendirildiğinde elde edilen sonuçlar tutarlılık göstermektedir. 

Şehirleşme değişkeni ise gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. İktisat literatürü incelendiğinde çeşitli ülkeler için 
şehirleşmenin gelir eşitsizliği üzerine farklı etkilerini bulan çalışmalara rastlanmaktadır (Kanbur ve Zhuang, 
2013). Bir gelişmişlik göstergesi olan şehirleşmenin artması ile beraber gelir eşitsizliğinin azalması beklentileri 
karşılamaktadır. Buna ek olarak, şehirleşmenin gelişmesi ile beraber hizmet sektöründeki gelişimler geliri 
artırmak suretiyle eşitsizliklerin azalmasını sağlamakta (Kar ve Saha, 2012), bu suretle orta sınıfın oluşması 
toplum içerisinde tampon görevi görmektedir. 

Uzun dönemli ikinci model ise beş ülke ile aşağıdaki gibi kurulmuştur: 

eşitit = αit + loggelirit + logyaşamit + lognüfusit                                                       (2) 

Panel veri analizine başlanmadan önce yatay kesit bağımlılığın incelenmesi amacıyla Pesaran (2004) 
tarafından ortaya koyulan CDLM test uygulanmıştır. Bu test T> N olduğu durumlarda daha etkin olması 
nedeniyle tercih edilmiştir. H0: “Yatay kesit bağımlılık yoktur” şeklinde boş hipotez oluşturulmaktadır. Yatay 
kesit bağımlılık testi sonuçları Tablo 7’de verildiği gibidir. 

 

Değişken CDLM Test İstatistiği Prob 
eşit 0.30     0.761     
loggelir 14.18     0.000* 
logyaşam 13.46     0.000* 
lognüfus 13.36     0.000* 

Tablo 7. Yatay Kesit Bağımlılık Testi Sonuçları      Not: *, %1 önem seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 

 

Yatay kesit test istatistiği sonucunda bağımlı değişken dışında diğer değişkenlerin yatay kesit bağımlılığının 
olduğunu göstermektedir. Modelin bir bütün olarak yatay kesit bağımlılığı ise, Breusch ve Pagan (1980) ve 
Pesaran (2004) LM testleri ile sınanmıştır. Yatay kesit sonucu Tablo 8’de verildiği gibidir. 

 

Test İstatistik Prob 
LM 57.38 0.000 
LM adj* 23.3 0.000 
LM CD* 5.938 0.000 

Tablo 8. Modelin Yatay Kesit Bağımlılık Testi Sonucu 

 

Modelin yatay kesit bağımlılığında kullanılan üç teste göre de modelde yatay kesit bağımlılık bulunmaktadır. 
Yatay kesit bağımlılığın tespitinden sonra Pesaran (2007) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığının 
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varlığı durumunda serilerin durağanlığının sınanmasında kullanılan yatay kesit genişletilmiş Dickey Fuller 
(CADF) birim kök testi kullanılmıştır. Birim kök test sonuçları Tablo 9’da verildiği gibidir. 

 

Değişkenler CIPS İstatistiği Kritik Değer 
%1 %5 %10 

eşit -1.182    -2.570     -2.330     -2.210     
loggelir -2.323    -2.570    -2.330     -2.210     
logyaşam -1.963    -2.570    -2.330     -2.210     
lognüfus -2.330    -2.570    -2.330     -2.210     

Tablo 9. CADF Birim Kök Testi Sonuçları         Not: Kritik değerler Pesaran (2007)’dan elde edilmiştir. 

 

Birim kök test sonucuna göre değişkenlerin hiçbiri düzeyde durağan değildir. Daha sonra Pesaran ve Yamagata 
(2008) tarafından geliştirilen Delta testi ile modelin homojenliği test edilmiştir. Homojenlik test sonuçları 
Tablo 10’da verildiği gibidir. 

 

Delta Testi Test İstatistiği Prob 
Δ 12.349 0.000* 
Δadj 14.148 0.000* 

Tablo 10. Delta Homojenlik Test Sonuçları       Not: *, %1 önem seviyesinde anlamlılığı göstermektedir. 

 

Delta homojenlik test sonucuna göre modelin heterojen olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra modeldeki 
eşbütünleşik ilişkinin tahmini için yatay   kesit   bağımlılığını   ve   yapısal   kırılmayı dikkate   alan   
Gengenback, Urbain ve Westerlund (2016) Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 11’de 
verildiği gibidir. 

 

d.y Katsayı t değeri Prob 
y(t-1) -0.973     -3.865       <=0.01 

Tablo 11. Gengenback, Urbain ve Westerlund (2016) Eşbütünleşme Test Sonucu 

 

Tablo 10’da verilen Gengenbach, Urbain ve Westerlund (2016) panel eşbütünleşme testi için y(t-1)’in 
anlamlılık değeri <=0.01 olduğu  için  seriler  arasında  eşbütünleşik ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 
Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki 
Pedroni (2001) tarafından geliştirilen ortalama grup dinamik en küçük kareler (DOLSMG) tahmincisi ile 
tahmin edilmiştir. Bu test heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığı varlığında tutarlı sonuçlar vermesi nedeniyle 
tercih edilmiştir. Analiz kapsamında yıllık veriler kullanıldığı için gecikme uzunluğu 1 olarak belirlenmiştir. t 
tablo değerinin istatistiksel olarak %5 anlamlılık düzeyi için 1.96 değerinden yüksek olması durumunda 
değişkenler anlamlı olmaktadır. Uzun dönem ilişkisinin tahmin sonuçları Tablo 12’de verilmektedir. 
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Panel DOLSMG Tahmin Sonucu 
Değişkenler Beta t-istatistiği 
loggelir 0.2337 11.8* 
logyaşam 30.89 5.637* 
lognüfus -45.77 3.123* 
Birim Bazlı DOLS Tahmin Sonucu 
KAZAKİSTAN 
loggelir -26.8 -0.6047 
logyaşam -68.11 -0.4542 
lognüfus 14.52 0.3547 
KIRGIZİSTAN 
loggelir -4.857 -0.12 
logyaşam 36.71 0.1928 
lognüfus 73.12 0.5738 
TACİKİSTAN 
loggelir 12.42 10.75* 
logyaşam 25.62 9.484* 
lognüfus 75.44 18.36* 
TÜRKİYE 
loggelir 2.134 0.8562 
logyaşam 124.7 2.101* 
lognüfus -13.04 -1.196 
MOĞOLİSTAN 
loggelir 18.27 15.51* 
logyaşam 35.57 1.281 
lognüfus -378.9 -11.11* 

Tablo 12. Uzun Dönem Tahmin Sonuçları   Not: * ile gösterilen değişkenler %5 anlamlılık seviyesinde 
anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Uzun dönem tahmin sonucuna göre bütün değişkenler anlamlı bulunmuştur. Gelir ve doğumda yaşam 
beklentisi değişkenlerinin gelir eşitsizliğini artırdığı belirlenmişken, nüfusun gelir eşitsizliğini azalttığı 
bulunmuştur. Kısa dönem analizi sonuçları incelenirken literatürde gelirin eşitsizlik üzerinde negatif ve pozitif 
etkilerinin olduğu çalışmalara değinilmiştir. Kısa dönemde gelir her ne kadar gelir eşitsizliğini azaltsa da uzun 
dönemli analizde gelir eşitsizliğini artırmaktadır. Bu durum literatürde tespit edilen U şeklinde ilişkinin 
varlığına yönelik işaretler sunmaktadır. Ayrıca Grafik 2, bahsi geçen ülkelerde yaşanan gelir artışına rağmen 
genel olarak gelir eşitsizliğinde ciddi bir iyileşmenin olmadığını ortaya koymaktadır. Birim bazlı sonuçlara 
bakıldığında ise Kazakistan ve Kırgızistan için anlamlı sonuçlar bulunamamıştır. Tacikistan’ın bütün 
değişkenleri anlamlı bulunurken, Türkiye için sadece doğumda yaşam beklentisi ve Moğolistan için gelir ve 
nüfus değişkenleri anlamlı bulunmuştur. Gelir değişkeni Tacikistan ve Moğolistan için anlamlı bulunmuş ve 
işaret panelin bütünü ile tutarlılık arz etmektedir. İşaret bakımından kısa dönemle tutarlılık gösteren doğumda 
yaşam beklentisi ise, sadece Tacikistan ve Türkiye için anlamlı bulunmuştur. Nüfus değişkeni ise literatürde 
gelir eşitsizliğini artırıcı yönde etkileri bulunmuştur (Dwiputri vd., 2018). Ancak bu değişkenin tek başına 
değil, ülke koşulları içerisinde değerlendirilmesi daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü artan nüfusa eğitim, 
sağlık ve iş gibi fırsatların verilemediği ülkelerde nüfus artışının gelir eşitsizliğini artırması büyük bir 
olasılıkken, altyapısı gelişmiş ülkelerde nüfus artışı gelir eşitsizliğini düşürebilmektedir. Özetle bu değişken 
kurumsal yapısı farklı olan ülkelerde değişik sonuçlar verebilmektedir. Nitekim ülke bazında sonuçlar 
incelendiğinde Tacikistan’da yaşanan nüfus artışının gelir eşitsizliğini artırdığı bulunurken, Moğolistan’daki 
nüfus artışı gelir eşitsizliğini azaltmaktadır.  

 

SONUÇ 

Gelir eşitsizliği refahı ve verimliliği düşürmesi, toplumda huzursuzluk yaratması ve fırsat eşitsizliği yaratması 
nedeniyle oldukça ilgi gösterilen bir konudur. Gelir eşitsizliği nedeniyle ortaya çıkan fırsat eşitsizlikleri alt 
gelir grubundaki bireylerin eğitim, beslenme ve sağlık gibi alanlarda yeterince imkana ulaşamaması nedeniyle 
zihinsel ve entelektüel gelişimini tamamlayamamakta, bu durum kişilerin işgücü piyasasında nitelikli işlere 
ulaşımına engel olmaktadır (Stiglitz, 2014). Bu nedenle, gelir eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için devletler 
bir dizi politika yürütmektedir. Ancak çeşitli tarihsel süreçler, ülkelerin ekonomik veya kurumsal yapısının 
suiistimale açık olması gibi nedenlerle gelir eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. Gelir eşitsizliği ile etkin bir şekilde 
mücadele edilmesi için öncelikle onu etkileyen faktörlerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.  
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Sovyet sistemi içerisinde kalan Orta Asya ülkeleri hammadde temini için kullanılan ve sınai üretim yapan 
bölgelere bağımlı ülkeler haline gelmiştir. Sovyetler sisteminin dağılması ile beraber bağımsızlıklarını 
kazansalar da yine de sistemden kopamayıp yoğun devlet özelleştirmesine gitmişlerdir. Bağımsızlıktan uzun 
zaman sonra bile ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle üretim azalmış, yüksek oranda işsizlik görülmüştür. 
Ayrıca Orta Asya coğrafyasının sanayiden uzaklaştırılarak tarım alanına yönlendirilmesi Sovyetlerden kopan 
Avrupa ve Asya ülkeleri arasında gelişmişlik farklarının olmasına neden olmuştur (Özdemir, 2018). Bunun 
dışında Sovyetler içerisinde bulunmasa bile özellikle Asya ülkeleri olmak üzere yakın coğrafyadaki bütün 
ülkeler bu sistemden oldukça etkilenmiştir. Bu nedenle, Orta Asya ülkelerinin Sovyetler sonrası 
sosyoekonomik yapılarının incelenmesi ve bölgedeki eşitsizliklere neden olan unsurların belirlenmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda mevcut çalışmada Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Moğolistan’daki gelir eşitsizliğine etki eden faktörlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Ancak analiz yapılırken ülke bazlı etkilerin dikkate alınması gerekmektedir. 
Özellikle Sovyetler sonrası geliştirdikleri ekonomik sistem bu açıdan oldukça önemlidir. Analiz kapsamında 
bulunan sonuçların bu derece farklılık göstermesi ülkelerin spesifik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Gelirin, gelir eşitsizliğini azalttığına dair çeşitli makaleler literatürde bulunmakla beraber (Türkmen ve Özbek, 
2021), Asya ülkeleri için yapılan analizlerde genellikle gelir artışının gelir eşitsizliğini artırdığı tespit 
edilmiştir. Bu durum Asya ülkelerinde gelir artışının eşit dağıtılmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
sağlık imkanlarına ulaşımın da etkilendiği mevcut analizde ortaya koyulmuştur. Her ne kadar sağlık koşulları 
iyileşse de gelir eşitsizliği artmaya devam etmiştir. Bu sonuç sağlık imkanlarından bütün halkın eşit bir şekilde 
yararlanamadığına işaret etmektedir. Bununla beraber gelir eşitsizliklerinden kaynaklanan fırsat eşitsizliği 
nedeniyle artan nüfusun gelir eşitsizliğine etkisi de ülkeler arasında farklılık göstermiştir. Bir kalkınma 
göstergesi olan şehirleşme ise beraberinde getirdiği yeni iş imkanları, farklı sektörlerde yetişmiş eleman 
ihtiyacı nedeniyle eğitimi desteklemesi ve altyapı hizmetlerine erişimin kolaylaşması gibi nedenlerle gelir 
eşitsizliğinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. 

Analiz kapsamında ele alınan ülkelere ait birçok verinin bulunmaması mevcut çalışmanın en büyük kısıtını 
oluşturmaktadır. Ayrıca elde edilen değişkenlere ait serilerin başlangıç ve bitiş dönemleri ülkeler arasında 
farklılaşmaktadır. Bu nedenle kesintisiz bir veri seti oluşturmak oldukça zordur. İlerleyen çalışmalarda Orta 
Asya ve Kafkasya’daki diğer devletler de analize dahil edilerek modelin geliştirilmesi planlanmaktadır.  

 

KAYNAKÇA 

Ali, Khan, Wadood & Khan, 2021. “Revisiting Financial Inclusion and Income Inequality Nexus: Evidences 
from Selected Economies in Asia”, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(12), p. 19-29. 
Baltagi & Wu, 1999. “Unequally Spaced Panel Data Regressions with AR (1) Disturbances”, Econometric 
Theory, 15(6), p. 814-823. 
Bhargava, Franzini & Narendranathan, 1982. “Serial Correlation and the Fixed Effects Model”, The Review of 
Economic Studies, 49(4), p. 533. 
Blancheton & Chhorn, 2021. “Government Intervention, Institutional Quality, and Income Inequality: 
Evidence from Asia and the Pacific, 1988–2014”, Asian Development Review, 38(1), p. 176-206. 
Bourguignon, Ferreira & Walton, (2006). “Equity, Efficiency and Inequality Traps: A Research Agenda”, 
Faculty Research Working Papers Series 25, J. F. Kennedy School of Government, Harvard University, 
Cambridge, MA. 
Bourguignon & Dessus, 2009. “Equity and Development: Political Economy Considerations”, In M. Walton 
& S. Levy (Eds.), No Growth without Equity? Inequality, Interests, and Competition in Mexico (p. 23–53). 
Washington DC: World Bank Publications. 
Breusch & Pagan, 1980. “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in 
Econometrics”, The Review of Economic Studies, 47(1), p. 239-253. 
Castelló-Climent, 2010. “Inequality and Growth in Advanced Economies: An Empirical Investigation”, The 
Journal of Economic Inequality, 8(3), p. 293-321. 
Cho & Ramirez, 2016. “Foreign Direct Investment and Income Inequality in Southeast Asia: A Panel Unit 
Root and Panel Cointegration Analysis, 1990–2013”, Atlantic Economic Journal, 44(4), p. 411-424. 
Claus, Martinez-Vazquez & Vulovic, 2013. “Coping with Rising Inequality in Asia: How Effective Are Fiscal 
Policies?”, Asian Economic Papers 12:3, 95(3), 2013-10, Published by MIT Press. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 90 
 

De & Halder, 2016. “Inequality in Asia: Convergence and Determinants” (No. 158). ARTNeT Working Paper 
Series. 
Deyshappriya, 2017. “Impact of macroeconomic factors on income inequality and income distribution in Asian 
countries”, ADBI Working Paper Series, No. 696. 
Driscoll & Kraay, 1998. “Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Data”, Review 
of Economics and Statistics, 80, p. 549–560. 
Dwiputri, Arsyad & Pradiptyo, 2018. “The Corruption-Income Inequality Trap: A Study of Asian 
Countries” (No. 2018-81). Economics Discussion Papers. 
Gengenbach, Urbain & Westerlund, 2016. “Error Correction Testing in Panels with Common Stochastic 
Trends”, Journal of Applied Econometrics, 31(6), p. 982-1004. 
Halter, Oechslin & Zweimüller, 2014. “Inequality and Growth: The Neglected Time Dimension”, Journal of 
Economic Growth, 19(1), p. 81-104. 
Ippolito & Cicatiello, 2019. “Political Instability, Economic Inequality and Social Conflict: The Case in 
Italy”, Panoeconomicus, 66(3), p. 365-383. 
Kanbur & Zhuang, 2013. “Urbanization and Inequality in Asia”, Asian Development Review, 30(1), p. 131-
147. 
Kar & Saha, 2012. “Corruption, Shadow Economy and Income Inequality: Evidence from Asia”, IZA 
Discussion Paper No. 7106. 
Komolov, 2020. “Economic Growth and Income Distribution in Transition Economies of Central Asia: A Pure 
Empirical Study of the Post-Communist Development Era”, Demystifying Rising Inequality in Asia Edited by 
Bihong Huang, Peter J. Morgan, and Naoyuki Yoshino, Asıan Development Bank Instıtute, ISBN 
9784899741015 
Lee, 2010. “Inequality in The Globalizing Asia”, Applied Economics, 42(23), p. 2975-2984. 
Li & Yu, 2014. “Income Inequality and Financial Reform in Asia: The Role of Human Capital”, Applied 
Economics, 46(24), p. 2920-2935. 
Medgyesi & Toth, 2009. “Economic Growth and Income Inequalities. In European Inequalities: Social 
Inclusion and Income Distribution in the European Union”, edited by T. Ward, O. Lelkes, H. Sutherland, and 
I. Toth. Budapest: Tarki Social Research Institute. ISBN 978-963-7869-40-2. 
Otsby, 2006. “Horizontal Inequalities, Political Environment, and Civil Conflict”, Crise Working Paper No. 
28. 
Oxfam, 2022. Inequality Kills the Unparalleled Action Needed to Combat Unprecedented Inequality in The 
Wake of COVID-19 Report, Published by Oxfam GB for Oxfam International under ISBN 978-1-78748-846-
5, Oxford, UK. 
Our World in Data, https://ourworldindata.org/grapher/economic-inequality-gini-index?tab=map&time=2019 
Özdemir, 2018. “Sovyetlerde Ekonomik Ve Kurumsal Eşitsizliklerin Yansımaları”, Atatürk Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), p. 1107-1119. 
Park & Mercado, 2015. “Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia”, Asian 
Development Bank Economics Working Paper Series, (426). 
Park, 2017. “Education, globalization, and income inequality in Asia”, (No. 732). ADBI Working Paper. 
Park, 2020. “Trend of Income Inequality in Asia and Effects of Education”, Contemporary Educational 
Researches Journal, 10(2), 42-59. 
Pedroni, 2001. “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”, The Review of Economics and 
Statistics, 83(4), p. 727–731. 
Pesaran, 2004. “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Working Paper, No: 0435, 
University of Cambridge. 
Pesaran, 2007. “A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence”, Journal of 
Applied Econometrics, 22, p. 265–312. 
Pesaran & Yamagata, 2008. “Testing slope homogeneity in large panels”, Journal of Econometrics, 142(1), p. 
50-93. 
Saha, Beladi & Kar, 2021. “Corruption Control, Shadow Economy and Income Inequality: Evidence from 
Asia”, Economic Systems, 45(2), 100774. 
Solt, 2016. “The Standardized World Income Inequality Database”, Social Science Quarterly, 97(5), p. 1267-
1281. 
Solt, Frederick, 2019. The Standardized World Income Inequality Database, Versions 8-9, 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LM4OWF.  



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 91 
 

Stiglitz, 2015. Eşitsizliğin Bedeli, İletişim Yayınları. 
Türkmen & Özbek, 2021. “Yeni Küreselleşme Döneminde Finansal Gelişmenin, Gelir Eşitsizliği Üzerine 
Etkileri: E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(2), p. 419-437. 
Vadlamannati, 2008. “Exploring the Relationship Between Military Spending & Income Inequality in South 
Asia”, William Davidson Institute Working Paper Number 918. 
Wan, Wang & Zhang, 2021. “The Poverty-Growth-Inequality Triangle: Asia 1960s to 2010s”, Social 
Indicators Research, 153(3), p. 795-822. 
Wong, 2016. “Globalization, Spending and Income Inequality in Asia Pacific”, Journal of Comparative Asian 
Development, 15(1), p. 1-18. 
Yüce & Özbek, 2006. “Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu 
Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (10), p. 1-23. 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey 

FULL TEXT BOOK 
 

www.farabicongress.org | farabidergisi@gmail.com 92 

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK KAYGISI HAKKINDA NİCEL BİR 
ARAŞTIRMA 

A QUANTITATIVE STUDY ABOUT THE FUTURE ANXIETY OF SOCIOLOGY STUDENTS 

 

Adem DAĞ1  

1Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bursa, Türkiye. 
1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8548-7599 

 

ÖZET 

Üniversite öğrencilerinin gelecek ile ilgili özellikle dış dünya ve ülke koşullarından kaynaklanan, bireysel ruh 
hali, duygusal ve davranışsal tavır alışlarına/kavrayışlarına gelecek kaygısı denilmektedir. Normal düzeydeki 
kaygı günlük hayatta bireyi güdüleyebilir ve motive olmasını sağlayabilir. Fakat kaygı sürekli ve şiddetli bir 
hal alarak bireyin günlük hayatını devam ettirmesine engel olan bir duruma gelirse, ruh sağlığını tehdit ederek 
kronik bir hal alabilir. Üniversite öğrencilerinin iş bulabilme, merkezi sınavlara hazırlanma, aile bağımsızlığı 
ve evlenme gibi birçok konuda kaygısı olabilir. Üniversite öğrencilerinin gelecek kaygısı yaşamasının en 
önemli etkeninin güvence eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek hakkında belirsizlik ve ne olacağını 
bilememek yaşanan kaygının süresini ve miktarını arttırmaktadır. Bu durumda üniversite öğrencisinin 
yaşayacağı kaygı kronik ve şiddetli bir hal alabilir. Kronik ve şiddetli kaygı bireyde aynı zamanda depresyon 
belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bireyin kaygı seviyesi normal sınırlar içerisinde kaldığı sürece 
bu durum olumludur. Bu araştırmanın amacı, sosyoloji bölümü öğrencilerinin gelecek kaygılarını çeşitli 
değişkenler bağlamında incelemektir. Bu araştırma niceliksel desende tasarlanmıştır. Araştırma verileri 
sosyoloji bölümünde öğrenim gören 70 kadın ve 5 erkek olmak üzere 75 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada, 
Geylani, M., Çiriş Yıldız, C. (2022) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı “Üniversite Öğrencilerinin 
Gelecek Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri web anketi yoluyla gelişi güzel örneklem yöntemi 
ile toplanmıştır. Araştırma verileri 5 farklı tanımlayıcı değişken çerçevesinde SPSS-25 programı ile 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Araştırma verileri normallik koşulunu sağladığı için, t testi ve ANOVA 
testi kullanılmıştır. Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı Ölçeği umutsuzluk alt boyutu x̄= 18,4667, 
gelecek korkusu alt boyutu x̄= 47,6133 olarak bulunmuştur. Cinsiyet değişkeni bağlamında umutsuzluk alt 
boyutu puanları bakımından kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05), gelecek korkusu 
puanları bakımından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Katılımcıların başarı ortalamaları ile 
umutsuzluk ve gelecek korkuları puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 
Katılımcıların aile gelir seviyesi ile umutsuzluk ve gelecek korkuları puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). Eğitim sistemine güven ile gelecek korkusu arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur (p<0,05), fakat umutsuzluk puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bireysel 
yetenek ve eğitimin iş bulmak için yeterli olması ile umutsuzluk ve gelecek korkuları puanları arasında anlamlı 
bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Gelecek Kaygısı, Korku, Umutsuzluk 

 

ABSTRACT 

The individual mood, emotional and behavioral attitudes/perceptions of university students about the future, 
especially arising from the external world and country conditions, are called as future anxiety. A normal level 
of anxiety can motivate and stimulate an individual in daily life and can motivate.  However, if anxiety becomes 
persistent and severe and prevents the individual from continuing his/her daily life, it can become chronic by 
threatening mental health. University students may have many concerns about finding a job, preparing for 
central exams, family independence, and getting married. We can say that the most important factor for 
university students to experience future anxiety is the lack of security. Uncertainty about the future and not 
knowing what will happen increasing the duration and amount of anxiety. In this case, the anxiety experienced 
by the university student can become chronic and severe. Chronic and severe anxiety can also cause symptoms 
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of depression in the individual. As long as the anxiety level of the individual remains within normal limits, this 
situation is positive. The aim of this research is to examine the future concerns of sociology students in the 
context of various variables. This research was designed in a quantitative design. Research data were collected 
from 75 students, 70 women and 5 men, studying in the sociology department. The "Future Anxiety Scale of 
University Students" was used in the study, of which Geylani, M., Çiriş Yıldız, C. (2022) conducted validity 
and reliability studies. The research data were collected by using a random sampling method through a web 
survey. The research data were analyzed comparatively with the SPSS-25 program within the framework of 5 
different descriptive variables. The research data were analyzed comparatively with the SPSS-25 program 
within the framework of 5 different descriptive variables. Since the research data did not meet the normality 
condition, T test and ANOVA test were used. The hopelessness sub-dimension of the University Students' 
Future Anxiety Scale was found x̄= 18.4667, and the fear of the future sub-dimension x̄= 47.6133. In the 
context of gender variable, a significant difference was found between men and women in terms of 
hopelessness sub-dimension scores (p<0.05), no significant difference was found in terms of fear of the future 
scores (p>0.05). There was no significant difference between the participants' average success and 
hopelessness and future fear scores (p>0.05). There was no significant difference between the family income 
level of the participants and their hopelessness and future fear scores (p>0.05). A significant difference was 
found between trust in the education system and fear of the future (p<0.05), but no significant difference was 
found between hopelessness scores. There was no significant difference between the individual ability and 
education being sufficient to find a job, and the scores of hopelessness and fear of the future (p>0.05).  

Keywords: Education, Future Anxiety, Fear, Hopelessness 

 

GİRİŞ 

Kaygı (anxiety), en geniş anlamıyla tehlike veya talihsizlik korkusunun ya da beklentisinin ortaya çıkarttığı 
bunaltı veya tedirginlik; bilinç dışı korku olarak tanımlanabilir (Budak, 2017: 421). Başka bir 
kavramlaştırmayla; kaygı, hiç tanımlanamayan ya da bilinmeyen kaynaktan oraya çıkan korku, gerginlik, 
tedirginlik ya da huzursuzluktur (Townsend, 2016; Akt. Geylani ve Çiriş-Yıldız, 2022: 285). Kaygının birçok 
türü vardır. Durumluk kaygı, belli bir nedenden doğan tehlikeli veya tehdit durumlarında, bireyin ortaya 
çıkarttığı heyecansal reaksiyonların yansımasıdır. Sürekli kaygı, ekolojik faktörlerden bağımsız olarak bireyin 
huzursuzluk, kötü bir şey olacağı beklentisi, endişe duyma, strese maruz kalma aşırı duyarlılık gösterme ve 
yoğun heyecansal reaksiyonlarda bulunma eğilimi olarak ifade edilebilir (Tiryaki, 2000; Akt. Tezer, 2018: 2). 
Nesnel kaygı, bireyin hayatını, benliğini tehdit eden, ihtiyaçlarını karşılamasına mani olan, toplum içinde 
saygınlığının (itibarının) sarsılmasına neden olabilecek somut tehlikeler sonucu ortaya çıkan bir duygudur. 
Fakat bireyler neredeyse her durumda, küçük problemler karşısında bile sürekli tedirginlik, endişe ve 
huzursuzluk yaşıyorlarsa kaygı bozuklukları ortaya çıkmaya başlar. Ortaya çıkan aşırı kaygı ve korku bireyde 
hem fizyolojik hem de ruhsal problemlerin artmasına sebep olur (Şahin, 2019: 125). 

Gelecek kaygısı, daha uzak bir gelecekte bir endişe, belirsizlik, korku ve olumsuz bir şeylerin olacağı kaygısı 
olarak tanımlanabilir. Aşırı durumda bu birey için bir tehdit olur ve durum kişinin başına gerçekten felaket 
getiren bir şey olarak çıkabilir. Aslında gelecek kaygısı duyuşsal bir durum olmaktan daha ziyade bilişsel bir 
duruma karşılık gelmektedir. Mevcut potansiyel tehlikelere karşı ilk sağlıklı tepkiyi ortaya çıkartır ve bir nevi 
uyarıcı veya alarm işlevi görmektedir (Zaleski, 1996: 165-166; Akt. Oral-Kara, Akın ve Alp, 2020: 152). 
Gelecek kaygısı, özellikle genç bireyler üzerinde büyük baskı ve stres ortaya çıkartan durumlar bütününü 
simgelemektedir. Genç bireylerin hayatlarının ilerleyen zamanlarında yaşamlarını nasıl devam ettireceklerini, 
çalıştıkları işte mutlu olup olmayacaklarını hizmet ettikleri sektörün, zarar görüp görmeyeceğini ve buna 
benzer birçok soru nedeniyle devamlı bir sorgulama halinin olması gelecek kaygısını meydana getirmektedir 
(Türköz, Bektaş ve Çiçek, 2021: 138). 

Sürekli olumsuz düşüncelere sahip olmak, yaygın endişe bozukluğu olarak tarif edilen rahatsızlığın temelini 
meydana getirir. Bireyde endişe o kadar çoğalır ki, kişi artık gündelik hayatla ilgili rutin işleri yaparken bile 
zorlanır hale gelebilir. Ortaya çıkan bu durum altı aydan fazla devam ediyorsa, birey yaşadığı endişeleri kontrol 
etmeye çalıştığı halde bu duruma engel olamıyorsa, endişelere huzursuzluk, vücut sisteminde düzensizlik, 
irkilme, uykusuzluk, sürekli yorgunluk, dikkatini toplayamamak gibi belirtiler de eşlik ediyorsa mutlaka 
sorunun üzerinde durulması ve tedavi edilmesi gereken bir problem var demektir (Sayar, 2022: 221). Kaygı 
bozuklukları çocukluk ve ergenlik döneminde her on çocuktan birinde görülebilir. Ergenlik dönemindeki 
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ortaya çıkan kaygı bozuklukları, erken yetişkinlikte tekrar eden anksiyete bozuklukları için kuvvetli bir tehdit 
oluşturmaktadır. Belirli anksiyete bozuklukları ile depresyon arasında önemli ölçüde bir eş tanı vardır. 
Anksiyete bozukluklarının ortaya çıkmasında aşağıdaki faktörleri de içeren birçok neden bulunmaktadır 
(Stallard, 2019: 14): 

Genetik faktörler 

Mizaç, bilhassa davranışsal inhibisyon 

Çocuk yetiştirme tutumları 

Anne-baba psikopatolojisi 

Bilişsel etkenler 

Koşullanma tecrübeleri (Stallard, 2019: 14). 

Kaygı, korkudan daha uzun süre devam eden bir yaşantı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecekte muhtemel 
olarak kontrol edemeyeceğimiz veya öngöremeyeceğimizi düşündüğümüz kötü olaylarla ilgili sonsuz sayıda 
olasılık düşünebilir ve bu durumdan kaygı duyabiliriz. Kaygı bu bakımdan korkudan daha girift ve bireyi 
tüketici bir yaşantı olabilir. Korku somut bir şeyle sınırlıdır, buna karşılık kaygının sınırları insan zihninin 
sınırları kadar geniştir. Aslında, neredeyse sınırı yoktur. Temel nokta bireyin yaşadığı kaygının daima geleceğe 
yönelik olmasıdır: “Ya olursa?” düşüncesidir oraya çıkan kaygının karşılığı (Türkçapar, 2020: 34). 

Kaygı COVID-19 kadar bulaşıcı bir durumdur. Psikolojide, duyguların bir bireyden diğerine geçmesi durumu, 
tam da hak ettiği biçimde sosyal bulaşma olarak tanımlanmaktadır. Kaygılı bir bireyle iletişim kurmak kendi 
kaygılarımızı çoğaltabilir ya da tetikleyebilir. Kontrol edilmemiş kaygı bir anda panik düzeyine çıkabilir 
(Brewer, 2022: 44-45). Korku ve anksiyete bireyin yaşam fonksiyonlarını kullanma kapasitesini ne derece 
etkilediği kesin bir biçimde bireyden diğer bireye değişir; yine de bu duyguları ciddi zorluklar haline 
getirdiğine dair ortaya çıkan ciddi işaretler bulunmaktadır (Schaub, 2018: 28): 

Genellikle bireyin kendisini baskı altında ve kaygılı hissetmesi 

Takıntı haline gelen düşünceler, sürekli analiz yapmak, sürekli en kötü senaryo üzerinde durmak 

Bitmeyen planlamalar yapma ve diğer bireyleri ya da dış etkenleri kontrol etmeye çalışma 

Devam eden güvensizlik, şüphe, kendini sabote edecek davranışlar nedeniyle çalışma ve ilişki hayatında 
zorluklar yaşama 

Karar verme ya da ilerleme becerisinin ortadan kaybolması sebebiyle kendini felce uğramış ve çıkmazda 
hissetme 

Kumar, yemek ya da iş gibi bağımlılık ortaya çıkartacak alışkanlıkları zihin dağıtıcı ve vakit geçirici bir faaliyet 
olarak görmek 

Obsesif-kompulsif davranışlar sergilemek 

Alkol, nikotin ya da diğer bağımlılık ortaya çıkartan maddelerle kendini tedavi etme 

Uykusuzluk, yüksek kan basıncı, düzensiz kalp ritmi, kronik ağrılar ve kiloda aşırı farklılaşmalar vb. fiziksel 
değişikliklerin ortaya çıkması (Schaub, 2018: 28)” 

Kaygı, fobi, panik bozukluk ve kalp hastalıkları arasında bir korelasyon olduğunu gösteren çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır. The U.S. Health Professionals Follow-up Study’nin 33.999 erkek üzerinde iki yıl süren bir 
araştırmada, fobik anksiyetesi olan bireylerin koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin %2,5 kat daha çok 
olduğu, aynı zamanda ani kalp hastalığından ölme riskinin ise altı kat fazla olduğu sonucu bulunmuştur 
(Rankin, 2021: 58). Yaşanan gelecek kaygısı bireyleri sadece psikolojik açıdan değil aynı zamanda somatik 
bakımdan da etkileyebilmektedir. Bu araştırma sosyoloji bölümü öğrencilerinin gelecek ile ilgili kaygılarını 
çeşitli değişkenler bağlamında ölçmeyi amaçladığı için önemlidir. 
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YÖNTEM 

Bu araştırma nicel desende tasarlanmıştır. Araştırma evreni Bursa Teknik Üniversitesi’nde Lisans eğitimine 
devam eden sosyoloji bölümü öğrencileridir. Araştırmanın örneklemi sosyoloji bölümünde eğitimine devam 
eden 75 öğrencidir. Araştırmanın veri toplama aracı Geylani, M., Çiriş Yıldız, C. (2022) geçerlik ve güvenirlik 
çalışmasını yaptığı “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı Ölçeği” dir. Araştırma verileri web anketi 
yöntemiyle toplanmış ve SPSS-25 Programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri analiz edilmeden önce 
normallik testi yapılmış ve araştırma verilerinin normal dağıldığı tespit edilmiştir. Normallik koşulu 
gerçekleştiği için parametrik testler (t testi ve ANOVA) yapılmasına karar verilmiştir. Araştırma verilerinin 
analizinde anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, katılımcıların tanımlayıcı özelliklerine, “Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı Ölçeği” 
puan ortalamalarına, “Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı Ölçeği” puanları dağılımın normalliğini 
denetlemek amacı ile yapılan Shapiro-Wilk Testine ve “Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı Ölçeği” 
sonuç tablosuna yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri 

Tanımlayıcı özellikler 
n(%) 

Katılımcıların cinsiyeti Kadın  
Erkek 

70(93,3) 
5 (6,7) 

Katılımcıların dönem sonu başarı ortalamaları 2,01-3,00 
3,01-4,00 

34(45,3) 
41(54,7) 

Katılımcıların gelir seviyesi 0-5.500 TL 
5.501-10.000 TL 
10.001-15.000 TL 
15.001 TL ve Üstü 

12(16,0) 
42(56,0) 
17(27,7) 

4(5,3) 
Eğitime güveniyor musunuz? Evet 

Hayır 
8(10,7) 

67(89,3) 
Eğitim ve bireysel yetenekler iş bulabilmek için yeterli midir? Evet 

Hayır 
11(14,7) 
64(85,3 

 

Tablo 1 incelendiğinde; katılımcıların %93,3’ü kadın, %6,7’si erkektir. Katılımcıların %45,3’nün akademik 
başarı ortalaması 2,01-3,00, %54,7’sinin başarı ortalaması 3,01-4,00 arasında olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların %16’sını gelir seviyesi 0-5.500 TL, %56,0’ının gelir seviyesi 5.001-10.000 TL, %27,7’sinin 
gelir seviyesi 10.001-15.000 TL ve %5,3’nün gelir seviyesi 15.001 TL ve üstü olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların %10,7’si eğitim sistemine güvenirken, %89,3’ü eğitim sistemine güvenmemektedir. “Eğitim ve 
bireysel yetenekler iş bulabilmek için yeterli midir?” sorusuna katılımcıların %14,7’si evet cevabını verirken, 
%85,3’ü hayır cevabını vermiştir. 

 

Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı Ölçeği Puan Ortalamaları 

Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı 
Ölçeği 

Ölçek Min-Mak Puanları Elde Edilen Min-Mak Puanları Ort±SS 

Umutsuzluk 6-30 7-30 18,4667±4,47341 
Gelecek korkusu 13-65 22-65 47,6133±10,31647 

 

Tablo 2 incelendiğinde “Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı Ölçeği” puan ortalamaları, umutsuzluk 
alt boyutu x̄=18,4667 ve gelecek korkusu alt boyutu x̄= 47,6133 olduğu görülmektedir.  Umutsuzluk alt 
boyutunda alınan en küçük puan 7, en yüksek puan 30 olmuştur. Gelecek korkusu alt boyutunda alınan en 
küçük puan 22, en yüksek puan 65 olmuştur. 
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Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı Ölçeği Puanları Dağılımın Normalliğini Denetlemek 
Amacı ile Yapılan Shapiro-Wilk Testi  

 

Üniversite Öğrencilerinde Gelecek 
Kaygısı Ölçeği Umutsuzluk 

 
Gelecek Korkusu 

N 75 75 

Normal Parametreler  18,4667 47,6133 

 4,4882 10,31647 

Shapiro-Wilk  ,983 ,971 

p ,389 ,078 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmanın verilerinin normallik dağılımı için yapılan Shapiro-Wilk testi sonucunda 
umutsuzluk alt boyutu p=,389 ve gelecek korkusu alt boyutu p=,078 olarak bulunmuştur. Araştırma verilerinin 
normal dağıldığına karar verilmiştir. 

 

Tablo 4. Üniversite Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı Ölçeği Sonuç Tablosu 

Değişkenler Umutsuzluk 
Ort ±SS 

İstatistik  
p 

Gelecek Korkusu 
Ort ±SS 

İstatistik  
p 

Cinsiyetiniz? 
Kadın 
Erkek 

 
18,7857±4,25592 
14,0000±5,78792 

t=2,375 
F=0,694 
p=0,20* 

 
47,8857±10,19312 
43,8000±12,53794 

t=0,854 
F=0,479 
p=0,396 

Dönem sonu başarı ortalamanız? 
2,01-3,00 
3,01-4,00 

 
 
17,8235±4,75121 
19,0000±4,24264 

 
t=-1,132 
F=0,416 
p=0,261 

 
 
47,2059±9,24016 
47,9512±11,23377 

 
t=-0,310 
F=1,326 
p=0,758 

Ailenizin gelir seviyesi? 
0-5.500 TL 
5.501-10.000 TL 
10.001-15.000 TL 
15.001 TL ve Üstü 

 
19,4167±4,37884 
17,9524±3,99361 
18,4118±5,59083 
21,2500±4,92443 

 
 
F=0,872 
p=0,460 

 
46,3333±10,50829 
47,4286±9,96125 
48,3529±12,25735 
50,2500±6,60177 

 
 
F=0,176 
p=0,912 

Eğitim sistemine güveniyor musunuz? 
Evet 
Hayır 

 
 
16,7500±3,28416 
18,6716±4,58716 

 
t=-1,147 
F=0,844 
p=0,255 

 
 
40,7500±9,11435 
48,4328±10,20431 

 
t=-2,033 
F=-1,864 
p=0,046* 

Eğitim ve bireysel yetenekler iş bulmak için 
yeterli midir? 
Evet 
Hayır 

 
 
19,0000±4,04969 
18,3750±4,58258 

 
t=424 
F=-0,196 
p=0,673 

 
 
49,5455±11,03960 
47,2813±10,24225 

 
t=670 
F=0,010 
p=0,505 

 

Gelecek kaygısı ölçeği umutsuzluk alt boyutu ile cinsiyet arasında bir anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,05). Gelecek kaygısı ölçeği gelecek korkusu alt boyutu ile cinsiyet arasında bir anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). Gelecek kaygısı ölçeği umutsuzluk alt boyutu ile başarı ortalaması arasında bir 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Gelecek kaygısı ölçeği gelecek korkusu alt boyutu ile başarı 
ortalaması arasında bir anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Gelecek kaygısı ölçeği umutsuzluk alt 
boyutu ile gelir seviyesi ortalaması arasında bir anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Gelecek kaygısı 
ölçeği gelecek korkusu alt boyutu ile gelir seviyesi ortalaması arasında bir anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 
(p>0,05). Gelecek kaygısı ölçeği umutsuzluk alt boyutu ile eğitim sistemine güven ortalaması arasında bir 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).  Gelecek kaygısı ölçeği gelecek korkusu alt boyutu ile eğitim 
sistemine güven ortalaması arasında bir anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Gelecek kaygısı ölçeği 
umutsuzluk alt boyutu ile “Eğitim ve bireysel yetenekler iş bulmak için yeterli midir?” sorusu ortalaması 
arasında bir anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Gelecek kaygısı ölçeği gelecek korkusu alt boyutu 
ile “Eğitim ve bireysel yetenekler iş bulmak için yeterli midir?” sorusu ortalaması arasında bir anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır (p>0,05).  

 

 

x
ss
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SONUÇ 

Araştırmada kadınların umutsuzluk puanları (x̄=18,7857) erkeklerden (x̄=14,0000) daha yüksek olduğu 
sonucu bulunmuştur. Kadınların gelecek korkusu puanları (x̄=47,8857) erkeklerden (x̄=43,8000) daha yüksek 
olduğu sonucu bulunmuştur. Dönem sonu başarı ortalaması 3,01-4,00 olan öğrencilerin umutsuzluk puanları 
(x̄=17,8235) başarı ortalaması 2,01-3,00 olan öğrencilerden(x̄=19,0000) daha yüksek olduğu sonucu 
bulunmuştur. Dönem sonu başarı ortalaması 3,01-4,00 olan öğrencilerin gelecek korkusu puanları (x̄=47,9512) 
başarı ortalaması 2,01-3,00 olan öğrencilerden(x̄=47,2059) daha yüksek olduğu sonucu bulunmuştur. 
Araştırma soncunda ailenin gelir seviyesi ile gelecek kaygısı ölçeği umutsuzluk alt boyutu arasında anlamlı 
bir farklılığın olduğu görülmektedir. Umutsuzluk kaygısı 5.501-10.000 TL (x̄=17,9524)  ve 10.001-15.000 TL 
(x̄=18,4118)  azalırken, 0-5.500 TL (x̄=19,4167)  ve 15.001 TL (x̄=21,2500) ve üstü gelire sahip katılımcılarda 
artmaktadır. Araştırma soncunda ailenin gelir seviyesi ile gelecek kaygısı ölçeği gelecek korkusu alt boyutu 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucu bulunmuştur. Araştırma soncunda eğitim sistemine güven 
değişkeni ile gelecek kaygısı ölçeği gelecek korkusu arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. 
Eğitim sistemine güvenen katılımcıların gelecek korkusu puanları (x̄=40,7500) eğitim sistemine güvenmeyen 
katılımcılardan (x̄=48,4328) daha düşük bulunmuştur. Eğitim sistemine güvenmeyen katılımcılar gelecekten 
daha fazla korkmaktadır. Eğitim ve bireysel yetenekler iş bulmak için yeterlidir/yeterli değildir değişkeni ile 
gelecek kaygısı ölçeği umutsuzluk ve gelecek korkusu alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. 
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ÖZET 

Sosyal sermayenin en önemli bileşeni olarak güven, insan ilişkilerini düzenleyen ve toplumsal yaşamda ahengi 
sağlayan en önemli etkendir. Güvenin var olmadığı bir ticari faaliyet, arkadaş ilişkisi ve aile birlikteliğinin 
devam edebileceğini söylemek zordur. Güven sadece sosyal ilişkileri düzenlemekle kalmaz, bireylerin 
psikolojik iyilik hallerinin korunmasını da sağlar. Bir ticari işletmenin, bir kurumun ya da bir insanın diğer 
insanlarla kurduğu ilişkilerde önemli düzenleyici faktör güvendir. Güven bir bireyin arkasını döndüğünde, 
ilişkide bulunduğu kişinin kendisine ihanet etmeyeceğine duyduğu inançtır. Bu araştırmanın amacı sosyoloji 
öğrencilerinin beklenen güven seviyesini ortaya çıkartmaktır. Bu araştırma niceliksel bir çalışmadır.  Araştırma 
verileri web anketi yoluyla 94 gönüllü katılımcıdan elde edilmiştir. Araştırmada gelişi güzel örneklem tekniği 
kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı; Uymaz, A. O. (2021) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı 
“Beklenen Güven Ölçeği” dir. Araştırma verileri SPSS-25 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada 
parametrik testlerden; t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art niyet alt boyutu 
ortalaması x̄= 35,0213, beklenen iyi niyet alt boyutu ortalaması x̄=15,6809 olarak bulunmuştur. Cinsiyet 
değişkeni ile beklenen güven seviyesi sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Devam 
edilen sınıf seviyesi değişkeni ile beklenen güven seviyesi sonuçları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). Dönem sonu başarı seviyesi ortalaması değişkeni ile beklenen güven seviyesi 
sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Aile gelir seviyesi değişkeni ile beklenen 
güven seviyesi sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Anne eğitim seviyesi 
değişkeni ile beklenen güven seviyesi sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Baba 
eğitim seviyesi değişkeni ile beklenen güven seviyesi sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,05). Diğer insanlara güvenmek ya da temkinli yaklaşmak değişkeni ile beklenen güven seviyesi sonuçları 
arasında, beklenen art niyet alt boyutu bakımından anlamlı bir farklılığın olduğu sonucu bulunmuştur (p<0,05). 
Katılımcıların güven seviyeleri baba mesleğine bağlı olarak farklılaşırken, diğer değişkenlere göre 
farklılaşmadığı sonucu bulunmuştur. Baba mesleğinde hangi kategoriler arasında anlamlı farklılığın olduğunu 
anlamak için Post Hoc testlerinden Tukey yapılmış ve üniversite mezunları ile lise mezunlarının farklılaştığı 
sonucu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Art Niyet, Güven, İyi Niyet 

 

ABSTRACT 

Truth as the most important component of social capital is the most important factor that regulates human 
relations and ensures harmony in social life.  It is difficult to say that a business activity, friend relationship 
and family association in which trust does not exist can continue. Trust not only regulates social relations, but 
also ensures the protection of individuals' psychological well-being. Trust is an important regulatory factor in 
the relationships of a business enterprise, an institution or a person with other people. Trust is the belief that 
an individual will not betray him when his or her back is turned. The aim of this research is to reveal the 
expected confidence level of sociology students. This research is a quantitative study. Research data were 
obtained from 94 volunteer participants via web survey. The random sampling technique was used in the 
research. Data collection tool of the research; Uymaz, A. O. (2021) is the “Expected Confidence Scale” whose 
validity and reliability studies were conducted. The research data were analyzed with the SPSS-25 program. 
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In the research, parametric tests; t test and ANOVA were used. Expected Trust Scale, expected malicious intent 
sub-dimension mean x̄= 35.0213, expected goodwill sub-dimension mean x̄=15.6809. No significant 
difference was found between the gender variable and the expected confidence level results (p>0.05). No 
significant difference was found between the grade level variable continued and the expected confidence level 
results (p>0.05). No significant difference was found between the end-of-term achievement level average 
variable and the expected confidence level results (p>0.05). No significant difference was found between the 
family income level variable and the expected confidence level results (p>0.05). No significant difference was 
found between the maternal education level variable and the expected confidence level results (p>0.05). There 
was no significant difference between the mother's education level variable and the expected confidence level 
results (p>0.05). A significant difference was found between the father's education level variable and the 
expected confidence level results (p<0.05). It was found that there was a significant difference between the 
variable of trusting other people or approaching cautiously and the expected trust level results in terms of the 
expected malicious intent sub-dimension (p<0.05). It was found that while the trust levels of the participants 
differed depending on the father's profession, they did not differ according to the other variables. In order to 
understand which categories there is a significant difference in father's profession, Tukey was made from the 
Post Hoc tests and it was found that university graduates and high school graduates differed. 

Keywords: Malicious intentions, Trust, Goodwill 

 

GİRİŞ 

Güven psikolojik bir durum olarak zarar görme ihtimaline rağmen bir başka grup veya bireye karşı gösterilen 
itimat olarak kavramlaştırılabilir (Uymaz, 2021: 46). Başka bir tanımla güven, taraflardan birinin karşı tarafın 
kendisi hakkında önemli olan davranışlar sergileyeceği beklentisine sahip olması ve karşı tarafı izlemeden ya 
da kontrol etmeden eylemlerine karşı savunmasız kalmaya gönüllü olmasına karşılık gelmektedir (Mayer, 
Davis ve Schoorman, 1995; Akt. Özer, Dönmez ve Atik, 2016: 261). Lewicki ve arkadaşları ise; güveni, 
bireyin diğer bireylerin eylemlerine ilişkin olumlu beklentileri biçiminde tanımlamışlardır (Demircan, 2003:8; 
Akt. Büte, 2011: 174). Güven kavramı sadece sosyolojik ve politik olmayıp aynı zamanda psikolojik boyutları 
da olan oldukça geniş bir yelpazeye sahip; bireyin iç dünyasında ve kişiler arası ilişkilerinin devam ettirilebilir 
olmasında etkisi olan önemli bir kavramdır (Bayar ve Girgin, 2019: 60). Güven, soyut niteliği nedeniyle sosyal 
ilişkilerde sadece hissedilerek ortaya çıkan bir özelliğe sahiptir. Bireyler sosyal hayatta ilişki içinde 
bulundukları kişilere karşı güven geliştirirken, bunu birçok olaydan ve olgudan yola çıkarak yapmaktadırlar. 
Geniş anlamda bireyler, birbirlerine duydukları karşılıklı güveni inşa ederken davranış ve tutumlardan, sosyal 
ilişkilerden ve beklentilerden hareket etmektedirler (Asunakutlu, 2002: 2). 

Güven kavramı çok boyutlu ve karmaşık olmasından dolayı bir birinden farklı tanımlamalar yapılmıştır. 
“Uslaner (2003; Akt. Özsağır, 2007: 49)’e göre güven kavramını üç farklı biçimde tanımlanabilir: 

Stratejik güven: İnsanların günlük hayatta sosyal deneyimlerinden kazandığı güvendir.  

Kişisel güven: Bireylerin sadece akrabalık bağıyla bağlı oldukları veya bireysel olarak tanıdıkları, kendilerine 
benzeyen kimselere karşı duydukları güvendir.  

Genel ya da ahlaki güven: Bireylerin sadece akrabalık bağlı oldukları veya bireysel olarak tanıdıkları, 
kendilerine benzeyen kimselere değil, özellikle kendi yakın çevreleri dışındaki ikincil ilişkilerde bulunduğu 
kimselere (yabancılara) duyulan güvene denir (Uslaner, 2003; Akt. Özsağır, 2007: 49). 

Giddens, güvenin bazı niteliklerinin tartışılmakta olan her türlü toplum tipi için geçerli olabileceği düşüncesine 
sahiptir. Aslına bakılırsa insanın içinde bulunduğu durum özünde muğlak ve tehdit edici bir şeydir, fakat 
gündelik amaçlarda toplum üyelerinin genelinin yetiştirilme biçimi, başkalarına ve “sorgulanmayan” yaşam 
tarzına duyulan “temel güven”in gelişmesiyle, onları (toplum üyelerini) derinlere kök salmış endişelerden 
korumaktadır (Marshall, 2020: 289). Toplumda bireyler arası güven üç koşula dayanmaktadır: Birincil olarak 
güvenen ile güvenilen arasında karşılıklı bağlılık aranmaktadır. İkincil olarak, aktörler güvenle ilişki durumunu 
tanımak, diğer bir deyişle duruma yönelik kuralın ne olduğunu bilmek mecburiyetindedir. Son olarak ise güven 
talep edilmez, sunulabilir ve kabul edilebilir bir şeydir. Luhmann’a göre güven, sosyal dünyanın karmaşıklığını 
azaltan ya da ortadan kaldıran etkili bir iletişim biçimidir; güven olmadan sosyal yaşam imkânsızdır; nerede 
güven varsa orada tecrübeler ve eylemler için fırsatlar ortaya çıkar; nerede sosyal sistemin karmaşıklığında bir 
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artış meydana gelse güvenin karmaşıklığı azaltması sebebiyle orada sistemin yapısıyla uyumlaşabilecek 
olasılıkların sayısında artış meydana gelir (Erdem, F. Ve Özen, J. 2003: 54-55; Akt. Karadoğan-Doruk, 2009: 
129). 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma niceliksel yönelime sahiptir. Öğrencilerin beklenen güven seviyesini nicel olarak ölçmeyi 
amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı sosyoloji bölümü öğrencilerinin beklenen güvenlerini yedi farklı 
değişken ile karşılıklı olarak analiz etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Uymaz, A. O. (2021)’nın 
geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı “Beklenen Güven Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri Bursa 
Teknik Üniversitesinde öğrenim görmekte olan lisans ve lisansüstü seviyede 94 öğrenciden toplanmıştır. 
Araştırma verileri SPSS-25 Programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verileri normallik koşulunu sağladığı için 
iki değişkenli veriler için t testi, ikiden fazla değişkenli veriler için ANOVA testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde; katılımcıların tanımlayıcı özellikleri, “Beklenen Güven Ölçeği” puan ortalamaları, “Beklenen 
Güven Ölçeği” puanları dağılımın normalliğini denetlemek amacı ile yapılan Shapiro-Wilk Testi sonucu ve 
“Beklenen Güven Ölçeği” sonuç tablosu bulunmaktadır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri 

Tanımlayıcı özellikler 
n(%) 

Katılımcıların Cinsiyeti Kadın  
Erkek 

85 (90,4) 
9 (9,6) 

Katılımcıların Devam ettiği Sınıf Seviyesi Lisans Birinci Sınıf 
Lisans İkinci Sınıf 
Lisans Üçüncü Sınıf 
Lisans Dördüncü Sınıf 
Lisansüstü  

34(36,2) 
4(4,3) 

29(30,9) 
21(22,3) 

6(6,4) 
Katılımcıların Dönem Sonu Başarı Ortalamaları 0-2,00 

2,01-3,00 
3,01-4,00 

10(10,06) 
39(41,5) 
45(47,9) 

Katılımcıların Gelir Seviyesi 0-4.500 TL 
4.501-9.000 TL 
9.001-13.000 TL 
13.001 TL ve Üstü 

20(21,3) 
48(51,1) 
17(18,1) 

9(9,6) 
Katılımcıların Anne Eğitim Seviyesi İlkokul Mezunu 

Ortaokul Mezunu 
Lise Mezunu 
Üniversite Mezunu 

45(47,9) 
18(19,1) 
25(26,6) 

6(6,4) 
Katılımcıların Baba Eğitim Seviyesi İlkokul Mezunu 

Ortaokul Mezunu 
Lise Mezunu 
Üniversite Mezunu 

30(31,9) 
15(16,0) 
32(34,0) 
17(18,1) 

Katılımcıların Diğer İnsanlara Güven Durumu Güvenirim 
Temkinli yaklaşmak 

11(11,7) 
83(88,3) 

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların %90,4’ü kadın ve %9,6’sı erkektir. Katılımcıların %36,2’si birinci sınıf, 
%4,3’ü ikinci sınıf, %30,9’u üçüncü sınıf, %22,3’ü dördüncü sınıf ve %6,4’ü lisansüstü olduğu görülmüştür. 
Katılımcıların %10,6’sının dönem sonu başarı ortalaması 0-2,00, %41,5’inin 2,01-3,00 ve %47,9’unun 3,01-
4,00 arasında olduğu görülmüştür. Katılımcıların %21,3’ü 0-4.500 TL, %51,1’İ 4.501-9.000 TL, %18,1’i 
9.001-13.000 TL ve %9,6’sı 13.001 TL ve üstü gelire sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların anne eğitim 
seviyesi; %47,9’u ilkokul, %19,1’i ortaokul, %26,6’sı lise ve %6,4’ünün üniversite olduğu görülmüştür 
Katılımcıların baba eğitim seviyesi; %31,9’u ilkokul, %16,0’ı ortaokul, %34,0’ı lise ve %18,1’i üniversite 
olduğu görülmüştür. Katılımcıların %11’7’si diğer insanlara güvenirken, %88,3’ü diğer insanlara temkinli 
yaklaştığı görülmüştür. 
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Tablo 2. Beklenen Güven Ölçeği Puan Ortalamaları 

Beklenen Güven Ölçeği Ölçek Min-Mak Puanları Elde Edilen Min-Mak Puanları Ort±SS 
Beklenen Art Niyet 10-50 20-49 35,0213±5,80133 
Beklenen İyi Niyet 5-25 9-24 15,6809±2,92638 

 

Tablo 2 incelendiğinde “Beklenen Güven Ölçeği” puan ortalamaları, Beklenen Art Niyet alt boyutu 
x̄=35,0213ve Beklenen İyi Niyet alt boyutu x̄= 15,6809 olduğu görülmektedir.  Beklenen Art Niyet alt 
boyutunda alınan en küçük puan 20, en yüksek puan 49 olmuştur. Beklenen İyi Niyet alt boyutunda alınan en 
küçük puan 9, en yüksek puan 24 olmuştur. 

 

Tablo 3. Beklenen Güven Ölçeği Puanları Dağılımın Normalliğini Denetlemek Amacı ile Yapılan Shapiro-
Wilk Testi  

Beklenen Güven Ölçeği 
Beklenen Art Niyet 

Beklenen İyi Niyet 

N 94 94 

Normal Parametreler  35,0213 15,6809 

 5,80133 2,92638 

Shapiro-Wilk  ,982 ,979 

p ,236 ,146 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmanın verilerinin normallik dağılımı için yapılan Shapiro-Wilk testi sonucunda 
Beklenen Art Niyet alt boyutu p=,236 ve Beklenen İyi Niyet alt boyutu p=,146 olarak bulunmuştur. Araştırma 
verilerinin normal dağıldığına karar verilmiştir. 

 

Tablo 4. Beklenen Güven Ölçeği Sonuç Tablosu 

Değişkenler Beklenen Art Niyet 
Ort ±SS 

İstatistik  
p 

Beklenen İyi Niyet 
Ort ±SS 

İstatistik  
p 

Cinsiyetiniz? 
Kadın 
Erkek 

 
35,0235±5,58905 
35,0000±7,95299 

 
F=1,129 
p=0,991 

 
15,8118±2,94187 
14,4444±2,60342 

 
F=-0,416 
p=0,184 

Devam ettiğiniz sınıf? 
Lisans Birinci Sınıf 
Lisans İkinci Sınıf 
Lisans Üçüncü Sınıf 
Lisans Dördüncü Sınıf 
Lisansüstü 

 
35,0882±6,35976 
35,2500±6,02080 
35,1379±5,96253 
34,4762±4,38884 
35,8333±7,67898 

 
 
 
 
F=0,78 
p=0,989 

 
15,2353±3,17241 
15,5000±3,69685 
15,6897±2,68732 
16,4286±2,97610 
15,6667±2,25093 

 
 
 
 
F=0,533 
p=0,712 

Dönem sonu başarı ortalamanız? 
0-2,00 
2,01-3,00 
3,01-4,00 

 
 
36,5000±4,71993 
34,3077±7,02310 
35,3111±4,79025 

 
 
 
F=0,671 
p=0,514 

 
 
15,4000±3,89301 
15,6410±3,05638 
15,7778±,2,62755 

 
 
 
F=0,73 
p=0,930 

Ailenizin gelir seviyesi? 
0-4.500 TL 
4.501-9.000 TL 
9.001-13.000 TL 
13.001 TL ve Üstü 

 
36,9000±5,57154 
34,1250±6,05867 
35,5294±6,01163 
34,6667±3,90512 

 
 
F=1,141 
p=0,337 

 
15,4500±2,74293 
15,5833±2,92337 
16,2941±3,65316 
15,5556±1,94365 

 
 
F=8,584 
p=0,821 

Annenizin eğitim seviyesi? 
İlkokul Mezunu 
Ortaokul Mezunu 
Lise Mezunu 
Üniversite Mezunu 

 
 
36,3556±6,50928 
34,4444±5,30507 
33,4800±4,64686 
33,1667±4,53505 

 
 
 
 
F=1,682 
p=0,177 

 
 
15,4889±3,10148 
16,4444±2,93503 
15,4800±2,67893 
15,6667±2,87518 

 
 
 
 
F=0,504 
p=0,680 

Babanızın eğitim seviyesi? 
İlkokul Mezunu 
Ortaokul Mezunu 
Lise Mezunu 
Üniversite Mezunu 

 
 
35,4667±6,39899 
35,1333±4,29063 
36,5938±5,36932 
31,1765±5,32958 

 
 
 
 
F=3,615 
p=,016* 

 
 
15,4000±2,91961 
15,8667±2,03072 
14,9375±2,77009 
17,4118±3,37377 

 
 
 
 
F=2,959 
p=,037* 

Diğer insanlara güvenir misiniz? 
Güvenirim 
Temkinli yaklaşırım 

 
30,5455±6,17031 
35,6145±5,52120 

 
F=0,003 
p=0,006** 

 
16,9091±3,04810 
15,5181±2,88968 

 
F=0,357 
p=0,139 

x
ss
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Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art niyet ve beklenen iyi niyet alt boyutları ile cinsiyet değişkeni arasında 
anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu bulunmuştur (p>0,05). Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art niyet ve 
beklenen iyi niyet alt boyutları devam edilen sınıf değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu 
bulunmuştur (p>0,05). Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art niyet ve beklenen iyi niyet alt boyutları ile dönem 
sonu başarı ortalaması değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu bulunmuştur (p>0,05). 
Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art niyet ve beklenen iyi niyet alt boyutları ile aile gelir seviyesi değişkeni 
arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu bulunmuştur (p>0,05). Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art 
niyet ve beklenen iyi niyet alt boyutları ile anne eğitim seviyesi değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın 
olmadığı sonucu bulunmuştur (p>0,05). Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art niyet ve beklenen iyi niyet alt 
boyutları ile baba eğitim seviyesi değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucu bulunmuştur 
(p<0,05). Beklenen Güven Ölçeği, beklenen art niyet alt boyutu ile diğer insanlara güvenmek/temkinli 
yaklaşmak değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucu bulunurken (p<0,05), beklenen iyi niyet 
alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 

 

SONUÇ 

Araştırma soncunda kadınların beklenen art niyet puanları x̄=35,0235, erkeklerin beklenen art niyet puanları 
x̄=35,0000 olarak bulunmuştur. Kadınların beklenen iyi niyet puanları x̄=15,8118, erkeklerin beklenen iyi 
niyet puanları x̄=14,4444 olarak bulunmuştur. Cinsiyet ile beklenen güven arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. 

Araştırma sonucunda lisans birinci sınıfların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=35,2500, beklenen iyi 
niyet puan ortalamaları x̄=15,2353 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda lisans ikinci sınıfların beklenen 
art niyet puan ortalamaları x̄=35,0882, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,5000 olarak bulunmuştur. 
Araştırma sonucunda lisans üçüncü sınıfların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=35,1379, beklenen iyi 
niyet puan ortalamaları x̄=15,6897 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda lisans dördüncü sınıfların 
beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=34,4762, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=16,4286 olarak 
bulunmuştur. Araştırma sonucunda lisansüstü öğrencilerinin beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=35,8333, 
beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,6667olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda 0-2,00 ortalaması olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=36,5000, 
beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,4000 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda 2,01-3,00 
ortalaması olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=34,3077, beklenen iyi niyet puan 
ortalamaları x̄=15,6410 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda 3,01-4,00 ortalaması olan katılımcıların 
beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=35,3111, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,7778 olarak 
bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda 0-4.500 TL aile geliri olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=36,9000, 
beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,4500 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda 4.501-9.000 TL aile 
geliri olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=34,1250, beklenen iyi niyet puan ortalamaları 
x̄=15,5833 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda 9.001-13.000 TL aile geliri olan katılımcıların beklenen 
art niyet puan ortalamaları x̄=35,5294, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=16,2941 olarak bulunmuştur. 
Araştırma sonucunda 13.001 TL ve üstü aile geliri olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları 
x̄=34,6667, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,5556 olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda anne eğitim seviyesi ilkokul mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan 
ortalamaları x̄=36,3556, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,4889 olarak bulunmuştur. Araştırma 
sonucunda anne eğitim seviyesi ortaokul mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları 
x̄=34,4444, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=16,4444 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda anne 
eğitim seviyesi lise mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=33,4800, beklenen iyi 
niyet puan ortalamaları x̄=15,4800 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda anne eğitim seviyesi üniversite 
mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=33,1667, beklenen iyi niyet puan 
ortalamaları x̄=15,6667 olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda baba eğitim seviyesi ilkokul mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan 
ortalamaları x̄=35,4667, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,4000 olarak bulunmuştur. Araştırma 
sonucunda baba eğitim seviyesi ortaokul mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 103 
 

x̄=35,1333, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=15,8667 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda baba 
eğitim seviyesi lise mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=36,5938, beklenen iyi 
niyet puan ortalamaları x̄=14,9375 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda baba eğitim seviyesi üniversite 
mezunu olan katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=31,1765, beklenen iyi niyet puan 
ortalamaları x̄=17,4118 olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda, “Diğer insanlara güvenir misiniz?” sorusuna güvenirim diyen katılımcıların beklenen 
art niyet puan ortalamaları x̄=30,5455, beklenen iyi niyet puan ortalamaları x̄=16,9091 olarak bulunmuştur. 
Araştırma sonucunda, “Diğer insanlara güvenir misiniz?” sorusuna temkinli yaklaşırım cevabı veren 
katılımcıların beklenen art niyet puan ortalamaları x̄=35,6145, beklenen iyi niyet puan ortalamaları 
x̄=15,5181olarak bulunmuştur. 
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ÖZET 

Modern yaşamda, bireyler çok sayıda dijital bilgi ve iletişim seçeneği ve bunları etkin ve sürekli olarak 
kullanma baskısı yaşarlar. Dijital bilgi ve teknolojilerinin kullanımı yoluyla elde edilebilecek birçok fayda 
olduğu bilinse de, öznel iyi oluşa zarar verebileceğinden bu uygulamaların aşırı kullanımın araştırılması 
gerekmektedir. Özellikle internet, öğrencilerin yaşamına bazı kolaylıklar getirirken diğer taraftan bazı 
sorunlara da neden olabilmektedir. Gençlerde internet kullanımı ile ilgili son yıllarda karşılaşılan en önemli 
sorunlardan biri internetin problemli kullanımı veya internet bağımlılığıdır. Bu çalışmanın amacı ergenlerde 
internet bağımlılığı ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum 
ili merkez ilçelerinde öğrenimine devam eden 174 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler rastgele 
örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Araştırmaya gönüllü katılım sağlayan öğrencilerin % 54’ü (n=94) 
kız, % 46’sı (n=80) ise erkek öğrencidir. Araştırma verilerini toplamak için kişisel bilgi formu, internet 
bağımlılığı ölçeği ile ergen öznel iyi oluş ölçeği kullanılmıştır. Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri toplam ve 
alt boyutları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişki Pearson korelasyon analiziyle tespit edilmiştir. Ayrıca 
öznel iyi oluşun alt boyutlarının internet bağımlılığı üzerindeki yordayıcı etkisi çoklu regresyon analiziyle 
incelenmiştir. Korelasyon analizi sonucunda öznel iyi oluş ölçeğinin aile ilişkilerinde doyum, önemli diğerleri 
ile ilişkide doyum, yaşam doyumu ve olumlu duygular alt boyutları ile internet bağımlılıkları arasında anlamlı 
ve negatif ilişkilerin olduğu görülmüştür. Çoklu regresyon analizi sonucunda ise aile ilişkilerinde doyum alt 
boyut puanlarının internet bağımlılığını anlamlı yordadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte aile ilişkilerinde 
doyum alt boyutlarından önemli diğerleri ile ilişkide doyum, yaşam doyumu ve olumlu duygular alt boyut 
puanlarının ise internet bağımlılığını anlamlı olarak yordamadığı ortaya çıkmıştır. Bulgularımız öznel iyi oluş 
düzeyindeki azalmanın ergenlerde internet bağımlılığı riski oluşturduğunu işaret etmektedir. Ayrıca araştırma 
sonuçları, lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının nasıl artırılacağı konusunda kanıtlar sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, internet bağımlılığı, ergenlik 

 

GİRİŞ 

İnternet, dünyanın her yerinde kullanılan, bilgisayarları birbirine bağlayan ve bireylerin eş zamanlı ya da farklı 
zamanda kullandığı, sürekli gelişen bir etkileşim ağıdır (Yalçın, 2003).  Bağımlılık ise herhangi bir madde, 
yiyecek, içecek vb. bir şeyin kullanımının fiziksel, ruhsal veya sosyal sorunlara yol açmasına rağmen 
kullanmaya devam edilmesi durumudur (Shaffer vd., 2000).  Bağımlılığın önemli türlerinden internet 
bağımlılığı, son zamanlarda internet kullanımının yaygınlaşması ile ortaya çıkan bir bağımlılık türüdür. Young 
(2009) internet bağımlılığını, genel olarak interneti aşırı kullanmayı istemek, internete bağlı olunmayan 
zamanların bir anlam ifade etmemesi, internete bağlı olunmadığında sinirlilik hali ve bireyin sosyal 
yaşamındaki bozulmalar şeklinde tanımlamıştır. 

Ergenlik dönemindeki bireyler, bilgi teknolojilerini tam anlamıyla doğru kullanmayabilir. Günümüzde gençler 
arasında etkileşimin web tabanlı uygulamalar üzerinden yaygınlaşması, bu uygulamaları günlük yaşamın bir 
parçası haline getirmiştir. Ancak bu uygulamaların aşırı kullanımı yeni bir sorunu ortaya çıkarmaktadır (Kır, 
2008). Ergenlerin internette geçirdikleri zamanın uzaması, aile ile çatışmaların yaşanmasına yol açabilir 
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(Mesch, 2006). Bunun sonucunda, bazı ergenler problemli internet kullanımının belirtilerini gösterir, bu durum 
günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir (Ceyhan, 2008).  

Bununla birlikte internette geçirilen zamanın artması ve problemli kullanım ergenin toplumsal gelişimini 
olumsuz etkileyebilir. Benzer sebeplerden dolayı aşırı kullanım gösteren öğrenciler, okulda öğretmen ve 
arkadaşlarıyla iletişim sorunları yaşamaktadır (Cansever, 2009). Bu nedenle, problemli internet kullanımı 
bireyin hem kişisel hem sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir.  

Ergenlerde internet bağımlılığı üzerinde etkili olduğu düşünülen kavramlardan biriside öznel iyi oluştur (Ryan 
& Deci, 2008). Öznel iyi oluş, bilişsel ve duygusal bileşenlerin oluşturduğu olumlu ruh sağlığı ile doyumun 
öznel bir biçimi şeklinde tanımlanmıştır (Deiner, 2001). Öznel iyi oluş kişinin yargı bildirmesi ile yaşantısını 
değerlendirmesidir. Ayrıca öznel iyi oluş, olaylar karşısında verilen duygusal tepkiler ve bireyin hayatına dair 
değerlendirmelerinin sonucunda ortaya çıkan bir durum şeklinde kabul edilebilir.  

Bireylerin iyi oluş seviyelerinin yüksek düzeyde olması, yaşantılarına yönelik olumlu duygular taşıdığını 
gösterebilir. İyi oluş düzeyi yüksek kişiler yaşadığı olaylara pozitif bakabilme ve daha fazla olumlu duygular 
hissetme eğilimindedir (Fredrickson & Joiner, 2002). Okul bağlamında ise önceki araştırmalar öznel iyi oluşu 
yüksek öğrencilerin akademik işlevlerinin (Casas vd., 2013), olumlu okul davranışlarının (Elmore, 2006), 
okula bağlılıklarının (Heizomi vd., 2015), genel yaşam doyumlarının (Öksüz vd., 2017) ve  motivasyonlarının 
(Van-Petegem vd., 2008) daha yüksek olduğunu belirlemiştir. 

Dolayısıyla günlük yaşamında olumlu duyguları baskın olan öğrencilerin daha az problemli internet kullanımı 
göstermesi beklenebilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, ergenlerde, öznel iyi oluşun internet bağımlılığıyla 
olan ilişkilerini incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Ergenlerin öznel iyi oluşları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin yönü, düzeyi ve anlamlılık durumu 
nedir?  

2. Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri, internet bağımlılığını yordamakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, birden fazla değişkenin birbiri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için ilişkisel araştırma 
yönteminden faydalanılmıştır. İlişkisel araştırmalar, iki ya da ikiden fazla değişken arasındaki ilişkinin, aynı 
değişkenleri etkilemeden, değiştirmeden araştırıldığı çalışmalar olarak bilinmektedir (Karasar, 2006). Mevcut 
araştırmanın bağımlı değişkenini internet bağımlılığı, bağımsız değişkeni ise öznel iyi oluş ölçeğinin alt 
boyutlarından alınan puanlar oluşturmaktadır. 

 

Çalışma Grubu  

Araştırma katılımcılarını, Erzurum il merkezinde bulunan tesadüfî yöntemle seçilen 9, 10, 11 ve 12. sınıf 
öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcıların % 54’ü (n=94) kız, % 46’sı (n=80) ise erkek öğrencidir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda katılımcılara ait demografik bilgiler elde edilmiştir. 

 

Young İnternet Bağımlılığı Testi-Kısa Formu  

Ölçek Young (1983) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin kısa formu Pawlikowski vd. (2013) tarafından 
oluşturulmuştur. Kutlu vd. (2016) ölçeği Türkçe’ ye uyarlamıştır. 12 madde ve tek boyuttan oluşan ölçekte, 
puanlamadaki artış bağımlılık düzeyindeki yükselmeyi göstermektedir. Mevcut çalışmada ölçeğin güvenirlik 
katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. 
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Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği 

Ölçek, Eryılmaz (2009) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin, aile ilişkilerinde doyum, önemli kişilerle ilişkilerde 
doyum, yaşam doyumu ve olumlu duygular olmak üzere toplam dört alt boyutu bulunmaktadır. Bu araştırma 
için güvenirlik katsayı değeri .90 hesaplanmıştır. Alt boyutlar için ise sırasıyla .83, .73, .81 ve .66 olarak 
belirlenmiştir. Ölçek alt boyutlarıyla veya toplam puan alınarak kullanılabilmektedir. Ölçekte tersten 
puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten elde edilecek puanların artması ergen öznel iyi oluşlarının 
yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

İşlem 

Mevcut araştırmada ergenlerin iyi oluş düzeyleri ile problemli internet kullanım düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Bununla birlikte, öğrencilerin öznel iyi oluş alt 
boyutlarının, internet bağımlılıkları üzerindeki yordayıcı etkisi, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılarak 
incelenmiştir. 

Pandemi sürecinden dolayı araştırma verileri çevrimiçi bir şekilde toplanmıştır. Google-Formlar üzerinden 
hazırlanan çalışma içeriğinin linki, ilgili fakültelerdeki öğretim üyeleriyle paylaşılarak öğrencilere 
ulaştırılmıştır. Hazırlanan formada araştırmanın amacı kapsamlı bir şekilde yazılarak, gönüllü katılım 
sağlanmasına dikkat edilmiştir.  

 

Bulgular 

Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ile internet bağımlılıkları arasında anlamlı ilişkilerin olup olmadığı 
belirlemek amacıyla yapılan Pearson korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öznel iyi oluş toplam ve alt boyutları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkileri yönelik pearson 
korelasyon analizi sonuçları 

Değişken                    1                 2                    3                4                   5                   6 
Öznel. Top.               1              -.31*                77*           .81*               .82*             .74* 
İnt. Bağım.             -.31*             1                  -.38*         -.20*              -.21*            -.21* 
Aile ilişki doy.         .77*          -.38*                  1             .58*                .57*             .36* 
Önemli diğ. doy.      .81*         -.20*                .58*             1                  .53*             .44*   
Yaşam doyumu       .82*          -.21*                .57*         .53*                  1                 .48* 
Olumlu duygular    .74*          -.21*                .36*         .44*                .48*                1 
��                               47.24         32.49             13.50         13.49              7.71              12.53 
SS                             9.05             8.91              2.50           3.01               3.00               3.01 

P < 0.05 
 

Tablo 1 incelendiğinde; ergenlerin öznel iyi oluş toplam puanları ile internet bağımlılıkları puanları arasında 
negatif yönde anlamlı bir ilişki (r=-.31, P < 0.05) olduğu saptanmıştır. Alt boyutlar arasındaki ilişkilere göre 
ise; öznel iyi oluşun aile ilişkilerinde doyum (r=-.38, P < 0.05), önemli diğerleri ile ilişkide doyum (r=-.20, P 
< 0.05), yaşam doyumu (r=-.21, P < 0.05) ve olumlu duygular (r=-.21, P < 0.05) alt boyut puanları ile internet 
bağımlılığı toplam puanları arasında istatistiksel bakımından anlamlı düzeyde negatif ilişkiler bulunmuştur. 
Ayrıca öznel iyi oluş ölçeğinin alt boyutlarının birbirleriyle r= .38 ile .58 arasında değişen pozitif yönde, 
anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. 

 

İnternet Bağımlılığını Yordayan Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Ergenlerin öznel iyi oluş alt boyutlarının, internet bağımlılığını yordayıp yormadığını belirlemek için aşamalı 
çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Öznel iyi oluş alt boyutlarının internet bağımlılığını yordamasına ilişkin aşamalı çoklu regresyon 
analizi sonuçları 

Değişken        B S.H    β      t    p 

Sabit 50.97 3.44  14.81 .000 

Aile İlişkilerinde 
Doyum 

-.137 .25 -.38 -5.46 .000 

R=.38, R2=.15, F(1-170)=29.81, P < 0.05   

 

Tablo 2’ye göre, ergenlerin öznel iyi oluşlarının aile ilişkilerinde doyum alt boyutu puanlarının, internet 
bağımlılıklarının üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır (R=.38, R2=.15, F(1-170)=29.81, 
P < 0.05). Buna göre aile ilişkilerinde doyumun, internet bağımlılığı üzerindeki varyansın % 15’ni açıkladığı 
saptanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin aile ilişkilerinden elde ettikleri doyumun artması durumunda internet 
bağımlılık düzeylerinin azalacağı söylenebilir. 

 

İnternet Bağımlılığını Yordamayan Değişkenlerle İlgili Bulgular 

Araştırma da ergenlerin öznel iyi oluşunun, önemli diğerleri ile ilişkide doyum, yaşam doyumu ve olumlu 
duygular alt boyutlarının internet bağımlılığını yordamadığı ortaya çıkmıştır. İnternet bağımlılığını 
yordamayan alt boyutlara ilişkin bulgu sonuçları Tablo 3’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. İnternet bağımlılığını yordamayan değişkenlerle ilişkin bulgular 

Yordamayan Değişkenler B t p Kısmi r 
Önemli diğerleri ile ilişkide 
doyum 
 
Yaşam doyumu 
 
Olumlu duygular 

.30 
 
 

.10 
 

-.09 

.34 
 
 

.10 
 

-1.16 
 

.74 
 
 

.92 
 

.25 

.03 
 
 

.09 
 

-.09 

Tablo 3 incelendiğinde, ergenlerin öznel iyi oluş ölçeğinin önemli diğerleri ile ilişkide doyum, yaşam doyumu 
ve olumlu duygular alt boyutlarının siber zorbalığı anlamlı bir düzeyde yordamadığı tespit edilmiştir (p > 0.05). 

 

Tartışma 

Araştırmada, ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri alt boyutları ile problemli internet kullanımları arasında 
anlamlı ve negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç literatürde yer alan diğer araştırma 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Örneğin, Doğan vd. (2008) yapmış olduğu araştırmada öğrencilerin 
problemli internet kullanımları ile benlik saygısı ve öznel iyi oluşları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler 
bulmuştur. Başka bir araştırmada Kök ve Akpınar (2018) ergenlerde iyi oluş ile problemli internet kullanımları 
arasında negatif yönde ilişki olduğunu saptamıştır. 

Ayrıca bu araştırmada gerçekleştirilen çoklu regrasyon analizi sonucunda öznel iyi oluşun aile ilişkilerinde 
doyum alt boyutunun, internet bağımlılığını anlamlı bir düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Aile ilişkilerinde 
doyumun, internet bağımlılığını açıklaması, ergenlerin gerçek yaşamda ailelerinden görmüş oldukları 
desteklerin problemli internet kullanımlarını azaltmada etkili olabileceği şeklinde değerlendirilebilir. Demir 
ve Filiz (2004) öznel iyi oluşun alt boyutları, aile ilişkilerinde doyum ve önemli diğer kişilerle doyum düzeyi 
düşük öğrencilerin problemli internet kullanım düzeylerini yüksek bulmuştur. Derin ve Bilge (2016) 
ergenlerde aile ilişkilerinde doyumun internet bağımlılığı üzerinde yordayıcı etkiye sahip olduğunu 
göstermiştir.  

Bununla birlikte araştırmada öznel iyi oluş ölçeğinin önemli diğerleri ile ilişkide doyum, yaşam doyumu ve 
olumlu duygular alt boyutlarının internet bağımlılığına yordayıcı etkisi olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 
bu düşüncelerinde sosyal çevreden yöneltilen olumsuz edinimlerin etkisi olabilir. Araştırmanın örnekleminin 
sadece ortaöğretim öğrencileriyle oluşması ve pandemi nedeniyle uygulamanın çevrimiçi bir şekilde 
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gerçekleştirilmesi çalışmanın önemli sınırlılıklarıdır. Benzer araştırmaların daha farklı ve daha geniş 
örneklemler üzerinde gerçekleştirilmesi araştırma sonuçlarından genelleme yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

Sonuç olarak internet uygulamaları ergenler tarafından her geçen gün daha yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Bu 
tarz uygulamaların zaman içerisinde aşırı kullanımı bireyi kendine daha fazla bağımlı hale getirebilmektedir. 
Risk grubunda yer alan ergenlerin bu dönemde yoğun bir şekilde duyguları yaşama ve yansıtması nedeniyle 
daha fazla araştırmayla takip edilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde küreselleşme ve artan rekabet talepleriyle birlikte, örgütlerin en değerli varlığı olan çalışanların 
sadece iş tanımında belirtilen temel görevleri yerine getirmeleri yeterli değildir, aynı zamanda daha proaktif 
olmaları gerekmektedir. İş şekillendirme, iş ile ilgili görevleri veya ilişkileri değiştirmeyi ve yeniden 
şekillendirmeyi içeren proaktif iş davranışının özel bir şekli olarak kabul edilmektedir. Liderlik alanında 
yapılan araştırmalar, dönüşümcü liderlik tarzının çalışanların örgüt içindeki değişimi tehditten ziyade bir fırsat 
olarak görmeleri için algılarını yeniden şekillendirebildiğini göstermektedir. Uygun liderlik tarzının 
sergilenmesi işletmelerin pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlamasında ve müşteri memnuniyetinin artmasında 
da son derece önemlidir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı dönüşümcü liderlik tarzının iş şekillendirme 
davranışı üzerinde etkili olup olmadığını turizm sektörü bağlamında incelemektir. Araştırma kapsamında 
dönüşümcü liderlik tarzı ve iş şekillendirme davranışı arasındaki ilişki alt boyutlar çerçevesinde ele alınmıştır. 
Araştırmanın örneklemini Antalya’da faaliyette bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 385 personel 
oluşmaktadır. Araştırma hipotezlerini test etmek için katılımcılardan anket tekniği kullanılarak elde edilen 
verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucu dönüşümcü liderlik ve 
alt boyutları ile iş şekillendirme davranışının alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte, regresyon analizi sonuçları genel olarak dönüşümcü liderlik tarzının iş şekillendirme 
davranışını etkilediğine işaret etmektedir. Bu sonuçlar, hem dönüşümcü liderlik tarzının iş şekillendirme 
davranışını nasıl etkilediğine ilişkin yeni bir bakış açısına işaret edecek olması hem de turizm sektöründe 
dönüşümcü liderlik tarzının önemine dikkat çekmesi açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, İş Şekillendirme. 

 

ABSTRACT 

Today, with the demands of globalization and increasing competition, employees, who are the most valuable 
assets of organizations, are not only sufficient to fulfill the basic duties specified in the job description, but 
also need to be more proactive. Job crafting is recognized as a specific form of proactive work behavior that 
involves changing and reshaping work-related tasks or relationships. Research in the field of leadership shows 
that the transformational leadership style can reshape the perceptions of employees to see the change in the 
organization as an opportunity rather than a threat. Demonstrating the appropriate leadership style is also 
extremely important for businesses to provide competitive advantage in the markets and increase customer 
satisfaction. In this direction, the aim of the research is to examine whether the transformational leadership 
style is effective on job crafting behavior in the context of the tourism sector. Within the scope of the research, 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 111 
 

the relationship between transformational leadership style and job crafting behavior was discussed within the 
framework of sub-dimensions. The sample of the research consists of 385 personnel working in five-star hotels 
operating in Antalya. Correlation and regression analyzes were applied to the data obtained from the 
participants using the questionnaire technique to test the research hypotheses. As a result of the correlation 
analysis, it was determined that there were significant relationships between transformational leadership and 
its sub-dimensions and the sub-dimensions of job crafting behavior. However, the results of the regression 
analysis generally indicate that the transformational leadership style affects the job crafting behavior. These 
results are very important in terms of both pointing to a new perspective on how the transformational leadership 
style affects job crafting behavior and drawing attention to the importance of the transformational leadership 
style in the tourism sector. 

Keywords: Leadership, Transformational Leadership, Job Crafting. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde değişen ekonomik ortam, küreselleşme ve artan rekabet talepleri nedeniyle çalışanların yenilikçi 
iş davranışları giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu özellikle turizm sektöründe faaliyetlerini sürdüren 
müşteri hizmetleri odaklı örgütlerde daha da belirgindir. Turizm sektöründe faaliyetlerini sürdüren örgütler 
artık çalışanlarını hizmet kalitesini ve performansını iyileştirebilecek yeni fikirler üretmeye ve uygulamaya 
motive etmektedir (Afsar vd., 2019: 1186). Bununla birlikte, iş dünyasında her geçen gün hızlanan bilgi 
teknolojileri ve çevre koşullarındaki gelişmelerin şekillendirdiği örgütsel yenilikler, çalışma ortamında iş 
tasarımlarının değişmesine ve çalışanların üstlendiği daha karmaşık görevlere yol açmaktadır. (Kılıç vd., 2020: 
192).  

İş şekillendirme, çalışanların kişisel olarak aşağıdan yukarı doğru başlattıkları ve daha çok sosyal ve ilişkisel 
bir sürecin ifade edilmesidir (Oruç, 2019:24). Örgütler, örgütsel rekabet güçlerini sürdürmek için belirli iş 
gereksinimlerinin yanı sıra, çalışanlarının rutin olmayan çalışma durumlarında proaktif davranışlar 
geliştirmelerine giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Araştırmacılar geleneksel yaklaşımların aksine 
“yukarıdan aşağıya” yönetim, tasarım ve uygulamaların bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğunu 
ve birey merkezli “aşağıdan-yukarıya” tasarımların kurumsal sonuçlara ulaşılmasında daha etkili olduğunu 
belirtmektedirler. Bireysel merkezli iş tasarımı yaklaşımları, bireylerin çalışma ortamında pasif olmaktan 
ziyade aktif bileşenler olduğunu ve bireylerin proaktif davranışlar geliştirdiğini ve çalışma ortamındaki iş 
uygulamaları ve sosyal etkileşimler gibi iş özelliklerini oluşturduğunu göstermektedir (Kılıç vd., 2020:192).  

Uygun liderlik tarzı, çalışanların yaratıcı ve yenilikçi becerilerinin gelişimi için elverişli bir atmosfer teşvik 
ederek yenilikçi iş davranışını teşvik etme potansiyeline sahiptir ve bu da nihayetinde örgüt için gelişmiş 
inovasyon yeteneklerine ve üstün rekabet avantajlarına yol açar. Dönüşümcü liderlik hem liderin hem de 
takipçilerin ahlaki seviyelerini artırabilmek adına değer alışverişi, karşılıklı büyüme ve karşılıklı yarar 
sağlayan güdüler sunar. Uyumluluğa dayalı işlemsel liderliğin aksine, dönüşümcü liderlik, astların daha 
yüksek performans düzeylerini hedeflemelerini ve daha fazla insana fayda sağlama hedefini 
gerçekleştirmelerini başarabilmeye odaklanır. Üyeler kendilerini aşmaya ve daha yüksek performans 
seviyelerine ulaşmaya teşvik edilir. Bunu sağlayabilmek için de dönüşümcü liderler astlarının ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışır, böylece astların başarı arzularını sürdürmeleri sağlanır ve nihai olarak da örgüt hedeflerine 
ulaşır (Afsar vd., 2019: 1188). 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Dönüşümcü liderlik 

İnsanlar bir araya gelerek sosyal hayatlarına başlar ve birbirlerini etkilerler. Liderlik, sosyal hayatın ortaya 
çıkışından beri var olan bir durumdur (Korejan ve Shahbazi, 2016: 454). Liderlik, diğer bireylerin 
davranışlarını bazı hedeflere ulaşmaya yönlendirme sürecidir ve her zaman organizasyonların başarısında 
önemli bir etken olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise, gelişmiş iletişim teknolojilerinin inanılmaz olanakları 
ve uluslararası ticaretin genişlemesi nedeniyle her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir (Strukan vd., 
2017: 435). 
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Dönüşümcü liderlik, örgütün yönetim seviyelerinde etkili olabilmesi için, farkındalığı artırmak, çalışanları 
örgütsel hedeflere ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya yönelik herhangi bir baskı hissetmeden 
hevesini uyandırmak için çaba sarf eden bir lider yaklaşımıdır. Burns (1978) dönüşümcü liderlik kavramına 
öncülük etmiş ve bunu liderlerin ve takipçilerin daha yüksek moral ve motivasyon seviyelerine ilerlemelerine 
yardımcı olduğu bir değişim süreci olarak tanımlamıştır (Setiawan vd., 2021: 3). 

Dönüşümcü liderlik, liderler ve takipçiler birbirlerini daha yüksek motivasyon ve ahlak için motive ettiklerinde 
elde edilir. Bu liderler üst amirleri ile daha iyi ilişkileri sahiptirler. Dönüşümcü liderler, işlemsel davranan 
liderlerden daha fazla kuruluşa yardımcı olurlar ve kuruluş için daha fazla değer yaratırlar. Dönüşümcü 
liderler, çalışanlarını iş sözleşmelerinde belirtilenden daha fazlasını yapmaya motive eder ve çalışanların üst 
düzey ihtiyaçlarına odaklanırlar. Bu liderler, mentor ve danışman olarak hareket eder ve çalışanların kişisel 
gelişimine, öğrenmeye ve ihtiyaçlarının karşılanmasına dikkat eder. Çalışanlara meydan okuma, misyon 
duygusu, daha geniş bakış açıları, saygı ve güven sağlarlar ve çalışanları için rol model olurlar. Bir güven 
ortamı yaratırlar ve çalışanları kendi çıkarlarının ötesinde kuruluş için çalışmaya motive ederler (Korejan ve 
Shahbazi, 2016: 454). 

Bass ve Riggio (2006) dönüşümcü liderliğin dört bileşeni olduğunu belirterek bu bileşenleri idealleştirilmiş 
etki, ilham verici motivasyon, entelektüel uyarım ve bireyselleştirilmiş düşünce şeklinde sıralamışlardır. 
Dönüşümcü liderler, astlarının görevlerinin önemi ve bunları iyi gerçekleştirmenin önemi konusunda 
farkındalıklarını artırmak; astların kişisel gelişim ve başarı ihtiyaçlarının farkında olmalarını sağlamak ve 
astlarını yalnızca kendi kişisel kazançları veya çıkarları için değil, örgütün iyiliği için çalışmaya motive etmek 
gibi faydalar sağlamaktadır (Purwana, 2015: 368). 

 

İş Şekillendirme 

İş şekillendirme, işi motive edici ve sağlıklı tutmak için işi oluşturan görevleri veya ilişkileri değiştirmeyi ve 
yeniden şekillendirmeyi içeren proaktif iş davranışının özel bir biçimidir (Hetland vd., 2018: 1). Wrzesniewski 
ve Dutton’a (2001) göre iş ortamındaki proaktif davranışlardan biri olan iş şekillendirme, bireyin işinin 
fiziksel, bilişsel ve ilişkisel çerçevelerinde aktif olarak gerçekleştirilen değişiklikleri içeren davranışları ifade 
eder (Kılıç vd., 2020:192). İş şekillendirmenin temel özelliği, çalışanların görevlerini veya iş özelliklerini 
kendi inisiyatifleriyle değiştirmesidir (Demerouti, 2014: 238). 

Çalışanların iş ortamlarında başkaları ile gerçekleşen etkileşimleri sonucunda, neyin işin bir parçası olup neyin 
olmadığına dair izlenimleri şekillendirerek çalışanların görevleri tanımlamasına yardımcı olur.  Bununla 
birlikte, işin sınırları, anlamı ve kimliği genelde tam olarak belirlenmez. Bireyler, “iş şekillendiriciler” olarak 
hareket ederek işi tanımlama ve o şekilde yürütme özgürlüğüne sahiptir. Dolayısı ile iş şekillendirme, 
bireylerin işlerinde yaptıkları fiziksel ve bilişsel değişikliklerdir. Bu nedenle, iş şekillendirme bir eylemdir 
(Wrzesniewski ve Dutton, 2001: 179). 

Wrzesniewski ve Dutton (2001), fiziksel değişiklikleri işlerin biçim, kapsam veya sayısında yapılan 
değişiklikler şeklinde ifade ederken bilişsel değişiklikleri çalışanların zihinlerinde işlerini tekrar 
anlamlandırması şeklinde ifade etmişlerdir. İş şekillendirme kavramı, çalışanlar tarafından aşağıdan yukarı 
doğru başlatılan ve genelde sosyal ve ilişkisel olan bir sürecin anlatmaktadır. Bunun yanında işi anlamlı hale 
getirme amacı ile çalışanlar iş şekillendirme sürecinde organizasyon içerisinde iş tasarımına yönelik çalışmalar 
olmasa da kendilerine ait görevlerin içeriği ile ilgili fiziksel ve bilişsel değişiklikler yapabilmektedirler (Oruç, 
2019: 24).  

 

METODOLOJİ 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Bu çalışmanın temel amacı, dönüşümcü liderliğin iş şekillendirme davranışına etkisini turizm sektörü 
bağlamında incelemektir. Dönüşümcü liderlik alt boyutları vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma, 
grup amaçlarının kabulünü sağlama, entelektüel teşvikte bulunma,  bireysel ilgi gösterme ve yüksek başarı 
beklentisine sahip olma bağımsız değişken (İşcan, 2002: 186) ve iş şekillendirmenin alt boyutları yapısal iş 
kaynaklarını artırma, engelleyici iş taleplerini azaltma, sosyal iş kaynaklarını artırma ve merak uyandırıcı iş 
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taleplerini artırma (Kerse, 2019: 545) bağımlı değişken şeklinde ele alınmıştır. Şekil 1’de araştırma deseninde 
yer alan anlatıma göre oluşturan araştırma modeli sunulmuştur.         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1(a)(b)(c)(d): Dönüşümcü liderliğin vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma alt boyutunun iş 
şekillendirmenin alt boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H2(a)(b)(c)(d): Dönüşümcü liderliğin grup amaçlarının kabulünü sağlama alt boyutunun iş şekillendirmenin alt 
boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H3(a)(b)(c)(d): Dönüşümcü liderliğin entelektüel teşvikte bulunma alt boyutunun iş şekillendirmenin alt boyutları 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H4(a)(b)(c)(d): Dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi gösterme alt boyutunun iş şekillendirmenin alt boyutları 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  

H5(a)(b)(c)(d): Dönüşümcü liderliğin yüksek başarı beklentisine sahip olma alt boyutunun iş şekillendirmenin alt 
boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.   

 

Ölçüm Araçları 

Araştırma kapsamında, sosyal bilimler alanında birinci dereceden veri toplamada yaygın bir şekilde kullanılan 
anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma için üç bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Bu anket 
formunun birinci bölümde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için 8 adet soru 
bulunmaktadır. 

İkinci bölümde, dönüşümcü liderlik davranışlarının belirlenmesi adına Podsakoff vd. (1990) tarafından 
geliştirilen ve İşcan (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. 5 
faktör ve 23 sorudan oluşan bu ölçüm aracı vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma (8 ifade), grup 
amaçlarının kabulünü sağlama (5 ifade), entelektüel teşvikte bulunma (4 ifade), bireysel ilgi gösterme (3 ifade) 
ve yüksek başarı beklentisine sahip olma (3 ifade) şeklinde oluşmaktadır (İşcan, 2002: 186). 5’li Likert 
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şeklinde olan ölçek, “Kesinlikle katılmıyorum” ile “Kesinlikle katılıyorum” (1-5) seçenekleri arasında 
derecelendirilmiştir. 

Üçüncü Bölümde, iş şekillendirme davranışını ölçmek için Tims vd. (2012) tarafından geliştirilen ve Kerse 
(2019) tarafından Türkçeye uyarlanan “İş Şekillendirme Ölçeği” tercih edilmiştir. Bu ölçüm yapısal iş 
kaynaklarını artırma (5 ifade), engelleyici iş taleplerini azaltma (6 ifade) sosyal iş kaynaklarını artırma (5 ifade) 
ve merak uyandırıcı iş taleplerini artırma (5 ifade) olarak 4 boyut ve 21 ifadeden oluşmaktadır (Kerse, 2019: 
545). 5’li Likert şeklinde olan ölçek, “Kesinlikle katılmıyorum” ile “Kesinlikle katılıyorum” (1-5) seçenekleri 
arasında derecelendirilerek kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın Kapsamı ve Örneklem 

Bu araştırmanın ana kütlesi Antalya’da faaliyette bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlardan 
oluşmaktadır. Bu otel işletmelerinin çalışan sayısı hem mevsime hem de otelin kapasitesine göre değişiklik 
gösterdiğinden toplam çalışan sayısı hakkında istatistiksel bir bilgi elde edilememiştir. Bu nedenle, örneklem 
büyüklüğü hesaplanırken varyansı maksimize eden oran dikkate alınarak, örneklem sayısı %5 anlamlılık 
düzeyi ve %5 hata payı ile 384 olarak hesaplanmıştır (Büyüköztürk vd., 2009: 96; Ural ve Kılıç 2013: 47).  

Araştırma için Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşerî Bilimler Etiği Kurulundan 04.02.2022 tarih 
ve 02 nolu toplantısında 07 nolu kararla etik kurul izni alınmış ve sonra ilgili otel işletmelerinden gerekli izinler 
alındıktan sonra 01-30 Haziran 2022 tarihleri arasında otel işletmelerinde farklı departmanlarda çalışan 600 
personele anket dağıtılmıştır. Bununla birlikte, 420 personel geri dönüş yaptığı ve yapılan incelemeler sonucu 
35 adet anketin eksik ve hatalı doldurulduğu tespit edildiği için analizler 385 anketten elde edilen veriler 
üzerinden yapılmıştır.     

 

BULGULAR   

Araştırma kapsamında toplanan veriler için, frekans ve yüzde analizleri yapılarak katılımcılara ait sosyo-
demografik bulgular elde edilmiştir. Katılımcılara ait sosyo-demografik özellikler ile ilgili sonuçlar Tablo 1’de 
sunulmuştur.  

 

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Sosyo-Demografik Özellikler 

 
Cinsiyet 

Kadın 145 37,7  
Medeni 
Durum 

Evli  92 23,9 
Erkek 240 62,3 Bekar 293 76,1 
Toplam 385 100,0 Toplam 385 100,0 

 
 
Yaş 
 

25 veya altı 250 64,9  
 
Çalıştığı 
Departman 

Ön Büro 36 9,4 
26-30 yaş arası 48 12,5 Servis/Bar 79 20,5 
31-40 yaş arası 60 15,6 Mutfak 161 41,8 
41-50 yaş arası 23 6,0 Kat Hizmetleri 21 5,5 
51 veya üzeri 4 1,0 Diğer Hizmetleri 88 22,9 
Toplam 385 100,0 Toplam 385 100,0 

 
 
Sektörde 
Çalışama 
Süresi 

1-5 yıl arası 238 61,8  
 
Eğitim 
Durumu 

   
6-10 yıl arası 73 19,0 Lise 204 53,0 
11-15 yıl arası 39 10,1 Ön Lisans 71 18,4 
16-20 yıl arası 16 4,2 Lisans 96 24,9 
21 veya üzeri 19 4,9 Yüksek Lisans 14 3,6 
Toplam 385 100,0 Toplam 385 100,0 

 
Çalışma 
Şekli 

Sürekli 186 48,3 
Sezonluk 199 51,7 
Toplam 385 100,0 

 

Yukarıdaki tablodaki sonuçlara göre ankete katılan otel çalışanlarının %62,3’ünün (n=240) erkek, %76,1’inin 
bekar (n=293), %53’ünün lise mezunu (n=204) ve %64,9’unun 25 yaş ve altı düzeyde (n=250) olduğu tespit 
edilmiştir. Otel çalışanlarının sektörde çalışma süresi açısından %61,8’inin 1-5 yıl arası deneyime (n=238) 
sahip olduğu, %51,7’sinin sezonluk (n=199) ve %41,8’inin mutfak çalışanı (n=161) olduğu görülmüştür. 

Araştırma kapsamında öncelikle ölçeklerin güvenirlilik ve yapı geçerliliği sağlayıp sağlamadığını belirlemek 
amacıyla açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılarak, Cronbach α katsayıları hesaplanmıştır. Tablo 2’de 
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araştırmada kullanılan “Dönüşümcü Liderlik” ve “İş Şekillendirme” ölçekleri ile ilgili geçerlilik ve güvenilirlik 
analizi sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 2: Ölçeklerin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 
 

Ölçekler 

S
o

ru
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Y
ü

k
le

ri
 

C
ro

n
b

ac
h

 α
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S
ig

. 

 
Dönüşümcü 

Liderlik 

Faktör 1 8 ,605- ,778 ,947 5,873 25,535 79,986 ,948 9221,396 ,000 
Faktör 2 5 ,643- ,764 ,947 3,884 16,888 
Faktör 3 4 ,549- ,773 ,914 3,216 13,983 
Faktör 4 3 ,767- ,768 ,917 2,766 12,026 
Faktör 5 3 ,706- ,834 ,848 2,657 11,553 

İş Şekillendirme Faktör 1 4 ,761- ,797 ,952 4,295 20,451 74,548 ,940 7115,168 ,000 
Faktör 2 6 ,608- ,777 ,911 4,143 19,729 
Faktör 3 5 ,580- ,755 ,883 4,104 19,544 
Faktör 4 5 ,525- ,772 ,916 3,113 14,824 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere dönüşümcü liderlik (KMO=,948; x2=9221,396; p=,000) ölçeği ve iş şekillendirme 
(KMO=,940; x2=7115,168; p=,000) ölçeği için KMO değerlerinin 0,60’tan büyük olması ve Bartlett 
Küresellik testi sonucu ki-kare değerinin anlamlı çıkması verilerin faktör analizine uygun olduğuna işaret 
etmektedir. Dönüşümcü liderlik ölçeğinin öz değeri birden büyük beş faktörle toplam varyansın %79,986’sını 
ve iş şekillendirme ölçeğinin faktör yükü problemli olması nedeniyle bir ifade (yapısal iş kaynaklarını artırma 
5) analizden çıkarıldıktan sonra öz değeri birden büyük dört faktörle toplam varyansın %74,548’ini açıkladığı 
ve her bir ölçeğe ait faktörlerin Cronbach α katsayısının 0.70’den büyük olduğu gözlemlenmiştir. Bununla 
birlikte, faktör yüklerinin örgütsel dönüşümcü liderlik ölçeği için ,549 ile ,834 ve iş tatmini ölçeği için ,525 ile 
,797 aralığında değiştiği tespit edilmiştir.  

Dönüşümcü liderlik ve iş şekillendirme değişkenlerine ilişkin katılımcıların değerlendirmelerini yansıtan 
tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’de sunulmuştur.    

 

Tablo 3: Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Ölçekler N Ortalama Standard 
Hata 

Çarpıklık Basıklık 

 
 

Dönüşümcü Liderlik 

Faktör 1 385 3,78 ,928 -1,099 1,090 
Faktör 2 385 3,86 ,913 -1,146 1,494 
Faktör 3 385 3,84 ,950 -,991 ,714 
Faktör 4 385 3,75 1,082 -,856 ,173 
Faktör 5 385 3,82 ,966 -,993 ,794 

 
İş Şekillendirme 

Faktör 1 385 4,25 ,980 -1,922 2,661 
Faktör 2 385 3,80 ,954 -1,041 1,037 
Faktör 3 385 4,04 ,890 -1,362 1,955 
Faktör 4 385 4,06 ,846 -1,250 2,143 

 

Tablo 3’de yer alan sonuçlar incelendiğinde ortalamanın dönüşümcü liderlik ölçeğinin, vizyon, ilham sağlama 
ve uygun rol modeli olma boyutunda 3,7841±,92879; grup amaçlarının kabulünü sağlama boyutunda 
3,8623±,91370; entelektüel teşvikte bulunma boyutunda 3,8435±,95010; bireysel ilgi gösterme boyutunda 
3,7584±1,08211 ve yüksek başarı beklentisine sahip olma boyutunda 3,8225±,96613 olduğu görülmektedir. 
Bununla birlikte, ortalamanın iş şekillendirme ölçeğinin yapısal iş kaynaklarını artırma boyutu için 
4,2513±,98027; engelleyici iş taleplerini azaltma boyutu için 3,8000±,95423; sosyal iş kaynaklarını artırma 
boyutu için 4,0416±,89066 ve merak uyandırıcı iş taleplerini artırma boyutu için 4,0608±,84690olduğu tespit 
edilmiştir. 

Dönüşümcü liderlik ile iş şekillendirme davranışı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılan 
Korelasyon analizine ait sonuçlara Tablo: 4’te yer verilmiştir. 
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Tablo 4: Korelasyon Analizi 

 
 

Değişkenler 

 Yapısal İş 
Kaynaklarını 

Artırma 

Engelleyici İş 
Taleplerini Azaltma 

Sosyal İş 
Kaynaklarını 

Artırma 

Merak Uyandırıcı 
İş Taleplerini 

Artırma 
Vizyon, İlham Sağlama ve Uygun 
Rol Modeli Olma 

r ,636** ,623** ,713** ,647** 
p ,000 ,000 ,000 ,000 

Grup Amaçlarının Kabulünü 
Sağlama 

r ,577** ,529** ,659** ,582** 
p ,000 ,000 ,000 ,000 

Entelektüel Teşvikte Bulunma r ,540** ,532** ,670** ,590** 
p ,000 ,000 ,000 ,000 

Bireysel İlgi Gösterme r ,439** ,509** ,589** ,520** 
p ,000 ,000 ,000 ,000 

Yüksek Başarı Beklentisine Sahip 
Olma 

r ,528** ,465** ,606** ,577** 
p ,000 ,000 ,000 ,000 

  **p<0.01   

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere dönüşümcü liderliğin alt boyutları ile iş şekillendirmenin alt boyutları arasında 
anlamlı ve pozitif yönde ilişkilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, katılımcıların dönüşümcü 
liderlik algıları arttıkça iş şekillendirme davranışlarının da arttığı şeklinde yorumlanabilir.    

 

Tablo 5: Dönüşümcü liderliğin İş Şekillendirme Üzerine Etkisi 

B
ağ

ım
lı

 
D

eğ
iş

k
e

n
 

Bağımsız Değişken Etkiler Model Özeti Anova 
β t Sig. R R2 F Sig. 

F 

Y
ap

ıs
al

 İ
ş 

K
ay

n
ak

la
rı

nı
 

A
rt

ır
m

a 

H1(a) Vizyon, İlham Sağlama ve Uygun Rol 
Modeli Olma 

,470 6,104 ,000 ,668 ,446 61,126 ,000 

H2(a) Grup Amaçlarının Kabulünü Sağlama ,169 2,327 ,020 
H3(a) Entelektüel Teşvikte Bulunma ,023 ,311 ,756 
H4(a) Bireysel İlgi Gösterme -,159 -2,518 ,012 
H5(a) Yüksek Başarı Beklentisine Sahip 

Olma 
,203 3,924 ,000 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere dönüşümcü liderliğin vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma (β: ,470; 
p=,000); grup amaçlarının kabulünü sağlama (β: ,169; p=,020); bireysel ilgi gösterme (β: -,159; p=,012) ve 
yüksek başarı beklentisine sahip olma (β: ,203; p=,000) boyutlarının iş şekillendirmenin yapısal iş kaynaklarını 
artırma boyutu üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ve dönüşümcü liderliğin entelektüel teşvikte bulunma (β: 
,023; p=,756) boyutunun iş şekillendirmenin yapısal iş kaynaklarını artırma boyutu üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iş şekillendirmenin yapısal iş kaynaklarını artırma 
boyutuna ilişkin varyansın %44,6’sının dönüşümcü liderliğin alt boyutları tarafından açıklandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Buna göre H1(a), H2(a) H4(a) ve H5(a) hipotezleri kabul edilirken, H3(a), hipotezi reddedilmiştir.    

    

Tablo 6: Dönüşümcü liderliğin İş Şekillendirme Üzerine Etkisi 

B
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lı

 
D
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iş
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e

n
 

Bağımsız Değişken Etkiler Model Özeti Anova 
β t Sig. R R2 F Sig. 

F 

E
ng

el
le

yi
ci
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ş 

T
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ep
le
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ni

 A
za

lt
m

a H1(b) Vizyon, İlham Sağlama ve Uygun Rol 
Modeli Olma 

,486 6,064 ,000 ,633 ,401 50,750 ,000 

H2(b) Grup Amaçlarının Kabulünü Sağlama -,008 -,102 ,919 
H3(b) Entelektüel Teşvikte Bulunma ,016 ,213 ,832 
H4(b) Bireysel İlgi Gösterme ,086 1,311 ,191 
H5(b) Yüksek Başarı Beklentisine Sahip 

Olma 
,108 2,003 ,046 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere dönüşümcü liderliğin vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma (β: ,486; 
p=,000) ve yüksek başarı beklentisine sahip olma (β: ,108; p=,046) boyutlarının iş şekillendirmenin engelleyici 
iş taleplerini azaltma boyutu üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ve dönüşümcü liderliğin grup amaçlarının 
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kabulünü sağlama boyutunun (β: -,008; p=,919); entelektüel teşvikte bulunma (β: ,016; p=,832) ve bireysel 
ilgi gösterme (β: ,086; p=,191) boyutlarının iş şekillendirmenin engelleyici iş taleplerini azaltma boyutu 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iş şekillendirmenin engelleyici iş 
taleplerini azaltma boyutuna ilişkin varyansın %40,1’inin dönüşümcü liderliğin alt boyutları tarafından 
açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre H1(b) ve H5(b) hipotezleri kabul edilirken, H2(b), H3(b) ve H4(b) 

hipotezleri reddedilmiştir.     

   

Tablo 7: Dönüşümcü liderliğin İş Şekillendirme Üzerine Etkisi 
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Bağımsız Değişken Etkiler Model Özeti Anova 
β t Sig. R R2 F Sig. 
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H1(c) Vizyon, İlham Sağlama ve Uygun Rol 
Modeli Olma 

,356 5,223 ,000 ,753 ,566 99,000 ,000 

H2(c) Grup Amaçlarının Kabulünü Sağlama ,113 1,757 ,080 
H3(c) Entelektüel Teşvikte Bulunma ,155 2,395 ,017 
H4(c) Bireysel İlgi Gösterme ,017 ,301 ,763 
H5(c) Yüksek Başarı Beklentisine Sahip 

Olma 
,206 4,490 ,000 

 

Tablo 7’de görüldüğü üzere dönüşümcü liderliğin vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma (β: ,356; 
p=,000); entelektüel teşvikte bulunma (β: ,155; p=,017) ve yüksek başarı beklentisine sahip olma (β: ,206; 
p=,000) boyutlarının iş şekillendirmenin sosyal iş kaynaklarını artırma boyutu üzerinde anlamlı etkisinin 
olduğu ve dönüşümcü liderliğin grup amaçlarının kabulünü sağlama (β: ,113; p=,080) ve bireysel ilgi gösterme 
(β: ,017; p=,763) boyutlarının iş şekillendirmenin sosyal iş kaynaklarını artırma boyutu üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iş şekillendirmenin sosyal iş kaynaklarını artırma 
boyutuna ilişkin varyansın %56,6’sının dönüşümcü liderliğin alt boyutları tarafından açıklandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Buna göre H1(c), H3(c) ve H5(c) hipotezleri kabul edilirken, H2(c) ve H4(c), hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 8: Dönüşümcü liderliğin İş Şekillendirme Üzerine Etkisi 
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Bağımsız Değişken Etkiler Model Özeti Anova 
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H1(d) Vizyon, İlham Sağlama ve Uygun Rol 
Modeli Olma 

,373 4,959 ,000 ,687 ,472 67,675 ,000 

H2(d) Grup Amaçlarının Kabulünü Sağlama ,060 ,854 ,394 
H3(d) Entelektüel Teşvikte Bulunma ,081 1,142 ,254 
H4(d) Bireysel İlgi Gösterme ,001 ,020 ,984 
H5(d) Yüksek Başarı Beklentisine Sahip Olma ,254 5,011 ,000 

 

Tablo 8’de görüldüğü üzere dönüşümcü liderliğin vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma (β: ,373; 
p=,000) ve yüksek başarı beklentisine sahip olma (β: ,254; p=,000) boyutlarının iş şekillendirmenin merak 
uyandırıcı iş taleplerini artırma boyutu üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ve dönüşümcü liderliğin grup 
amaçlarının kabulünü sağlama (β: ,060; p=,394); entelektüel teşvikte bulunma (β: ,081; p=,254) ve bireysel 
ilgi gösterme (β: ,001; p=,984) boyutlarının iş şekillendirmenin merak uyandırıcı iş taleplerini artırma boyutu 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iş şekillendirmenin merak uyandırıcı 
iş taleplerini artırma boyutuna ilişkin varyansın %56,6’sının dönüşümcü liderliğin alt boyutları tarafından 
açıklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre H1(d), ve H5(d) hipotezleri kabul edilirken, H2(d), H3(d) ve H4(d), 
hipotezleri reddedilmiştir.    

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın temel amacı turizm sektörü çalışanlarında dönüşümcü liderliğin iş şekillendirme üzerinde 
etkisinin araştırılmasıdır. Emek yoğun bir sektör olarak bilinen turizm sektöründe hizmet kalitesinin 
arttırılmasında ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin sağlanmasında çalışanların üstlendiği roller ve aldıkları 
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inisiyatifler oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Karşılaşılabilecek olası sorunlara karşı çalışanların 
göstereceği reaksiyonlar, sorunların çözümünde etkin rol oynamaları işletmeler açısından da çok değerlidir.   

Çalışmada dönüşümcü liderlik ile iş şekillendirme davranışı arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla 
yapılan korelasyon analizi sonuçları dönüşümcü liderliğin alt boyutları ile iş şekillendirmenin alt boyutları 
arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler olduğu göstermiştir. Dönüştürücü liderlik tarzı ile iş şekillendirme 
davranışı arasında pozitif bir ilişkinin bulunması, dönüşümcü liderlerin takipçileri arasında iş şekillendirme 
davranışın başlatılmasında önemli bir rol oynadığını gösteren araştırma sonuçları desteklemektedir (Afsar vd., 
2019). Bu sonuçlar, katılımcıların dönüşümcü liderlik algıları arttıkça iş şekillendirme davranışlarının da arttığı 
şeklinde yorumlanabilir. 

Dönüşümcü liderliğin alt boyutlarının iş şekillendirme davranışı üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla 
yapılan regresyon analizi sonucu dönüşümcü liderliğin vizyon, ilham sağlama ve uygun rol modeli olma alt 
boyutunun iş şekillendirmenin tüm alt boyutlarını olumlu bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.    

Dönüşümcü liderliğin grup amaçlarının kabulünü sağlama alt boyutunun iş şekillendirmenin yapısal iş 
kaynaklarını artırma boyutunu olumlu bir şekilde etkilediği belirlenirken, iş şekillendirmenin engelleyici iş 
taleplerini azaltma, sosyal iş kaynaklarını artırma ve merak uyandırıcı iş taleplerini artırma boyutlarını 
etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Dönüşümcü liderliğin entelektüel teşvikte bulunma boyutunun iş şekillendirmenin yapısal iş kaynaklarını 
artırma, engelleyici iş taleplerini azaltma ve merak uyandırıcı iş taleplerini artırma boyutları üzerinde bir 
etkisinin olmadığı ancak sosyal iş kaynaklarını artırma boyutunu olumlu bir şekilde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır.   

Dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi gösterme boyutunun iş şekillendirmenin yapısal iş kaynaklarını artırma 
boyutunu olumlu bir şekilde etkilediği fakat iş şekillendirmenin engelleyici iş taleplerini azaltma, sosyal iş 
kaynaklarını artırma ve merak uyandırıcı iş taleplerini artırma boyutlarını etkilemediği sonuçlarına ulaşılmıştır.    

Dönüşümcü liderliğin yüksek başarı beklentisine sahip olma boyutunun iş şekillendirmenin yapısal iş 
kaynaklarını artırma, engelleyici iş taleplerini azaltma, sosyal iş kaynaklarını artırma ve merak uyandırıcı iş 
taleplerini artırma boyutlarını olumu bir şekilde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.   

Sonuç olarak, dönüşümcü liderliğin çalışanların iş şekillendirme davranışlarını destekleyici bir ortam sağlayan 
bir liderlik tarzı olduğunu söylenebilir.  Dönüşümcü liderlik, çalışanların aidiyet duygularını etkileyerek, 
eyleme geçme ve günlük çalışma ortamlarını optimize etmek için sosyal ilişkiler ve geri bildirim arama 
konusunda kendilerine güvenmelerini sağlar. Dönüşümcü lider aynı zamanda aktif bir öğrenme ortamı da 
yaratabilir ve çalışanlarına kendilerini geliştirmeleri için özerklik ve zaman vererek liderler, çalışanların iş 
şekillendirme davranışını kullanarak kendi işlerini daha ilgi çekici hale getirebileceklerini gösterir (Afsar vd., 
2019; Kerse ve Babadağ, 2019). 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönem ebeveyn tutumları ile ilgili 
yapılan çalışmaların çeşitli boyutları ile ele alınarak incelenmesidir. Çalışmada doküman analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak ebeveyn tutumları ile 
ilgili yapılan çalışmalar temel alınarak, 47’si Ulusal tez merkezi web sitesinden ulaşılan lisansüstü tez ve 54’ü 
Google Scholar ve ResearchGate sitelerinden ulaşılan makale olmak üzere toplam 101 çalışma araştırmanın 
veri kaynaklarını oluşturmuştur. Çalışmalar belirlenirken hem tez çalışması hem makalesi bulunan 
araştırmalardan yalnızca tez çalışmaları araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışmalar, çalışma türü, lisansüstü 
tezlerin türleri, lisansüstü tezlerin yapıldığı üniversiteler, çalışmaların senelere göre dağılımı, çalışmaların 
yöntem ve desenleri, çalışma grubu özellikleri, çalışmaların amaçları ve çalışmaların sonuçlarına göre dağılımı 
açısından incelenerek veriler değerlendirilmiştir. Mevcut araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz 
tekniği ile değerlendirilmiştir. Okul öncesi dönem ebeveyn tutumları ile ilgili çalışmalar 2002 yılından 2022 
yılına kadar düzensiz bir artış göstermiştir. En çok çalışma 2020 yılında yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına 
göre kullanılan araştırma yöntemlerinde en çok nicel yöntem kullanılmıştır. Nitel yöntem ve karma yöntemin 
kullanıldığı çalışma sayıları sınırlıdır. Alanyazın taraması ve doküman analizine ise rastlanılmamıştır. 
Araştırmaların çalışma grubunu en çok anneler oluşturmuştur. Araştırmalarda dört ölçek ve iki program 
geliştirilmiştir. Araştırmaların sonuçlarına yönelik bulgularına bakıldığında en çok demografik değişkenler ile 
ebeveyn tutumları arasında ilişki incelenmiştir. Genel olarak bakıldığı zaman çalışmaların sonuç bölümlerinde 
ebeveyn tutum türlerinden demokratik tutumun en çok benimsendiği ve demokratik tutum ile otoriter tutumun 
değişkenler ile ilişkisine en çok değinildiği görülmüştür. Yapılan çalışmalarda genel olarak mevcut durum 
ortaya konulmuştur ancak olumsuz ebeveyn tutumlarının iyileştirilmesi veya olumsuz etkilerinin azaltılması 
için bir takım müdahale programlarının test edildiği çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, ebeveyn tutumları, okul öncesi, anne-baba stilleri 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the studies on preschool parenting attitudes in Turkey between the years 
2002-2022 by considering various dimensions. Document analysis method was used in the study. In this 
context, based on the studies on parental attitudes towards preschool children in Turkey, a total of 101 studies, 
47 of which were postgraduate thesis accessible from the website of the National Thesis Center, and 54 of 
which were articles accessed from Google Scholar and ResearchGate sites, constituted the data sources of the 
research. While determining the studies, only thesis studies were included in the research among the studies 
with both thesis and article. The studies were evaluated in terms of study type, types of postgraduate theses, 
universities where postgraduate theses were made, distribution of studies by years, methods and designs of 
studies, characteristics of study groups, aims of studies and distribution according to results of studies. The 
data obtained from the present study were evaluated with the descriptive analysis technique. Studies on 
preschool parental attitudes showed an irregular increase from 2002 to 2022. Most studies were done in 2020. 
According to the findings of the study, the most quantitative method was used in the research methods used. 
The number of studies using qualitative and mixed methods is limited. Literature review and document analysis 
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were not found. The study group of the studies consisted mostly by mothers. Four scales and two programs 
were developed in the studies. Considering the findings of the researches, the relationship between 
demographic variables and parental attitudes was mostly examined. In general, in the conclusion sections of 
the studies, it was seen that the democratic attitude was the most accepted among the parental attitude types 
and the relationship between the democratic attitude and the authoritarian attitude with the variables was 
mostly mentioned. In the studies conducted, the current situation has been revealed in general, but studies can 
be conducted in which some intervention programs are tested in order to improve negative parental attitudes 
or reduce their negative effects. 

Keywords: Parent, parent attitudes, preschool, parenting styles 

 

1. GİRİŞ 

Anne-baba davranış ve tutumları, bireyin dünyaya geldiği andan itibaren hayata karşı bakışını önemli düzeyde 
belirlemektedir (Özyürek, 2017). Birey ilk olarak ebeveyninin bakış açısıyla hayatı tanımaya başlar ve 
sonrasında diğer bireylerle ilişkilerini şekillendirir (Aktaş Özkafacı, 2012). Ebeveynler, çocuklarının 
sosyalleşme süreçleri boyunca “tek” etken değildirler ancak en temel ve en önemli faktör olarak kabul 
edilmektedirler (Karabulut Demir ve Şendil, 2018). Ebeveynlerin davranışları veya uygulamaları bireyin 
belirli bir durumda gösterdiği davranışa karşı ortaya konurken; ebeveyn tutumları, bireyin farklı durumlarına 
karşı ortaya konulan tavır olarak nitelendirilebilir (Darling ve Steinberg, 1993). Ebeveyn tutumlarını belirleyen 
iki temel unsur vardır. Bunlardan ilki ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarına yanıt verme derecesi; diğeri ise 
ebeveynlerin çocuklara karşı talepleri, kontrolleri veya çocuktan beklentileridir (Maccoby ve Martin 1983; akt: 
Sak ve ark., 2015).  

Ebeveynlerin çocuk yetiştirme stilleri, her kaynakta farklı şekillerde başlıklandırılmış olsa da genel anlamda 
aşırı koruyucu tutum, demokratik tutum, ilgisiz ve kayıtsız tutum, aşırı hoşgörülü/izin verici tutum, otoriter 
tutum olarak sıralanabilir (Özyürek, 2017). Aşırı koruyucu tutumu benimseyen ebeveynlerin olduğu ailelerde, 
çocuğa sorumluluk verilmez, çocuğun sorumluluğunda olan bütün işler diğer yetişkinlerce yapılır, çocuk aşırı 
bir şekilde korunur ve sevilir (Seydoğulları, 2008). Aşırı koruyucu tutumu benimseyen ebeveynlerin çocukları 
kendi başlarına karar veremeyen, kendi işlerini yapmakta zorlanan çocuklar olurlar ve kendi karakterlerini 
oluşturamadıkları bir dünyada yaşarlar (Çelik ve Daşcan 2014). Demokratik ebeveynlerin olduğu aile 
ortamında, aileler çocukları koşulsuz sever, ortamdaki kurallar herkes için geçerlidir, çocukların fikirlerine 
değer verilir, çocuğun ve ebeveynlerin hak ve sorumlulukları dengelidir (Durmuş, 2006). Ebeveynlerin 
çocuklarına karşı tutumları saygı, samimiyet, güven, sevgi çerçevesinde ilerler. Anne baba tutumları arasında 
en dengeli ve sağlıklı olan tutum demokratik tutumdur (Yeşil, 2004). İlgisiz ve kayıtsız tutum sergileyen 
ebeveynlerin olduğu ailelerde, çocuk “yok” muamelesi görür, çocuğa karşı sevgi ve ilgi sergilenmez, çok 
rahatsız eden bir olay olmadığı sürece aile kayıtsızdır, sorun yoktur (Ayyıldız, 2005). Aşırı hoşgörülü/izin 
verici tutum sergileyen ebeveynlerin olduğu ailelerde çocukların her türlü istekleri gerçekleştirilir, çocuklar 
şımartılır, çocuklara gereğinden çok özgürlük hakkı tanınır, çocuklara itaat edilir, çocuklara karşı hem tutarsız 
hem de yumuşak başlı davranılır (Günalp, 2007). Aşırı hoşgörülü tutumu benimseyen ebeveynlerin 
çocuklarında 8-9 yaşlarında benmerkezciliğin arttığı ve başarı motivasyonunun düştüğü ileri sürülmüştür 
(Grolnick 2003; Yaman, 2018). Otoriter ebeveynlerin olduğu ailelerde ise çocuklara karşı yüksek bir kontrol 
vardır ve ilgi ve kabul düzeyleri düşüktür (Özyürek, 2017). Ebeveynler değişmez dini standartlara, dini bir 
tutuma veya daha kuvvetli bir otorite doğrultusunda çocukların davranışlarını yönlendirmeye ve kontrol 
etmeye çalışmaktadırlar (Baumrind, 1996;akt: Sak ve ark., 2015).  

Ebeveyn tutumlarının çocukların dil gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim, psikomotor gelişim, zihin ve 
kişilik gelişimleri üzerine olumlu ve olumsuz pek çok etkiye sahip olduğu bilinmektedir (Dursun, 2010). 
Yörükoğlu (2015) ise anne-baba tutumlarının çocukların daha sağlıklı bir şekilde yetişmeleri, kişilik 
gelişimlerinin olumlu yönde şekillenmesi için önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca olumlu anne-baba 
tutumlarının, çocukların hem toplum için hem de kendileri için faydalı birer birey olmasında büyük katkısı 
olduğunu belirtmiştir.  

Yapılan pek çok akademik araştırma ebeveyn tutumlarını belirlemeyi hedeflemiştir. Okul öncesi dönem 
çocukların ebeveynlerinin tutumlarını belirlemek için de geliştirilmiş ölçekler bulunmaktadır. Bunların bazıları 
Öner (1996) tarafından geliştirilen Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği-PARI, Karabulut Demir ve 
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Şendil (2008) tarafından geliştirilen Ebeveyn Tutum Ölçeği, Önder ve Gülay (2009) tarafından geliştirilen 
Anne Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği, Diken, Topbaş, ve Diken (2009) tarafından geliştirilen Ebeveyn 
Davranış Ölçeği şeklinde sıralanabilir. Yapılan çalışmalarda okul öncesi dönem çocukların ebeveynlerinin 
tutumlarını belirlemek amacıyla en çok kullanılan ölçme aracının Karabulut Demir ve Şendil (2008) tarafından 
geliştirilen Ebeveyn Tutum Ölçeği olduğu görülmüştür.  

Türkiye’de ebeveyn tutumları ile ilgili yapılan pek çok araştırma vardır. Bu araştırmada ise Türkiye’de 2002-
2022 yılları arasında okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak ebeveyn tutumları ile ilgili yapılan 
çalışmalar incelenmiştir. Okul öncesi dönemde ebeveyn tutumları ile ilgili doküman analizi, alanyazın taraması 
şeklinde yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. Araştırma bu noktada alanyazına katkı sağlayacaktır ve yeni 
yapılan çalışmalarda,  ebeveyn tutumları ile birlikte ele alınan diğer değişkenler ile ilgili araştırmacılara ışık 
tutacaktır. 

Türkiye’de ebeveyn tutumları ile ilgili yapılmış birçok araştırma vardır. Bu çalışmalardan okul öncesi dönemi 
kapsayan çalışmaların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  

1. Türkiye’de okul öncesi dönemde ebeveyn tutumları ile ilgili yapılan;  

a. Çalışmaların türlerine göre dağılımları nasıldır? 

b. Yapılan lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımları nasıldır? 

c. Yapılan lisansüstü tez çalışmalarının yapıldığı üniversitelere göre dağılımları nasıldır?  

d. Çalışmaların yapıldıkları yıllara göre dağılımları nasıldır? 

e. Çalışmaların üzerinde çalışılan çalışma grubu özellikleri nasıldır? 

f. Çalışmaların desen ve yöntem dağılımları nasıldır? 

g. Çalışmaların amaçlarına göre dağılımları nasıldır? 

h. Çalışmaların sonuçlarına göre dağılımları nasıldır? 

 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma bir doküman analizi araştırmasıdır. Belgesel tarama da denilen doküman analizi araştırmaları, 
mevcut olan belge ve kayıtların, elektronik ve basılı materyallerin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 
araştırmalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu araştırma yöntemi çoğunlukla yardımcı bir yöntem olarak 
kullanılsa da tek başına bir yöntem olarak da kullanılabilir (Sak ve ark., 2021).  

 

2.2. Çalışmaların Belirlenmesi  

Çalışma kapsamında Ulusal tez merkezi, Google Scholar ve ResearchGate sitelerinden tez ve makaleler 
taranmıştır. Yeni kaynaklara ulaşmak için ise bulunan çalışmaların kaynakça bölümünden yararlanılmıştır. 
Çalışmalar taranırken ebeveyn tutumları, okul öncesi ebeveyn, okul öncesi ebeveyn tutumları, okul öncesi 
ebeveyn tutum stilleri, ebeveynlik stilleri, anne-baba tutumları, okul öncesi anne-baba tutumları, anne 
tutumları, okul öncesi anne tutumları, baba tutumları, okul öncesi baba tutumları anahtar sözcükleri 
kullanılmıştır. Yapılan taramalar 2022 yılı mart ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda 
okul öncesi dönem dışında yapılan ebeveyn tutumları ile ilgili araştırmalar çalışmaya dâhil edilmemiştir. Okul 
öncesi dönem ile ilgili yapılan araştırmalarda ise verileri çocuklara yönelik toplanan, çocuklara yönelik yapılan 
çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. Ulaşılan çalışmalardan hem makalesi hem de tezi bulunan çalışmalarda 
yalnızca tez çalışmaları araştırmaya dâhil edilmiştir. Sonuç olarak araştırmada incelenecek çalışmalar 3 
doktora tezi, 44 yüksek lisans tezi ve 54 araştırma makalesi olmak üzere toplam 101 çalışmadan oluşmaktadır.  
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2.3. Verilerin Analizi 

Mevcut araştırma verileri betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Betimsel analiz yönteminde amaç 
mevcut verileri sistematik ve açık bir şekilde betimleyerek bulguları önce düzenleyip sonra yorumlayıp 
okuyucuya takdim etmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmaların incelenmesinden sonra elde edilen 
veriler Microsoft Excel Office programı kullanılarak grafik ve frekans tabloları ile betimlenmiştir.  

 

3. BULGULAR 

 

Şekil 1. Konuyla ilgili hazırlanmış çalışmaların türlerine göre dağılımı 

 

Şekil 1 incelendiğinde Türkiye’de 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönemde ebeveyn tutumları ile ilgili 
yapılan 101 çalışmanın 47’sinin (%46,5) lisansüstü tez çalışması, 54’ünün (53,4) ise araştırma makalelerinden 
oluştuğu görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Konuyla ilgili hazırlanmış lisansüstü tezlerin türlere göre dağılımı 
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Şekil 2 incelendiğinde Türkiye’de 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönemde ebeveyn tutumları ile ilgili 
yapılan lisansüstü tez çalışmalarının türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Bu dağılıma göre yapılan 47 
lisansüstü çalışmanın 3’ünü (%6,3) doktora tezleri, 44’ünü (93,6) ise yüksek lisans tezleri oluşturmuştur. 

 

 

Şekil 3. Konuyla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversitelere göre dağılımları 

 

Şekil 3 incelendiğinde Türkiye’de 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönem ebeveyn tutumları ile ilgili 
olarak yapılan lisansüstü tezlerden birer tezin (%2,12) Işık, Beykent, Karabük, Necmettin Erbakan, Arel, 
İstabul Şehir, Okan, Aksaray, İstanbul Ticaret, İstanbul Kent, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Ufuk, Kastamonu, 
Balıkesir ve İstanbul Gelişim üniversitelerinde, ikişer tezin (%4,2) Van Yüzüncü Yıl, Çukurova, Gazi, 
Pamukkale ve Selçuk üniversitelerinde, üçer tezin (%6,3) Çağ, Maltepe ve Marmara üniversitelerinde, dört 
tezin (%8,5) Haliç üniversitesinde, dokuz (%19,1) tezin ise Uludağ üniversitesinde yapıldığı görülmektedir. 
Toplamda 25 üniversitede konu ile ilgili çalışmalar yapıldığı görülmektedir.  

1

9

2
1

3

1 1

4

1 1
2 2

1 1 1
2

1 1

3
2

3

1 1 1 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Iş
ık

 Ü
n

iv
e

rs
it

es
i

U
lu

d
ağ

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
si

Ç
u

ku
ro

va
 Ü

n
iv

e
rs

it
es

i

B
e

yk
en

t 
Ü

n
iv

e
rs

it
es

i

Ç
ağ

 Ü
n

iv
e

rs
it

es
i

K
ar

ab
ü

k 
Ü

n
iv

e
rs

it
es

i

N
ec

m
et

ti
n

 E
rb

ak
an

…

H
al

iç
 Ü

n
iv

e
rs

it
es

i

A
re

l Ü
n

iv
er

si
te

si

İs
ta

n
b

u
l Ş

e
h

ir
 Ü

n
iv

e
rs

it
e

si

V
an

 Y
ü

zü
n

cü
 Y

ıl 
Ü

n
iv

e
rs

it
e

si

G
az

i Ü
n

iv
e

rs
it

es
i

O
ka

n
 Ü

n
iv

er
si

te
si

A
ks

ar
ay

 Ü
n

iv
e

rs
it

es
i

İs
ta

n
b

u
l T

ic
ar

et
 Ü

n
iv

er
si

te
si

P
am

u
kk

al
e

 Ü
n

iv
e

rs
it

es
i

İs
ta

n
b

u
l K

e
n

t 
Ü

n
iv

e
rs

it
es

i

K
ah

ra
m

an
m

ar
aş

 S
ü

tç
ü

…

M
al

te
p

e
 Ü

n
iv

er
si

te
si

Se
lç

u
k 

Ü
n

iv
er

si
te

si

M
ar

m
ar

a 
Ü

n
iv

er
si

te
si

U
fu

k 
Ü

n
iv

e
rs

it
es

i

K
as

ta
m

o
n

u
 Ü

n
iv

er
si

te
si

B
al

ık
e

si
r 

Ü
n

iv
e

rs
it

es
i

İs
ta

n
b

u
l G

el
iş

im
 Ü

n
iv

e
rs

it
es

i



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 125 
 

 

Şekil 4: Konuyla ilgili yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı 

 

Şekil 4 incelendiği zaman Türkiye’de 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönem ebeveyn tutumları 
konusunu ele alan çalışmaların toplamda en çok yirmi bir çalışma ile 2020 yılında yapıldığı görülmektedir. 
2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 ve 2022 yıllarında konu ile ilgili hiçbir lisansüstü tez çalışması ve 
araştırma makalesine rastlanmamıştır. 2006 yılında bir araştırma makalesi, 2007 ve 2010 yıllarında birer 
lisansüstü tez çalışması, 2012 yılında üç araştırma makalesi ve bir lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam 
dört çalışma, 2013 yılında bir araştırma makalesi, iki lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam üç çalışma, 
2014 yılında dört lisansüstü tez çalışması, 2015 yılında yedi araştırma makalesi, 2016 yılında dokuz araştırma 
makalesi ve üç lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam on iki çalışma, 2017 yılında dokuz araştırma 
makalesi ve altı lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam on beş çalışma, 2018 yılında üç araştırma makalesi 
ve üç lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam altı çalışma, 2019 yılında yedi araştırma makalesi ve sekiz 
lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam on beş çalışma, 2020 yılında dokuz araştırma makalesi ve on 
lisansüstü tez çalışması olmak üzere toplam on dokuz çalışma ve son olarak 2021 yılında ise sekiz araştırma 
makalesi ve beş lisansüstü tez olmak üzere toplamda on üç çalışma yapılmıştır. 
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Şekil 5. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların yöntemlerine ve desenlerine göre dağılımı 

 

Şekil 5 incelendiğinde Türkiye’de 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönem ebeveyn tutumlarını konu 
alan çalışmaların 96 tanesinin (%95,04) nicel, üç tanesinin (%2,9) karma, iki tanesinin (%1,9) ise nitel yöntem 
ile hazırlandığı görülmektedir. Hazırlanan çalışmalarda kullanılan modele bakıldığı zaman ise nicel 
çalışmalarda 83 (%82,1) çalışma ile tarama modeli; nitel çalışmalarda iki (%100) çalışma ile olgubilim; karma 
çalışmalarda ise iki (%66,6)  çalışma ile açıklayıcı model kullanıldığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 6. . Konuyla ilgili yapılan çalışmaların çalışma grubu özelliklerine göre dağılımı 

 

83

5 2 1 1 4 2 2 1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nicel Nitel Karma

1 1 1
3 3 3

7

17

22
20

23

0

5

10

15

20

25



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 127 
 

Şekil 6 incelendiğinde Türkiye’de 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönemde ebeveyn tutumlarını konu 
alan çalışmalardan birer tanesi çocuk, baba-çocuk, baba ile, üçer tanesinin çocuk-anne-öğretmen, anne-
öğretmen, anne-baba-öğretmen ile, yedi tanesinin çocuk-anne-baba-öğretmen ile, 17 tanesinin anne ile, 21 
tanesinin çocuk-anne-baba, 22 tanesinin anne-baba ile ve son olarak 23 tanesinin anne-çocuk ile 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de okul öncesi dönemde ebeveyn tutumlarını konu alan çalışmaların çoğunun 
anneler ile yapıldığı görülmektedir. Sadece babalar ile yapılan bir çalışma olduğu görülmektedir. Benzer 
şekilde sadece çocuklar ile yapılan bir çalışma olduğu görülmektedir.16 çalışmada öğretmenlere de yer 
verildiği görülmektedir. 

 

 

Şekil 7. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların amaçlarına göre dağılımı 

 

Şekil 7’de Türkiye’de okul öncesi dönemde ebeveyn tutumları ile ilgili olarak 2002-2022 yılları arasında 
yapılan çalışmaların amaçlarına göre dağılımları gösterilmektedir. Ele alınan bazı araştırmalar birden fazla 
boyutu incelediği için şekil 7’deki toplam sayı, toplam araştırma sayısından fazladır. Çalışmalarda en çok 13 
(%12,8) çalışma ile ebeveyn tutumlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. 10 (%9,9)  
çalışmada ise gelişim alanlarının ebeveyn tutumları ile ilişkisi ele alınmıştır. 8’er (%7,9)  çalışmada ise 
ebeveyn tutumları ile uyum becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Uyum boyutu ile ilgili 
yapılan 8 (%7,9) çalışmadan ikisi ebeveynlerin evlilik uyumu ile diğerleri ise çocukların uyum durumları ile 
ilgilidir. 7 (%6,9) çalışma ise ebeveyn tutumlarının çocukların davranış türlerine etkisini ele almıştır. 5 (%4,9) 
çalışma ebeveyn tutumları ile çocukların duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı 
amaçlamıştır. Dörder (%3,9) çalışmada ebeveyn tutumlarının çocukların problem çözme becerileri, öz 
düzenleme becerileri, saldırganlık durumları, mizaç durumları üzerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Yine dört çalışmada ebeveynlerin tutumları ile bazı psikolojik alt boyutların ilişkisinin ortaya konması 
amaçlanmıştır. Üç (%2,9) ölçek geliştirme çalışması ile bir (%0,9)  ölçek güvenirlik-geçerlik çalışması da 
yapıldığı görülmektedir. İkişer (%1,9) çalışmada geliştirilen bir programın etkisi, ailelerin aile katılım 
durumları, ailelerin çocuklara kitap okuma durumları, çocukların bakış alma becerisi, iletişim becerileri, 
medya kullanım durumları, oyun davranışları ile ebeveyn tutumları ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Çalışmaların 26 (25,7) tanesinde ise her biri diğerlerinden ayrı konular ele alınmıştır ve bu konular şekil 7’de  
‘diğer’ başlığı altında toplanmıştır. Birer (%0,9) çalışmada ebeveynlerin kendi ebeveynlerine dönük algıları, 
istismar farkındalık durumları, aile iletişim kalıpları, anne öfke düzeyi, annelerin yeterlik algıları, çocukların 
grup içi etkinlik düzeyleri, okula hazırbulunuşluk düzeyleri, özgüven, ahlaki-sosyal kural bilgileri, yılmazlık 
düzeyleri, yeme davranışları, anksiyete durumları, empati bölümleri, kopya çekme durumları, risk algıları, 
benlik kavramı, benlik saygısı, akademik benlik saygısı, örselenme yaşantısı, disiplin yöntemleri, rekabet 
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stilleri, okul olgunlukları, akran ilişkileri, ev kazası yaşama durumları, tüketim davranışları, hazzı erteleme 
davranışları, psikolojik sağlamlıkları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. 

 

 

Şekil 8. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların sonuçlara göre dağılımı 

 

Şekil 8’de Türkiye’de okul öncesi dönem ebeveyn tutumları ile ilgili 2002-2022 yılları arasında yapılan 
çalışmaların sonuçlarına göre dağılımı verilmiştir. Çalışmaların sonuçlarında farklı boyutlar dikkate alınarak 
birden fazla sonuç ortaya konduğu için aynı çalışma farklı başlıklara dâhil edilmiştir. Bu sebeple Şekil 8’deki 
çalışma sayısı toplam çalışma sayısından fazladır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, 56 (%49,1) çalışmada 
demografik değişkenler ile ebeveyn tutumları arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. 32 (%28) çalışmada 
demokratik ebeveyn tutumlarının çocuklarda ve ebeveynlerde olumlu durumlar ile pozitif ilişkili olduğu 
belirlenmiştir. (Problem çözme becerisi, sosyal beceri düzeyleri, duygu düzenleme, okula uyum, öz 
düzenleme, empati becerileri, prososyal davranışlar, bakış alma becerisi, çocuğun mutlu durum ifadesi, hazzı 
erteleme davranışı, sosyal yetkinlik, iletişim becerileri, ahlaki ve sosyal kurallarla ilgili bilgi düzeyleri, istendik 
davranışlar, kendi kendine karar verme becerisi, özgüven, evlilik uyumu, evde kitap okuma, oyun hakkındaki 
görüşler) On (% 8,7) araştırmanın sonucunda ele alınan konu ile ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. (Aldatma davranışı, çocukların problem çözme becerisi, ilişkisel saldırganlık, sosyal 
yeterlilik, sosyal davranışlar, çoklu zeka puanları, kontrol becerileri, sosyal etkileşim becerileri, yeme 
davranışları, ev kazası geçirme, grup içi etkinlik düzeyleri) On (% 8,7) çalışmada incelenen sonuçlara göre 
olumsuz bazı durumlar, otoriter ebeveyn tutumu ile pozitif ilişkilidir. (Ebeveyn karamsarlık şeması, anksiyete, 
saldırganlık, anne öfke düzeyi, uyum sorunu, fiziksel saldırganlık) Altı (% 5,2) çalışmada ise ölçek ve program 
geliştirmeye yer verilmiştir. Ölçek geliştirme çalışması olarak yapılan dört araştırma sonucunda ölçeklerin 
kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Bir programın geliştirilip uygulandığı iki çalışmada ise 
programların uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarına yönelik olarak ebeveyn tutumları ile ilgili 2002-
2022 yılları arasında yapılan araştırmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yapılan çalışmaların 
çoğunluğunu araştırma makalelerinin oluşturduğu görülmüştür. Yapılan lisansüstü çalışmaların ise büyük 
çoğunluğunu yüksek lisans tezleri oluşturmuştur. 
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Araştırma sonuçlarına göre genel olarak 2002-2022 yılları arasında okul öncesi dönem ebeveyn tutumları ile 
ilgili çalışmaların düzensiz bir artış gösterdiği söylenebilir. 2022 yılında yapılan çalışmalara rastlanmamıştır. 
Bunun sebebi yapılan araştırmaların yayınlanma ve kabul süreçlerinin uzun sürmesi olabilir. 

Araştırmanın bulgularına göre kullanılan araştırma yöntemlerinde en çok nicel yöntem kullanılmıştır. Nitel 
yöntem ve karma yöntemin kullanıldığı çalışma sayıları sınırlıdır. Alanyazın taraması ve doküman analizine 
ise rastlanmamıştır.  

Araştırma bulgularında çalışma grubu özelliklerine bakıldığı zaman ise yapılan çalışmaların büyük 
çoğunluğunda ebeveynlerden annelerin tercih edildiği görülmüştür. Ebeveyn tutumları söz konusu olduğunda 
hem annenin hem de babaların tutumu önem arz etmektedir. Bu yüzden bundan sonra yapılacak çalışmalar 
hem anneler hem de babalar ile yapılabilir.  

Araştırma kapsamında ele alınan bir diğer konu ise Türkiye’de okul öncesi dönem ebeveyn tutumları ile ilgili 
yapılan çalışmaların amaçlarına göre dağılımlarıdır. Araştırmalar içerisinde okul öncesi dönemde ebeveynlerin 
kendi ebeveynlerine dönük algıları, istismar farkındalık durumları, aile iletişim kalıpları, anne öfke düzeyi, 
annelerin yeterlik algıları ve çocukların grup içi etkinlik düzeyleri, okula hazırbulunuşluk düzeyleri, özgüven, 
ahlaki-sosyal kural bilgileri, yılmazlık düzeyleri, yeme davranışları, anksiyete durumları, empati bölümleri, 
kopya çekme durumları, risk algıları, benlik kavramı, benlik saygısı, akademik benlik saygısı, örselenme 
yaşantısı, disiplin yöntemleri, rekabet stilleri, okul olgunlukları, akran ilişkileri, ev kazası yaşama durumları, 
tüketim davranışları, hazzı erteleme davranışları ve psikolojik sağlamlıkları konulu araştırmalar birer kez 
yapılmış olup en az ele alınan konulardır. Bunları ikişer çalışma ile bir programın geliştirilmesi, bakış alma 
becerisi, evde hikaye okuma, iletişim becerileri, medya kullanımı, aile katılımı ve oyun davranışları konuları 
izlemiştir.  Yapılan çalışmalarda en çok ele alınan konu demografik bilgilerin (anne-babanın yaşı, eğitim 
durumları, yaşanılan bölge, kardeş sayısı, ebeveynlerin çalışma durumu vb.) ebeveyn tutumları ile ilişkisini 
ortaya koymaktır. Okul öncesi dönem çocuğa sahip ebeveynlerin tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan sekiz 
çalışma vardır. Uyum becerileri ve davranış türleri okul öncesi dönemde önem arz eden değişkenler oldukları 
için ele alınmaları ilgili alanyazın için önemlidir. Duygu düzenleme, problem çözme, öz düzenleme, 
saldırganlık, psikolojik alt boyutlar, çocuk mizacı konularında da yapılmış çalışmalara rastlanmıştır. Farklı 
değişkenlerin ele alınması konuyla ilgili alanyazının zenginleşmesi için önemlidir. Çalışmalardan dördünde 
ölçek geliştirilmiştir. Farklı değişkenler ile ebeveyn tutumlarını çalışmayı ve daha büyük örneklem gruplarıyla 
çalışmayı sağlaması bakımından ölçek geliştirme çalışmalarının alana sağladığı katkı açısından önemlidir.   

Araştırmaların sonuçlarına yönelik bulgularına bakıldığında en çok demografik değişkenler ile ebeveyn 
tutumları arasında ilişki bulunmuştur. Birçok çalışmadan çıkan ortak sonuca göre ebeveynler daha çok 
demokratik tutumu benimsemektedir (Sak ve ark., 2015; Coşkun, 2015; Uygun, 2018; Kozan, 2020; Ersan 
Aksoy, 2019; Şıvkın, 2019). Çalışmaların %28’inden elde edilen bulgulara göre demokratik ebeveyn tutumları 
istendik davranışlar ile pozitif ilişkilidir (Tüfekçi Akcan., Deniz, 2019). Bazı çalışmalarda (%8,7) ise ebeveyn 
tutumları ve ele alınan değişken arasında ilişki bulunamamıştır (Andı, 2014; Şahin Zeteroğlu, 2014; Yılmaz, 
2020). Çalışmaların (%8,7) bir kısmında saldırganlık, öfke düzeyi, uyum sorunu, karamsarlık gibi değişkenler 
otoriter ebeveyn tutumu ile pozitif ilişkili bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ebeveyn tutumlarının iyileştirilmesi 
ile ilgili deneysel çalışmalar yapılabilir. Yapılan altı çalışma sonucunda ise ölçek ve geliştirilen eğitim 
programının uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi dönemde ebeveyn tutumlarının 
iyileştirilmesi için ve ebeveyn tutumlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için ölçek geliştirme ve 
program geliştirme çalışmaları yapılabilir.  

Elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin değerlendirmeler dikkate alınarak uygulayıcı ve araştırmacılara şu 
şekilde öneriler verilebilir. Okul öncesi dönem ebeveyn tutumları ile ilgili çalışmalar belli aralıklarla 
incelenebilir ve eksikler belirlenip bu doğrultuda yeni çalışmalar yapılabilir. Yeni yapılacak çalışmalarda 
mevcut durumu ortaya koymanın yanında ebeveyn tutumlarının iyileştirilmesi için programlar ve eğitimlere 
daha çok yer verilebilir. Bu konuda boylamsal çalışmalar yapılabilir ve ebeveyn tutumlarının uzun vadeli 
etkilerine bakılabilir. Yapılan çalışmalarda okul öncesi öğretmenlerine de daha çok yer verilebilir. Okul öncesi 
dönem ebeveyn tutumları ile ilgili olarak nitel, doküman analizi ve alanyazın taraması şeklinde çalışmalar 
yapılabilir.  
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ÖZET 

1950’li yıllarda ortaya çıkan mantıksal davranışçılık zihin beden problemine çözüm olarak önerilen ilk 
materyalist/indirgemeci girişim olarak bilinir. Mantıksal davranışçılık zihin durumlarına ilişkin ifadelerin, 
anlam açısından hiçbir bir kayıp olmaksızın, davranış veya davranış eğilimlerini içeren ifadelere 
çevrilebileceğini savunan görüştür. Bu görüşü savunanların başında bir dil felsefecisi olan Gilbert Ryle ve 
mantıkçı pozitivist olan Carl Hempel gelmektedir. Ryle’a göre zihnin, maddeden ayrı kendi başına bir varlığa 
sahip olduğu inancı bir tür “kategori hatasının” sonucunda oluşur. The Concept of Mind (1949) adlı kitabında 
verdiği çok sayıda örnekle zihin kavramına karşılık gelen bir varlığın olmadığını göstermeye çalışır. Ona göre 
zihinsel kavramlar herkes tarafından gözlemlenebilen davranışlarımız ile sözel ifadelerimize gönderme 
yaparak anlam kazanan kavramlardır. Hempel ise psikolojiyi fiziğe indirgeyerek, psikolojinin de tıpkı doğa 
bilimlerinin diğer disiplinleri gibi, kesinliği içerdiğini ve açıklama gücüne sahip olduğunu göstermeyi amaçlar. 
Mantıkçı pozitivistlerin izinden giden Hempel, insanların zihinsel durumlarını içeren ifadelerin 
doğrulanabilmesi veya yanlışlanabilmesi için herkes tarafından gözlemlenebilen davranışları içeren ifadelere 
çevrilmesi gerektiğini düşünür. Bu bildirinin amacı 1950’li yıllarda oldukça popüler olan mantıksal 
davranışçılığın zihin felsefesindeki pozisyonu hakkında bilgi vererek, bu ekole dahil olan Ryle ve Hempel gibi 
felsefecilerin zihinsel kavramların statüsüyle ilgili olan görüşlerini netleştirmektir. Ek olarak, mantıksal 
davranışçılığa yöneltilen itirazları da ele alarak bu görüşün hangi sebeplerden dolayı gözden düştüğü üzerinde 
de durulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Mantıksal Davranışçılık, zihinsel kavramlar, zihinsel terimler. 

 

ABSTRACT 

Logical behaviorism, which emerged in 1950s, is known as the first materialist/reductionist attempt proposed 
as a solution for the mind-body problem. Logical behaviorism is the view asserting that statements regarding 
mental states can be translated into statements including behavior or behavior tendencies without any loss 
regarding meaning. Linguistic philosopher Gilbert Ryle and logical positivist Carl Hempel are among those 
who support this view. According to Ryle, the belief that the mind has an existence of its own, separate from 
matter, results from a kind of "category error". In his book titled The Concept of Mind published in 1949, he 
attempts to show that there is no existence corresponding to the concept of mind with a lot of examples. 
According to him, mental concepts gain meaning with our behaviors that can be observed by everyone and by 
referring to our verbal expressions. However, Hempel aims to demonstrate that psychology also includes 
certainty and has the power to explain like other disciplines of natural sciences by reducing psychology to 
physics. Following in the footsteps of the logical positivists, Hempel argues that statements involving people's 
mental states must be translated into statements containing behaviors that can be observed by everyone in order 
to be verified or falsified. This paper aims to inform about the position of logical behaviorism, which was quite 
popular in 1950s, within the mind philosophy and the views of philosophers such as Ryle and Hempel, who 
belong to this school, regarding the status of mental concepts. In addition, I will also touch upon why this view 
was discredited by addressing the objections towards logical behaviorism.   

Keywords: Logical Behaviorism, mental concepts, mental terms. 
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1950’li yıllarda zihin felsefesinde en etkili görüş haline gelen mantıksal davranışçılık zihin beden problemine 
çözüm olarak önerilen ilk materyalist/indirgemeci girişim olarak bilinir. Aynı dönemlerde etkili olan dil 
felsefesi ve mantıkçı pozitivizmin izlerini taşıyan mantıksal davranışçılık, zihinsel durumların doğası hakkında 
olmayıp zihinsel terimlerin veya kavramların nasıl yorumlanabileceği veya tanımlanabileceğiyle ilgili bir 
teoridir (Churchland 2012, s.36). Mantıksal davranışçılara göre zihinsel kavramların bir dil içerisinde ifade 
edilmesinin koşulu onların gözlemlenebilen davranışlara gönderme yapacak şekilde kullanılmasına bağlıdır. 
Aksi takdirde bu kavramları içeren ifadeler anlamsız olacaktır. Bu genel çerçeve dahilinde mantıksal 
davranışçılık zihin durumlarına ilişkin ifadelerin, anlam açısından hiçbir bir kayıp olmaksızın, davranış veya 
davranış eğilimlerini içeren ifadelere çevrilebileceğini savunan görüştür. Buna göre, istemek, merak etmek, 
kaygılanmak vb. gibi zihinsel durumlar herkesçe gözlemlenebilen davranışlara ya da davranış eğilimlerine 
sahip olmakla eş değerdir. Davranışların ötesinde, onlardan farklı, zihinsel durumlar aslında yoktur. Böylece 
zihinsel durumlar basitçe davranışa veya davranış eğilimine indirgenmiş olur (Heil 2020 s.102-103). 

Bir dil felsefecisi olan Gilbert Ryle ve mantıkçı pozitivist olan Carl Hempel mantıksal davranışçılığı savunan 
isimlerin başında gelir. Ryle, The Concept of Mind (1949) adlı kitabında, büyük ölçüde Descartes’e dayanan 
ve felsefe tarihinde birçok filozof tarafından da desteklenen ‘her insanın bir bedene ve bir ruha sahip olduğu’ 
inancını resmi öğreti olarak adlandırır. Bu öğretiye göre bedenler uzay ve zaman içinde var olan, herkes 
tarafından gözlemlenebilen ve mekanik yasalarla açıklanabilen bir yapıya sahip iken zihinler uzayda yer 
kaplamayan ve mekanik yasalarla açıklanamayan bir doğaya sahiptir (Ryle 1949, s.1-2). Yine bu öğretiye göre, 
uzayda yer kaplamamasına rağmen zihinler sanki bedenlerin içinde bir yerdeymiş gibi düşünülürler ancak 
bedenin içinde herhangi bir noktada konumlandırılamazlar. Bu düşünce tarzı zihinlerin bedenleri bedenlerin 
de zihinleri nedensel olarak nasıl etkilediğini açıklamada başarısız olmuştur.1 Ryle’a göre, zihin beden 
dualizmine karşılık gelen resmi öğreti zihinsel ya da soyut kavramları içeren günlük dilin yanlış 
kullanılmasından kaynaklanan hatalı bir görüştür. Ryle resmi öğretiyi alaycı bir şekilde eleştirirek kitabında 
ondan “Makinedeki Hayalet Dogması” olarak bahseder ve şunları söyler:  

 

Onun sadece ayrıntılarda değil ilkesel olarak bütünüyle hatalı olduğunu kanıtlamayı umuyorum. Bu öğreti sadece 
belirli hataların bir araya gelmesinden ibaret değildir. Bu, başlı başına büyük ve özel türden bir hatadır. Yani, o bir 
kategori hatasıdır. Zihinsel yaşamın olgularını gerçekte bir başkasına ait olmalarına rağmen, farklı bir mantıksal 
tip ya da kategoriye (ya da tipler ve kategoriler dizisine) aitmiş gibi göstermektedir. Bu öğreti, bundan dolayı, bir 
filozof söylencesidir. (Ryle 1949, s.5-6) 

 

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere Ryle zihnin maddeden ayrı kendi başına bir tür varlığa sahip olduğu 
düşüncesinin bir tür “kategori hatası” sonucunda oluştuğuna inanır. Ryle, bu konudaki düşünceleriyle ilgili 
gerekli açıklığı sağlayabilmek adına kitabında birden fazla örneğe başvurur. Verdiği örneklerden biri şudur: 
Diyelim ki Oxford üniversitesini ziyaret ettiniz ve bir rehber eşliğinde içini gezmeye başladınız. Rektörlüğü, 
fakülteleri, kütüphaneyi ve diğer idari binaları gördünüz. Eğer rehbere “rektörlüğü, idari binaları, fakülteleri 
ve kütüphaneyi gezdirdiğiniz için teşekkür ederim ama bana hala üniversiteyi göstermediniz” derseniz bu sizin 
üniversite kavramı hakkında sahip olduğunuz kategori hatasının bir göstergesidir. Buradaki hata üniversite 
kavramını yukarıda geçen binalara dahil olmayan, onlardan tümüyle farklı bir kategori olarak düşünmekten 
kaynaklanır. Ryle’a göre üniversite kavramı kişinin görmüş olduğu şeylerin tümünün düzenleniş şeklinden 
başka bir şey değildir. Ryle zihin kavramı söz konusu olduğunda da benzer bir hata yapıldığını iddia eder. Ona 
göre tıpkı üniversite kavramı gibi zihin kavramına da karşılık gelen tek bir varlık yoktur. Zihinsel kavramlar 
herkes tarafından gözlemlenebilen davranışlarımız ile sözel ifadelerimize gönderme yaparak anlam kazanan 
kavramlardır. Ryle’ın ifadesiyle:      

 

… Zihinlerin niteliklerini tecrübe eden insanları tasvir ettiğimizde, herkes tarafından gözlemlenebilen eylemlerin 
ve dilsel ifadelerin arkasında yatan asıl sebep olarak gördüğümüz esrarengiz yaşantılara gönderme yapmayız; 
aslında herkes tarafından gözlemlenebilir eylemlerin ve dilsel ifadelerin bizzat kendilerine göndermede bulunuruz. 
(Ryle 1949, s.14) 

 
1Felsefe tarihinde “zihin beden problemi” olarak bilinen ve Descartes’in dualizmine yönelik bir eleştiri mahiyetinde ortaya çıkan bu sorun çağdaş zihin 
felsefesinde “zihinsel nedensellik problemi” başlığıyla tartışılmaya devam etmektedir.  
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Mantıksal davranışçılığı savunan diğer isim, mantıkçı pozitivist olarak bilinen C. Hempel’dir. Mantıkçı 
pozitivizim 1930’lu yıllarda “Viyana Çevresi” adıyla anılan bir topluluk olarak ortaya çıktı. Viyana çevresinin 
amacı, en genel haliyle, bilim dilinin mantıksal bir analizini yapmaktır.  Felsefi sorunları bilimsel olarak ele 
almayı amaçlayarak bunun için hangi ifadelerin anlamlı hangilerinin anlamsız olduğunu belirleyecek bir ölçüt 
ileri sürdüler. Doğrulama ölçütü adını verdikleri bu ölçüte göre “bir cümle ancak ve ancak onun doğruluk veya 
yanlışlığını belirleyecek bir işlem ya da deneme yapılabiliyor veya böyle bir işlemi gerçekleştirmeye imkân 
tanıyor ise anlamlıdır.” (Priest 2018, s.67). Bu ölçüte uymayan felsefe sorunları ise sözde sorunlar olarak kabul 
edilmelidir. Hempel’in mantıksal davranışçılığı bu projenin zihin felsefesindeki uzantısı olarak görülebilir. 
The Logical Analysis of Psychology isimli makalesinde Hempel Viyana Çevresi üyelerinden Carnap ve 
Neurath tarafından başlatılan psikoloji incelemesini devam ettirdiğini söyler (1980, s.15). Bilimin birliği 
idealine bağlı olan Hempel psikolojik ifadelerin mantıksal analizini yaparak söz konusu ifadelerin anlamda 
hiçbir kayıp olmaksınız fiziksel davranışlarımızı içeren ifadelere çevrilebileceğini veya indirgenebileceğini 
düşünür. Spesifik olarak amacı, psikolojiyi fiziğe indirgeyerek, psikolojinin de tıpkı doğa bilimlerinin diğer 
disiplinleri gibi, kesinliği içerdiğini ve açıklama gücüne sahip olduğunu göstermektir.  

Hempel makalesinde ilk olarak temel bilim olarak kabul ettiği fizik ile psikolojinin konuları arasında bir fark 
olup olmadığını sorgular. Fizik, kütle, dalga boyu, sıcaklık vb. gibi kavramları içeren konularla ilgiliyken 
psikolojin konusu zihinsel süreçlerleri içeren kavramlardır. İki alan arasındaki en önemli fark zihinsel 
kavramların anlam yüklü olmalarıdır. Hempel’e göre bu fark anlamdan yoksun olan doğa bilimleri ile anlam 
yüklü kavramları içeren psikoloji arasında aşılmaz bir uçurum olduğu fikrine yol açmıştır. Viyana çevresinin 
izinden giden Hempel bir ifadenin anlamının o ifadenin doğrulama koşulları ile belirlendiği tezini savunur. 
Üzerinde durduğu soru ise; “fizikteki ifadelerin doğrulama koşulları ile psikolojideki ifadelerin doğrulama 
koşulları arasındaki fark nedir? sorusudur (1980, s.17). Bu soruyu cevaplayabilmek için “Paul’ün dişi ağrıyor” 
ifadesini analiz eder ve söz konusu ifadenin doğrulama koşullarını aşağıdaki gibi sıralar:  

Paul ağlar ve belirli türde hareketler (jestler) yapar.  

Sorun ne? Sorusuna Paul dişim ağrıyor diye cevap verir.  

Daha yakından bir inceleme sonucunda çürük bir dişinin olduğu anlaşılır. 

Paul’ün tansiyou, sindirim süreçleri, verdiği tepkiler vs. farklılık gösterir.  

Bu ve buna bezer süreçler Paul’ün merkezi sinir sisteminde meydana gelir. (Hempel 1980, s.17) 

 

Örnekten de anlaşılacağı üzere, Hempel’e göre, “Paul’ün dişi ağrıyor” gibi psikolojik bir ifadeyi doğrulayan 
tüm koşullar fiziksel test cümleleri şeklinde ifade edilebilir. Diğer bir deyişle, psikolojiye dair ifadeler o kişinin 
davranışlarını gözlemleyerek doğrulanabilir veya yanlışlanabilir. Bu bize psikoloji ile fiziğin ifadeleri arasında 
içerik olarak herhangi bir fark olmadığını gösterir. Hempel’in deyimiyle;  

 

Bütün anlamlı psikolojik cümleler, diğer bir deyişle, ilke olarak doğrulanabilir olanlar, yalnızca fiziğin kavranlarını 
içeren ve bunun dışında hiçbir psikolojik kavram içermeyen cümlelere çevrilebilir. Sonuç olarak, psikolojideki 
ifadeler fiziksel ifadelerdir. Psikoloji, fiziğin ayrılmaz bir parçasıdır. (Hempel 1980, s.18) 

  

Hempel makalesinde Pavlov, Watson gibi isimler tarafından savunulan psikolojik davranışçılıktan da 
bahsetmektedir. Psikolojideki davranışçılığın metodolojik varsayımı bilimsel bir psikolojinin insanın bedensel 
davranışlarının incelemekle sınırlı olması gerektiğidir. Bu ekolün de etkisinde kalan Hempel’e göre 
davranışçılık bilimsel bir psikoloji inşa etmek için en başarılı girişimdir. Bunun en önemli sebebi 
davranışçılığın sadece fiziksel süreçlere odaklanarak psikoloji ile fizik arasında aşılmaz engeller olmadığını 
görmemizi sağlamasıdır (Hempel 1980, s.16). 

Yukarıda detaylı olarak ele aldığım mantıksal davranışçılık günümüzde etkisi devam eden bir zihin teorisi 
konumunda değildir. Bildirinin kalan kısmında bunun sebepleri üzerinde kısaca duracağım. Mantıksal 
davranışçılığa yöneltilen ilk ve en güçlü itiraz zihinsel durumlarımızın içsel, niteliksel doğasını görmezden 
gelmesiyle ilgilidir. Şöyle ki; davranışçılığa göre ağrı gibi zihinsel bir hal içinde olmak; ürkmek, inlemek, 
aspirin almak gibi davranışlarla veya bu tür davranışlara yol açabilecek eğilimlere sahip olmakla özdeştir. 
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Hissettiğimiz ağrıyla ilgili herşey bu türden davranışlardan mı ibaret? Birçok filozof öyle olmadığını düşünür. 
Ağrı gibi zihinsel durumlarımız, literatürde qualia (nitelceler) olarak adlandırılan, öznel ve niteliksel bir 
doğaya sahiptir. Örneğin bir diş ağrısını o diş ağrısı yapan şey aslında sahip olduğu öznel ve niteliksel yönüdür. 
Thomas Nagel’in (1970) ifadesiyle diş ağrısına sahip olmak gibi bir şey vardır. “Gibi olmaklık” diş ağrısını 
zihinsel bir durum yapan şeydir. Görünen o ki davranışçılık zihinsel durumlarımızı nesnel ve gözlemlenebilir 
davranışa indirgeyerek oun en önemli özelliğini, yani öznel ve niteliksel doğasını, dışarıda bırakmaktadır. 
Mantıksal davranışçılığı ciddi şekilde eleştirenlerin başında bir zihin felsefecisi olan J. Searle gelir. Searle, bu 
görüşün kulağa açıkça yanlış geldiğini söylerken ağrı hissi ve ağrıyla ilgili davranışın birbirinden farklı şeyler 
olduğunun altnı çizer (Searle 1997, s.137). C. K. Ogden ve I. A. Richards ise benzer bir eleştiriden yola çıkarak 
davranışçılığa inanmak için kişinin "genel anestezinin etkisi altında" olması gerektiğini iddia eder (1923, s.23).  

İkinci itiraz, mantıksal davranışçılığın zihinsel durumlar ve davranış arasındaki nedensel ilişkiyi dışladığı 
yönündedir. Zihinsel nedensellik, zihinsel durumların diğer zihinsel durumlar ve fiziksel durumlar üzerinde 
nedensel olarak etkili olduğunu ifade etmek için kullanılır. Duygularımızın, istek ve korkularımızın 
davranışlarımıza yön vermesi günlük hayatta sorgulamadan kabul ettiğimiz bir durumdur. Susuzluk hissi su 
içmeme neden olur, kahve içmek istediğimde mutfağa gidip kendime kahve hazırlarım. Buna benzer örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Yalnızca felsefede değil ekonomi ve psikoloji gibi birçok alanda da zihinsel 
durumlarımızın davranışlarımızı etkilediği varsayılır (D. Robb & J. Hell 2019). Ancak, mantıksal davranışçılar 
zihinsel durumları herkesçe gözlemlenebilen davranışlara ya da davranış eğilimlerine sahip olmakla eş değer 
kabul ederler. Diğer bir ifadeyle, zihinsel durumlarımızı davranışlara indirgeyerek davranışların ötesinde, 
onlardan farklı bir şeyin olmadığını iddia ederler. Bunun sonucu olarak ise davranışçılık birçok disiplinde 
varsayılan zihinsel nedenselliği yani zihinsel durumlarımızın davranışlarımız üzerinde nedensel olarak etkili 
olabileceği fikrini reddeder. Bu itirazlar sonucunda mantıksal davranışçılık etkisini kaybederek yerini 1950’li 
yıllardan itibaren popüleritesi artan tür özdeşliği (type identity) teorisine bırakmıştır. 

Bilim tariihine göz attığımızda davranışçılığın neden terk edildiğini anlamakta zorlanmayız. Davranışçılık, 
genel olarak, 1920'lerde P. W. Bridgman tarafından ortaya atılan, bilim felsefesi içinde bir hareket olan naif 
işlemselciliğin (operationalism) bir formu olarak kabul edilir. İşlemselciliğe göre, teorik kavramların anlamı, 
onlar için kullanılan ölçüm yöntemi ile belirlenmektedir. Buna göre, sıcaklığın tanımı, bir termometre 
tarafından yapılan ölçümler cinsinden belirlenir. Fakat aynı büyüklüğü ölçmek için farklı işlemlere başvurmak 
da mümkündür. İşlemselciliğe bağlı kalındığında farklı işlemlerin farklı anlamlar üretebileceği sorunuyla 
yüzleşilmesi gerekir. Bilim tarhinde işlemselcilik anlam yönünden karışıklığa sebep olabilecek bir görüş olarak 
değerlendirilmiş ve bu gerekçeyle de reddedilmiştir. İşlemselcilikte ölçme yönteminin ve kavramın anlamının 
birbirinden farklı olması gerektiği eleştirisine paralel olarak davranışçılıkta da zihisel durum ile davranışın 
birbirinden farklı olması gerektiği düşünülmektedir. Benzer itirazlar nedeniyle her iki görüş de günümüzde 
popüler görüşler arasında yer almamaktadır. 
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ÖZET 

Covid-19 salgını 2019 yılı Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıktığı iddia 
edilmektedir. Kesin olarak nerede başladığı netleşememiş olan Covid-19 salgını hemen hemen tüm ülkelere 
yayılmış durumda olup etkisini hala devam ettirmektedir. Milyonların hayatını kaybettiği Covid-19 
pandemisinde çocuklar, bireyler, aileler ve toplumlar derinden etkilenmiştir. Her geçen gün daha fazla insanın 
ölümüyle devam eden Covid-19 pandemisi çeşitli önlemler alınmasına rağmen tamamen engellenememiştir. 
Bireylerin sağlık durumlarının yanında aileler üzerinde de önemli etkiler yaratan Covid-19 pandemisi insanları 
sadece kısa vadede değil aynı zamanda uzun vadede etkilemiştir. Covid-19 pandemi sürecinin belirli bir 
döneminde ülkeler karantina uygulamalarını benimseyerek sosyal izolasyon uygulamıştır. Bu uygulamalar 
neticesinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Farklı toplumlardan aktarılan bilgilere göre 
Covid-19 pandemi sürecinde toplam suç oranlarının azaldığı gözlemlenmiştir. Ancak yine farklı toplumlardan 
aktarılan bilgilere göre kadına yönelik ev içi şiddet vakalarının arttığı belirtilmiştir. Şiddetin olduğu bir yerde 
bireylerin mutlu olması beklenmedik bir davranıştır. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye'de yaşayan evli 
bireylerin Covid-19 pandemi döneminde mutluluk düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir.  

Bu çalışmada 2020 yılında gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın mikro veri seti kullanılmıştır. 
Evli bireylerin mutluluk düzeylerini etkileyen faktörler genelleştirilmiş sıralı lojistik regresyon analizi 
kullanılarak belirlenmiştir. Bu model sonuçlarına göre sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik faktörlerin 
anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile evli bireylerin mutluluk düzeyleri belirlenmeye çalışılarak bu bireylerin 
yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için önemli bir rehber olabilir. Ayrıca evli bireylerin mutluluk düzeyleri 
üzerindeki etkili faktörler belirlenerek mutlu birey mutlu aile ile yetiştirilecek gelecek nesiller içinde önemli 
bilgi kaynağı ve rehber niteliğinde olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, evli bireyler, Türkiye, mutluluk. 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 outbreak is claimed to have emerged in the city of Wuhan, People's Republic of China in 
December 2019. The Covid-19 epidemic, which has not been clarified exactly where it started, has spread to 
almost all countries and still continues its effect. Children, individuals, families and societies have been deeply 
affected by the Covid-19 pandemic, in which millions have lost their lives. The Covid-19 pandemic, which 
continues with the death of more and more people every day, could not be completely prevented despite various 
measures being taken. The Covid-19 pandemic, which has important effects on families as well as individuals' 
health conditions, has affected people not only in the short term but also in the long term. During a certain 
period of the Covid-19 pandemic process, countries adopted quarantine practices and applied social isolation. 
As a result of these practices, both positive and negative effects have emerged. According to the information 
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transmitted from different societies, it has been observed that the total crime rates have decreased during the 
Covid-19 pandemic process. However, according to the information given from different societies, it was 
stated that the cases of domestic violence against women increased. It is an unexpected behavior for individuals 
to be happy in a place where there is violence. The aim of this study is to determine the factors affecting the 
happiness levels of married individuals living in Turkey during the Covid-19 pandemic period. 

In this study, the micro data set of the Life Satisfaction Survey conducted in 2020 was used. Factors affecting 
the happiness levels of married individuals were determined using generalized ordinal logistic regression 
analysis. According to the results of this model, it was concluded that socio-economic and socio-demographic 
factors were significant. 

By trying to determine the happiness levels of married individuals with the results obtained from this study, it 
can be an important guide for improving the quality of life of these individuals. In addition, by determining 
the factors affecting the happiness levels of married individuals, happy individuals can be an important source 
of information and guide for future generations to be raised with happy families. 

Keywords: Pandemic, married individuals, Turkey, happiness. 

 

GİRİŞ 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen ve tüm dünyayı saran Covid başta sadece salgın hastalık 
olarak ilan edilmiştir. Ancak bu salgın hastalığın birden çok kıtanın tamamına yayılması 11 Mart 2020 
tarihinde “salgın pandemi” olarak nitelendirilmesine sebep olmuştur (WHO, 2020). Covid-19 salgını pandemi 
olarak ilan edildikten sonra birçok ülke, bu salgının etkilerini en aza indirmek için çeşitli kısıtlamalara 
yönelmiştir. 142 ülke kapanmaya giderken böyle pandemik salgınlar bireylerin davranışlarında da değişikliğe 
sebebiyet vermiştir (Okray et al., 2021). Pandeminin bireyler üzerinde yaşam alışkanlıklarından 
sosyoekonomik düzeylere, aile hayatından iş hayatına kadar etkileri oldukça çeşitlidir. 

Özellikle sosyal ve ekonomik alanda yaşanan değişiklikler, evlilik, aile ve arkadaşlık ilişkilerinin de 
değişmesine sebep olmuştur. Daha hassas hale gelen ilişkiler sonu beklenmedik sonuçlara sebep olmaktadır 
(Koçak, 2021).  6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan bir haber oldukça dikkat çekicidir. Habere göre Covid 
döneminde boşanma oranlarının arttığı ve pandeminin evlilik ilişkisi için bir risk oluşturabileceği belirtilmiştir. 
Bu durumun altında yatan nedenler sıralandığında Covid’in yarattığı olumsuz etkiler ifade edilmiş ve ailelerin 
ekonomik sıkıntıları, iş/ yaşam kesintileri veya bireylerin psikososyal uyumsuzlukları olarak 
gösterilebileceğine işaret edilmiştir (Jiang et al., 2022). 

Yaşanılan bu olumsuzluklar neticesinde ruhsal sıkıntılar, gündelik hayatta yapılan sıradan şeylerdeki yaşanan 
değişiklikler aile ortamında çatışmalara, evliliklerde yaşanan sorunlara neden olmakta ve evliliklerden 
doyumları azaltmaktadır (Kaya & Akın-Işık, 2021). Özellikle ülkemizde 13 Mart itibariyle okulların 
kapatılması devamında da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi evli bireylerin sürekli aynı ortamda 
kalmalarına sebep olmuştur.  Yaşanan bu sürecin belirsizliği evlilikler üzerinde baskıyı artırmıştır (Ünver & 
Guloğlu, 2021). Elbette pandemi sadece evliliklerde olumsuz sonuçlar doğurmamıştır. Dışarıyla bağlarını en 
aza indiren bireyler aile hayatında ilişkilerinin kuvvetlenmesine, verimli geçirilen zaman neticesinde ailedeki 
ilişkilerinin güçlenmesine ve evliliklerindeki doyumların artmasına da neden olmuştur (Kaya & Akın-Işık, 
2021). 

2019 yılında başlayan ve 2022 yılı itibariyle tam anlamıyla kontrol altına alınamayan Covid-19 pandemisi 
insan alışkanlıklarından toplumsal geleneklere kadar her alanda etki etmiştir. Nitekim kısıtlamalar ve sokağa 
çıkma yasaklarının doğurduğu etkiler evli bireyler üzerinde daha hissedilebilir olduğu gözlemlenmiştir (Ünver 
& Guloğlu, 2021). Covid pandemi döneminde evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeylerinin 
belirleyicilerine yönelik davranışlarını ve tutumlarını etkileyen temel faktörlerin dikkatli bir şekilde 
tanımlanması toplumun en küçük yapıtaşı olan ailenin öneminden kaynaklanmaktadır. Farklı sosyodemografik 
ve ekonomik gruplara sahip kişilerin Covid döneminde evliliklerinden mutlu olma düzeyleri ise çeşitli 
yönlerdeki farklılıklar ve kapsadıkları bilgiler açısından araştırmaya değer bir konu haline gelmiştir. Nitekim 
sosyodemografik ve sosyoekonomik faktörler medeni durum dikkate alınmazken bile bireylerin mutluluk 
düzeylerini etkilemektedir (Lu, 2010). Bu çalışma Covid döneminde evli bireylerin mutluluk düzeylerini 
somut bir şekilde etkileyen sosyodemografik ve sosyoekonomik değişkenlerle ilgili faktörleri incelenmesi 
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amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 2020 yılında yapılan “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” anket verileri 
kullanılarak pandemi döneminde evli bireylerin mutluluk düzeylerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOT 

Veri Seti 

2020 yılında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması 4784 haneden 18 yaş ve üzeri 10103 kişiye 
uygulanmıştır. Bu çalışmada evli bireylerin Türkiye'de yaşayan evli bireylerin Covid-19 pandemi döneminde 
mutluluk düzeylerini etkileyen faktörler araştırılmaktadır.  

Çalışmada katılımcılara evliliklerinden memnun olup olmadıkları sorulmuştur. Çalışmamız sadece evli 
bireyleri kapsadığı için evli olmayan bireyler çalışmamızdan çıkartılarak devam edilmiştir. Toplam katılımcı 
sayısı 10103 kişi iken evli olmayan bireyler çıkartıldıktan sonra 7053 kişi ile çalışmamız devam etmiştir. 
Katılımcıların yanıtları 3 kategoriden oluşmaktadır. Katılımcılardan “Hiç memnun değil/ Memnun değil”, 
“Orta” veya “Çok memnun/ Memnun” bu üç seçenekten birini seçmeleri istenmiştir. Seçimlerini yapan 
katılımcılar için anket formu sonlandırılmıştır. 

 

Değişkenler ve Yöntem 

Çalışmanın bağımlı değişkeni, “Evliliğinizden memnun musunuz?” sorusu ile ölçülen evli bireylerin 
evliliklerinden memnun olma durumudur. Bağımlı değişken üç kategorili (Hiç memnun değil/ Memnun değil, 
Orta ve Çok memnun/ Memnun) sıralı ölçekle ölçülmüş bir değişkendir. 

Bağımsız değişkenler; yaş (24 ve altı, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ve 65+), cinsiyet (erkek, kadın), eğitim 
düzeyi (bir okul bitirmedi/ ilkokul, ortaokul, lise, üniversite), çalışma durumu (kamu, özel ve çalışmıyor), 
yaşamdan memnun olma durumu (çok mutlu, mutlu, orta, mutsuz ve çok mutsuz), hanehalkı büyüklüğü (1-3 
kişi, 4-5 kişi, 6 ve üzeri), hanenin mülkiyet durumu (ev sahibi, ev sahibi değil) ve gelir (₺2229 ve altı, ₺2230-
₺3257, ₺3258-₺4560, ₺4561-6680 ve 6681 ve üstü). 

İlk olarak çalışmamızda pandemi döneminde Türkiye’de yaşayan evli bireylerin mutluluk düzeylerinin 
belirleyicileri için memnuniyet düzeylerine göre frekans ve yüzdeler elde edilmiştir. Evli bireylerin mutluluk 
düzeyleri ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak için ki-kare bağımsızlık testi yapılmıştır. Daha 
sonra sıralı lojistik regresyon yöntemi ve genelleştirilmiş sıralı lojistik regresyon yöntemi kullanılarak evli 
bireylerin mutluluk düzeylerini etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Bağımlı değişkenin referans kategorisi 
“Çok memnun/Memnun” olma durumudur. 

 

Betimsel İstatistikler 

Araştırmada, istatistiksel analizler için SPSS 20 ve STATA 14 paket programları kullanılmıştır. Sıralı lojistik 
regresyon modeline alınacak bağımlı ve bağımsız değişkenlere faktörlere ilişkin bulgular Tablo 1’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Pandemi Döneminde Türkiye’de Yaşayan Evli Bireylerin Mutluluk Düzeylerinin Betimsel 
İstatistikleri ve Ki-Kare Testleri 

Değişkenler 
  n 

Evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeyleri 
(%) 

  
  

P 

    Hiç memnun değil Orta Çok memnun   

Yaş 

24 ve altı yaş 175 1(0,6) 15(8,6) 159(90,9) 

0,046b 
  

25-34 yaş 1341 30(2,2) 88(6,6) 1223(91,2) 

35-44 yaş 1866 40(2,1) 128(6,9) 1698(91,0) 

45-54 yaş 1626 40(2,5) 150(9,2) 1436(88,3) 

55-64 yaş 1197 26(2,2) 92(7,7) 1079(90,1) 

65+ 848 29(3,4) 55(6,5) 764(90,1) 

Cinsiyet 
Kadın 3516 114(3,2) 358(10,2) 3044(86,6) 0,098c 

  Erkek 3537 52(1,5) 170(4,8) 3315(93,7) 

Eğitim 

Bir okul bitirmedi 804 27(3,4) 67(8,3) 710(88,3) 

0,000a 
  

 İlkokul 2699 68(2,5) 217(8) 2414(89,4) 

Ortaokul 1007 17(1,7) 77(7,6) 913(90,7) 

Lise 1246 31(2,5) 84(6,7) 1131(90,8) 

Üniversite 1297 23(1,8) 83(6,4) 1191(91,8) 

Meslek 

Özel 679 17(2,5) 51(7,5) 611(90) 
0,000a 

  
Kamu 2438 41(1,7) 127(5,2) 2270(93,1) 

Çalışmıyor 3936 108(2,7) 350(8,9) 3478(88,4) 

Bütün yaşamdan 
memnun olma 

durumu 

Çok mutlu 722 4(0,6) 14(1,9) 704(97,5) 

0,000a 

Mutlu 2944 26(0,9) 92(3,1) 2826(96) 

Orta 2546 56(2,2) 324(12,7) 2166(85,1) 

Mutsuz 598 48(8) 71(11,9) 479(80,1) 

Çok mutsuz 243 32(13,2) 27(11,1) 184(75,7)   

Hanehalkı 
Büyüklüğü 

 1-3 3309 82(2,5) 233(7) 2994(90,5) 

0,221  4-5 2888 71(2,5) 234(8,1) 2583(89,4) 

6 ve üstü 856 13(1,5) 61(7,1) 782(91,4) 

Konut mülkiyet 
durumu 

Hayır 2780 86(3,1) 242(8,7) 2452(88,2) 
0,000a 

  Evet 4273 80(1,9) 286(6,7) 3907(91,4) 

Gelir Katsayısı 

₺0-2229 1352 57(4,2) 110(8,1) 1185(87,6) 

0,000a 
  

₺2230- ₺3257 2014 48(2,4) 156(7,7) 1810(89,9) 

₺3258- ₺4560 1263 23(1,8) 90(7,1) 1150(91,1) 

₺4561- ₺6680 1338 21(1,6) 105(7,8) 1212(90,6) 

₺6681 ve üstü 1086 17(1,6) 67(6,2) 1002(92,3) 

  ap<0,01; bp<0,05; cp<0,1 

 

Çalışmaya konu olan ve bütün yaşamlarından çok mutlu olan bireylerin hemen hemen hepsinin evliliklerinden 
de memnun olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim kadın bireylerin evliliklerinden çok memnun olma oranı 
%86,8 iken erkeklerde bu oran %93,7 şeklindedir.  

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 144 
 

Model Tahmini 

Çalışmada ilk olarak sıralı lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur. Sıralı lojistik regresyon analizi yapılması 
için ön koşul paralel doğrular varsayımıdır. Test edilen paralel doğrular varsayımı sağlanmadığı görülmüştür 
(χ2=77,07; df=23; p=0.000). Bu sebeple genelleştirilmiş sıralı lojistik regresyon yöntemi kullanılarak yeni bir 
model oluşturulmuştur. Oluşturulan yeni modelde öncelikle bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal 
bağlantı olup olmadığı test edilmiştir. Bu bağlamda “varyans enflasyon faktör” (VIF) değerlerine bakılmıştır. 
Tablo 3’te de görüldüğü gibi VIF değerleri 5’in altındadır. Tüm değişkenler 5 değerinin altında olması bize 
çoklu doğrusal bağlantı sorununa sebep olan herhangi bir değişkenin bulunmadığını ifade edebilir (Guney et 
al., n.d.). 

 

Tablo 2: Genelleştirilmiş Sıralı Lojistik Regresyon Model Sonuçları ve Marjinal Etkiler  

Değişkenler 

Evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeyleri (%) 

VIF 
Hiç memnun değil Orta 

Çok memnun(Referans 
kategori) 

β(S.H.) dy/dx(S.H.) β(S.H.) dy/dx(S.H.) dy/dx(S.H.) 

Yaş (referans kategori: 65+) 

24 ve altı yaş 2,348b(1,103)  -0,036a(0,01) 0,621c(0,338) -0,014(0,023) 0,051b(0,025) 1,36 

25-34 yaş 0,742b(0,356) -0,02c(0,01) 0,445b(0,2) -0,018(0,015) 0,038b(0,018) 3,08 

35-44 yaş 0,8559a(0,331) -0,022b(0,01) 0,599a(0,185) -0,027c(0,015) 0,049a(0,017) 3,57 

45-54 yaş 0,624b(0,290) -0,017c(0,009) 0,177(0,172) 0,001(0,014) 0,017(0,016) 2,88 

55-64 yaş 0,496c(0,301) -0,015(0,009) 0,242(0,171) -0,008(0,014) 0,022(0,016) 2,11 

Cinsiyet (referans kategori: Kadın) 

Erkek 1,406a(0,207) -0,03a(0,005) 1,165a(0,108) -0,063a(0,008) 0,093a(0,009) 1,50 

Eğitim (referans kategori: Bir okul bitirmedi) 

 İlkokul -0,124(0,264) 0,003(0,005) -0,241(0,157) 0,016(0,01) -0,018(0,011) 3,07 

Ortaokul -0,068(0,359) 0,001(0,007) -0,181(0,19) 0,012(0,012) -0,014(0,014) 2,35 

Lise -0,197(0,313) 0,004(0,007) -0,288(0,191) 0,018(0,013) -0,022(0,015) 2,74 

Üniversite  0,108(0,391) -0,002(0,007) -0,08(0,21) 0,008(0,013) -0,006(0,015) 3,34 

Meslek (referans kategori: Özel) 

Kamu 0,877b(0,354) -0,026b(0,013) 0,67a(0,184) -0,033c(0,017) 0,06a(0,018) 3,59 

Çalışmıyor  0.919a(0,35) -0,027b(0,013) 0,469a(0,179) -0,017(0,017) 0,004b(0,019) 4,35 

Bütün yaşamdan memnun olma durumu (referans kategori: Çok mutlu) 

Mutlu -0,358(0,558) 0,003(0,004) -0,496c(0,268) 0,012b(0,006) -0,015b(0,007) 2,99 

Orta -1,286b(0,536) 0,016a(0,004) -2,023a(0,258) 0,0111a(0,009) -0,127a(0,009) 2,94 

Mutsuz -2,675a(0,542) 0,074a(0,012) -2,488a(0,28) 0,118a(0,016) -0,192a(0,02) 1,72 

Çok mutsuz  -3,185a(0,568) 0,117a(0,024) -2,687a(0,304) 0,107a(0,023) -0,225a(0,03) 1,31 

Hanehalkı Büyüklüğü (referans kategori: 6 ve üstü) 

 1-3 -0,417(0,362) 0,007(0,006) -0,101(0,164) 0,000(0,011) -0,007(0,012) 3,06 

 4-5  -0,542(0,351) 0,01c(0,006) -0,264c(0,16) 0,01(0,01) -0,021c(0,012) 2,76 

Konut mülkiyet durumu (referans kategori: Ev sahibi değil) 

Ev sahibi  0,489b(0,207) -0,011b(0,005) 0,354a(0,098) -0,018b(0,007) 0,029a(0,008) 1,15 

Gelir (referans kategori: 0 – 2229 TL) 

₺2230- ₺3257 0,414c(0,224) -0,011c(0,006) 0,203c(0,123) -0,006(0,009) 0,017(0,011) 1,87 

₺3258- ₺4560 0,692b(0,274) -0,017b(0,007) 0,239(0,148) -0,003(0,011) 0,02(0,012) 1,71 

₺4561- ₺6680 0,869a(0,317) -0,02a(0,007) 0,283c(0,146) -0,004(0,011) 0,024b(0,012) 1,86 

₺6681 ve üstü  0,82b(0,378) -0,019b(0,008) 0,375b(0,183) -0,011(0,013) 0,03b(0,014) 2,10 

Sabit 2,836   2,378         

  ap<0,01; bp<0,05; cp<0,1 
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Tablo 3’te yer alan model tahmin sonuçları incelendiğinde; 24 ve altı, 25-34, 35-44 ve 45-54 yaş gruplarındaki 
bireylerin 65+ yaş grubuna göre evliliklerinden memnun olmama olasılıklarının sırasıyla %3,6, %2, %2,2 ve 
%1,7 düşüktür. Benzer şekilde 35-44 yaş grubundakilerin 65+ yaş grubuna göre evliliklerinden orta düzeyde 
memnun olma olasılıklarının sırasıyla %2,7 düşüktür. Ayrıca 24 ve altı, 25-34 ve 35-44 yaş gruplarındaki 
bireylerin 65+ yaş grubuna göre evliliklerinden çok memnun olma olasılıklarının sırasıyla %5,1, %3,8 ve %4,9 
fazla olduğu söylenebilir. Bu durumda artan yaşa bağlı olarak evliliklerinden memnun olma düzeylerinin 
düştüğü, genç bireylerin evliliklerinden daha memnun olduğu söylenebilir. 

Çalışmaya konu olan erkeklerin kadınlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama olasılıklarının %3 az, orta 
düzeyde memnun olma olasılıklarının %6,3 az ve çok memnun olma olasılıkları ise %9,3 fazla olduğu 
söylenebilir. 

Sonuçlar sektör bazlı meslek gruplarına göre incelendiğinde; kamuda çalışanların özel sektörde çalışanlara 
göre evliliklerinden hiç memnun olmama olasılığı %2,6, evliliklerinden orta düzeyde memnun olma olasılığı 
%3,3 az olduğu ve evliliklerinden çok memnun olma olasılığı %6 fazla olduğu söylenebilir. Benzer şekilde 
çalışmayan bireylerin özel sektörde çalışanlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama olasılığı %2,7 az ve 
evliliklerinden çok memnun olma olasılığı %0,4 fazla olduğu söylenebilir. Bu durumda kamuda çalışan ve 
çalışmayanların özelde çalışan bireylere göre evliliklerinden daha az memnun oldukları söylenebilir. 
Evliliklerinden çok memnun olan bireylerde ise kamuda çalışanlar ve çalışmayan bireylerin özel sektörde 
çalışanlara göre daha fazla memnun oldukları söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlar yaşamlarını bir bütün olarak değerlendirme kategorilerine göre incelendiğinde; orta, 
mutsuz ve çok mutsuz gruplardaki bireylerin çok mutlu grubundaki bireylere göre evliliklerinden hiç memnun 
olmama olasılıklarının sırası %1,6, %7,4 ve %11,7 fazla olduğu söylenebilir. Mutlu, orta, mutsuz ve çok 
mutsuz gruplardaki bireylerin referans gruba göre evliliklerinden orta düzeyde memnun olma olasılıklarının 
sırası %1,2, %1,11, %%11,8 ve %10,7 fazla olduğu söylenebilir. Benzer şekilde mutlu, orta, mutsuz ve çok 
mutsuz gruplardaki bireylerin çok mutlu grubundaki bireylere göre evliliklerinden çok memnun olma 
olasılıklarının sırası %1,5, %12,7, %19,2 ve %22,5 düşüktür.  

Hanehalkı büyüklüğü 4-5 kişi olanların 6 ve üzeri hanehalkı büyüklüğü olanlara göre evliliklerinden hiç 
memnun olmama olasılığı %1 fazla iken çok memnun olma olasılığı %2,1 daha azdır. Ev sahibi olan bireylerin, 
olmayanlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama, orta düzeyde memnun olma ve çok menun olma 
olasılığı sırasıyla %1,1 ve %1,8 düşük ve %2,9 fazladır. 

Son olarak evli bireylerin evliliklerinden memnun olma düzeyleri gelir gruplarına göre incelendiğinde; ₺2230- 
₺3257, ₺3258- ₺4560, ₺4561- ₺6680, ₺6681 ve üstü bireylerin ₺0-2229 gelir grubuna sahip bireylere göre 
evliliklerinden hiç memnun olmama olasılıkları sırasıyla %1,1, %1,7, %2 ve %1,9 düşüktür. Ayrıca ₺4561- 
₺6680, ₺6681 ve üstü bireylerin ₺0-2229 gelir grubuna sahip bireylere göre evliliklerinden çok memnun olma 
olasılıkları sırasıyla %2,4 ve %3 fazladır. 

 

SONUÇ 

Doğal afetler gibi stresli olaylar kategorisine giren pandemi tarih boyunca tekerrür ederek farklı formlarda 
ortaya çıkmıştır. Domuz gribi, Asya gribi, İspanyol gribi gibi birçok pandemi tarihte farklı zaman aralıklarında 
gözlemlenmiştir. 2019 yılında ortaya çıkan ve etkisi hala devam eden Covid-19 pandemisi birey, arkadaşlık, 
aile ve evlilik ilişkileri üzerinde değişim yaşanmasına neden olmuştur (Koçak, 2021).  

Çalışmada 2020 yılında yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın mikro veri seti kullanılmıştır. Çalışmada 
genelleştirilmiş sıralı lojistik regresyon analizi kullanılarak pandemi döneminde Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve 
üstü evli bireylerin mutluluk düzeylerini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu, meslek durumu, bütün yaşamdan memnun olma durumu, konut mülkiyet durumu ve gelir 
düzeylerinin evli bireylerin mutluluk düzeyleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmaya göre cinsiyet değişkeni ile evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeyleri arasında bir ilişki 
vardır. Yapılan geçmiş çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Cetinkaya & Gencdogan, 2014). Bu 
çalışmaya göre erkeklerin kadınlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama ve orta düzeyde memnun olma 
olasılıklarının düşük, çok memnun olma olasılıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bir diğer 
çalışmada ABD ve Japonya’daki evli bireylerin evlilikte uzmanlaşma ve mutluluk arasındaki ilişkiyi 
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incelemektedir. Çalışmada dikkat çeken sonuçlar ABD’deki erkeklerin eşleri çalışmıyorsa ya da ekonomik 
olarak eşlerine bağımlıysa daha mutlu oldukları bunun yanı sıra Japonya'da ise kadınların daha yüksek bir hane 
gelirine sahiplerse daha mutlu oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışmada da gözlemlendiği gibi hem cinsiyet 
hem de gelir durumu evlilikteki mutluluğu etkilemektedir (Lee & Ono, 2008). 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre yaş değişkeni ile evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeyleri 
arasında bir ilişki vardır. Literatürde bu sonucu destekler niteliktedir (Uzuncakmak & Yilmaz, 2021). 
Çalışmaya göre 24 yaş ve altındakilerin 65 yaş üstündekilere göre evliliklerinden hiç memnun olmama ve orta 
düzeyde memnun olma olasılıklarının düşük, çok memnun olma olasılıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durum 25-34, 35-44 ve 55-64 yaş grupları içinde geçerlidir. 45-54 yaş grubundakilerin 65 yaş üstündekilere 
göre evliliklerinden hiç memnun olmama, orta düzeyde memnun olma ve çok memnun olma olasılıklarının 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada yaşa bağlı olarak evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet 
düzeylerinin düştüğü tespit edilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre meslek değişkeni ile evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet 
düzeyleri arasında bir ilişki vardır. Çalışmaya göre kamuda çalışanların ve çalışmayanların özel sektörde 
çalışanlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama ve orta düzeyde memnun olma olasılıklarının düşük, çok 
memnun olma olasılıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada eğitim düzeyi anlamlı bir değişken 
olarak gözlemlenmişken eğitim düzeyinin kategorileri ile bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeyleri 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bir diğer önemli değişken ise gelir düzeyidir. 
Çalışmaya göre gelir değişkeni ile evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeyleri arasında bir ilişki 
vardır. Yapılan geçmiş çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Sooky et al., 2014) (Uzuncakmak & 
Yilmaz, 2021) (Zhang & Tsang, 2013). (Hsu et al., 2016). Bu çalışmaya göre 2230-3257 gelire sahip kişilerin 
0-2229 gelire sahip olanlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama olasılıklarının düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca ₺4561- ₺6680 ve ₺6681 üstü gelire sahip kişilerin 0-2229 gelire sahip olanlara göre 
evliliklerinden çok memnun olma olasılıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Bir diğer önemli değişken bütün yaşamdan memnun olma değişkenidir. Literatürde bu sonucu destekler 
niteliktedir. Tayvan’da yaş gruplarına göre bireylerin mutlulukları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya göre 
orta yaş grubunda yer alan bireyler için evli olmak ve daha fazla sosyal katılıma sahip olmak mutluluk üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir (Hsu et al., 2016). Yapılan bu çalışmaya göre bütün yaşamdan 
memnun olan orta mutlu bireylerin, çok mutlu bireylere göre evliliklerinden hiç memnun olmama ve orta 
düzeyde memnun olma olasılıklarının yüksek, çok memnun olma olasılıklarının düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durum mutsuz ve çok mutsuz gruplar içinde geçerlidir. 

Çalışmaya göre hanehalkı büyüklüğü ile evli bireylerin evliliklerinden memnuniyet düzeyleri arasında bir ilişki 
vardır. Yapılan geçmiş çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Cetinkaya & Gencdogan, 2014) 
(Uzuncakmak & Yilmaz, 2021). Bu çalışmaya göre 4-5 hane büyüklüğü olanların 6 ve üstü hane büyüklüğü 
olanlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama olasılıklarının yüksek, çok memnun olma olasılıklarının 
düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışmaya göre ev sahibi olanların olmayanlara göre evliliklerinden hiç memnun olmama olasılıklarının ve 
orta düzeyde memnun olma olasılıkları düşük, çok memnun olma olasılıklarının yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

Bulgular özetlenirse; genç yaşta, erkek, yüksek gelirli, kamuda çalışan, ev sahibi olan, mutlu bir yaşam süren 
ve daha kalabalık hane halkına sahip bireylerin Covid-19 döneminde evliliklerinden çok memnun oldukları 
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular mutlu evli bireylerin artmasına katkı sunabilir. Mutlu evli bireylerin 
artması mutlu ailelere ve mutlu ailelerde yetişecek çocuklara sebep olduğu için önemlidir.  

Bu çalışmada bazı sınırlamalar mevcuttur. Birincisi, çalışmada kullanılan veriler ikincil veriler olup 
değişkenler veri setinde var olan değişkenlerden seçilmiştir. Ancak veri setinde olmayan bireylere yönelik 
psikolojik koşullar, kişilik, tutumlar, bölge, eşin mesleği, ırk gibi dışsal faktörler analize alınamamıştır. Bir 
diğer sınırlama ise verilerin kesitsel veriler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu verilerden dolayı 
evliliklerinden memnun olma düzeyleri ile modele dahil edilen bağımsız değişkenler arasında kesin nedensel 
bir ilişki çıkarılamaz. Ayrıca sorulara verilen cevaplar bireylerin kendi cevabı olup yanlı olabilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, teknolojik araçların eğitim-öğretime desteği ve teknoloji ile eğitim arasındaki ilişkiye 
yönelik sınıf öğretmenlerinin algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemleri 
kapsamında olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim 
yılında Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birleştirilmiş sınıflarda görev yapmakta olan öğretmenlerden 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama 
aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formunda öğretmenlerin araştırmanın amacına yönelik olarak “1. İlkokulda 
teknolojinin kullanımı hakkında düşünceleriniz nedir? Açıklar mısınız? 2. Teknolojik araçların eğitim-öğretim 
sürecine olan desteğinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 3. Eğitim-öğretim sürecinde 
kullanılan teknolojik araçlar dışında başka ne tür araçlar kullanılmalı? Neden? 4. Eğitim ile teknoloji arasındaki 
ilişkiyi tanımlar mısınız?” soruları yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, teknolojik araçların 
eğitim-öğretim faaliyetleri için ciddi önem arz ettiği, teknolojik araçların eğitim-öğretim sürecinde yeterli 
kadar kullanılmadı, teknolojik araçların yeteri kadar kullanılarak eğitime aktif bir şekilde entegre edilmesinin 
eğitim kalitesini de aynı oranda arttıracağı, eğitim-öğretim sürecinde bilgisayar dışında, akıllı tahta, tablet sanal 
gerçeklik gözlüklerini de yerine göre kullanılması gerektiğine ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca, eğitim ile 
teknoloji birbirinden ayrılmaz bir bütünü ifade eden, biri olmadan diğerinin çok yavan kalacağı bir ilişki içinde 
olduklarına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimler: Teknolojik araçlar, teknolojinin eğitime desteği, sınıf öğretmenleri, teknoloji ile eğitimin 
ilişkisi 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the perceptions of classroom teachers about the support of technological tools 
to education and the relationship between technology and education. In this context, the phenomenology 
pattern, which is within the scope of qualitative research methods, was used. The study group of the research 
consists of teachers working in the combined classes affiliated to the Elazig Provincial Directorate of National 
Education in the 2021-2022 academic year. Purposive sampling method was used while determining the 
sample of the study. A semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection 
tool. In the semi-structured interview form, the teachers stated “1. What are your thoughts on the use of 
technology in primary school? Can you explain? 2. Do you think that the support of technological tools to the 
education process is sufficient? Why? 3. What kind of tools should be used apart from the technological tools 
used in the education-teaching process? Why? 4. Can you describe the relationship between education and 
technology?” questions are included. As a result of the analysis of the data obtained, it was concluded that 
technological tools are of great importance for educational activities, technological tools were not used 
sufficiently in the education-teaching process, and the active integration of technological tools into education 
by using them sufficiently would increase the quality of education at the same rate. It has been concluded that 
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apart from computers, smart boards and tablet virtual reality glasses should be used as appropriate. In addition, 
it has been concluded that education and technology are in a relationship that expresses an inseparable whole, 
without one of which the other would be very bland. 

Keywords: Technological tools, technology support to education, classroom teachers, the relationship 
between technology and education 

 

GİRİŞ 

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler hayatın hemen hemen tüm alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da 
çarpıcı değişiklikler meydana getirmiştir. Bilgi çağı denilen ve teknolojik cihazlarla donatılmış günümüzde 
teknoloji kullanımı adeta zorunlu bir hale gelmiştir. Bilgiye ulaşmanın çok yönlü olduğu bu çağda, bilgiyi 
sunmanın da çok yönlü olması gerekmektedir. Teknolojik cihazların eğitime doğru bir şekilde entegre edilmesi 
bilginin sunulması noktasında çeşitlilik yaratmış, bu sayede mesaj farklı yollardan iletildiği için öğrenme 
faaliyetleri daha etkili hale gelmiştir (Aksoğan & Özek, 2020). Dale’in yaşantı konisinde öğrenmenin ne kadar 
çok duyuya hitap ederse o kadar güçlü olacağından bahsedilmektedir. Teknolojik cihazların eğitim 
faaliyetlerinde kullanılması ile daha fazla duyu harekete geçirilerek öğrenme daha etkili bir hale getirilebilir. 
Yapılan birçok araştırma teknolojilerin eğitim amaçlı kullanılmasının, eğitim sistemini iyileştirmesinin yanı 
sıra (Çağıltay & Çakıroğlu, 2001), öğretmenlere öğretim sürecinde kolaylık sağladığı ve yöneticilerin iş 
yükünü hafiflettiğini belirtmiştir (Döğer, 2016). 

Bilindiği gibi teknoloji günümüzde hayatımızı kolaylaştıran etmenlerin başında gelmektedir. Teknolojinin 
zaman, işgücü ve hız açısından avantajlı olması tercih edilmesinin ve geliştirilmesinin en büyük nedenleri 
arasındadır. Teknolojinin bu avantajları her alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkisini göstermektedir. 
Özellikle Türkiye’ deki sınıf başına düşen öğrenci sayıları ele alındığında bu gereklilik daha da önem 
kazanmaktadır. Öğrencilerin derse motive olması ve öğretmenin etkililiğini arttırması açısından teknoloji son 
derece kritik bir role sahiptir (Güneş & Buluç, 2017). Türkiye’ de teknoloji kullanımının yaygınlaşması ve 
teknolojinin eğitim sürecinde kullanılması yeni bir disiplin olan eğitim teknolojileri kavramını ortaya 
çıkarmıştır. İşman (2008) eğitim teknolojisini, öğrenme ve öğretme ortamlarını etkili bir şekilde tasarlayan, 
öğrenmeyi zenginleştiren, öğrenme ve öğretmede meydana gelen sorunları çözen, ürünün kalitesini ve 
kalıcılığını arttıran akademik sistemler bütünü; Özerbaş ve Güneş (2015) bireyde etkili öğrenmeyi 
gerçekleştirmek için, belirli bir içeriğin uygun süreçler yoluyla nasıl uygulamaya konulabileceği, geliştirileceği 
ve uygulama sonuçlarını nasıl değerlendirebileceğini kendine konu edinen bir disiplin; Alkan (2011) da 
eğitime ve öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya 
da eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılması olarak tanımlamışlardır. 

Eğitim teknolojisinin değişik boyutlarının öğretimde uygulanması ile ilgili yapılan araştırmalar, eğitim 
teknolojisi uygulamalarının öğrenci başarılarında çok yönlü olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Bununla ilgili olarak; çeşitli öğretim materyallerinin (oyun, analoji, örnek olay, deney, model) (Aktamış, 
Akpınar, Ergin, 2002), model yoluyla öğretimin (Şahin, Öztuna ve Sağlamer, 2001), bilgisayar destekli 
materyallerin (Akdeniz ve Yiğit, 2001; Kibos, 2002; Yumuşak ve Aycan, 2002) öğrencilerin başarılarını 
arttırdığı tespit edilmiştir. Öğretim ortamını, öğrencilerin yaparak-yaşayarak bilgiye ulaşmalarına yardımcı 
olacak şekilde öğrenci ihtiyaçlarına uygun hale getirmek, kaynak çeşitliliğini ve bunlara ulaşımı 
kolaylaştırmak, ilk elden bilgi elde etmeye olanak sağlamak, bilgileri değerlendirmek ve teknolojiden 
yararlanan yaratıcı bireyler yetiştirmek için eğitim teknolojisinin birçok öğesinin derslerde kullanılması 
önemlidir. Aynı zamanda öğrencilerin, olay ve nesneleri çok yönlü algılaması, yorumlaması, yaratıcı 
özelliklerinin gelişmesi ve derse olan ilgilerinin canlı tutulması için eğitim teknolojisi araç gereçlerinden 
derslerde önemli ölçüde yararlanılması gerekmektedir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Elazığ ilinde görev yapmakta olan sınıf öğretmen adaylarının yaşadıkları sorunların 
neler olduğunu ortaya koymaktır.  
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Yöntem 

Bu araştırma, nitel çalışmaların içinde yer alan olgubilim (fenomenoloji) desenine dayalı olarak yapılmıştır. 
Olgubilimsel araştırmalar, araştırmacının konu hakkında insanların yaşadıklarını ortaya koymak için 
katılımcıların tanımlaması üzerinden sorgulamanın yapıldığı bir stratejidir (Creswell, 2016; Merriam, 2018). 
Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli 
biçimlerde karşımıza çıkabilir. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını 
kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim uygun bir araştırma yöntemidir 
(Şimşek ve Yıldırım, 2016). Moustakas (1994); yaşanan deneyimleri anlamaya çalışan fenomonolojiyi bir 
felsefe ve prosedür, kalıp ve anlam ilişkileri geliştirmek için kapsamlı ve uzun süreli odaklanma yoluyla az 
sayıdaki konuyu incelemeyi içeren bir yöntem olarak nitelendirir.  

 

Evren ve Örneklem 

Birbiri ile ilişkili olan ve derinlemesine verilerin alınması amacıyla küçük örneklemler ile çalışan nitel 
araştırma (Miles ve Huberman, 2016) bireyin sahip olduğu kişisel fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  
Nitel araştırmalarda örneklem, araştırılan problem durumuna uygun kişi ve kurumların bilinçli bir şekilde 
seçilerek amaca hizmet edecek en uygun örnekleme gitmektir. Araştırmada örneklem grubu oluşturulma 
aşamasında, belli bazı ölçütler dikkate alındığından dolayı örneklem stratejisi olarak ölçüt örneklem stratejisi 
kullanılacaktır (Patton, 2014).  

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Elazığ MEB’e bağlı 
ilkokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Elazığ ilinde merkeze bağlı okullarda görev 
yapmakta olan 15 sınıf öğretmen adayı ile görüşmeler yapılmıştır.  

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amacına uygun verilerin elde edilmesi için araştırmacı tarafından veri toplama aracı olarak “yarı 
yapılandırılmış görüşme formu” kullanılacaktır. Görüşme teknikleri içinde en fazla kullanılan bu tür, görüşme 
seyrinde ve sonunda ek soruların sorularak derinlemesine bilgilerin elde edilmesini sağlamasıdır (Ocak, 2019). 
Görüşme formunun soruları, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Veri toplama aracında toplam dört soru 
bulunmaktadır. Bu sorular şu şekildedir; 

İlkokulda teknolojinin kullanımı hakkında düşünceleriniz nedir? Açıklar mısınız? 

Teknolojik araçların eğitim-öğretim sürecine olan desteğinin yeterli düzeyde olduğunu düşünüyor musunuz? 
Neden? 

Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan teknolojik araçlar dışında başka ne tür araçlar kullanılmalı? Neden? 

Eğitim ile teknoloji arasındaki ilişkiyi tanımlar mısınız? 

 

Verilerin Toplanması 

Geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmadan önce katılımcılara “bilgilendirilmiş 
gönüllü olur formu” verilerek katılımları sağlanmıştır. Görüşme formunun ilk aşamasında demografik verilere 
ilişkin sorulara yer verilmiştir. Bu bilgiler ile birlikte araştırma sorularından oluşan görüşme formu çalışma 
grubundaki her bir katılımcı ile tek tek görüşülerek verilerin güvenli bir şekilde toplanması sağlanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma sonunda katılımcılardan elde edilen verilerin incelenmesi için içerik analizinden faydalanılmıştır. 
İçerik analizi, araştırma süreci boyunca katılımcılardan elde edilen verilerin araştırma konusuna uygun olarak 
kategorik hale getirilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Özdemir, 2010). İçerik analizi ile elde edilen bulgular 
betimsel bir şekilde yorumlanarak ve çalışma grubundan elde edilen veriler ile desteklenmesi sağlanmıştır. 
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Ayrıca her kategori için katılımcıların ifadelerinden direkt alıntılama yapılacaktır. Betimsel analizde veriler, 
önceden belirlenmiş temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Özdemir, 2010). 

 

Bulgular 

Araştırma sonucunda çalışma grubundan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiş, elde 
edilen bulgular betimsel bir şekilde tablonun altına kısaca yorumlanmıştır. Bu bulguların sadeleştirilmiş 
gösterimi için tablodan faydalanılmıştır.  

 

Tablo 1. Teknolojik araçların ilkokulda kullanımına ilişkin aday öğretmenlerden elde edilen bulgular  

Kategori Kod f 
 
 
 
Teknolojinin eğitime olumlu etkisi vardır  

 Zamanda verimi sağlar 5 
Doğru bir eğitim sürecine destek olur  3 
 Eğitimde tasarruf sağlar 2 
Öğrencilerin dikkatini arttırır 2 
Eğitimi somutlaştırır 1 
Eğitimde verimi arttırır 1 
Sınıf içi etkileşimi arttırır 1 

 

Görüşme formunda yer alan “İlkokulda teknolojinin kullanımı hakkında düşünceleriniz nedir? Açıklar 
mısınız?” sorusuna yönelik ilkokul öğretmenlerinden elde edilen veriler incelendiğinde verilen cevapların 
“teknolojinin eğitime olumlu katkısı vardır” teması etrafında oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen 
bulguların 7 kod etrafında birleştiği görülmektedir. Bu kodların en çok vurgulananı: “Zamanda verimi sağlar 
(3), Doğru bir eğitim sürecine destek olur (3) ve Eğitimde tasarruf sağlar (2)” olarak belirlenmiştir. Bu 
kodlara ilişkin örnek görüşler aşağıda yer almaktadır: 

 “Sınıf içinde gerçekleştirilen etkinliklerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi aşamalarının çok 
hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Çünkü hazırlık aşaması zamanın en fazla harcandığı 
süreçlerden biridir. Fakat etkinlik internet ortamında hazır olduğu için bu süreçte hiç oyalanmadan destek 
alınır.” (Ö11) 

“Eğitim sürecinde, bilgiyi doğru aktarma ve istenilen bilgi ve etkinliklere ulaşma konusunda ciddi destek 
sağlar. Bu da eğitimin doğru bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Eğitim etkinliklerinin yardımı ile yani 
teknolojik araçlardaki eğitsel etkinlikler, kavramları ve anlatılan konuları somutlaştırır.” (Ö6) 

 

Tablo 2. Teknolojik araçların eğitim-öğretim sürecine olan desteğine ilişkin aday öğretmen görüşlerinden 
elde edilen bulgular 

Kategori Kod f 
Teknolojik araçlar eğitim sürecini 
geliştirir 

Teknolojik araçlar akademik başarıyı arttırır 5 
Teknolojik araçlar eğitim sürecinin istendik şekilde ilerletir 4 

Teknolojik araçlar çağa ayak 
uydurmaya destek olur 

Teknolojik araçlar okulun çağa ayak uydurmasında önemli bir etkendir 2 
2 

Teknolojik araçlar modern okulların ön önemli destekçisidir  
Teknolojik araçlar destekleyici güçtür Okullarda eğitimin istenen yere gelmesi için teknolojik araçlar önemli 

destekleyicidir 
2 

 

Görüşme formunda yer alan ” Teknolojik araçların eğitim-öğretim sürecine olan desteğinin yeterli düzeyde 
olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?” sorusuna yönelik sınıf öğretmenlerinden elde edilen veriler Tablo 
2’de gösterilmektedir. “Teknolojinin eğitime katkısı” teması etrafında fikir beyan eden sınıf öğretmenlerinin 
görüşlerinden elde edilen kodlar: “Teknolojik araçlar akademik başarıyı arttırır (5), Teknolojik araçlar eğitim 
sürecinin istendik şekilde ilerletir (4) ve Teknolojik araçlar okulun çağa ayak uydurmasında önemli bir etkendir 
(2)” şeklinde olmuştur. Bu kodlara ilişkin örnek ifadeler aşağıda verilmiştir: 

 “Teknolojik araçların eğitim-öğretim sürecine ciddi bir destek sağladıklarını düşünüyorum. Teknolojik 
araçların bu sürece desteğinin yeteli olup olmaması, teknolojik araçların kendileri ile alakalı değil, okulların 
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bu araçlara sahip olma durumuna bağlıdır. Eğer okullar yeterli düzeyde teknolojik araçlar ile donatılmışsa, 
eğitim sürecine ciddi destek sağlayacaktır. Bu desteğin en önemlisi ise öğrencilerin akademik başarılarının 
artması ile ilgilidir. Teknolojik araçlar öğrencilerin akademik başarılarının arkasında olan önemli bir 
güçtür.” (Ö7)  

“Teknolojik araçlar elbette eğitim sürecine destek sağlar. Teknolojik araçlar yardımı ile istediğiniz türden 
etkinlik ve çalışma kağıdına ulaşabiliyorsunuz. Bu imkanlar teknolojik araçların eğitim süreci içinde ne kadar 
etkili olduğunu göstermektedir. Bu etki de ayrıca eğitim sürecinin istendik bir şekilde ilerlemesini sağlar” 
(Ö9) 

 

Tablo 3. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan teknolojik araçların dışında kullanılacak araçların neler 
olduğuna ilişkin aday öğretmenlerden elde edilen bulgular 

Kategori Kod f 
Görsel materyaller Görsel materyaller eğitime katkı sağlayabilir 6 

Görsel materyaller kavram ve konuları somutlaştırır 4 
Yardımcı kaynak kitaplar MEB’in verdiği kitaplar dışında kaynak kitaplar kullanılabilir 3 
Okul dışı etkinlikler Okulda ve sınıfta sunulan etkinlikler dışında müze gezileri ve doğa yürüyüşleri 

kullanılabilir 
2 

 

Görüşme formunda yer alan ” Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan teknolojik araçlar dışında başka ne tür 
araçlar kullanılmalı? Neden?” sorusuna yönelik sınıf öğretmenlerinden elde edilen veriler Tablo 3’te 
gösterilmektedir. “Teknolojik araçlar dışında kullanılacak materyaller” teması etrafında fikir beyan eden 
sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen kodlar: “Görsel materyaller eğitime katkı sağlayabilir (6), 
Görsel materyaller kavram ve konuları somutlaştırır (4) ve MEB’in verdiği kitaplar dışında kaynak kitaplar 
kullanılabilir (3)” şeklinde olmuştur. Bu kodlara ilişkin örnek ifadeler aşağıda verilmiştir: 

“Teknolojik araçlar dışında eğitim-öğretim sürecinde görsel materyallerin kullanılması, eğitime katkı 
sağlar. Çünkü bu araçlar eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır.” (Ö4) 

“teknolojik araçlar şu an için eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ama bu teknolojik araçların almadığı ve 
onlara alternatif olacak bir araç istenirse bunun rahatlıkla görsel materyaller olduğunu söyleyebilirim. 
Çünkü görsel materyaller, eğitim-öğretim sürecinde verilmesi gereken konu ve kavramları somutlaştırarak 
öğretir.” (Ö8) 

 

Tablo 4. Eğitim ile teknoloji arasındaki ilişkiyi tanımlamaya ilişkin aday öğretmen görüşlerinden elde 
edilen bulgular 

Kategori Kod f 
 
Teknoloji ile eğitim 
arasındaki ilişki 
 
 

Eğitim ile teknoloji arasında pozitif bir ilişki vardır 8 
Teknoloji eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır 3 
Teknoloji eğitimi geliştirir 2 
Teknoloji eğitimde bilginin somutlaşmasını sağlar 1 
Teknoloji eğitimin etkililiğini arttırır 1 

 

Görüşme formunda yer alan ” Eğitim ile teknoloji arasındaki ilişkiyi tanımlar mısınız?” sorusuna yönelik sınıf 
öğretmenlerinden elde edilen veriler Tablo 4’te gösterilmektedir. “Teknolojik ile eğitim arasındaki ilişki” 
teması etrafında fikir beyan eden sınıf öğretmenlerinin en çok vurguladıkları kodların: “Eğitim ile teknoloji 
arasında pozitif bir ilişki vardır (8), Teknoloji eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır (3) ve Teknoloji eğitimi geliştirir 
(2)” olduğu bulgulanmıştır. En çok vurgunun yapıldığı kodlara ilişkin örnek ifadeler aşağıda verilmiştir: 

“Bence teknoloji ile eğitim arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan kavram “pozitif” kavramıdır. Yani teknoloji ile 
eğitim arasında pozitif bir ilişkiden bahsetmek mümkündür. Bu tanımlama her iki kavramın ilişkisini en iyi 
şekilde ortaya koymaktadır.” (Ö1) 

 “Teknolojik araçlar ile eğitim birbirinden ayrılmaz bir bütünündür. Her iki kavramda birbirini geliştirerek 
daha ileriye gitmesini sağlar. Dolaysıyla teknoloji eğitimin bir parçası olarak hareket eder.” (Ö5) 
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Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın sonuçlarına göre, teknolojik araçların zamanın verimli bir şekilde kullanılmasını sağladı, eğitim-
öğretim sürecinin doğru bir şekilde ilerlemesine destek olduğu, akademik başarıyı arttırdığı, okulların çağa 
ayak uydurmasında yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, teknolojik araçlarla birlikte veya teknolojik 
araçların yetersiz olduğu yerlerde bu araçların yerine, görsel materyallerden, MEB kaynaklarının yanında 
yardımcı kaynakların kullanılması ve sınıf ve okul dışı etkinliklerle eğitim sürecinin desteklenmesi ulaşılan 
bir diğer sonuç olmuştur. Bunun ile birlikte, eğitim ile teknoloji k araçların arasında pozitif bir ilişki olduğu, 
teknoloji eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu ve teknoloji ile eğitimin birbirinin gelişimine destek olduğu 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Teknolojik cihazların çocukların günlük yaşamına girdiği ve bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini 
etkilediği fikri gün geçtikçe daha da yaygınlaşmaktadır (Tüzün, 2002). Günümüzde çocukların dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma gibi becerilerini geliştirebilmeleri için birçok fırsat mevcuttur (Bracken & Fischel, 
2008). Çocuklar, erken okur-yazarlık faaliyetlerine okul öncesi dönemlerinden itibaren katılabilmektedirler. 
Günümüz dünyasında teknoloji, çocuklara oynama, keşfetme ve öğrenme için birçok fırsat sunmaktadır 
(Linebarger & Piotrowski, 2009). Alan yazın incelendiğinde teknoloji ile alakalı yapılmış birçok çalışmanın 
olduğu görülmüştür (Mustafaoğlu, Zirek, Yasacı & Özdinçler, 2018). Alan yazın incelendiğinde, yapılmış olan 
çalışmaların bir bölümünün bu araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte olduğu (Kılınç, 2015) görülmüştür. 
Yapılan çalışmalar, çocukların yaşlarına uygun, şiddet ve saldırganlık içermeyen, daha çok zeka gelişimini 
destekleyen bilgisayar, tablet ve internet oyunlarını, anne-babaların denetiminde ve onların uygun gördükleri 
süre içinde oynaması, çocukların zihinsel gelişimine olumlu destek verdiği sonuçlarına ulaşmışlardır 
(Gündoğdu vd, 2016). Bu olumlu etkinin gerçekleşmesinde ebeveynlerin rolünün büyük olduğu 
düşünülmektedir (Kılınç, 2015).  Mitchell, Finkelhor & Wolak (2003)’ün çalışmalarında da ebeveynlerin 
çocuklarını bilgi iletişim teknolojileri karşısında başıboş bırakmadıkları, çocuklarının kullanacakları program 
ve oyunları kendilerinin seçtiği ve ebeveynlerin çocuklarının teknoloji kullanımını kontrol etme eğiliminde 
bulundukları tespit edilmiştir. Ayrıca, başka çalışmalar da alan yazında mevcuttur. Bu çalışmadan biri olan ve 
Ar (2016) tarafından yapılan “Ortaöğretim öğretmenlerinin derslerinde bilişim teknolojilerini kullanma ile 
ilgili görüşleri” adlı çalışmada öğretmenlerin “bilişim teknolojilerini derslerinde etkin bir şekilde 
kullanabilecekleri eğitimleri yeterince almadıkları, bazı öğretmenlerin öğrenci oldukları dönemlerde ve bu 
dönemlerden sonra bilişim teknolojileri ile ilgili eğitimler aldıkları fakat alınan bu eğitimlerin var olan sistem 
16 içerisinde göstermekle yükümlü oldukları teknoloji kullanım yeterliklerini dengeleyecek seviyede 
olmadığına ilişkin sonuçlara ulaşmıştır. Bunula birlikte, Kılıçer (2011) “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri” adlı doktora çalışmasında öğretmen adaylarının 
büyük kısmının yenilikçilik açısından yüksek ve orta düzeyde yeterli olduğu, büyük kısmının “sorgulayıcı” 
kategorisinde ve “yenilikleri denemeye açık, istekli ve içinde bulundukları toplumlarda yeniliklere ilişkin fikir 
önderliği yapabilir yeterlikte gördükleri” görülmüştür. 
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THE USE OF ACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN LITERATURE LESSONS 

 

Məhərrəmova Elmira 

ADPU-nun ETM-nin əməkdaşı 

 

XÜLASƏ 

Azərbaycanda təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi, onun dünya standartlarının tələbləri səviyyəsinə 
çatdırılması fəaliyyətin daha çox iki istiqamətdə təşkili ilə səciyyələnir. Onlardan birincisi, ölkənin daxilində 
təhsil sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərin öyrənilib, ümumiləşdirilməsi və təhlil edilməsindən ibarət olub, 
ilk növbədə təlim-tərbiyə sahəsində irəliləyişlərin mahiyyət və məzmununu öyrənməklə təhsilin mövcud 
durumunu, cəmiyyətin tələb və ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyət daşıyır və vətəndaş 
cəmiyyətinin formalaşdırılması istiqamətində nələrin əldə olunduğunu və gələcək üçün hansı potensial 
imkanların yarandığını meydana çıxarmağa imkan verir. İlkin araşdırmalar göstərir ki, Respublikada istər 
müəllimin, istərsə də məktəbin fəaliyyətinin cəmiyyətin tələblərinə uyğun qurulması nəticəsində şəxsiyyətin 
formalaşdırılması, nailiyyətlərin qiymətləndirilməsi, eləcə də təhsilin idarə olunması sahəsində xeyli qabaqcıl 
təcrübə toplanmışdır. Ona görə də həmin materialların ümumiləşdirilərək onlardan geniş istifadə olunması 
təbii ki, Azərbaycan təhsil sisteminin milli zəmində yenidən qurulması baxımından əhəmiyyət daşıyır. 

İkincisi, inkişaf etmiş xarici ölkələrin iş təcrübəsindəki mütərəqqi cəhətlərin öyrənilib ümumiləşdirilməsi və 
milli-mənəvi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tətbiqinin həyata keçirilməsi vacib bir məsələ olub, aktuallığı ilə 
seçilir. Son illərdə Azərbaycanda bu istiqamətdə xeyli işlər görülmüşdür. Pedaqoji innovasiyalar kimi 
öyrənilən bu təcrübələrin keyfiyyət göstəricisi həmin ölkənin vətəndaşlarının ümumi inkişaf səviyyəsi ilə 
müəyyənləşdirilir və gənc nəsildə formalaşan həyati bacarıqlar ümumi səviyyənin zəruri göstəriciləri kimi 
çıxış edir. 

Ənənəvi pedaqoji tədqiqatların bir mühüm cəhəti kimi istənilən yanaşma eksperimental və təcrübi qaydada 
sınaqdan keçirilməli, bundan sonra hər hansı innovasiyanın tətbiqinə qərar verilməlidir. 

XXI əsrin başlanğıcında Azərbaycan təhsil sisteminin yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və bu işlərin 
təşkilində fəal və interaktiv metodlardan istifadə olunmaqla yerinə yetirilməsi prioritet problem hesab edilir. 
Onların həll olunması üçün yeni pedaqoji araşdırmalara ehtiyac duyulur. 

Təhsil sisteminin inkişaf tendensiyası,fəal və interaktiv metodlar sahəsində müəllif məktəblərinin, novator 
müəllimlərin iş üsullarına dair toplanmış faydalı təcrübələr, pedaqoji-psixoloji tədqiqatların nəticələri daima 
sistemləşməli, ümumiləşməli və təlim-tərbiyə prosesinin məzmununun yeniləşdirilməsini tələb edir. Bu 
problemlərin həlli təhsil sferasına,pedaqoji prosesə fəal və interaktiv metodlar anlayışının elmi əsaslarla 
gətirilməsini vacib bir problem kimi qarşıya qoyur və bütövlükdə təhsildə texnoloji yanaşmaların tətbiqini 
aktuallaşdırır. 

Açar sözlər: təhsil,müəllim, interaktiv 

                                 

SUMMARY 

The development of the education system in Azerbaijan, bringing it to the level of world standards, is 
characterized by the organization of activities in two directions. The first is to study, summarize and analyze 
the achievements in the field of education in the country. First of all, it is important to determine the current 
state of education, the needs of society and what has been achieved in the formation of civil society and identify 
potential opportunities for the future. Preliminary research shows that the Republic has accumulated a lot of 
advanced experience in the field of personality formation, assessment of achievements, as well as education 
management as a result of building the activities of both teachers and schools in accordance with the 
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requirements of society. Therefore, the generalization of these materials and their widespread use is, of course, 
important in terms of rebuilding the Azerbaijani education system on a national basis. 

Secondly, it is important to study and summarize the progressive aspects of the work experience of developed 
foreign countries and implement them taking into account the national and spiritual characteristics, and is 
distinguished by its relevance. Much has been done in this direction in Azerbaijan in recent years. The quality 
of these practices, studied as pedagogical innovations, is determined by the general level of development of 
the citizens of that country, and the life skills formed in the younger generation act as necessary indicators of 
the general level. 

As an important aspect of traditional pedagogical research, any approach must be tested experimentally and 
empirically, after which it must be decided to apply any innovation. 

At the beginning of the 21st century, the reconstruction, modernization of the Azerbaijani education system 
and the implementation of this work using active and interactive methods are considered a priority problem. 
New pedagogical research is needed to solve them. 

The development trend of the education system, the useful experience of author schools, innovative teachers 
in the field of active and interactive methods, the results of pedagogical and psychological research should be 
constantly systematized, generalized and require updating the content of the educational process. The solution 
of these problems poses as an important problem the introduction of the concept of active and interactive 
methods in the field of education, the pedagogical process on a scientific basis, and actualizes the application 
of technological approaches in education as a whole. 

 Keywords: education, teacher, interactive 

 

TAM MƏTN 

Yeni təlim texnologiyalarından məqsədyönlü istifadə, fəal/interaktiv metodların düzgün  seçilməsi və  tətbiqi 
kurikulum üzrə  dərslərdə mühüm tələb kimi qarşıya qoyulur.  Fəal/interaktiv 
təlim  şagirdlərin biliyi hazır  şəkildə deyil, müstəqil, yaradıcı, tədqiqatçılıq  fəaliyyəti 
nəticəsində  əldə etməsinə  əsaslanır.    Bu  təlim  şagirdlərin fəal idrak fəaliyyəti 
zəminində və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilir. Fəal/interaktiv 
təlimə  məxsus metodların seçilməsi fənnin mahiyyətinin, özünəməxsus-
luğunun nəzərə alınması  zəminində reallaşdırılır. Metodların tətbiqi o vaxt uğurlu olur ki, təlim materialının 
xüsusiyyətləri (həcmi, mürəkkəbliyi, çətinlik səviyyəsi),  şagirdlərin onlarla 
tanışlığı və s. nəzərə alınmış olsun. Deməli, bu gün pedaqoji araşdırmalarda adı çəkilən metodların 
hamısından ədəbiyyat dərslərində istifadə etməyin mümkün olduğunu düşünən-lər səhv edirlər. Fəal 
interaktiv təlimdə  şagirdlərin idrak fəallığının təmin edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məsələdə iki 
cəhətə önəm verilir. Birincisi idrak fəallığının yaradılması, ikincisi onun davamlılığına 
nail olunmasıdır. Şagirddə idrak fəallığının yaradılması hələ işin bir tərəfidir. Yaradılmış fəallığın şagirdin 
təlimi fəaliyyətinin (və dərsin) bütün mərhələlərində, məqamlarında saxlanması, davamlı olması da zəruridir. 

Fəal dərs motivasiya,tədqiqatın təşkili,məlumatın mübadiləsi,nəticələrin çıxarılması və tətbiqetmədən 
ibarətdir.  

Qüdrətli tərbiyə vasitəsi olan bədii söz sənətimiz şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsi, xalqın ədəbi-mədəni 
irsini, tarixi keçmişini, mübarizəsini, adət-ənənələrini öyrənmək üçün mötəbər mənbə, etibarlı qaynaqdır. 
Müasir məktəbdə müstəqil düşünməyi, qazandıqları bilikləri tətbiq etməyi, qarşılaşdıqları problemləri həll 
etməyi bacaran, saf mənəviyyatlı, təşəbbüskar, yaradıcı, demokratik ruhlu, humanist gənclər tərbiyə edilməsi 
sosial tələb kimi meydana Orta məktəbi bitirən hər bir gənc bədii ədəbiyyatı, digər mənbələri oxumağı, təhlil 
etməyi, qiymətləndirməyi, öz biliklərini müstəqil şəkildə artırmağı bacarmalı, fasiləsiz təhsilə hazır olmalıdır. 
Məktəb ədəbiyyat kursunda yüksək ideya-bədii dəyərə malik əsərlərin öyrədilməsi əsasında şagirdlərdə 
mütaliə bacarığı formalaşır, onların ədəbi təhsili, tərbiyəsi və inkişafı təmin olunur.  

Ədəbiyyat həyatı ümumiləşdirilmiş şəkildə, obrazlar vasitəsilə əks etdirən söz sənəti kimi şagirdlərin müstəqil 
həyata hazırlanmasında, həyati əhəmiyyət kəsb edən bacarıqlara yiyələnməsində mühüm rol oynayır. Bədii 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 157 
 

ədəbiyyatın “insanşünaslıq”, “həyat dərsliyi” adlandırılması bu fənnin hər bir şagird – oxucu üçün özünü, 
həyatı, insanı dərk etmək vasitəsi kimi əhəmiyyətini ifadə edir. 

Firudin bəy Köçərli yazırdı: “Hər bir millətin şöhrət və əzəmətinə, tərəqqi və səadətinə bais olan səbəblərdən 
birisi də onun ədəbiyyatıdır. Ədəbiyyat xalqın aineyi-həqiqətnümasıdır ki, onun maddi və mənəvi tərəqqisini 
və istiqbalı üçün nicat və səadət yollarını eynilə göstərir. Ədəbiyyat ...millətin cisminə şəfa, ruhuna səfa, fikrinə 
cila, ağlına və təmami mənəvi və ruhani qüvvələrinə qol-qanad verib uca məqama qaldırır”. Ədəbiyyatdan 
müxtəlif məşğələlərdə Azərbaycan ədəbiyyatının, eləcə də dünya xalqlarının ədəbiyyatından seçilmiş 
nümunələrin müzakirəsi şagirdlərin müasir dövrdə xüsusi aktuallıq kəsb edən mənəvi-estetik problemləri, 
həyatda, cəmiyyətdə baş verən dəyişiklikləri dərk   edib qiymətləndirmələrinə, milli və ümumbəşəri .mənəvi 
dəyərlərə yiyələnmələrinə imkan yaradır. 

Fəal(interaktiv) dərslər şagirdləri sehr dünyasına aparan, onları qəlbən və ruhən dərsə bağlayan, problemləri 
görməyə istiqamətləndirən, onları axtarışlara, düşünməyə, fikir mübadiləsi aparmağa, işgüzar ünsiyyətə sövq 
edən, onlarda sərbəst düşüncəni və həyati bacarıqları inkişaf etdirən maraqlı dərs modellərindən biridir. 
Ənənəvi dərslərdə bir yeknəsəqlik, cansıxıcılıq, monotonluq müşahidə olunduğu halda, bu dərslərdə istifadə 
olunan üsulların rəngarəngliyi, iş formalarının müxtəlifliyi, fəal müzakirələr ona daha işgüzar və emosional 
çalarlar gətirir. Bunlara səbəb həmin dərs modelinin maraqlı və məntiqi bir quruluşa malik olması, tədqiqat 
xarakteri daşımasıdır. 

 Fəal(interaktiv) təlimlə keçilən dərslər elə təşkil olunur ki, şagirdlər dərs vaxtının tez bitməsinə təəssüf edilər. 
Fəal(interaktiv) təlimlə aparılan dərslərdə rəngarəng iş formaları, qrup işləri aparıcı mövqeyə çıxır.  

Dərsin mərhələləri və təxmini vaxt bölgüsü aşağıdakı şəkildə olur:  

1. Motivasiya ....................................................3 dəq. 

2. Tədqiqatın aparılması ............................... 9 dəq. 

3. Məlumat mübadiləsi ...................................10 dəq. 

4. Məlumatın müzakirəsi və təşkili ..................7 dəq. 

5. Nəticələrin çıxarılması ............................... 5 dəq. 

6. Yaradıcı tətbiqetmə .................................... 8 dəq. 

7. Qiymətləndirmə(və ya refleksiya)............... 3 dəq. 

1. Motivasiya. Fəal(interaktiv) dərsin birinci və ən vacib mərhələsi bünövrə rolunu oynayan motivasiya 
mərhələsidir. Motivasiya mərhələsinin əsas vəzifəsi idraki fəallığın yaradılmasıdır. Bu mərhələ dərsin 
başlanmasına şagirdləri səfərbər edir, onlarda fikri fəallığı yaradır, yeni öyrəniləcək mövzuya – problemin 
qoyulmasına, hazırlıq işlərini həyata keçirməyə intensiv maraq oyadır və problemin tədqiq olunması üçün 
tədqiqat sualını meydana gətirir. 

 Tədqiqat sualı qoyulduqdan sonra şagirdlər həmin problemin ilkin həlli variantlarına dair öz ehtimallarını 
(proqnozlarını) verirlər. Müəllim həmin variantları bir-bir lövhədə qeyd edir. Bu zaman təkrarlar nəzərə 
alınmır. 

Motivasiya mərhələsi yeni öyrəniləcək mövzunu problem kimi şagirdlərin özlərinə tapdırır. Motivasiya 
mərhələsi həmçinin təlim prosesində psixoloji, emosional və işgüzar mühitin yaranmasına imkan yaradır. 
Motivasiya sözünün mənası sübutlar, əsaslar, dəlillər, səbəblər deməkdir. Fəal təlimdə bu mərhələ faktlara 
söykənməklə, nəyəsə, hansı istiqamətəsə fikir və düşüncənin yönləndirilməsidir. Bu mərhələdə faktlara 
söykənmək dedikdə şagirdlər şəxsi qənaətlərinə, biliklərinə, təsəvvürlərinə, dünyagörüşlərinə, həyati 
təcrübələrinə müraciət etməklə problemin həll olunması yollarına dair ilkin fərziyyələrini irəli sürürlər və 
fikirlərini əsaslandırmağa cəhd edirlər. İlkin fərziyyələrin lövhəyə qeyd olunması ilə motivasiya mərhələsi öz 
işini yekunlaşdırır. Deyilənlərə əsasən motivasiya mərhələsində görülən işləri belə ümumiləşdirə bilərik. Bu 
mərhələdə əvvəlcə mövzu tapdırılır və o, lövhəyə qeyd olunur, sonra isə həmin mövzu ilə bağlı tədqiqat sualı 
ortaya qoyulur və o sual da mövzunun altında lövhəyə yazılır, daha sonra isə qoyulmuş suala şagirdlərin ilkin 
fərziyyələri alınaraq lövhəyə qeyd olunur Motivasiya mərhələsində mövzunun tapdırılması üçün müxtəlif 
vasitələrdən istifadə etmək olar. Buraya metodik ədəbiyyatda müxtəlif vasitələri daxil edir və adını da simvollu 
materialların şərh edilməsi qoyurlar. Simvollu materiallar mövzuya bir işarə, yönəltmə kimi qəbul 
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edilməlidir.Belə ki şagirdlərə tədris olunacaq mövzu ilə bağlı müxtəlif simvollu materiallar - şəkil, sxem, 
simvol, təranə(melodiya), bədii əsərdən bir fraqment, əşya, rəvayət, tapmaca, hikmətli söz, atalar sözləri, şeir 
parçası, kinofilmdən kiçik bir fraqment, musiqi klipindən bir parça, portret, rəssamlıq işi, qrafik və s. təqdim 
olunur və onlardan soruşulur: (Əgər Siz istənilən bir görüntünü - şəkil, portret, tablo və s. nümayiş 
etdirirsinizsə, onda), - Uşaqlar, Siz burada nə görürsünüz? sualını qoyursunuz. Şagirdlərdən cavab aldıqdan 
sonra ikinci bir sual ünvanlayırsınız: Bu mənzərə( və ya şəkil, tablo, lövhə…) xoşunuza gəldimi? Şagirdlərin 
cavabı dinlənildikdən sonra onlara təklif olunur ki, öz təəssüratlarını, fikir və qənaətlərini əsaslandırsınlar. 
Bunun üçün müəllim onlara Nəyə əsasən belə düşünürsünüz? sualını verir və onların təəssüratlarını dinləyir.  

Sonra isə onlara yeni bir sual ünvanlayır: - Uşaqlar, Sizcə, buUşaqlar, Sizcə, bu  gün nə barədə danışacağıq?(və 
ya biz bu gün hansı mövzudan söz açacağıq? Təbii ki, şagirdlər nədən söhbət açılacağını dərhal təxmin edə 
biləcəklər. Çünki müəllimin təqdim etdiyi material mütləq mövzunu ortaya çıxarır(və çıxarmalıdır). 
Şagirdlərin cavabı alınandan sonra müəllim davam edir: - Uşaqlar, Siz çox doğru buyurdunuz. Bu gün biz 
….(tutaq ki, bahardan, payızdan, təbiətdən, şəlalədən və s.) danışacağıq. Müəllim mövzunun adını dəqiq 
şəkildə lövhəyə qeyd edir. Tutaq ki, Abbas Səhhətin "Yay səhəri" və ya Səməd Vurğunun "Ceyran" 
şeirlərindən birinin tədrisinə bu yönümlü motivasiya qurulmalıdır. Mövzunun tapdırılması üçün müəllim 
internet axtarış sistemindən bəhrələnərək birinci mövzuya dair(açar sözlər: yay səhəri, yay, yay lövhələri) yay 
şəkilləri sözünü yazır. Bu zaman axtarışın nəticələri yerində həmin mövzuya dair minlərlə şəkil olduğu 
göstərilir. Müəllim onları nəzərdən keçirərək lazım bildiyi şəklin sürətini çıxarmaqla dərsdə nümayiş etdirə 
bilər. Eləcə də Ceyran sözünü axtarış sisteminə daxil edib müvafiq bir şəkli surətini çıxarmaqla dərsdə nümayiş 
etdirə bilər. Əgər məktəbin internet şəbəkəsi varsa, elə sinifdə canlı, rəngli formada da onları tapıb göstərmək 
mümkündür. Əgər istənilən bir musiqi parçasını, klipi səsləndirirsinizsə, onda işi bu cür təşkil edirsiniz: - 
Uşaqlar, gəlin bir musiqi parçası dinləyək, görək orada hansı hisslər tərənnüm olunur. Sonra müəllim həmin 
vəsaiti şagirdlərə təqdim edir və onlardan soruşur: Siz nə dinlədiniz?(nə eşitdiniz?) Dinlədiyiniz parça 
xoşunuza gəldimi, o, Sizdə hansı hisslər yaratdı? Cavablar dinlənildikdən sonra müəllim yenidən soruşur: - 
Uşaqlar, deməli, bu gün biz nədən söhbət açacağıq? Şagirdlər öz təxminlərini bildirir və müəllim ona 
əsaslanmaqla mövzunun adını dəqiq şəkildə lövhəyə qeyd edir. Və ya ceyran şəkillərindən birini seçib 
göstərmək olar: – Uşaqlar, Siz düzgün buyurdunuz, biz bu gün ... barəsində dərs keçəcəyik ( və ya söhbət 
açacağıq). edir. Motivasiya mərhələsinin ikinci bir addımı(mövzunun adı tapdırıldıqdan sonra) tədqiqat 
sualının ortaya qoyulmasıdır. Müəllimlər çox zaman bu sualların qoyuluşunda, onun tərtib olunmasında 
çətinlik çəkirlər. Bunun əsas səbəbi tədqiqat sualı ilə dərsin məqsədi – təlim nəticələri arasında əlaqənin 
düzgün qurulmamasıdır. Müəllimlər bu əlaqəni aydın təsəvvür etmədiklərindən elə çətin tədqiqat sualı 
qoyurlar ki, bir çox hallarda özləri belə ona cavab verməkdə aciz qalırlar. Tədqiqat sualı birbaşa dərsin 
mövzusu və məqsədi ilə bağlı olmalıdır. Məlum məsələdir ki, bu dərsdə müəllim nəyi uşaqlara qazandıracağını 
(Bunun üçün mövzunun xarakterinə uyğun gələn alt-standartlar seçilməlidir. O, təlim nəticələri formasında 
dəqiqləşdirilməlidir. Müəllim bunları müəyyən etdirən sonra həmin məzmunu əhatə edən tədqiqat sualını 
ortaya qoymalıdır) aydın təsəvvür etməli, elə onu da tədqiqat sual kimi ortaya qoymalı və lövhəyə qeyd 
etməlidir. Əsərlərin məzmunu və ya təhlili üzərində iş dərslərində tədqiqat sualının iki maddəsi olmalıdır. 
Təqdirəlayiq haldır ki, ədəbiyyat dərsliklərində mövzularla bağlı fənlərarası inteqrasiya göstərilib. Bu, bir 
tərəfdən müəllim üçün bir nümunədirsə, digər tərəfdən müəllim özü də fənlərarsı inteqrasiyanı yarada bilər. 
Çünki mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərdə yaranan suallarla əlaqədar verilən əlavə məlumatlar digər fənlərdə 
keçilən mövzularla qarşılaşdırılır. Təcrübəli müəllim şagirdlərinin əsərlərdə daha çox hansı məqamlara diqqət 
yetirdiyini və bu məqamların hansı fənn ilə onların bilik və bacarıqlarının yüksəldilməsində daha yaxşı təsir 
göstərəcəyini bildiyi üçün inteqrasiyanı da özü təyin edir.  

Fikirlərimi ədəbiyyat dərslərində mövzularla bağlı müxtəlif fənlərlə inteqrasiyasını yarada biləcək bir neçə 
nümunə əsasında ifadə etmək istərdim: 

“Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” əsərinin inteqrasiyasını belə təşkil etmək olar. Adı çəkilən 
ərazilərin göstərilməsi və bu gün dünyanın siyasi xəritəsindəki yerini təyin etməklə (Cızıqlar, Ağlağan, Göyçə 
dağı, Dərbənd, Ağca qala Sürməli) coğrafiya, dastandakı hadisələrin Məhəmməd peyğəmbərə (s) yaxın 
zamanda, Bükdüz Əmənin  varıb Peyğəmbərin (s) üzünü görməsi məqamını dinin meydana gəlməsi ilə 
əlaqələndirib həyat bilgisi, həmin dövrdə böyük imperiyalar yaratmış  türk xalqlarının tarixi ilə əlaqələndirib 
ümumi tarix fənləri ilə inteqrasiyasını təşkil etmək olar . 

Şah İsmayıl Xətainin “Bahariyyə” əsərinin tədrisində şeirdə o dövr üçün səciyyəvi, lakin bü gün çətin anlaşılan 
sözlərin işlənməsinə görə Azərbaycan dili, Şah İsmayılın görkəmli dövlət xadimi və tarixi şəxsiyyət olaraq 
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Azərbaycan tarixindəki mövqeyi və roluna görə Azərbaycan tarixi, bahar fəslində bitki və heyvanların oyanışı 
ilə təbiətdə baş verən hadisələrin təsvirinə görə biologiya və bu təsvirlərin şagirdlərin rəsmlərdə əks 
etdirmələrinə görə təsviri incəsənət ilə fənlərarası inteqrasiyasını təşkil etmək olar. 

Cəlil Məmmədquluzadənin “Qurbanəli bəy” hekayəsinin tədrisində də bir neçə fənnin qarşılıqlı əlaqəsini 
vermək olar.  Azərbaycan tarixinin Rusiya imperiyasından asılılığını göstərən məqamların bolluğu (kəndin 
adının Qapazlı olması, kəndlilərin rus mülkədarlarının qulluğunda müti durması, əsərdə o dövrdə işlənən rus 
sözləri (qlava, pristav, naçalnik və s.), əsərdə kəndlilərin yallı getmələri üçün məcbur edilməsi) Azərbaycan 
tarixi, Qurbanəli bəyin “Uzundərə” rəqsini oynamaq istəməsi gözəl rəqsimiz haqda daha dolğun məlumat 
vermək üçün musiqi, Qurbanəli bəy obrazı haqqında əlavə məlumat vermək üçün internetdən istifadə etmək 
informatika fənləri ilə əlaqəni yaratmaq olar . 

Səməd Vurğunun “Ananın öyüdü” əsərinin tədrisində də inteqrasiyanı bir neçə fənn ilə yaratmaq mümkündür. 
Şeirin yazılma tarixinə nəzər salınır. Əsər 23 iyun 1941-ci ildə - Böyük Vətən müharibəsinin başlandığı gündən 
bir gün sonra yazılıb. Dünya tarixində ən ağır müharibə kimi qiymətləndirilən bu müharibə haqqında ümumi 
tarix, bəşəri dəyərlərin təbliğinə görə həyat bilgisi, müharibənin əhatə etdiyi dünya ölkələrinə görə coğrafiya 
fənləri ilə əlaqəsini qurmaq olar . 

Belə nümunələr çoxdur. Qeyd etdiyimiz kimi, ədəbiyyat fənni özündə həyati hadisələri ehtiva etdiyinə görə, 
digər fənlər ilə asanlıqla qarşılıqlı əlaqəsini vermək olur. Ancaq o da qeyd edilməlidir ki, fənlərarası inteqrasiya 
müəllimin özündən də dərin bilik, zəngin dünyagörüş, güclü bədii təxəyyül, tədris etdiyi fənnə sonsuz sevgi 
və daim öz üzərində işləmək məsuliyyəti tələb edir. Düşünürəm ki, bu keyfiyyətlərə sahib olmadan fənlərarası 
inteqrasiya və fənlərin qarşılıqlı əlaqəsini qurmaq münkün deyil. 

Göründüyü kimi, fənlərarası inteqrasiyanın şagird təfəkküründə və yaradıcı tətbiqetmə sahəsində əhəmiyyəti 
çox vacibdir. Bununla o, şagirdlərdə digər fənlərə də olan marağı artırır, yeni biliklərin əldə edilməsinə zəmin 
yaradır, dərsə daha yaradıcı yanaşmanı və tədqiqatçılıq xüsusiyyətlərini formalaşdırır. 
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FULL TEXT 

Purposeful use of new learning technologies, correct use of active / interactive methods selection and 
application is set as an important requirement in curriculum lessons. 

Active / interactive learning is not a ready-made form of students' knowledge, but an independent, creative, 
research based on the acquisition of the result of the activity. This training is an active cognitive activity of 
students on the basis of and in cooperation with other participants in the educational process. 

The choice of methods for active / interactive learning depends on the nature of the subject, the specific is 
carried out on the basis of taking into account The application of the methods is successful only if. 

Features of the training material (volume, complexity, level of difficulty) 

acquaintance with lar, etc. be taken into account. So, mentioned in pedagogical research today who thinks that 
all methods can be used in literature lessons are wrong. 

Ensuring students' cognitive activity is the focus of active / interactive learning stored. 

There are two aspects to this issue. The first is the creation of cognitive activity,the second is to achieve its 
sustainability. 

Creating cognitive activity in the student is still a work in progress is one side. 

The created activity is the whole stage of the student's learning activity (and lesson). 
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It is also necessary to keep them in their places and to be sustainable. 

An active lesson consists of motivation, organization of research, exchange of information, drawing 
conclusions and application. Our artistic art of speech, which is a powerful means of education, is a reliable 
source for the spiritual and aesthetic education of students, the study of the literary and cultural heritage, 
historical past, struggle and traditions of the people. Every young person graduating from high school should 
be able to think independently in a modern school, apply the knowledge they have acquired, solve the problems 
they face. must be able to assess, increase their knowledge independently, be ready for continuous education. 
On the basis of teaching works of high ideological and artistic value in the school literature course, students' 
reading skills are formed, their literary education, upbringing and development are provided. Literature plays 
an important role in preparing students for independent life and acquiring vital skills, such as the art of 
expression, which reflects life in a generalized way through images. The fact that fiction is called 
"anthropology", "textbook of life" expresses the importance of this subject as a means of understanding each 
other - the reader, himself, life, man. Firudin bey Kocharli wrote: “One of the reasons for the fame and 
greatness, progress and happiness of every nation is its literature. Literature is the mirror-truth of the people, 
which shows its material and spiritual progress and the ways of salvation and happiness for the future. 
Literature ... healing the body of the nation, healing the soul, polishing the mind, mind and all the spiritual and 
spiritual forces it gives wings and raises itself to a high position. " 

Discussion of Azerbaijani literature, as well as selected examples from the literature of the peoples of the world 
in various classes of literature allows students to understand and appreciate the moral and aesthetic problems 
of modern times, changes in life and society, to master national and universal values. Active (interactive) 
lessons are one of the interesting lesson models that lead students to the world of magic, connect them to the 
lesson of heart and soul, guide them to see problems, motivate them to search, think, exchange ideas, business 
communication, develop their free thinking and life skills. While there is a monotony, boredom, monotony in 
traditional lessons, the variety of methods used in these lessons, the variety of forms of work, active discussions 
bring it more businesslike and emotional shades. The reason for this is that the lesson model has an interesting 
and logical structure and research nature. Lessons with active (interactive) learning are organized in such a 
way that students regret that the lesson time ends quickly. In the lessons conducted with active (interactive) 
training, colorful forms of work, group work take the leading position. 

The stages of the lesson and the approximate time distribution are as follows: 

1. Motivation ............................................... ..... 3 minutes. 

2. Conducting research ............................... 9 min. 

3. Information exchange ................................... 10 min. 

4. Discussion and organization of information .................. 7 min. 

5. Drawing conclusions ............................... 5 min. 

6. Creative application .................................... 8 min. 

7. Evaluation (or reflection) ............... 3 min. 

1. Motivation. The first and most important stage of an active (interactive) lesson is the motivational stage, 
which plays a fundamental role. The main task of the motivation phase is to create cognitive activity. This 
stage mobilizes students to start the lesson, creates intellectual activity in them, arouses intense interest in the 
new topic to be studied - the problem, the implementation of preparatory work, and creates a research question 
to study the problem. After asking the research question, students give their assumptions (predictions) about 
the initial solutions to the problem. The teacher marks these options on the board one by one. In this case, 
repetitions are not taken into account. The motivation phase introduces the new topic to the students as a 
problem. The motivation phase also creates a psychological, emotional and business environment in the 
learning process. The word motivation means evidence, bases, arguments, reasons. In active learning, this 
stage is based on facts, directing thoughts and ideas in some direction. At this stage, based on facts, students 
make initial assumptions and try to substantiate their ideas on how to solve the problem by applying their 
personal conclusions, knowledge, imagination, worldview, and life experiences. The motivation phase 
concludes with the writing of the initial assumptions on the board. Based on the above, we can summarize the 
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work done in the motivation phase. At this stage, the topic is first found and written on the board, then a 
research question on that topic is asked, and that question is written on the board under the topic, and then the 
question is written on the board with students' initial assumptions. can be used. This includes various tools in 
the methodological literature and is called the interpretation of symbolic materials. Symbolic materials should 
be taken as a sign, a reference to the topic. Thus, various symbolic materials related to the topic to be taught 
to students - pictures, diagrams, symbols, melodies, a fragment from a work of art, objects, legends, riddles, 
wise sayings, proverbs. , a piece of poetry, a small fragment from a movie, a piece from a music video, a 
portrait, a painting, graphics, etc. are presented and asked: (If you show any image - picture, portrait, painting, 
etc.), - Children, what do you see here? you ask the question. After receiving answers from students, you ask 
a second question: Did you like this scene (or picture, board, board…)? After listening to the students' answers, 
they are asked to substantiate their impressions, opinions and conclusions. Why do you think the teacher tells 
them that? asks questions and listens to their impressions. Then he addresses them a new question: - Children, 
what do you think, these children, what do you think we will talk about today? (Or what topic will we talk 
about today? Of course, students will be able to immediately guess what will be discussed, because the teacher 
The material definitely reveals (and should reveal) the topic. After receiving the students' answers, the teacher 
continues: - Guys, you are right. Today we will talk about…. (Suppose spring, autumn, nature, waterfall, etc.). 
Let's say that Abbas Sahhat's "Summer Morning" or one of Samad Vurgun's poems "Jeyran" should be 
motivated in this direction. , summer boards) writes the word summer pictures. In this case, the search results 
show that there are thousands of pictures on the subject. The teacher can review them and demonstrate them 
in class by drawing the speed of the picture he or she deems necessary. The gazelle can also enter the word 
into a search engine and display a copy of the appropriate image in the lesson. If the school has an internet 
connection, it is possible to find and show them in a lively, colorful form in the same classroom. If you play 
any piece of music, clip, then you organize the work as follows: - Guys, let's listen to a piece of music and see 
what feelings are sung there. The teacher then presents the material to the students and asks them: What did 
you listen to? (What did you hear?) Did you like the piece you listened to, and how did it make you feel? After 
listening to the answers, the teacher asks again: - Guys, so what are we going to talk about today? Students 
give their estimates and the teacher writes the name of the topic on the board based on it. Or you can choose 
one of the gazelle pictures: - Guys, you are right, today we will teach (or talk about) ... is. The second step in 
the motivation phase (after finding the topic name) is to ask a research question. Teachers often have difficulty 
asking these questions and formulating them. The main reason for this is the incorrect connection between the 
research question and the purpose of the lesson - learning outcomes. Teachers ask such a difficult research 
question because they do not have a clear idea of the relationship, and in many cases they are unable to answer 
it themselves. The research question should be directly related to the topic and purpose of the lesson. It is clear 
that in this lesson, the teacher must have a clear idea of what he or she will bring to the children (sub-standards 
should be chosen according to the nature of the topic. It should be specified in the form of learning outcomes. 
the research should pose as a question and mark it on the board. There should be two items of research question 
in the lessons on the content or analysis of the works. It is noteworthy that the literature textbooks show 
interdisciplinary integration of topics. On the one hand, this is an example for the teacher, on the other hand, 
the teacher himself can create interdisciplinary integration. Because the additional information given in 
connection with the questions that arise during the teaching of the topics is compared with the topics covered 
in other subjects An experienced teacher determines the integration because he knows which points his students 
pay more attention to in the works and which subject will have a better impact on the development of their 
knowledge and skills. 

I would like to express my thoughts on the basis of several examples that can be integrated with different 
subjects related to the topics in literature classes: This is how the integration of the work "Kazan bey's son 
Uruz bey was imprisoned" can be organized. By showing the mentioned areas and determining their place on 
the political map of the world today, it is possible to organize the integration of life knowledge with the history 
of the Turkic peoples who created great empires at that time. In the teaching of Shah Ismail Khatai's "Spring" 
in the poem, the Azerbaijani language for the development of words typical for that time, but difficult to 
understand today, for the position and role of Shah Ismayil in the history of Azerbaijan as a prominent 
statesman and historical figure, the awakening of plants and animals in spring It is possible to organize the 
interdisciplinary integration of biology with the description of events in nature and the fine arts with the 
depiction of these images by students in drawings. In the teaching of Jalil Mammadguluzadeh's story 
"Gurbanali bey" it is possible to give the interrelation of several subjects. Plenty of points showing the 
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dependence of the history of Azerbaijan on the Russian Empire (the name of the village is Gapazli, the peasants 
are obedient to the Russian landowners, the Russian words used in the work at that time (head, bailiff, chief, 
etc.), the villagers are forced to leave) Bey's desire to play the dance "Uzundere" It is possible to connect with 
music to give more information about our beautiful dance, to use the Internet to give additional information 
about the image of Gurbanali Bey. It is also possible to create integration with several subjects in the teaching 
of Samad Vurgun's "Mother's Reminder". The history of the poem is written. The work was written on June 
23, 1941, a day after the beginning of the Great Patriotic War. This war, which is considered to be the most 
difficult war in the history of the world, can be connected with the general history, life knowledge for the 
promotion of human values, geography according to the countries of the world covered by the war. There are 
many such examples. As we have already mentioned, since the subject of literature contains life events, it is 
easy to interact with other subjects. However, it should be noted that interdisciplinary integration requires a 
teacher with deep knowledge, rich outlook, strong artistic imagination, endless love for the subject he teaches 
and the responsibility to constantly work on himself. I think that without these qualities, it is impossible to 
build interdisciplinary integration and interdisciplinary interaction. As can be seen, the importance of 
interdisciplinary integration in student thinking and creative application is very important. In this way, it 
increases students' interest in other subjects, creates the basis for the acquisition of new knowledge, forms a 
more creative approach to the lesson and research features. 
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ÖZET 

Birden fazla sınıfın bir derslikte tek öğretmen yönetiminde eğitim öğretim görmesine dayalı sisteme 
birleştirilmiş sınıflarda öğretim denir. Birleştirilmiş sınıf uygulamasının en önemli nedeni köy ve kırsal 
yerleşim birimlerindeki öğrenci sayısının azlığıdır. Birleştirilmiş sınıflar daha çok köy ve kırsal yerleşim 
birimlerinde uygulanan bir eğitim sistemidir. Birleştirilmiş sınıfları bağımsız sınıflardan ayıran en önemli fark 
öğretim biçimleridir. Birleştirilmiş sınıflarda öğrenciler bazı dersleri öğretmen rehberliğinde (ödevli) kendi 
kendilerine çalışarak geçirirler. Öğretmen bir sınıfa ders anlatırken diğer sınıf ya da sınıflara ödev vermektedir. 
Yani bir grup öğrenci öğretmenli diğer gruplar ise ödevli ders işlemektedir. Birleştirilmiş sınıflarda ders 
planlamasının yapılması ve bu stratejilerin işe koşulması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl ve ne şekilde 
olduğunun göstergesidir. Dolaysıyla bu çalışmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf 
öğretmenlerinin bu okullarda eğitim-öğretimin nasıl yapıldığı ve nasıl yapışması gerektiğine ilişkin görüşlerini 
belirlemektir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemleri kapsamında olan olgubilim deseni kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
birleştirilmiş sınıflarda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 
belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
hazırlanmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda 
öğretmenlerin araştırmanın amacına yönelik olarak “1. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim planlarken en 
çok dikkat ettiğiniz boyutlar nelerdir? Nedenleri  ile açıklar mısınız ? 2. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve 
öğretimde ödevli grupları belirlerken baz aldığınız kriterler nelerdir? Akran eğitimden ve seviye gruplarından 
faydalanabiliyor musunuz? 3. Öğretmenlerin yeterli araç-gereç ve materyale sahip olmamaları ve bu boşluğu 
kısıtlı imkanlarla doldurmaya çalışmaları öğretmen ve öğrenci açısından ne gibi sonuçlara sebep olur? Açıklar 
mısınız? 4. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim sürecine ilişkin önerileriniz nelerdir? Açıklayınız?” soruları 
yer almaktadır. Elde edilen veriler analiz edildikten sonra, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin bu sınıflı 
okullarda eğitim-öğretime ilişkin sorulara verdikleri cevaplara göre; birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim 
sürecinde en çok sınıf seviyelerine dikkat edilerek ders planlarının hazırlandığı, farklı seviye sınıfların olduğu 
bu sınıflarda akran eğitimine çok başvurulduğu ve bunun eğitim-öğretim süreci açısından önemli bir yardım 
kaynağı olduğu ve birleştirilmiş sınıflarda araç-gereç açısından yetersiz olması öğrencilere soyut gelen konu 
ve kavramların somutlaştırılması açısından sorun tekil ettiği vurgulanmıştır. Birleştirilmiş sınıf uygulamalarına 
ilişkin öğretmenlerin öneri olarak en çok ifade ettikleri ise; akran öğretiminin nasıl yapılması gerektiğine 
ilişkin hizmet içi eğitimlerde yer verilmesi, eğitim-öğretimin daha çok gruplar kurularak yapılması, sınıf içinde 
faklı ilgi alanlarına göre küçük atölyelerin (fen atölyesi, matematik atölyesi, bilim atölyesi vb.) olması gibi 
öneriler ifade edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Birleştirilmiş sınıflar, birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim, sınıf öğretmenleri 

 

ABSTRACT 

The system based on the education of more than one class in a classroom under the management of a single 
teacher is called teaching in combined classes. The most important reason for the multi-class application is the 
low number of students in villages and rural settlements. Combined classes are an education system that is 
mostly applied in villages and rural settlements. The most important difference that separates the combined 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 164 
 

classes from the independent classes is the teaching styles. In multigrade classes, students spend some of the 
lessons on their own under the guidance of the teacher (with homework). While the teacher teaches a class, he 
assigns homework to the other class or classes. In other words, one group of students is a teacher, while the 
other groups teach with homework. The planning of lessons in multigrade classes and the use of these strategies 
are indicators of how and in what form the educational activities are. Therefore, the aim of this study is to 
determine the opinions of classroom teachers working in multigrade classrooms on how education is done in 
these schools and how it should be adhered to. In this context, the phenomenology pattern, which is within the 
scope of qualitative research methods, was used. The study group of the research consists of teachers working 
in the combined classes affiliated to the Elazig Provincial Directorate of National Education in the 2021-2022 
academic year. Purposive sampling method was used while determining the sample of the study. A semi-
structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool. In the semi-structured 
interview form, the teachers stated “1. What are the dimensions you pay attention to most when planning 
education in multi-grade classrooms? Can you explain with reasons? 2. What are the criteria you base on when 
determining groups with homework in education and training in multigrade classes? Can you benefit from peer 
education and level groups? 3. What are the consequences for teachers and students if they do not have enough 
tools and materials and try to fill this gap with limited opportunities? Can you explain? 4. What are your 
suggestions regarding the education-teaching process in multigrade classes? Please explain?" questions are 
included. After the data obtained were analyzed, according to the answers given by the multigrade classroom 
teachers to the questions about education in these classrooms; The fact that the lesson plans are prepared by 
paying attention to the grade levels in the education-teaching process in multi-grade classes, peer education is 
used a lot in these classes where there are different levels of classes, and this is an important source of help in 
terms of the education-teaching process, and the inadequacy in terms of equipment in the multi-grade classes 
seem abstract to the students. It has been emphasized that the problem is singular in terms of concretizing the 
subjects and concepts. The most common suggestions of teachers regarding multi-class applications are; 
Suggestions were expressed such as including in-service trainings on how peer teaching should be carried out, 
conducting education by establishing more groups, and having small workshops (science workshop, 
mathematics workshop, science workshop, etc.) in the classroom according to different interests. 

Keywords: Multigrade classes, education in multigrade classes, primary school teachers 

 

GİRİŞ 

Türkiye’nin coğrafik ve ekonomik şartları, 8 yıllık temel eğitimin tek okul tipiyle gerçekleştirilmesini 
engellemektedir. Bu nedenle kız ve erkek bütün vatandaşlar için parasız ve zorunlu olan sekiz yıllık temel 
eğitimin yaygınlaştırılmasında ve ilköğretimin amaçlarına ulaşılmasında farklı uygulamalara 
başvurulmaktadır. (MEB, 2002). Bunlar; tam zamanlı ilköğretim okulları, ikili öğretim yapan ilköğretim 
okulları, taşımalı ilköğretim okulları, birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okulları 
ve pansiyonlu ilköğretim okullarıdır. 

Birleştirilmiş sınıflı okullar, merkez okullara ulaşımı zor ve uzak olan ama toplu olarak bulunan bir köyde 
öğrencilerin kendi bulundukları köyde eğitim almalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama, birden fazla 
sınıf seviyesinin bir arada okutularak eğitim sürecine devam etmesi anlamına gelir. Uygulamanın öğrencilerin 
eğitim hakkı elde etmeleri açısından çok önemli bir sorumluluk üstlendiği ve eğitimin vazgeçilmez bir parçası 
olduğu ortadadır. Fakat her eğitim uygulanmasında olduğu gibi bu eğitim siteminde de bazı sorunların olduğu 
görmezden gelinemez bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 
öğretmenlerin görev ve sorumlulukları normal eğitimöğretim yapılan sınıflara göre iki kat daha artmaktadır. 
Öğretmen bir gün önceden çalışma yaprakları hazırlamak ve yapacağı etkinlikleri çok iyi planlamak 
zorundadır. Çünkü birleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin tümünün etkin duruma getirilmesinde, öğretmen 
hazırlığının çok büyük önemi vardır (Dalka, 2006). 

Birleştirilmiş sınıf, bir sınıfa düşen öğrenci sayısının azlığı ve bu gibi sınıflara ayrı birer öğretmen verilmemesi 
nedeniyle birden çok sınıfın birleşmesinden oluşan ve tek bir öğretmenin yönetiminde bulunan sınıf (Oğuzkan 
1981), birleştirilmiş sınıf öğretimi ise birçok sınıfın bir araya getirilerek bir öğretmence yetiştirilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Kocaoluk, 1993; Köksal, 2005; Şahin, 2007). Bu tanımlardaki ortak husus birden fazla 
grubun bir arada ve aynı öğretmenden eğitim alacak olmasıdır. Tanımlara dikkat edildiğinde, böyle bir 
uygulama zorunluluk durumlarının ortaya çıkardığı bir öğretim uygulamasıdır (Taşdemir, 2012). Türkiye’de 
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birleştirilmiş sınıflı okullar genelde kırsal alanda yer almakta ve bir öğretmene birden fazla sınıfın düştüğü 
okullardır. Wolff ve Garcia (2000)’ya göre maalesef bu okulların eğitim sistemlerinde en çok ihmal edildiği 
de bir realitedir. Ayrıca bu okullar çoğunlukla düşük gelirli, izole edilmiş kırsal alanlarda oluşturulmakta ve 
eğitimsiz öğretmenlere sahip bulunmaktadırlar. Bu eğitimsiz öğretmenler ise ancak tek sınıflı okul öğretimini 
biliyorlar ve ancak onu uyguluyorlar. Onlara göre dünya gittikçe şehirleşiyorken birleştirilmiş sınıflı okullar 
bir realite olarak daha uzun yıllar devam edecektir. Miller (1991)’e göre birleştirilmiş sınıf ürkek, deneyimsiz 
ve ya eğitimsiz bir öğretmen için uygun değildir. Bu okullar ya da sınıflar, öğretmen eğitimcilerini (Öğretmen 
yetiştiren kurumlarda görevli öğretmenleri), kırsal bölge okul yönetim kurulu üyelerini (Eğitimin taşra teşkilatı 
görevlilerini) ve velileri de içine alan çok geniş bir kapsamı etkilemektedir. 

Türkiye’de okulların üçte birini oluşturan birleştirilmiş sınıflı okullar birçok çocuğun eğitim imkânlarından 
faydalanmaları açısından büyük bir önem arz etmektedir. Ancak birleştirilmiş sınıflara yönelik eğitim 
politikalarının olmaması, sosyo-ekonomik olgusunun köyden ayrı tutularak sorgulanmaması; köyün 
sorunlarının birleştirilmiş sınıf uygulamalarının sorunlarıymış gibi bir algının oluşturulması, öğretmenin 
donanımlı olarak köylerde çalışmaya hazır olarak yetiştirilememesi, öğrencilerin birleştirilmiş sınıf 
uygulamasının avantaj ve dezavantajlarının yeterince irdelenmemesi, okulların donanımsal eksiliğinin 
vurgulanmaması ve birleştirilmiş sınıflara ait eğitim-öğretim programının olmaması gibi sorunlar vb. açılardan 
yeterince değerlendirilmemiş olması birleştirilmiş sınıf uygulamasını bir problem durumu olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. Bu durum birleştirilmiş sınıfta görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim ve mesleğe karşı 
olumsuz tutum göstermelerine neden olmaktadır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı birleştirilmiş sınıflarda 
görev yapan sınıf öğretmenlerinin, birleştirilmiş sınıf uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. 
Birleştirilmiş sınıflarda çalışan öğretmenlerin karşılaştığı mesleki sorunları; kendi deneyimlerini, algılarını ve 
tutumlarını ele almak ve genel bir bakış açısından yorumlamaktır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, Elazığ ilinde görev yapmakta olan birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş 
sınıflarda öğretime ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, nitel çalışmaların içinde yer alan olgubilim (fenomenoloji) desenine dayalı olarak yapılmıştır. 
Olgubilimsel araştırmalar, araştırmacının konu hakkında insanların yaşadıklarını ortaya koymak için 
katılımcıların tanımlaması üzerinden sorgulamanın yapıldığı bir stratejidir (Creswell, 2016; Merriam, 2018). 
Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli 
biçimlerde karşımıza çıkabilir. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını 
kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim uygun bir araştırma yöntemidir 
(Şimşek ve Yıldırım, 2016).  

 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

Birbiri ile ilişkili olan ve derinlemesine verilerin alınması amacıyla küçük örneklemler ile çalışan nitel 
araştırma (Miles ve Huberman, 2016) bireyin sahip olduğu kişisel fikirleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  
Dolaysıyla bu amacı gerçekleştirmek için “amaçlı örneklem” yönteminden faydalanmıştır. Amaçlı 
örneklemede temel amaç, araştırılan problem durumuna uygun kişi ve kurumların bilinçli bir şekilde seçilerek 
amaca hizmet edecek en uygun örnekleme gitmektir (Creswell, 2017). Araştırmada örneklem grubu 
oluşturulma aşamasında, belli bazı ölçütler dikkate alındığından dolayı örneklem stratejisi olarak ölçüt 
örneklem stratejisi kullanılacaktır (Patton, 2014).  

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Elazığ MEB’e bağlı 
ilkokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Elazığ ilinde merkeze bağlı okullarda görev 
yapmakta olan 18 sınıf öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır.  
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VERİ TOPLAMA ARACI 

Araştırmanın amacına uygun verilerin elde edilmesi için araştırmacı tarafından veri toplama aracı olarak “yarı 
yapılandırılmış görüşme formu” kullanılacaktır. Görüşme teknikleri içinde en fazla kullanılan bu tür, görüşme 
seyrinde ve sonunda ek soruların sorularak derinlemesine bilgilerin elde edilmesini sağlamasıdır (Ocak, 2019). 
Görüşme formunun soruları, araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Görüşme formunda toplamda üç soru 
bulunmaktadır. Bu sorular şu şekildedir;  

Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim planlarken en çok dikkat ettiğiniz boyutlar nelerdir? Nedenleri  ile 
açıklar mısınız? 

Birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretimde ödevli grupları belirlerken baz aldığınız kriterler nelerdir? Akran 
eğitimden ve seviye gruplarından faydalanabiliyor musunuz?  

Öğretmenlerin yeterli araç-gereç ve materyale sahip olmamaları ve bu boşluğu kısıtlı imkanlarla doldurmaya 
çalışmaları öğretmen ve öğrenci açısından ne gibi sonuçlara sebep olur? Açıklar mısınız?  

 

VERİLERİN TOPLANMASI 

Geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmadan önce katılımcılara “bilgilendirilmiş 
gönüllü olur formu” verilerek katılımları sağlanmıştır. Görüşme formunun ilk aşamasında demografik verilere 
ilişkin sorulara yer verilmiştir. Bu bilgiler ile birlikte araştırma sorularından oluşan görüşme formu çalışma 
grubundaki her bir katılımcı ile tek tek görüşülerek verilerin güvenli bir şekilde toplanması sağlanmıştır. 

 

VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırma sonunda katılımcılardan elde edilen verilerin incelenmesi için içerik analizinden faydalanılmıştır. 
İçerik analizi, araştırma süreci boyunca katılımcılardan elde edilen verilerin araştırma konusuna uygun olarak 
kategorik hale getirilmesi süreci olarak tanımlanabilir (Özdemir, 2010). İçerik analizi ile elde edilen bulgular 
betimsel bir şekilde yorumlanarak ve çalışma grubundan elde edilen veriler ile desteklenmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca her kategori için katılımcıların ifadelerinden direkt alıntılama yapılacaktır. Betimsel analizde veriler, 
önceden belirlenmiş temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Özdemir, 2010). 

 

BULGULAR 

Araştırma sonucunda çalışma grubundan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiş, elde 
edilen bulgular betimsel bir şekilde tablonun altına kısaca yorumlanmıştır. Bu bulguların sadeleştirilmiş 
gösterimi için tablodan faydalanılmıştır.  

 

Tablo 1. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim planlarken en çok dikkat edilen boyutlara ilişkin sınıf 
öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen bulgular 

Kodlar f 
Sınıf seviyesi dikkate alınarak planlama yapılmalı 9 
Her sınıfa yeteri kadar zaman ayrılmasına dikkat edilmeli 3 
Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumlarına dikkat edilmeli 2 
Birinci sınıfların eğitimi dikkate alınmalı 2 
Okulun bulunduğu çevre ve öğrenci seviyeleri dikkate alınmalı 1 
Öğrencilerin ekonomik durumları hakkında gerekli bilgilere sahip olunmalı 1 

 

Görüşme formunda yer alan “Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim planlarken en çok dikkat ettiğiniz 
boyutlar nelerdir? Nedenleri ile açıklar mısınız?” sorusuna yönelik ilkokul öğretmenlerinden elde edilen veriler 
incelendiğinde verilen cevapların “birleştirilmiş sınıflarda dikkat edilmesi gereken boyutlar” teması etrafında 
oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların 6 kod etrafında birleştiği görülmektedir. Bu kodların en çok 
vurgulananı: “Sınıf seviyesi dikkate alınarak planlama yapılmalı (9), Her sınıfa yeteri kadar zaman yarılmasına 
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dikkat edilmeli (3) ve Öğrencilerin hazırbulunuşluk durumlarına dikkat edilmeli (2)” olarak belirlenmiştir. Bu 
kodlara ilişkin örnek görüşler aşağıda yer almaktadır: 

“Sınıf seviyesi (1-2) veya (3-4) ya da hepsi bir arada mı? Öğrenci sayısına, sosyo-ekonomik duruma ve 
planlarda hedef öğrencilerin kazanımların uygulanabilirliğine bakarım. Çünkü bu boyutlar en önemli 
boyutlar. Seviye gruplarının en iyi şekilde planlanması birleştirilmiş sınıf uygulamasının en önemli 
boyutudur.” (Ö18) 

“Birleştirilmiş sınıflarda ders işlerken, aynı dersi her iki sınıfta da işlemeye dikkat edilmeli. Çünkü eğitim 
sistemimiz sarmal olduğu için bir sonraki sene öğrenci yine o dersi göreceği için konuya aşina olmasını 
sağlamak lazım. Yani üçüncü sınıfta Türkçe dersini işlerken dördüncü sınıfta da ayrı dersin işlenmesi 
gerekmektedir.” (Ö8) 

 

Tablo 2. Birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretimde ödevli gruplar belirlerken öğretmenlerin baz aldığı 
kriterlere ilişkin sınıf öğretmenlerinden elde edilen bulgular 

Kodlar f 
Ders anlatılan sınıfın dışında kalan diğer grupların durumunu göz önüne alırım 11 
Ödevli grupların oluşturulduğu derslerde öğrenci seviyeleri dikkate alınmalı 4 
Zaman boyutunun dikkate alınması gerekir 2 
Seviye gruplarının gözlemlenerek oluşturulması gerekir 1 

 

Görüşme formunda yer alan “Birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretimde ödevli grupları belirlerken baz 
aldığınız kriterler nelerdir? Akran eğitimden ve seviye gruplarından faydalanabiliyor musunuz” sorusuna 
yönelik ilkokul öğretmenlerinden elde edilen veriler incelendiğinde verilen cevapların “ödevli grupların 
sevileri” teması etrafında oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların 4 kod etrafında birleştiği 
görülmektedir. Bu kodların en çok vurgulananı: “Ders anlatılan sınıfın dışında kalan diğer grupların durumunu 
göz önüne alırım (11), Ödevli grupların oluşturulduğu derslerde öğrenci seviyeleri dikkate alınmalı (4) ve 
Zaman boyutunun dikkate alınması gerekir (2)” olarak belirlenmiştir. Bu kodlara ilişkin örnek görüşler aşağıda 
yer almaktadır: 

“Kesinlikle akran eğitimi çok etkili bir yöntemdir. Ödevli grupların oluşturulduğu derslerde dikkat edilmesi 
gereken en önemli detay, sınıf içinde akran eğitimine uygun olacak olan öğrencilerin belirlenmesi gerekir. 
Bunun faydası çok fazla oluyor.” (Ö3) 

“Daha çok karışık seviyelerde olan öğrencilerin olduğu grupların oluşturulmasına dikkat edilmesi gerekir. 
Farklı öğrenme şekillerine sahip öğrencilerin olduğu grupların olması, grup içinde öğretim sürecinin en iyi 
şekilde ilerlemesine olanak sağlar. Akran eğitimi de bu sürecin en önemli destekleyicisidir.” (Ö7) 

 

Tablo 3.  Öğretmenlerin yeterli materyale sahip olmamaları ve bu boşluğu kısıtlı imkanlarla doldurmaya 
çalışmaları, öğretmen ve öğrenci açısından ortaya çıkaracağı sorunlara ilişkin öğretmenlerden elde edilen 
bulgular 

Kodlar f 
Eğitim sürecinin somutlaşmasını engeller 8 
Eğitim-öğretim sürecini doğru şekilde ilerlemesine engel olur 4 
Öğrencilerin akademik başarının düşmesine sebep verebilir  2 
Anlatılan konuların anlaşılırlığını olumsuz etkiler 2 
Öğrencileri hem maddi hem de manevi olarak çok etkilenir 1 
Anlatılan konuların kalıcılığını olumsuz etkiler 1 

 

Görüşme formunda yer alan “Öğretmenlerin yeterli araç-gereç ve materyale sahip olmamaları ve bu boşluğu 
kısıtlı imkanlarla doldurmaya çalışmaları öğretmen ve öğrenci açısından ne gibi sonuçlara sebep olur? Açıklar 
mısınız?” sorusuna yönelik ilkokul öğretmenlerinden elde edilen veriler incelendiğinde verilen cevapların 
“materyal eksikliğinin eğitime olumsuz etkisi” teması etrafında oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen 
bulguların 6 kod etrafında birleştiği görülmektedir. Bu kodların en çok vurgulananı: “Eğitim sürecinin 
somutlaşmasını engeller (8), Eğitim-öğretim sürecini doğru şekilde ilerlemesine engel olur (4) ve Zaman 
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Öğrencilerin akademik başarının düşmesine sebep verebilir (2)” olarak belirlenmiştir. Bu kodlara ilişkin örnek 
görüşler aşağıda yer almaktadır: 

“eğitim görsel materyallerle ve araç-gereçlerle desteklenmesi gerekmektedir. öğrencilere soyut gelen 
kavramların somutlaştırılarak anlama ve öğrencilerin zihinsel becerilerini kullanma yeteneğini 
gerçekleştirecektir. Yeterli araç-gereç ve materyale sahip olmamak öğrencilerin anlama, algılama ve 
kavramlar arası ilişkinleri keşfedebilme süreçlerini olumsuz etkileyecektir.” (Ö6) 

“bu durum öğretmen ve öğrenci açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Öğrenci için dersin 
açık, anlaşılır ve somut olması çok önemlidir. Materyal kullanımı öğretmenlerin dersi daha kolay anlatmasını 
sağladığı gibi öğrencilerin de kalıcı öğrenmeler oluşturmasını sağlar.” (Ö15) 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden elde edilen verilerin analizinden sonra ulaşılan sonuçlara göre 
birleştirilmiş sınıflarda planlama yapılırken, öğrencilerin dahil oldukları sınıf seviyeleri, her sınıf seviyesine 
yeteri kadar zamanın ayrılması ve öğrencilerin hazırbulunuşluluk düzeylerinin dikkate alınması gerektiği 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca bu planlamanın bir parçası olan ödevli gruplar ders sürecinde ise sınıf 
öğretmenlerinden, dersin işlendiği sınıf seviyesi dışında kalan diğer sınıf seviyelerinin dikkate alınması 
gerektiği, ödevli gruplar oluşturulurken öğrencilerin sevilerine göre ödevlendirmenin yapılması gerektiği ve 
bütün bu planlamalar yapılırken zaman boyutuna dikkat edilmesi gerektiği sonuçlarına varılmıştır. Bununla 
birlikte, birleştirilmiş sınıflarda öğretmenin bir diğer yardımcısı olan materyal ve araç-gereçlerin durumu da 
bir diğer önemli noktaya işaret etmektedir. Sınıf içinde yeterli materyal olmadığında, bu durumun oluşturacağı 
zorluklara ilişkin, eğitim sürecinin soyut bir şekilde ilerlemesi, eğitim-öğretim sürecinin doğru bir şekilde 
ilerleyemeyeceği ve öğrencilerin akademik başarılarında önemli bir düşüşün olacağına ilişkin sonuçlara 
ulaşılmıştır.  

Alan yazında birleştirilmiş sınıf uygulaması ile alakalı yapılmış olan birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar 
incelendiğinde, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin bu uygulamaya yönelik ifade ettikleri farklı görüşlerinin 
olduğu görülmüştür.  Özdemir, Özdemir & Gül (2020) tarafından yapılmış olan çalışma incelendiğinde, 
katılımcılar birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmanın zor olduğunu belirtmişler ve bunun sebebi olarak da 
yaşanan olumsuz durumlardan örnekler vermişlerdir. Katılımcılara göre birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik 
yapmayı zorlaştıran nedenlerin başında birden çok sınıfla bir arada ders işleme zorunluluğu, zaman sıkıntısı, 
öğrencilerin dikkat dağınıklığı gelmektedir. Ayrıca, Karakuş (2016), hizmet öncesi öğretmen eğitiminde, 
öğretmen adaylarına birleştirilmiş sınıflarda uygulama yapma olanağı tanınması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Bununla birlikte, Sosyal Bilimler, Hayat Bilgisi, Türkçe, İngilizce, Serbest Etkinlikler, okumayazma 
becerilerine ulaşma gibi süreçler ve dersler ayrı ayrı ele alınmıştır (Şevik, 2011; Açan, 2015; Palavan, 2012 ; 
Atasaver, 2012; Yılmaz, 2014). Birleştirilmiş sınıflarda çeşitli derslere yönelik kazanımlara ulaşılmasıyla ilgili 
çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda öğrenci seviyelerindeki farklılık, araç-gereç ve materyal eksikliği, 
programın müstakil sınıflarla ortak olup ders vekitlerinin bölünüyor olması, ailelerin öğrencilerle ders 
noktasında fazla ilgilenememesi, öğretmenlerin meslekteki ilk yıllarının olması dolayısıyla tecrübesizliği ve 
buna bağlı olarak okul ve sınıf yönetiminde problem yaşaması, gibi nedenlerden birleştirilmiş sınıflı okulların 
akademik başarısının düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Saadet, 2020). İzci ve diğerleri (2010) ise sınıf 
öğretmeni adayları ile yaptıkları araştırmanın sonucunda, birleştirilmiş sınıflarda öğretim dersinin sadece 
teorik düzeyde kaldığını, uygulamaya ihtiyaç duyduklarını belirtmektedir. Ayrıca lisans eğitimleri sırasında 
“birleştirilmiş sınıflarda” staj uygulamaları yapılması gerektiğini, bu sayede göreve başlayacak öğretmenlerin 
zorlanmayacaklarını ifade etmektedir (İzci, 2008). 
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ÖZET  

Temel eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitimde, çocuklara sunulan eğitim ortamlarının ilgi ve 
ihtiyaçlarını karşılayabilme düzeyi ile çeşitli uyarıcılarla gelişimlerini destekleyecek öğrenme ortamlarının 
sağlanması gerekir. Bu ortamların ne derece eşit şekilde sağlanıp sağlanmadığı bu araştırma kapsamında ele 
alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği kapsamında yapılan 
çalışmaların incelendiği araştırma da öğretmenlerin bulundukları kurumları fırsat eşitliği açısından nasıl 
değerlendirdiklerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Fırsat eşitliğinin bu kurumlarda hangi açılardan farklılık 
gösterdiği yapılan gözlem ve görüşmelerle tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 
eğitim öğretim bahar dönemi İstanbul Zeytinburnu ilçesindeki anasınıfı ve anaokullarında görev yapan toplam 
6 idareci ve 24 öğretmen oluşturmaktadır. Bu doğrultuda alınan görüşler neticesinde araştırmada nitel 
araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Ele alınan veriler; ‘‘fırsat eşitliği’’, 
‘‘ eğitimde fırsat eşitliği’’ ve ‘‘okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği’’ anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. 
Araştırma kapsamında yapılan karşılaştırma özel-özel, özel-devlet ve araştırmada öncelikle ele alınan konu 
bakımından devlet-devlet arasında farklılıklar gözlem ve görüşler ile aktarılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formlarından elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmış, görüşme formlarına 
ilişkin veriler bulgular olarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Okul Öncesi Eğitim başlığı kapsamında 
fırsat eşitliği üzerine yapılan çalışma olmadığı, yapılan araştırmaların temel eğitimin ilköğretim basamağı ile 
ortaöğretim ve yükseköğretimle sınırlı olduğu görülmüştür. Görüşmenin yapıldığı okul çalışanları birçok 
eksikliğe değinmiş; sınıfların mevcudu, büyüklüğü ve donanımı açısından yeterli bulmadıklarını dile 
getirmişlerdir. Özel okulların daha kaliteli bir eğitim ve öğretim ortamı sağladığı düşünüldüğünde bunun her 
özel kurum için her zaman doğru olmadığı, devlet okullarında da fark yaratacak çalışmalarla özel devlet 
farklılığı yanında, devlet okullarının kendi içlerinde de boşlukları olduğu görülmüştür. Okul öncesi eğitime 
katılım oranının eşitlik için bir kriter olduğu, ancak yeterli olmadığı açıktır. Okul Öncesi Eğitimin özellikle 
çocuklar arasındaki farkları azaltmak ve onları ilkokula ve hayata hazırlamak için önemli bir imkân sağladığı 
düşünüldüğünde, mevcut dezavantajları büyümeden telafi etmek fırsat eşitliği kapsamında alana önemli katkı 
sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, eğitim, eşitlik, fırsat eşitliği 

 

ABSTRACT 

In pre-school education, which is the first step of basic education, it is necessary to provide learning 
environments that will support their development with various stimulants, with the level of meeting the 
interests and needs of the educational environments offered to children. The extent to which these 
environments are provided equally has been examined within the scope of this research. In the study, which 
examines the studies carried out within the scope of equality of opportunity in pre-school education in Turkey, 
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it has been tried to reach how teachers evaluate their institutions in terms of equality of opportunity. Through 
observations and interviews, it is aimed to determine in which respects the equality of opportunity differs in 
these institutions and whether this equality exists or not. The participants of the research consist of 6 
administrators and 24 teachers working in kindergartens and kindergartens in Istanbul, Zeytinburnu district in 
the 2021-2022 academic year,spring term. In this research, a phenomenological research design based on the 
qualitative research approach was used. The data were scanned using the keywords "equal opportunity", "equal 
opportunity in education" and "equal opportunity in pre-school education". The comparison made within the 
scope of the research has been conveyed with observations and opinions on the differences between private-
private, private-state and in the research, the differences between the state and the state in terms of the subject 
discussed first. The descriptive analysis method was used in the analysis of the data obtained from the semi-
structured interview forms, and the data on the interview forms were presented as findings.According to the 
results of the research, it has been seen that there is no study on equality of opportunity within the scope of 
Pre-School Education, and the researches are mostly limited to primary education, secondary education and 
higher education. The school staff with whom the interview was conducted mentioned many shortcomings; 
They stated that they did not find the classrooms adequate in terms of size, equipment and availability. 
Considering that private schools always provide a higher quality education and training environment, for each 
private institution it has been seen that this is not true, and there are studies that will make a lot of difference 
in public schools, not only private state differences, but also public schools have gaps within themselves. It is 
clear that the participation rate in preschool education is a criterion for equality, but not an adequate criterion. 
Considering that Pre-School Education provides an important opportunity to reduce the differences between 
children and prepare them for primary school and life, compensating for existing disadvantages before they 
grow up will make a significant contribution to the field in terms of equality of opportunity. 

Keywords: Preschool period, education, equality, equality of opportunity 

 

GİRİŞ 

İnsanın ve toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olan eğitim, bireylerin yaşamını nasıl 
değerlendireceği üzerinde önemli bir etmendir. Bireyin yaşamında etkili olan eğitim imkânından herkesin eşit 
bir şekilde yararlanabilmesi gerekmektedir. Eğitimli bireylerin aha iyi sağlık koşullarına, uzun bir ömür 
beklentisine sahip olma çabası, hem kendisi hem de toplum açısından büyük önem arz etmektedir 
(Çalışandemir, 2014).  

Toplumsal hareketliliğin en önemli aracı eğitimdir. Bazı faktörlerin bireylerin başarıları üzerinde alınan 
eğitimin etkisi düşünüldüğünde, imkânlardan eşit şekilde yararlanamayan bireylerin potansiyellerini 
gerçekleştirme imkânlarının düşük olması sonucu oluşan toplumsal eşitsizlik ile eğitimin toplumsal 
hareketlilik aracı olma özelliği yerini, eşitsizliğin pekiştirilmesi haline bırakması olası hale gelmektedir. 1939 
yılından bu yana yapılmış şuralarda eğitimle ilgili pek çok karar alınmakla beraber, Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer tarafından Aralık 2021 de gerçekleştirilen 20. Milli Eğitim Şura’sında eğitimde fırsat eşitliği 
konusu ön plana çıkmıştır. 1973 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda da ‘Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği’ temel 
ilke olarak yer almaktadır. Bu konuda bir hassasiyet mevcuttur. Bütün çocukların eğitime erişiminin 
sağlanması çok konuşulan bir konudur. Çalışmanın ilerleyen bölümünde değinilecek olan eşitsizlik üzerindeki 
etmenlerden; cinsiyet, materyal yeterliliği, öğretmenlerin mesleki gelişim programına katılım düzeyleri, ders 
saatleri, uygulanan programlar ve kullanılan kitaplar, okul ve sınıfın fiziksel yapısı… gibi pek çok faktörün 
ana nedeninin sosyoekonomik düzeyden kaynaklandığı görülmektedir. Fırsat eşitliği ile tüm çocuklar 
sosyoekonomik farklılık gözetmeksizin benzer hazırbulunuşluk ile ilkokula devam etme şansı yakalamış 
olacaktır. Tüm eğitim kademeleri önemli olmakla birlikte, beyin gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi eğitim 
kademesi çok geniş imkânları içermektedir (Kuru Turaşlı, 2015). Literatür incelendiğinde eşitlik üzerine 
eğitim alanında yapılan çalışmaların okul öncesi kademesi dışında diğer kademeler üzerine yoğunlaştığı göze 
çarpmaktadır.  

Eğitimde eşitsizliğe sebep olan başlıklar; öğrenci, öğretmen ve okul olarak çerçeve içine alındığında her bir 
basamağın kendi içinde farklı etkenleri ayrı ayrı incelenmiştir. Çocuklardan kaynaklanan farklılıkların 
kökeninde ailenin sosyoekonomik özellikleri-gelir durumu, yaşanılan bölgenin farklılığı gibi unsurlar öne 
çıkarken, öğretmen kapsamında mesleki gelişim yeterliliği, maaş, kıdem, ders saati gibi unsurlar belirleyici 
olmakla beraber okul açısından fiziki yapı, donanım, materyal yeterliliği, kullanılan programlar ve kitaplar 
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gibi unsurlar etkili olmaktadır. Okul öncesi eğitim, farklılıkların giderilmesinde önemli bir eğitim kademesi 
iken bu eğitim basamağına genellikle geliri yüksek olan çocukların erişmesi toplumsal eşitsizlik açısından 
belirleyici rol oynamaktadır.  Sosyoekonomik yönden avantajlı olan ailelerin çocuklarının eriştiği eğitim gelir 
açısından fark yaratan önemli bir faktördür. Kalite farklılıkları ve arz talep dengesizliği geliri iyi olan aile 
çocuklarının lehine iken bu imkânlara sahip olmayan diğer çocukların geriden gelmesine sebep olmaktadır. 

Aynı ekonomik durum kamu açısından değerlendirildiğinde devlet okullarının tek bir elden yürütülmesine 
karşın okul öncesi eğitim başta olmak üzere eğitim kademelerinde, araştırmanında sunmuş olduğu üzere, 
eğitimde eşitsizliklerin mevcut olduğu, herkesin aynı düzeyde eğitimden yararlanmadığı yahut 
yararlanamadığı görülmektedir. Bu durum bireylerin temel eğitimde yaşanan eşitsizliklerden ötürü eğitim 
sonunda temel becerilere sahip olunamamasına, aynı kulvarda ki bir hayat yarışında geriden başlanmasına ve 
sosyalleşme açısından bazı risklerle karşı karşıya kalmaya sebep olmaktadır. 

Geçmişten günümüze değin yapılmış pek çok çalışmada eşitlik dile getirilmiştir. Şuan da okul öncesi için 
yapılan çalışmaların bu doğrultuda her çocuğun okul öncesi eğitim kademesinden yararlanması ve zorunlu bir 
eğitim olması yönünde ilerlenmektedir. Araştırmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı bahsetmek üzere her 
çocuğun okul öncesi eğitimden faydalanması önemli bir adım olmakla beraber yeterlilik oluşturmamaktadır. 
Eşitliği sağlamak üzere etkili olan faktörleri denk hale getirmekten, yetişen bireyler için eğitim fırsatlarını 
geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede düşünmeyi gerektirmektedir. 

Literatür incelendiğinde fırsat eşitliği konusunda birçok çalışma yapılmıştır (Malkoç Yaşar, 2014; Canöz, 
2014; İnan ve Demir, 2018; Aydın, 2018; Şahin, 2019; Tabak, 2019; Akgül, 2019; Kaptan, 2020; Tosun, 2021; 
Çimen, 2021; Işık, 2021; Gürültü ve Alcı, 2021 ). Bu çalışmalarda cinsiyet ayrımı, toplumsal değişme, illerin 
yaşam ve eğitim indeksleri, teknoloji bağlamı, okul profilleri, kamu politikaları ve hükümet programları gibi 
konularla birlikte çalışılmıştır. 65. Hükümet programında yapılan değerlendirmede; eğitimde fırsat eşitliğine 
hayatiyet kazandırmak okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarının azaltılması ile mümkün olacağı 
yönündedir (Aktaran: İnan ve Demir, 2018). Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki açıdan materyal ve 
donanımsal olarak nasıl olduğu, aile profilinin işleyişte ne gibi farklılıklara sebebiyet verdiği, öğretmenlerin 
aldığı eğitimler kapsamında mesleki gelişimlerine yönelik neler yaptıkları, kullandıkları kaynaklar ve fırsat 
eşitliğine ilişkin değerlendirmeleri ile okullar arasındaki farklılıkları tespit etmek için okul öncesi öğretmenleri 
ve idarecilerin görüşlerini incelemek bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır.  

Eğitimin bireyin topluma uyum sağlama amacından hareketle okul öncesi eğitimin temel amaçlarından 
bedensel- zihinsel- duygusal ve sosyal gelişimi arttırmak ve çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak 
önem gerektiren bir durumdur. Eğitim sürecinin okullarda uygulanan belli bir programa dayalı olarak 
yürütülen ilk basamağını okul öncesi eğitim oluşturmaktadır. Hayati bir eğitim evresi olan okul öncesi eğitim, 
alıcıların en açık olduğu dönem olması gereği zengin uyarıcılara ihtiyaç duyulan bir dönemdir. Her çocuğun 
muhakkak en az 1 yıl olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır. 
İnsan yaşamının temelini oluşturan, topluma uyum sağlamada kritik bir yeri olan okul öncesi eğitimin önemi 
yadsınamayacak bir gerçektir. Çocuğun doğuştan getirdiği potansiyeli en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen 
kurum okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Her kurum için geçerli olmamakla birlikte; ehil, alanında uzmanlaşmış 
insanların yönettiği kurumda sağlıklı bir psiko-sosyal ve fiziki çevre mümkündür. Okul öncesi öğretmeni 
çocuktaki gizil yetenekleri keşfeden, bunları deşifre eden bu doğrultuda çocuğun yaratıcılığını ve gelişimini 
sağlayan, aileye de rehberlik eden kişidir, kişi olmalıdır. Sonraki neslin gelişimini şimdi yetişmekte olan 
çocuklar belirleyecektir.  

Okullaşmanın artması ile okul öncesi eğitim alan çocukların sayısı da artmıştır. Bu durum fırsat eşitliği için 
bir adım olmakla birlikte yeterlilik arz etmemektedir. Her çocuğun okulda karşılaştığı imkân ve şartlar göz 
önünde bulundurulduğunda aile ile başlayan bu süreç, öğretmen ve okul atmosferi ile devam etmektedir. 
Özellikle sosyoekonomik durumun fırsat eşitliği üzerinde etkisi dikkate alındığında bu faktör ile okullar 
şekillenmekte ve çeşitlenmektedir. Fırsat eşitliği birçok açıdan ele alınan bir konu olmakla beraber okul öncesi 
eğitim alanında kapsamlı bir çalışma olmaması bakımından alana katkı sağlaması beklenmektedir. 
Farklılıklara dikkat çekilerek yapılacak çalışmaların gerekli düzenlemelerle yürütülmesi adına çalışma önem 
taşımaktadır. Bu araştırma ile görüşülen öğretmenlerden özelde kendi çalıştıkları kurumlar açısından genelde 
ise ülke açısından fırsat eşitliğinin sağlanma durumuna ilişkin görüşleri irdelenmiş, çocuklara sağlanan eğitim 
ortamları ve imkânların okullar arasında ne şekilde farklılık gösterdiği incelenmiştir. 
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KURAMSAL BİLGİLER  

Araştırmanın bu bölümünde okul öncesi eğitim kurumlarında fırsat eşitliğinden ve fırsat eşitliğini etkileyen 
faktörlerden bahsedilecektir. Bu amaçla okul öncesi eğitim üzerinde durmak yerinde olacaktır. 

 

Eğitim 

Literatüre bakıldığında eğitimin çok fazla tanımı olduğu görülmektedir. Herkes kendi bakış açısına göre, 
benimsediği felsefik yaklaşıma göre eğitime bir tanımlama yapmıştır. Davranışsal yaklaşıma göre eğitim; 
bireyin davranış örüntülerini değiştirme süreci iken, Bilişsel yaklaşımcılarına göre; beyindeki bilişsel 
örüntüleri değiştirme süreci, Varoluşculara göre; bireyin kendisini keşfetme sürecidir. Sosyolojik bakış açısına 
göre de kültürün gelecek nesillere aktarılma süreci olarak tanımlanmaktadır.  

Ülkemizde kabul gören genel geçer tanım ise Selahattin Ertürk tarafından yapılmış olup şu şekilde 
tanımlanmıştır: ‘‘Eğitim bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme 
meydana getirme süreci’’dir. Eğitimin önemli bir amacı bireyin topluma uyum sağlamasına yardımcı olmaktır 
yani çağa uygun bireyler yetiştirilmelidir. Aynı zamanda eğitim ekonomik açıdan kalkınmayı istihdamı 
sağlamaktadır. Tüm bunlara bakıldığında eğitimin bireysel, toplumsal, siyasal işlevleri olduğu söylenebilir. 

İnsanın bedensel ve düşünsel gelişiminde önemli bir işlevi olan eğitime her kız ve erkek çocuğun fırsat 
eşitliği temelinde özgürce erişmesi UNICEF’in küresel önceliklerindendir (UNICEF, 2020).  Pekel (2019) 
tarafından yapılan Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadının Çalışma Hayatındaki Konumu adlı çalışma 
incelendiğinde cinsiyet eşitliğine dair kadının ev dışında para getiren bir işte çalışsa bile kültürel kodlarla 
desteklenen toplumsal cinsiyet algısı sebebiyle kadınlara ve erkeklere yüklenen iş bölümlerinde de eşitlik göz 
ardı edilebilmektedir. Eğitim, tüm dünyada cinsiyet eşitliğinin temelini oluşturacak en önemli unsurdur.  Kız 
çocuğunun doğumdan itibaren erkek çocuklarına göre daha dezavantajlı olduğu alanlardan biri de eğitimdir 
(Özaydınlık, 2014). Bu eşitsizliğin giderilmesi ile ülkenin kalkınmasında da önemli adımlar atılmış olacaktır 
(Özaydınlık, 2014). Ekonominin küreselleşmesi sonucu çağın değişen ihtiyaçlarına yönelik eğitim sistemi de 
yeniden ele alınmayı gerektirmektedir.   

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

Gelişimin temellerini oluşturan, fiziksel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerinin  %70 inin tamamlandığı 
yaşamın ilk yılları 0-6 yaş dönem oldukça önemlidir. Bu sebeple okul öncesi eğitim almak çok kıymetlidir. 
Çocuğu desteklemek için okula başlamasını beklemek çok geçtir. Erken çocukluk eğitimi; çocukları ilkokula 
hazırlayan, evdeki eğitim ve yetişme ortamını destekleyen, dil ve sosyal açıdan eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmayı amaçlayan bir programdır. Eğitimde birlikteliğin oluşturulmasıyla ulaşılmak istenilen fırsat eşitliği 
önemli ölçüde sağlanacaktır. Çocuklar arasında oluşan eşitsizliklerin başında gelen çocukların yetiştiği aile 
ortamlarının farklılığını en aza indirmek için açılan yeni okullar sağladıkları imkânlar ile kendi aralarında yeni 
eşitsizliklere sebep olarak durumu düzeltmemekte aksine daha da derinleştirmektedir. Aynı zamanda hizmet 
içi eğitimler olmazsa olmaz unsurlardır. Nitelikli öğretmenler yetiştirmek tüm eğitim kademelerinde olduğu 
gibi okul öncesi alanında da üzerinde durulması gereken bir durumdur.  

Türkiye’nin okul öncesi eğitime katılım oranı, diğer ülkelere göre oldukça düşüktür. Başarılı ülkelerin çoğunda 
okul öncesi eğitime katılım süresi 3 ve 4 yıl arasındayken Türkiye’de bu ortalama 1 yıldır. Okul öncesi eğitim 
almış çocukların sonraki kademelerde daha başarılı oldukları, daha az sınıf tekrarı yaşadıkları (Berlinski, 
Galiani, & Manacorda, 2008; Magnuson, Ruhm, & Waldfogel, 2007) bulgularına ulaşılmıştır. Gelecek 
hayatlarında refah düzeylerinin akranlarına göre daha iyi olma ihtimalinin yüksek olduğu (Morrow, 2005) 
bulgularına ulaşan çalışmalara bakıldığında okul öncesi eğitimin birey ve topluma hayat boyu fayda sağlayan 
bir kademe olduğu söylenebilir (Aktaran: Aydın, Selvitopu ve Kaya, 2018). Eroğlu ve Şimşek (2021) okul 
öncesi eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açan unsur olarak 4+4+4 sisteminin gelmesini, bu sistemle okul öncesi 
eğitimin zorunlu eğitim kapsamına dahil edilmemesini ifade etmektedir. Kadının iş hayatına atılması, 
teknolojik ve bilimsel gelişmelerdeki artış ve güvenli oyun alanlarının azalması gibi sosyo kültürel değişimler 
çocuğun eğitim aldığı ilk formal kurumlar olan okul öncesi eğitim kurumlarına ihtiyacı artırmıştır ( Zembat, 
2007; Ivrendi ve Işıkoğlu Erdoğan, 2015; Aktaran: Canbeldek ve Işıkoğlu Erdoğan, 2016).  



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 174 
 

İnsan öğrenme sınırları sonsuz olan bir varlıktır. Zekâ her ne kadar kalıtımsal olarak çocuğa geçse de öğrenme 
gerçekleşmediği sürece bu zekâ hiçbir şeye yaramaz. Bu öğrenme ve eğitim sürecini aktif şekilde 
gerçekleştiren okul öncesi eğitim kurumları değişen yaşam biçimi ve değerler sonucunda önemli bir görevi 
yerine getirmektedir (Eroğlu ve Şimşek, 2021). 

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Özellikler 

Çocukların olumlu olumsuz her şeye açık olduğu erken çocukluk döneminde, fiziksel çevre çocuğun 
gelişiminde önemli bir rol oynar (Maxwell, 2007).  Çocuklar için hazırlanacak fiziksel ortamların dönemin 
gelişim özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır (Çukur ve Delice, 2011). Çocuklar 
zamanlarının büyük bölümünü okullarda geçirmektedir. Eğitim yapıları okulöncesi eğitim ortamları 
bağlamında ayrı bir öneme sahiptir (Şahin ve Dostoğlu, 2015; Akt: Barbaroğlu, 2018). İyi planlanmış ve 
hazırlanmış eğitim programı ile iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamı her kademe için önemli olduğu gibi nitelikli 
bir okul öncesi eğitim için de gereklidir (Zembat, 2007; Özdemir Beceren, 2012; Koçyiğit, 2012; 
Özkubat,2013).  

Head Start yaklaşımı; Çocuk merkezli programlar geliştiren bu yaklaşımda özellikle dezavantajlı gruba 
mensup çocuklara yönelik geliştirilen çalışmalar söz konusudur. Bu yaklaşımın sunduğu ortama bakıldığında; 
sınıf içi çocukların gözünden bakılarak düzenlenmiştir. Mobilyalar çocukların boylarına göre ayarlanmış, 
maliyeti düşük ancak sağlam ve uzun süre kullanılacak materyaller seçilmeye dikkat edilmiştir (Aktan Kerem 
ve Kınık, 2006). Yaklaşım ile tüm çocukların eşit koşullarda eğitim görmeleri sağlanması amaçlanmaktadır 
(Aktaran. Sadioğlu, Taner Derman, Sungurtekin, Koç ve Gül,  2010). Çocuğun potansiyelini artırmak için iyi 
bir çevre düzenlenmelidir. High Scope yaklaşımında sınıfta eve ait işaretler görmek mümkündür. Çocukların 
etkin olabileceği ve çeşitli malzemelerin sığabileceği kadar geniş olmalıdır. Kullanılan materyaller çocuğun 
seçim yapabileceği kadar çok ve çeşitlidir (Derman, Sadioğlu, Bağçeli Kahraman, Onur Sezer ve Koç, 2010). 
High Scope ve Head Start yaklaşımlarında öğrenmenin gerçekleşmesi için çeşitli materyallerin olması ve 
çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çevrenin önemi üzerinde durulmuştur.  

Montessori yaklaşımında çocuklara özgür bir ortam yaratmaktan bahsedilirken, iyi hazırlanmış bir Montessorri 
eğitim ortamında etkileşimi destekleyen, çocuk boyutunda eşyaların bulunduğu, fiziksel etkinlikler için dış 
alanlar mevcuttur. 

Rudolf Steiner’in Waldorf yaklaşımında çocuklara ev ortamı hissi verecek bir atmosfer yaratılmasından 
bahsedilmektedir (Williams ve Johnson, 2005; Aktaran. Babaroğlu, 2018). Reggio Emilia yaklaşımında çevre 
3. öğretmendir. Çocukların birbirleriyle etkileşim içinde olabilecekleri ve kullanılan materyallerin önemine de 
değinmekle birlikte materyallere ulaşımın kolay olduğu ortam oluşturulmasına önem verilmektedir. Yeteri 
kadar geniş ve piazza adı verilen boş alanlar mevcuttur. Oyun temelli işleyen süreçte çocuğun merkezde olduğu 
dikkate alarak onun gelişimi, ilgi ve merakını artıracak ortamlar sunulmalıdır. 

 

Eğitimde Fırsat Eşitliği 

Kaynaklara erişebilme ve eşit bir şekilde yararlanabilme anlamına gelen fırsat eşitliği kavramı bir eşitlik 
türüdür (Akgül, 2019). Sosyal yaşamda herkesin eşit şartlarda imkânlardan yararlanmasını ön gören bu eşitlik, 
kutuplaşmayı önleyen sınıfsal çatışmaları ortadan kaldırabilecek bir olgudur. Coşkun (2019)’a göre bireylerin 
kaynakları elde etme ve eşit olanaklardan yaralanma imkânının verilmesi anlamına gelmektedir. Fırsat eşitliği 
kavramının felsefi, ekonomik ve siyasi olarak farklı şekillerde yorumlanmasının temelinde toplumun 
gelişmişlik düzeyleri yer almaktadır (Demir, 2022). 

Fırsat eşitliği denildiğinde eğitime etki eden pek çok faktörü birlikte değerlendirmek gerekir. Farklı okullarda 
farklı niteliklerdeki öğretmenler, ailelerin bakış açıları, tutumları, eğitimden beklentileri bu faktörlerdendir. 
Eğitimde eşitliğin sağlanması için sosyoekonomik gruplar, bölgeler ve cinsiyetler arasında eğitime erişim ve 
başarı açısından farklar mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Bu tür farklılıklar, bu gruplar arasındaki gelir ve 
yaşam kalitesine ilişkin eşitsizliklerin eğitim yoluyla yeniden yaratılması riskini doğurabilir. Oysa eğitim 
toplumsal hareketliliğin en önemli aracıdır. Eğitimin toplumsal eşitsizlikleri azaltıcı potansiyeli en üst düzeyde 
kullanılması demokratik ve çoğulcu bir toplum düzenin de önemli bir gereğidir. 
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Eşitlik ve fırsat eşitliği kavramları arasında bir ayrım yapılmamakta ve eşitlik, kapsayıcı bir kavram olarak 
tercih edilmektedir. Kamu politikaları, bu hedefin önünde yer alan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile 
sosyoekonomik ve bölgesel farklılıklardan kaynaklanabilecek tüm engelleri kaldırmayı amaçlamalıdır.  
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, cinsiyet eşitsizliği açısından 153 ülkeden 130. sırada yer almaktadır. Türkiye’de 
kadınlar; dünya ile karşılaştırıldığında sağlık alanında 64, eğitim alanında 113, siyasi alanda 109 ve ekonomik 
alanda 106. sırada cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmaktadır (WEF, 2020).  

Eğitimde teknoloji kullanımını artırmaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı birçok proje başlatmıştır. Teknoloji 
kullanımını fırsat eşitliği üzerinden ele aldığımızda bunların en büyüğü Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 
İyileştirme Hareketi (FATİH) projesidir. Bu proje ile liseden başlayarak temel eğitim okul öncesi kurumlarına 
kadar devam eden sınıfların akıllı tahtalarla, öğrencilerinde tabletlerle desteklenmesi ve eğitim öğretimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Ancak beklenilen sonuçlar gerçekleşmemiştir. Öğretmenlerin yeterli 
bilgi sahibi ve alt yapının olmaması, teknolojinin eğitime nasıl entegre edilebileceğinin bilinmemesi sonucu 
proje bazı sektelere uğramıştır.   

Eğitim, her bireye devlet eliyle eşit bir şekilde dağıtılması gereken en önemli haklardan biridir. Çeşitli 
sebeplerden ötürü gerçekleştirilen eğitimde fırsat ve imkân açısından farklılıklar yaşanmaktadır (Tosun, 2021). 
Eğitime erişimle birlikte fırsat eşitliğini etkileyen; İçinde bulunulan çevre, sosyoekonomik durum, cinsiyet ve 
kurumların fiziki yapısı gibi faktörler karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ekonomik etkenler ailelere ve devlete 
işaret etmektedir. Covid-19 salgın sonrası eğitime ara verilen dönemde yeterli alt yapı ve hazırlıklarla, ailelerin 
çocuklarına sağlayabildiği imkânlar çerçevesinde öğrenme kayıpları en aza indirilmeye çalışılmıştır. Ancak 
bu süreçte maddi sıkıntılardan ötürü evinde interneti olmayan, bilgisayar- tablet gibi elektronik cihazlara sahip 
olmayan pek çok çocuk uzaktan eğitimden eşit oranda yararlanamamış, eğitimin etkililiği sekteye uğramıştır. 
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her çocuğun aynı imkânlara sahip olması olarak dar kapsamlı 
düşünmekten ziyade daha çok farklı sosyal sınıf ve etnik gruba sahip ortalama öğrencilerin mevcut şartlarının 
iyileştirilerek eşit imkânlara sahip olabilmesi olarak düşünülmelidir.  

 

Eğitimde fırsat eşitliğini etkileyen faktörler 

Aileden kaynaklı faktörler 

Çocuğun dünyaya geldikten sonra karşılaştığı ilk çevre ailesi olmaktadır. Anne ve babanın çocuk üzerinde 
sergiledikleri tutumların, disiplin uygulamalarının, çocuk yetiştirmede ki algı-bilgi ve tecrübelerinin 
çocukların gelişimi üzerinde etkisi vardır (Önder, 2007). Eğitime erişimde çocuğun bireysel seçimine bağlı 
olmayan sosyoekonomik ve kültürel faktörler etkili olmaktadır. Aynı zamanda coğrafi olarak yaşanılan yer, 
gelir durumu, evin durumu, evdeki birey sayısı ve beslenme etkilidir. Ailenin sosyoekonomik koşulları 
çocuğun kişiliğini, benliğini etkilemekte çocuklar arasında ekonomik anlamda makas aralığının geniş olması 
onları suç işlemeye kadar itebilmektedir. Çocuğun bedensel ve psikolojik olarak ilgiye aç olduğu özellikle okul 
öncesi dönemde, çocuğa ayrılan zamanın kısıtlı olması, beslenme durumunun yetersiz olması sağlıklı bir 
gelişim açısından engel oluşturmaktadır (Raver, 1997).  

Sanayileşme ile kadının iş hayatına atılması ve her iki ebeveyninde çalışıyor olması çocuklarını emanet 
edebilecekleri bir kurum ihtiyacının doğması yanında;  kentleşme ile birlikte oyun alanlarının daralması, 
ebeveynlerin daha çok açık alana sahip bahçe ortamı olan okullara yönelmelerine sebep olmuştur. Bu anlamda 
sosyoekonomik imkânı olan ebeveynlerin istediği şartları taşıyan okul tercih imkânı varken gelir durumu 
düşük ebeveynlerin kendilerine en yakın okula göndermekten başka çaresi olmayabilmektedir. İmkânı olanlar 
çocuklarına eğitim hususunda daha çok seçenek sunmakta, daha az imkanı olanın sunduğu seçenekler sınırlı 
kalmaktadır. Özellikle pandemi sürecince uzaktan eğitim de fırsat eşitsizliği çok daha açık bir şekilde 
görülmüştür. Teknolojiye erişimi olmayan, ekonomik imkanları düşük olan gruplar okullaşma oranını 
etkilemiş, ciddi öğrenme kayıpları ortaya çıkmıştır. Bu durumu eğitim sektörüne düşen sorumlulukla birlikte 
ekonomik şartlar bağlamında değerlendirmek doğru olacaktır. Oluşan veli profili ile çocukların eğitimi aldığı 
öğretmen ve okul imkânları da bu şekilde çeşitlenmektedir.  

Eğitimli ebeveynlerin süreçte etkisi göz önüne alındığında üniversite mezunu ana-babanın çocuklarının 
yaklaşık %70 i de üniversite mezunu olmaktadır. Ebeveyn farkındalığının sağlanması, çocukların okula 
yönlendirilmesi açısından önemlidir.  15. Milli Eğitim Şurasının 41. maddesinde ‘Okul öncesinden itibaren 
ailenin eğitimi, önemli bir boyut olarak ele alınmalıdır. "Aile Katılım Programları" ve "Ana Baba Okulları" 
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yaygınlaştırılmalıdır, kararı yer almaktadır. 19. MEŞ 4.3.8. numaralı maddesinde ‘Okul-aile arasındaki bağları 
güçlendirmeye dönük önlemler alınması, bu bağlamda “0-18 Yaş Aile Eğitim Semineri” ne katılımın 
özendirilmesi’ kararı yer almıştır. Ailenin süreçteki önemi göz önünde bulundurulduğunda eşitliği sağlama 
açısından üzerinde durulması gereken etkin bir faktördür.  

 

Öğretmenden kaynaklı faktörler 

Akademik anlamda ve günlük yaşamı içine alan süreçte başarılı olmak bilişsel becerilere sahip olmakla 
mümkündür. Çocukların ihtiyaç duyduğu bilişsel gelişim başta olmak üzere tüm gelişim alanlarını destekleyen 
ortam okul öncesi eğitim ile karşılanmaktadır (Arslan, 2015). Çocuk birçok beceriyi anne babasından ve 
çevresindeki insanlardan öğrenir ancak ev ortamında sahip olamayacağı pek çok fırsatı okul ortamında bulur. 
Bu süreçte öğretmen önemli bir role sahiptir (Yörükoğlu, 2016). Öğretmenin en temel görevi toplumun ihtiyaç 
duyduğu insan gücünü ortaya çıkarmaktır. Bu görev yerine getirilirken bazı niteliklere sahip olmak 
gerekmektedir. Burada mesleki beceriler ile diğer bilgi ve tecrübeleri rol oynamaktadır (Akın, 2016; Demirdağ, 
2018. Aktaran: Bozkurt Balcı, 2019). Öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler 9 Haziran 2017 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmen Stratejisi Belgesi’nde, Öğretmen Yeterliliklerinin İhtiyaçlar 
Doğrultusunda Güncellenmesi başlığı adı altında revize edilmiştir. Öğretmen Strateji Belgesi, öğretmen 
yeterliliklerinin öğretmen yetiştirme ve geliştirme bakımından esas alınması gerektiği belirtilmiştir (MEB, 
2017; Aktaran: Bozkurt Balcı, 2019).  

Okul öncesi eğitimin niteliğine ve çocuğun gelişimine etki eden temel faktörlerden biri öğretmen özellikleridir. 
Bu dönem çocuğu, öğretmeni vasıtasıyla dış dünyaya ilişkin birçok davranışı deneyimleyerek edinir (Bilgin, 
2015). Çocuğun yaş, gelişim, ilgi, yetenek ve kapasitelerinin farkında olan bir öğretmen, çocuktan buna 
yönelik beklentilere sahip olur ve bu doğrultuda planlamalar yaparak çocuğun gelişim alanlarını destekler, 
öğrenmeye hazır olup olmadığını bilir ve yetersiz gördüğü alanları tespit ederek gerekli düzenlemeler yapar 
(Dağlıoğlu, 2014).  

Okul öncesi dönemde öğretmenin önemi düşünüldüğünde çocukların gelişimindeki rolü açısından araştırmada 
yer alması gerektiği düşünülmektedir. Öğretmenlerin mesleki doyumları ve tükenmişlikleri, öz yeterlik 
inançları, öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, iletişim ve dil becerileri çocukları etkilediği düşünüldüğünde 
bu mesleği istediği ve sevdiği için yapan bir öğretmen ile zoraki yapan bir öğretmenin çocuklara katacağı 
şeyler aynı olmayacaktır. 

 

Okuldan kaynaklı faktörler 

Çocuklar okul öncesi eğitime başlamadan önce birçok beceriyi anne babasından ve çevresindeki diğer 
insanlardan öğrenmektedir. Çocuğa sağlanan çevresel destek özellikle yaşamının ilk yıllarında önemli olmakla 
beraber okul öncesi dönem için ayrıyeten önem taşımaktadır. Bireylerin toplumsal hayatta başarılı ve mutlu 
bir şekilde yaşamaları ve topluma uyum sağlamaları için okullara önemli görevler düşmektedir (Yavuzer, 
2011).  

Eğitimi tüm bireyler için eşit koşullara getirmenin, eğitimde verimliliği ve kaliteyi artırmanın teknoloji ile 
sağlanabileceği düşünülmüştür. Bilgi çağı olan 21.yy da teknolojideki hızlı ilerleme eğitim sistemlerini de 
etkilemiştir. Bu gelişme eğitimde niteliği ve öğretme öğrenme süreçlerini şekillendirmiştir. Birçok avantajı 
bulunan teknoloji eğitimin temel unsuru haline gelmiştir. 1930 yılında başlayan Türkiye’de eğitimde teknoloji 
kullanımı, gelişmelere bağlı olarak günümüzde teknolojinin kullanımını daha aktif kılmak amacıyla Fırsatları 
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi kapsamında FATİH projesi gerçekleştirilmiştir. Öğrencinin en iyi 
eğitime kavuşması, kaliteli eğitim içeriklerinden yararlanması amacıyla 2011 de yola çıkılan bu proje, 2024 
yılında bitirilmeye çalışılan bir projedir (Bozkurt Balcı, 2019). 

Tüm çocukların rehberlik hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak fırsat eşitliğini etkileyen etmenlerden 
biridir. Psikolojik danışman istihdamının sağlanması ile çocukların eksikliklerinin belirlenmesi, çocuklara 
uygun yönlendirme ve yöneltmelerin yapılması önemlidir. 8-9-10-15-16-17. Milli Eğitim Şuralarında 
rehberlik alanı için kararlara yer verilmiştir. 8.MEŞ ‘rehberlik teşkilatlarının kurulması, geliştirilmesi ve bu 
konu için gerekli personelin işbaşında yetiştirilmesi ile ilgili çalışmalar’, 9. MEŞ ‘Yönetici ve öğretmenlere 
yardımcı olmak, seminerler düzenlemek, danışmanlık yapmak ve uygulamayı yerinde izlemek ve sorunları 
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yerinde çözebilmek amacı ile her ilde rehberlik ve araştırma merkezlerinin kurulması’, 10. MEŞ ‘Rehberlik ve 
yöneltme hizmetlerine ağırlık verilerek gerekli araç gereçlerin geliştirilmesi’, 15. MEŞ ‘Her okulda bir 
rehberlik servisi kurmak ve uzman bulundurmak güç olabileceğinden rehberlik ve araştırma merkezlerinin 
sayısını çoğaltılmaya gidilebileceği ve bu merkezlere rehberlik alanında yüksek lisans eğitimli elemanlar 
atayarak, öğretmenler sürekli desteklenip, özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere de rehberlik yapılması’ 
kararlarından bahsedilir. Okullarda verilen rehberlik hizmetlerine daha gerçekçi olarak yaklaşılmalı ve gereken 
önem verilmelidir. 16. MEŞ ‘Her öğretmen sürekli rehberlik eğitimi almalı ve uygulamalıdır.’, 17. MEŞ 
‘Rehberlik hizmetlerine okul öncesi eğitimden başlanmalıdır.’  Rehberlik istihdamlarının artması, bu alana 
yönelik araç gereçlerin geliştirilmesi gereklidir 

 

YÖNTEM 

Türkiye’de okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği konusunun ele alındığı bu araştırma da nitel araştırma 
yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma, farklı okul öncesi 
öğretmenlerinden faydalanarak bilgi toplamayı, okulların özelliklerinin çocuk üzerindeki etkisinin önemini 
kavradığımız duruma ilişkin, başta devlet okulları olmak üzere kurumlar arasındaki farklılıkları ele almayı 
amaçlamıştır. Bu durumdan ötürü farkında olduğumuz ancak derinlemesine araştırmamız gereken olgulara 
odaklanmamızı sağlayan fenomenoloji deseni, araştırmanın modeli olarak seçilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 
2021). Araştırmanın verilerine doküman analizi, gözlem ve görüşme sorularıyla ulaşılmıştır  

 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada Fırsat Eşitliği hakkında alanda çalışan Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve idarecilerin görüşlerinin 
saptanması amaçlanmıştır. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemlerinden uygun örneklem yoluyla 
belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim öğretim bahar dönemi İstanbul Zeytinburnu 
ilçesindeki anasınıfı ve anaokullarında görev yapan toplam 6 idareci ve 24 öğretmen oluşturmaktadır. 
Belirlenen okullar anasınıfı, anaokulu, özel ve devlet okulları olmak üzere ayrı ayrı ele alınmıştır.  Araştırmaya 
katılan çalışanların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Değişkenler n % 
Yaş 20-30 yaş 16 53 

30-40 yaş 11 37 
40 yaş ve üstü 3 10 

Cinsiyet Kadın 28 93 
Erkek 2 7 

Eğitim Durumu Ön Lisans 2 7 
Lisans 25 83 

Yüksek Lisans 3 10 
Mesleki Katılım 1-5 yıl 12 40 

5-10 yıl 9 30 
10 yıl ve üzeri 9 30 

Mesleki Statü Ücretli 12 40 
Sözleşmeli 6 20 

Kadrolu 12 40 

 

Araştırmaya 24 öğretmen, 6 idareci olmak üzere toplam 30 kişi katılmıştır. Tablo 1’e göre, 12 tane ücretli 
öğretmen, 6 sözleşmeli öğretmen ve 12 kadrolu öğretmen bulunmaktadır. Genç yetişkin yaş grubunda 16 
öğretmen, orta yetişkinlikte 14 öğretmen yer almaktadır.  Eğitim durumu açısından incelendiğinde 
katılımcıların 25’i (%83) lisans mezunuyken, 2’si(%7) ön lisans ve 3’ü(%10) yüksek lisans mezunudur. Ücretli 
olarak çalışan öğretmenlerin çoğunluğu ön lisans Çocuk Gelişimi bölümü mezunu olup sonradan lisansa 
tamamladıklarını belirtmiştir. Mesleki kıdem açısından incelendiğinde ise katılımcıların 9’u (%30) 10 yıl ve 
üzeri kıdeme, 9’u (%30) 5-10 yıllık kıdeme ve 12’si (%40) 1-5 yıllık kıdeme sahiptir. henüz birinci yılında 
olan 4 öğretmen bulunmaktadır. Katılımcıların 28’ i (%93) kadın ve 2’ si (%7) erkek öğretmenlerden 
oluşmaktadır. 
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Tablo2.Araştırmanın Gerçekleştirildiği Okullar 

 
Okul 

 
Türü 

Öğretmen Başına Düşen 
Çocuk Sayısı 

X1 DEVLET  
(Tam Zamanlı-Anaokulu) 

16 

X2 DEVLET 
 (Tam Zamanlı-Anaokulu) 

20 

X3 DEVLET  
(Yarı Zamanlı-Anasınıfı) 

21 

X4 DEVLET  
(Yarı Zamanlı-Anasınıfı) 

25 

X5 ÖZEL  
(Tam Zamanlı-Anaokulu) 

15 

X6 ÖZEL 
(Tam Zamanlı-Anaokulu) 

15 

 

Araştırmanın gerçekleştiği X1 ve X2 okullarında kulüp programı uygulanmaktadır. X1 okulunda kulüp 
derslerine giren alanında eğitim almış kişiler tarafından gerçekleştirilirken X2 okulunda okulun kendi 
bünyesinde çalışan iki öğretmen kulüp dersi vermektedir. X3 ve X4 okulları iki devre olarak çalışmakta, sabah 
ve öğlen olmak üzere toplam dört şube mevcut bulunmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Okul öncesi öğretmenlerinin ve idarecilerin görüşlerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu ile birlikte 9 
açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Sorular, İnönü Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi eğitim programları ve öğretim alanında 2 öğretim üyesinden görüş alınarak hazırlanmıştır. 12 adet 
sorudan oluşan soru formu, iki tane okul öncesi öğretmenine uygulanarak alınan geri bildirimler doğrultusunda 
açıklık ve anlaşılabilirlik bakımından tekrar incelenerek soru sayısı 9’ a indirilmiştir. Son şekli verilen form, 
alınan izin doğrultusunda 24 öğretmene uygulanarak veriler toplanmıştır.  

 

Verilerin Toplanması  

Araştırmada kullanılan makalelere ulaşmak amacıyla ‘‘Google Akademik’’, tezlere ulaşmak amacıyla ‘‘YÖK 
Ulusal Tez Merkezi’’, üniversitenin veri tabanında yer alan kitaplar ve geçmişten günümüze kadar yapılmış 
Milli Eğitim Şura kararlarından yararlanılmıştır. Ele alınan veriler; ‘‘fırsat eşitliği’’, ‘‘ eğitimde fırsat eşitliği’’ 
ve ‘‘okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği’’ anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Saha çalışması yapılarak 
okullar ziyaret edilmiş, taranan literatür çerçevesinde okulların fırsat eşitliği açısından farklılaşma durumları 
öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda incelenmiştir. Öğretmen görüşleri ve gözlemler ile çalışma 
desteklenmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilen nitel veriler betimsel analiz tekniğiyle 
incelenmiştir. Konunun çerçevesi oluşturulduktan sonra toplanılan veriler işlenip tanımlamaların ardından 
yorumlamalar gerçekleştirildi. 

 

BULGULAR 

Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği kapsamında devlet ve özel okullar kadar, devlet okullarının da kendi 
aralarında çocuklara sunulan fırsat ve imkân eşitliği çerçevesinin eşitlik açısından değerlendirmelerine yönelik 
yönetici ve öğretmen görüşleri ile ilgili temalar tablolar halinde sunulmaktadır. Bulguların sunumunda 
araştırma soruları doğrultusunda bir sunum yolu belirlenmiştir. 
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Tablo 3.Katılımcıların Çalıştıkları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Yapısına İlişkin Verdikleri 
Bilgiler Ve Gözlem Sonuçları 

Temalar Kategoriler Katılımcılar 
Sınıf Büyüklüğü Yeterli (10)  

Ö2,Ö10,Ö11.Ö12,Ö13,Ö14,Ö15,Ö16,Ö21,Ö22 
Yeterli değil (14)   Ö1,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9,Ö17,Ö18, 

Ö19,Ö20, Ö23,Ö24 

 
 

Öğrenme Merkezleri 

Müzik merkezi  (3)  Ö2,Ö3,Ö15 

Fen merkezi  (9)  Ö2,Ö5,Ö7,Ö10,Ö11,Ö12,Ö22,Ö23,Ö24 

Dramatik Oyun Merkezi (10) Ö3,Ö5,Ö7,Ö8,Ö10,Ö13,Ö15,Ö18,Ö22,Ö24 

Blok merkezi (8)   Ö3,Ö5,Ö6,Ö7,Ö10,Ö15,Ö16,Ö24 

Sanat merkezi (5)   Ö5,Ö6,Ö16,Ö17,Ö22 

Kitap merkezi (12) Ö2,Ö3,Ö5,Ö7,Ö8,Ö10,Ö13,Ö14,Ö16,Ö17,Ö22,Ö24 

 
Okul Kat Sayısı 

Zemin+2 İ1 
Zemin+2 İ2 
Zemin+2 İ3 

Zemin+4 İ4 

Zemin İ5 

2 İ6 

 

Katılımcıların verdikleri bilgilerden bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

Ö8: Sınıfın fiziki koşullarından dolayı iki adet öğrenme merkezi var. Dramatik oyun merkezi ve kitap merkezi 
aktif kullanılmaktadır. 

Ö15: Sınıflar küçük, mevcudumuz 22 daha önceki çalıştığım yerde 27 idi o sebeple şükrediyorum ancak yine 
de fazla. 

Ö21: Okuma köşesi 

Ö23: Oyun, müzik, fen ve doğa, mutfak merkezi 

İ1:Konum olarak merkezi bir yerde alıyor okulumuz ancak toplu taşımalara uzak. Kütüphane, Oyun odası, 
kültür atölyesi, müzik atölyesi, erken okuryazarlık ve akıl-zeka oyunları sınıflarımız mevcut bulunmaktadır. 
Okulun mimari yapısından ötürü köşe bulunmamaktadır, sınıflar yarım daireyi andıran bir biçimdedir. 

İ2: Okulumuzun büyüklüğü 1650 m2. Kütüphane, yemekhane ve oyun alanlarımız mevcut. 

İ3: Okulumuzda anasınıfına uygun alan yoktu. Sonradan tadilatlar ile eklendi. Oyun odamız vardı ancak özel 
eğitim sınıfı açılınca orayı iptal etmek zorunda kaldık. Park alanımız yok, yan okulumuzda var ancak oraya 
gidip gelmek sıkıntı. Sınıflarımızda internet mevcut, televizyon var o şekilde kullanım sağlanıyor. Sınıflardaki 
çocuklar karma yaş gruplarından oluşmakta (4-5). Gelecek yıl okul bahçemize konteynır sınıfların eklenme 
durumu söz konusu.  

İ4: 7500m2 kapalı alan, 4500 m2bahçe alanı mevcuttur. Sabahçı ve öğlenci grup olmak üzere 4 şubemiz var. 
Oyun odası, kütüphane, park alanı mevcut değil. 

İnceleme yapılan okullara bakıldığında; müzik atölyesi, drama atölyesinden oyun odasına kadar ayrı sınıfları 
olan okul mevcutken bir okulda alan yetersizliğinden çocukların sınıf haricinde kullanım sağlayabilecekleri 
tek alan olan oyun odası başka bir sınıfa dönüştürülmüştür. Anaokulları hariç diğer okullarda çocuklar için 
ayrılmış bir bahçe alanı yoktur. Sınıfta 10’dan az, 20’den fazla çocuk olmamalı olarak belirtilen okul öncesi 
yönetmeliği dikkate alındığında araştırma kapsamındaki okulların birinde 25 çocuğun olduğu görülmüştür. 
Zümre başkanları toplantısında farklı ilçelerden bir araya gelen öğretmenler arasında sınıfında 30’a yakın 
çocuğun olduğunu belirten öğretmenler olmuştur. 
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Tablo 4. Katılımcıların Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan El Ele Okul Öncesi Eğitime, Eğitim Setlerine 
İlişkin Görüşleri Ve Ek Kaynak Kullanma Durumları 

Tema Kategoriler Katılımcılar 
 
 
 
 

 
Eğitim Setleri 

Mathozone (7) Ö1,Ö2,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9 
Elektroy 

(Sekizde Sekiz) 
(7) Ö1,Ö2,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö9 

Minik Ada Yayınları (1) Ö11 
Hepsi Çocuk (3)  Ö10,Ö18,Ö19 

Yumurcak Yayınları (2)  Ö12,Ö13 
Blok Eğitim Seti (1)  Ö13 
Adedo Yayınları (1)  Ö14 

Alpino Çocuk Seti (2)  Ö18,Ö19 
Turuncu Balon, Timaş (2)  Ö23,Ö24 

Morpa Kampüs, 
Pearson Yayınları 

İ5 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin El Ele Okul Öncesi Eğitime eğitim setlerine ek olarak farklı yayınlar 
kullandıkları görülmektedir.  

Ö13: Yumurcak yayınları ve Blok eğitim setini kullanıyorum ancak bir daha ki sene almayacağım. Çünkü 
yetişmiyor. 

Ö15:El ele eğitim setlerini kullanıyorum. Başka kaynakta kullanıyorum ancak resmi olmadığı için bunu 
söylemem doğru olmaz. Ancak veli imzası alarak kullandık, istiyor musunuz-evet. Çoğunlukla istiyorlar zaten. 
El ele eğitim setini beş yaş için basit buluyorum. 

Ö17: Hayır kullanmıyorum. 

Ö21: Doğa okullarının kendi yayınları, Morpa Kampüs İngilizce Pearson yayınları 

Ö23, Ö24: Turuncu Balon ve TİMAŞ yayınları. 

İ3: Okulumuzda el ele eğitim seti dışında başka kaynaklarda kullanıyoruz. 

Devletin eşitlik sağlamak adına her okula aynı kitabı göndermektedir ancak içerisindeki eksiklikler ile bir 
anlamda bu eşitsizliği kendisi ortaya koymaktadır. Her okul farklı kaynak kitaplar, eğitim setleri 
kullanmaktadır. Farklı yayınlarla süreci yöneten çocukların öğrendikleri de ister istemez farklılaşmaktadır. Bu 
noktada da yine eşitsizlik karşımıza çıkmaktadır. Kullanılan kaynak ve materyaller incelendiğinde bir 
anaokulunun tüm sınıflarında aynı yayın ve eğitin setlerinin kullanıldığı, diğer okul öğretmenlerin kendi 
belirttikleri yayınların veliler tarafından karşılanmasıyla farklı yayınlar kullandıkları görülmüştür. Kurumsal 
bir özel anaokulu ise El ele eğitim setini kullanmayıp, kendi yayınları ve ek kaynaklardan yararlandıklarını 
ifade etmiştir. Kullanılan kitap içerikleri ile her çocuğa farklı kazanımlar sağlanmaktadır.  

 

Tablo 5.Okulların Alan Gezisi Ve Okul İçi Aile Katılımını Uygulamaya Yönelik Aktiflik-Pasiflik Durumları 

Etkinlik Kategoriler Okullar 
 

Alan Gezisi 
Yapılıyor X1, X3 

Yapılmıyor X2, X4, X6,  X5 

Aile Katılımı Yapılıyor X1, X5 

Yapılmıyor X2, X3, X4, X6 

 

Ö10: Veli katılımı bir tek anneler günü etkinliğinde yapıldı. Pandemiden dolayı okul dışı etkinlikler 
yapılmamaktadır. 

Ö19: Sınıf mevcudunun kalabalık olması ve veli profili neticesinde okul dışı etkinlikler uygulanmamaktadır. 

İ3: Alan gezileri yapıyoruz. Yakın zamanda bir doktor kliniğini ziyaret ettik. Yakınımızda bulunan tıbbi bitkiler 
bahçesine gidildi. Her ay bir planlamamız yok, öğretmen arkadaşlar ayarlıyorlar bizlerde servis-ulaşım 
konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
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İ5: Ailelerin sınıflara girerek yaptıkları herhangi bir katılım yapılmamaktadır. Ancak veli bilgilendirmeye 
yönelik gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde ailelerin çoğu katılım sağlamaktadır. Alan gezisi yapmıyoruz.  

Okulların çoğu pandeminin getirdiği şartlardan ötürü bu aktivitelere yer vermediğini belirtmiştir ancak 
özellikle pandemi sürecinde evlerde tıkalı kalan çocukların risk ortamının hafiflediği günümüzde geleceğe 
yatırım yapılamıyorsa bile hiç değilse geçmişi tedavi etmek adına okul dışı etkinliklerle desteklenmesi 
gerekmektedir. Alan gezisi muhakkak okuldan uzak yerlerin keşfi anlamına gelmemektedir. Okul bahçesine 
çıkıp incelemeler yapmakta bir alan gezisi olabilir ancak görülmektedir ki çocukların çıkabileceği bir bahçe 
alanı dahi bulunmamaktadır. Aile katılımının da önemi tartışılmaz bir gerçektir ancak burada da ailelerin okula 
ve çocuğunun eğitimine karşı tutumu, okulun aileye bakış açısı olmakla beraber okul-aile ilişkileri etkili 
olmaktadır. 

 

Tablo 6. Katılımcıların Mesleki Gelişimin Önemine İlişkin Görüşleri Ve Mesleki Yeterlilikleri 

Kurs ve Eğitim Programları Katılımcılar 
Çocuk Yazarlığı Eğitimi (1) Ö1 

Masal Anlatıcılığı (6)  Ö1,Ö5,Ö11,Ö10,Ö15,Ö19  
Akıl Zeka Oyunları (4)  Ö1,Ö5,Ö6,Ö15 

Duygu Düzenleme Eğitimi (1)  Ö1 
Ukulela Sertifikası (1) Ö1 

Kabataş Oyun ve Müzik Sertifikası (1)  Ö2 
Drama Eğitimi (10)Ö1,Ö2,Ö3,Ö5,Ö6,Ö8,Ö9,Ö18,Ö21,Ö24 

İlk Yardım (2)  Ö3,Ö15 
İş Sağlığı ve Güvenliği (2)  Ö4,Ö5 

Özel Eğitim (7)  Ö3,Ö4,Ö6,Ö9,Ö14,İ3,Ö18 
Montessori Eğitimi (1)  Ö5 

Okul Aile İşbirliği Geliştirme Kursu (1)  Ö5 
Duygu Koçluğu (1)  Ö8 

Lego Eğitimi (1)  Ö8 
Oyun Terapisti (1)  Ö12 

Ekolojik Okuryazarlık (1) Ö11 
Okul Öncesinde İngilizce Eğitimi (2)  Ö13,Ö14 

Etkinlik Kitabı Yazarlığı (1)  Ö10 
İşaret Dili (1) Ö10 

İnteraktif Kitap Okuma Projesi (1) Ö10 
e-Twinning Projesi İ5 

Camridge Eğitim Yeterlilik Sertifikası İ5 
E-Proje Sertifikası İ5 

 

Ö1: Değişen teknoloji, kültürel farklılıklar nedeniyle hitap ettiğimiz kesime yönelik kendimizi geliştirme 
zorunluluğu içindeyiz. Teknolojiden yararlanmaya çalışıyorum. Web2.0 araçlarından yararlanma çalışmaları 
yapıyorum. 

Ö5: Gelişen teknoloji, yeni yöntem teknikleri her öğretmenin öğrenmesi hem öğrencilerine fayda sağlamakta 
hem de öğretmenin mesleki doyum alabilmesi için önemlidir. 

Ö7: Sürekli gelişme, değişme ve yeniliklere açık olarak gelecek nesillere ışık ve umut olmaktır. Çeşitli seminer, 
program ve derslere katılarak kendimi geliştirmekteyim. 

Ö20: Çağa ayak uydurmak. Seminer, kurs ve eğitimlere katılarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 

İ3: Mesleki anlamda okul öncesi eğitimine yönelik katıldığım bir eğitim yok ancak hizmet içi eğitimlere 
katılıyorum. Özel eğitim konusunda eğitim aldım. 

İ5: İki üniversite bitirdim. İki ödülüm, üstün başarı belgem, altı başarı ve beş teşekkür belgem var. 

Öğretmenlerin katıldıkları eğitim programları hizmet içi eğitimde uzaktan alınan eğitimler üzerinde 
yoğunlaştığı görülmüştür. Drama eğitiminde görülen fazlalık durumu incelendiğinde öğretmenlere sıklıkla 
uyguladıkları etkinlik türünün neler olduğu sorulduğunda bu grupta yer alan öğretmenlerin hiçbiri dramaya 
yer vermemiştir. 
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Tablo 7.Katılımcıların Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliğine İlişkin Görüşleri 

Eğitimde Fırsat Eşitliği denilince aklınıza ilk gelen husus 
nedir? 

Katılımcılar 

Ayrım gözetmemek 
 (din-dil-ırk-cinsiyet) 

(2) Ö22,Ö24 

Eşit imkanlara sahip olmak (6) Ö3,Ö4,Ö8, Ö15, Ö17, Ö19 
Her çocuğun aynı şartlarda eğitim alması (6) Ö5, Ö7, Ö14, Ö12, Ö11, Ö20 

Maddi olanakların yetersizliği (3) Ö1,Ö16,Ö23 

Gelişmişlik farkı (2) İ3,İ5 

Her çocuğun okul  
öncesi eğitim alması 

(2) Ö6,Ö13 

Her çocuğun desteklenmesi (1)  Ö18 

 

Katılımcıların görüşlerinden bazıları şunlardır: 

Ö1: Her çocuğun aynı imkanlara sahip olabileceği öğretim alanlarında bulunabilmesi. Maddi olanaksızlığın 
eğitim şartlarını etkilememesi 

Ö15:Fırsat eşitliği, ben Yüksekova da da görev yaptım. Orada köy okulundaydım şartların elverişsizliğinden 
dolayı merkezdeki bir okula geçiş yaptım. Elektrik, su, tuvalet hiçbir şey yoktu, camlar tahtalarla kapatılmıştı 
ve biz 3 öğretmen atanmıştık.  Orayı gördükten sonra fırsat eşitliği diye bir şey yok. Burada eksikliklerimiz 
olsa da cennet olarak nitelendiriyorum. Anaokulu ve anasınıfı olarak değerlendirdiğimde anasınıflarında 
imkânlar bir tık daha düşük ancak çalışma bakımından anasınıfları daha rahat. 

Ö18: Her çocuğun kendi potansiyeli doğrultusunda en üst düzeye çıkarmak için desteklenmesi 

İ3: Her çocuk için okul öncesinin zorunlu olmasından yanayım. Ama tabi şartların eşitlenerek zorunlu 
olmasından yanayım. Personel açısından, donanım açısından… Okulumuzun bulunduğu bu çevrede gelecek 
yıl 1.sınıfa başlayacak olup daha önce anasınıfına gitmemiş 11 çocuk varmış. 

 

Tablo 8. Katılımcıların Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliğini Engelleyen Etkenlere İlişkin Görüşleri 

Okul Öncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği ilkesinin uygulanmasını engelleyen en 
önemli etken olarak ne söyleyebilirsiniz? 

 
Katılımcılar 

İmkânsızlıklar (1)   Ö14 

 
Sosyoekonomik Şartlar 

(9)  
Ö1, Ö3, Ö8,Ö10, Ö16,Ö5, Ö11,Ö20, 
Ö24 

Okul sayısının az olması (2)   Ö7,Ö12 

Aile eğitim düzeyi (4)  Ö6,Ö12, Ö13,Ö18 

Devlet okullarının şartları (1)   Ö15 

 

Ö7: Okulların az olması ve ekonomik düzeyin yetersizliği  

Ö12: Yeterli düzeyde okul olmaması, veli kapasitesi ve görüşlerinin düşük düzeyde olması 

Ö13: Ailelerin eğitim ve bilgi düzeyleri 

Ö14: Kırsal alandaki imkânsızlıklar. Yerleşim yeri, iklim ve çevresel faktörlerden dolayı şehir ve kırsal 
alanlardaki öğrenciler aynı şartlarda eğitim göremiyor. 

Ö15:Aileler ve parasızlık, devlet okullarının şartlarının elverişsizliği fırsat eşitliğini engelleyen faktörlerdir. 
Aylık 120 TL aldığımız aidat hiçbir şeye yetmiyor. Aileler ile yaşadığımız genel sıkıntılar bir etkinlik tiyatro 
vs olduğunda genellikle para vermek istemiyorlar. 

İ3: İlkokul bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız anaokullarındaki sınıflar arasında işler biraz değişiyor. 
……okulları hepsi devlet okulu ama ister istemez donanımsal, fiziki şartlar işlevsel olarak farklılık gösteriyor. 
Öğretmenler tatminsizlik yaşıyor, mesleki doyuma ulaşamadıklarını düşünüyorum. Veli profillerindeki 
farklılıklar öğretmenleri etkiliyor.  
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 TARTIŞMA ve SONUÇ  

Araştırmanın konuları incelendiğinde dört tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar; mekânın fiziki özellikleri, 
kullanılan eğitim setleri, mesleki yeterlilikler ve fırsat eşitliği temalarıdır. Oluşturulan bu temalara ulaşılan 
bulgularla alt amaçları açıklayacak şekilde yer verilmiştir. 

Araştırmanın gerçekleştirildiği okulların verildiği Tablo2 de öğretmen başına düşen çocuk sayısı 
incelendiğinde ortalama 18 civarında değişmekte olduğu görülmüştür. Micozkadıoğlu ve Berument (2011) 
yaptıkları araştırmada sınıftaki çocuk mevcudunun artmasının akademik başarı üzerinde olumsuz etki 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Toprak ve Güneş (2019) tarafından yapılan bir başka çalışma da sınıf 
mevcudunun kalabalık olması, eğitim etkinliklerinin niteliğini düşürdüğü ve sınıf yönetiminde problemlere 
sebep olduğuna ulaşılmıştır. Sınıfların çok kalabalık olması; öğrenci başına düşen alanın ve araç-gereç 
sayısının azalmasına, öğretmenin sınıf disiplinini sağlamakta zorlanmasına neden olacaktır. Gözlem yapılan 
okullar arasında bir ve altı numaralı okullardaki sınıflar küçük bulundu. Diğer okulların sınıfları her ne kadar 
küçük olmasa da mevcuttan ötürü çocuk başına düşen alan dar kalmaktadır. 

Alt amaç olarak belirlenen okul ve sınıfların fiziksel yapısı arasında farklılıkların incelendiği Tablo 3’te; 
katılımcıların çalıştıkları okul öncesi eğitim kurumlarının fiziksel yapısına ilişkin verdikleri bilgiler ve gözlem 
sonuçlarına göre incelenen okul ve sınıflar; büyüklük, konum, mekânsal ve materyal olarak donanım ile süreçte 
aktiflik bakımından farklılıklar göstermiştir. Sınıfların gözlem sonucu genel anlamda küçük, çocuk sayısının 
fazla olduğu, eğitsel anlamda materyallerde görülen eksiklikler doğrudan göze çarpan unsurlar olarak 
karşımıza çıkmıştır. Anaokullarının anasınıflarına göre imkânlarının daha geniş olduğu görülmektedir ki bunu 
X3 okulunda çalışan İ3 ve daha önce anaokulunda çalışmış şuan da anasınıfında çalışma hayatına devam eden 
Ö15 numaralı katılımcıda ifade etmiştir. Okulların fiziki donanımı incelendiğinde anaokulu bünyesindeki iki 
devlet okulunda ve kurumsal bir özel anaokulunda, araştırma yapılan diğer okullara kıyasla şartların daha 
elverişli olduğu buna ek olarak kendi içlerindeki farklılıklarda fark edilmektedir. Okulların velilerden tahsis 
ettiği aidat farklılıkları da okulların şartlarını belirleyici etken olarak görmek mümkündür. 200 TL den 6000 
TL ye kadar farklılık gösteren aidat durumu çocuklara sunulan imkânların eşitsizliğini yansıtmaktadır. İki 
okulda oyun odası ve bahçe alanı mevcutken diğerlerinde yoktur. Kitaplıklar incelendiğinde çocukların yaşına 
uygun olmayan kitapların bulunduğu, az sayıda kitapların olduğu görülürken aynı zamanda kütüphanesi olup 
çeşitli kitapların mevcut olduğu kurumda mevcuttur.  

Sınıf mevcudu açısından öğretmen başına düşen çocuk miktarı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne 
ters düşmüyor olsa da sınıfın fiziki şartları göz önüne alındığında çocuklara ayrılan dar alanlar dikkat çekmiştir. 
Öğretmenlerin öğrenme merkezlerini sınıfın fiziki koşullarından dolayı istedikleri şekilde kullanamadıklarını 
belirttikleri görüşlerde bunu destekler niteliktedir. 

Alt amaçlardan kullanılan kaynakların farklılaşma durumlarının incelendiği Tablo 4’te Okul öncesi eğitim 
kurumlarında kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan El Ele Okul Öncesi Eğitime kaynak 
kitapları; öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda yeterli bulunmamakta ek kaynaklar kullanıldığı 
belirtilmektedir. Her okul ve öğretmen tarafından farklı kaynakların kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır. İki 
öğretmen farklı kaynaklardan faydalandığını belirtse de yayın olarak resmi olmadığı için isim vermek 
istememiştir. Balantekin ve Kartal (2017) okul öncesi etkinlik kitaplarının yazı farkındalığının 
geliştirilmesinde yeterli olmadığını ve programdaki kazanım ve göstergelerin tam olarak desteklemediği 
sonuçlarına ulaşmıştır.  

Alt amaçlardan öğretmen yetkinlikleri çerçevesinde katılımcıların mesleki gelişimin önemine ilişkin görüşleri 
ve mesleki yeterliliklerine bakıldığında hizmet içi eğitimlerden drama eğitimi, masal anlatıcılığı ve özel 
eğitime katılım sayısının fazla olduğu görülmektedir. Demografik bilgilerin yer aldığı Tablo1den hareketle 
ücretli olarak çalışan öğretmen sayısı kadroludan fazladır. Atama yerine, ücretli olarak çalışan öğretmenlerin 
çoğunlukta olması eğitim niteliğinin düşük olması tahmin edilebilir bir husustur. Öğretmenlerin 16 sı tam 
zamanlı çalışırken 8 i yarı zamanlı çalışmaktadır. Tam zamanlı çalışan öğretmenlerin çoğunluk olarak ücretli 
statüsünde olduğu görülmüştür. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılardan ötürü bazı öğretmenler tam zamanlı 
olarak çalışmak mecburiyetinde olduklarını belirtmiştir. Tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak çalışan 
öğretmenlerin çocuklara yönelik empatik eğilimlerinde çalışma şeklinden kaynaklı farklılık olup olmadığının 
incelendiği Çelik ve Çağdaş (2010) tarafından yapılan bir araştırma da çalışma biçimini öğretmenlerin 
kendilerinin tercih etmiş olabilecekleri, benzer eğitim kurumlarından benzer programlarla yetişmiş 
olabileceklerinden empatik eğilimlerinde farklılık görülmemiştir. Anaokulu ve anasınıfında çalışmış 
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öğretmenlerin tecrübelerine dayanarak anaokullarında günlük plana uymada sıkıntılar yaşandığı, etkinlikleri 
yetiştirme konusunda zaman yetmediği değinilen başka bir durumdur. Çalışma şeklinin çocukların eğitim alma 
açısından değerlendirildiği bir başka çalışma da tam gün eğitim alan çocukların yarım gün eğitim alanlara göre 
bazı alanlarda daha başarılı oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğrenme merkezlerine ait sorulan sorularda 
teorik anlamda bilgi eksikliği ya da yanlışlığı da görülmüştür. Merkezlerden köşe olarak bahsedilmesi, 
dramatik oyun merkezini evcilik-mutfak merkezi olarak nitelendirilmesi; etkinlik türlerine, anadili etkinliği-
kitap okuma etkinliği-yaparak yaşayarak öğrenme etkinliği örneklerinin verilmesi ve değerlendirme 
yöntemlerinin sorulduğu soruya sınırlı sayıda öğretmenin soru cevap yöntemini kullandığını belirtip genel 
anlamda gelişim gözlem ve portfolyodan bahsedildiği görülmüştür. Hikâye tamamlama yaparak değerlendirme 
gerçekleştirdiğini belirten bir öğretmen hariç diğer katılımcılardan farklı bir yanıt alınmamıştır. 

Velinin eğitim sürecindeki yeri okul içi aile katılımı ve alan gezileri kapsamında değerlendirilmiştir. Aile 
katılımı ve alan gezisi etkinliklerine yer verme durumları incelendiğinde devlet anaokullarının birinde alan 
gezisine ayda bir iki defa mutlaka yer verilirken, araştırma kapsamında yer alan diğer okullarda yapılmadığı; 
buna sebep olarak servis ayarlama güçlüğü ve ailelerin isteksizliği gösterilmiştir. Aynı anaokulunda aile 
katılımı da her çocuk için düzenli bir şekilde uygulanırken diğer okullar pandemiyi sebep göstererek 
yapmadıklarını belirtmişlerdir. İki okul tarafından, yıl içerisinde sadece anneler günü için yapılan çalışmada 
annelerin davet edildiği görüşmeye kaydedilen bulgular içerisindedir. Veli profilleri incelendiğinde bir devlet 
anaokulu ve özel anaokulunda genel olarak üniversite mezunu ve çalışan ebeveyn profili varken diğer okulların 
çoğunluk lise mezunu ve ev hanımlarından oluşan normal gelirli ailelerden oluştuğu görülmüştür.  
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça çocuğun okula yönlendirilmesi ve eğitimine devam etme şansının 
artması da eşitlik kapsamında durumu aileye indirgemektedir (Buyruk, 2008). Aile katılımının çocuk, aile ve 
öğretmen açısından birçok yararı bulunmaktadır.  Çocukların okula karşı olumlu tutum geliştirmelerini, başarı 
ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlarken; ailelerin okula ve kendilerine güvenleri artmakla beraber 
öğretmen ile daha çok iletişim halinde olmaları öğretmen açısından da eğitim süreci kolaylaştıran bir etken 
olmaktadır (Atış Akyol, Ata Doğan ve Durmuşoğlu, 2021). Araştırmanın yapıldığı bu okullarda; okullara 
ailenin davet edilmemesi, çocuklarla birlikte etkinliklere katılımının sağlanmamasına pandemi ve ailelerin 
tutumları sebep olarak gösterilmiştir.  

Ebeveynin okuryazar olmasının, okulu terk davranışında azaltıcı etkileri olduğu bilinmektedir. Hanede fert 
başına düşen gelirin artması, oturulan evin kira olmaması da okula devamlılığı belirleyici etki yapan ekonomik 
etmenler olarak öne çıkmaktadır. Velilerin eğitim düzeyleri ve maddi olanaklarının yüksek olduğu eğitim 
kurumlarında çocukla ilgili etkinlik ve aktivitelere katılımlarının daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Okullardan biri bu kıstaslara sahip olduğu halde ebeveynlerle etkileşimi daha ziyade onlara yönelik düzenlenen 
eğitim programlarında gerçekleştiği, okula gelerek birebir çocuklarla etkinlik yapmadıkları belirtilmiştir. 
Bilaloğlu ve Arnas (2019) ın çalışmasında ebeveynlerin öğretmenlerle yaşadığı iletişim sorunları, aile 
katılımında zorluk yaşamalarına sebep gösterilmiştir. Öğretmenin iletişim becerisinin yüksek olması burada 
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmıştır.  

Eğitimde Fırsat Eşitliği denilince akla gelen husus ile fırsat eşitliğine engel olan etkenler hemen hemen 
benzerlik göstermiştir. Eşit imkânlara sahip olmak ve herkesin aynı kalitede eğitimden yaralanması gerektiğini 
belirten öğretmenler bunu engelleyen faktör olarak sosyoekonomik şartlar ve ailenin eğitim düzeyini sebep 
olarak göstermiştir. Kaliteli bir okul öncesi eğitim ile çocukların gelişimleri arasındaki ilişkinin incelendiği 
pek çok alan yazın taramasında Polat (2014) tarafından olumlu niteliklere sahip okul öncesi kurumlarında 
eğitim gören çocukların yaratıcılık becerilerinin arttığı görülmüştür.  Sınıflardaki gerekli düzenlemelerle 
çocukların bilişsel gelişim düzeyinin arttığı ancak fiziksel gelişim düzeylerinin azaldığı, öz bakım becerileri 
ve uyum davranışları arasında herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özel okullara yönelik oluşan 
her zaman daha kaliteli bir eğitim öğretim ortamı sağladığı düşünüldüğünde bunun her zaman doğru olmadığı 
devlet okullarında da pek çok fark yaratacak çalışmaların olduğu, sadece özel devlet farklılığı değil devlet 
okullarının da kendi içinde farklılıklar barındırdığı görülmüştür. Okul öncesi eğitime katılım oranının eşitlik 
için yeterlilik sağlamada bir kıstas olmakla birlikte yeterli bir ölçüt olmadığı açıktır. Eğitim sistemlerinin 
herkese eşit uygulanması gerekliliğinden, aynı tip birey yetiştirme amacı çıkarılmamalıdır (Özdemir ve Gürlen, 
2019; Aktaran: Gürültü ve Alcı, 2020).  Birçok yerde katılım oranı yüksek olabilir ancak bu kurumlardan 
mezun olan çocukların edindiği beceriler de göz önüne alınmalı ona göre değerlendirmeler yapılmalıdır. 
Çocukların mezun oldukları kurumun donanım açısından kendilerine kattıkları artı ve eksi yönleriyle ele 
alınmalıdır.  
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Araştırma kapsamında yapılan karşılaştırma özel-özel, özel-devlet ve araştırma da öncelikle ele alınan konu 
bakımından devlet-devlet arasında farklılıklar gözlem ve görüşler ile aktarılmıştır. Eğitim ortamlarında 
kullanılan fiziki değişkenlerin ne şekilde ve nasıl kullanıldığı,  rehberlik servisi-laboratuvar-revir-kütüphane 
varlığı veya yokluğu, okula karşı tutumu, öğretim programlarında kullanılan kaynaklar, öğretmenlerin mesleki 
yeterlilikleri çocuğun başarısını ve eğitimin kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir (Çelik ve Kök, 2007). 
Çocuklara sağlanan zengin öğrenme ortamları onların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarının 
gelişmesini sağlamakla beraber öğretmenin de etkinlikleri verimli bir şekilde uygulayabilmesine olanak tanır 
(Kubanç, 2014).  

 

 

ÖNERİLER 

*Eğitim öğretimde denetimlerin artması sağlanarak çocuklar için uygun olmayan kurumlarda fiziki 
düzenlemelere gidilmeli, çocukların düzeyine uygun fiziki düzenlemeler yapılmalıdır. 

*Okullar da El Ele Okul Öncesi Eğitime etkinlik kitapları dışında farklı yayın ve eğitim setleri 
kullanılmaktadır. Bakanlık tarafından okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan farklı kaynakların denetimi 
yapılmalıdır. 

*Bazı devlet ve özel okulları El Ele eğitim setleri haricinde yeni eğitim setleriyle eğitimi desteklerken bazıları 
yetersiz kalmaktadır. Bakanlık yeni eğitim setleri hazırlayarak okul öncesi eğitim kurumlarını desteklemelidir. 

*Çocuğun eğitimini etkileyen önemli faktör olan özellikle ekonomik anlamda yetersiz olan ailelerin 
bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

*Araştırmanın gerçekleştiği okullarda kadrolu öğretmenden çok, ücretli öğretmen olduğu görülmüştür. 
Öğretmen nitelikleri ve okullardaki ücretli öğretmen olarak çalışan öğretmenlerin fazlalığı göz önünde 
bulundurulduğunda alanında eğitim almış kişilerin kadrolu olarak istihdam edilmesi sağlanmalıdır.  

Okul öncesi öğretmenleri mesleki gelişim açısından desteklenmelidir. 
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ÖZET  

Değerler hayata, insan davranışlarına yön veren, neşe ve huzur getiren ilkelerdir. “Değer eğitiminin amacı; 
öğrencilerde sorumluluk, merhamet, dürüstlük gibi temel ahlaki, kültürel ve manevi değerlerin geliştirilmesi, 
içselleştirilmesi ve bu değerlerin davranışa yansımasını sağlamaktır. Eğitim, bireyin ve toplumun 
sosyoekonomik durum, adalet, sorumluluk, hoşgörü gibi ahlaki gelişimde önemli bir rol oynamaktadır. Bir 
Çin deyimi olan “Bir ülkenin kaderi sınıftaki dört duvar içinde şekillenmektedir” okulun değerler eğitimindeki 
önemli rolüne vurgu yapmaktadır. Değerlerin öğretilmesi ile ilgili çok farklı yaklaşım, strateji  ve teknikler 
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazıları şunlardır: Telkin Yöntemi, Değer Açıklama, Değer Analizi,  Ahlaki 
Muhakeme Yöntemi, Hizmet ederek değer öğretimi, Model olma, örtük program, gözlem yoluyla değerler 
eğitimi, Ödül ve Ceza yoluyla değer öğretimi vb. Değerler eğitiminde amaçlara ulaşmanın en iyi yöntem 
olarak, tüm yaklaşımların bir arada kullanılmasının gerekliliğini savunan bütüncül (karakter eğitimi, adil 
topluluk okulları) yaklaşımları da bulunmaktadır. Bu yaklaşımların bazıları öğretmenin aktif olduğu öğretmen 
merkezli iken, bazıları ise öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlardır. Okullarda değerlerin etkili bir şekilde 
öğretilebilmesi için, öğretmenlerin bu stratejileri bilmeleri ve ilgili değerin öğretilmesinde etkili olabilecek bir 
yöntem belirlemesi önem arz etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın  okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim  
programlarında  değerlerle ilgili çok sayıda  kazanım örnekleri mevcuttur. Okulda öğretilen değerin  öğrenciler 
tarafından içselleştirilmesi ve bireysel olarak veya grup içinde  davranışa dönüşebilmesi, ancak okul dışında 
bu değer ile ilgili projelere ve etkinliklere katılmaları ile mümkün olabilmektedir. Ders içi ve ders dışı 
etkinlikler aracılığıyla, işbirliği, liderlik, takım çalışması gibi değerler kolaylıkla geliştirilebilir.  

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlere değer eğitimi ile ilgili yaklaşım, stratejileri ve teknikleri tanıtmak ve 
bunların uygulanması ile ilgili çocukların seviyelerine uygun etkinliklere örnekler  sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Değer eğitimi, değer eğitimi yaklaşımları,  değer eğitimi stratejileri  

 

ABSTRACT 

Values are the principles that guide life and human behavior and bring joy and peace. The aim of values 
education is to develop and internalize basic moral, cultural and spiritual values such as responsibility, 
compassion and honesty in students and to reflect these values  to behavior. Education has an important role 
in the development of the individual and society, socioeconomic status and moral development such as justice, 
responsibility and tolerance. A Chinese saying, “The fate of a country is shaped within the four walls of the 
classroom,” emphasizes the important role of school in values education. 

 There are many different approaches, strategies and techniques for teaching values. Some of these approaches 
are:, Inculcation, Moral development, Analysis, Values clarification, and action learning.Value Clarification 
Method, Value Analysis Method, Value Teaching by Serving, Modeling, Hidden Curriculum, Value Teaching 
through Reward and Punishment. There are also holistic approaches (character education, fair community 
schools) that argue that all approaches should be used together as the best method to achieve goals in values 
education. Some of these approaches are teacher-centered in which the teacher is active, while others are 
student-centered approaches. 

To teach values effectively, it is important for teachers to know these strategies and to determine which  method 
that can be effective in teaching the relevant value. There are many examples of objectives related to values 
in the preschool, primary and secondary education programs of the Ministry of National Education. The value 
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taught at school can be internalized by students and transformed into behavior individually or in groups, only 
if they participate in projects and activities related to this value outside of school. Values such as leadership, 
cooperation, leadership, teamwork through in-class extracurricular activities can be developed easily. 

The aim of this study is to introduce values teaching  approaches, strategies and techniques and implementation 
activities of them   for the level of children.  

Keywords: Values teaching, Values teaching approaches, Values teaching strategies  

 

GİRİŞ  

Değer eğitimi; ahlaki, kültürel, manevi olarak gelişimi, doğru karar vermeyi ve bunları hayatta  içselleştirme 
yeteneğini geliştirmeyi kapsamaktadır. Bireylerin kişisel ve sosyal gelişiminde değer eğitimi, hayatın temel 
taşı haline gelmesinde önemli rol oynamaktadır. Mekala (2017: 1) nasıl ki temeli olmayan bina ayakta 
kalamazsa, temel değerler olmadan sağlam bir karakter oluşturulamayacağına dikkat çekmektedir.. Değer 
temelli eğitim, eğitim programlarına  sorumluluk, çalışkanlık,  mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük,  sevgi 
gibi değerleri entegre ederek  insanın entelektüel, fiziksel, ruhsal ve etik açısından   çok yönlü hedeflere 
ulaşmayı amaçlamaktadır. Değerler eğitimi evde, her kademedeki okullarda,  hapishanelerde vb.  
yapılabilmektedir.  

 

Değer Eğitiminin Amaçları:  

Değer temelli eğitimin hedeflerinden bazıları şunlardır:  

 Kişisel ve sosyal yaşamlarında sorumlu vatandaşlar yetiştirmek.  

 İşbirliği, merhamet, doğruluk, alçakgönüllülük, dürüstlük, azim gibi değerleri geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak. 

 Devletin egemenliğini, birliğini ve bütünlüğünü anlamak, takdir etmek, desteklemek, korumak  ve 
geliştirmek. 

 Bilimsel araştırma ruhunu  ve özgün ve bağımsız olma kapasitesini geliştirmek. 

 Fiziksel, entelektüel, ahlaki, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişime elverişli bilim eğitimi sunmak. 

 İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi sağlamak. 

 Bireyin ve toplumun onuruna saygı duymak vb.  

 

Değerler Eğitiminde Öğretmenin Rolü Öğretmenin Rolü 

Okullarda öğretmenler  etik davranışları öğrencilere öğretmede rol model olarak önemli bir rol 
oynamaktadırlar. Öğretmenler,  eğitim programı kapsamında  ve program dışı çok farklı etkinlikler 
düzenleyerek,  öğrenciler arasında çok farklı ahlaki nitelikleri teşvik edebilir. Dil, sosyal bilgiler gibi farklı 
derslerin öğretilmesinde sevgi,  fedakarlık, dürüstlük, doğruluk ve  öz denetim gibi ahlaki niteliklere vurgu 
yapabilir. Drama, oyunlar ve spor faaliyetleri öğrencilerin ahlaki duygularına hitap edilebilir. (Kumari, 2003: 
1311) 
Sharma (2006) çalışmasında ,  öğretmen adaylarının öğretmenlik yeteneği, entelektüel seviyesi ve ahlakı 
arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit etmiştir. .   

Mohan ve Subashini (2106) değer eğitiminde öğretmenlerin rollerinden bazılarını şu şekilde sıralamaktadır:   

1) Okulda sevgi, güven ve güvenlik ortamının yaratılmasına yardımcı olmak. 

2) Çocuğu ve onun gelişim özelliklerini anlamak ve yöntemleri onlara uyarlamak. 

3) Değer eğitimini somut durumlarla ilişkilendirmek. 
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4) Çeşitli ortak müfredat etkinlikleri yoluyla değerler eğitimi düzenlemek. Çocukların yaşayarak öğrenmesine 
fırsatlar sunmak.  

5) Kasıtlı doğrudan değer eğitimini kullanmak 

6) Öğretilen konu ne olursa olsun, eğitimi bir değer eğitim aracı olarak işlev gördüğünü  unutmamak. 

7) Öğretmenlerin tüm kişiliklerinin  çocukları  etkilediğini  bilmek. 

8) Öğrencilere iyi örnek olmak ve öğrencilerle ilişkilerde dürüst olmak.  

9) Çocuklara mantıklı bir müzakere ve düşünceden sonra bir şeyler yaptırmak.. 

10) Değerler tek başına öğretilemeyeceği için öğretmenin öğrencileri düşünebileceği, içselleştirebilecekleri ve 
eyleme dönüştürebilecekleri deneyimler ve durumlar sağlamak.      

Değerler eğitimine yönelik iki ana yaklaşım vardır, bazıları bunu bir dizi değerin telkin edilmesi veya iletilmesi 
olarak görür. Diğerleri ise, insanların neyin kendileri ve toplum için iyi davranış olduğunun farkına 
varmalarına yol açan Sokratik bir  yaklaşım ile mümkün olabileceğine inanmaktadırlar. Aşağıda bazı değer 
yaklaşımlarına yer verilmektedir.  

 

1- Örtük Program Aracılığıyla Değerler Öğretimi 

“Örtük program” kavramı, öğrencilerin okuldayken uymaları ve öğrenmeleri beklenen yazılı olmayan 
kuralları, değerleri ve normatif davranış kalıplarını ifade etmektedir. Başka öğrencilerin görüşlerine saygı 
duymak, dakiklik, otoriteye saygı, eşitlik ve merhamet gibi değerler, okullarda dezavantajlı öğrencilere yardım 
edilerek, kitaplardaki metin  içindeki değerlere vurgu yapılarak, öğretmen  bir anısını veya anekdot anlatarak 
vb. farklı yollarla programda yazılı olmayan değerler öğretilebilir. (Thomson 2017: 1) Okulda öğrencilerin, 
öğretmenlerinin  otoritesini kabul etmesi, çocukları daha sonra işte yöneticilerin otoritesini kabul etmeye hazır 
hale getirmesi de örtük program aracılığıyla öğretilebilecek bir başka örnektir.   

 

2. Değer Aktarma-Telkin ( Değer Aşılama)  Yaklaşımı  

Öğrenciler, yetişkinler  tarafından toplumun ortak değeri olarak ve  iyi kabul edilen önceden belirlenen 
değerlere  göre hareket etmeye zorlanmaktadırlar.  Öğrenciler,  öğretmenin talimatlarını takip etmeli, sorularını  
cevaplamalı ve davranışlarını değiştirmelidir. Örnek olarak, “Şöyle yapmalısın”,  “Okul kuralları şunlardır:” 
Krathwohl (1964)’e göre,  telkinin birinci amacı,  öğrencileri sosyalleştirmek ve böylece belli başlı sosyal, 
politik, ahlaki ve kültürel değerleri benimsetmektir. Telkin yönteminin ikinci amacı ise,  bireyin güvensizlik 
duygularını azaltıp, yeterlilik duygusunu artırmaktır.  

 

3-Değer Açıklama (Değer belirginleştirme) Yaklaşımı 

Değer açıklama yaklaşımı,  değerlerin kişisel tercihler olduğunu ve hiç bir zorlama olmaksızın öğrencilerin 
özgürce değerleri kabul veya ret edebilmeleri gerektiğini öne sürer. Bu yaklaşım altında öğretmen değer 
açıklamaya sevk eden, pratik fikirler sağlayan farklı günlük olaylardan yararlanabilir. Değer açıklama 
yaklaşımının amacı, öğrencilerin kendi kişisel davranış kalıplarını açıklamak için duygusal farkındalık 
oluşturmak ve davranışı ile sahip olduğu değerler arasında tutarlı olmasını sağlamaktır. Değer açıklama 
yaklaşımı, bireylerin, bir çok değer arasından kendilerine uygun olan değerleri seçmelerini sağlar. Bu 
yaklaşımda rol oynama, drama, grup tartışması, açık uçlu sorular, örnek olay,  biyografi, otobiyografi, 
görüşme, film, hikayeler vb. teknikler  kullanılabilir. Örnek olarak, Hz. Mevlana’nın biyografisi  sınıfa 
getirilebilir ve  öğrencilere hangi değerler ile ilgili örnekler buldukları sorulabilir ve bu değerlerle ilgili kendi 
görüşlerini açıklamaları istenebilir. Öğrencinin seçtiği değerin günlük yaşamlarında da seçtiği değerle uyumlu 
davranışta bulunmaları ve davranışta süreklilik göstermeleri konusunda teşvik edilebilir. Huitt, W. (2004). 
Değer açıklama yaklaşımının hedeflerini şu şekilde belirtmektedir:  

- Öğrencilerin kendi ve başkalarının değerlerini belirlemelerine yardımcı olmak,  

- Öğrencilerin değerleri hakkında açıkça ve dürüstçe konuşmalarına yardımcı olmak, 
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- Öğrencilerin hem rasyonel düşünme hem de duygusal  farkındalık oluşturarak kendilerinin kişisel duygu, 
değerler ve davranışlarını  sorgulamalarına yardımcı olmak.   

 

4- Ahlaki İkilem: Kohlberg’in Ahlaki gelişim yaklaşımı  

Bu yaklaşımın amacı, öğrencilerin daha fazla ahlaki gelişmesine yardımcı olmaktır. Bu yaklaşımda, karmaşık 
ahlaki akıl yürütmeyi gerektiren bir ikilem ortaya atılmakta, bu durumda ne yapılması gerektiği ve öğrencinin 
seçimin nedenleri  tartışmaya açılmaktadır.  Kohlberg ahlaki gelişim evrelerini şu şekilde belirlemiştir:  

 

Gelenek öncesi düzey  Geleneksel düzey  Gelenek sonrası düzey 
a- İtaat ve ceza 
b-Saf çıkarcı  

a-Kişilerarası uyum (İyi çocuk ) 
b-Kanun ve düzen  

a- Sosyal sözleşme 
b- Evrensel ahlak ilkeleri  

 

Kohlberg, ahlaki muhakeme geliştirmek için ahlaki ikilem tartışmalarını kullanmak,   insanların mevcut 
düşünme seviyelerinde bir problemi çözmeye çalışırken çatışma veya belirsizlik yaşadıklarında ve kendilerinin 
bir aşama üzerinde akıl yürütmeye maruz kaldıklarında daha yüksek ahlaki düşünme aşamaları geliştirdiğini 
ileri sürmektedir.  Bu tartışmalara bütün sınıfın dahil edilmesi gerekmektedir.  Aşağıda bir ikilem örneği ve bu 
ikilemin gerçek bir sekizinci sınıf tartışmasına  yer verilmiştir.  (Beyer, 1976: 196).   

Sharon  ve en iyi arkadaşı Jill, alışveriş yapmak için bir mağazaya girerler, Jill çok beğendiği bir süveter görür 
ve Sharon'a süveteri denemek istediğini söyler. Jill soyunma odasına giderken, Sharon alışverişe devam eder. 
Kısa süre sonra Jill ceketiyle soyunma odasından çıkar. Sharon’un  Jill’in ceketinin altındaki süveter dikkatini 
çeker  ve bakar. Jill tek kelime etmeden arkasını döner  ve mağazadan çıkar. Satış görevlisi durumu farkeder 
ve müdürü bilgilendirir. Mağaza müdürü, güvenlik görevlisinden Sharon’un çantasını kontrol etmesini ister. 
Güvenlik görevlisi Sharon'a yaklaşır , çantasını kontrol eder. "Burada kazak yok," der müdüre. Sonra güvenlik 
görevlisi müdüre bu olayı  takip etmek isteyip istemediğini sorar. Müdür « Kesinlikle," diye ısrar eder.  

Birkaç dakika sonra mağazanın güvenlik görevlisi ve satış elemanı Sharon'a döner ve "Birlikte olduğun kızın 
adı ne?" diye sorar ve "Bize söylemezseniz, suçu işleyen kişiye yardım etmekle suçlanabilirsiniz.« der. 

Öğretmen bu olayı tartışmaya açmakta ve sınıfta şu konuşmalar geçmektedir:  

Öğretmen: Sharon, adını güvenlik görevlisine söylemeli mi? Neden söylemeli veya neden söylememeli?   

George: “Onu tanımıyorum bile, şimdi karşılaştım. Nerede yaşadığını bile bilmiyorum”. derim.   

Öğretmen: Arkadaşı için yalan söylemeli, öyle mi? 

George: Evet. 

Öğretmen: Hepimiz istediğimizde yalan söylersek, hayat nasıl olur? 

Peter: Herkes mağazadan bir şey çalarsa nasıl bir dünya olurdu? Arkadaşın gerçek bir yalancı ise arkadaşının 
kaybedebilirsin, ama dünyada çok sayıda dürüst insan var.  

Öğretmen: Mary, yorum yapmak ister misin? 

Mary: Fakat herkes çalarsa, mağaza varlığını sürdüremez. Çok fazla insan var. Her gün işler daha kötü olur.  

Lu: Ama herkes çalmaz ki. Mağaza sahibi muhtemelen sahip olabileceği bazı soygunları karşılayacak kadar 
büyük bir kar marjına sahiptir. Duygular ve maddi şeyler arasında kesinlikle karşılaştırma yapılamaz.  

Tartışmalardan sonra,  

Öğretmen: «şimdi söylemeli ve söylememeli ile ilgili sebeplere bakalım»:  

İrene: Söylememeli:    Arkadaşlık (birinci sebep) 

Öğretmen: «Arkadaşlık» ile ne demek istiyorsun?, açıklar mısın? 

Irene: Arkadaşlık süveter gibi maddi şeylerden çok daha önemlidir.  
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Perry: Çalmamalısın, herkes çalarsa ne olur?     (İkinci sebep) 

gibi çalmalı ve çalmamalı ile ilgili gösterilen gerekçeler üzerinde tartışma devam etmektedir.  

Ahlaki ikilemleri, akla gelebilecek hemen her konuda (savaş, pasifimizim, oy verme, iş uygulamaları, ekoloji, 
kölelik, kadın hakları, ebeveyn-çocuk ilişkileri, cinsiyetler arası ilişkiler, arkadaşlık, mülkiyet hakları, kürtaj, 
siyaset, sansür, aldatma vb) bulunabilmektedir.  

 

5-Değer Analizi 

 Toplumsal problemlerin akıl yürüterek, değerle ilgili duygulara kapılmadan, bilimsel,  mantıksal,  gerçekçi 
bakış açısı ile  çözülmesi amaçlanmaktadır. Sosyal konulara ilişkin değerlere odaklanılır ve yaşanan 
problemler ve çözüm önerileri hakkında mantıklı karar vermek beklenmektedir.  Değer analizinin 
uygulanabileceği bazı problemler,  çevre, israf, trafik kurallarına uyma, okula geç kalma, sokak hayvanları vb.  
olabilir. Değer analizinin uygulama aşamaları şunlardır:   

- Öğretmen veya öğrenciler bir problem belirler. 

-Sorun açıklanır.  

- Sorunla ilgili literatür taraması yapılır. 

- Soruna ilişkin bilgi ve kanıtlar toplanır  ve kanıtların doğruluğu değerlendirilir.  

- Seminer, grup tartışmaları gibi yöntemler kullanılarak konu işlenir.   

- Olası çözüm yolları bulunur  ve değerlendirilir.   

- Bulunan çözüm önerileri hayata geçirilir.  

 

6- Hizmet ederek  (Eylem yoluyla) değerler eğitimi 

 Hizmet ederek değerler eğitiminin amacı, öğrencilere değerlerini keşfetmeleri ve bu değerlere göre davranmalarını 
sağlamak için fırsatlar sunmaktır.  Grup olarak sosyal hizmet projelerinde aktif rol oynamak, ağaçlandırma 
çalışmaları yapmak, hayvanlara su ve mama vermek, huzur evi ziyaretleri, yaşlılarla sohbet etmek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak, kermesler düzenleyip elde edilen para ile ihtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi 
faaliyetler  hizmet ederek değerler eğitimi için örnek gösterilebilir.  

 

7- Gözlem yoluyla öğrenme 

Öğrencilerden hayatında önemli olarak gördükleri bir kişinin olumlu özelliklerini  gözlemlemesi ve kendi 
değerleriyle, gözlemlediği kişinin değerlerini karşılaştırılması istenir. “Gözlemlediğiniz  kişinin baskın 
özelliklerinin sizin  üzerinde etkisi nelerdir?” sorusu sorulup,  bu soruya verdikleri cevaplar ve gözlem notları 
sınıfta tartışılabilir.  

 

8- Bütüncül yaklaşım 

Bütüncül yaklaşıma göre karakter eğitimini okul hayatının her alanında yürürlüğe koymak gerekmektedir.   Bu 
yaklaşımın bazı ayırt edici özellikleri şunlardır:  

Okuldaki her şey öğrenciler, personel ve topluluk arasındaki ilişkinin gelişmesi üzerine yapılandırılmıştır.  

Akademik başarı kadar sosyal, duygusal öğrenmelere de vurgu yapılmaktadır.  

Yarışmacı olmak  yerine işbirliği ve uyum önemsenmektedir.   

Adalet, saygı ve dürüstlük gibi  değerler sınıf içi ve dışı her bir dersin içinde ve dışında  yer almalıdır.    

Öğrencilere ahlaki davranışları uygulamaları için hizmet etme etkinlikleri sunulmalıdır. 

Sınıf yönetiminde ödül ve ceza yerine, problem çözmeye yoğunlaşmak gerekmektedir. 
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Toplum sağlığı, okuryazarlık, çevre bilinci konularında kampanyalar düzenlemek, 

Demokratik sınıf adına eski öğretmen merkezli model terkedilip, öğretmen ve öğrencilerle  birlikte problem 
çözme, grup çalışmaları  etkinliklerini   planlama  amacıyla toplantılar yapmak.   

 

SONUÇ 

Değer eğitiminin verilmesinin  toplumda olumlu sonuçlar doğuracağı açıktır. Okullarda değerler eğitimi 
programı öğrencilerin psikolojik , duygusal, bilişsel ve  sosyal açıdan her yönüyle gelişmesine katkı 
sağlamaktadır. Bu sebepten toplumun her bölümünün  aile, okul ve toplum öğrenciler arasında değerleri 
geliştirmek için tam bir sorumluluk ile rollerini yerine getirmelidir. Farklı yaklaşım, strateji ve teknikler ile 
değerler öğretilmeye çalışmaktadır.  Bu yaklaşımların bazılarının etkinliği ile ilgili tartışmalar sürmektedir. 
Öğretmenlerin değerler eğitiminde öğrencinin yaşına uygun etkili olabilecek hizmet ederek değerler eğitimi 
gibi öğrencinin aktif rol aldığı yöntemleri kullanarak değerleri içselleştirmesi ve davranışa dönüştürülmesi 
önem arz etmektedir.    
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XÜLASƏ 

Xalqımızın təhsil, maarif və mədəniyyət sahəsində  tarixi xidmətləri ilə seçilən  böyük şəxsiyyətlər arasında  
məşhur  Bakı milyonçusu, mesenat  Hacı Zeynalabdin Tağıyev xüsusi yer tutur. İllərlə topladığı maddi 
sərvətini xalqının tərəqqisi  naminə böyük səxavətlə xərcləyən H.Z.Tağıyev  elmə, təhsilə, maarifə böyük dəyər 
vermiş, bu işə külli miqdarda sərmayə qoymuşdur. 

Böyük mesenat XX əsrin əvvəllərində Bakıda  yaranan, mədəniyyət və maarifin inkişafına təkan verən bütün 
xeyriyyə cəmiyyətlərinin üzvü, “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin sədri  kimi  geniş maarifçilik fəaliyyəti 
göstərmişdir.Bu cəmiyyətlərin xətti ilə Bakıda çox sayda məktəblər açılmış,  tədris vəsaitləri, qəzet və jurnallar  
çap edilmiş, kasıb tələbələrə maddi yardım edilmiş, ədəbiyyatımızın və ana dilimizin inkişafına təkan verən 
müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Öz vəsaiti hesabına imkansız ailələrin övladlarına kömək etmək üçün o, Mərdəkanda kasıb və kimsəsiz  uşaqlar 
üçün internat məktəb, Bakıda   ticarət məktəbi, peşə təmayüllü məktəblər, əhali arasında savadsızlığı ləğv 
etmək üşün  yaşlılar  üçün məktəblər açmışdır. Bakıda  ilk teatr binasının, məktəb ləvazimatları satmaq üçün 
ilk pasajın  tikilməsi də H.Z. Tağıyevin adı ilə bağlıdır. O, ”Kaspi”, “Füyuzat“, “Həyat“ qəzetlərinin nəşrinə  
böyük miqdarda  maddi vəsait ayırmışdır.  O dövr Azərbaycan ziyalılarının bir qrupu H.Z.Tağıyevin təqaüdü 
ilə xarici ölkələrdə ali təhsil almışdır.  

H. Z.Tağıyevin adını  Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə həkk etdirən ən böyük xidmətlərindən biri 
onun Bakıda müsəlman qızları üşün yaratdığı ilk dünyəvi məktəb olmuşdur. ”Anaları savadsız olan millət 
kordur. Savadlı qadın savadlı ana və savadlı ailə deməkdir” fikrini irəli sürən  böyük maarifçi o dövrdə qadın 
təhsili uğrunda mübarizə aparan bir çox Azərbaycan ziyalılarını dəstəkləmiş, 1901-ci ildə çox böyük zəhmət 
və vəsait hesabına kasıb qızlar üçün  qapalı pansion kimi fəaliyyət göstərən həmin  məktəbi açmağa müvəffəq 
olmuşdur. O, qadınlar üçün “ İşıq “ adlı qəzetin nəşrinə də hamilik etmişdir. 

Azərbaycan dövləti, xalqımız  H.Z.Tağıyevin böyük xidmətlərini yüksək dəyərləndirir. Bakının mərkəzində 
onun heykəli ucalır, ən böyük mənəvı abidəsi isə xalqımızın ürəyindədir. 

Açar sözlər: maarifçi, mesenat, qız məktəbi. 

 

ABSTRAKT 

Among the great personalities distinguished by their historical services in the field of education, enlightenment 
and culture of our nation, the famous Baku mil-yonchus, patron Haji Zeynalabdin Tagiyev occupies a special 
place. H.Z.Taghiyev, who generously spent the material wealth he had accumulated over the years for the sake 
of the progress of his people, attached great value to science, education, and knowledge, and invested a large 
amount in this work. 

The great philanthropist performed extensive educational activities as a member of all the charitable societies 
that arose in Baku at the beginning of the 20th century and promoted the development of culture and education, 
and as the chairman of the "Publishing-maarif" society. Through these societies, many schools were opened in 
Baku, teaching materials were provided. , newspapers and magazines were printed, financial aid was provided 
to poor students, and various measures were taken to promote the development of our literature and our mother 
tongue. 
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In order to help the children of poor families with his own funds, he opened a boarding school for poor and 
orphaned children in Mardakan, a trade school in Baku, vocational schools, and schools for the elderly in order 
to eliminate illiteracy among the population. The construction of the first theater building in Baku and the first 
arcade for selling school supplies was also done by It is related to H.Z. Taghiyev's name. He allocated a large 
amount of funds to the publication of "Kaspi", "Fyu-zat", "Hayat" newspapers. At that time, a group of 
Azerbaijani intellectuals received higher education in foreign countries with H.Z. Taghiyev's scholarship. 

One of the greatest services of H.Z.Taghiyev, which engraved his name in golden letters in the history of the 
Azerbaijani people, was the establishment of the first secular school for Muslim girls in Baku. "A nation whose 
mothers are illiterate is blind. The great educator who put forward the idea that "an educated woman means an 
educated mother and an educated family" supported many Azerbaijani intellectuals fighting for women's 
education at that time, and in 1901 operated as a boarding house for poor girls with great effort and funds. 
succeeded in opening the school. He also sponsored the publication of the newspaper "Işık" for women. 

The state of Azerbaijan, our people highly appreciate the great services of H.Z. Taghiyev. His statue stands in 
the center of Baku, and his greatest spiritual monument is in the heart of our people. 

Keywords: educator, patron, girl's school. 

 

GİRİŞ 

Hər bir xalqın tarixində öz xidmətləri ilə silinməz izlər qoyan  böyük şəxsiyyətlər olmuşdur. Zaman keçdikcə, 
xalqına xidmət edənlər onun yaddaşında əbədiyaşarlıq statusu qazanır, onların dəyərini qoca tarix özü verir. 

 Saysız-hesabsız xeyirxah əməlləri, mesenatlıq fəaliyyəti, xalqına böyük sevgisi, səxavəti ilə seçilən belə 
dəyərli şəxsiyyətlərdən biri də məşhur Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevdir.  

Uzun illər onu kapitalist, istismarçı,  xalqın sərvətini mənimsəyən sərvət sahibi- milyonçu kimi  qələmə 
versələr də, qoca tarix zaman- zaman bütün həqiqətləri üzə çıxarır. İllər boyu min bir əziyyətlə topladığı maddi 
kapitalını çox böyük səxavətlə xalqının tərəqqisi naminə xərcləyən bu böyük şəxsiyyət hələ sağlığında “xalq 
atası” adı almışdır. 

 

ARAŞDIRMALAR 

H. Z. Tağıyevin  həyatı, mesenatlıq fəaliyyəti, xeyirxah əməlləri, xalqın kasıb təbəqəsinin maariflənməsi, qadın 
təhsili sahəsindəki fəaliyyəti ilə bağlı respublikamızda , xüsusilə, son dövrlərdə əsaslı tədqiqatlar aparılmışdır. 

Hələ 1900-cü ildə görkəmli ictimai xadim Nəriman Nərimanov  “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 50 illiyi. 
Məişətə və cəmaətə xidmətləri” ( 6 ) adlı əsərində məşhur milyonçunun tərcümeyi-halı, millətin rifahı, 
xoşbəxtliyi naminə gördüyü işlər haqqında konkret məlumatlar vermişdir. 

Yazıçı Manaf Süleymanov  tarixi faktlara, şahidlərin söylədiklərinə, görüb eşitdiklərinə və nextxudanın qızı  
Sara xanımın dilindən qələmə aldığı  məlumatlara əsasən yazdığı   “ Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim” 
adlı əsərində ( 7 ) böyük şəxsiyyətin saysız- hesabsız xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə bağlı konkret nümunələr  
göstərir. 

Sabir Məmmədovun “ Azərbaycanda qadın təhsili və Azərbaycanın tərəqqipərvər qadınlarının maarifçilik 
fəaliyyəti” mövzusunda yazdığı dissertasiyada (4 )  qadınların maariflənməsi,  savadlı qadının övlad 
tərbiyəsinə təsiri ilə bağlı məsələlər ön plana çəkilir, H.Z. Tağıyevin qadın təhsili ilə bağlı ziyalılarımızın 
müqəddəs amallarını reallaşdırması faktları diqqətə çatdırılır. 

Fərhad Cabbarov ( 2 ) , Fuad Axundov ( 1 )    Azərbaycanda müsəlman qızlar üçün təsis edilən  ilk dünyəvi 
məktəbin yaradılmasında H. Z. Tağıyevin əvəzsiz xidmətlərini,  onun zadəgan əsilli, kübar  həyat yoldaşı Sona 
xanımın  xeyriyyəçilik fəaliyyətini  işıqlandıran tədqiqat əsərləri ərsəyə gətirmişlər. Bütün bu tədqiqatlar  H. 
Z. Tağıyevin böyük maarifçi-mesenat, ləyaqətli insan obrazını  göz önündə canlandırır.  

1823-cü ildə Bakıda – İçərişəhərdə kasıb ailədə dünyaya göz açan H.Z.Tağıyev 10 yaşında bənna yanında 
fəhləlik etmişdir. Daha sonra bənna, memar-podratçı kimi fəaliyyət göstərmiş, manufaktura mallarının satışı 
ilə məşğul olmuşdur. 
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1873-cü ildə Tağıyev iki nəfər şəriki ilə birlikdə Mərdəkanda torpaq icarəyə götürür. Avadanlıqlar alıb quyular 
qazdırsalar da, neft çıxmır. Şərikləri öz sərmayələrini geri götürüb gedir, Tağıyev isə inadla qazma işlərinə 
davam edir. Gözlənilmədən quyulardan neft fontan vurur və kasıb Zeynalabdin milyonçu Tağıyevə çevrilir. 

1882-ci ildə birinci gildiya tacir rütbəsi ilə təltif olunan Tağıyevin şirkəti neft hasilatına görə Nobel 
qardaşlarından irəlidə idi.  

Heç bir təhsili olmasa da, gözəl idarəçilik qabiliyyəti, işgüzarlığı, xüsusi təşkilatçılıq bacarığı onu Bakının neft 
kralları arasında ən hörmətli şəxsə çevirmişdi. O, üç il müddətində Qoslavskinin layihəsi əsasında Bakıda 
Avropa modern memarlıq üslubunda möhtəşəm bir saray – şəxsi mülk tikdirmişdi və şəhərimizə bu gün də 
yaraşıq verən həmin mülkdə hazırda Azərbaycan tarix muzeyi yerləşir. 

Xalqının ehtiyaclarını öz şəxsi mənafeyindən üstün tutan  H.Z.Tağıyev minlərlə insanı işlə təmin etmək üçün 
öz mədən və zavodlarını 5 min manat zərərinə sataraq Bakıda toxuculuq fabriki tikdirmişdi.  

Kür və Xəzər sahilində böyük balıq vətəgələrinin, neft və metal emalı zavodlarının, dəyirmanların sahibi olan 
Tağıyev rabitə, bank işi sahəsində də fəaliyyət göstərmişdir.  

O, Azərbaycanın neft sənayesində böyük əmlak, söz və nüfuz sahibi idi. Bakının neft kralları onunla hesablaşır, 
ondan çəkinirdilər.  

Tağıyev 50 il ərzində topladığı böyük sərvətini çox böyük əliaçıqlıqla milli maarifimizin və mədəniyyətimizin 
inkişafına sərf etmişdir.  

Savadsızlığın  çətinliyini görən Hacı xalqının maariflənməsi yolunda yorulmadan mübarizə aparmışdır. Kasıb 
və kimsəsiz uşaqlar üçün Mərdəkanda internat məktəb açmış, eyni  zamanda burada  kənd təsərrüfatı 
məktəbinin açılmasına da xeyli vəsait sərf etmişdir. O, müxtəlif təmayüllü sənət məktəblərinin açılmasına  
xüsusi diqqət yetirmiş, 30 000 manatdan artıq vəsait sərf edərək  Mərdəkanda  50 nəfərlik  bağçılıq məktəbi 
məktəbi də açdırmışdı. Bu məktəbdə  həm təsərrüfat və bağ işləri öyrədilir, həm də azərbaycanca və rusca 
dərslər keçilirdi.  

H.Z.Tağıyev  1888-1913-cü illər arasında Bakıda fəaliyyət göstərən orta-texniki məktəbə xeyli maddi yardım 
etmiş, onun fəxri himayəçisi olmuşdur. Əvvəlcə sənət məktəbi kimi fəaliyyətə başlayan bu məktəbi orta texniki 
məktəbə çevirmək Tağıyevə böyük vəsait hesabına başa gəlmiş, o, öz xərci ilə burada kimya laboratoriyası 
açdırmışdı. 

Böyük mesenat eyni  zamanda Bakıda fəaliyyət göstərən kommersiya məktəbinə də maddi yardım 
göstərmişdir.  

XX əsrin əvvəllərində Bakıda yaradılan bir sıra xeyriyyə cəmiyyətlərinin üzvü olan H.Z.Tağıyev bu 
cəmiyyətlərin xətti ilə həyata keçirilən bütün mədəni-maarif tədbirlərinin ən fəal iştirakçısı və yardımçısı 
olmuşdur.  

Xüsusilə, 1906-cı ilin avqust ayında təşkil olunan “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin sədri kimi yerli müsəlman 
əhalisi arasında ibtidai təhsili yaymaq, onları savadlandırmaq, kasıb uşaqları təhsilə cəlb etmək, yeni məktəblər 
açmaq, müəllim kadrları hazırlamaq işinə maddi yardımını əsirgəməmişdir.  

“Nəşri-maarif” cəmiyyəti 1907-1912-ci illər arasında 15 məktəbin fəaliyyət göstərməsi üçün 13 640 manat 
vəsait ayırmış, şagirdlərin zəruri tədris vəsaitləri ilə təmin olunması, jurnal və qəzetlər, mebel və s. avadanlıqlar 
alınması məqsədilə 31 922 manat pul xərcləmişdi.  

Mədəniyyət və təhsilimizin inkişafıına təkan verən “Səadət” xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında da  
H.Z.Tağıyevin xüsusi rolu olmuşdur. Xalqı maarifləndirmək məqsədi güdən cəmiyyətlə eyni adda “Səadət” 
məktəbi də yaradılmışdı.  

Böyük mesenat Bakı realnı məktəbində yerli əhalinin övladları üçün əlifba dərsləri keçən sinif yaratmış, 
Gəncədə, Naxçıvanda maarifin yayılması, məktəbin açılması üçün xeyli vəsait sərf etmişdir.  

Bakıda ilk teatr binasının, məktəb ləvazimatları satılan ilk passajın tikilməsi, paytaxtımıza Şollar su kəmərinin 
çəkilməsi də Tağıyevin adı ilə bağlıdır. 

Görkəmli xeyriyyəçi “Həyat”, “Füyuzat”, “Kaspi” kimi qəzet və jurnalların nəşri üçün maddi yardım 
göstərmişdir. H.Z.Tağıyev “1896-cı ildə Sankt-Peterburqda Müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin özülünün 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 197 
 

qoyulması üçün böyük məbləğ ayırmışdır. Iki il sonra 57 000 rubla “Kaspi” nəşriyyatını və eyni adlı qəzeti 
alıb Azərbaycanın məşhur ictimai xadimləri Əlimərdanbəy Topçubaşovun və Əhmədbəy Ağayevin 
sərəncamına vermişdir”.  ( 3, s.271). 

O, Gəncə şəhərində 1914-cü ildə qadın məktəbinin fəaliyyət göstərməsinə  böyük miqdarda pul vəsaiti ilə 
yardım etmişdir. 

H.Z.Tağıyev bir sıra Şərq ölkələrində (Misir, Hindistan, İran) xəstəxanalara, məktəblərə, xeyriyyə 
cəmiyyətlərinə, məscid və mədrəsələrin tikintisinə külli miqdarda ianələr ayırmış, yalnız Azərbaycanda deyil, 
Rusiyada da çoxmilyonlu müsəlman əhalisinə köməyini əsirgəməmişdir. “O, Mahaçqala, Tiflis, Krım, Sibir, 
Moskva, Odessa, Volqaboyu, Xarkov və b. yerlərdə müsəlmanlar üçün onların ana dilində məktəblərin 
açılmasına xeyli vəsait sərf etmişdi” ( 5, s.116-117). 

Böyük xeyriyyəçi  bir sıra görkəmli yazıçı və şairlərimizin əsərlərini öz vəsaiti hesabına çap etdirmişdir. Seyid 
Əzim Şirvaninin “Əşyari”, Sultan Məcid Qənizadənin “Allah divanı”, Molla Əbdülsələm Axundzadənin 
“Tarixi müqəddəs” və “Sərabi”, Nəriman Nərimanovun “Nadir şah”, Məhəmməd Hadinin “Firdovsülhamat” 
adlı əsərləri bu qəbildəndir.  

Maarif sahəsindəki xidmətlərinin coğrafiyası çox geniş olan H.Z.Tağıyevin vəsaiti hesabına bir çox 
azərbaycanlı gənclər xarici ölkələrdə mükəmməl ali təhsil almışlar. 

Onun himayə etdiyi, təqaüd verdiyi gənclər sonralar xalqımızın görkəmli şəxsiyyətləri kimi Vətənə, xalqa 
sədaqətlə xidmət etmişlər. “ Nəriman Nərimanov, Məşədi Əzizbəyov, Əlimərdanbəy Topçubaşov, Qara bəy 
Qarabəyov, Behbud ağa Cavanşir, Lütfəli bəy Behbudov, Mirzə Davud Hüseynov, Nəsib bəy Yusifbəyli, Mir 
Həsən Vəzirov, Xudadat bəy Məlikaslanov, Ruhulla Axundov, möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 
babası Əziz Əliyev, Şövkət xanım Məmmədova və b. H.Z.Tağıyevin köməyi sayəsində Azərbaycandan 
kənarda təhsil almışlar”  ( 5,s.117). 

Maarifimizin, mədəniyyətimizin inkişafı naminə H.Z.Tağıyevin göstərdiyi misilsiz xidmətlər sırasında onun 
Bakıda müsəlman qızlar üçün açdığı ilk dünyəvi məktəb müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində qadın təhsili ideyasını irəli sürən Azərbaycan ziyalılarının – xüsusilə 
də Həsənbəy Zərdabinin və Məhəmməd ağa Şahtaxtlının arzularını gerçəkləşdirməyə təşəbbüs göstərərək 
H.Z.Tağıyev qız məktəbinin açılmasına icazə almaq üçün çar III Aleksandra müraciət edir. 

İmperatorun tacqoyma mərasiminin şərəfinə bu məktəbi yaratmaq fikrinə düşdüyünü, binanın tikilməsinə 125 
min rubl vəsait ayırdığını, eyni zamanda 5000 rubl məbləğində faizləri də məktəbin təşkilinə sərf edəcəyini 
bildirir. 

“Anaları savadsız olan millət kordur” kəlamını irəli sürən H.Z.Tağıyevin fikrincə, təhsilli qadın – təhsilli ailə 
deməkdir. O, təsis edəcəyi məktəbin kasıb müsəlman qızları üçün nəzərdə tutulduğunu, onlara evdarlıq və əl 
işləri ilə yanaşı davranış qaydaları, ana dili, şəriət, rus dili, hesab, hüsnxət kimi fənlərin tədris olunacağını 
bildirirdi. 

Lakin çar H.Z.Tağıyevin müraciətini rədd edir. Çarın ölümündən sonra o, çarın arvadı Aleksandra 
Fyodorovnaya qiymətli hədiyyə təqdim edərək məktəbin açılmasına icazə alır. Məktəb binasının tikilməsinə 
183 583 manat vəsait sərf edir. Lakin köhnəfikirli, mühafizəkar ruhanilər məktəbin açılmasına mane olur, 
müsəlman qızların təhsil almasını şəriətə zidd hesab edir, Hacını öldürməklə hədələyirdilər. Tağıyev ruhanilər 
arasında nüfuz sahibi olan Molla Mirzə Məhəmməd oğlunu çoxlu pul və bahalı hədiyyələrlə Məkkə, Mədinə, 
Kərbəla kimi müqəddəs yerlərə göndərir ki, oradakı rəsmi din xadimlərindən müsəlman qızlarının da müasir 
məktəblərdə oxumasının şəriətə zidd olmadığı barədə rəsmi möhürlü sənəd gətirsin. Lakin onun bütün 
tədbirləri səmərəsiz qalır.  

Nəhayət, H.Z.Tağıyev Bakı ruhanilərinə öz mülkündə böyük bir qonaqlıq verərək qız məktəbini nə üçün açmaq 
istədiyini şərh edir: “Qızlarımızın zəmanə dərsi oxuması vacibdir. Cavanlarımız Firəngistana gedib hərəsi 
qollarında bir  arvadla gəlir, çünki bizim qızlarımızla məcazları tutmur... Əcnəbi qadınlardan   doğulan övladlar 
bizim ata-baba ocağımıza, varidatımıza sahib çıxırlar. Təzə açılan məktəbdə qız övladlarımıza paltar tikmək, 
toxuculuq, müsəlman və rus dili, elmi-hesab, tifillərə tərbiyə vermək öyrədiləcək. Burada nə pis iş var?” (5, 
s.122). 
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Tağıyev ruhanilərdən birinə müraciətlə deyir ki, srağa gün gecə sənin qızın sancılanmışdı. Lopabığ 
Ambarsumu gətirdin, qızına dava-dərman edib sağaltdı. Lopabığ Ambarsumun əvəzinə müsəlman qadın 
həkimi olsaydı, şəriətə hansı düzgün gələrdi? 

O, məktəblərdə yalnız müsəlman qızların təhsil alacağını, onlara müsəlman qadın müəllimlərin dərs deyəcəyini 
və üstəlik, hər gün ilk dərsin şəriət dərsi olacağını xüsusi qeyd edərək ruhaniləri razı salır. 

H.Z.Tağıyevin qız məktəbinin rəsmi açılışı 1901-ci il oktyabrın 7-də baş tutur. Kasıb ailədən olan 20 nəfər 
qızın yaşaması nəzərdə tutulan qapalı pansion 34 şagirdlə fəaliyyətə başlayır, az sonra onların sayı 58 nəfərə, 
bir il sonra 71 nəfərə çatır ki, onların 35 nəfəri H.Z.Tağıyevin vəsaiti hesabına təhsil alırdı. 

Məktəbin ilk müdirəsi Həsənbəy Zərdabinin xanımı Hənifə xanım Məlikova, ilk müəllimləri Xədicə xanım 
Əbdürrəhmanova, Rəhilə xanım Terequlova, Fatma xanım Terequlova, Məryəm xanım Silkeviç, Səkinə xanım 
Axundzadə, Şəfiqə xanım Əfəndizadə və b. olmuşlar.  

H.Z.Tağıyev məktəbin fəxri qəyyumu idi.  O, məktəbin tikintisinə sərf etdiyi pullardan əlavə banka məktəbin 
hesabına toxunulmaz fond kimi 125 min rubl kapital qoymuşdu. 

Bu məktəbin məzunları Azərbaycanda qadın təhsili uğrunda mübarizənin fəal iştirakçısı olmuşlar. 

H.Z.Tağıyev qadınlar üçün “İşıq” adlı qəzetin də çap olunmasını maliyyələşdirmişdir. 

 

NƏTİCƏ 

Bu böyük şəxsiyyətin, mesenatın, xeyriyyəçinin, xalqına sədaqətlə xidmət edən, ölkəsinin, millətinin tərəqqisi 
naminə milyonlarını çox böyük səxavətlə xərcləyən Böyük azərbaycanlının  həyata keçirdiyi xeyirxah işləri 
tamamilə sadalamaq çətindir.  Bir zamanlar onun qızı Sara xanım atasının yalnız bir milyonçu, kapitalist 
olmadığını, onun xeyriyyəçilik fəaliyyətini  sübut etmək üçün çox rəsmi qapılar döymüş, lakin həqarətlə 
qarşılanaraq geri qaytarılmışdı. O, vaxtilə atasının təsis etdiyi qız məktəbinin məzunlarından yazılı izahat 
alaraq onların həqiqətən Tağıyevin vəsaiti hesabına oxuduğu barədə çoxlu sənədlər toplamışdı.  

Zaman çox həqiqətləri üzə çıxarır. H.Z.Tağıyevin də xalqına sonsuz sədaqətinin qiyməti verildi. Sağlığında 
ona Şotlandiyada heykəl qoyulmuşdu.  

Bu gün Bakının mərkəzində adını xalqımızın tarix salnaməsinə, mədəniyyət, maarif  tarixinə qızıl hərflərlə 
həkk etdirən bu böyük şəxsiyyətin heykəli ucalır.  

Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə vaxtilə H.Z.Tağıyevin mülkü, indi isə Azərbaycan Tarixi Muzeyi olan 
möhtəşəm bina əsaslı təmir edilmiş, orada böyük mesenatın adına guşə yaradılmışdır. Onun Mərdəkandakı 
ata-baba mülkü yenidən bərpa edilmişdir. Bakıda Tağıyevin adını daşıyan xatirə mərkəzi, küçə, kombinat 
vardır.  

Nəhayət ki, bu böyük xeyriyyəçinin vaxtında almadığı haqqı özünə qaytarıldı. Bütün bunlar dövlətimizin milli-
mənəvi, maddi dəyərlərimizə verdiyi yüksək qiymətdir.  
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XÜLASƏ 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin verdiyi qranta əsasən layihə çərçivəsində Türkiyə 
Respublikasının Gazi Universiteti Təhsil fakültəsi və Hacəttəpə Universitetinin ədəbiyyat fakültələri tədqiqata 
cəlb edilmişdir. Türkiyə Respublikası Gazi Universiteti Təhsil fakültəsi. Türkiyə Respublikanın təməl 
prinsiplərinə sadiq olan, öyrənmə və öyrətmə, insan inkişafı əsasında özünü yeniləyən, tənqidi düşünə bilən, 
yeniliklərə açıq olan, yeniliklərə istiqamət verə bilən müəllimlər, ekspertlər və akademiklər hazırlamaq, 
gələcək qayğılarından uzaq, özü ilə barışan cəmiyyət, milli və beynəlxalq səviyyədə qurulmuş əməkdaşlıqlar 
sayəsində təhsil nəzəriyyələrini və təcrübələrini inkişaf etdirən yüksək keyfiyyətli elmi tədqiqat fəaliyyəti və 
təhsil xidmətlərini təmin edən bir fakültədir. Fakültənin məqsədi Atatürk prinsiplərinə və islahatlarına sadiq 
qalmaq; Vətənini və vətəndaşını sevən mütəxəssislər yetişdirmək. Şair, yazıçı və s. Bədii ruhlu, ədəbiyyatı 
sevən, ədəbi əsərlər yaradan mütəxəssislər yetişdirməkdir. 

Açar sözlər: Qazi Universiteti, Təhsil, Ədəbiyyat fakültəsi 

 

ABSTRACT 

According to the grant provided by the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, the 
Faculty of Education of the Gazi University of the Republic of Turkey and the Faculty of Literature of the 
Hacettepe University of the Republic of Turkey were involved in the research. Faculty of Education, Gazi 
University, Republic of Turkey. To train teachers, experts and academics who are loyal to the basic principles 
of the Republic of Turkey, who renew themselves based on learning and teaching, human development, who 
can think critically, who are open to innovations, who can guide innovations, who are far from future worries, 
who are at peace with themselves, a society established at the national and international level. is a faculty that 
provides high-quality scientific research activities and educational services that develop educational theories 
and practices through collaborations. The aim of the faculty is to remain loyal to Atatürk's principles and 
reforms; To train professionals who love their homeland and citizens. Poet, writer, etc. It is to train specialists 
who have an artistic spirit, love literature, and create literary works. 

Keywords: Gazi University, Faculty of Education, Literature 

 

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin verdiyi qranta əsasən layihə çərçivəsində Türkiyə 
Respublikasının Gazi Universiteti Təhsil fakültəsi və Hacəttəpə Universitetinin ədəbiyyat fakültələri tədqiqata 
cəlb edilmişdir. Türkiyə Respublikası Gazi Universiteti Təhsil fakültəsi. Türkiyə Respublikanın təməl 
prinsiplərinə sadiq olan, öyrənmə və öyrətmə, insan inkişafı əsasında özünü yeniləyən, tənqidi düşünə bilən, 
yeniliklərə açıq olan, yeniliklərə istiqamət verə bilən müəllimlər, ekspertlər və akademiklər hazırlamaq, 
gələcək qayğılarından uzaq, özü ilə barışan cəmiyyət, milli və beynəlxalq səviyyədə qurulmuş əməkdaşlıqlar 
sayəsində təhsil nəzəriyyələrini və təcrübələrini inkişaf etdirən yüksək keyfiyyətli elmi tədqiqat fəaliyyəti və 
təhsil xidmətlərini təmin edən bir fakültədir. Fakültənin məqsədi Atatürk prinsiplərinə və islahatlarına sadiq 
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qalmaq; Vətənini və vətəndaşını sevən mütəxəssislər yetişdirmək. Şair, yazıçı və s. Bədii ruhlu, ədəbiyyatı 
sevən, ədəbi əsərlər yaradan mütəxəssislər yetişdirməkdir. 

Qazi Universiteti Təhsil fakültəsində tədris edilən bəzi fənləri qeyd edə bilərik.  

 

Təhsilin idarəedilməsi fənni. 

Elmi Tədqiqat Metodları və Etika:  

Modernizm və ədəbiyyat                                            

 

Ədəbiyyatşünaslıqda mətn seçimi və istifadəsi                         

Sintaksis                                                                                    

Türk dilinin qrammatikasında yanaşma problemləri 

Çağdaş türk ləhcələrinin müqayisəli fonologiyası 

Ədəbiyyat ədəbiyyatının ifa mühiti və metodları  

Ədəbiyyat rəyləri  

Ənənəvi türk teatrı 

Türk folklorunun tədqiqi üsulları 

Türk xalq ədəbiyyatı şeiri 

Türk xalq ədəbiyyatının qaynaqları  

Türk xalq şeiri və rəyləri 

Türk təsəvvüf ədəbiyyatı rəyləri 

Türk dili mətn təhlili 

Türk folklorunun tədqiqi metodları (sahə bilgis 

Türk xalq ədəbiyyatı şeiri (sahə bilgisi 2) 

Türk xalq ədəbiyyatının qaynaqları (sahə bilgisi 2) 

Türk xalq şeiri və araşdırmaları (Sahə bilgisi 2) 

Türk təsəvvüf ədəbiyyatına dair rəylər (Sahə bilgisi) 

Türk dilinin qrammatikası II (Mənası)  

Türk dili seminarı  

Türk xalq ədəbiyyatı rəyləri                                

Müqayisəli dünya ədəbiyyatı          

Türk Folkloru                           

Türk ədəbiyyatının qaynaqları 

Türk ədəbiyyatı seminarı 

Mətnin seçimi və istifadəsi 

 

Bu tədrisin nəticəsində: 

1 Türk Dili və Ədəbiyyatı üzrə bakalavr biliklərini təcrübə səviyyəsində dərinləşdirə və inkişaf etdirə bilmək. 

2 Sahədə əldə etdiyi nəzəri və tətbiqi biliklərdən təcrübə səviyyəsində istifadə etməyi bacarmaq 
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3 Tədris sahəsi ilə bağlı daxili və xarici resurslardan istifadə etməyi bacarmaq 

4 Öyrənilən mövzu ilə bağlı məlumatları toplamaq və onu yeni yanaşmalarla qiymətləndirə bilmək 

5 Alınan məlumatlarla yeni informasiyalar çıxara bilmək 

6 Sahəyə aid problemləri müəyyənləşdirmək və həll yollarını təklif etmək. 

7 Sahəyə aid fənlərarası qarşılıqlı əlaqələri dərk etmək və tədqiqatlarda iştirak etmək 

8 Sahəyə aid imtahan, tədqiqat və təhsil fəaliyyətlərində texnologiyadan səmərəli istifadə edə bilmək. 

9 Sahə və sahə tədrisi ilə bağlı metod və üsullardan istifadə edə bilmək 

10 Sahə ilə bağlı məlumatları daim yeniləyə bilmək. 

Qazi Universiteti Təhsil fakültəsində tədris edilən fənlərdən biri də ölçmə və dəyərləndirmədir. Bu sahədə 
fəaliyyət göstərən kafedrada ölçmə və dəyərləndirmə ilə bağlı bəzi qeydlər əldə edilmişdir. Təhsildə Ölçmə və 
Qiymətləndirmə sahəsində sahə ekspertləri və akademik heyətin hazırlanmasıdır və əsas məqsədi təhsil 
sisteminin ehtiyac duyduğu yüksək keyfiyyətli elmi tədqiqat və təkmilləşdirmə fəaliyyətlərini həyata 
keçirməkdir. Bundan əlavə, nəzəri və tətbiqi yönümlü elmi araşdırmalar aparmaq və araşdırmaların nəticələrini 
müvafiq akademik və sosial mühitlə bölüşmək, təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə sahəsi haqqında 
maarifləndirmə və məlumat mübadiləsinə yönəlmiş elmi görüşlər təşkil etmək, təhsildə ölçmə və 
qiymətləndirmə sahəsi ilə bağlı milli və beynəlxalq layihələr hazırlamaq, magistr proqramının məqsədləri 
arasında davam edən layihələri dəstəkləmək və layihələrin icrasında iştirak etmək, inkişaf etdirən tədqiqatlar 
aparmaq daxildir. Təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə sahəsi ilə bağlı akademik vahidlər və qeyri-hökumət 
təşkilatları ilə əlaqə və əməkdaşlıq və sairə. 

Dərslər: 

Seminar 

Magistr dissertasiyasına hazirliq 

Kurrikulumun hazırlanması və qiymətləndirilməsi 

Test nəzəriyyələri - I 

Təhsil Statistikası - I  

Testləin İnkişafı  

Elmi Tədqiqat Metodları və Etika 

Seminar  

Dissertasiyaya hazirliq 

Düzgünlük və etibarlılıq istiqmətində müasir inkişaflar  

Ölçü, İnkişaf etdirmə və tədbiq - I 

Təhsil statistikası-II  

Əlavə ölçmə və qiymətləndirmə metodları 

Layihə İdarəetmə 

Kompüter ölçmə tətbiqləri  

Tədqiqat metodları və nəşr etikası-I 

Dissertasiya işi 

R ilə Statistik Proqramlaşdırma  

Dərslərin tədrisi nəticəsində tələbələr aşağıdakıları öğrənmiş olurlar. 

1 Ölçmə və qiymətləndirmənin əsas anlayışlarını bilir. 
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2 Ölçmə vasitələrinin inkişafının əsasını təşkil edən sınaq nəzəriyyələrini tanıyır. 

3 Elmi tədqiqat prosesində riayət edilməli olan etik standartları bilir. 

4 Quruluşuna və istifadə məqsədinə uyğun olaraq etibarlılıq və faydalılıq kimi psixometrik xüsusiyyətlərinə 
diqqət yetirərək ölçmə vasitələri hazırlayır. 

5 Ölçmə vasitələrinin psixometrik xüsusiyyətləri ilə ölçmə vasitələrinin işlənib hazırlanması üçün əsas olan 
test nəzəriyyələri arasında əlaqə qurur. 

6 Testin inkişafı və uyğunlaşma mərhələlərini izləyərək testlər hazırlayır. 

7 Testin hazırlanması və uyğunlaşdırılması prosesi ilə bağlı müvafiq statistik üsullardan istifadə edir. 

8 Layihələrdə sahə ilə bağlı araşdırmalar aparır. 

9 Alternativ ölçmə və qiymətləndirmə üsullarını tətbiq edir. Layihələrdə sahə ilə bağlı araşdırmalar aparır. 

10 Layihə təklifləri verir və tamamlanan layihələr haqqında hesabat verir. 

11 Tədqiqat probleminə uyğun elmi tədqiqat metod və üsullarını seçir. 

12 Kəmiyyət tədqiqat məlumatlarının təhlilində istifadə olunan proqram təminatından istifadə edir. 

13 Psikometrik xüsusiyyətlərinə görə uyğun ölçmə alətini seçir. 

14 Testin hazırlanması və elmi tədqiqat prosesini etik standartlara uyğunluq baxımından qiymətləndirir. 

15 Ölçmə vasitələrinin strukturuna və istifadə məqsədinə uyğun psixometrik xassələri müəyyən etmək üçün 
istifadə edilə bilən metodu qiymətləndirir. 

16 Ölçmə vasitələrinin uyğunlaşma proseslərinin güclü və zəif tərəflərini qiymətləndirir. 

17 Sahədə aparılan tədqiqatları elmi metod meyarlarına görə qiymətləndirir. 

18 Kəmiyyət tədqiqat məlumatlarının təhlilində istifadə olunan proqram təminatının nəticələrini şərh edir. 

19 İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində nəzəri və tətbiqlərdən dərslərdə müəyyən səviyyədə 
istifadə edir. 

20 Müxtəlif ölkələrin təhsil sistemlərini və sistemləri daxilində ölçmə və qiymətləndirmə təcrübələrini tənqidi 
perspektivlə təhlil edir. 

 

Qazi Universitetinin Təhsil fakültəsində tədris edilən fənlərdən biri də  Araşdırma metodları fənnidir. 

MƏLUMAT: 

Tədqiqatçı obyekti ölçür, dəyərləndirir, öncə məlumat hazırlatır.  

 

Məlumat toplama formaları və üsulları 

Sənədə baxış: Hər hansı yazılı və ya qeydə alınmış sənəd (kitab, jurnal, reportaj, şəkil, film, tarixi tezis 
kataloqu, sənəd və s.) məlumatların araşdırılaraq toplanması prosesidir. Sənədlər tədqiqatın məqsədlərinə 
uyğun olaraq araşdırılır. 

Lazımi qeydlər aparılır. Tapıntılar yazılır. Etik qaydalar uyğunluq üçün istinadlar göstərilidir. Sənədlərin 
təhlili, müşahidə, müsahibə və ya bəzi məlumat toplama vasitələri (anket, münasibət miqyas, kəşfiyyat 
inventar, nailiyyət testi və s.) tətbiq edilir və toplanır. Məsələn: 

➢ Türk dili tədris proqramlarının yoxlanılması 

➢ Cümhuriyyət dövrünün təhsil qanunlarının araşdırılması 
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Müşahidə: Tədqiqatın aparıldığı mühit. Məlumatların toplanmasının müşahidəsi. Tədqiqat məqsədi ilə 
müşahidə etmək. Etibarlı və etibarlı müşahidə forması hazırlanır. Əldə edilən məlumatlar qeyd olunur və təhlil 
edilir. Tapınanlar  yazılır və şərh edilir. Müəllimin sinifdə sinif idarə etmə bacarıqları müşahidə edilir və s. 

Müsahibə: İştirakçılardan şifahi ünsiyyət vasitəsilə məlumatların toplanması. Üz-üzə və ya səslə və video 
zənglər edilməklə. 

Hər bir iştirakçı ilə ayrıca müsahibə verilə bilər, 

Fokus qrup müzakirəsi də aparıla bilər. Etibarlı və etibarlı müsahibə forması ilə toplanır. Əldə edilən 
məlumatlar qeyd olunur və təhlil edilir. Tapınmış materiallar yazılır və şərh edilir. Məsələn: Xarici dillərin 
tədrisində qarşıya çıxan problemlər haqqında ingilis dili müəllimi ilə söhbət edilir. 

Anket: İştirakçılardan məlumat toplamaq üçün bir sıra suallardan ibarət tədqiqat vasitəsidir. Sorğular nisbətən 
çox sayda insana əsaslanır, davranış, münasibət, üstünlüklər, fikirlər və onların niyyətləri digər üsullardan daha 
ucuz və sürətlidir. Ölçmə üçün effektiv üsul ola bilir. Sorğunun məzmununda müxtəlif növ suallar ola bilər. 
Şəxsi məlumat, istəyə bağlı suallar, açıq tipli suallar və s. Lakin anket standart məlumat toplama vasitəsi 
deyildir. 

Ölçü: Standart optimallaşdırılmış məlumat toplama vasitələri ilə məlumatlar toplana bilir. Bu vasitələrin 
məzmunu miqyasın mövzusu ilə bağlıdır. 

Məsələn: «Demokratik münasibət şkalası», şkalanın bütün maddələri bu mövzuya və iştirakçıların rəylərinə 
uyğundur, iştirak statusu müəyyən edilir. (5 = tamamilə razıyam, 4 = razıyam, 3 = qismən razıyam, 2 = razı 
deyiləm, 1 = qətiyyən razı deyiləm). 

Şkala növlərinə uyğun olaraq məlumatların toplanması alətlər və əldə edilən məlumatlar keçərli və etibarlı 
olmalıdır. 

Əks halda, araşdırmanın nəticələri yalan olacaq (keçərli və etibarlı deyil). 

Bütün məlumat toplama vasitələri (müşahidə forması, müsahibə forması, anket, münasibət şkalası, nailiyyət 
testi s.) keçərlilik və etibarlılıq müəyyən edilməlidir. 

Etibarlılıq: 

Tədqiqatın məqsədinə uyğun məlumatlar toplama qabiliyyəti. 

Məsələn: Uğur ingilis dilinin uğurunu ölçmək üçün hazırlanır. Test sualları, yalnız dərsin məqsədlərinə çatmaq 
səviyyəsini ölçür. Nailiyyət testinin etibarlılığı, ingilis dili dərsinin məqsədləri ilə bağlı verilən suallar 
müqayisə yolu ilə müəyyən edilir. 

Etibarlılıq növləri: 

Məzmun etibarlılığı: Ölçmə vasitəsinin sorğulanması lazım olan bütün maddələr. Davranışları əhatə edib-
etməməsi ilə bağlıdır. 

Məsələn: Nailiyyət testinin suallarının dərsin məqsədlərini ehtiva etdiyi vəziyyət. 

Quruluş etibarlılığı: Ölçüləcək ölçmə alətinin xüsusiyyəti, söhbət onu digər dəyişənlərlə qarışdırmadan ölçə 
bilməkdən gedir. 

Məsələn: Sinif idarəsi şkalasının sinif idarəetmə prinsiplərinə uyğunluğu baxımından tamlıq vəziyyəti. 

Proqnozlaşdırılan etibarlılıq: Qabaqcıl performansla əlaqəli xallar. 

Proqnozlar üçün əsas kimi istifadə edildikdə istifadə olunur. 

Üz etibarlılığı: Test hansı davranışları ölçür. Görməkdən gedir. Nümunə: Demokratik münasibət şkalasıdır. 
Maddələrə ümumi baxışla demokratik münasibəti ölçə bilmə vəziyyətidir. 

Sonda nəticə göstərilir: Müvafiq statistik təhlillər təsdiqlənə bilir. Ölçmə alətindən əldə edilən etibarlılıq 
nəticələrin sabitliyi və ya ardıcıllığının ölçüsü təsdiqlənir. Test və ya araşdırmanın nəticələri eləcə də onun 
təkrar istehsal qabiliyyəti izah edilir. 
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Tədris metodları və texnologiyaları 

Mühazirə, sual-cavab, müzakirə, qrup işi, birgə öyrənmə üsullarından istifadə olunur.  

Dərsin qaydaları və gözlənilənlər 

Dərsə aid hər cür resurs və materiallar LMS-də paylaşılacaq. 

Dərslə bağlı elanlar ÖYS sistemindən göndəriləcək. Bu səbəbdən ÖYS-də qeydiyyatdan keçmiş e-poçt 
ünvanınızın aktual olduğundan əmin olmalı və tez-tez yoxlamalısınız. 

Dərsdə iştirak və iştirak qiymətləndirmə prosesində baş verəcək. Bu səbəbdən sizdən canlı dərslərdə iştiraka 
və ayrı-ayrı vaxtlı tədbirlərə diqqət yetirməyiniz gözlənilir. 

Vaxtında təqdim edilməyən işlər son tarixləri olan tədbirlərə qəbul edilməyəcək. Bu səbəbdən son saatlara 
qədər təhsilinizi tərk etmədən bitirməyiniz tövsiyə olunur. 

 

Türkiyə Respublikası Hacəttəpə Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsi 

Hacəttəpə universiteti Türkiyənin qabaqcıl universitetlərindən biridir. Qabaqcıl universitet olmasına səbəb 
olaraq aşağıdakıları qeyd edə bilərik. 

Şəffaflıq 

Cəmiyyətə açıq olma 

Mükəmməli axtarmaq və birinci olmaq kimi təməl prinsiplərə əsaslanan araşdırma universiteti olmaq 

Bacarıqlı, istedadlı tədqiqatçılar yetişdirmək, cəmiyyətin maraqlarını əsas tutmaq. 

Rəqabət yönümlü yüksək tədqiqatlar 

Bacarıqlı, savadlı təlim və təhsil 

Ehtiyaca əsaslanan elm və texnikaların transferi 

Sənaye, ictimai siyasi sektorlarla əməkdaşlıqlar 

Beynəlxalq quruluşlarla əlaqələr 

İstedadlı tibb xidmətləri 

Beynəlxalq arenada fərqli sahələrdə müstəqil və rəqabət yönümlü tədqiqatların aparılması. Alimlərin yüksək 
İmpak Faktorlu jurnallarda elmi məqalələrlə çıxışları 

Yüksək keyfiyyətli təlim və tədris texnologiyalarından istifadə 

Hacəttəpə Universiteti Ədəbiyyat fakültəsində Təlim və təhsilin yüksək səviyyədə olması aşağıdakı bir çox 
keyfiyyətlərə bağlanır. 

Ədəbiyyat fakültəsi dünyəvi dəyərlər işığında təlim və tədris, araşdırma və tədqiqat, respublika və beynəlxalq 
tipli layihələr. Cəmiyyətin müxtəlif elm sahələrində yer alan tənqidə, mübahisəyə, tədqiqata, dəyişikliyə və 
inkişafa açıq, istehsalçı və yaradıcı fərdlər yetişdirən bir qurumdur.  

Ədəbiyyat fakültəsi Müasir Türk dilləri və ədəbiyyatları bölməsi müasir türk dillərinin inkişafı, onların 
araşdırılması və dünyaya çatdırılması kimi missiyanı həyata keçirən bir qurumdur. Kafedrada bakalavr, 
magistr və doktorantura təhsili verilməkdədir.  

Ədəbiyyat fakültəsi Müasir Türk dilləri və ədəbiyyatları bölməsində tələbələrə verilən dərslər. 

Türk dilinin tarixi inkişafından asılı olaraq müasir türk dillərinin ümumi fonologiyası, morfologiyası, sintaksisi 
və lüğət tərkibi öyrədilir. 

Türk dillərinə aid tarix, mədəniyyət, ədəbiyyat və coğrafiya kimi ümumi bilikləri öyrədilir, yeni ictimai və 
siyasi hadisələr  izlənilir, tarixi, ədəbi və mədəni irs qorunur. 
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Dil və ədəbiyyatın ictimai elmlərlə kəsişdiyi sahələrdə etik dəyərləri nəzərə alaraq fənlərarası tədqiqat və 
təhlillər aparılır. 

Müasir türk dilləri və ədəbiyyatları ilə bağlı milli və beynəlxalq araşdırmalar (konfranslar, layihələr və s.) 
izlənilir və bu fəaliyyətlərdə iştirak edilməyə çalışır. 

Müasir türk ldilləri və ədəbiyyatları proqramı əldə etdiyi məzmun biliklərini daim təkmilləşdirməyin 
şüurundadır, məzmun bilgilərini daim tənqidi yanaşma ilə yeniləyir və bu biliklərdən cəmiyyətin xeyrinə 
istifadə edir. 

Müasir türk dilləri və ədəbiyyatlarının tədqiqi və təsvirində 6 bölmədə əldə etdiyi elmi dil təhlili üsullarından 
istifadə edir və əldə etdiyi bilik və bacarıqları qurumun keyfiyyətinə töhfə olaraq istifadə etməyi bacarır. 

Müasir türk ləhcələri və ədəbiyyatları sahələrində orijinal tədqiqat mövzuları inkişaf etdirir və müxtəlif 
ünsiyyət vasitələri ilə paylaşılır. 

Türk dilləri arasında şifahi və ya yazılı mətnləri köçürmə səlahiyyətinə malikdir. Bunu edərkən 
mədəniyyətlərin universal olduğunu bilir, müxtəlif mədəniyyətləri qorumaq şüarını təqdim edir. 

Xarici dildə şifahi və yazılı effektiv ünsiyyət qura bilir, beynəlxalq araşdırmaları yaxından izləyə bilir. 

 

Hacəttəpə Universiteti Ədəbiyyat fakültəsi Müasir Türk dilləri və ədəbiyyatları bölməsində tam tədris 
ilində keçilən dərslər: 

Hacəttəpə Universiteti Çağdaş Türk Dilləri və Ədəbiyyatı kafedrası 2012-ci ildə Professor Əminə Yılmaz 
tərəfindən təsis edilmişdir. 2013-2014-cü tədris ilində kafedra 5 professor-müəllim heyəti ilə yalnız 
magistratura pilləsi üzrə təhsil verib. 2014-2015-ci tədris ili üçün YÖK tərəfindən bakalavriat proqramına 41 
tələbə yerləşdirilib. Çağdaş Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatları Bölməsinin bakalavr proqramı Ədəbiyyat 
fakültəsi nəzdində 4 illik formal təhsil vermək üçün hazırlanmışdır. Tədris dili (məcburi xarici dil kursu istisna 
olmaqla) türk dilidir. Bakalavriat tələbələri dörd il müddətində xarici dil təhsili alırlar. Müasir Türk Ləhcələri 
və Ədəbiyyatları proqramı ilə məqsəd Türk Dili və Ədəbiyyatı, Türk Dili və Ədəbiyyatı Tədrisi, Türkologiya, 
Türk Dili Tədrisi, Çağdaş Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatı şöbələri və yeniliyə açıq olan tədqiqatçılar və 
akademiklərlə əməkdaşlıq edərək yüksək səviyyəli akademik təhsil mühiti yaratmaq; Bundan əlavə, Milli 
Təhsil Nazirliyində açılacaq Türk Dili və Ədəbiyyatı müəllim heyətində işləmək üçün təchiz edilmiş şəxslər 
yetişdirməkdir. Türk dillərinin müasir üsullarla öyrənildiyi Çağdaş Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatı bakalavr 
proqramı universitetimizi xarici tədqiqatçılar və tələbələr üçün daha cəlbedici edəcək və bu, universitetimizə 
fayda verəcəkdir.  

 

Proqramın əhatə dairəsi.  

Bakalavr Qəbul Tələbləri Müasir Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatları Bölməsində bakalavr təhsili almaq üçün 
tam orta təhsil və ÖSYM tərəfindən keçirilən imtahanlarda kifayət qədər bal toplaması lazımdır. 

Proqram LYS-dən TS bal növü olan tələbələri qəbul edir. Yuxarı Səviyyə Magistrinin Məzuniyyət Tələblərinə 
Keçmə Bu proqramdan məzun olmaq üçün tələbələr kurrikulumda müəyyən edilmiş bütün kurslardan 
minimum 240 AKTS kreditini müvəffəqiyyətlə almalı və orta qiymət 4.00-dən ən azı 2.00 olmalıdır. 
Məzunların İş İmkanları Çağdaş Türk Ləhcələri və Ədəbiyyatları Bölməsi məzunları üçün iş imkanları çox 
zəngindir. Məzunlarımız özəl və dövlət universitetlərində müəllim, universitetlərin müvafiq kafedralarında 
elmi işçi ola bilər, nazirliklərdə, milli və beynəlxalq təşkilatlarda və şirkətlərdə, vizual və çap media 
qurumlarında, nəşriyyatlarda, informasiya agentliklərində işləyə bilərlər. Bundan əlavə, Atatürk Mədəniyyət 
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POST KOLONYAL TEORİ BAĞLAMINDA ORTADOĞU’NUN ÜÇ TEMEL SORUNSALI: 
SINIRLAR, KİMLİKLER VE OTORİTER REJİMLER 

THREE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF THE MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF POST 
COLONIAL THEORY: LIMITS, IDENTITIES AND AUTHORITARIAN REGIMES 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ORCİD. 0000-0002-2566-6971 

 

ÖZET 

Ortadoğu bölgesi tarihsel süreç içerisinde medeniyetler açısından önemli bir bölge olsa da özellikle 1800’lü 
yıllarda Batıdaki sanayi ve endüstriyel gelişmelerin ardından Batı ülkelerinin oryantalist bakış açısıyla ilgisini 
çekmeye başlamıştır. Ortadoğu’nun sahip olduğu bu önem Batılı ülkelerin bu bölgenin kültürünü, tarihini, 
toplumlarını, siyasal yapılarını öğrenmeye ve ilerleyen süreçlerde ise bölgeyi bir sömürge/koloni haline 
getirmesine neden olmuştur. Özellikle 19.yy petrolün de bulunması ile bu bölge önemini artırmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı’nın hemen ardından bölgede kolonyal bir süreç başlamıştır. İki dünya savaşı arasında bölge 
kolonyal bir süreci tecrübe etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan de-kolonizasyon hareketleri 
bölgedeki ülkeleri de etkilemiştir. Bölge ülkeleri savaşın ardından fiilen bağımsızlıklarına kavuşmuş olsalar 
da bölgede hala kolonyal sürecin etkileri devam etmektedir. Bu noktada Post-kolonyal teori, kolonyal sürecin 
çeşitli alanlardaki etkilerini inceleyen bir teoridir. Bu teori kullanılarak Ortadoğu’nun post kolonyal süreçte 
karşılaştığı üç temel problem incelenecektir. Bu inceleme nitel araştırma yöntemleri ve veri analizi kullanılarak 
yapılacaktır. Bu bağlamda Post kolonyal teori bağlamında incelenen sınır kavramı bölgenin kolonizasyon 
sonrası en önemli sorunsallarından birini oluşturmaktadır. Özellikle Sykes-Picot Anlaşması, İsrail Devletinin 
kurulması ve bölgedeki ülkelerin siyasal sistemlerinin değişmesi bölgenin fiziki durumunu değiştirmiş ve 
yapay sınırların oluşmasına neden olmuştur. Öte yandan bölgedeki devletler de-kolonizasyon süreçlerinin 
ardından meşruiyetlerini sağlamak açısından bir ulus ve kimlik inşası süreçlerine girmişlerdir. Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde bölgenin çoğulcu etnik ve mezhebi yapısı üst kimlikler aracılığıyla bir arada tutulurken, savaş 
sonrasında bu yapı parçalı bir hale gelmiştir. Bu parçalanma hali yeni kimlik oluşumlarını ve yeni 
paradigmaları beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan bölge, özellikle sahip olduğu yer altı kaynaklarından 
dolayı önemini korumuş ve Batılı devletlerin bu bölgelerin siyasetlerinde etkin olmalarını gerektirmiş ve bunu 
otoriter rejimler /ranta dayalı ekonomik sistemler üzerinden yapmıştır. Bölgedeki devletlerin sistemleri 
seçimler yapılarak demokratik gösterilmeye çalışılsa da güvenlik ve istihbarat aygıtları tarafından kontrol 
edilen, halkın dışlandığı otoriter sistemlerdir.   

Anahtar Kelimeler: Post-kolonyal teori, sınırlar, kimlikler, otoriter rejimler 

 

ABSTRACT 

Although the Middle East region is an important region in terms of civilizations in the historical process, it has 
started to attract the attention of Western countries with an orientalist perspective, especially after the industrial 
and industrial developments in the West in the 1800s. This importance of the Middle East has caused Western 
countries to learn the culture, history, societies and political structures of this region and to make the region a 
colony/colony in the following processes. Especially with the discovery of oil in the 19th century, this region 
has increased its importance. Immediately after the First World War, a colonial process began in the region. 
Between the two world wars, the region experienced a colonial process. The de-colonization movements that 
started after the Second World War also affected the countries in the region. Even though the countries in the 
region gained their independence after the war, the effects of the colonial process still continue in the region. 
At this point, Post-colonial theory is a theory that examines the effects of the colonial process in various fields. 
Using this theory, three main problems faced by the Middle East in the post-colonial process will be examined. 
This review will be done using qualitative research methods and data analysis. In this context, the concept of 
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border, which is examined in the context of post-colonial theory, constitutes one of the most important post-
colonial problematics of the region. Especially the Sykes-Picot Agreement, the establishment of the State of 
Israel and the change in the political systems of the countries in the region changed the physical condition of 
the region and caused the formation of artificial borders. On the other hand, the states in the region have entered 
into a nation and identity construction processes in order to ensure their legitimacy after the de-colonization 
processes. While the pluralistic ethnic and sectarian structure of the region was held together by upper identities 
before the First World War, this structure became fragmented after the war. This state of fragmentation has 
brought about new identity formations and new paradigms. On the other hand, the region has preserved its 
importance especially due to its underground resources and required Western states to be active in the policies 
of these regions, and this has been done through authoritarian regimes / economic systems based on rent. 
Although the systems of the states in the region are tried to be shown as democratic by holding elections, they 
are authoritarian systems that are controlled by security and intelligence devices and exclude the people. 

Keywords: Post-colonial theory, borders, identities, authoritarian r 

 

GİRİŞ 

Bu çalışma Uluslararası İlişkiler teorilerinden olan post-kolonyalizm bağlamında Ortadoğu’nun incelenmesine 
bir giriş olarak amaçlamaktadır. Bu niyetle post-kolonyalizm kuramına/kavramına gelmeden önce bu kavramın 
öncülü olarak değerlendirilebilecek bazı kavramlar işlenecektir. Bu kavramların tarihsel süreçleri ve gelişimi, 
dinamikleri, etkileri tartışılacak, Daha sonra bu kuramın neler ihtiva ettiği, Ortadoğu’yu nasıl etkilediği ve bu 
etkilerin sonuçlarının neler olduğu üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

 

Kolonyalizm/Post-kolonyalizm’e Öncül Olarak Oryantalizm 

Sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde çokça kullanılan Doğu-Batı kavramsallaştırmaları aslında bir coğrafi 
tanımlamanın ötesinde anlamlara matuftur. Salt bir coğrafi tanımın ötesinde siyasal, toplumsal, ekonomik, 
dini, kültürel anlamları da ihtiva etmektedir. Bu kavramlar üzerinden Oryantalizmi tanımlayacak olursak 
kabaca Batı’nın Doğu’yu tanıma, anlama ve anlamlandırma çabası olarak görebiliriz. Daha net bir tanımlama 
yapacak olursak Oryantalizm, Batı’nın Doğuya ilişkin imajları ya da Doğu’ya ilişkin Batılı kolektif 
muhayyiledir1 . Sözlük anlamında ‘Doğu Bilimi’ anlamına gelen oryantalizm ’in kökeni güneşin doğuşu 
anlamına gelen ‘oriens’ kelimesine dayanır2. Oryantalizm konusunda yazdığı çığır açıcı kitapta Edward Said 
Oryantalizm’i şöyle tanımlamaktadır. “Oryantalizm kültür, bilim ve kurumlar tarafından sessizce meydana 
çıkarılmış basit bir tema yahut politik bir alan değildir. Doğu üzerine yazılmış eserlerin yaygın bir koleksiyonu 
da değildir. Batı’nın Doğu dünyasını ezmeye yönelik hain bir emperyalist komplosu da sayılmaz. Oryantalizm 
estetik, bilimsel, ekonomik, sosyolojik, tarihe ait ve filolojik metinler aracılığıyla “aktarılmaya” çalışılan bir 
cins jeo-ekonomik görüşler bütünüdür. Oryantalizm coğrafi bir ayrım değil seri çıkarlar toplamıdır. Bu sistem 
açıkça ayrı bir dünyanın yönlendirilmesi, kullanılması hatta eritilmesi için gösterilen gayretlerin tamamını 
kapsar. Oryantalizm bilhassa politik iktidarla ilişkili gibi görünmeyen fakat çeşitli iktidarların kuvvet 
farklarından doğan ve varlığını böylece sürdüren dengesiz bir alışveriş düzenidir. Bu alışveriş bir ölçüye kadar 
sömürge ve imparatorluk idarelerinde olduğu gibi siyasal iktidarla: linguistik, mukayeseli anatomi veya 
modern politik ilimlerden geçerli ilimler alanında entelektüel iktidarla “biz” ve “onlar” esasına dayanan 
fikirler halkası içinde ahlaki iktidarla sürer gider3. Oryantalist kelimesine gelecek olursak, oryantalistin tüm 
bu faaliyetlerle iştigal eden kişi dememiz yanlış olmayacaktır, Daha genel mana da ise “Doğu kültürüne ait her 
alanda dil edebiyat vs. Vakıf olan ilim adamı”4 diye de tarif edilebilir 

Edward Said’ yukarıda belirttiği gibi “biz” ve “onlar” esasını inceleyecek olursak her “ben” kavramının 
mutlaka bir “öteki” ni tazammun ederken her “öteki” inşası da “ben” anlayışını iktiza ediyor.5 Fakat asıl 
çatışma noktası ben-öteki diyalektiğinin hangi temele inşa edileceğidir. Bu sadece ben-idraki değil aynı 
zamanda bir medeniyet-idraki sorunsalını da beraberinde getirmektedir. Medeniyet anlayışlarını 

 
1 Bulut, Yücel, (2002), Oryantalizm ’in Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Marife, yıl:2, sayı: 3 s.13-38 
2 Köse Meryem, Küçük Meryem, (2015), Oryantalizm ve ‘Öteki ‘Algısı, Sosyal Ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.107-12a7 
3 SAİD, Edward, (1998) Oryantalizm, 4. Baskı, İstanbul, İrfan Yayınevi, (Çev. Nezih Uzel) s.26-27 
4 Abdülmelik, Enver, Krizdeki Oryantalizm, Aytaç Yıldız (Ed.) Oryantalizm, 2.Basım, Ankara, Doğu-Batı Yayınları 
5 Kalın, İbrahim, (2016) Ben, Öteki ve Ötesi, 1.Baskı, İstanbul, İnsan Yayınları, s.13 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 209 
 

sınıflandıracak olursak6, oryantalizm bağlamına, güçlü ve sert(dışlayıcı/ötekileştirici) ben idraki, güçlü ve 
esnek(içselleştirici) ben idraki ayrımına gidebiliriz7. 

Güçlü ve sert ben idrakine değinmek gerekirse bilgi ve entelektüel olarak sağlam zemine sahip, düzen yapıları 
yerleşmiş ve kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturan idrak8 demek mümkün fakat bu idrakin sert yönü diğer 
medeniyetlerle ilişki zemininde ortaya çıkan bir durum olarak görülebilir. 17 ve 18. yy’dan sonra Avrupa’nın 
büründüğü hali bu temelde tanımlayabiliriz. Ben merkezci(Avrupa-merkezcilik) varoluşa sahip olan bu anlayış 
kendi dışındaki idrak ve varoluşlara karşı dışlayıcı bir tavır içine girmiştir. Samuel Huntington’un “west and 
rest” şeklindeki kategorik ayrımı, Fransızların “mission civilisatrice” anlayışı ve Rudyard Kipling’in “Beyaz 
Adamın Sorumluluğu” olarak öngördüğü idrak örnek olarak söylenebilir. Diğer bir ben-idraki olarak 
söyleyebileceğimiz ‘güçlü ve esnek(içselleştirici) medeniyetlerin ben-idraki ise güçlü özelliklerinin yanı sıra 
daha esnek/içselleştirici olarak tanımlanabilecek özelliklere sahiptir. Farklı hayat tarzlarını ve kültürel 
biçimleri yan yana ve varolma hakları temelinde okuyan bu anlayışa İskender’in eklektik medeniyet havzası, 
İslam medeniyetinin Endülüs ve Osmanlı biçimleri örnek olarak gösterilebilir.9 

Oryantalizmin tarihsel sürecine baktığımız zaman kesin bir başlangıç zamanı söylemek çok mümkün 
görünmemekle beraber şu söylenebilir: Batı’nın Doğu’ya ilgisi ve Doğu hakkındaki tahayyülü Doğu ve Batı 
kavramları kadar eskidir.10 Fakat Doğu-Batı karşılaşması ve Batı’nın sistematik biçimde bir ötekinin kültürü 
ve zenginlikleriyle karşılaşmaları Haçlı Seferlerinde olmuştur11. Oryantalizmin akademik bir faaliyet alanı 
olarak ortaya çıkması 17 ve 18.yy ’a kadar geri gider. Bu dönemdeki çalışmalar Doğu ve Uzak Doğu 
toplumlarıyla beraber daha özelde İslam Tarihini konu edinir12. 1795 yılında Paris’te ’Yaşayan Doğu Dilleri 
Okulu’ kurulmuştur13. Ayrıca Napolyon'un 1798’de Mısır seferinde yanında götürdüğü ilim adamlarının 
bölgede yapmış oldukları çalışmalar da oryantalizme ciddi bir temel teşkil eder14. 

Bu tarihlerde temeli atılan oryantalist çalışmalar 20. yy. da devasa bir literatür halini almıştır. “1800 ila 1950 
yılları arasında Avrupa ve Amerika’da İslam hakkında 60 binin üzerinde yayın yapılmıştır”15. 

 

Post-Kolonyal Teori’ ye Mukaddime 

Post-kolonyal teoriyi açıklamadan önce kuramın kavramına bir giriş yapmak daha aydınlatıcı olacaktır. Post-
kolonyalizm kavramı kolonyalizm kavramının bir türevi olarak kullanılmaktadır. Kolonyalizm kavramı ise 
“colony” kelimesinden türemiş olup ikamet etmek, ekip biçmek manasına gelir16. Daha geniş ve daha açıklayıcı 
olarak anlatmak gerekirse “annelerinin ülkelerinden alınıp uzak bir ülke veya şehre nakledilmiş ve oralarda 
ebeveyn devletin hukukuna bağlı kalarak yaşayan insan topluluklarının her birini colony” denir17. Fakat 
kolonyalizm bu şeffaf anlamlarının ötesinde daha negatif bir anlama sahiptir. Dilimize çevrilen anlamıyla 
sömürgecilik daha bilinen manasıyla söylenecek olursa dünyadaki bir toplum ya da devletin diğer devletlerin 
herhangi birinin, yumuşak ya da sert güç unsurlarının da etkisiyle, yönetimi, etkisi altına girme durumu diye 
de kabaca tanımlanabilir. “Post” kavramı ise zamansal olarak sonralık18 Olarak tanımlayabiliriz. Bu meyanda 
bakıldığı zaman post-kolonyalizm kavramı sömürge sonrası dönemi, gelişen şartları, olguları ifade eder. ” Post- 
kolonyalizm, sömürgeciliğin kurbanları olagelmiş milletler ve toplumsal kesimler için, evrenselci veya Avrupa 
merkezci kavram ve imgeler tarafından kirletilmemiş bir kimliği başarma ihtiyacıdır”19 

Son olarak bu kavramlarla iltisaklı olarak sadece tanım olarak ‘madun’ kavramına bakmakta yarar var. 
Madun kavramı sistematik olarak ötekileştirilen, konuşma hakkı verilmeyen ve herhangi bir ‘insani özelliğin 

 
6 Davutoğlu, Ahmet, (2018), Medeniyetlerin Ben-İdraki, 2.Baskı, İstanbul, Küre Yayınları s.39-51 
7 Davutoğlu, Ahmet, (2018), a.g.e s.52 
8 Davutoğlu, Ahmet, (2018), Medeniyetlerin Ben-İdraki, 2.Basım, İstanbul, Küre Yay. s.39-40 
9 Davutoğlu, s.41 
10Bulut, Yücel, a.g.m, s.14 
11Köse, Küçük, a.gm. s.119 
12Kalın, a.g.e, s.311 
13Lockman, Zachary, (2012), Hangi Ortadoğu(Çev: Burcu Birinci) , 1.Basım, İstanbul, Küre Yay. s.121 
14Bkz: Kalın, İbrahim, İslam ve Batı (2007), Lockman, Zachary , Hangi Ortadoğu(2010)  
15Kalın, a.g.e , s.315 
16 Özdemir, Muhammet (2017), Post-Kolonyalizm Nedir? 1. Basım, İstanbul, Açılım Kitap, s.25-26 
17 Özdemir, a.g.e, s.26-27 
18 Özdemir, a.g.e, s.28 
19 Özdemir, a.g.e, s.29 
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atfedilmediği’20 Toplumsal grup ya da kişi olarak tanımlanabilir. 

 

Uluslararası İlişkiler Teorisi Olarak Post-Kolonyalizm 

Uluslararası İlişkilere bir sosyal bilim disiplini olarak baktığımız da bu disiplinin yönteminden kuramlarına, 
ontolojisinden felsefesine kadar Batı menşeili bir disiplin olarak görürüz21. Bu disiplinin gerek sorunları 
gerekse yayımları noktasında merkezini Batı düşüncesi ve Batılı akademisyenler oluşturmuştur. Realizm, 
idealizm, liberalizm gibi disiplinin meta-teorisi olarak nitelendirilebilecek kuramlar ve bu kuramları düşünen 
zihinler Batı’nın tarihsel22 süreçleri içerisinde ortaya çıkmışlardır. Fakat Batı merkezcilik diye kabaca tarif 
ettiğimiz kavramında kendi içerisinde ikilemleri bulunmaktadır. Akademisyenlerin yaptıkları yayınlar 
üzerinden23 bakacak olursak Batı merkezci kavramın ABD merkezli ve Batı merkezci olarak ayrıldığını 
görebiliriz24. Stanley Hoffman 2007 yılında yayımladığı ’Bir Amerikan Sosyal Bilimi: Uluslararası İlişkiler’ 
makalesinde bu disiplinin ABD’nin hegemon güç olarak zuhur ettiği ve disiplininde bu şartlar altında 
bilimselleştiğine ve bu yüzden uluslararası ilişkilerin bir Amerikan bilimi olduğunu iddia eder25. Bu noktadan 
bakacak olursak post- kolonyalizm, eleştirel teori, feminizm, postyapısalcı teoriler disipline bu noktadan bir 
itirazda bulunurlar ve ciddi şekilde eleştiriye tabi tutarlar. Geleneksel uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının dar 
görüşlü olduğu, Batı-merkezci olduğu ve sömürgeci geçmişe sahip dünyayı göz ardı etmekle suçlamışlardır26. 
Batı’nın sömürgeci geçmişini tekrar formüle ettiği ve hegemon olduğu topraklar üzerinde devam ettirdiği 
anlayışını savunurlar. Daha özelde post- kolonyal teori salt siyasal ve güç temelli bir değerlendirmek yanıltıcı 
olacaktır. İkinci dünya savaşı sonrası de-kolonizasyon süreçlerinden sonra kolonize edilmiş ülkelerde bu 
kolonyal sürecin etkilerini, kapsamını öğrenmek amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Dikkat edilmesi gereken 
nokta bu çalışmaların sömürgeci zihinler tarafından değil sömürüye uğrayan topraklardan çıkan kalemlerin 
etkisiyle gelişmesidir27. Post-kolonyal teorinin bir uluslararası ilişkiler disiplinine dahil olması 1990’lar da 
gerçekleşmiştir. Bu yıllarda Gayatri Spivak’ın çalışmalarıyla popülerleşmiştir. Spivak’ın post-kolonyal teoriye 
yaptığı en büyük katkı ’madun konuşabilir mi?’ adlı makalesidir28. Gayatri Spivak’ta Said gibi Batı felsefesinin 
gelişimiyle Avrupa sömürgeciliği arasında bir bağlantı görür29. Diğer taraftan bu teoriyle ilgilenen Mohammed 
Ayoob madun toplumlardaki güvenlik algısının Batı toplumunun güvenlik algısından nasıl ayrıştığı üzerine 
odaklanmış ve teoriye ciddi zemin kazandırmıştır. Ayoob’a göre ’devletin hayati çıkarlarını dış tehditlerden 
koruma’ ile özdeşleşmiş olan güvenlik tanımı söz konusu Üçüncü Dünya ülkeleri olunca nasıl tartışmalı hal 
aldığını anlatmaktadır30. 2000’li yıllara gelindiği zaman teoriyle ilgili tartışmalar, yayınlar, dergiler artmaya 
başlamıştır. Bu bağlamda en dikkat çekici eser olarak’ Güç, Postkolonyalizm ve Uluslararası İlişkiler: Irk, 
Cinsiyet ve Sınıf Okuması’31 Adlı derleme eser olmuştur. Kitabın temel iddiası post-kolonyal kuramın Uİ 
disiplininin nazarını temel dört konuya çekeceğidir. Bunlar sırasıyla temsilin gücü, ırk ve cinsiyetin kesişme 
noktaları, küresel kapitalizm ile sınıf arasındaki ilişki, direniş ve aktöre yerinin teslim edilmesidir32. Son olarak 
teoriye dair kapsayıcı bir tanım yapmak gerekirse Saidyen bir ifadeyle bu teori bilgi-iktidar arasındaki bağlara 
odaklanarak bu bağların eski sömürge ülkeleri üzerindeki hegemonyasının sürdürülme durumunun kodlarını 
çözmeye çalışmaktır. 

 

Post-Kolonyal Mirası Resmetmek: Sınırlar ve Kimlikler 

1800’lü yıllardan itibaren Doğu bölgelerine ve özellikle Ortadoğu’ya ilgisi artan İngiltere ve Fransa, Birinci 
Dünya Savaşının ardından bölgede güçlü birer hegemon halini almışlardı. Birinci Dünya Savaşından yenik 
çıkan Osmanlı Devleti’nin gücü bölgede nispeten daha zayıf kalmıştı. Bölgede gücü ele geçiren İngiltere ve 

 
20 Balcı, Ali, (2018), Ortadoğu ve Postkolonyalizm, 1.Basım, İstanbul, Pınar Yayınları, s,30 
21 Ayrıntılı bilgi için Deniz Ülke Arıboğan’ın Uluslararası İlişkiler Düşüncesi adlı kitabına bakılabilir. 
22 Bkz: Edward Said, Frantz Fanon, Anil Loomba, Gayatri Spivak vd. 
23 Rumelili, Bahar, Batı Merkezcilik ve Postkolonyalizm s.206, içinde. Küresel Siyasete Giriş (Ed. Evran Balta), 3. Basım, İstanbul, İletişim Yay. 
24 Rumelili, Bahar, “Uluslararası İlişkiler Teorisinde Yerel-Görüşlülük ve Doğu’nun Özneselliği”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 23(Güz 2009), s. 45-71. 
25Hoffman, Stanley, ( 1997) An American Social Science: İnternational Relation, Deadlus, 106/3:41-60 
26 Balcı , a.g.e, s.37 
27 Edward Said Filistinli, Loomba Hindistanlı, Fanon Cezayirlidir. 
28 Spivak, Gayatri,(1998), Can Subaltern Speak?, Marxism and İnterpretation of Culture, Londra: Macmillan 
29 Spivak, a.g.m 
30 Akt. Balcı, a.g.e s.37 
31 Balcı, a.g.e, s.39 
32 Balcı, a.g.e, s,39 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 211 
 

Fransa bu gücü bölgenin başta sınırları olmak üzere tüm33 dinamikleriyle oynayarak kullandılar. Osmanlı 
döneminde çeşitli idari yürütme organlarıyla yürütülen bölge İngiltere ve Fransa egemenliğinde kendilerine 
bağlı kolonyal otonomi haline getirildiler. Daha da geriye gidilecek olursa bölgenin paylaşılması noktasında 
İngilizlerle Şerif Hüseyin ile toprak paylaşımı üzerine bir fikir birliği oluşturmuşlardı34. Fakat bu durumun 
Fransızlara bildirilmemesi kısa süreli bir durgunluğa sebep olsa da İngiltere ve Fransa 1916 yılında bir teatiyle 
anlaşmaya vardılar. “ İngiltere ve Fransa arasında yapılan antlaşmanın müzakerelerini Fransa adına Georges 
Picot ve İngiltere adına Sir Mark Sykes yürüttüğü için, bu antlaşmaya Sykes-Picot Antlaşması da denir. ”35. 
Ayrıca dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı James Arthur Balfour’un Lord Rothschild’e yazdığı ve Filistin’de 
kendi kendini yöneten bir cumhuriyetin kurulması, Ulusal Yahudi Vatanı ilkesinin desteklenmesi, Yahudi göç 
ve kolonizasyonunun kolaylaştırılması gibi maddeleri içeren bir mektup gönderilmiştir36. Tüm bu gelişmeler 
bölgede yapay sınırlar ve yapay devletçikler oluşturmuştur. Bu emperyal bölünme de iki amaç bulunduğu 
söylenebilir. Birincisi bölgede birbirinden kopuk ve mümkün olduğu kadar çok parçaya ayrılmış devlet yapıları 
oluşturmak37, ikincisi ise emperyal devletlerin suya ve petrole erişimini kolaylaştırmak38. Tüm bu bölgenin 
dinamikleri ve gerçekleriyle uyuşmayan bölünmeler bölgeyi adeta bir istikrarsızlık unsuru ve başarısız devletler 
yığını haline getirmiştir. Bu bölünmelerin etkileri yalnızca siyasi sahada olmamıştır. Bölgenin yüzyıllar boyu 
süregelen kimlikleri parçalanmış ve kurulan her bir devlete bir ulus ve kimlik inşa sürecine girilmiştir. 
Yüzyıllar boyu Osmanlı idaresi altında ’ümmet’ kavramı altında kimlik inşa eden toplumlar bu süreçte bu 
kimlikten arındırılıp kendi ’milli’ sınırları içinde yeni bir kimlik edindirilmişlerdir. Tamamen siyasi güç 
esaslarına göre çizilen bu sınırlar bölge insanının zihin kodlarına tamamen yabancı bir durumdu39. Müslüman 
topluluklardan oluşan ulus devlet tecrübesi siyasal dönüşüm açısından radikal etkilerde bulunmuştur. Daha 
önce jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik bütünlük oluşturan alanlarda çok sayıda yeni devletin ortaya 
çıkması bir taraftan birçok iç çelişki ve dinamiklerin devreye girmesine yol açarken diğer taraftan da yeni 
siyasal ünitelerin aralarındaki ilişkilerin tanımlanması problemini beraberinde getirmiştir40. Bu durumun yol 
açtığı gerilimler düzenin ya da düzensizliğin kuruluşundan beri bir sorunlar yumağı olmaya devam etmektedir. 

 

Kolonyal/Post-Kolonyal Süreçte Milliyetçilik 

Bu bölgede 20. Yüzyılın başlarında meydana gelen milliyetçi akımları dünyadaki konjonktürel durumdan ayrı 
görmek bizi yanıltacaktır. Coğrafyadaki milliyetçilikler Asya’dan Latin Amerika’ya Afrika’dan bir ucundan 
diğer ucuna gelişen milliyetçiliklerden ayrı bir fenomen değildir. Bu fenomen ise Batı’nın genişlemeci ve 
sömürgeci yaklaşımıydı41. Nihai amaçlarına baktığımız zaman tüm bu gelişmelerin emperyalist ülkelerin 
hegemonyasından kurtulup birer ulus-devlet oluşturma olduğunu görüyoruz42. Daha özelde Arap 
milliyetçiliğine baktığımız zaman 1789 Fransız Devrimi’nden sonra dünyaya yayılan fikirlerin etkisinin bu 
hareketin çekirdeklerinin oluşmasında önemli bir faktör olduğunu görüyoruz. Diğer bir faktör olarak 
Napolyon’un Mısır seferini söylemek mümkün. Fakat bu faktörlere rağmen 'Arap Milliyetçiliği ayrılıkçı ve 
siyasi bir karakter de gelişmemiştir.’43. Bu bölgedeki milliyetçiliğin oluşum sürecine baktığımız zaman bu 
faktörleri içsel ve dışsal faktörler olarak ayırmak mümkündür. Dışsal faktör olarak yukarda da 
bahsettiğimiz gibi Fransız İhtilali ve bu olay sebebiyle etkisini gün geçtikçe artıran ‘milliyetçilik, özgürlük, 
ulus devlet vs.‘ gibi fikirler olarak gösterilebilir. İçsel sebeplerse yüzyıllardır otoritesi altında yaşadıkları 
Osmanlı devletinin içinde bulunduğu şartlar olarak gösterilebilir. 

Arap milliyetçiliğin doğuşuna yönelik bir diğer yorum olarak Selefilik gösterilebilir. 18 ve 19.yy’larda devlette, 
toplumda ve dinde meydana gelen bozulmalara bir çözüm olarak İslam’ın ilk asırlarındaki anlayışa dönme 
anlayışını savunan bu akımın en bilindik ismi Cemalettin Afgani’dir. Fakat dönem itibariyle Afgani’nin bu 

 
33 Arı, Tayyar, (2014), Ortadoğu Cilt 1, 6.Baskı Bursa, Dora Yay. S.255 
34  
35 Armaoğlu, Fahir, ( 1983), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 24. Baskı, İstanbul, Kronik, s.103 
36 Arı, a.g.e, s.355 
37 Arı, a.ge. s.70 
38 Hiltermann, Joost, (2018), Kaostaki Ortadoğu, Alsharq Forum s,6 
39 Tekin, Ferhad, (2012). Sınırlar, Bölgesel Kimlikler ve Ümmet Tasavvu-ru, Milel ve Nihal, 9 (3), 157-175. 
40 Davutoğlu, Ahmet, (2002) İslam Dünyasının Siyasi Dönüşümü: Dönemlendirme ve Projeksiyon, Divan:1-50 
41 Choueiri, Youssef, Ortadoğu’da Milliyetçilik Akımları. s.344 Choueiri, Youssef(ed.), Ortadoğu Tarihi, Birinci Basım, İstanbul, İnkılap Yay. 
42 Choueiri, a.g.m, s.345 
43 Daniş, Mehmet Fahri, Bir Anka Kuşu: Arap Milliyetçiliği. s.72. Zekeriya Kurşun(ed.), Ortadoğu’yu Kuran İdeolojiler,2019, 1. Basım,İstanbul, Vadi 
Yay. 
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fikirleri takipçileri ve toplum tarafından kabul görmedi44. Fakat takipçilerinden olan Muhammed Abduh’un bu 
akımı kültürel boyuta taşıması ve Mısır-Arap zeminine oturtması hareketin ilgi toplamasına sebep oldu45. 
Selefiliğin yapısı itibariyle geçmişe atıf yapması, İslam’ın ilk çağlardaki temel referanslarına geri dönülmesi 
önemliydi. ’Gerçek İslam onun atalarının İslamıydı ve ataları araptı o yüzden Müslümanların uyanışında 
Araplar ve Arap kültürü öncü olmalıydı. Abduh’un peşinden gelenler herhangi bir siyasal otonomi’den 
bahsetmeseler de Arap kültürel liderliği hep vurgulandı46. 

Dediğimiz gibi Arap Milliyetçiliği başlarda herhangi bir ayrılıkçı anlayış barındırmıyordu. İslami reçetelerden 
daha modern çözümlere, Arap dilinin ve kültürünün gelişmesinden Türk düşmanlığına varan birçok yolda 
Arap milliyetçiliği kendine entelektüel bir temek oluşturmuştu47. Tüm bunlara ilaveten kendini tüm bu Arap 
milliyetçiliği zemininden daha ayrı gören, Antik Mısır’a ve Mısır’ın bir Akdeniz medeniyeti olduğunu savunan 
ve Sudan’ı da kendi parçası gören bir ’Mısır Milliyetçiliği ’de mevcuttur48. Ayrıca bölgede 20.yüzyılın 
başından beri gün geçtikçe büyüyen bir kolonyal Yahudi milliyetçiliği olduğu da dikkatlerden kaçmamalıdır. 

Arap milliyetçiliğinin siyasi sahneye çıkışı ise Baas49 Partisi ve nispeten Arap Milliyetçi Hareketi sayesinde 
olmuştur. 1947 yılında yurtdışında eğitim gören iki öğretmen olan Salah Bitar ve Mişel Eflak tarafından 
kurulan Baas Partisi bölgede siyasal olarak büyük bir hacme sahipti. Özellikle 1952 darbesiyle iktidara gelen 
Cemal Abdünnasır bu hareketin adeta taşıyıcısı olmuştur. Bu hareketin Arap Milliyetçiliği bağlamında en 
büyük başarısı (ya da başarısızlığı) 1958 yılında Suriye ile birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni kurması 
olmuştur. Baas Partisi yıllar geçtikçe güçlenmiş ve Filistin davasının da hamisi olmuştur. Fakat Nasır’ın 
ölümüyle bu hareket daha içe kapanık daha barışçıl bir tavra bürünmüştür. Bölgede Mısır’dan başka Suriye ve 
Irak’ta da Baas rejimleri hüküm sürmüşlerdir. Diğer bir siyasal hareket olan Arap Milliyetçi Hareketi ise Baas 
gibi retorikle ilgilenmekten ziyade harekete geçmeye meyyal bir oluşumdu50. Bu hareket Beyrut Amerikan 
Üniversitesinde okuyan bir grup Arap öğrenci tarafından kurulmuştu. Daha anti-Siyonist ve daha mücadeleci 
bir tavra sahip olan bu hareketin lideri George Habaş eldeki bütün kaynaklarla karşı harekete geçilmesini 
savunuyordu ve bu hareketin genel söylemi daha sömürgecilikle mücadele içeren anlatılara sahipti51. 

 

Sebepler Silsilesi: Post-kolonyal Süreç, Otoriter Rejimler ve Arap Baharı 

İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda başlayan de-kolonizasyon süreçleri bölge ülkelerini fiziken Batı 
egemenliğinden ‘kurtarılmış’ görüntüsü verse de pratikte ülkelerin ve bilhassa rejimlerin izledikleri siyaset 
arasında bir ikilem görülebiliyordu. Genellikle askeri darbeyle göreve gelen bu rejimler kendi meşruiyet 
anlayışını ya dinden ya da milliyetçilikten alıyorlardı. Gerektiğinde dini siyasal bir alet olarak 
kullanabiliyorlardı52. Ciddi petrol gelirleri olan bu ülkeler bu petrol gelirlerini rejimin devamlılığı noktasında 
kullanıyorlardı. Bu gelirlerden dolayı halktan vergi toplama gereksinimi oluşmuyordu. Bu noktada halk vergi 
vermediği için yönetime herhangi bir hesap sorma durumu da olmuyordu. Her ne kadar otoriter rejimler 
dönemsel olarak seçimlere gitseler de bu seçimlerin sonu %95 üzerinde sahici olmayan sonuçlarla iktidar lehine 
çıkıyordu. Otoriter rejimler kendi iktidarlarını ordu, polis ve istihbarat aygıtları üzerinden yönetiyorlardı53. 
Ciddi petrol gelirleri olduğu için devletler zamanlar rantiye devlet şeklini alıyorlardı. Devlet ve bürokrasi 
patrimonyal ilişkiler üzerinden ilerlerken işsizlik oranları artıyor, en basit belediye hizmetleri dahi yerine 
getirilemiyordu. Genellikle bu otoriter rejimler kendi ülkelerinde bir ideoloji, mezhep, kabile vs. Gibi olgular 
üzerinden inşa edilir. Bu durum zamanlar diğer toplum kesimlerinin ’ötekileştirilmesine’ yol açıyordu. 

Nitekim tüm bu sorunlar 2010 yılında Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla tüm bölgede daha 
görünür hale geldi. Domino etkisiyle Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya birçok ülkede protestolar baş göstermeye 
başladı. Kavram olarak Doğu Avrupa’daki demokratik gösterilere atıf olarak ‘bahar’ kavramı kullanılsa da 

 
44 Okutan, Çağatay, Arap Milliyetçiliği, AÜ SBFD Cilt:56 no.2 
45 Okutan, a.gm. 162 
46 Okutan, a.g.m s.163 
47 Daniş, a.g.m s.71-86 
48 Bozbaş, Gökhan, Ortadoğu’da Bölgesel Milliyetçilikler: Mısır Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2016 
49 Arapça ’yeniden doğuş‘ anlamına gelir 
50 Choueiri, a.g.m s.356 
51 Choueiri, a.g.m s.369 
52 Choueiri, a.g.e s.530 
53 Demirtaş, Erdem (2014), Ortadoğu’da Devlet ve İktidar, 1. Basım İstanbul, Metis yay. S.105-115 
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bölge halklarının değişim talebini azımsayan oryantalist bir nitelik taşımakta54. Bu süreç içerisindeki gösteriler, 
barışçıl protestolar birkaç ay içerisinde 30-40 yıllık kökleşmiş rejimleri sarstı. Kimi liderler görevi bırakıp 
ülkeyi terk ederken kimileri görevi yardımcısına devrederken kimileri de direnerek, iç çatışmalara yol açarak 
uluslararası müdahaleye sebep oldu. “Sadece birkaç ay içerisinde Fas’tan Bahreyn ve Yemen ‘e kadar 
1940‘larda ortaya çıkan post kolonyal rejimlerin oluşturduğu bölgesel düzen sarsıntı geçirdi”55 İlk aylardaki 
tüm bu gelişmeler bölgede düzenin daha demokratik bir hal alacağı beklentisine neden oldu fakat Bahreyn’de 
gösterilerin şiddetli bastırılması ve Suriye’de sürecin iç savaşa evirilmesi bu beklentinin boşa çıkmasına sebep 
oldu. Mısır ve Tunus’ta rejim düşse de bu ülkelerde demokrasinin konsolidasyonu konusunda hala şüpheler 
vardı. Öte yandan gösterilerin olduğu ülkelerde rejimler de bu gösteriler ciddi şekilde direnç gösterdiler. Bu 
ülkelerin enerji ihraç eden ülkeler olmaları ve ’İslamcı iktidar’ korkusuyla Batı’ya mesaj vermeleri Batı 
başkentlerinin desteğini almalarına sebep oldu56. Tüm bunların ötesinde olayların geri planını oluşturan 
olaylara baktığımız zaman gayet insani sebepler olan gençliğin işsizliği, fırsat eşitsizliği, askeri yapıların aşırı 
kontrolcü yaklaşımları, gelir dağılımdaki adaletsizlikler, yüksek enflasyon ve tüm bunlarında ötesinde bir 
onur ve haysiyet arayışı olarak okunabilir. Süreç boyunca Arap sokağında en çok öne çıkan sloganlardan 
biriyse ’Ekmek, Onur ve Hürriyet’ti. Bugün gelinen noktada ise bahar adeta kışa çevrilmiş durumda. Süreç 
Mısır’da darbeye Suriye’de ise kanlı bir iç savaşa sebep oldu. Tüm dinamikleriyle beraber süreç durdurulmuş 
fakat sürece sebep olan sebeplerin hemen hepsi yerli yerinde durmaya devam etmektedir. 

 

SONUÇ 

Ortadoğu bölgesini incelerken birçok açıdan bakma gibi bir durumun söz konusu olduğu aşikârdır. Tek taraflı 
ve tek katmanlı bakış açılarının bizi doğru bilgiye ulaştırmayacağı bu bölge üzerinde görülmektedir. Bu açıdan 
bakıldığı zaman post kolonyal teorinin gerek kavramları gerek içerdiği inter disipliner yapısıyla bu bölgeyi 
anlamda ciddi bir zemin kazandırdığı ortadadır. Bu açıdan Ortadoğu’da geçmişten bugüne kadar olan olayların 
bir şekilde köklerinin aynı noktalar gittiği görülmektedir. 1800’lü yıllar da başlayan Batı hakimiyetinin, her 
ne kadar bu bölgede dekolonizasyon süreçleri yaşansa da, kendini bir şekilde restore ederek varlığını 
sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu varlığın en bariz örneği olarak ise Arap Baharı sürecini göstermek mümkündür. 
Bu noktada tek taraflılığa düşmemek adına şunu söylemekte fayda var. Her ne kadar bu bölgeyi konuşurken dış 
etkilerden bahsetsek de bu iç dinamikleri göz ardı etmemize sebep olmamalı. Bölgenin bugünkü durumunda 
olmasında iç dinamiklerin etkisini göz ardı ettiğimizde ciddi bir oryantalist rüzgara kapılmış oluruz. Bölgenin 
çok dinli ve etnisite olarak çok katmanlı yapısı bölgede fırsat olması gerekirken dezavantaja dönmüş 
durumdadır. Bölgedeki milliyetçilikler, kabilecilikler ve rejimlerin bir toplumsak grup üzerine inşa edilmesi 
sorunları daha da derinleştirmektedir. 
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ÖZET 

Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki jeopolitik konumu, hinterlandında yaşanan küresel gelişmelere doğrudan 
müdahil olmasını beraberinde getirmektedir. Son yıllarda Türk dış politikası, pasif ve edilgen bir yapıdan 
sıyrılarak dinamik, çok yönlü ve bölgesel denklemleri değiştirebilen bir yapıya kavuşmuştur. Türkiye, 
geleneksel ittifaklardan bağımsız bir dış politika perspektifiyle hareket etmektedir. Bu bağlamda, Rusya-
Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin başarılı diplomatik hamleleri uluslararası camiada ciddi şekilde karşılık 
bulmuş ve dünya medyası tarafından Türkiye’ye arabuluculuk rolünde büyük önem atfedilmiştir. Bu durum 
28-30 Haziran 2022 tarihlerinde Belçika’da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin elde ettiği 
diplomatik zafere ilişkin beyanatlarda da açık şekilde görülmüştür.  

Bu kapsamda, söz konusu çalışmanın amacı, küresel aktör ve bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin, Rusya-
Ukrayna Savaşı’nda oynadığı arabuluculuk rolünün dijital platformlarda nasıl yönetildiğini ortaya koymaktır. 
Çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle uluslararası ilişkilerdeki 
işlevselliğini giderek artıran dijital diplomasiden güncel ve dünya dengelerini değiştiren bir meselede nasıl 
yararlanıldığını incelemeyi hedeflemektedir. Küresel ekonomi politiği büyük oranda etkileyen, siyasi, 
ekonomik ve sosyolojik sorunlara neden olan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için dijital alanda 
görmezden gelinemeyecek faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu durum devletler arasındaki iletişim savaşlarını 
da gün yüzüne çıkarmıştır. Çalışma, hem Rusya hem de Ukrayna ile aynı anda müzakere edebilen ve tarafları 
bir masada toplayabilen ülke olarak Türkiye’nin dijital diplomasi girişimlerini analiz etmesi açısından önem 
taşımaktadır. Söz konusu çalışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanlığının 
diplomatik çabaları dijital diplomasi bağlamında değerlendirilmekte; Türkiye’nin savaşın sona ermesi için 
gerçekleştirdiği pro-aktif diplomasi faaliyetlerinin yansımaları ele alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye, dijital diplomasi, arabuluculuk, dış politika. 

 

ABSTRACT 

Türkiye’s geopolitical location between East and West requires the country to be directly involved in global 
developments in its hinterland. In recent years, Turkish foreign policy has shifted from a passive framework 
to a dynamic and multifaceted structure capable of altering regional equations. Türkiye pursues its foreign 
policy independent of traditional alliances. In this context, Türkiye's successful diplomatic moves during the 
Russia-Ukraine War had significant repercussions on the international community, and the international media 
attached tremendous significance to Türkiye's role as a mediator. This was evident from the statements made 
regarding Türkiye's diplomatic victory at the NATO Summit held in Belgium on June 28-30, 2022. 

Therefore, the aim of this study is to reveal how Türkiye's mediator role as a global actor and regional power 
in the Russia-Ukraine War is portrayed on digital platforms. This study aims to examine how digital 
diplomacy, whose function in international relations is gradually expanding as a result of the advances in 
information and communication technologies and the impact of the Covid-19 pandemic, is applied to an issue 
that alters the current and global balances. In order to put an end to the Russia-Ukraine War, which had a 
significant impact on the global political economy and posed political, economic, and social challenges, 
activities that cannot be overlooked were undertaken in the digital realm. This has revealed the communication 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 216 
 

warfare among states. The study is significant for it analyses Türkiye's digital diplomacy activities as a country 
capable of negotiating with Russia and Ukraine simultaneously and bringing the parties to the negotiation 
table. This paper examines the diplomatic efforts of President Recep Tayyip Erdoğan and the Ministry of 
Foreign Affairs in the context of digital diplomacy and discusses the repercussions of Türkiye's proactive 
diplomatic efforts to end the war. 

Keywords: Russia-Ukraine War, Türkiye, digital diplomacy, mediation, foreign policy. 

 

GİRİŞ 

Küresel risklerin arttığı, enerji, gıda, tarım ve iklim krizlerinin yaşandığı bir süreçte devletler arasındaki güçlü 
diyaloglar geçmişte hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Küreselleşmenin getirdiği ortaklıklar ve iş 
birlikleri ile uluslararası organizasyonların işlevselliğinin sorgulandığı bir zaman diliminde, öngörülemeyen 
gelişmelere karşı devletlerin direnç inşa etmesi bir zorunluluk halini almıştır. Ayrıca COVID-19 pandemisinin 
tüm dünyada yarattığı etki, devletlerin hayati konularda kendi kendilerine yetebilmesi sorunsalını yeniden 
gündeme taşımıştır. Diğer taraftan, dijitalleşme hayatın her alanında olduğu gibi diplomatik ilişkilerde de 
belirleyici konuma yükselmiştir. Bu durum uluslararası ilişkilerdeki teamüllerde birtakım değişiklikler meydan 
getirmiş olup, yabancı kamuoylarının tüm iletişim kanalları vasıtasıyla ivedilikle bilgilendirilmesi atılan 
diplomatik adımların kendisi kadar kritik bir hamle olmuştur.  

Küreselleşme süreci ile birlikte liberal düzen, klasik diplomasi perspektifinde kırılmalara neden olmuş, siyasal 
elit bir zümrenin gerçekleştirdiği diplomasi sürecine ek olarak sivil topluma dayanan, yabancı kamuoylarını 
iknaya odaklanan, sivilleşen yeni bir diplomasi anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, yabancı kamuoylarının 
bir amaca yönelik olarak ikna edilmesi, bir ülkenin dış politikadaki başarısını etkileyen askeri ve ekonomik 
faktörler kadar önemli hale gelmiştir. (Gilboa, 2008: 55-77). Bu yeni diplomasi anlayışıyla birlikte sürece 
akademisyenler, düşünce kuruluşları, medya mensupları, dijital kanaat önderleri, özel sektör ve iş adamları 
dahil olmuş, diplomasi daha sivil ve demokratik bir boyut kazanmıştır. Kuşkusuz bu değişimler diplomasinin 
dilinde, üslubunda, yönteminde de önemli dönüşümlere yol açmıştır. Özellikle kriz dönemlerinde ve 
olağanüstü gelişmelerin yaşandığı süreçlerde değişen diplomasi yöntemleri ve uygulama biçimleri uluslararası 
ilişkilerde öne çıkmaya başlamıştır. 

Bu çerçevede, kısmen öngörülen ancak bu kadar hızlı şekilde gelişmesi beklenmeyen Rusya-Ukrayna Savaşı 
sahada devam ederken diğer tarafta savaşın dijital platformlarda da yoğun şekilde sürdüğü gözlemlenmektedir. 
İnternet haber medyasında savaşla ilgili farklı kaynaklardan bilgiler paylaşılırken devletler de resmi iletişim 
kanallarından açıklamalar yaparak kamuoylarını bilgilendirmektedir. Bu anlamda doğru bilginin hızlı ve şeffaf 
bir şekilde tüm taraflara, paydaşlara ve kamuoylarına aktarılması büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla 
dijital haber kanalları ile devlet başkanlarının, üst düzey devlet görevlilerinin ve kurumların resmi sosyal 
medya hesapları bu kritik misyon için son dönemlerde etkili şekilde kullanılmaktadır. Diğer taraftan güncel 
gelişmeler, anlaşmalar ve mutabakatlar dünya çapında itibarlı uluslararası haber ajanslarından ve televizyon 
kanallarından önce devletlerin ve resmi kurumların sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Bilginin 
hedef kitlelere doğrudan ulaştırılması ve hedef kamuoylarıyla etkileşime girilmesi dijital diplomasiyi en etkili 
dış politika enstrümanlarından biri haline getirmiştir.  

Türkiye dijital diplomasi konusunda bazı önemli girişimler gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların büyük kısmı 
Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde yürütülmektedir. Ülkelerin farklı disiplinlerdeki çalışmalarını ve 
politikalarını uluslararası topluma ve çeşitli kamuoylarına anlatması olarak da izah edilebilecek kamu 
diplomasisi, bu misyonunu yeni medya üzerinden de yerine getirmektedir. Bu bağlamda dijital diplomasiyi 
kamu diplomasinin bir alt dalı olarak değerlendirmek mümkündür. Dijital diplomasi önemli aktörlerin sosyal 
medya kullanımıyla sınırlandırılmamalıdır. Dijitalleşmenin getirdiği tüm olanaklardan maksimum seviyede 
yararlanılma süreci dijital diplomasiyi işlevselleştirmektedir. 

Çalışmada “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk dört aylık döneminde Türkiye hangi dijital diplomasi faaliyetlerini 
gerçekleştirmiştir?” sorusuna cevap aranmaktadır. Dijital diplomasi girişimlerini güncel bir örnek üzerinden 
açıklaması nedeniyle önem taşıyan çalışma, Türk dış politikasının dijital platformlardaki yansımalarına 
odaklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dışişleri Bakanlığının ve 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki dijital diplomasi gayretleri üzerinden 
bir okuma gerçekleştirilmektedir. 
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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NIN GENEL ÇERÇEVESİ 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağılmasından sonra Rusya’nın Batı ülkeleri ile somut ve 
realist ilişkiler geliştirdiği bilinmektedir. Ancak sonraki yıllarda Rusya’nın yeniden güç kazanması ve 
hinterlandındaki etkisini artırması Batı dünyasıyla ilişkilerinin önce gerilmesine ve sonrasında tedrici olarak 
bozulmasına yol açmıştır. Bu duruma başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin Rusya’yı, Rusya’nın da Batı 
başkentlerini düşmanlaştırması neden olmuştur. Siyasi, askeri, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik açından 
birbirlerini rakip ve daha da ötesinde tehdit olarak gören ülkeler uluslararası örgütler eliyle sınırlarını güvence 
altına almaya çalışsalar da politik gerilimler, ekonomik restleşmeler ve uygulanan ambargolar askeri 
müdahaleleri beraberinde getirmektedir. 

Son yıllarda Rusya’nın dış politikada yayılmacı bir perspektife sahip olduğu açık ve net bir şekilde 
gözlemlenmektedir. 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi bu politikanın en somut örnekleri arasında 
yer almaktadır. Bu tarihten itibaren uluslararası örgütler, ABD ve AB eliyle Rusya’ya yönelik birtakım 
yaptırımlar uygulanmaya çalışılmıştır. Buna karşılık Rusya da enerji alanındaki gücünü ve özellikle de Avrupa 
Birliği ülkelerinin en önemli doğalgaz tedarikçisi olma durumunu kullanarak etki alanını konsilide etmeye 
çalışmıştır. Bu süreç Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki gerginliği daha üst bir merhaleye çıkarmıştır. 

Ukrayna, tarihsel açıdan olduğu gibi kültürel ve askeri açılardan da Rusya için vazgeçilmez bir değere sahiptir. 
Kırım’ın askeri ve stratejik önemi, Sovyetler döneminde ülkede kurulan sanayi tesisleri, enerji nakil altyapısı 
ve maden yatakları da Ukrayna’nın Rus ekonomisi ve dış politikasındaki kilit önemini desteklemektedir.  

1999 yılındaki Federal Yasa altında resmi olarak tanımlandığı şekliyle; eski SSCB vatandaşları; Rusya 
Federasyonu dışında yaşayan Rus yurttaşlar (sootechestvenniki) (Rotaru, 2018, ss. 42-43) eski Sovyet 
ülkelerinde yaşayan insanlar ya da onların çocukları; Rusya Federasyonu ile manevi, kültürel ve hukuki 
bağlantısı olan her bireyin hakkı, Rus hükümetince korunmalıdır. Ayrıca, Rusya’nın “imtiyazlı çıkarlarının 
bulunduğu” (Russian Privilaged Interests) bölgelerde, pasaport dağıtmak, medya ve sosyal medya 
propagandası yapmak gibi adımlarla, yukarıda bahsi geçen grupların Moskova ile olan bağının pekiştirildiği 
bilinmektedir. Bu anlamda Rusya bir bakıma orta ve uzun vadede çeşitli şekillerde bağlarının olduğu kitlelere 
sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. 

2000 yılı sonrasında ABD-AB ittifakı ile Rusya arasındaki geçmişten günümüze süregelen etki alanı 
rekabetinin, Güney Osetya Savaşı ile askeri tabana taşınmasının (2008) peşi sıra, özellikle Rus azınlıkların 
bulunduğu Kırım, Donbass ve Trans-Dinyester bölgesindeki istihbarat faaliyetleri artırılmıştır. Buradan 
hareketle, eski SSCB ülkelerinde yaşayan Rus azınlıklar için daha ciddi bir adım atılarak, 2009 yılında 
yayınlanan yasal düzenleme ile Rus topraklarının dışında yaşayan ve saldırı altında olan Rus vatandaşlarını 
‘korumak’ için askeri müdahalede bulunulmasına izin verilmiştir (Federal'nyi zakon, 2009). 

Eski Sovyet ülkelerindeki Rus-ABD ve AB rekabeti artmaktayken bir yandan da Rus hükümeti, sahip olduğu 
doğalgaz ve petrol rezervleri ile bilhassa AB’nin Moskova’ya olan bağımlılığını kullanarak politik kazanım 
elde etmeye çalışmıştır. Bu minvalde, eski Sovyet ülkelerini geçip Avrupa’ya giden doğalgaz boru hattı 
projelerine her gün bir yenisi eklenirken, Ukrayna gibi coğrafi konumuna ek olarak enerji transferi altyapısı 
geniş olan ülkelerin, AB ile Rusya için etki alanında tutulması daha elzem hale gelmiştir. Mart 2014’de 
Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın madencilik ve endüstri alanındaki atar damarı olan Donetsk ve Luhansk 
bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların hareketlenmesi ile sonuçlanan süreç ise bu rekabetin silahlı çatışmaya 
dönüştüğü dönemdir. 

Ukrayna’da bugün yaşanan süreci, yıllardır tırmanan gerilimi ve uzun vadeli stratejik planları, tamamlayıcı 
unsur olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. 2014’ten bu yana ABD başta olmak üzere pek çok Batılı devletin 
Ukrayna ordusunu asimetrik savaş taktikleri üzerine eğittiği ve teçhizat sağladığı bilinmektedir.  Bu 
konjonktürde Rusya-Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın hava bombardımanı ile başlamış ve 
hala devam etmektedir. 

Gelinen noktada, Ukrayna halkı asimetrik savaş teknikleri ile vatanını savunmaya çalışırken, yaklaşık 7 milyon 
Ukraynalı mülteci durumuna düşmüştür (BM, 2022). Savaşın başlamasıyla birlikte ekonomik göstergeler 
kötüye giderken, yatırımlar sekteye uğramış, doğalgaz ve petrol fiyatlarında büyük artışlar yaşanmış, gıda ve 
tarım krizi derinleşmiş özellikle tahıl ambarı olarak nitelenen Ukrayna’daki buğdayın dünya piyasasına arz 
edilememesi ciddi fiyat artışlarına sebep olmuştur. Ayrıca ayçiçek ve mısır yağı tedarikini Ukrayna’dan 
sağlayan AB ülkelerinde ve Türkiye’de bu ürünlerin fiyatlarında rekor artışlar yaşanması devletleri zor 
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durumda bırakmıştır. Böyle bir belirsizlik ortamında devletlerin kurumsal ve resmi iletişim kanallarından 
yaptığı açıklamalar ile üst düzey yetkililerin sosyal medya paylaşımları yabancı kamuoylarının doğru ve hızlı 
şekilde bilgilendirilmesindeki en kritik aktörler olmuştur. 

Rusya-Ukrayna Savaşı sahada olduğu kadar iletişim ve medya alanlarında da şiddetli bir biçimde sürmektedir. 
Özellikle savaşın ilk dönemlerinde hem Rusya hem de Ukrayna cephesinden savaşın gidişatıyla ilgili 
güvenilirliği sorgulanabilecek pek çok açıklama ve sosyal medya paylaşımı yapılmıştır. Dijital haber 
kanallarının yanı sıra kaynağı belirsiz sosyal medya hesaplarından paylaşılan içerikler dijital diplomasiye 
algıları yönetme ve hakikati belirleme fırsatı sunmuştur.  

 

DİJİTAL DİPLOMASİDE GÜNCEL YÖNELİMLER 

Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıkması ile birlikte, diplomasi kavramı da farklı coğrafyalarda 
gelişerek dinamik kurallara bağlanmış ve bugüne kadar önemini korumuştur (Kissinger, 12-15). Diplomasi, 
uluslararası ilişkilerin en değerli uygulama alanlarının başında gelmektedir (Baysoy, 2015). Devletler 
arasındaki münasebetlerin geliştirilmesi, krizlerin nihayete erdirilmesi noktasında diplomasi, tüm strateji ve 
taktikleriyle birlikte uluslararası ilişkilerde geleneksel anlamda liderler, üst düzey bürokratlar ve büyükelçiler 
marifetiyle hayata geçirilmektedir. Değişen ve dönüşen diplomatik süreçlerde kamuoylarının duygu ve 
düşüncelerinin etkilenmesi ve medya gündeminin tayin edilmesi son dönemlerde daha önemli hale gelmiştir. 
Yenilikçi bir uygulama alanı olarak kamu diplomasisi, modern diplomasinin başat aktörlerinden biri olarak 
değerlendirilmektedir. Kamu diplomasisinin bir türü olarak nitelenebilecek dijital diplomasi faaliyetleriyle 
devletler yabancı kamuoylarına doğrudan seslenebilmekte, mesajlarını hedef kitlelere dilediği yöntem ve 
tekniklerle iletebilmektedir. Dijital diplomasi ayrıca devletlerin yabancı ülkelerde yaşayan vatandaşlarına 
verdiği konsolosluk hizmetlerinin dijitalleşmesi ve iyileştirilmesini de kapsamaktadır (Manor, 2016: 3). Dijital 
diplomaside diyalog tek yönlü dikey bilgi paylaşımı yerine iki yönlü ve yatay olarak gerçekleştirilmektedir 
(Cull, 2013: 125). Ayrıca dijital diplomaside, bilginin şeffaflığının yanı sıra doğruluğu da göz önünde 
bulundurulmaktadır. (Bjola ve Pamment, 2019: 10). Dijital teknolojilerin gelişimi diplomatik ilişkiler üzerinde 
dönüştürücü etki yaratmıştır. Bu kapsamda, teknolojik gelişmeler dijital diplomasinin kısa ve uzun vadeli dış 
politika hedeflerine uyarlanması için Dışişleri Bakanlıkları üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştur.  

Dijital diplomasi, yalnızca bir kamu diplomasisi stratejisi olarak değil, aynı zamanda devletlerin uluslararası 
ilişkileri yönetme mekanizması olan bir uluslararası uygulama biçimi olarak tanımlanmakta ve 
kavramsallaştırılmaktadır. (Holmes, 2015: 30). Dijital diplomasi çeşitli ülkelerde farklı şekillerde ifade 
edilmektedir: Dijital diplomasiyi ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘21. yüzyılın devlet yönetimi’, Kanada Dışişleri 
Bakanlığı, ‘açık politika’ ve İngiltere, ‘uluslararası ilişkilerdeki problemlerin çözüme kavuşturulmasında 
internetin kullanımı’ olarak açıklamaktadır. Dijital diplomasi kavramı aynı zamanda ‘network-sosyal ağ 
diplomasisi’, ‘e-diplomasi’, ‘online diplomasi’, ‘siber diplomasi’ ve ‘Twitter diplomasisi’ gibi kavramlarla da 
ifade edilmektedir (Westcott, 2008; Clarke, 2015). Klasik diplomasi çalışmalarının internet yoluyla 
gerçekleştirilmesi ve bir diyalog oluşturulması dijital diplomasi ile gerçekleştirilmektedir. Dijital diplomasi, 
dış politikayla ilgili gelişmelerin ve sorunların internet yoluyla çözülmesi yöntemi olarak tanımlanabilir. 
Dijital diplomasi aynı zamanda sosyal ağlar yoluyla özellikle Twitter ve Facebook kullanımıyla yabancı 
kamuoylarının kalplerinde ve zihinlerinde yer edinilmesidir. Devletler ya da hükümet dışı organizasyonlar ile 
yabancı halklarla dijital araçlar kullanarak iletişime geçilmesi ve onlara bilgi aktarılması dijital diplomasi 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu diplomasi yöntemi interaktif bir süreçtir. Olumlu gelişmelerle 
desteklenmesi ve planlı biçimde sürdürülmesi doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. Dijital diplomasi hedef 
kitlelere değil, hedef bireylere hitap etmektedir. Dijital diplomasi, krizlerin ve risklerin önlenmesini sağlayan 
bir yöntemdir (Bahcesehir, 2012; Sönmezışık, 2014). 

Corneliu Bjola ve Lu Jiang (2015)’a göre sosyal medyanın diplomatlar tarafından kullanımı dönüştürücü bir 
etkiye sahiptir. Diplomatların sosyal medya etkinliği; gündem belirleme, bilgilendirme ve iletişimin yaratıcı 
şekilde kurgulanması dijital diplomasinin etkinliğini göstermektedir. Birçok bilimsel çalışma, dijital 
teknolojilerin diplomatları ve kurumlarını nasıl etkilediğine ilişkin incelemelerde bulunmaktadır. Bazıları için 
bu ilişki, uluslararası müzakereler bağlamında diplomatik eylemi mümkün kılan veya kısıtlayan dijital 
işlevsellikler ve olanaklar tarafından şekillendirilir (Bjola ve Manor, 2022: 473). Dijital diplomasinin en büyük 
handikabı sosyal medya ile çok geniş kitleye ulaşmak mümkün olsa da mesajların etkinliği arasında negatif 
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bir korelasyon olma ihtimalidir. Bu nedenle dikkatli bir planlama yapılması gerekmektedir. Yapılacak kritik 
bir hata telafisi çok zor sonuçlara neden olmaktadır (Digital diplomasi, 2010; Mytko, 2012). 

Dijital platformalar, hem siyasal aktörlere hem de devlet kurumlarına bilgi, fotoğraf ve video içeriklerini hızlı 
bir şekilde geniş kitlelerle aracısız olarak paylaşma imkanı sunmaktadır. Özellikle yabancı kamuoylarını 
bilgilendirme, haberdar etme ve güncel konularla ilgili görüşlerin paylaşılması açısından dijital diplomasi gün 
geçtikçe değerini ve işlevselliği artırmaktadır. Dijital diplomasi siyasal aktörlerin geleneksel medyayı 
devreden çıkararak muhataplarına doğrudan ulaşma ve etkileşim fırsatı sunmaktadır. Diğer yandan, dijital 
diplomasi kullanıcılarına birincil kaynak olma imkanını da sağlamaktadır. 

 

TÜRKİYE’NİN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDAKİ DİJİTAL DİPLOMASİ UYGULAMALARI 

Ülkelerin kültür ve siyasi ideolojisi ile uluslararası rejimlerin kuralları yumuşak güç kaynakları olarak 
değerlendirilir (Nye, 1990: 168). Dijital diplomasi de stratejik bir adım olan yumuşak güç unsuru olarak 
konumlandırılmaktadır. Kamu diplomasisi eylemlerinin dijital diplomasi alanında varlığını ortaya koyması, 
diplomasinin farklı bir yaklaşımı olan kamu diplomasisinin dijital diplomasiyle entegrasyonunu sağlamaktadır. 
Çevrimiçi nüfusun giderek arttığı süreçte dijital diplomasi uluslararası ilişkilerde ve yabancı kamuoylarına 
yönelik mesajların yayılmasında son derece popüler bir yaklaşım haline gelmiştir. Dijital diplomasi Türkiye 
için oldukça yeni bir uygulama alanı ve kavramdır. 2008-2009 yıllarında gündeme gelmeye başlayan kavram, 
zaman içerisinde diplomasi faaliyetlerinde kendine etkili bir yer edinmeye başlamıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının kurumsal internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları dijital 
diplomasideki belirleyici aktörlerdir. Cumhurbaşkanlığının kurumsal internet sitesinin İngilizce, Fransızca ve 
Arapça olarak da görüntülenebilmesi yabancı kamuoylarına ve medya mensuplarına kendi dillerinde direkt 
ulaşılmasını sağlamaktadır. Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesapları dijital diplomasi eylemlerinin 
bütüncül şekilde sürdürülmesi için aktif şekilde kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığının İngilizce, Rusça, 
Fransızca ve Arapça sosyal medya hesapları vasıtasıyla hedef kamuoylarına anında ulaşılarak güncel 
gelişmelerle ilgili bilgilerin en güvenilir kaynaktan medya organlarına ve farklı ülkelerin vatandaşlarına 
ulaştırılması sağlanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dijital araçların kullanımı ve yeni medyada etkin şekilde yer alma 
açısından birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Dışişleri Bakanlığı kurumsal internet sitesinin yanı sıra resmi 
sosyal medya hesaplarıyla dijital platformda görünürlük sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı yabancı kamuoylarına kendi dillerinde seslenmeyi tercih etmektedir. Dışişleri Bakanlığı kurumsal 
internet sitesi Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Arapça dil seçenekleri de sunmaktadır. Farklı dil 
seçenekleriyle yabancıların Dışişleri Bakanlığından yapacakları işlemlere ve talep edecekleri bilgilere daha 
kolay ve hızlı şekilde erişmeleri sağlanmaktadır. 

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış için diplomatik çaba sarf eden ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu 
tespit, uluslararası düzeyde de kabul edilen bir yaklaşımdır. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında bir taraf 
olmadan arabuluculuk rolü üstlenmiş ve iki ülkeyle de eşit mesafede kalabilmiştir. Türkiye’nin bu diplomatik 
tavrı Rusya ve Ukrayna ile aynı anda müzakere edebilmesini sağlamış ve bu barışçıl gayret dünya kamuoyunda 
da gündeme gelmiştir. Türkiye’nin savaşın taraflarıyla aynı masada bir araya gelmesi hayati bir adım olarak 
değerlendirilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikili görüşmelerine ilişkin açıklamalarını sosyal medya 
hesaplarından yapması dijital diplomasiden yararlanılması noktasında değerli adımlar olarak görülmektedir. 
Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerine 
ilişkin kanaatlerini dünya kamuoyuyla ilk olarak resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşması dijital 
diplomasinin görünürlüğünü ve etkisini daha da artırmıştır. Buna bağlı olarak dünyanın Rusya-Ukrayna 
Savaşı’na yoğunlaştığı dönemde dijital diplomasi eylemleri küresel gündemi belirleyen başat aktör konumuna 
gelmiştir. 

Türkiye, girişimci ve insani dış politika çerçevesinde ikinci Antalya Diplomasi Forumu marjında 10 Mart 
2022’de Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirmiştir. Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde yapılmıştır. Tüm gelişmeler dünya kamuoyuna ve 
medyasına dijital diplomasi çerçevesinde aktarılmıştır. Hem Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
kurumsal internet sitesinden hem de Bakan Çavuşoğlu’nun resmi Twitter hesabından görüşmelerin detayları 
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kamuoylarına sunulmuştur. Dışişleri Bakanlığının 9 dilde hizmet vermesi hedef kamuoylarına kendi dillerinde 
seslenmesini sağlarken, medya ve toplum gündeminin de resmi kaynakların verdiği güvenilir bilgilerle 
donatılması sağlanmıştır. Yerli ve yabancı medya organları da Dışişleri Bakanlığının kurumsal internet sitesini, 
resmi sosyal medya hesaplarını ve Bakan Çavuşoğlu’nun resmi Twitter hesabını referans göstererek 
görüşmeleri haberleştirmişlerdir. Savaşın başlamasının ardından iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ilk kez 
buluştuğu toplantı öncesi, sırası ve sonrasında Türkiye’nin diplomatik çabası geleneksel ve yeni medya 
gündemini bütünüyle belirlemiştir. Diğer taraftan görsel kültürün hüküm sürdüğü 21. Yüzyılda, dünya 
medyasının Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu’ndaki fotoğraf ve videolarını 
kullanarak bu kritik görüşmeyi servis etmesi Türkiye’nin diplomatik başarısını dijital platformlara da 
taşımıştır. Ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’nın basın açıklamalarında ve sosyal medya 
paylaşımlarda doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye’nin arabuluculuk rolüne atıf yapması Türkiye’nin 
diplomatik hamlelerinin önemli bir yansımasıdır.  

29 Mart 2022’de İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Rusya ve Ukrayna 
heyetlerinin yaptığı görüşme de dijital diplomasi alanındaki önemli gelişmelerinden biri olarak 
değerlendirilmektedir. Dünya medyasının çok yakından takip ettiği ve yüzlerce basın mensubunun akredite 
olduğu görüşmede ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşme öncesinde yaptığı basın açıklamasında dijital 
diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılmıştır. Savaşın sona erdirilmesine ve tarafların uzlaşmasına yönelik 
en somut adım olan söz konusu toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye, uluslararası alanda barış için yapılmış 
en kritik organizasyonda arabulucu görevini yerine getiren yegane ülke olmuştur. Görüşme öncesinde, 
sırasında ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya 
hesaplarından paylaşılan içerikler dünya kamuoyunda savaşla ilgili son dakika bilgisi olarak yer almıştır. Tüm 
bu gelişmeler The New York Times, The Guardian, Reuters, The Wall Street Journal, Sputnik ve Deutsche 
Welle gibi dünya medyasının en önemli basın yayın kuruluşlarında yer almanın yanı sıra sosyal medya 
gündemini de belirlemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve heyetlerin açıklamaları sosyal medya 
platformlarında Türkiye’nin arabuluculuk rolüyle de ilintili olarak kamuoylarına sunulmuştur.  

Türkiye, hem stratejik konumu hem Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesindeki yapıcı tutumu hem de çok 
yönlü ve kapsayıcı diplomatik girişimler ile krizin uluslararası ekonomiye etkisini minimize etmek için hayati 
öneme haizdir. Konuyla ilgili olarak Haziran 2022’de Rus, Ukraynalı ve Türk yetkililer Türkiye’de bir araya 
gelmiş, Karadeniz’deki mayınların temizlenmesi ile Ukrayna ve Rusya kontrolündeki limanlarda bulunan 
tonlarca buğdayın güvenli bir şekilde Akdeniz ve dünya piyasalarına ulaştırılması için çeşitli görüşmeler 
yapmıştır. Karadeniz’de tahıl koridoru oluşturularak gıda krizinin önüne geçilmesi için Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmüştür. Tahıl ihracatı 
konusunda mutabakata varılmasını tesis etmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temasları Reuters, 
Associated Press (AP) ve Agence France Presse (AFP) gibi internet haber medyasının yanı sıra geleneksel 
medyada da geniş yer bulmuştur. 

Haziran 2022’de gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba basın 
toplantısında savaşın seyrine yönelik olarak yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin farklı gerekçelerle 
arabuluculukta en başarılı ülke olduğunu vurgulamıştır (Anadolu Ajansı, 2022). Davos Zirvesi olarak da 
bilinen etkinlikte üst düzey devlet yetkililerin dünya medyasına verdiği bu beyanatlar Türkiye’nin diplomatik 
çabalarının dijital alanda bir kez daha yankılanmasını sağlamıştır. 

Buna ilaveten, 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO (Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü) Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’dan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a 
kadar birçok lider yaptığı konuşmalarda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili temaslarında 
Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve devlet başkanı 
düzeyinde görüşme gerçekleştirilmesi için gösterdiği gayretler ile diplomatik temaslar adına Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür etmiştir. 

 

SONUÇ 

İletişim ve haberleşme teknolojileriyle birlikte uzay teknolojisi de güncel siyasetin ve savaşların bir parçası 
olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla dijitalleşme ve değişen diplomasi paradigması, dijital diplomasiyi 
yabancı kamuoylarını etkilemek ve kriz dönemlerini yönetmek için belirleyici bir araç haline getirmiştir. Bu 
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bağlamda, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk dört aylık döneminde Türkiye hangi dijital diplomasi faaliyetlerini 
gerçekleştirmiştir?” sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığının dijital 
diplomasi eylemleri ile açıklık getirilmiştir. 

Türkiye’nin geleneksel diplomasinin ötesinde dijital platformlar üzerinden diplomatik faaliyetlerini görünür 
kılması ve Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki arabulucu rolü, yabancı kamuoylarındaki olumlu algısını 
güçlendirmektedir. Gerek insani gerek ekonomik açıdan güvenilir bir iklim inşa eden Türkiye’nin diplomatik 
çabalarının çevrimiçi nüfus tarafından bilinmesi ile ülkenin uluslararası prestijinin pekiştiği söylenebilir. 
Bunun yanı sıra, hem küresel piyasalarda hem de uluslararası güvenlikte olumsuzlukların artmasının 
beklendiği bir süreçte Türkiye, dijital diplomasi eylemleriyle AB’nin enerji güvenliği, üretim ve lojistik 
faaliyetleri bakımından da vazgeçilmez konumda olduğunu vurgulamaktadır. 

Dijital diplomasi faaliyetleriyle hedef kamuoylarının, uluslararası örgütlerin ve dijital haber kanallarının hızlı, 
doğru, şeffaf ve etkili şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Dijital diplomasiden aktif olarak yararlanılması 
devletler ve güncel gelişmeler hakkındaki dezenformasyonun da önene geçebilmekte, manipülatif haberlere 
ket vurabilmektedir. Tam bu noktada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dijital 
platformlarındaki içerikleri, yaptığı açıklamalar ve verdiği mesajlar dünya kamuoyunu bilgilendirmiştir. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya paylaşımları, basın toplantıları, video mesajları ve açıklamalarıyla 
yapılacak görüşmeler hakkında bilgi verilmiş, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşlerine değinilerek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabulucu olarak olumlu izlenimleri aktarılmıştır. Böylece savaşın seyrinin daha 
da kötüye gitmesinin ve Rus kamuoyuna yönelik negatif izlenimlerin artmasının kısmen önüne geçildiği 
söylenebilir. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı 
Dmytro Kuleba ile yaptığı görüşmelerin yanı sıra savaşın sona ermesi adına birçok ülkenin dışişleri 
bakanlarıyla gerçekleştirdiği  diplomatik temasların sosyal medya yansımaları Türkiye’nin dijital diplomasi 
itibarına olumlu yönde katkı sağlamıştır. Barışın sağlanması, liderlerin diyalog kurması, enerji ve gıda krizinin 
sona ermesi için Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye adına arabuluculuk girişimleri ontolojik açından sosyal medya 
platformlarında önemli düzeyde görünürlük sağlamıştır. Diğer taraftan, 8 milyon civarında Ukrayna 
vatandaşının mülteci konumuna düştüğü bir ortamda Türkiye’nin ‘girişimci ve insani dış politika’ 
perspektifine uygun şekilde hareket ederek gösterdiği çaba çevrimiçi nüfusun dikkatini Türkiye’ye 
yöneltmiştir. 

Özetle, 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerin temel görevlerinden birinin dijital diplomasi uygulamalarıyla 
kamusal alanın bilgilendirilmesi olduğu söylenebilir. Dijital bir kuşatma altındaki günümüz modern insanı, 
algı ve olgu çatışması yaşamaktadır. Gerçek ve sahte bilgi/haber arasındaki ayrımın ortadan kalkmaya 
başladığı 21. yüzyılda dijital diplomasi devletler eliyle güvenilir bilginin muhataplarına aracısız şekilde 
ulaşmasını temin etmektedir. Türkiye de dış politikadaki etkinliğinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki 
arabulucu rolünü pro-aktif dijital diplomasi faaliyetleriyle konsolide etmiştir. Son yıllarda uluslararası örgütler; 
savaşın sona erdirilmesi, tarafların bir araya getirilmesi ya da barış için gerekli şartların tartışılmasında yetersiz 
kalmaktadır. Bu konjonktürde, Türkiye’nin dijital diplomasi faaliyetlerinin dünya gündemini belirlemenin yanı 
sıra  barışa yönelik adımları nedeniyle Türkiye’ye dijital itibar sağladığını da söylemek mümkündür. 
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ÖZET 

Eski Türk halklarından biri de Dokuz Oğuz boyunu oluşturan ve yaklaşık dört bin yıldır Çin'in toprakları olarak 
kabul edilen topraklarda yaşayan Uygur halkıdır. Uygurlar aynı zamanda en eski Türk devletlerinden birini 
kuran halktır. Yaşadığı topraklarla birlikte modern Moğolistan Cumhuriyeti topraklarının büyük bir bölümünü 
oluşturan Uygur hanlığı, 745-840 yıllarında var olmuş ve daha sonra Uygurlar Karahanlı devletinin, 9-14. 
yüzyıllarda Gansu'daki Guangzhou beyliği ve Turfan vadisindeki Uygur beyliğinin kuruluşunda aktif rol 
almıştır. Son olarak Uygurların yaşadığı topraklar önce Moğol, ardından Çin devletlerine dahil edilmiştir. Şu 
anda Uygurlar, Ekim 1955'te kurulan Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak Çin'de özerkliğe sahipler. Çin teorik 
olarak ülke içinde yer alan beş ulusal bölgenin tümüne anayasal düzeyde geniş yetkiler vermiş olsa da, gerçek 
hayatta bölgeler siyasi özerkliklerini tamamen demokratik olarak uygulama fırsatından yoksundur. Çünkü Çin 
tek partili totaliter bir devlettir. Ayrıca bir zamanlar vatanı işgal edilen Uygurların ulusal kurtuluş mücadelesine 
meyilli olması Çin devletini endişelendiriyor. 

Bu çalışmada tarihsellik, karşılaştırma, analiz-sentez, tümdengelim, tümevarım ve analoji yöntemleri 
kullanılarak Uygurların güncel yaşamı, siyasi durumları, Çin merkezi hükümetinin bu bölge ve Uygurlarla 
ilgili politikası, özerklik hakkının gerçek olup olmadığı vb. konular ele alınılır. 

Uygurlar, Çin işgali altına girdiklerinden beri ulusal kurtuluş için savaşıyorlar. Bu nedenle Çin, Uygurlara 
özerklik hakkı vermesine rağmen, bu hakkı sınırlama ve asimilasyon politikası izlemektedir. Örneğin, Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi idari olarak bölge, vilayet ve ilçe olmak üzere üç seviyeye bölünmüş tek özerk bölgedir. 
Burada Çin'in ana halkı olan Hanların sayısı yapay olarak artırılmakta ve Uygurlar çeşitli yollarla başka 
bölgelere nakledilmektedir. 

Çin'in bu politikasına direnen Uygurlar, farklı yabancı ülkelerde çok sayıda örgüt oluşturmuşlardır. Ancak bu 
örgütler arasında ciddi farklılıklar ve bölgenin geleceğine (gerçek özerklik veya bağımsız devlet) ilişkin görüş 
ayrılıkları bulunmaktadır. Uluslararası toplum ve kuruluşların Uygur sorununa ilgisi de yetersizdir. 

Anahtar kelimeler: Uygurlar, Çin, özerk bölge, Sincan Uygur, asimilasyon 

 

ABSTRACT 

One of the ancient Turkish peoples is the Uyghur people, who formed the Dokuz Oghuz tribe and lived in the 
lands considered to be the lands of China for about four thousand years. The Uyghurs are also the people who 
founded one of the oldest Turkish states. The Uyghur khanate, which constitutes a large part of the territory of 
the modern Mongolian Republic with its lands, existed in 745-840 years and later Uyghurs took an active role 
in the establishment of the Karakhanid state, the Guangzhou principality in Gansu and the Uyghur principality 
in the Turfan valley in the 9th-14th centuries. Finally, the lands inhabited by the Uighurs were first included 
in the Mongol and then the Chinese states. Currently, the Uyghurs enjoy autonomy in China as the Xinjiang 
Uyghur Autonomous Region, established in October 1955. While China has theoretically given broad powers 
to all five national regions within the country at the constitutional level, in reality the regions lack the 
opportunity to exercise their political autonomy fully democratically. Because China is a one-party totalitarian 
state. In addition, the tendency of the Uyghurs, whose homeland was once occupied, to the national liberation 
struggle worries the Chinese state. 

In this study, by using the methods of historycity, comparison, analysis-synthesis, deduction, induction and 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 224 
 

analogy, the current life of the Uyghurs, their political situation, the policy of the Chinese central government 
regarding this region and the Uyghurs, whether the right to autonomy is real, etc. topics are discussed. 

Uighurs have been fighting for national liberation since they came under Chinese occupation. For this reason, 
although China gives the Uyghurs the right to autonomy, it follows a policy of limiting this right and 
assimilation. For example, the Xinjiang Uyghur Autonomous Region is the only autonomous region that is 
administratively divided into three levels: region, province, and district. Here, the number of Hans, the main 
population of China, is artificially increased and Uyghurs are transferred to other regions in various ways. 

The Uighurs, who resisted this policy of China, formed many organizations in different foreign countries. 
However, there are serious differences between these organizations and differences of opinion regarding the 
future of the region (real autonomy or independent state). The interest of the international community and 
organizations to the Uyghur issue is also insufficient. 

Keywords: Uyghurs, China, autonomous region, Xinjiang Uyghur, assimilation 

 

1. GİRİŞ 

Çin Halk Cumhuriyeti, alan ve nüfus bakımından dünyanın en büyük üniter devletidir. Ayrıca Çin, üniter 
devlet ilkesini ihlal etmeden kendi topraklarındaki azınlıkta olan halklara geniş özerklik vermesiyle 
tanınmaktadır. 

Çin'in nüfusundaki ulusal azınlıkların toplam ağırlığı yüksek olmasa da, özerk bölgeler ülkenin toplam 
topraklarının %64,3'ünü kapsıyor. Ülkedeki tüm ulusal-etnik azınlıkların %77'si bu topraklarda yaşamaktadır. 
İlk üç düzey (bölge, vilayet, daire) ana özerklik düzeyleri olarak kabul edilir ve diğer etnik azınlıklar kendi 
yaşadıkları alanlarında özerkliğe sahip olabilir. Birçok özerk bölge, Han (Çin'in ana nüfusu) olmayan olmayan 
iki veya daha fazla halkın temsilcileri tarafından iskan edildiğinden, bu tür özerk bölgeler, bazı istisnalar 
dışında, ya her iki halkın adları birlikte kullanılarak veya bölgenin adına "çok etnikli" kelimesi eklenerek 
adlandırılır. Özerk bölgelerin başkanları vali, diğer özerk bölgelerin başkanları ise başkandır (Sıroejkin, 
2003:219, 222; CIIC:1).  

Çin'de 100'den fazla milletten temsilci yaşıyor olsa da, devlet, ülkenin ana nüfusuna ek olarak 55 etnik azınlığın 
varlığını kabul ediyor ki bunlardan 44'ü bölgesel özerkliğe sahip. Özerk bölgelerin tüm seviyeleri göz önüne 
alındığında, Çin'de resmi olarak tanınan 55 azınlığın 52'si şu anda bir düzeye kadar özerkliğe sahiptir 
(Szyangan, 2018:81). 

 Hanlar ülke geneline yayılmış olsalar da, başlıca yerleşim alanları Huanghe, Yangtze ve Zhujiang Nehirlerinin 
havzaları, özellikle orta ve aşağı kesimler ile Kuzeydoğu Ovasıdır. Ulusal azınlıkların yaşadığı başlıca alanlar, 
Çin'in kuzeydoğu, kuzey, kuzeybatı ve güneybatı topraklarnın uzak bölgeleridir. Ülkenin şehirlerinin ve 
ilçelerinin büyük çoğunluğunda, ikiden fazla milletten temsilciler genellikle kompakt bir şekilde yaşıyor. 
Halkların karışık yerleşimi ve ulusal azınlıkların küçük topluluklarının varlığı, hanlar ve ulusal azınlıklar 
arasında ekonomik ve kültürel alanlarda kapsamlı alışverişin yanı sıra bölgesel ulusal özerkliklerin yaratılması 
için nesnel koşullar yarattı. 

Çin hükümetinin 1993'te "Etnik Toprakların İdari İşlerine İlişkin Yönetmelik"i kabul etmesinden bu yana 
geçen on yıl içinde, etnik azınlıkların küçük topluluklar halinde yaşadığı bölgelerde daha küçük özerk birimler 
- 1.173 etnik toprak kuruldu. Daha sonra bu sayı 1500'e çıkarıldı. Küçük bir nüfusa ve küçük bir bölgeye sahip 
olan bu etnik-idari birimler, daha yukarı bölgesel veya il düzeyinde özerkliğe sahip olmayan 11 etnik azınlığın 
9'unu kapsıyordu. 2003 yılı sonunda Çin, 5 özerk bölge, 30 özerk vilayet ve 120 özerk ilçe (khoshun) dahil 
olmak üzere toplam 155 özerk bölgeye sahipti (CIIC:1). Böylece, ÇHC idari olarak 23 eyalete (Tayvan dahil), 
5 ulusal özerk bölgeye, 4 merkezi bağımlı şehre ve 2 özel idari bölgeye ayrılmıştır ve bunlar genellikle ülkenin 
idari haritasında gösterilir (CT CIB).  

 

2. SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NİN KURULMASI 

Çin'in kuzeybatı kesiminde yer alan ve nüfusu ülke nüfusunun %1'inden biraz fazla olan Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi (ÖB), 1 milyon 664,9 bin km2 alana, sekiz yabancı ülkeyle (Moğolistan, Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan) 5600 km'lik bir sınıra sahiptir (Van, 2015:3). Özerk 
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Bölgenin toprakları Çin topraklarının 1/6'sı ve sınırları ülke sınırlarının 1/4'ü kadardır. Sincan-Uygur'un nüfusu 
25 milyon 890 bin kişi olup, bunun %44,96'sı (11 milyon 640 bin kişi) Uygur, %42,24'ü (10 milyon 936 bin) 
Han, %12.8'i (3 milyon 314 bin) diğer milletlerin temsilcisidir. 

Orta Asya'nın en eski Türk halklarından biri olan Uygurların çoğunlukta olduğu Sincan Uygur ÖB toprakları, 
daha önce Müslüman nüfusun hakim olduğu Moğol Cungar Hanlığı'nın (1635-1758) topraklarıyken, 1757-
1759'da Çin tarafından ilhak edilip Sincan (Çin'ce "yeni bölge") ismi verildi (Morozov, 2, 2014:49; Centrasia). 
Bir tek Uygur topraklarına "yeni toprak" denmesi gerçeği bile bu toprakların daha önce Çin'e ait olmadığını 
kanıtlıyor. 

Resmi Çin kaynaklarının aksine bazı Çinli araştırmacılar, Uygurların bu bölgede M.Ö 17. yüzyılda 
yaşadıklarını itiraf ediyorlar. Eski Türklerin Dokuz Oğuz boyunu oluşturan Uygurlar, M.S 5-8. yüzyıllarda 
Jujan ve daha sonra Türk hanlıklarının bir parçasıydı ve ikincisinin çöküşü sonrasında 745'te kendi bağımsız 
devletlerini kurdular. Bugünkü Moğolistan'ın büyük bir bölümünü kapsayan devletin başkenti Karagurum 
şehriydi. Uygur Hanlığının 840 yılında Kırgız hükümdarı Ajyu tarafından yıkılmasından sonra bile Uygurlar 
devlet geleneklerini uzun süre devam ettirerek diğer Türk halklarıyla birlikte, merkezi  Balasagun (1141'den 
Kaşgar) olan Karahanlı devletinin (840-1212), Gansu'daki Guangzhou Prensliğinin (847-1036) ve Turfan 
vadisindeki Uygur Beyliğinin (866-1369) kurulmasında aktif rol aldılar. Uygurların yaşadığı bölge daha sonra 
Moğol (XIII-XVIII) ve Çin (XVIII) devletlerine dahil edildi (Gumilyov, 1993:303-352; Mavlonova, 2015:67-
68; Sıroejkin, 2033:61-68, 393). 

Çin topraklarının tek bir devlet olarak birleştirilmesinden (MÖ 221-206) beri, Çin'i yöneten tüm hanedanlar, 
etnik azınlıklarla ilgili olarak "özel yönetim" kuralını uygulamış ve azınlık halklarının kendi sosyal sistemlerini 
ve kültürlerini korumaları için koşullar yaratmışlar. Han hanedanı (206-220) Batı bölgeleri (bugünkü Sincan 
Uygur bölgesinin toprakları) için Genel-Koruyuculuk Dairesi'ni (General-Protectorate Office), Tang hanedanı 
(618-907) ise aynı bölgede Ansi ve Beytin Genel-Koruyuculuk Dairesi'ni kurmuşlardı. Bu kurumlar sadece 
siyasi ve askeri meselelerle ilgileniyordu. Sin hanedanı (1644-1911), Uygurların yaşadığı bölgede "Beg" 
(merkezi hükümet tarafından Müslüman nüfus gruplarının başkanlarına verilen genel isim) sistemini uyguladı. 
Çin'in güneyinde, etnik grupların yaşadığı bölgede "Tusi" ("yerli halkların yönetimi") sistemi kuruldu. Elbette 
geçen uzun yüzyıllarda tüm etnik grupların tamamen eşit haklara sahip olduğundan ve aralarında hiçbir 
çatışmanın bulunmadığından bahsetmek yanlış olur. Ancak her hâlükârda bu politika ile merkezi hükümet 
Çin'in birliğini korumayı başardı (CIIC:1). 

Çin'de bölgesel özerklik sisteminin uygulanması, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC'nin) ilanından önce 
başlandı. Öyleki 1 Mayıs 1947'de ilk özerk bölge olan İç Moğolistan kuruldu. 1952'de ülke hükümeti "ÇHC'de 
Ulusal Bölgesel Özyönetimin Uygulanmasına İlişkin Program" kabul etti (Van, 2015:109). İlk kez 1954 
yılında toplanan ÇHC Halk Temsilcileri Ulusal Kongresi, etnik azınlıkların bölgesel özerklik sistemini ülke 
Anayasasına dahil etti. Bundan sonra 1 Ekim 1955'te Sincan Uygur Özerk Bölgesi kuruldu. Guangxi-Zhuian 
ve Ningxia-Huei bölgeleri 1958'de, Tibet ise 1965'te aynı özerk statüyü kazandı (SC PRC). Böylece Uygurlar, 
Çin'de siyasi özerklik kazanan ikinci ulus oldular. 

 

3. SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NİN YÖNETİM SİSTEMİ 

12 Nisan 1982'de kabul edilen son ÇHC Anayasasında (ÇHRD; WCRSC) ulusal bölgesel özerkliklerle ilgili 
hükümler yansıtılmaktadır. Anayasanın önsözünde ÇHC'nin tüm halkları tarafından birlikte kurulmuş çok 
uluslu üniter bir devlet olduğu belirtilmektedir. Ülkenin ana halkı olan Han'ın şovenizmine ve birliğinin 
korunması için verilen mücadelede yerel ulusal şovenizme karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Devlet, tüm halkların ortak refahını desteklemek için elinden geleni yapar. 

ÇHC, "halkın demokratik diktatörlüğüne dayanan sosyalist hukuk devletidir." Devlet organları demokratik 
merkeziyetçilik ilkesini uygular. Tüm halklar anayasal düzeyde eşit haklara sahiptir. Devlet, ulusal azınlıkların 
yasal haklarını ve çıkarlarını korur ve tüm halklar arasında eşitlik, birlik ve karşılıklı yardımlaşma ilişkilerini 
destekler ve geliştirir. Herhangi bir milliyete karşı ayrımcılık ve baskı yasaktır. Halkların birliğini bozan veya 
onları ayrılmaya teşvik eden her türlü eylem yasaktır. Devlet, ulusal azınlıkların yaşadıkları bölgelerde 
özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre ekonomik ve kültürel gelişimlerinin hızlandırılmasına yardımcı olur. 

Ulusal özerk bölgelerin kendi kendini yöneten organlarına ilişkin yasal normlar, Anayasa'nın III. Bölümünün 
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("Devletin Yapısı") 6. Kısmında (Madde 112-122) düzenlenmiştir. 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin özyönetim organı, halk meclisi ve halk hükümetidir. Özerk Bölgenin ana 
halkına ile birlikte, bölgede yaşayan tüm halklar Halk Meclisi'nde temsil edilmektedir. 5 yıllık bir süre için 
seçilen Halk Meclisi (daimi aktif organ) daimi komitelerinin başkan ve başkan yardımcısı ile bölgenin idari 
başkanı, Uygur halkının veya özerklik hakkına sahip diğer halkların temsilcileri arasından seçilir. Sincan 
Uygur ÖB'nin özyönetim organları, ülke Anayasasının III. Bölümünün 5. Kısmında (Madde 95-111), bölgesel 
ulusal özerklik ve diğer yasalarda tespit olunmuş yetkileri uygular. Halk Meclisi, özerkliğin ekonomik ve 
sosyal kalkınma planlarını ve bütçesini onaylar ve bunların uygulanmasını denetler. Halk Meclisi'nin daimi 
komiteleri, daha üst düzeyde Halk Meclisi'ne karşısında sorumludur. 

Halk Meclisi, özerklik konusunda ve bölge halklarının siyasi, ekonomik ve kültürel özelliklerini dikkate alarak 
somut normatif düzenlemeler kabul eder ve bu kararları Çin Halk Temsilcileri Ulusal Konseyi'nin Daimi 
Komitesinin onayına sunar. Devletin mali sistemi çerçevesinde, özerk bölgeye ait gelirler özerk bölge 
tarafından serbestçe kullanılmaktadır (finansal özerklik). 

Devletin yerel yürütme organları olan özyönetim organları, Halk Meclisi ve onun daimi komitelerinin yanı 
sıra özerk devlet idari organlarına tabidir. Özyönetim organları, Devlet Konseyi'nin (merkezi halk 
hükümetinin) tek liderliği altındaki ve ona bağlı olan devlet idari organlarıdır. Halk Kongresi ile aynı yetki 
süresine sahip özyönetim organları, devlet planlarının rehberliğinde yerel ekonomik kalkınma konularını 
özgürce organize eder ve yönetir. Özyönetim organları, eğitim, bilim, kültür, sağlık ve beden eğitimi, kentsel 
ve kırsal kalkınma, maliye, sivil işler, kamu güvenliği, adalet, aile planlaması denetimi ve ayrıca temsil ettikleri 
halkın və halkların kültürel mirasını koruma ve geliştirme ile ilgili sorunları çözmekte özgürdürler. Özyönetim 
organları, devletin askeri sistemine ve özel yerel gereksinimlere uygun olarak, Devlet Konseyi'nin onayı ile 
kamu düzenini sağlamak için yerel kamu güvenlik güçleri oluşturabilir. Devlet Konseyi'nin onayı ile özerk 
bölge, iç ticaret için limanlar açabilir ve komşu yabancı ülkelerle sınırda ticaret yapabilir. 

Çin'in en yüksek devlet organı - en yüksek yasama organı olan Halk Temsilcileri Ulusal Kongresi'nin bileşimi, 
eyaletlerden, doğrudan merkezi hükümete bağlı belediyelerden, özel idari bölgelerden ve Silahlı Kuvvetlerden 
5 yıllık bir süre için seçilen milletvekillerinden oluşur. Tüm azınlıklar Halk Temsilcileri Ulusal Kongresi'nde 
temsil edilme hakkına sahiptir. Özerk bölgelerin, illerin, ilçelerin ve özel idari bölgelerin oluşturulması Halk 
Temsilcileri Ulusal Kongresi'nin yetkisi altındadır. Ulusal azınlıkların işlerini yönlendirmek ve yönetmek ve 
azınlıkların eşit haklara ve ulusal özerk bölgelerde özerklik haklarına sahip olmalarını sağlamak Çin Devlet 
Konseyi'nin (ulusal hükümetnin) sorumluluğundadır.  

Anayasa'nın yanısıra ulusal özerkliği tanımlayan ana normatif-hukuksal düzenlemeler, ÇHC'nin Bölgesel 
Ulusal Özerklik Yasası ve her özerk kurum için kendi halk meclisi tarafından kabul edilen düzenlemelerdir. 

1 Temmuz 1979 tarihli Halk Temsilcileri Ulusal Kongresi ve Farklı Düzeylerdeki Halk Temsilcilerinin Yerel 
Meclislerine Yapılan Seçimler Hakkında ÇHC Yasası'na göre, Sincan Uygur ÖB'nin yasama organındaki ilk 
temsil kotası 350 milletvekilidir. Her 150 bin kişiye bir milletvekili daha seçiliyor. Ancak toplam milletvekili 
sayısı 1000'i geçmemelidir. Özerk bölge Halk Meclisinin milletvekili sayısı ve bölge halklarının temsil 
kontenjanı Halk Meclisi Daimi Komitesi tarafından belirlenir. 

Uygurların sayısı bir milyondan fazla olduğu için yasa gereği Uygurların Halk Temsilcileri Ulusal 
Kongresi'nin Daimi Komitesi'nde de temsilciliği bulunmaktadır (Van, 2015:67; CIIC). 

Resmi verilere göre, Sincan'da özerk bölge düzeyindeki yöneticilerin %60'ı, özerk il, idari daire, şehir ve ilçe 
yöneticilerinin %80'i ve bir bütün olarak bölgenin idari sistemindeki çalışanların %52'si azınlık temsilcileridir. 
Sincan bölgesi, 36 temsilci (%60) Uygur ve Kazak olmak üzere ÇHC Halk Temsilcileri Ulusal Kongresi'de 60 
sandalyeye sahip. Ulusal azınlıkların temsilcileri de farklı zamanlarda Halk Temsilcileri Ulusal Kongresi 
Daimi Komitesi üyesi, başkan yardımcısı ve Devlet Konseyi üyesi olarak temsil edilmişlerdir. Ancak aynı 
zamanda, ülkedeki siyasi iktidarın ve hegemonik siyasi güç sisteminin kurucusu olan ÇKP'nin yerel komitesi, 
özerk bölgede liderleri her zaman yerel kadrolar olmayan parti-politik yönetimini yürütür. Oldukça yüksek 
statüye sahip yerel parti komitesi aracılığıyla ÇKP'nin ülkedeki yönetici statüsü sağlanır ve merkezi hükümet 
yerel parti komitesi aracılığıyla özerk bölgenin yönetimine yakından dahil olur (Van, 2015:111-112). 
Tekpartili sistemde hegemon parti olan ÇKP'nin yerel komite başkanı Han nüfusundan atanır. 

Özerk Bölgedeki ana idari organların başkanları gerçek hayatta aslında Uygur halkı tarafından 
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seçilmemektedir. Adaylar, ÇKP tarafından belirleniyor ki bu da Uygurların ciddi özyönetim haklarına sahip 
olup olmadıkları sorununu tüm ciddiyetiyle ortaya koyuyor. 

ÇHC'nin Bölgesel Ulusal Özerklik Yasası, 31 Mayıs 1984'te Halk Temsilcileri Ulusal Kongresi'nin 6. 
toplantısının ikinci oturumunda kabul edildi ve onun Daimi Komitesi tarafından bir kez 28 Şubat 2001'de 
kısmen değiştirildi (ILO). Önsöz, 7 Bölüm ve  74. Maddeden oluşan Yasa etnik azınlıklar için bölgesel özerklik 
sistemini, devletin siyasi sisteminin temeli olarak kabul ediyor. Aynı zamanda her özerk bölge birimi, ülkenin 
birliğini en büyük hedef olarak görmelidir. Yasaya göre, ÇHC'nin bir parçası olan ulusal özerk birimler özerk 
bölgelere, özerk illere, özerk illere ve özerk dairelere ayrılmıştır. Bu düzeylerde oluşturulan özyönetim 
organları, demokratik merkeziyetçilik ilkesine bağlı kalır ve devletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutar. 
Aslında bu Yasa, içeriğine göre, ülke Anayasasında özerk birimler için öngörülen hukuk normlarının biraz 
geniş yorumlanmasından başka bir şey değildir. 

Kanuna göre, özerk bölge adı, özel durumlar dışında, bölgenin adı, o bölgede yaşayan halkın adından ve idari 
statüsünden oluşur. Sincan-Uygur ÖB'si yasal bir prosedür olmaksızın iptal edilemez ve önceden tanımlanmış 
sınırları yasal bir prosedür olmaksızın değiştirilemez. Özerk bölge Valisi, özerk il (vilayet) başkanı, özerk daire 
başkanı, ilgili bölgede özerklik hakkını kullanan halkın temsilcisidir. Bölge halk yönetimindeki diğer 
pozisyonlar, özyönetim organlarına bağlı departmanların personeli, bölgede yaşayan tüm halkların rasyonel 
temsiline göre dağıtılır. Özyönetim organları, bölgede yaşayan bir veya daha fazla halkın dilini ve ana dil 
olarak Uygur dilini kullanır.  

Özerk bölge mali özerkliğe sahiptir ve merkezi hükümetin onayına tabi olarak, vergi ayrıcalıkları ve yabancı 
ülkelerle ticarette devlet imtiyazlarına sahiptir. Ülke ekonomisi büyüdükçe devlet bölgeye yaptığı mali 
ödeneklerin hacmini artırmakta, ekolojik dengenin ve çevrenin korunmasına mali tazminatlarla destek 
olmaktadır. Devlet ayrıca özerk bölgedeki yoksul ilçelere hızlı kalkınmaları için kapsamlı (mali, parasal, 
maddi, teknolojik ve eğitim) yardım sağlar. 

Özerklikte 9 yıllık zorunlu ortaöğretim uygulanmaktadır. Devlet orta dereceli okulların ve eğitimin gelişimini 
destekler. Üniversitelere ve meslek okullarına kabul sürecinde, ulusal azınlıkların temsilcilerinin kabulü için 
daha düşük standartlar ve gereksinimler tanımlanır ve azınlık uluslarının temsilcilerinin bu eğitim kurumlarına 
kabulü dikkate alınır. 

Özerk bölgenin halk mahkemeleri başkanları ve halk savcıları Uygur halkının temsilcileridir. Yargı ve 
savcılıklar faaliyetlerini Uygur diline dayandırmakta ve diğer milletlerin dillerinin kullanılması için şartlar 
oluşturmaktadır. 

Böylece, normatif ve yasal-teorik bir bakış açısıyla, ÇHC'deki özerk bölgelerin faaliyeti üst düzeyde 
sağlanmaktadır. 

 

4. SİNCAN UYGUR'UN İDARİ BÖLGÜSÜ, DEMOGRAFİK DURUMU VE BAĞIMSIZLIK 
EĞİLİMLERİ 

Çin'in diğer özerk bölgelerinin aksine, bu bölgenin idari-bölgesel bölünmesi, Özerk Bölgede Uygurlar ile 
devlet arasındaki gerilimin nedenleri ve temelleri biraz farklıdır. Dolayısıyla, Tibet toprakları çok sayıda özerk 
bölgeye bölünmüşse, Sincan Uygur topraklarında ne Hanlara ne de Uygurlara ait olmayan, diğer halklar için 
kurulmuş 5 özerk vilayet, 7 özerk bölge ve 40'tan fazla ulusal toprak vardır. Ayrıca Sincan'da 7 vilayet, Özerk 
Bölgeye tabi tutulan 4 şehir, vilayetlere tabi tutulan 16 şehir ve 62 ilçe bulunmaktadır. Uygur olmayan özerk 
bölgeler, bölge topraklarının yarısından fazlasını kapsıyor. Öte yandan bölgedeki Hanların nüfusu hızla artıyor. 
Bölgedeki han sayısı 1953'te sadece 300.000'dise, 1990'da artık 6 milyondu. Burada 1949'da hanlar nüfusun 
sadece %6'sını oluştururken, 1964'te %33'e, 2010'da ise %41'e yükseldi. Bölgenin başkentinde Urumçi'de, 
Karamay, Hami vb. büyük şehirlerde bile hanlar nüfusun %70-75'ini oluşturmaktadır. Bunun yerine 1949'da 
Doğu Türkistan'ın Çin'e katılmasıyla burada nüfusun %75'ini ve 1953'te %80'ini oluşturan Uygurların sayısı 
2010'da %45'e düştü. 1949'da Urumçi nüfusunun %70'i Uygur'du, ancak şimdi başkent nüfusunun %78'i 
Han'dır (Van, 2015:110,121; UA; İslamRF).  

Çin tarafından ilhak edildiğinde (1949), Doğu Türkistan'da 13 yerli halkın (Uygurlar, Hanlar, Xueyler, 
Tacikler, Kazaklar, Moğollar, Sibolar, Kırgızlar, Mançuryalılar, Özbekler, Tatarlar, Ruslar ve Daurlar) 
temsilcisi yaşıyordu (Szyangan, 2018:20; Mavlonova, 2015:119). 
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Çin'in 1996 yılındaki toplam petrol rezervlerinin %20-30'unun (AP-Dow Jones, 1996, 2 Temmuz), doğal gaz 
rezervlerinin %34'ünün, kömür rezervlerinin %40'ının ve ayrıca başlangıç değeri 40 milyar ABD Doları olan 
10.000 ton rezervli en büyük uranyum, demir dışı metaller ve diğer mineral yataklarının çoğunun Sincan'da 
olduğu doğrulandıktan sonra, hanların bölgeye göçü önemli ölçüde yoğunlaştı. 2010 yılında yapılan 6. ulusal 
nüfus sayımına göre 47 etnik gruba ev sahipliği yapan Sincan'ın yaklaşık 22 milyonluk nüfusunun %46'sı 
Uygurlar olmak itibarile %59,9'u azınlıklar, %40,1'i Hanlardır. Şu anda Özerk Bölgede Uygurların sayısı 8,14 
milyon kişi olup, toplam nüfusun %47,45'ini oluşturmaktadır. Bölgenin en kalabalık ikinci ulusal azınlığı ise 
Kazaklardır (1,51 milyon; %7). Bölgede yaşayan 11 etnik grubun nüfusu, buradaki ulusal-etnik azınlıkların 
(Hanlar hariç) %99'undan fazlasını oluşturmaktadır. Çin'e komşu ülkelerde yaklaşık 400.000 Uygur yaşıyor: 
Kazakistan'da 300.000, Özbekistan'da 40.000, Kırgızistan'da 30.000 ve Türkmenistan'da 12.000 (Sıroejkin, 
2003:274; Frolova, 2014:65,70-71; Şelestov, 2017:177; Van, 2015:66,84,91,100-101; Dwyer, 2005:4,91; 
Centrasia).   

İç Moğolistan'dan farklı olarak, Sincan Uygur bölgesindeki Hanlar, başta büyük şehirler olmak üzere 
özerkliğin tüm topraklarında yaşıyorlar. Ağırlıklı olarak Uygurların yaşadığı idari birimlerin toprakları, 
bölgenin tüm topraklarının yarısından daha azdır. Bölgedeki ayrılıkçı eğilim, çok etniklilik faktörüne 
dayanmaktadır. Öyleki Hanlar ve Xueyler (birlikte bölge nüfusunun %45'ini oluşturuyorlar) dışında, bölgedeki 
tüm halklar Çin'den ayrılmak ve çok etnikli (Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Tacikler, Özbekler, Tatarlar ve 
Salarlar'dan oluşan) Doğu Türkistan adında bağımsız bir devlet kurmak istiyorlar. 

Uygurlar ve diğer ulusal azınlıklar bağımsız bir devleti yeniden kuracak olsalardı, Sincan bölgesinin tüm 
topraklarıyla birlikte Müslüman Uygurların eski ataları olan ancak onlardan farklı olarak Lamaizme tapan Sarı 
Uygurlar'ın (Sarı Yuygurlar) yaşadıkları Gansu eyaletine dahil olan Aksay-Kazak veya Sunan Yuygur özerk 
bölgeleri için de iddialı olabilirler. Kesinlikle bu bakış açısından, resmi Pekin, Sincan-Uygur ÖB topraklarını 
azami ölçüde bölmeye çalıştı. Örneğin, bölgenin en büyük özerk vilayeti olan Bayangol Moğol'un bir 
milyonluk nüfusunun sadece %4'ü Moğol, %33'ü Uygur'dur (İslamRF). Aynı zamanda, bu vilayetin toprakları, 
Uygurların sıkı halde yaşadığı özerk olmayan bölgesel birimleri birbirinden ayırıyor ki bu, özerk bölgelerin 
kasıtlı olarak, gerek olmasa bile parçalanma yoluyla organize edildiğini söylememize hak kazandırıyor. 

Doğu Türkistan'ın bağımsızlık girişimleri zengin bir tarihe sahiptir. 18. yüzyılda Çin'e ilhak edilmesinden bu 
yana, 15'ten fazla kayda değer ve dini nitelikli Çin karşıtı ayaklanma yaşandı (Savinov, 2012:137; Centrasia). 
1865 yılında tarihi Türkistan topraklarının batısı Çarlık Rusyası tarafından işgal edildi. Aynı yıl Ferganalı 
Yakub Bey'in önderliğinde Uygurlar, başkenti Kaşgar ve bayrağı Osmanlı Devleti'nin bayrağı olan ve resmen 
Osmanlı himayesine giren (1874) Kaşgar (veya Yettişar) teokratik İslam devletini kurdular. 1878'de Doğu 
Türkistan toprakları Çin tarafından işgal edildi ve bu bölgede Sincan ("yeni toprak") eyaleti kuruldu (1884). 
1933-1934 ve 1944-1949 yıllarında Sincan bölgesinin küçük bir bölümünde bağımsız bir cumhuriyet kuruldu. 
İlk durumda, Osmanlı Devleti'nin yakın desteği sonucu teşkilatlanan Hacı Niyaz, Sabit Damolla ve 
Muhammeddin Buğra önderliğinde Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan Türk İslam Cumhuriyeti, altı aydan az 
yaşayarak daha sonra Çin tarafından ortadan kaldırılmıştır. İkinci durumda, bir Sovyet Özbek muhalifi olan 
Alikhan Tura, Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni kurdu ve kendisini cumhurbaşkanı ilan etti. 1949'da, tüm 
liderleri bir uçak kazasında öldükten sonra, cumhuriyet çöktü ve toprakları 13 Ekim'de Çin'e ilhak edildi 
(Szyangan, 2018:25,43; Mavlonova, 2015:70-71; Savinov, 2012:126; Sıroejkin, 2008:97-133; CIIC:1). Çinli 
yazar V.Xiangan, Doğu Türkistan Cumhuriyeti liderlerinin yanlışlıkla 1933-1934 yıllarında uçak kazasında 
öldüklerini yazıyor. 

Sincan Uygur ÖB toprakları, Çin'in bileşimine dahil edilene kadar ekonomik olarak SSCB'ye önemli ölçüde 
bağımlıydı (Szyangan, 2018:18). "Çin-Sovyet Dostluk ve İttifak Antlaşması (14 Ağustos 1945) ile SSCB, 
Doğu Türkistan'ı Çin'in bir parçası olarak tanıdı. Hem 1934'te hem de 1949'da Stalin rejimi Doğu Türkistan'ın 
işgalinde Çin'i destekledi. Her iki durumda da bağımsız bir cumhuriyetin ilanında Uygur olmayan siyasi 
liderlerin öncü rol oynaması ilginçtir. İkinci durumda, Doğu Türkistan, mevcut özerk bölgenin kuzeybatı 
kesiminde Uygur olmayan üç özerk vilayetin topraklarında bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Kazakistan 
Komünist (bolşevik) Partisi Merkez Komitesi sekreteri J.Shayakhmetov'un Şubat 1947'de Moskova'ya Sovyet 
İttifakı Komünist (bolşevik) gönderdiği imzalı bir mektupta, bu cumhuriyetin nüfusunun %20'sinin (23 bin 
kişi) Uygurlardan oluşacağı, merkezi Jarkand olacak Uygur Özerk Bölgesi'nin kurulması öneryordu (Sıroejkin, 
2003:683-684). Ancak Sovyet hükümetinin, üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğu Çin ile ilişkileri daha da 
kötüleştirmemek için bu sorunu çözmediği görülüyor. 
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Çin'in Sincan'daki ulusal politikası, ilk yıllardan itibaren sıkı bir kontrol ve asimilasyon süreci olarak kabul 
edilebilir. Öyleki Sincan Uygur ÖB idari olarak bölge, vilayet ve ilçe seviyeleri olmakla üç seviyeye bölünmüş 
tek özerkliktir (Szyangan, 2018:18-19). Genel olarak, Sincan Uygur ÖB, ulusal faktör nedeniyle idari olarak 
son derece parçalanmış olup, 5 özerk vilayeti - İli-Kazak, Changzi-Huey, Boro-Tala-Moğol, Bayangöl-Moğol 
ve Kızılsu-Kırgız'ı, 7 özerk daireni - Tachen, Altay, Turfan, Khami, Aksu, Kaşgar ve Hotan'ı içerir. Bunlara 
ek olarak bölgede 2 kentsel ilçe (Urumçi ve Garamay), 4 ilçe düzeyinde şehir (Shikheszi, Aral, Tumshuk, 
Uszyasyuy), 15 ilçe, 62 kaza, 6 özerk ilçe, 624 toprak (43 ulusal toprak dahil) 229 köy, 147 idari daire 
bulunmaktadır (Szyangan, 2018:81). 

 

5. ÜRETİM VE İNŞAAT BİRLİĞ'İNİN FAALİYETLERİ VE EKONOMİK KONULAR 

1954'te Çin merkezi hükümeti, görünüşte batı sınır bölgelerinin gelişimi, sosyal istikrar ve etnik uyum, aslında 
bölgenin sosyo-ekonomik alanında hükümet kontrolünü sağlamak için Sincan Uygur ÖB'de Üretim ve İnşaat 
Birliğ'ini (ÜİB) kurdu. Ancak ÜİB'nin faaliyetinin ana sonucu, Sincan'da yaşayan hanların sayısının 60 yıl 
boyunca 6,5 kat artmasıydı (Savinov, 2012:126-127).  

Çok yönlü faaliyeti ile çok ender bir örnek olan bu kurumun faaliyeti genel olarak ilgi çekicidir. Böylece ÜİB, 
çok sayıda tarım alayını, sanayiyi, inşaatı, ulaşımı, ticareti ve hatta eğitim kurumlarını birleştirir. Sincan'daki 
ünlü Shixeszi Üniversitesi ("Gobu'nun İncisi") Çin Eğitim Bakanlığı ve aynı birliğin önderliğinde faaliyet 
göstermektedir. ÜİB, 7 Ekim 1954'te Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Sincan'a giren terhis edilmiş 
askerlerinden, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin yanında yer alan Homindan birliklerinden "askeri, üretim 
ve işçi grupları" olarak örgütlendi. "Kültür Devrimi" sırasında ortadan kaldırılmış olmasına rağmen, Aralık 
1981'de Çin'in ana iktidar kurumlarının (Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi (ÇKP MK), Devlet Konseyi 
ve ÇKP MK Yüksek Konseyi) ortak kararıyla eski haline getirildi. 1950'lerde ve 1960'larda, Çin'in çeşitli sınır 
bölgelerinde - Tibet, İç Moğolistan, Heilunjiang, Yunnan - benzer birlikler vardı, ancak daha sonra kaldırıldılar 
ve şimdi sadece Sincan Uygur ÖB'de varlığını korumaktadır. İsimlendirmesine göre, ÜİB halk milislerine 
benzer (işlevleri açısından, devrim öncesi Rusya'daki Kazak birliklerine benzer). ÜİB Sincan Uygur ÖB'de 
ekonominin ve yönetimin önemli bir bileşenidir. İnşaatla uğraşmaya, nüfusa gıda (bitki ve hayvan ürünleri), 
sanayi ürünleri ve hizmetler sağlamaya ve nüfusu inşaat ve tarımla uğraşacak şekilde yetiştirmeye yardımcı 
olur. Ayrıca 2000 yılında kabul edilen "Sincan ÜİB Halk Milislerinin Kamu Düzeninin Sağlanmasında 
Katılımına Dair" özel kanunla, Birliğ'e bölgede düzen ve istikrarın sağlanması amacıyla ulusal ayrılıkçılığa 
karşı mücadeleye katılma hakkı verildi. 2005 yılında ÜİB'de çalışan (hizmet veren) 2 milyon 256 bin 980 
kişiden sadece 306 bin 800'ü ulusal-etnik azınlıklara (çoğunlukla Dunganlar, Uygurlar ve Kazaklar) mensuptu. 
ÜİB'inın askeri yapıya sahip bölümleri, özerk bölgenin tüm topraklarında konuşlandırılmıştır (Kapitsın & Van, 
2013:111; Sıroejkin, 2008:119-122). 2011 yılında üye sayısı 2,6 milyonu aşan ÜİB'nde bir mühendis ve 13 
tarım bölümü, 4.500 sanayi, 242 inşaat, 36 nakliye işletmesi ve 1.661 nakliye aracı vardı. Ayrıca, ÜİB 1356 
tıp, 68 ilkokul, 246 ortaokul, 25 genel mesleki teknik okul, 4 yüksek öğretim kurumu ve 18 ulusal araştırma 
enstitüsü olmak üzere 370 eğitim kurumuna sahipti (Milkeviç, 2018:44).    

Çin, ulusal bölgelerin gelişimine önem vermesine rağmen, bu özen o bölgelerin uygun düzeyde gelişmesini 
sağlayamamıştır. Öyleki 1952 ile karşılaştırıldığında, Sincan'daki bölgesel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 
2008'de 86,4 kat arttı ve "Çin'in batı kısmının geniş ölçekli kalkınması" programının uygulanması sırasında 
bölgesel GSYİH'nın büyüme oranı %11,5 oldu. Bununla birlikte, ülkenin iç ve kıyı bölgelerinin daha hızlı 
gelişmesinin bir sonucu olarak, batı (özerk) bölgelerin Çin'in GSYİH'sındaki payı, 1978'e kıyasla 2000 yılında 
önemli ölçüde azaldı. Şu anda, Sincan Uygur'da kişi başına düşen GSYİH açısından ülkenin illeri arasında 16. 
sırada yer alıyor. Son yıllarda Çin'in bütçe sübvansiyonlarının 1/3'ü bu bölgeye tahsis edilmiştir. Bölge 
ihracatında sanayi ürünlerinin payı %67'dir (ÖTS).  

Sincan Uygur'da 21'i bölgenin güneyinde olmak üzere 27 yoksul ilçe bulunmaktadır. Bölge nüfusunun %31,8'i 
ve özerk bölgenin yoksul nüfusunun %92,5'i, nüfus artışının en yüksek olduğu ve genellikle Uygurların 
yaşadığı güneydeki dört ilçede (Hotan, Kashi, Aksu ve Kızılsu) yaşamaktadır. Genel olarak, Sincan Uygur ÖB 
topraklarının sadece %4'ü tarıma uygun bir vahadır ve yerel nüfusun %95'i bu topraklarda yaşamaktadır 
(Szyangan, 2018:68-69).  
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6. ÇİN DEVLETİNİN SİNCAN UYGUR ÖB'DE GÖÇ VE ASİMİLYASYON POLİTİKASI 

1958'de ÇKP MK, 2 milyon gencin Sincan'a Jiangsu, Hubei, Hunan ve Anhui eyaletlerinden "sınır 
topraklarının tahsisi" adı altında planlı yer değiştirmesine karar verdi. 1961 yılına kadar 255,7 bin aile, aile 
üyeleri dahil toplam 302,5 bin kişi iskân edilmiş olmasına rağmen, 1958-1961 yıllarında bölgeye göç edenlerin 
toplam sayısı 861,4 bin, daimi ikamet edenlerin sayısı 200-250 bin olmuştur. Bunun yerine, 1962'de 60.000'den 
fazla Uygur, Kazak ve Dungan (Huei) SSCB topraklarına göç etti. Sonraki 17 yıl boyunca, bölgeye 
yerleştirilen kişilerin sayısı (yaklaşık 1,5 milyon kişi) özerk bölge nüfusunun %27,8'ini oluşturdu. Bir sonraki 
aşamada bölgeye 625.300 kişi nakledildi ve 871.000 kişi bölgeden ayrıldı (Sıroejkin, 2033:277-278). Bu 
kararın ve özellikle Hanların yaşadığı illerden çeşitli isimler altında gerçekleştirilen planlı göçün aslında 
bölgedeki Hanların sayısını yapay olarak artırarak nüfusun demografik yapısını değiştirmeyi amaçladığı 
açıktır. İskân edilenlerin çoğunlukla genç olmaları, genç Hanları Uygurlarla evlenmeye teşvik ederek 
asimilasyon sürecini hızlandırmaya hizmet etmiştir. 

Bu politika günümüzde de uygulanmaktadır. Öyleki Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da önce "Yeniden 
Eğitim Kampları", ardından "Mesleki Eğitim Okulları" adı altında (Çin hükümeti bu kampları "Eğitim Yoluyla 
Asimilasyon Merkezleri" olarak isimlendiriyor) kurduğu ve çevre ile iletişimin tamamen kısıtlandığı "toplama 
kamplarında" bir milyondan fazla etnik azınlık, Putonghua dilini ve Çin yasalarını sistematik baskı altında ve 
hatta işkenceye maruz bırakarak öğrenmeye zorlanmaktadır. BM İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa 
Konseyi'nin resmi belgelerine yansıyan ilgili bilgiler, uzaydan alınan görüntülerle doğrulandı. Çin hükümeti, 
kamplarda esir tutulan Uygurların eşlerini ve kızlarını "aile kardeşliği" adı altında Han erkekleriyle 
evlendirmeye zorlayarak asimilasyon politikasını sürdürüyor. Öte yandan, 2003 yılından itibaren çoğunluğu 
genç olan Uygurlar, "Fazla İş Gücünün Başka Bölgelere Taşınması" politikasıyla Çin'in diğer illerine 
yerleştirildi. Ayrıca 16-25 yaşındaki Uygur kız çocuklarının 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren daha iyi eğitim 
ve daha iyi iş imkanları adı altında ülkenin iç bölgelerine göç ettirilmesi sonucunda 240 binden fazla Uygur 
gencinin göçü sağlanmış ve bu sayıyı 1 milyona çıkarmak hedeflenmiştir (YAG).  

1980'lerin ortalarından itibaren Çin'in Uygurlara yönelik asimilasyon politikası daha belirgin hale geldi. 
Sadece 1996-1999'da Çin'de 1357 Uygur idam edildi. Uygur Bilgi Ajansı'na göre, Nisan 2001'de Çin 
hükümeti, "bölücülük ve yasadışı dini faaliyetleri ortadan kaldırmak" amacıyla Sincan'da başlatılan "Darbe" 
kampanyası sırasında 13.000'den fazla "kanuni çiğneyen"i tutukladı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele 
geçirdi, 30 Uygur'u idam etti ve yüzlerce insanı suçladı ve cezalandırdı (Sıroejkin, 2003:405-406).  

11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen terör olayından sonra, Çin propaganda makinesi 50'den fazla Uygur 
ulusal kurtuluş grubunu "İslami terör" ile ilişkilendirmeye başladı ve bu alanda propagandada bir miktar başarı 
elde etti. Hatta Batıda bile, bazen bölgede "İslami köktenciliğin" ve "uluslararası terörizmin” yükselişinden 
bahsetmeye başladılar (Dillon, 2004:24; Dwyer, 2005:56-57). Bu fırsatı değerlendiren Çin Uygurlara karşı 
baskıyı sert bir şekilde artırdı. Uygur İnsan Hakları Koalisyonu'nun 2001 yılında yayınladığı belgede, Çin 
komünist rejiminin son 50 yılda uyguladığı sömürge politikasının Doğu Türkistan'ı dünyanın en geri 
bölgelerinden biri haline getirdiğine dikkat çekildi. Çoğunluğu Uygurlardan oluşan Doğu Türkistanlı çiftçiler, 
ilkel teknolojilerin uygulanmasıyla ağırlıklı olarak tahıl ve pamuk yetiştiriyor ve yıllık ortalama gelirleri 100 
ABD dolarının altında. Belge, Çin hükümetini, Hanları yoğun bir şekilde bölgeye taşıyarak, Uygurların doğal 
nüfus artışını kısıtlayarak ve onları ülkenin ana nüfusuna asimile ederek etnik temizlik yapmakla suçluyor 
(Sıroejkin, 2003:662).  

Ancak, ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarından sadece bir buçuk yıl önce (Mart 2000-Ağustos 2001), 
10.000'den fazla Uygur, "ulusal ayrılıkçılık" ve "yasadışı dini faaliyetler" adı altında hapishanelere atıldı, 
1500'den fazla kişi hapishanelerde veya çeşitli protestolar sırasında öldürüldü, Uygur halkına karşı ayrımcılık 
politikası uygulandı ve ailelere dini inançları ve "plansız doğum" nedeniyle acımasızca baskı yapıldı. Çin 
hükümeti, başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerdeki Uygur aktivistleri izleyerek onların bir 
kısmını ülkeye iade ederek en ağır cezalara çarptırdı, bir kısmı da ikamet ettikleri ülkelerde esrarengiz bir 
şekilde öldürüldü. Doğu Türkistan cezaevlerindeki 250 bin mahkumun 150 bini Uygurlardır (Sıroejkin, 
2003:663-678).  

Buna ek olarak, 2006 yılından bu yana merkezi hükümet, Uygurların yoğun nüfusa sahip oldukları bölgelerden 
ülkenin diğer bölgelerine taşınmasını teşvik etmektedir (örneğin, gittikleri bölgelerde de Uygurlar için "bir 
aile, bir çocuk" ilkesi uygulanmamaktadır) ve yerinden edilmiş Uygurların yerine Hanlar yerleşir. Resmi 
olmayan bilgilere göre bu tür teşviklerle bölgeden göç eden Uygurların sayısı 250 bine ulaştı (Centrasia). 
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Uygurlara yönelik bu kapsamlı asimilasyon süreci, bölgedeki ulusal kurtuluş eğilimlerini önlemeyi amaçlıyor. 

1980-2015'te Sincan-Uygur MR'da 700 yasa ve diğer kararnameler kabul edildi (Van, 2015:119). Ancak bu, 
bölgenin tam bir siyasi özerkliğe sahip olduğu anlamına gelmemekte, daha çok merkezi hükümet tarafından 
kabul edilen yasa ve kararnamelerin bölgesel düzeye uyarlanmasıyla ilgili olmuştur. Bu nedenle, gerçek 
yasama faaliyetinden bahsetmek zordur. 

Şu anda, Sincan Uygur ÖB, daha çok sayıda etnik-ulusal azınlıkların dilinin resmi kullanımı açısından Çin'in 
diğer bölgeleri ve illeri arasında ilk sırada yer almaktadır. Burada halka açık radyo istasyonu 5 dilde (Uygurca, 
Çince, Kazakça, Moğolca ve Kırgızca) ve televizyon 3 dilde (Uygurca, Çince, Kazakça) yayın yapmaktadır. 
Bazı bilgilere göre bölgede yayınlanan 87 gazeteden 36'sı Uygur, 11'i Kazak, 3'ü Moğol, 3'ü Kırgız, 1'i Sibu 
ve 81'i Çince kullanıyor. Genel olarak 203 süreli yayından 93'ü Çince, 69'u Uygurca, 32'si Kazakça, 5'i 
Moğolca ve 2'si Kırgızca yayınlanmaktadır (Van, 2015:114). 

Uygur dili, Sincan Uygur ÖB'deki eğitim kurumlarının çoğunda ana eğitim dili olmasına rağmen, bazı dersler 
- matematik, fizik, kimya - Putonghua'da ve geri kalanı Uygurca öğretilmektedir ("anadil ve Çince arasında 
dengeli ilişki" ilkesi). Diğer genel eğitim okullarında ise ilk ve orta sınıflarda 7 dilde (Uygurca, Çince, 
Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Sibu ve Rusça), üst sınıflarda ise 4 dilde (Uygurca, Çince, Kazakça ve Moğolca) 
öğretim yapılmaktadır (Van, 2015:105-106,114). Bu da Uygurların parçalanmasına ve güçlenememelerine 
doğru atılan bir başka adım olarak anlaşılabilir. 

 

7. UYGURLARIN ÇİN KARŞITI AYAKLANMALARI VE UYGUR ULUSAL ÖRGÜTLERİ 

Çin'in Uygur karşıtı ulusal politikası, belirli aşamalarda ciddi Çin karşıtı ayaklanmalara neden oldu. 1968-
1978'deki "Kültür Devrimi" dönemi, Sincan Uygur ÖB'de etnik gruplar arası ilişkiler açısından "altın dönem" 
olarak adlandırılıyor: bu yıllarda bölgede büyük çaplı olaylar yaşanmadı (Szyangan, 2018:47). Haziran 1989'da 
Tiananmen Meydanı'ndaki kitlesel ayaklanmalardan sonra, merkezi hükümetin Nisan 1990'da Kızılsu-Kırgız 
Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman toplulukları kontrol etme girişimlerine karşı Sincan'daki Uygur protestoları 
hız kesmeden devam etti. Sadece 1990-1998 yıllarında bölgede 700 civarında silahlı gösteri ve sabotaj, 
toplamda birkaç bin olay gerçekleşti. Uygur muhalefetini temsil eden 27 örgütten 16'sı bu olaylarda yer aldı. 

Sincan'daki en büyük Uygur gösterisi 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de gerçekleşti, bunun sonucunda 186 kişi 
öldürüldü, 1000 kişi yaralandı ve 1400 kişi tutuklandı. 2014 yılında Kunming'deki terör saldırısında 33 kişi 
hayatını kaybetmiş, 130 kişi yaralanmıştı. Çin Dini Araştırmalar Enstitüsü'ne göre, Sincan-Uygur ÖB'deki 
nüfusun %58'i dine inanıyor ve bu ülkedeki en yüksek göstergedir. Buna karşılık, bu faktör Sincan'daki Çin 
karşıtı hareketin dini karakterinin oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır ve bu bağlamda bazı ulusal kurtuluş 
örgütleri dini-ideolojik düzeyde faaliyet göstermektedir (Morozov, 1, 2014:79; Морозов, 2, 2014:49-50; 
Şelestov, 2017:178).  

Urumçi'deki 2009 yılındaki büyük çaplı isyanlardan sonra, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından 
yayınlanan "Çin'in Etnik Politikası, Tüm Etniklerin Gelişimi ve Kalkınması" isimli Beyaz Kitap'da (2009, 27 
Eylül) yazıyor ki Çin etnik ayrımcılığın etkilerini ortadan kaldırmak için yasal, idari ve ekonomik önlemler 
alıyor, tüm etnik grupların birliğini sağlıyor; her türlü etnik ayrımcılık ve ulusal azınlıklara karşı şiddet, ulusal 
birliğin yok edilmesi, ayrılıkçılık faaliyetleri yasaktır. Ulusal birlik, uluslararası yanlış anlaşılmaları çözmede 
kilit rol oynuyor (Szyangan, 2018:59). Elbette uluslararası kamuoyunu etkilemeyi amaçlayan bu resmi 
yaklaşımın aksine merkezi hükümet Uygurlara yönelik sinsi politikasını sürdürüyor. 

Bu nedenle 2013 yılında özerk bölgedeki isyanlar yeniden hızla arttı, 200 silahlı eylemin 10'u daha kanlı 
olmuştur. Uzmanlar tarafından uluslararası ölçekte en sert örgütlerden biri olarak nitelendirilen Doğu 
Türkistan İslam Hareketi, 11 Eylül 2002 tarihinde BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütleri listesine 
dahil edilmiştir. Resmi bilgilere göre, hareketin El Kaide ve Taliban ile bağlantıları vardır. Aynı yıl ABD de 
BM ile benzer bir adım attı, ancak daha sonra özerk bölgede mevcut olan ve Çin tarafından terör örgütü ilan 
edilen herhangi bir Uygur örgütünü terör örgütü olarak tanımayı reddetti. Ayrıca, Allah'ın Doğu Türkistan 
İslam Fırkası, reformist Müslüman partiler Darbe Tugayı ve İslam'ın Kutsal Askerleri, Doğu Türkistan 
Bağımsızlık Hareketi ve Özbekistan İslam Hareketi (bu sonuncu örgüt Eylül 2000'den bu yana ABD Dışişleri 
Bakanlığı'nın terör örgütleri listesinde yer almaktadır) bölgede silahlı direnişte aktif rol almaktadırlar. 
Sincan'daki ayrılıkçı örgütlerin faaliyetleri üzerinde yabancı faktörlerin ciddi etkisi yadsınamaz bir gerçektir 
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(Мavlonova, 2015:105-115; Van, 2015:126-127,144-145).   

Ancak Uygur ulusal kurtuluş hareketinde sivil bir şekilde savaşan onlarca sosyo-politik örgüt var. Bunlar 
Dünya Uygur Gençlik Kongresi, Doğu Türkistan Ulusal Kongresi, Doğu Türkistan Bilgi Merkezi, Avrupa 
Doğu Türkistan Birliği (Almanya, Münih), Doğu Türkistan İslam Partisi, Doğu Türkistan Muhalefet Partisi, 
Uygur Özgürlük Örgütü, Doğu Türkistan Uluslararası Komitesi, Doğu Türkistan Vakfı, Doğu Türkistan Milli 
Merkezi, Doğu Türkistan Dayanışma Birliği (Türkiye, İstanbul), Doğu Türkistan Dayanışma ve Kültür Birliği 
(Türkiye, Kayseri), Doğu Türkistan Derneği, Doğu Türkistan Kültür ve Bilgi Merkezi (İsveç, Stockholm), 
Belçika Uygur Derneği, Belçika Uygur Gençlik Birliği (Brüksel), Büyük Britanya Uygur Gençlik Birliği 
(Londra), Uygur Evi (Hollanda), Doğu Türkistan'ın Birleşik Ulusal Devrimci Cephesi, Uygur Kurtuluş Örgütü, 
Doğu Türkistan Birliği, Uluslararası Taklamakan Uygur İnsan Hakları Derneği (ABD), Doğu Türkistan Ulusal 
Kurtuluş Merkezi (ABD, Maryland ve Almanya, Münih), Amerikan Uygur Derneği, Uygur Bilgi Ajansı 
(ABD, Washington), Kanada Uygur Derneği, Avustralya Doğu Türkistan Derneği, 13 göçmen örgütü 
tarafından kurulan Uluslararası Uygur Kongresi (Münih ve Washington merkezli) gibi kuruluşlardır. Bunların 
dışında Uygurların Orta Asya ülkelerinde yaklaşık 15 ulusal örgütü faaliyet göstermektedir (Мavlonova, 
2015:96-105,132; Мorozov, 1, 2014:78-79; Sıroejkin, 2033:416-459,486-522; Van, 2015:123-124; Centrasia; 
İslamRF). Yurtdışındaki en büyük Uygur diasporası Türkiye ve Suudi Arabistan'da bulunuyor. Ayrıca 
Pakistan, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, ABD, Kanada, Rusya ve Avustralya'da çok sayıda 
Uygur yaşıyor (Мavlonova, 2015:116).  

Şu anda, Uygur ulusal kuruluşlarından en çok Dünya Uygur Kongresi, yurtdışında Çin'de yaşayan Uygurların 
düzenli olarak ihlal edilen haklarını korumak için aktif olarak çalışıyor (WUC) ve yurtdışında faaliyet gösteren 
25 Uygur örgütünü birleştiriyor (Bondarenko, 2007:24). Mayıs 2012'de Tokyo'da düzenlenen bir sonraki 
forumda Kongre, Uygurların bağımsız bir devlet kurmak istemediklerini, Çin Halk Cumhuriyeti içinde tam 
siyasi ve kültürel özerklik elde etmek istediklerini açıkladı. Ancak Kongre başkan yardımcısı verdiği 
röportajda Çin'in federal bir devlet olmasını ve Uygur halkının tam bağımsızlığa kavuşmasını istediklerini 
belirtti (Мavlonova, 2015:119-120). Doğu Türkistan'ın geleceğine ilişkin temel siyasi meselede ulusal siyasi 
güçler arasında tam bir fikir birliğinin olmadığı açıktır. Bu, Eylül 2004'te ABD Parlamentosu binasında 14 
üyeden oluşan sürgündeki Doğu Türkistan Cumhuriyeti hükümetinin kurulmasıyla kanıtlanmıştır. 

 

8. SONUÇ 

Araştırmamız Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilgili bir takım ilginç sonuçlara varmağımıza neden olmuştur. 
Öyleki Sincan Uygur teorik olarak bir siyasal özerkliğin sahip olabileceği tüm özelliklere, yetkilere ve yasal 
mekanizmalara sahip olsa da tekpartili otoriter kömunist sisteminden ileri gelen katı merkeziyetçilik gerçek 
hayatta Özerk Bölgenin yetkilerini kısıtlamaktadır. Ana sonuclarımızı aşağidaki tezler şeklinde sıralayabiliriz:   

1. Çin içinde özerk bir bölge olan Sincan-Uygur topraklarının çoğu, 745-840 yıllarında var olan Uygur 
Hanlığının topraklarıdır. Daha sonraki dönemde Uygurlar devlet geleneklerini sürdürmüşler ve diğer Türk 
halkları ile birlikte Karahanlı devletinin (840-1212), Gansu'daki Guangzhou Beyliğinin (847-1036) ve Turfan 
vadisindeki Uygur Beyliğinin (866-1369) kuruluşuna aktif olarak katılmışlardır.  

2. Uygurlar 19. ve 20. yüzyıllarda birkaç kez Çin hükümetine karşı ayaklanmış ve kendi bağımsız devletlerini 
kurmuşlardır. 1865 yılında başkenti Kaşgar ve bayrağı Osmanlı Devleti'nin bayrağı olan, resmen Osmanlı 
himayesine alınmış Kaşgariye veya Yettishar (1874-1878) teokratik İslam devleti, 1933-1934 yıllarında 
Osmanlı Devleti'nin yakın desteğiyle Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan Türk-İslam Cumhuriyeti, 1944-1949 
yıllarında ise Sincan topraklarının küçük bir bölümünde Doğu Türkistan Cumhuriyeti varlığını sürdürmüştür. 

3. Hukuki-normatif ve yasal-teorik açıdan Sincan Uygur ÖB'nin faaliyeti üst düzeyde sağlanmaktadır. Özerk 
bölgenin Valisi, tüm yüksek özyönetim organlarının, halk mahkemelerinin başkanları ve halk savcıları Uygur 
halkının temsilcileridir. Yargı ve savcılıklar faaliyetlerini Uygur diline dayandırmakta ve diğer milletlerin 
dillerinin kullanılması için şartlar oluşturmaktadır. Ancak Çinin tekpartili otoriter kömunist siyasal yapısı 
gerçek hayatta özerklik yetkilerini farkedilebilir düzeyde kısıtlamaktadır. 

4. Çin devleti, Uygurların asimilasyon sürecini birkaç yönde yürütüyor: 

4.1. Sincan Uygur ÖB, idari olarak bölge, vilayet ve ilçe olmak üzere üç seviyeye bölünmüş tek özerk bölgedir. 
Bu, Çin'in Uygurların yaşadıkları toprakları farklı halklar arasında bölerek bağımsızlık mücadelesini 
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engelleme niyetini gösteriyor. Bölge toprakları, bireysel ulusal azınlıklara ait 5 özerk vilayet, 7 özerk daire, 6 
özerk kaza ve 43 ulusal topraktan oluşmaktadır. Diğer bir deyişle, merkezi hükümet "böl ve yönet" 
politikasıyla Uygurları diğer azınlık halklarıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyor. 

4.2. Güya batı sınır bölgelerinin kalkınması, toplumsal istikrar ve etnik uyum amacıyla oluşturulan Üretim ve 
İnşaat Birliği (ÜİB), daha geniş faaliyet alanlarına sahipken, gerçekte, özerk bölgedeki Uygurların nüfus 
sayısının azaltılması ve Hanların yapay olarak artırılmasıyla önemli asimilasyon faaliyeti yürütüyor. Bu 
politikanın sonucu olarak, Sincan'da yaşayan Hanların sayısı son 60 yılda 6,5 kat arttı. Sincan Uygur bölgesi, 
kişi başına düşen GSYİH açısından ülkenin illeri arasında 16. sırada yer almakta ve devlet bütçesi 
sübvansiyonlarının 1/3'ü bu bölgeye tahsis edilmektedir. Merkezi hükümetin elinde, ÜİB, Han nüfusunu Çin'in 
diğer bölgelerinden Sincan Uygur bölgesine transfer etmek için bir siyasi araç haline geldi. 

4.3. Çin hükümetinin önce Yeniden Eğitim Kampları, daha sonra ise Mesleki Eğitim Okulları adı altında Doğu 
Türkistan'da oluşturduğu çevre ile iletişimin tamamen kısıtlandığı "toplama kamplarında" bir milyondan fazla 
etnik azınlık mensubuna baskı ve işkence altında Putonghua dili ve Çin yasaları öğretiliyor. Bu politika, 
Uygurları ve diğer ulusal azınlıkları zamanal kendi soykökünden etme amacına hizmet etmektedir. 

4.4. Merkezi hükümet, baskı altında ve çeşitli ayartmalarla Uygur gençlerini ülkenin diğer bölgelerine sevk 
etmekte, karma ailelerin (Han-Uygur) kurulması için koşullar yaratmakta ve böylece Uygurları asimile 
etmektedir. 

5. Resmi veriler, bölgedeki çeşitli bölgesel yönetim düzeylerindeki liderlerin birçoğunun etnik azınlıkların 
temsilcileri olduğunu gösterse de, Çin'in totaliter siyasi rejimi ve ÇKP'nin yönetici statüsü, öz yönetimin etkin 
bir şekilde uygulanmasını sorgulamaktadır. 

6. Çin'in asimilasyon politikasına karşı birçok Uygur ulusal kurtuluş örgütü kuruldu. Bu örgütlerin hemen 
hemen hepsi yabancı ülkelerde faaliyet göstermektedir. Bu örgütler arasında bölgenin gelecekteki statüsü 
(gerçek siyasi özerklik mi yoksa bağımsız bir devlet mi olmalı) konusunda ciddi bölünmeler ve görüş 
ayrılıkları var. 

7. Uluslararası toplum ve kuruluşlar çeşitli zamanlarda Çin'e Uygur sorunuyla ilgili protestoda bulunsalar da 
bu, Çin merkezi hükümetinin Uygurlara yönelik politikasına karşı yeterli olmamış ve mevcut sorunlar 
ciddiyetini korumaya devam etmiştir. 
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ABSTRACT 

Like the Swiss Civil Code, the Turkish Civil Code adopted the principle of participation in the acquired 
property as a legal regime between the spouses. In other words, unless the spouses choose a different property 
regime at the time of marriage or during the marriage, they will be subject to the legal regime of participation 
in the acquired property. For this reason, the most common type of property regime in practice is the 
participation regime in acquired properties. For the same reason, the liquidation of the regime of participation 
in acquired property is the most common type of liquidation. Since the receivables arising from the liquidation 
of the property regime are the receivables on which the parties can dispose freely, alternative dispute resolution 
methods can be applied. However, the fact that such a culture of reconciliation is not very common in our 
country and family relations deteriorated due to divorce cause alternative dispute resolution methods to be less 
preferred. In addition, lawsuits are filed directly because mediation is not a cause of action. The lawsuits filed, 
especially in small settlements, cannot be handled and finished as per the law by judges who have just started 
working and do not have enough experience in this field. Since it is a very technical issue and requires 
expertise, the case of liquidation of the property regime may not be carried out correctly even by any judge 
who has not received the proper special training in this regard. In the liquidation case, the assets within the 
regime's scope are determined primarily for the account receivable. The monetary equivalents of these assets 
are determined in terms of specific periods according to the type of receivables requested. Finally, the files are 
delivered to the experts trained in this regard as qualified calculation experts for calculating the receivables. 
Incorrect or not established valuation forces us to start over again, and it takes time. This study will address 
this and similar application problems, and some solution suggestions will be presented. 

Keywords: Liquidation of the marital property, liquation problems, regime of participation in acquired 
property, marital property, property of spouses 

 

ÖZET 

Türk Medeni Kanunu, mehazı olan İsviçre Medeni Kanunu gibi eşler arası mal rejiminde, yasal rejim olarak 
edinilmiş mallara katılma rejimini benimsemiştir. Bir diğer ifade ile eşler, evlenme sırasında ya da evlilik 
devam ederken farklı bir mal rejimi seçmedikleri sürece yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimine 
tâbi olacaklardır. Bu sebeple, uygulamada en çok karşılaşılan mal rejimi türü edinilmiş mallara katılma 
rejimidir. Yine aynı sebeple, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi en çok karşılaşılan tasfiye türüdür. 
Mal rejimi tasfiyesinden doğan alacaklar, tarafların üzerinden serbestçe tasarruf edebileceği alacaklardan 
olduğu için alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilir. Ancak, bu türden bir uzlaşma kültürünün 
ülkemizde çok yaygın olmaması ve boşanma sebebi ile bozulan aile ilişkileri alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarının daha az tercih edilmesine sebep olmaktadır. Ayrıca, bu tür uyuşmazlıkların bugün için dava şartı 
arabuluculuk kapsamında olmaması, bu konuda tasfiye davası açılmasına sebebiyet vermektedir. Açılan 
davalar, özellikle küçük yerleşim birimlerinde göreve yeni başlayan ve bu konuda yeterince tecrübesi olmayan 
hâkimler tarafından kanuna uygun olarak yürütülüp bitirilememektedir. Doğrusu, oldukça teknik bir konu 
olduğundan ve uzmanlığı gerektirdiğinden mal rejiminin tasfiyesi davası, bu hususta özel eğitim almamış bir 
hâkim tarafından dahi doğru yürütülemeyebilir. Önemle vurgulanması gereken husus, öncelikle davaya bakan 
hâkimin bu hususta yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmasıdır. Tasfiye davasında, alacak hesabı için öncelikle 
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rejimin kapsamında olan malvarlığı unsurları belirlenmektedir. Daha sonra bu unsurların talep edilen alacak 
türüne göre parasal karşılıkları belirli zaman dilimleri bakımından belirlenmektedir. Son olarak da nitelikli 
hesaplama bilirkişisi olarak bu hususta eğitim almış bilirkişilere dosya tevdii edilerek alacak hesabı 
yaptırılmaktadır. Bu noktada, daha önce yapılmış bir hatalı değer tespiti ya da yapılmamış bir değer tespiti 
tekrar başa dönülmesine ve davanın uzamasına sebep olmaktadır. İşte, bu çalışmada bu ve bunun gibi 
uygulama sorunlarına değinilecek ve bir takım çözüm önerileri sunulacaktır.     

Anahtar Kelimeler: Mal rejiminin tasfiyesi, tasfiyede karşılaşılan sorunlar, edinilmiş mallara katılma rejimi, 
mal rejimi, eşlerin malvarlığı 

 

I. INTRODUCTION 

In Turkish law, property regimes valid between spouses are divided into four. These are the regime of 
participation in acquired property, property partnership, property separation, and shared property separation 
regime (Gençcan, 2022; Ünsal, 2010; Günergök, 2002; Gülcan, 2018; Canpolat, 2018). According to Article 
202 of the Turkish Civil Code, which regulates family law and property regimes between spouses, it is essential 
to implement the regime of participation in acquired property between spouses (Şıpka & Özdoğan, 2017; 
Gençcan, 2022; Zeytin, 2021; Ünsal, 2010; Yıldırım, 2018; Canpolat, 2018). The property regime begins at 
the same time as the establishment of the marriage. The spouses can adopt one of the other regimes determined 
in the law with the property regime contract (Şıpka & Özdoğan, 2017; Zeytin, 2021; Ünsal, 2010; Yıldırım, 
2018; Güvenç & Yazıcı, 2021; Günergök, 2002; Gülcan, 2018; Gökçe, 2016). They can also make this choice 
before or during the marriage. If the spouses did not choose the property regime before or after the marriage, 
the regime of participation in the acquired property (the legal regime) begins with the marriage. Divorce or the 
death of one of the spouses ends the property regime. However, the divorce verdict must be finalized (Gençcan, 
2022; Şıpka & Özdoğan, 2017; Zeytin, 2021; Ünsal, 2010; Yıldırım, 2018; Pehlivan, 2017; Köroğlu, 2016; 
Gülcan, 2018; Gökçe, 2016; Canpolat, 2018). 

Since the legal regime among the property regimes is the regime of participation in the acquired property, 
liquidating this regime is the most frequently seen process while practicing. The regime automatically starts 
with marriage and becomes a valid regime between spouses if the spouses do not change it. In other words, if 
the spouses did not choose a different regime while getting married or did not switch to another regime 
afterward, this regime would be valid between the spouses as per the law.  

With the entry into force of the Turkish Civil Code No. 4721 on 1 January 2002, the institution of the property 
regime was legalized for the first time in Turkish Law (Şıpka & Özdoğan, 2017; Kılıçoğlu, 2014; Zeytin, 
2021). Although twenty years have passed since its implementation, the property regimes are not familiar 
enough in practice. What is meant by unfamiliarity is that those who apply the law, especially the judges and 
the lawyers who bring disputes in front of the court, are not sufficiently familiar with the legal regulation. 
Noticable  unfamiliarity with the property regimes in practice is an obstacle to making proper calculations as 
per the law. Because unless the principles and rules prevailing in the regimes are applied correctly, an unlawful 
calculation and an unlawful court decision will emerge. No doubt, another problem is that the property regimes 
quoted from the Swiss Civil Code and regulated according to the socio-cultural life in Switzerland are not truly 
compatible with the social life in Turkey.  

In this study, the practical problems encountered in liquidating the regime of participation in acquired property, 
especially in calculation issues, will be discussed. Although there are similarities in some aspects, the practical 
problems related to other property regimes are excluded. This article offers some solutions to the 
implementation problems of the acquired property participation regime. The aim here is to make suggestions 
about making calculations by the essence of the regulation in the Turkish Civil Code. The Republic of Turkey 
is a country with constitutional principles and an established rule of law; arbitrary practice should be avoided 
or at least minimized.   

 

II. IMPLEMENTATION PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS 

Under this heading, the main problems most frequently encountered in practice and possible mitigating 
solutions are discussed. While these implementation problems often arise in court proceedings, they can also 
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appear if the parties agree out-of-court (See Öncü, 2017). The problems raised are based on my practical 
observations and expertise in property liquidation. See for other implementation issues not covered here, Ertaş, 
2013; Akıncı, 2016. 

 

A) IMPLEMENTATION PROBLEMS 

1. Not knowing the basic calculation principles by practitioners (lawyers, judges, and experts) 

The Turkish Civil Code No. 4721, which entered into force on 1 January 2002, is a revolution in Turkish law 
regarding property regimes. Because the previous civil code, No. 743, did not contain a legal regulation on 
property regimes. So, the separation regime is valid between spouses at that period. However, in this period, 
the fact that women were less involved in economic life in Turkey compared to other developed European 
countries caused women to suffer if their marriages ended. Generally, the working and earning male spouse 
was considered the owner of all the property acquired during the marriage, so the woman could not claim any 
rights on these properties in the event of the dissolution of the marriage. One opinion in the doctrine argues 
that the claim that the regime of participation in acquired property was introduced to protect women is 
incorrect. According to this opinion, the regime is against working women. (Tamer, 2021). 

The legislator included the regulation on property regimes in Code No. 4721, assuming that women contribute 
to the union of marriage by raising children and doing housework even if she has not had a job. Now, with the 
new regulation, the legal property regime between the spouses is regulated as the regime of participation in the 
acquired property. It was also possible for spouses to choose other regimes according to their needs and 
demand. However, some time is required for this revolutionary new regulation to make one forget the 
regulation in the old code. Because the previous code, with number 743, was in effect between 1926 and 2002 
and applied for 76 years.   

The new system, implemented for about 20 years between 2002 and 2022, is still not fully comprehended by 
the practitioners. This is the main problem here. Since vocational training is not given to lawyers and judges 
on this subject, the new regulation is learned over time by applying it without sitting on the theoretical ground. 
This creates severe problems in practice. It should not also be forgotten that this issue will create professional 
responsibility for lawyers and judges. For the principles applicable to the regime of participation in acquired 
property, see Yıldırım, 2018; Gülcan, 2018. 

2. Not knowing the terminological difference in the types of receivables by the practitioners  

In Turkish law, there are various types of receivables in the regime of participation in acquired goods. These 
are participation receivables, value increase share receivables, and equalization receivables. In practice, there 
is also the contribution receivable, which is valid in the absence of property regimes. These types of receivables 
are used interchangeably for various reasons. In particular, it is noticed that the parties' lawyers misuse these 
types of receivables in their lawsuit petitions, and the receivables in question in the concrete case are not the 
same as they demanded. Sometimes, it is seen that lawyers demand all types of receivables, whether they exist 
in the concrete case or not, in order not to take risks. It is understood from the jurisprudence that the Supreme 
Court sometimes misuses these types of receivables terminologically. Under this heading, these receivable 
items are explained below.  

First, let's explain the difference between participation and contribution receivables. Since there was a 
separation of property in the previous civil code, the receivable arising from the spouses' contribution to each 
other is expressed as a contribution receivable. Since the property regime was not based on legal regulation in 
the previous code, this claim was put forward based on general provisions. What is meant to be expressed with 
general provisions is the provisions of the Code of Obligations on unjust enrichment [Code of Obligation (CO) 
Art. 77-82]. This receivable is subject to the general rules of proof, apart from the principles of property 
regimes in the Civil Code, and has the characteristic of an ordinary receivable (Şıpka & Özdoğan, 2017; 
Gençcan, 2022; Kılıçoğlu, 2014; Midyat, 2015; Ertaş, 2013; Akıncı, 2016). The statute of limitations for this 
receivable is the statute of limitations for unjust enrichment (CO Art. 82). However, by CO Art. 153/I, 3; while 
the marriage continues, the time-out will pause for the receivables of the spouses from each other. 

On the other hand, a participation claim is a primary type arising from the regime of participation in acquired 
goods, which is regulated in the Civil Code. According to the Civil Code (CC) Art. 239/1, each spouse or their 
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heirs are entitled to half of the residual value of the other spouse. This is the participation receivable (Gençcan, 
2022; Şıpka & Özdoğan, 2017; Zeytin 2021; Kılıçoğlu, 2014; Akıncı, 2016; Yıldırım, 2018; Gülcan, 2018; 
Demir, 2014). The residual value, on the other hand, is the amount remaining after deducting the debts related 
to these goods from the total value of the acquired goods of each spouse, according to the provision of CC Art. 
231. It is essential to note that some values need to be added to the acquired properties, and these must be 
considered to determine the participation claim (Şıpka & Özdoğan, 2017; Gençcan, 2022; Zorlu, 2021; Oral, 
2020; Yıldırım, 2018; Turan Başara, 2019; Demir, 2014; Gülcan, 2018; Canpolat, 2018). 

In CC Art. 227, value increase share receivable is defined. According to this provision, if one of the spouses 
has contributed to the acquisition, improvement, or protection of a property belonging to the other without any 
or any appropriate compensation, one of the spouses will have the right to receivable in proportion to his/her 
contribution for the increase in the value of this property during the liquidation (Gençcan, 2022; Şıpka & 
Özdoğan, 2017; Ertaş, 2013; Zeytin, 2021, Akıncı, 2016; Midyat, 2015; Ünsal, 2010; Belge, 2021; Başaran, 
2011). 

For example, suppose one of the spouses contributed to the acquisition of the immovable property that belongs 
to the other by giving away jewelry. In that case, a value increase in share receivables will occur during the 
liquidation. The code has made the value increase share valid for acquisition and expenditures made for repair 
or protection. In other words, for the jewelry given for the repair or protection of the immovable belonging to 
the other spouse, the value increase share exists (Şıpka & Özdoğan, 2017). 

The equalization receivable is regulated under CC.Art.230/I. According to the provision, if a spouse's debts 
regarding the personal property have been paid from acquired property or debts related to acquired property 
from private property, equalization may be requested during liquidation (Gençcan, 2022; Şıpka & Özdoğan, 
2017; Zeytin, 2021, Akıncı, 2016; Ünsal, 2010; Şahan, 2018; Belge, 2021; Başaran, 2011). For example, if the 
wife has exchanged and spent her jewelry to maintain the acquired property belonging to herself, an 
equalization claim will arise. Likewise, suppose the husband has sold another vehicle that is his personal 
property while buying the acquired vehicle. In that case, the payment made to the new vehicle from this sale 
will result in an equalization receivable. To ascertain these receivables, the law provides for keeping an 
inventory (Acabey, 2007; Şıpka & Özdoğan, 2017; Zeytin, 2021, Uyumaz, 2017; Ünsal, 2010).  

In practice, it is frequently seen that contribution instead of participation receivable, equalization instead of 
value increase share, value increase share instead of equalization, or these are used interchangeably (Şıpka & 
Özdoğan, 2017). The correct terminology is of great importance, as an incorrect expression of the receivable 
may result in loss of rights under the principle of loyalty to the demand, which dominates the procedural law. 

3. Failure of the parties or their lawyers to declare their demands openly 

Another implementation problem is that the party's attorneys did not clearly state their claims in their petitions. 
One of the prevailing principles in the Civil Procedure Law is the principle of dependence to demand. This 
principle is regulated in Procedure Code (PC) Art. 28. According to this principle, "The judge is bound by the 
demand of the parties; judge cannot decide more than what has been demanded or less than that. Depending 
on the situation, the judge may decide for less than demand". As it can be seen, it is clearly stated in the 
provision that the demands of the parties bind the judge; they can rule less than the demand, but not more. 
Suppose one of the spouses has a receivable from the other in terms of a receivable type and not requested in 
the petition; the judge cannot rule on this receivable even though it exists as the judge depends on the demand.   

In practice, the difference between the types of receivables mentioned in the previous title is unknown and is 
also a result of this situation. In a concrete case, if a party has a receivable but has not been requested, it may 
cause a loss of rights for that party. Likewise, if the defendant's claim is not requested with a counterclaim or 
a reply petition, this may be another reason for loss of rights since it will not be exchanged from the other 
party's receivables. Here, whether the lawsuit regarding the participation receivable will be filed as an 
unquantified debt lawsuit is another line of debate (See Gençcan, 2022; Şıpka & Özdoğan, 2017; Şıpka & 
Aktepe Artık, 2014).  
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4. Incomplete data to be used in calculating the requested receivables (the values of the assets in the correct 
period have not been calculated) 

In liquidating the regime of participation in acquired property, the expert examination consists of two stages. 
The first stage is the appointment of an expert to determine the value of the properties that are liquidated after 
the court's determination. Sometimes this can be the value of the real estate or movable property; other times, 
it can be the value of company stock (see Akıncı, 2016; Çelebi, 2017) or an examination of the movement in 
a bank account. After completing this examination, the file is handed over to the family law calculations expert. 

The second expert makes the calculation based on the data obtained in the first expert examination. Suppose 
the data determined by the first expert is not sufficient. In that case, it is about missing or wrong periods, and 
it is no longer possible for the second expert to make an accurate calculation. We can see this problem in the 
calculation of the value increase share. Value increase share is regulated in CC Art.227. According to this 
provision, "One of the spouses... has a receivable in proportion to his/her contribution for the increase in the 
value of a property during the liquidation, and this receivable is calculated according to the value of that 
property; at the time of liquidation…." 

To make this calculation, firstly, the amount contributed with personal property is divided by the acquisition 
date value of the property. The rate obtained should be multiplied by the value of the same property at the date 
of the liquidation decision. Other experts who do not know this calculation only determine the discovery date 
value, the acquisition date, or the value of the lawsuit date. This makes it difficult for the qualified calculation 
expert to calculate by the law and causes the case to be unnecessarily prolonged. 

5. Frequent changes in the monetary value of assets due to economic reasons - losing their currency 

Due to inflation, the value of a genuine estate and motor vehicle in Turkey may vary monthly or weekly. By 
the legal regulation, the date of the liquidation decision is taken as the basis for the liquidation (CC Art.235/I). 
The date of the liquidation decision is when the court will adjudicate the liquidation case. For this reason, the 
experts who are asked to determine the value of the property subject to the lawsuit should determine this value 
according to the date when the court shall decide (Şıpka & Özdoğan, 2017; Zeytin, 2021, Gençcan, 2022; 
Kılıçoğlu, 2014; Ünsal, 2010; Yıldırım, 2018; Canpolat, 2018; Onuş, 2020) 

Since the date of the liquidation decision is unknown, these experts are expected to estimate the possible date 
of the decision and make determinations accordingly. It is challenging to predict this correctly. In addition, 
this date may vary for many reasons. Therefore, the doctrine suggests that the judge notify the experts of the 
probable decision date and ask for calculations according to this date. In practice, experts make determinations 
based on six-month periods following the report date (Şıpka & Özdoğan, 2017). For example, an expert 
assigned on 1 January 2022 determines the probable values of the property in the case for the first six months 
and the second six months of 2022. In practice, values up to one year retroactively can be taken as the property's 
actual value. It should be stated that this situation is contrary to the clear expression of the law. 

 

B) SOLUTION PROPOSALS 

All the possible problems mentioned above are because the system introduced by Civil Code No. 4721, which 
came into force on 1 January 2002, is not well known by the practitioners. Law faculties essentially provide 
primary legal education. In this context, family law courses are given to the students of the Faculty of Law 
within the scope of the Civil Law course in the first year. This course explains property regimes and the 
liquidation of property regimes. However, this does not apply to individuals who graduated from law school 
before the law's effective date. Undoubtedly, not all legal matters can be expected to be taught in law school. 
Out of necessity and due to the dynamic change in property regimes, it is necessary to eliminate the lack of 
knowledge through vocational training for all practitioners. 

The Union of Turkish Bar Associations and local bar associations provides professional training for lawyers. 
The Turkish Justice Academy carries out vocational training activities for judges. Regarding experts, 
vocational training can be carried out by the Regional Expertise Board and the Continuing Education Centers 
of the Universities that the Board accepts. In this way, delays and errors based on the practitioners' lack of 
knowledge will be significantly reduced in cases where a technical calculation is required, such as the property 
regime. Again, since detailed data are needed for the calculation, there will be no disruption as the judges will 
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know the details. Likewise, the experts who provide preliminary information will complete the necessary data 
at the first stage. 

The lack of knowledge of the experts who will make qualified calculations in the second stage for liquidating 
the property regime should also be eliminated through vocational training. It should be noted that the most 
critical deficiency in vocational training is the shortage of experts. Because if judges and lawyers are equipped 
with basic knowledge in this regard, this is sufficient. As mentioned above, it is sufficient for lawyers to know 
the types of receivables, rather than the calculations, and to demand the ones in question in the concrete case, 
to solve the application problems. Undoubtedly, detailed information on the subject is essential for the lawyer 
and his client. However, the fact that the lawyer does not know the issue very well does not prevent the 
completion of the proceedings in a fair and reasonable time in practice. This situation is not related to public 
order but primarily the relationship between lawyer and client. 

Regarding judges, correctly determining the property values to be calculated is essential. It will be sufficient 
for the judges to guide the experts regarding the period in which the property value will be calculated. Finally, 
it is necessary to have enough knowledge to check whether the expert reports are sufficient to establish a court 
decision. The judge may not know all details of the calculation. However, the judge should have enough 
knowledge to check the expert's report and know the calculation technique and method in outline. 

It should be noted that the main burden in qualified calculations is on the experts. To become an expert in 
Turkey, it is necessary to have at least five years of experience in the field of expertise and to complete the 
basic expert training, along with other requirements in the law. In the basic expertise training, generally, the 
principles and rules related to expertise are taught. In this training, specialization knowledge is not given. In 
the law, training related to the specialty field is expressed as providing the qualification conditions determined 
according to the primary and sub-specialty fields of expertise. Special training or at least five years of previous 
experience is required for expertise in property regimes.  

It is debatable whether these two criteria will be sufficient to prove the efficiency of an expert in this field as 
it is not clear what should be understood from the expression of five years of experience. In practice, in cases 
where there is a need for an expert, the expert's reports submitted to the court over five years are considered 
sufficient even if no training is received. For example, an expert who submits a report for each year in a 
retrospective five-year period can be accepted. A better control mechanism needs to be introduced in this 
regard. Again, it is necessary to switch to a system that measures the proficiency of people who receive 
specialized training in this area.  

 

III. CONCLUSION 

This study discusses the implementation problems encountered in liquidating the participation regime in 
acquired property in Turkey. As an expert practitioner in this field, these problems have been observed by 
myself. These issues will not be mentioned again here, as they have been discussed in the relevant topic above. 
However, the main reason for implementation problems is that lawyers, judges, and experts who are 
practitioners are not sufficiently knowledgeable on the subject. Undoubtedly, the lack of knowledge can be 
eliminated with vocational training. It would be very accurate to give this training comparatively with the 
quoted Swiss law by well-educated instructors. Likewise, there is a great need for scientific activities to bring 
the interlocutors together on the subject. Scientific activities such as congresses and symposiums, which are 
the subject of property regimes and liquidation, should be increased, and the participation of judges should be 
ensured. The Turkish Justice Academy, the Union of Turkish Bar Associations, the Law Faculties of 
Universities and local bars have significant responsibilities in this area. Finally, it would be prudent for 
Regional Expertise Boards to switch to a more selective system in selecting experts instead of merely accepting 
qualifications based on documents. 
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ABSTRACT 

China has proposed the Belt and Road Initiative (BRI) to pursue its economic growth and connect China to 
the rest of the world with new railways and seaways. The Chinese Government described the BRI as the 
‘Project of the century’. Besides the Maritime Silk Road, China has prepared land-based six corridors to reach 
as many countries as possible. With its role in connecting China to Central Asia, the Middle East, the 
Mediterranean, and Europe, China-Central Asia-West Asia Economic Corridor (CCAWAEC) is one of the 
most important components of this connectivity network. Different from the other landlines of the Belt and 
Road Initiative, CCAWAEC is passing through many countries in Central Asia, and then it reaches the targeted 
Europe continent. With the recent break of the war between Russia and Ukraine, the safety of the Belt and 
Road Initiative has increasingly gotten more attention in the international arena. Considering the current 
unstable situation in the Russian and Ukrainian territories, CCAWAEC remains the safest land corridor for the 
Belt and Road Initiative to reach Europe, the Middle East, and the Mediterranean. Moreover, the CCAWAEC 
is also much shorter than the economic corridors passing through Russian territories such as China-Mongolia-
Russia Economic Corridor (CMREC) and New Eurasia Land Bridge (NELB). 

In this context, Turkey is a key country to connect China’s BRI to the Middle East, the Mediterranean, and 
Europe. In other words, without the support of Turkey, the China-Europe connection will not be ensured easily. 
The economic corridors such as CMREC and NELB which are considered alternatives to CCAWAEC will not 
promote a safe future for the BRI. Thus, in the long run, these corridors will not serve as much as the CCWAEC 
corridor to Chinese and regional countries’ BRI-based interests. 

Keywords: China, Turkey, BRI, CCAWAEC. 

 

1. INTRODUCTION 

The BRI is one of the major economic and trade projects of this century. With this project, China aims to 
maintain its dominant position in the international economy and trade. Furthermore, China intends to eliminate 
long and circumferential sea transportation routes to reach wider markets in Central Asia, the Middle East, 
North Africa, and Europe much faster than ever before.  

However, with the BRI, China does not aim to impose any kind of political or economic responsibility. Instead, 
China encourages developing countries to become self-sufficient by pursuing the shared goals of economic 
development. China aims to make the relevant countries engage in mutual development cooperation. China 
tries to do all these in the context of a mutual non-interference policy which means not interfering in each 
other’s internal affairs and mutual benefit from win-win cooperation and peaceful co-existence.  Since China 
does not want any country, or any international or non-international organization involve in China’s domestic 
issues. Thus, supporting such kind of political principles is mostly serving China itself.  

BRI railway transportation is thought to make China reduce its dependence on the Strait of Malacca. Parallel 
to this policy, China has designed six economic corridors by supporting the logistic and infrastructure 
development of related countries. By doing so, China hopes to minimize its dependence on the current ocean 
trading routes, which start from East or South China, passing through the South China Sea, the Strait of 
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Malacca, the Indian Ocean, the Red Sea, and the Mediterranean, and then arriving at the European countries 
by traveling around twenty thousand kilometers.1 

In this sense, the BRI does not only include short-term factors such as leverage on the dominance of the United 
States or a remedy to China’s economic slowdown but also serves China’s long-term goals such as reviving 
China’s past glory and its global economic integration. China tries to offer new development opportunities to 
improve the construction of railways, highways, and oil and gas pipelines and enhance the cooperation of the 
participating countries in terms of investment, trade facilitation, and financial integration.  These policies will 
also help China increase its soft power presence in these countries and regions vis-a-vis the dominance of the 
United States. 

 

2. THE ECONOMIC CORRIDORS OF THE BRI 

Since 2011, to set up shorter ways of transportation from China to Europe, the Chinese government has 
established six economic corridors some of which are longer than 11800 km.2 The BRI is combined into these 
six corridors called The New Eurasian Land Bridge (NELB); China-Mongolia-Russia Economic Corridor 
(CMREC); The Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM); The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC); 
The China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CIPEC); and China-Central Asia West-Asia Economic 
Corridor (CCAWAEC). With these corridors, China aims to cooperate with around 60 countries. They consist 
of about 65% of the World’s population generating 30% of the world’s GDP.3 Thus, the BRI is not only thought 
to help China and enhance its soft power presence in Central Asia, the Middle East, and Europe, but also it is 
a proper policy for China to increase its influence on the majority of countries and regions. 

With the help of the BRI, China aims to create 600 billion USD trade volumes with European countries 
annually. The trading capacity between China and Europe is considered to reach 1 million passengers and 6.5 
million tons of cargo. It is estimated to be increased more than 3 times by 2034. Around 10 million containers 
of cargo are taken from China to Europe annually, and almost 96 percent of these containers are transported 
through marine transportation, and only the remaining 4 percent are transported by the Trans-Siberian Railway, 
which is also known as the Northern Corridor. However, The Middle Corridor is more economical and faster 
for Chinese goods in the context of transporting them to Europe. Since the Middle Corridor makes CCAWAEC 
almost 2000 km. shorter than the Northern Corridor. With better climate conditions, it takes 10-15 days to 
transport the goods from China to Europe.4 With the help of the CCAWAEC China will be able to get more 
economic and political profits from the BRI in the context of not being dependent on one country. 

 

3. THE INCREASING ROLE OF TURKEY IN THE BRI 

In 2013, Chinese President Xi Jinping has announced the BRI. Afterward, the five pillars of the BRI such as 
policy coordination, infrastructure connectivity, unimpeded trade, financial integration, and people-to-people 
bond in the international community took place.5 Respectively, China incessantly tried to develop this project 
by establishing close relations and strategic partnerships with the countries considered to play a more 
significant role in the development process of the BRI.  

One of the most significant of these countries is Turkey. Two years after the announcement of the BRI, China 
and Turkey signed a memorandum to understand and benefit from the harmonization of the BRI with the 
Middle Corridor. Respectively, China and Turkey cooperated to construct a new railway from the east of 
Turkey to the very west of Turkey, then, connect it to the Baku-Tbilisi-Kars railway which is a crucial 

 
1 Xin Wen, Hoi-Lam Ma, Tsan-Ming Choi, Jiuh-Biing Sheu, “Impacts of the Belt and Road Initiative on the China-Europe trading route selection”, 
Transportation Research, Part E, 122 (2019) pp.581–604.  
1 Emrah Yildirimcakar and Zhaoying Han, “China’s soft power strategy in the Middle East”, Israel Affairs, 28:2, (2022) pp.199-207. 
2Xin Wen, Hoi-Lam Ma, Tsan-Ming Choi, Jiuh-Biing Sheu, “Impacts of the Belt and Road Initiative on the China-Europe trading route 
selection”,Transportation Research, Part E, 122 (2019) pp.581–604. 
3Ume Farwa and Arhama Siddiqa “CPEC: Prospects of OBOR South-South Cooperation,” Strategic Studies, Vol. 37, No. 3 (2017), pp. 75-91. 
4 Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, “Türkiye'nin Çok Taraflı Ulaştırma Politikası”, https://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-cok-tarafli-ulastirma-
politikasi.tr.mfa, (Accesed, 19/08/2022). 
5 Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva and Other International Organizations in Switzerland, 
“The Belt and Road Initiative, Progress, Contributions and Prospects,” https://www.mfa.gov.cn/ce/cegv/eng/zywjyjh/t1675564.htm, (Accessed, 
15/08/2022). 
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component of the Middle Corridor and the BRI.6 By cooperating in the field of construction and infrastructure 
China will be able to reach the Middle East, the Mediterranean as well as Europe. In this context, Turkey will 
be a connecting bridge to facilitate the Chinese goods delivery process from the Caucasus and Central Asia to 
Europe. 

Turkey’s unique geo-strategic position that connects Central Asia to the Middle East, Mediterranean, and 
Europe makes Turkey play a crucial hub role in trade and energy security fields. As Turkey has tense relations 
with the US and the EU, Turkey has tried to find new strategic partners and organizations. In addition to its 
strategic relations with western countries, in recent years, Turkey has established political, economic, and 
strategic relations with Asian countries and China as well. Therefore, Turkey achieved a Dialogue Partner 
status in the SCO and became a founding member of the Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).7 All 
these developments mean Turkey’s political and economic importance is increasing. Without the help of 
Turkey, China’s BRI project will not be completed thoroughly. 

 

4. THE INCREASING IMPORTANCE OF THE CCAWAEC 

Turkey is an essential bridge between Europe and Asia; Turkey has developed the Trans-Caspian East-West 
Middle Corridor initiative, which is a critical component of China’s China-Central Asia-Western Asia 
Economic Corridor (CCAWAEC). As one of the critical parts of the Silk Road Economic Belt (SREB), the 
CCAWAEC will enable China to reach Europe without crossing Russian territories.8 On the other hand, The 
CCAWAEC has the most coverage of the ancient Silk Road; it takes an important network role to ensure the 
connectivity of trade routes between the East and West. Before it reaches Turkey, it passes through seven 
countries from different geographical zones including China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, 
Tajikistan, Uzbekistan, and Iran.9 Consequently, the Turkic States in Central Asia are playing a significant role 
along with Turkey in terms of accomplishing one of the crucial economic corridors of the BRI namely 
CCAWAEC. 

Chinese President Xi Jinping stated the importance of the cooperation of the countries on the corridors in the 
context of mutual gain for all participant countries. Respectively, China aimed to enhance partnership with the 
CCAWAEC economies that have experienced transition and periods of instability from time to time. 10 
Consequently, China aims to reach as many as possible countries, regions, and markets to enhance its economic 
dominance in the international economy. 

 

CONCLUSION 

The Chinese Government launched the BRI project to engage countries and regions in the Chinese market both 
by marine and railways. By doing so China is supporting related countries' Infrastructure and logistic networks 
within the context of win-win cooperation and mutual economic development. To get rid of the Malacca Straits 
dependence, China developed 6 of railway corridors to reach different areas and regions. For China, one of the 
most important markets for China is the European market. To reach this market, China built 3 economic 
corridors namely China-Central Asia-Western Asia Economic Corridor (CCAWAEC), China-Mongolia-
Russia Economic Corridor (CMREC), and New Eurasia Land Bridge (NELB). In this context, CMREC and 
NELB are directly passing through the territories of Russia. If China and Russia face the political issue and 
Russia China cannot cooperate what will happen? And with this huge investment, China will need to cooperate 
only with one country before it reaches Europe. 

 
6Mher D Sahakyan. Balancing Act: China and Turkey in a Changing World Order. AsiaGlobal Online, Asia Global Institute, University of Hong Kong, 
2021. 
7 Emrah Yıldırımçakar, “ Kuşak ve Yol Girişimi Bağlamında Çin’in Normatif Güç İnşası ve Türkiye-Çin İlişkileri,” Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Vol. 3, 
No, 2, pp. 145-169. 
8Mher D. Sahakyan, “Balancing Act: China and Turkey in a Changing World Order,” Asia Global Online, Asia Global Institute, University of Hong Kong, 
2021.  
9 Amin Naboureh, Jinhu Bian, Guangbin Lei & Ainong Li,“ A review of land use/land cover change mapping in the China-Central Asia-West Asia 
economic corridor countries,” Big Earth Data, Vol.5, No. 2, 2021, pp. 237-257.  
10 Nienke van Twillert and Solmaria Halleck Vega,“Risk or opportunity? The Belt and Road Initiative and the role of debt in the China-Central Asia-
West Asia Economic Corridor,” Eurasian Geography and Economics, 2021.  
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In this context, Turkey’s strategic importance is getting more and more attention. Its geostrategic position plays 
a key role in the development process of the BRI. Via territories of Turkey the BRI can reach not only Europe, 
but also it will reach the Mediterranean, the Middle East, and North Africa. Moreover, with the help of Turkey 
CCAWAEC can reach Europe by traveling 2000 km. less than the other economic corridors such as CMREC 
and NELB. Turkey is a growing market for China and it is one of the biggest countries both in the Middle East 
and Europe. Before the CCAWAEC reaches Europe, the Middle East, and the Mediterranean, it will serve 
more than 10 countries in Central Asia and the Caucasus. Thus, Turkey as well as the CCAWAEC economic 
corridors are getting more and more important for the BRI. 
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ABSTRACT 

Since the nineteenth century the question of Islam and modernity has been at the heart of intellectual debates 
in both the ‘Muslim’ world and the ‘West’. Throughout three distinct but somewhat analogous discussion 
points have emerged; one strand believes that the religion of Islam is incompatible with modern thinking and 
democracy, the second posits the opposite view i.e. a compatibility thesis. A third view posits that there are 
some elements that can be incorporated, adapted, and adopted by the Islamic world but simultaneously rejects 
other elements of modernity or deem them as alien. First discussion point is important for this research. This 
view is led by some scholars like Francis Fukuyama is one of the prominent political scientists. Fukuyama's 
‘The End of the History’ thesis was one of the most important documents on this debate especially in the late 
20th century. This thesis argues the idea that Muslim faith and Islamic civilization are incongruent with liberty, 
democracy, human rights, gender equality and other emancipatory principles. Moreover, Samuel Huntington 
argues cultural distinction between the West and the Islamic world that popularized the perception that there 
is incompatibility between democratic values and belief in Islam.   

This explanation contains a generalization that cannot be verified. Democracy must have universal principles 
and Islamic countries in Middle East have many differences between each other. Democracy may not reach 
the ideal or falls far short of it in some societies particularly Muslim societies. For instance, some Muslim 
countries are managed by Sharia Law like Iran or Saudi Arabia. On the other hand, some of them are 
secularized and protected in their law and regulations from Islamic values like Turkey or Tunisia. This article 
explores this phenomenon with these case studies. 

Keywords: Islam, Secularism, Democracy 

 

INTRODUCTION 

This research needs to explain the definition of secularism before looking into discussions of compatibility or 
incompatibility between Islam and secularism. Secularism is a principle that involves two basic propositions. 
The first is the belief that religion should not be involved with the ordinary social and political activities in the 
country. The second is the strict separation of the state from religious institutions.  

“Among the Muslim countries it was in Turkey that prior to World War II, a secular concept of state, religion, 
law, education, and economy was first promoted, and a definite doctrine of secularism implemented as a 
political, constitutional, educational, and cultural policy. This policy has not, however, won the approval of 
some Muslim nations” (Berkes, 1998, p.3). There are some opponents of this secularist perspective in the 
Muslim world. Niyazi Berkes says; “The opponents of secularism are made up of two equally opposed groups: 
the traditionalists, who look back to medieval Islam as the one true polity, and the modernists, who reject 
medieval Islam in favour of a ‘real’ or ‘pristine’ Islam.” (Berkes, 1998, p.4). This dual classification of Berkes 
has also influenced the debates on the compatibility between Islam and secularism. Scholars, who argue that 
Islam and secularism are incompatible, believe that Islam's traditional approach is the reason for this. On the 
other hand, the other group of scholars claim the compatibility of Islam and secularism in light of the modernist 
view of Islam.  

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 249 
 

“Since the nineteenth century the question of Islam and modernity has been at the heart of intellectual debates 
in both the ‘Muslim’ world and the ‘West’. Throughout three distinct but somewhat analogous discussion 
points have emerged; one strand believes that the religion of Islam is incompatible with modern thinking and 
democracy, the second posits the opposite view i.e. a compatibility thesis. A third view posits that there are 
some elements that can be incorporated, adapted, and adopted by the Islamic world but simultaneously rejects 
other elements of modernity or deem them as alien” (Fukuyama, 2001). First discussion point is important for 
this research. This view is led by some scholars like Francis Fukuyama is one of the prominent political 
scientists. Fukuyama's ‘The End of the History’ thesis was one of the most important documents on this debate 
especially in the late 20th century. This thesis argues the idea that Muslim faith and Islamic civilization are 
incongruent with liberty, democracy, human rights, gender equality and other emancipatory principles 
(Fukuyama, 1992). Fukuyama argues that; “there does seem to be something about Islam, or at least the 
fundamentalist versions of Islam that have been dominant in recent years, that makes Muslim societies 
particularly resistant to modernity” (Fukuyama, 2001). Moreover, Samuel Huntington argues “cultural 
distinction between the West and the Islamic world that popularized the perception that there is incompatibility 
between democratic values and belief in Islam” (Huntington, 1993, p.28-34).  

This explanation contains a generalization that cannot be verified. Democracy must have universal principles 
and Islamic countries in Middle East have many differences between each other. Democracy may not reach 
the ideal or falls far short of it in some societies particularly Muslim societies. For instance, some Muslim 
countries are managed by Sharia Law like Iran or Saudi Arabia. On the other hand, some of them are 
secularized and protected in their law and regulations from Islamic values like Turkey or Tunusia. 

 

ORIENTALISM 

“There may be some advantages in a treatise composed, not by a professed oriental scholar, but by one who 
looks at Eastern history with Western eyes, and who is therefore naturally inclined to give most attention to 
those parts of his subject which, in the way either of connexion or contrast, possess some bearing upon the 
history of the West” (Freeman, 1856, p.1). 

 

These sentences have written by Edward Augustus Freeman who is one of the well known orientalist historian 
and scholar. As seen this, Freeman aims to explore Eastern history with Western eyes. “Drawing a distinction 
between the West and the East based on religion, Freeman viewed history as a panoramic struggle between 
Christianity and anti-Christian movements, from which Europe will not necessarily emerge victorious” 
(Morrisroe, 2011, p.27). Freeman’s points caused new conceptual debates within the concept of orientalism. 

Before these conceptual debates about orientalism, this research needs to define the general meaning of 
orientalism. Edward W. Said, in his groundbreaking book, Orientalism, puts three definitions; 

 “A way of coming to terms with the Orient that is based on Orient’s special place in European Western 
experience” (Said, 1995, p. 1). 

 “A style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between ‘the Orient’ 
and (most of the time) ‘the Occident’” (Said, 1995, p. 2). 

 More historically and materially defined, Orientalism is “a Western style for dominating, restructuring, and 
having authority over the Orient” (Said, 1995, p. 3). 

Although, Orientalism is used by historians or cultural studies scholars, some scholars, like Edward Said, use 
this term to refer to a general patronising Western attitude towards Middle Eastern, Asian and North African 
societies. Orientalism generally means the “Orient or East”. On the other hand, the Western world is described 
as the “Occident”. According to the Orientalist view, the Occident always has a higher status and is more 
rational than the Orient (Lewis, 1993, p.99-118). Edward Said is one of the well-known and important anti-
Orientalist scholars in the world. Said indicates that “The Orient is not an inert fact of nature … the Orient is 
an idea that has a history and a tradition of thought, imagery, and vocabulary that have given it reality and 
presence in and for the West” (Said, 1995, p.4-5). Delanty (2003, p.8-25) points out that Orientalism and the 
Orient were created so that people could understand how the idea of Europe was invented. Said discusses the 
main differences between the West and the Orient in his book “Orientalism”: “On the one hand, there are 
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“Westerners, and on the other hand there are Arab-Orientals; the former are (in no particular order) rational, 
peaceful, liberal, logical, capable of holding real values, without natural suspicion; the latter are none of these 
things” (Said, 1995 p.49). A similar dichotomy between these two groups is indicated by Delanty in his book 
“Inventing Europe”. Delanty (1995, p.1-16) indicates that the identity of Europe could be claimed to be one 
representing “Freedom”, “Progress”, “Civilisation” and “Christian Humanism”. On the other hand, the Orient 
could be described as the notion of “the despotic and mysterious”, backward and degenerate cultures and the 
noble savage.  

As it has been seen, the conflict between Islam and democracy can be explained by Orientalists in terms of the 
concept of Orientalism and the clash between Oriental values and Western values. However, Said criticises 
this perspective and indicates that this Western perspective of Orientalism has four dogmas (Said, 1976, p.35-
37). It is important to highlight these dogmas because Said argues that popular stereotypes about the Orient 
and Oriental mentality have derived from them. The first dogma is the assumption of a systematic difference 
between the West or the Occident and the Orient. As said before, the West is described as rational, developed 
or superior. On the other hand, the Orient is described as aberrant, undeveloped or inferior. The second dogma 
is related to abstractions about the Orient. They depend on certain texts that represent a classical Oriental 
civilisation, and always prefer direct evidence in understanding modern Oriental realities. Said points out the 
third and last dogma in his article “Arabs, Islam and Dogmas of the West”, which came out before the 
publication of “Orientalism”, as follows: “A third dogma is that the eternal, uniform and incapable of defining 
itself; therefore it is assumed that a highly generalised and systematic vocabulary for describing the Orient 
from a Western standpoint is inevitable and even scientifically objective” (Said, 1995, p.300-301). Said 
indicates that a fourth dogma is that the Orient is at bottom something either to be controlled. 

According to Said and anti-Orientalist scholars, the conflict between Islam and democracy was created due to 
the notion of Western imperialism and colonialism over Arab or Muslim states. As mentioned before, in his 
book “Clash of Civilization”, Huntington (1996) indicates that the cultural conflict between the West and the 
Islamic world popularised the perception that there is incompatibility between democratic/secular values and 
beliefs in Islam. According to Huntington, the great divisions among humankind and the dominating source of 
conflict will be cultural. This view excludes the role of ideologies or economic matters in understanding this 
conflict. This perspective can be seen to be Orientalist and is criticised by Said. Said does not believe the West 
and Islam are incompatible and refers to the clash of civilisation as a “gimmick”1: 

 

“But we are all swimming in those waters, Westerners and Muslims and others alike. And since the waters are 
part of the ocean of history, trying to plough or divide them with barriers is futile. These are tense times, but it 
is better to think in terms of powerful and powerless communities, the secular politics of reason and ignorance, 
and universal principles of justice and injustice, than to wander off in search of vast abstractions that may give 
momentary satisfaction but little self-knowledge or informed analysis. The clash of civilizations thesis is a 
gimmick, like ‘The War of the Worlds’, better for reinforcing defensive self-pride than for critical 
understanding of the bewildering interdependence of our time ” (Said, 2001). 

 

As can be seen, Said offers many responses to Huntington’s thesis. Indeed, he believes that Huntington’s 
perspective is very racist toward the Orient and he argues that the clash of civilisations thesis is an example of 
"the purest invidious racism, a sort of parody of Hitlerian science directed today against Arabs and Muslims” 
(Said, 2004 p.293). However, some Turkish scholars like Banu Eligur (2010) or Zeyno Baran (2010) focus on 
Huntington’s thesis to understand the rise of political Islam in Turkey. 

 

THE COMPATIBILITY OF ISLAM AND SECULARISM 

“In the social sciences, one of the commonest theses is the secularisation thesis, which runs as follows. Under 
conditions prevailing in industrial-scientific society, the hold of religion over society and its people diminishes. 
By and large this is true, but it is not completely true, for there is one major exception, Islam. In the last hundred 

 
1 https://www.thenation.com/article/clash-ignorance/ (Accessed Date: 01/03/2017) 
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years the hold of Islam over Muslims has not diminished but has rather increased. It is one striking counter-
example to the secularisation thesis.”  (Gellner, 1993, p.36) 

 

According to orientalist perspective, Islam does not recognize a separation between religion and politics but is 
a total way of life, the implication being that a totalitarian system is the natural state of affairs. As seen this 
quotes, one of the important scholar of this perspective, Ernest Gellner claims that theological lack of state-
religion separation in Islam as the reason for authoritarianism in many Muslim-majority countries. He says; 
Islam is a secularization–resistant religion. The main problem of democratization and political modernization 
in the Muslim World is the lack of cultural essence in Muslim societies (Gellner, 1992, p.1-22). As a result, 
Muslim countries could not be achieved political modernity and secularization process. The other orientalist 
scholar, Martin Kramer gives an example from Hezbollah due to explaining of authoritarian Muslim politics. 
He has written; “… of the many fundamentalists that have emerged within Islam during recent years, perhaps 
none has had so profound an impact on the human imagination as Hizbullah, the Party of God” (Kramer, 1993, 
p.539). 

In the face of these Orientalist scholars on the subject of Islam and secularism, Edward Said and his critique 
of Orientalism that this study has already mentioned are standing. In addition to Edward Said, other anti-
Orientalist researchers, such as Nader Hashemi, have also criticized Orientalist theses. Hashemi claims that; 
mainstream scholarship in the field of liberal-democratic theory and secularisation process is not 
understandable about theoretical questions related to the struggle for liberal democracy in Muslim lands or 
countries (Hashemi, 2009, p.24). The main issue for Hashemi is who produce pro-democratic/pro-secular or 
anti-democratic/anti-secular discourses using an Islamic terminology. He says that; “pro-democratic/secular 
discourses making use of Islamic references are more convenient for the development of democracy in 
Muslim-majority countries in comparison to a radical Islamism opposing democracy and assertive secularism 
which alienates practicing Muslims” (Hashemi, 2009, p.25). The other scholar, Ahmet Kuru criticizes 
Huntington, Lewis and other orientalist scholars’ views about incompatibility between Islam and secularism. 
He shows three arguments against orientalists; a) secularism is neither a sufficient nor a necessary condition 
for democracy, b) Islam is not an inherently and exceptionally political religion, and c) 20 out of 46 Muslim-
majority states are secular (Kuru, 2009, p.38).  

One of the important criticisms against orientalist scholars comes from Mahmood Monshipouri. Monshipouri 
argues that; Islam and secularism find a way to coexist in the Muslim world. He summarizes why and how 
Islam and secularism are compatible in his well known book, ‘Islamism, Secularism and Human Rights in the 
Middle East’; 

 

“Just as Islamists must carve out their own adjustment to modernization, secularists, who have led Muslim 
societies to dead ends, should promote policies that have great influence with the populace and are compatible 
with indigenous cultural influences. A real, endless, and creative tension exists between Islamism and 
secularism that has inspired the struggle to secure greater justice. Islamism and secularism need to be 
antithetical. Although modernization involves some degree of secularization, it can accompany a steady 
religious faith. Religion continues to function as a source of and justification for morality; it gives people soma 
transcendent meaning for their existence and can provide them with a social support in times of need and 
crisis.” (Monshipori, 1998, p.234) 

 

As can be understood from all these studies, a very broad literature on the subject of Islam and secularism 
exists. In this research, while a detailed search for this literature is being performed, criticisms of Orientalist 
theses regarding this issue are brought at the same time, and proving the wrongness of these theses is tried 
through the example of Turkey. 

 

THE IMPORTANCE OF ORIENTALISM IN TURKISH CASE  

This research needs to understand how the debate of Orientalism was examined during the Ottoman period. 
According to orientalist scholars, The Ottoman Empire was shown as proof that Islam and secularism would 
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not compatible together. Bernard Lewis summarises the history of Islam in Europe and other lands of the world 
in the first two chapters of his book, ‘The Muslim Discovery of Europe’. Lewis does not avoid the orientalist 
approach to the imagining of Islam in the Western World in his book. For instance, Lewis says that ‘A treaty 
of peace between a Muslim state and a non-Muslim state was thus in theory juridically impossible’ (Lewis, 
2001, p. 61). Lewis argues the expansion of Muslims and Islam within the concept of ‘Holy War’ or ‘Jihad’. 
This study claims that this perspective misses some important points. This chapter gives an example from the 
Gaza theory and Millet System which are more peaceful in the Ottoman Empire. Gazi is an Arabic term 
originally referring to an individual who participates in Gaza, meaning military expeditions or raiding; after 
the emergence of Islam, it took on new connotations of religious warfare. The Gazi State’s leaders aimed to 
proselytise Islam in lands which were controlled by them. However, these attempts were not based on 
compulsion; they were tolerant of Christian and Jewish society in these areas. Some of the orientalist scholars 
like Bernard Lewis use this concept by the classic Orthodox Islamic values, like jihad or Holy War. However, 
one of the well-known Ottoman historians, Cemal Kafadar, does not agree with them.  

According to Kafadar, the idea of Gaza played a prominent role during the establishment of the Ottoman 
Empire, but Kafadar criticised orientalist scholars in terms of the relations between gaza and orthodox or real 
Islam. Kafadar (1996, p.63) explains that the Gaza had not been evaluated by the classical or orthodox Islamic 
values which were effective during Abbasid or Ummayyad’s period in Muslim lands. As a result, the meaning 
and origins of Gaza did not come from Islamic values; it is related to the historical context of Gazis who aimed 
to expand Ottoman lands in terms of the concept of jihad. According to Kafadar, most of the orientalist and 
Western scholars totally rejected the role of Gazis in terms of the Ottomans’ rise between the 13th and 16th 
centuries due to the rejection of Islam’s role in the Gaza theory. However, Kafadar says that the development 
of the Ottoman state depended on the success of Gaza theory and this system is more secular and progressive 
as compared to European countries during this period.2  

This research examines the role of Islam in Ottoman politics cannot be ignored within the Gaza theory. 
However, the early Ottomans became a more secular state within its multicultural society until the 16th 
century. After the domination of Sunni and Orthodox Islam in Ottoman politics and society, the Ottoman 
Empire began the process of Islamisation of state and society. This process continued until the middle of 19th 
century. Bogdani (2011, p.19-20) remarks, after the 1800’s, the Ottomans tried to change their political, 
economic and social structure towards European values. There were many reforms in many areas like 
education, the military etc. in order to achieve this aim. These reforms continued until World War I. After the 
defeat of the Ottoman Empire in World War I, the Turkish people fought against the Allied powers for 
independency under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal founded the Turkish Republic 
in 1923 under the principles of modernity and secularism. Hale and Özbudun (2010, p.3-20) indicate that 
economic, political and socio-cultural structure was changed by Mustafa Kemal in the direction of 
secularisation.  

Some authors like Huntington explain the rise of Islamism in Turkey under AKP government in terms of the 
conflict between Islam and secularism. However, as said above, The Turkish experience demonstrates that 
secularization of law in Islamic societies is an important prerequisite of democracy. Berkes (1998), Ahmad 
(1993) or Toprak (2005) shows the evidences of this view. They point out that there are through legal and 
institutional changes in Turkish state during this period, “The Republic’s founders established secular systems 
of law and education; destroyed the influence and power of the ulema (learned men of religion) within the 
state administration” (Toprak, 2005, p.169). Toprak (2005,p.170) says; “The most radical goal of the 
republican project of modernity targeted women: the shari’a was abolished, polygamy banned, a new civil 
code enacted that gave women equal rights, and women were given equal opportunities of education and 
employment”. 

As the history of republican Turkey shows that; although a Muslim nation can establish, sustain and begin to 
consolidate a democratic form of government and a liberal conception of public and political life as long as its 
state distinguishes between religion and the public sphere (Ahmad, 1993, p.3-4). After the defeat of the 
Ottoman Empire in World War I, the Turkish people fought against the Allied powers for independency under 
the leadership of Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal founded the Turkish Republic in 1923 under the 
principles of modernity and secularism. On the one hand, this process of secularisation and Mustafa Kemal’s 

 
2 http://www.milliyet.com.tr/1997/10/29/entel/entel.html (Accessed Date: 02/04/2015) 
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tradition and values were protected for many years. On the other hand, some parts of Turkey, especially Central 
Anatolia could not easily adopt the notion of Westernisation due to the Islamic culture and rural economy. 
Some scholars like Mirela Bogdani (2011, p17-49) claim; this phenomenon causes the rise of Political Islam 
in some periods of Turkey’s political history and Justice and Development Party could be one of the most 
important examples to understand this view. For example, Binnaz Toprak (2005, p.167-186) points out the 
recent history of Turkey also points to the contested nature of secularization, which leads to polarization and 
hence creates conflict between democracy and Islam that can threaten both. Indeed, secularism is not only 
factor for the promotion of democracy in the countries like Turkey although orientalist scholars do not agree 
this view. Pierre Atlas says; ‘Turkey's democracy has some unique shortcomings. In the Republic of Turkey, 
founded 85 years ago by Mustafa Kemal Ataturk following the collapse of the Ottoman Empire, freedom of 
speech and religious practice are restricted in the name of "secularism’.3 

The other main discussion in Huntington thesis about the clash of civilisations concerns Turkey. Huntington 
(1996, p.137-149) classifies some countries, like Australia, Mexico, Russia and Turkey, as “torn” countries. 
In so doing Huntington is referring to countries that are seeking to affiliate with another civilisation. Turkey is 
one of the important examples for understanding this phenomenon. According to Huntington, Turkey is a 
classic torn country due to the attempt to Westernise it after the establishment of the Republic of Turkey under 
Mustafa Kemal Ataturk. However, Huntington thinks that Turkey’s Islamic identity plays a more prominent 
role rather than the experience of Westernisation and democratisation (Huntington, 1996, p.137-149). As can 
be seen, Huntington demonstrates that the conflict between Islam and democracy in Turkey is inevitable due 
to Turkey’s Islamic identity and the clash of civilisations. Casanova (2005, p.102) argues Huntington 
welcomes such a transformation of Turkey, from a secular state to a Muslim state, if only to prove his thesis 
of the inevitable clash of civilisations.  

This research claims this opinion is not applicable to the example of Turkey, because Huntington does not pay 
attention to Turkey’s pro-Westernisation process since the nineteenth century with respect to the Ottoman 
Empire. Other main criticisms could be Huntington’s perspective of the EU-Turkey relationship in terms of a 
clash of civilisations. Ayla Göl (2009, p.795-811) argues that modern Turkey had already secured membership 
to key military organisations, such as NATO and the Council of Europe, in the middle of the twentieth century 
and Huntington’s claim about Turkey’s humiliating role as a beggar pleading for membership in the West is 
irreconcilable. The last important criticism is that, if Huntington is right, the AKP had a hidden agenda and it 
had established a Sharia State in Turkey due to its identity. However, it is not possible to say that the AKP and 
its supporters are against Turkey’s pro-Western orientation especially until 2011. During the first term of the 
AKP, between 2002 and 2007, there were many important developments in human rights and democratic issues 
in Turkey with regards to Turkey’s EU accession process.  

 

CONCLUSION 

This research argues that the incompatibility between Islam and secularism cannot be an alternative 
explanation to examine the rise of Islamism in Turkish politics under AKP government. As mentioned above, 
Turkey protected the democracy and human rights from Islamic values with the establishing of Republic of 
Turkey. Although Islamist parties founded after 1960’s and they gained strength after 1980’s, the aim of Sharia 
State in Turkey could not be thought by these parties (Buğra, 2002, p.107-144). Islam and democracy cannot 
live together only Sharia States, due to the principles of Sharia Law which does not include democratic values 
in states. Hakan Yavuz (2003, p.15-37) argues that “due to three structural factors (political participation, neo-
liberal economic policies and the expansion of the market), the Turkish Islamic political movement has evolved 
to a point that it has ceased to be Islamic”. Although, Turkey’s democratic conditions could worse than other 
European countries, this situation is not related to the conflict between Islam and secularism directly. Turkey 
cannot be identified as pure Islamic states and as an explanation of the incompatibility between Islam and 
secularism is not sufficient to explore the rise of Political Islam in Turkey.  

 

 

 
3 http://www.realclearpolitics.com/articles/2008/06/secularism_vs_democracy_in_tur.html (Accessed Date: 13/04/2017) 
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ABSTRACT 

This study explores the main contest of Islamism in Ottoman Empire and Turkish Republic in terms of political 
developments in this era. It aims to reflect different views on Islam and secularisation in the Ottoman Empire, 
in contrast to these orientalists' theses, especially by examining Cemal Kafadar's Gaza Theory and the ‘millet 
system’ in the Ottoman Empire. Following this explanation, this paper makes a historical analysis of when 
Islamism begins as a political ideology in the late Ottoman period. In this process, it explores how and in what 
ways Islamism emerged, especially in the Ottoman lands, and how it evolved from the beginning of the 20th 
century. In this context, this study examines in more detail the way in which Islamism has taken root in Turkey 
since the foundation of the Republic.  

In particular, the process of Kemalist modernisation and the resistance of Islamic elements to this process are 
explained and the conflict between these two forces is conveyed with various examples such as Şeyh Said 
Rebellion or Menemen Rebellion. These rebellions and the tension between the Kemalists and the secularists 
led to new approaches of Islamism in Turkish politics since the second half of the 20th century. This article 
examines this phenomenon with exploring the main dynamics of Islamism in Turkish context. 

Keywords: Islamism, Ottoman Empire, Turkey 

 

INTRODUCTION 

Over the 20th and 21st centuries, Islam has become an important point of reference for a wide range of political 
events, ideologies, arguments and opposition movements. The rise of Islamism is one of the most important 
developments of both the 20th and 21st centuries. Several events since the high tide of the Arab Spring of 2011 
have set it back in Algeria, Egypt, Syria, Turkey, Libya, Tunisia, Mali, Sudan, Somalia and Mali as well as in 
Yemen and even in Qatar.  Turkey has become an important country for ongoing debates about Islamism since 
the Arab Spring. Although most of the researches explain the dynamics of the rise of Islamism in Turkey under 
Justice and Development Party (AKP) rule, this phenomenon should be understood as being rooted within the 
Turkish historical context. This paper explains this phenomenon with focusing the Ottoman Empire period.  

 

THE ROLE OF ISLAM IN OTTOMAN POLITICS  

a) The Concept of Gaza 

The incompatibility of secularism with Islam, which is the first of the orthodox explanations, was tried to be 
explained through the Ottoman example. Orientalist scholars discussed in the literature review argue that the 
Ottoman Empire is one of the most important examples to demonstrate the incompatibility between Islam and 
secularism. On the other hand, some scholars like Cemal Kafadar claim the concept of Gaza shows why the 
case of Ottoman is not valid for this orthodox explanation. There are two different approaches to answering 
these issues. 

One of the well-known Ottoman historians, Paul Wittek, explains the establishment of the Ottoman Empire, 
the role of Gaza and Gazi in terms of Islam in politics and society. “Gazi is an Arabic term originally referring 
to an individual who participates in Gaza , meaning military expeditions or raiding; after the emergence of 
Islam, it took on new connotations of religious warfare” (Wittek, 2012, p.111). Wittek is the first important 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 256 
 

scholar who focused the concept of Gaza and Gazis in the Ottoman state. According to Wittek (2012 p.111-
125), the Gazi state was very important among Muslims due to its aim of expanding Islam in the world with 
religious wars. “For him, what fuelled the energies of the early Ottoman conquerors was essentially a 
commitment to gaza, an ideology of Holy War in the name of Islam” (Kafadar, 1996, p.49). The Ottoman 
Empire was established in light of the concept of ‘Gaza’ and the founder of the Ottoman Empire, Osman, 
called his son as “gazi, son of gazi”. Moreover, Wittek points out that the Gazi State’s leaders aimed to 
proselytise Islam in lands which were controlled by them (Wittek 2012, p.111-112, Kafadar, 1996, p.47-48). 
However, these attempts were not based on compulsion; they were tolerant of Christian and Jewish society in 
these areas. This means that the early Ottomans laid the foundations of the ‘millet’ system1 in the Ottoman 
Empire with the ideology of Gaza.  

On the other hand, Paul Lindner has different views about the importance of Islam in the early Ottoman state. 
According to Lindner (1982, p.207-224), the establishment of the Ottoman state was based on tribes in the 
Ottoman lands and these tribes helped the rise of Ottoman power during the Ottoman’s establishment period. 
Lindner criticises Wittek’s Gaza theory and argues that this theory can be interpreted as a subsequent ideology 
of the Ottoman state rather than the real ethos of the early Ottomans (Lindner 1982, p.209). Lindner suggests, 
“the early Ottomans would not have; 1) recruited Byzantines into their ranks ; 2) fought against other Muslim 
forces; 3) exerted no reassure to convert or persecute Christians ; 4) displayed moderation and an interest in 
conciliation and mutual adaptability; 5) allowed freedom or heterodoxy and pre-Islamic cults” (Lindner, 1982, 
p.207-224, Kafadar, 1996, p.51). 

Kafadar (1996, p.54) believes that Lindner and other scholars’ criticisms of Wittek are discussed by many 
scholars due to the role of tribes in Ottoman politics and society. However, this does not mean that the role of 
the tribes was more important than the role of Gaza within the establishment of the Ottoman Empire (Kafadar, 
1996, p.55). According to Kafadar, the idea of Gaza played a prominent role during the establishment of the 
Ottoman Empire, but Kafadar criticised Wittek in light of the relations between gaza and orthodox Sunni 
Islam. Kafadar (1996, p.63) explains that the Gaza had not been explored by the classical or orthodox Islamic 
values which were effective during Abbasid or Ummayyad’s period in Muslim lands. As a result, the meaning 
and origins of Gaza did not come from Islamic values; it is related to the historical context of Gazis who aimed 
to expand Ottoman lands in the name of jihad. According to Kafadar, most of the orientalist and Western 
scholars totally reject the importance of Gazis in the Ottomans’ rise between the 13th and 16th centuries. 
Nevertheless, Kafadar argues that the development of the Ottoman state depended on the success of Gaza 
theory and this system is more secular and progressive as compared to European countries during this period.2  

Indeed, it is not possible to say that the Ottoman Empire’s political structure had had a purely orthodox Islamic 
framework under the Sultan. The Ottomans were a multicultural society, which included non-Muslim people. 
The Ottomans developed a traditional system which was called ‘Millet’ and it depended on self-management 
of non-Muslim ethnic societies (Zürcher, 2003, p.12). Mandaville indicates that; “the peoples of Ottoman 
Empires generally enjoyed high levels of religious freedom, although those who accepted Islam certainly 
possessed privileges unavailable to non-Muslim subjects” (Mandaville, 2007, p.42). The non-Muslim 
minorities were ruled by their own laws and regulations and they had separate schools, hospitals, etc. The Gaza 
theory/Millet system and separation powers had prevented classic Islamic orthodox state structure in Ottoman 
Empire.  

This research argues that the role of Islam in Ottoman politics cannot be ignored within the Gaza theory. 
However, the early Ottoman period became a more secular state within its multicultural society until the 16th 
century. After the conquest of the Mamluks and claiming the title of Caliph, the importance of Islam’s role in 
the Ottoman state and society changed.  

 

b) The rise of Sunni Orthodox Islam in Ottoman Politics 

The Mamluks’ period continued until the 16th century. In 1517, the Ottoman Sultan Selim I defeated the 
Mamluk Sultanate in the Mercidabık and Ridaniye War, and made Egypt part of the Ottoman Empire. After 
this date, Ottoman Sultans claimed the title of Caliph with the right to defend the holy cities of Mecca and 

 
1 The millet system is the term traditionally used to describe the process through which the Ottomans governed their non-Muslim subjects.  
2 http://www.milliyet.com.tr/1997/10/29/entel/entel.html (Accessed Date: 02/04/2015)  
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Medina in order to strengthen their title of Caliph in the Muslim world. Inalcık (1973 p.55-57) argues that 
After Selim I, Suleyman who was the most powerful Sultans of the Ottoman Empire in the 16th century, called 
himself ‘the Caliph of Whole World’. It is clear that the title of Caliph had not been used as a symbolic religious 
title by Ottomans after the Mamluk period. Anthony Black (2011) discusses the Ottomans claim to be 
Muhammad’s (or God’s) deputies on earth was more explicit than in any other Sunni regime since the Abbasid 
period. Black believes that it was not just rhetoric and he continues: ‘The Sultan-Caliph had the responsibility 
to ‘execute the decrees in all regions of the inhabited quarter’(Black, 2011, p.208).  

The Sultan could be the individual ruler of Sharia Law3 and legal regulations (kanun) and both of them were 
theoretically reserved for the Sultan. “Ottoman kanun originated as fermans, the Sultanic law, a set of 
regulations which individual sultans had issued as circumstances required. They had, therefore, to be confirmed 
whenever a new ruler came to the throne. The fundamental and immutable law was the şeriat (Sharia) the 
religious law of Islam. Fermans always contained statements that the enactment conformed to the şeriat and 
previously established kanun”(İnalcık, 1973, p.70-76). As will be seen after the seizure of the Caliphate, the 
role of the Sultan turns into a legislator and this role also led to the use of Islam in the Ottoman Empire as a 
means of politics. This would lead to the disappearance of the authority of Ulema, the institution that regulates 
religion in the Ottoman Empire, and to the unification of both religion and political authority in the Sultan. 
Hassan Hanafi describes this phenomenon with regards to the official Sunni theory: 

 

“The religious authority is eventually transposed into political authority: the ruler is now unique in his power, 
with no sharer or opponent or competitor for this power; he owns everything, is capable of everything, and 
there can be no questioning of his decisions and orders. It was thus easy to move from religious authority to 
political authority, from thanks due to God to thanks due to Sultan … and from asking help and forgiveness 
from God to asking for them from the Sultan.” (quoted in Ayubi, 1991, p.15) 

 

As mentioned above, after the beginning of the Caliph-Sultan period with Selim I in 1517, while Gaza theory 
lost its peaceful and relatively secular identity, it was integrated into the concept of jihad in connection with 
using the authority of Caliphate. İnalcık points out these differences from the example of Sultan Süleyman 
who used the title of ‘Caliph of the Muslims’ as follows: 

 

“… In a letter sent to congratulate Süleyman on his accession to the throne, Sherif of Mecca wrote that his 
success in Holy War had exalted him above all other Islamic sovereigns. The Ottoman Sultans always remained 
gazi sultans but they extended the concept of gaza to bring the whole Islamic world under their protection. 
They invested the institution of caliphate with new meaning, basing their concept not on the classical doctrines 
but on the principles of gaza – Holy War.” (İnalcık, 1973, p.57) 

 

This chapter has explained Gaza and the historical process of the transformation of the Ottoman Empire after 
16th century for different reasons. First, this research has preliminary information for Chapter III, in which it 
will challenge orthodox explanations of the incompatibility of Islam and secularisation. The concept of Gaza, 
which played an important role in understanding the role of Islam in the Ottoman Empire from the 
establishment of the Ottoman Empire until the 16th century, was reported to have secular features. However, 
the Ottoman Sultan’s title of Caliph caused the sudden disappearance of this secular characteristic. At this 
point it is especially important that the Sultan used the authority of the Caliphate for the rise of Ottoman Empire 
and he combined religious authority with political authority. This shows that the reason for the incompatibility 
between Islam and secularism in the Ottoman Empire is related to the survival of the political authority directly, 
not to Islam. Second, this historical process will lead us to understand how the Islamist movement in Turkey, 
which this study will examine in the following section, transforms the Ottoman heritage into a policy 
instrument. This is also in the AKP example, as the political institutions or leaders demonstrate that they are 
trying to realise their political agendas by using the Ottoman Empire, in which Islam becomes politicised after 
16th century.  

 
3 It is a set of religious principles which form part of the Islamic tradition. 
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Indeed, the Ottoman Empire had not been successful in responding to Europe’s modernisation with economic 
developments and colonialism after the 16th century and it did not expand its lands after the 17th century. 
When it came to the 19th century, the decline of the multicultural structure of the Ottoman Empire with 
increasing nationalism led to the start of new alternatives within the Muslim world. These alternative 
approaches would lead to the emergence of the term of ‘Islamism’ and new debates in political literature. 

 

c) The birth of Islamism in Ottoman Era 

Before examining the historical process of the Islamist movement, this research needs to make a general 
definition of Islamism. Islamism is one of many socio-political concepts continuously contested in scholarly 
literature and there are many different definitions of this concept. Emin Poljarevic (2015) explains the meaning 
of Islamism by combining these different definitions; “The term ‘Islamism’ at the very least represents a form 
of social and political activism, grounded in an idea that public and political life should be guided by a set of 
Islamic principles. In other words, Islamists are those who believe that Islam has an important role to play in 
organizing a Muslim majority society and who seek to implement this belief”. 

As discussed above, the role of Islam in politics during the Ottoman period depended on the leadership of 
Sultan. Indeed, there are many critics from Islamic scholars to Ottomans’ inefficiency against Europe’s rise in 
terms of the role of Islam in world politics (Mandaville, 2007, p.42). However there were some attempts from 
Ottoman Sultans to solve this problem during the 19th century. For instance, Sultan Abdülhamid II used the 
title of Caliphate as a way of countering Russian invasion into Muslim areas. His claim was most fervently 
accepted by the Muslims of India which was colonised by the British Empire (Zürcher, 2003, p.85-86). 
Mortimer also notes that; “by the eve of World War I, the Ottoman state, despite its weakness in relation to 
Europe, represented the largest and most powerful independent Islamic political entity. The Sultan also enjoyed 
some authority beyond the borders of his shrinking empire as Caliph of the Muslims in Egypt, India, 
and Central Asia” (Mortimer, 1982, p.105-117). Nevertheless, these attempts couldn’t be enough for Ottomans 
in order to raise the power of the Caliphate in Muslim lands.  

“ ‘Islam’ and ‘Islamic’ have become the most frequently used terms by Western Islamologists, orientalists and 
political scientists. This replacement is very clear indeed among a huge number of western writers of multiple 
disciplines, from Ignaz Göldziher (1850–1921), Arnold Toynbee (1852–83), Max Weber (1864–1920), 
Oswald Spengler (1880–1936), Fernand Braudel (1902–85), Claude Cahen (1909– 1991), Ann K.S. Lambton 
(b. 1912), Henri Laoust (d. 1976) and William Montgomery Watt (1909–2006) to contemporary scholars such 
as Samuel Huntington and Francis Fukuyama” (Mozaffari, 2017, p.18). Following of the Islamic revolution in 
Iran, Ayetollah Khomeini’s governance is called as the first Islamist government. The term of ‘Islamism’ has 
become more popular after this date and it has been integrated into the Islamic revivalist movements at the end 
of the 19th century. “These were essentially the intellectual elites’ response to the political decline of the 
Ottoman Empire and the subsequent strengthening of colonial control of Muslim societies by European 
imperial powers. One of the main early intellectuals to formulate the idea of Islamic revivalism was Jamāl al-
Dīn al-Afghani. Afghani’s ideology has been identified as “reformist” and goes from the traditional religious 
perspective to the adoption of Western sciences and institutions that might strengthen Islam” (Landau, 1990). 
Afghani’s main aim is to reform Islamic scholars and philosophy with regards to Western philosophical values 
or thinking. Poljarevic notes that; “he promoted the idea of the restoration of Muslim-majority societies’ 
scientific and cultural vitality. His activism was directed primarily toward developing an Islamic response to 
European secularism and materialism” (Poljarevic, 2015). 

Following of the Afghani’s period, there were new approaches about Islamic revivalism in the world with the 
abolishment of the Caliphate. Pervizi Amineh speaks of four counter Muslim reactions to this issue; 

The first approach is a modernistic imitation of the West in order to catch up with European development and 
to keep the West at bay by using its own weapons. This perspective had been experienced by the Turkish 
Republic under Mustafa Kemal Atatürk and Iran under Reza Shah and it depended on state secular-
modernisation with creating nation state-building. The second perspective is a reconsideration of traditions 
and attempts at revitalising them. This approach is anti-modernist and anti-Western reaction. Amineh (2007, 
p.215-228) identifies this type of Islamic reaction as Islamic modernist movements and Afghani’s followers 
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Mohammad Abduh and Muhammad Hussein Na’ini during the late 19th century and the beginning of the 20th 
century.  

The third is an imitation of the West and reconsideration of traditions. This approach accepts only technological 
modernisation with preventing traditional Islamic values. Hasan Al-Bana and Sayid Qutb who are founders of 
the Muslim Brotherhood in Egypt are an example of this perspective. The last one is innovation as an 
unprecedented response to an unparalleled challenge. The new generation of Islamic intellectuals like 
Mohamed Arkoun from Algeria or Nasr Hamid Abu from Egypt. According to them, Muslims should not seek 
a change in their religion, but should rather reconcile their understanding of their religion with the changes 
occurring in the outside world (Amineh, 2007, p.218-219). 

The first and the third category of Amineh’s classification play a prominent role role in this study.  First 
approach of Amineh with the case of Turkey and Iran leads to two important results for this research. First, the 
hypothesis of an incompatibility between Islam and secularization is falsified. After the collapse of the 
Ottoman Empire, alternative Islamic movements tried to come out, but at the same time, there was also an 
understanding of trying to harmonise Islam and secularism within authoritarian lines, as in the case of Iran and 
Turkey. Second, the orientalist views that democracy will function well in every state where secularisation 
exists also cannot be confirmed. 

The third category of Amineh’s classification is important to explore the history of Islamism in Turkish 
politics. Al Banna and Qutb’s Muslim Brotherhood in the second part of 19th century affected the Islamist 
political movements in Turkish politics with the establishment of the Milli Görüş Movement. Turkish Islamists 
criticised the Kemalist westernisation process in light of the Muslim Brotherhood’s resistance to Western 
modernisation. This chapter makes a comparative analysis between Milli Görüş and Muslim Brotherhood to 
explore the founding dynamics of Islamism in Turkish politics. Before this analysis, this research needs to 
explore the role of Islam and Islamism in Turkish politics from the late period of the Ottoman State and the 
early Republican period.  

 

THE HISTORY AND KEY CONCEPTS OF ISLAMISM IN LATE OTTOMAN PERIOD 

After the defeat of the Ottoman Empire in World War I, the Turkish people fought against the Allied powers 
for independence under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal founded the Turkish 
Republic in 1923 under the principles of modernity and secularism. Hale and Özbudun (2010) show that 
economic, political and socio-cultural structure was changed by Mustafa Kemal in the direction of 
secularisation. Nevertheless, this Europeanisation and modernisation process had been started before Mustafa 
Kemal’s period during the 19th century. Sultan Mahmud II was the first Ottoman Sultan who attempted 
reformist movements in terms of political institutions and the Empire’s social structure (Göl, 2013, p.59). 
Sultan Mahmud’s attempts continued with new reformist movements like Tanzimat Fermanı4 and Islahat 
Fermanı5 which were aimed at defending non-Muslim people’s social, cultural and political rights. These 
attempts occurred due to the rise of nationalism in Europe during the 19th century. As discussed before, the 
Ottoman Empire’s social structure was depended on the religious autonomy of different minority groups 
(Ahmad, 1993, p.3-4). However, this system had many difficulties due to the independence movements of 
minority groups in the Ottoman Empire lands like Greece, Serbia and Egypt in the 19th century (Bogdani,2011, 
p.19-20). 

Although these attempts like Tanzimat and Islahat aimed to modernise Ottoman society, it had been criticized 
by some groups like Young Ottomans. The Young Ottomans were a secret society established in 1865 by a 
group of Ottoman Turkish intellectuals who were dissatisfied with the Tanzimat reforms in the Ottoman 
Empire, which they believed did not go far enough. According to the Young Ottomans, Tanzimat and Islahat 
movements did not have any ideological background for solving the problems of non-Muslims or the Ottoman 
social structure (Gülalp, 2002, p.24). These movements tried to find any solutions within the Islamic 

 
4 It was the first major reform in the Tanzimat reforms under the government of Sultan Abdulmecid and a crucial event in the movement towards 
secularization. 
5 The Reform Edict (Islahat) of 1856 was intended to carry out the promises of the Tanzimat. 
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background of the Ottoman Empire. The system of ‘Millet’ should be changed by ‘vatan’6 which was used to 
refer to nationalism in Ottoman Empire lands (Göl, 2013, p.61). 

During the last period of the 19th century, these modernisation movements had been cut by Abdülhamid II, 
although the first constitution of Ottoman Empire was established in 1876. Abdülhamid’s policy was based on 
Pan-Islamism which aimed at Islam’s expansion to the other religious communities under the umbrella of 
Ottoman Empire (Landau,1990,p.36). This phenomenon is seen by Article 3 of the Constitution and it was 
written; “the Ottoman people should be united under the flag of Islam and that all other Muslims outside of 
the empire should be united under the Caliphate” (Göl, 2013, p.61). Abdülhamid's political agenda, in fact, 
coincides with one of the main hypotheses presented in this study. Abdülhamid's political agenda, in fact, 
coincides with one of the main hypotheses presented in this study. Abdülhamid's Islamism was entirely 
pragmatic in the Ottoman Empire, which had been collapsed, to survive the state and his leadership. 
Abdülhamid, using the title of Caliph, wanted to increase his influence in the Muslim lands under the threat of 
foreign states. Interestingly, Abdülhamid has become more authoritarian in domestic politics due to the 
protection of his survival in the Ottoman Empire.  

Abdülhamid’s authoritarian regime continued until 1908 with the new developments in Ottoman political 
history. Abdülhamid had been forced to restore constitutional government in 1908 with the increasing of the 
Young Turks’ power in Ottoman Politics (Ahmad, 1991, p.3-4). The Young Turks were a political reform 
movement at the beginning of 20th century to bring about constitutional monarchy rather than Abdülhamid’s 
authoritarian monarchy. This movement had taken a political party form which was called by the Committee 
of Union and Progress (CUP) and they rebelled against Abdülhamid’s regime (Zürcher, 2003, p.94). As a 
result, the Young Turks helped to establish the Second Constitutional Era in 1908. (Landau, 1990,p.84-86). 
Ayla Göl identifies Young Turks as ‘forefathers of Turkish nationalism’. Göl points out that; “The Young 
Turks aimed to homogenise the Muslim subjects of the empire through changing the Millet system and having 
a Western representative-type constitution. The new alternative of a Turkish national consciousness as opposed 
to the Ottoman ümmet (umma-religious community) consciousness of the Millet system became widespread 
after 1908” (Göl, 2013, p.63).  Kazancıgil explains that; Young Turks viewed the Western and the Ottoman 
civilisation as totally incompatible. He says: ‘Young Turks sought a limited introduction of Western-type 
modernity in administration, justice and education, while leaving untouched the Islamic communitarian 
lifestyle and inter-personal relations that characterised the Turkish and other Muslim groups’ (quoted in 
Bogdani, 2011, p.20). Indeed, Young Turks attempted to realise Ottoman civilisation and modernisation under 
the umbrella of Turkish nationalism. 

These reform attempts didn’t remove Islamist movements during the beginning of the 20th century. The most 
well-known Islamism group known as the Ittihad-ı Muhammadi and its leader Dervish Vahdeti’s newspaper 
‘Volkan’ played a prominent role in understanding radical Islamist movements’ ideology during the Young 
Turks period (Landau, 1990, p.50-51). Volkan identified this new regime as ‘tyranny’ and the ‘age of devils’. 
However, Volkan and the ideology of Ittihad-i Muhammadi did not reject the Constitution, they believed that 
the Constitution should defend the Sharia State and helped to establish a theocratic monarchy with this 
legislative power which should be controlled by ‘Ulema’ (Zürcher, 2003, p.100). Faroz Ahmad indicates 
Volkan’s ideology about the role of the Constitution and Assembly and he says; … “In the Assembly, the 
source of law must be the Sharia of Muhammad; laws which did not comply with the Sharia could not be 
considered legally binding” (Ahmad, 1991, p.5). 

 

CONCLUSION 

These Islamic movements did not influence Ottomans’ politics due to the increasing of CUP’s power within 
the Ottoman political structure. CUP controlled the Assembly and other political/religious institutions in the 
Ottoman Empire after 1912 and this situation continued until the end of World War I (Ahmad, 1993, p.37). 
For instance, Ulema and other religious institutions are controlled by CUP. Kemal Karpat gives the example 
of Musa Kazım (is one of the CUP’s member) who has become şeyhülislam (is a prestigious position that 
governed religious affairs of Muslims in Ottoman State) between 1910 and 1918. Karpat says that; “…The 

 
6 Vatan is the historical vestiges of the Turkish nation that are under the soil of Anatolia and at the same time it is the homeland within the 
country’s current borders. 
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Young Turks’ own şeyhülislam Musa Kazım, was a champion of modernism and Islamic identity. In a series 
of articles published in the Islamic review Sirat-i Müstakim, he discussed the limits of Westernisation and 
reform of the methods of teaching religion with the unification of the four Muslim legal schools” (Karpat, 
2001, p.163).  Indeed, during this period, the view of strong Turkish nationalism and modernisation attempts 
played a prominent role in understanding Ottoman Politics. This paper explains this historical process and 
changing dynamics of Islamism in the Ottoman period. 
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ABSTRACT 

The achievement of the set objectives of any society depends adequately on the ability of its members to stay 
healthy, free from sickness and other diseases. Series of health programmes especially in combating and 
creating awareness on the pandemic called “Corona Virus” popularly known as COVID – 19 had been carried 
out on Zamfara state radio. The virus is real from the family of CORONAVIRIDAE and which has become 
one of the dangerous faster killing disease on the globe. The study investigated on what level of prevalence 
Zamfara State radio has done in campaign against corona virus disease in low and high risk of it population, 
does the progarmmes ascend (disseminated) are enough in preventing the scourge and what measure where 
taking during its campaign awareness. A survey research was used, 150 questionnaires were administered in a 
simple random format to radio practitioners leaving within Gusau and Mafara local government of the state. 
The study finds out the usefulness and social impact of Zamfara state radio programme in appraisal towards 
corona virus disease, alsoto maintain a zero tolerance of spreading the pandemic within the state.Many 
suggestions had been made for the future progress of the pandemic awareness in the state. Creation of more 
effective platform programmes for awareness campaigns are required, a bilateral between governmental 
organizations, non-profit organizations, and mass media in order to develop more relevant effective ways. A 
development of appropriate communication strategies is also required and other ideological concept.  

Keywords: Covid–19, Coronaviridae, Prevalence, Disseminated, Suggestion,Communication   

 

1.0 INTRODUCTION 

Corona viruses comprise a vast family of viruses, 7 of which are known to cause disease in humans. Some 
corona viruses that typically infect animals have been known to evolve to infect humans. SARS-CoV-2 is 
likely one such virus, postulated to have originated in a large animal and seafood market. Severe acute 
respiratory syndrome (SARS) and Middle East respiratory syndrome (MERS) are also caused by corona 
viruses that “jumped” from animals to humans. More than 8,000 individuals developed SARS, nearly 800 of 
whom died of the illness (mortality rate of approximately 10%), before it was controlled in 2003. MERS 
continues to resurface in sporadic cases. A total of 2,465 laboratory-confirmed cases of MERS have been 
reported since 2012, resulting in 850 deaths (mortality rate of 34.5%). Corona viruses belong to the 
Coronaviridae family in the Nidovirales order. Corona represents crown-like spikes on the outer surface of the 
virus; thus, it was named as a corona virus. Corona viruses are minute in size (65–125 nm in diameter) and 
contain a single-stranded RNA as a nucleic material, size ranging from 26 to 32kbs in length. The subgroups 
of corona viruses family are alpha (a), beta (b), gamma (c) and delta (d) corona virus. The severe acute 
respiratory syndrome corona virus (SARS-CoV), H5N1 influenza A, H1N1 2009 and Middle East respiratory 
syndrome corona virus (MERS-CoV) cause acute lung injury (ALI) and acute respiratory distress syndrome 
(ARDS) which leads to pulmonary failure and result in fatality. These viruses were thought to infect only 
animals until the world witnessed a severe acute respiratory syndrome (SARS) outbreak caused by SARS-
CoV, 2002 in Guangdong, China. Only a decade later, another pathogenic coronavirus, known as Middle East 
respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) caused an endemic in Middle Eastern countries. Recently at 
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the end of 2019, Wuhan an emerging business hub of China experienced an outbreak of a novel corona virus 
that killed more than eighteen hundred and infected over seventy thousand individuals within the first fifty 
days of the epidemic. This virus was reported to be a member of the b group of corona viruses. The novel virus 
was named as Wuhan corona virus or 2019 novel corona virus (2019-nCov) by the Chinese researchers. The 
International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) named the virus as SARS-CoV-2 and the disease as 
COVID-19. In the history, SRAS-CoV (2003) infected 8098 individuals with mortality rate of 9%, across 26 
countries in the world. On the other hand, novel corona virus (2019) infected 120,000 individuals with 
mortality rate of 2.9%, across 109 countries, till date of this writing. It shows that the transmission rate of 
SARS-CoV-2 is higher than SRAS-CoV and the reason could be genetic recombination event at S protein in 
the RBD region of SARS-CoV-2 may have enhanced its transmission ability. In this review article, we discuss 
the origination of human corona viruses briefly. We further discuss the associated infectiousness and biological 
features of SARS and MERS with a special focus on COVID-19. 

 

 

Fig 1: Diagram illustrating a respiratory syndrome causing human corona virus. 

 

1.1 Causative Agent of Corona Virus Disease  

The virus that causes Covid-19 virus is a family of viruses called Coronaviridae. 

 

 

Fig 2: Diagram illustrating a causative agent of human corona virus. 

 

1.2 Transmission 

The principal mode by which people are infected with SARS-CoV-2 is through exposure to respiratory droplets 
carrying infectious virus (generally within a space of 6 feet). Additional methods include contact transmission 
(e.g shaking hands) and airborne transmission of droplets that linger in the air over long distances (usually 
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greater than 6 feet). Virus released in respiratory secretions (eg, during coughing, sneezing, talking) can infect 
other individuals via contact with mucous membranes. On July 9, 2020, the World Health Organization issued 
an update stating that airborne transmission may play a role in the spread of COVID-19, particularly involving 
“super spreader” events in confined spaces such as bars, although they stressed a lack of such evidence in 
medical settings. Thus, they emphasized the importance of social distancing and masks in prevention.  

The virus can also persist on surfaces to varying durations and degrees of infectivity, although this is not 
believed to be the main route of transmission.  One study found that SARS-CoV-2 remained detectable for up 
to 72 hours on some surfaces despite decreasing infectivity over time. Notably, the study reported that no 
viable SARS-CoV-2 was measured after 4 hours on copper or after 24 hours on cardboard. Oran and Topol 
estimate asymptomatic persons account for approximately 40-45% of SARS-CoV-2 infection. These 
asymptomatic carriers can transmit infection to others for an extended period, perhaps more than 14 days, and 
therefore, contribute to substantial spread of the disease. Utilizing a decision analytical model, Johansson et al 
from the US Centres for Disease Control and Prevention assess transmission from presymptomatic, never 
symptomatic, and symptomatic individuals across various scenarios to determine the infectious period of 
transmitting SARS-CoV-2. They estimate at least 50% of new SARSCoV-2 infections originated from 
exposure to individuals with infection, but without symptoms. Transmission of SARS-CoV-2 from 12 young 
children who acquired COVID-19 at childcare facilities to family members has been reported. Findings showed 
25% of their close contacts became infected — most often mothers or siblings. In a separate study, Chin and 
colleagues found that the virus was very susceptible to high heat (70°C). At room temperature and moderate 
(65%) humidity, no infectious virus could be recovered from printing and tissue papers after a 3-hour 
incubation period or from wood and cloth by day two. On treated smooth surfaces, infectious virus became 
undetectable from glass by day 4 and from stainless steel and plastic by day 7. Strikingly, a detectable level of 
infectious virus could still be present on the outer layer of a surgical mask on day 7 (~0.1% of the original 
inoculum). Contact with fomites is thought to be less significant than person-to-person spread as a means of 
transmission. Wölfel and colleagues reported that, in a small group of patients with mild COVID-19, 
nasopharyngeal/oropharyngeal swabs collected during the first week of illness showed infectious virus but not 
after this period despite high detected rates of SARS-CoV-2 RNA from these sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3: Diagram illustrating transmission processes in human corona virus. 

 

1.3 Preventive Measure of Covid-19  

Protect yourself and others around you by knowing the facts and taking appropriate precautions. Follow advice 
provided by your local health authority. To prevent the spread of COVID-19: 

 Clean your hands often.  
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 Use soap and water, or an alcohol-based hand rub. 

 Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing. 

 Wear a mask when physical distancing is not possible. 

 Don’t touch your eyes, nose or mouth. 

 Cover your nose and mouth with your bent elbow or a tissue when you cough or sneeze. 

 Stay home if you feel unwell. 

 If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention. 

 Masks can help prevent the spread of the virus from the person wearing the mask to others. Masks alone 
do not protect against COVID-19, and should be combined with physical distancing and hand hygiene. 
Follow the advice provided by your local health authority. 

  

 

Fig 4: Diagram illustrating the prevention measure of covid-19 

 

1.4 Conceptual Frame Work 

Zamfara State Radio and Its Programmes on Campaign Against Corona Virus 

Nigeria can boast a big number of radio stations. Some of them are owned by the government, others are 
privately owned. A good radio stations aired programmes in the local languages and this is a big advantage to 
tribes and communities within its environ. Zamfara state Radio started as Booster station from the then Rima 
Radio Sokoto State. It was an initiative by the management of the Rima Radio Sokoto to boost the station in 
order to cover wide rage coverage of its audience, to achieve this, the management decided to create three 
booster stations in kebbi, Zuru and Gusau respectively, transmitting under frequency modulation (FM).  

After the creation of Zamfara state in 1996 by the late General Sani Abacha, the station automatically became 
Zamfara state own radio which later changed its frequency from FM to 567AM (Amplitude Modulation). Since 
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the Corona outbreaks in 2019, the station begins several campaigns in order to sensitize the citizens of the state 
about precaution measures of the Pandemic as well as its protocols. 

The station carries out Some  programmes such as Daily update about the Pandemic, reports in some of the 
station bulletins in both English and Hausa in 11:am, 2:30pm 3:30pm, 6:pm and 8:pm respectively. Apart from 
News bulletins, the station also aired some sensitization programmes such as Jingles sponsored by the 
management of the station, Zuwa da kai, also sponsored by the station, Hurumin Dan Kasa an hour 
programme sponsored by Community for sustainable development (NGO), Guest Of The Momenta 
programme where the station invite a guest to discuss on a trending issues in the society. Lafiya Uwar Jikiis 
also another programme sponsored by the station in conjunction with ministry of Health. An update from the 
state Taskforce on Covid-19, update from NCDC as well as a jingles and enlightenment from the ministry of 
Health in collaboration with primary Health care. Hurumin Dan Kasa which is been sponsored by the 
affirmation NGO is an hour weekly programme  that has three segments, an update about the Pandemic, a 
panel of discussion where a relevant stakeholders are usually invited to discuss about the Pandemic, then phone 
in where audience can call and make some clarification about the disease. The Lafiya Uwar Jikiprogramme is 
a 15 minutes Hausa programme usually aired on Fridays’ and repeat on Sundays’where health related issues 
are discuss. The programme contributed a lot in carrying out awareness of corona virus disease and has a great 
impact on is audience. 

Thus, media is one of the instruments which facilitates and gives a directional thrust to the efforts in 
campaigning against the control of corona virus disease if not to cure it. Zamfara state radio has done well in 
facilitating and packaging a broad range series of educational awareness programmes to its host communities 
,It programmes value are estimated in given them an appraisal by the communities and state at a whole. 

 

1.5 Methodology 

This research was conducted in Gusau and Mafara Local Government of the state.The study used a survey 
research and 150 questionnaires were administered in a simple random format to radio practitioners living 
within Gusau and Mafara Local Government. Respondents are equal opportunities to study the questionnaire 
administered. Guidance or translation was given to them as regard to the questionnaire where necessary.150 
questionnaire administered were equally returned. 

 

Survey Population 

The study population consisted of both male and female who are radio practitioners, ages between 19 – 35 and 
36 and above. Hausa is the major speaking language as the study area is occupied by both Muslims and 
Christians. 

1.6 Data Analysis and Interpretation 

Data obtained from the field was subjected to descriptive statistical analysis using a Bar chart. 
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From the above Bar chart (Sex). During the research, a high number of the responses were males with a total 
number of 114(76%) while females are 36(24%). This might be as a result of the religious or cultural view of 
the indigenous settlers of Gusau and Mafara town of not allowing their females to interact with outsiders 
without their strict permission. The females always remain indoor (an act termed as ‘Kulle’) and usually come 
out rarely. From the chart age ranges of Responses were gotten most from ages of 19-35 with 84(56%) while 
the least response are from the ages of 36 and above with 66(44%). This may result as ages between 19-35 
filled more of the questionnaire than ages between 36 and above  

 

 

 

From the demographic factor of respondents (Religion) above the Bar chart, it punches out that the majority 
of respondents are Muslim with a percentage of 89% (133/150)while the Christian took a percentage of 
11%(17/150). This implies that the majority of distributions of residents living in Gusua and Mafara metropolis 
are Muslim believers .On the other side of the chart, from the record recorded, the marital statuses of 
respondents who are in the class of married are 80%(120/150) while 12% (18/150) are single and these has 
figure out the rational bearing that most of the respondents living in Gusau and Mafara are married class. 
Divorce, widow and widower took the percentage of 8% (12/150). 

 

 

From its findings and responses, 41% (61/150) of respondents are civil servant and this has shown on the 
research that majority of Gusau and Mafara residents are civil servant while 23% (35/150) are students. 
Inclusively, business people are 21% (32/150) and the least which are the farmers with 15% (22/150). Vividly, 
the other chart indicates the number of respondents who have a radio set as Majority with 89% (134/150) 
possessed while only 11% (16/150) don’t. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Religion
Frequency

Religion
Percentage
(%)

0

50

100

150

200

250

300

Marital status
Percentage (%)

Marital status
Frequency

0
50

100
150
200
250
300

St
u

d
e

n
t

C
iv

il…

Fa
rm

e
r

B
u

si
n

e
ss

To
ta

l

Occupation
Percentages
(%)
Occupation
Frequency

0

50

100

150

200

250

300

Yes No Total

Do you own a
radio set?
Percentage (%)

Do you own a
radio set?
Frequency



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 268 
 

 

 

The chart above showing the statistical responses of respondents who chooses Zamfara Radio as their favourite 
listening channel are 79% (118/150) while only few chooses to tune to pride FM as their favourite. In that 
regards, Zamfara Radio has the highest number of potential listeners. On the other hand of the chart, 95% 
(142/150) 0f respondents do listen to radio programmes while only 5% (8/150) do not listen to radio 
programmes. In that aspect, many of radio listeners’ i.e its potentials are mostly friendly to radio because of 
the packaging of its programmes.  

 

 

 

Responses from the above chart, 98% (147/15) strongly agreed that most of the radio programmes do educate 
and entertain them while, only 2% (3/150) do not agreed of the usefulness of the programmes. The respondents 
who also admit that the programmes sensitize them on corona virus disease are 87% (131/150) while 13% 
(19/150) avert that radio programmes do not sensitize them on issues partaking corona virus. 
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The effectiveness of radio programmes on the chart clearly view that 49% (74/150) of respondents appraised 
it as very good, 49% (74/150) as good also while 2% (2/150) of respondents sees it as weak. From the last 
chart above, it is stated clearly and without no doubt by all the respondents that radio programmes has played 
a vital role in prevention of spread of the corona virus disease with 100% (150/150) of assurance. 

 

1.7 Conclusion 

From the analysis and inception of discussion above, the study has revealed and shown that Zamfara state radio 
as done well in the prevention of spread of corona virus disease via all it programmes aired. The study finds 
out the usefulness and social impact of Zamfara state radio programme in appraising towards corona virus 
disease eradication, it also tried to maintain a zero tolerance of spreading the pandemic within the state. 

 

1.8 Recommendations 

The research study recommended the following:- 

1. Improvement of public trust in government and health authorities in other to reduce the low risk of the 
infection 

2.  Government should develop more information and communication system awareness on vaccine 
effectiveness, accessibility and cost. 

3. Creation of more effective platform programmes for campaigns are required and also a bilateral between 
governmental organizations non-profit organizations, and mass media in order to develop more relevant 
effective ways.  

4. A development of appropriate communication strategies is also required and other ideological concept.  
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ABSTRACT 

Communication between students and teachers is of the utmost importance in a teaching-learning environment. 
In this study, the researchers examined the experiences of students in communicating with their teachers during 
the pandemic. The research was conducted at the institution where they are enrolled, Northwestern Mindanao 
State College of Science and Technology, with 30 education students as participants. The study used a 
qualitative method in conducting an in-depth interview both online and in-person based on criterion-purposive 
sampling and analyzed using Braun and Clarke analysis, and emerged at five themes: (1) Students 
communicate with teachers online, (2) Students communicate in a formal way, (3) Students question because 
they lack understanding, (4) Technical difficulties hinder communication, and (5) Communicating online is 
challenging. The COVID-19 crisis forced schools to close and remote learning became the norm in 2020 and 
2021 around the globe. Consequently, the responsibility of maintaining and monitoring constant 
communication between students and teachers regarding school-related matters becomes more challenging 
during the crisis. The study revealed that communication between students and teachers does not only affect 
students' performance but their personal viewpoints as well. Additionally, the study showed that students feel 
shy when they talk to their teachers online. With all the variables taken, it is recommended that the 
communication barriers derived from the study must be closely examined and addressed. Moreover, online 
learning should be delivered in a way that requires less data and bandwidth, and that can equally support real-
time interaction with the students.  

Keywords: Communication, Barriers, Online Learning, Experiences 

 

INTRODUCTION 

Background of the Study 

Communication is the process of exchanging information and mutual understanding from one person to 
another (Keyton, 2011). It has been observed that the best learning occurs in contexts and situations where 
teachers and students communicate and interact in a more open and flexible manner, and where the climate of 
free exchange of ideas is fostered (Collins, 2009: Eberly, Joshi & Konzal, 2007; Gay, 2010). During the Covid-
19 crisis, the communication experiences of the students with their teachers concerning education differ from 
another as they faced a remote learning environment amid the pandemic. Although the central point of 
implementing different teaching modes such as online learning is to encourage the exchange of information 
through different mediums, the students who are new to this learning space were forced to adjust and learn 
various ways of communication with their teacher. 

There were several researchers emerging and distinguished the particular challenges which focus on students’ 
perspectives, amid the Covid-19 pandemic. Adnan and Anwar (2020) identified the absence of traditional 
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classroom socialization and the need for face-to-face interaction with instructors as one of the numerous 
emerging issues. Whereas Conman et al., (2020) also documented students’ challenges that include the lack of 
interaction with the instructor. As such, the students’ viewpoint of the communication between learners and 
instructors was raised by the researchers to determine their experiences in the classroom setting during the 
pandemic crisis. 

In the study conducted by Liberante (2012) and Quin (2017), they supported the idea that important teacher-
student interaction and connection to one another is critical as it is reflected in their academic performance, 
and Zweig and Stafford (2016), highlight how challenging the building up of these significant connections is 
when in-person interactions are not available due to government restrictions. During the research undertake in 
Pakistan, they concluded that communication is an important factor required by students to succeed in their 
educational pursuits (Asrar, Tariq, Rashid, 2018). It is beneficial to maintain constant communication when 
studying remotely, as it allows students and instructors to interact and exchange knowledge at anytime and 
anywhere. This sort of interaction extends the fun in learning beyond the walls of the college (Ally & Prieto-
Blazquez, 2014; Bansal & Dhananjay, 2014) and uplifts the feeling of isolation students felt during the 
pandemic. 

In the process of communication, the receiver of the message channels their understanding of the data or 
information given by the sender based on their frame of reference, biases, and preconceived ideas. Changing 
depending on the listener’s terms, it may be deciphered as the way the message is intended or it may be 
conceived differently (Erikson, 2014). If the relationship between students and instructors is strained due to 
ineffective communication and forms misunderstandings, it will not only impede learners’ ability to acquire 
or share information but will also prevent them from developing effective skills of mutual communication with 
others, as students will mimic the teacher’s conduct (Sejtanic 2018). Thus, effective and clear communication 
is required to start a high-quality learning process and good relationships with others. As a result of a study 
conducted in the Philippines, only three (2.34%) of the teacher education students are extremely apprehensive 
while participating in small group discussions, preventing teachers from providing feedback or appropriate 
guidance if they are reluctant to participate (Juan & Lasaten, 2016). The challenges faced by the students in a 
daily basis, however, are not often shared or discussed during the communication process. 

In online learning, the kinds of contact between students and educators within the course are becoming more 
diverse and efficient as a result of the innovation of technology in recent times (Anh, 2017). Several researchers 
have examined the impact of teacher-student contact in online learning setting, both inside and outside the 
virtual classroom during the COVID-19 pandemic, and the role of social media throughout this process. 
Similarly, many studies have examined the methods to evaluate and improve effective online communication 
in the classroom. However, few studies have explored in-depth how students contact their teachers, their 
personal experiences in relation to communication inside and outside of class, and students’ outlook after 
communicating with their respective instructors during the pandemic. Ultimately, it has been difficult to 
determine as it varies on the social group’s communication, experiences, and perspective. 

 

LITERATURE REVIEW 

As a tool of social interaction, communication either brings about or continues relationships (Kelvin-Iloafu, 
2016) at school, especially between the students and their peers, and the students and the teaching staff. Despite 
the value of face-to-face communication, technological advances in the area of communication have allowed 
for time and space limitations to be eliminated (Yumurtaci, 2017). Through the use of online platforms and 
mobile applications, schools have been able to increase student engagement and reinforce information sharing 
(Can, 2016). As technology plays a crucial role in the delivery of education during the pandemic, it allows 
students to send emails and use chat rooms to communicate with their lecturers; it facilitates communication 
between teachers and the parents of their students. It also enables people to exchange views and opinions freely 
(Al-Shboul & Alyan, 2014). Electronic communication, however, eliminates the nuances of face-to-face 
communication, which might result in undesirable interpretations and outcomes. Even video conferencing is 
not a viable option. According to Sng Bee (2012), the ability to communicate effectively is crucial for a teacher 
as they transmit education, manage the classroom, and interact with students. 
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METHODOLOGY 

In this qualitative study, thirty (30) participants were chosen using purposive sampling. The specific strategy 
employed was criteria sampling. Each participant was selected based on the following criteria: (a) bonafide 
students of Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, enrolled education students in 
the A.Y. 2020-2021, (b) fifteen (15) from BEEd Education Students, and fifteen (15) from BSEd Education 
Students, (c) willing to participate in the research project, willing to provide the needed information during the 
interview and their connectivity at the time of the conduct of the study. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

In this chapter, the findings and analysis of data from 30 education students’ experiences in communicating 
with their teacher during the pandemic are presented. Five themes arose from the participant’s responses to the 
interview questions. The abstractions of the data with 30 responses define a total of 70 initial codes, 12 
categories, and 5 themes can be found in Appendix E. The themes and categories are presented in Table 1.  

 

Table 1 

Student’s Experiences in Communicating with their Teachers during the Pandemic 

Themes Categories 

 
 
Students communicate with teachers online 

Students communicate with their teachers using the video 
conferencing 
Students use social media platform to communicate with 
teachers 
Students connect with their teachers using messenger 
 

 
 
Students communicate in formal way 

Students compose their message first before sending it 
Students use English as language in communicating 
 

 
Students ask question because they lack understanding 

Students lack understanding because of technological barriers 
Students lack understanding because of domestic barriers 
 

 
Technological Difficulties Hinder Communication 

Glitches cause miscommunication 
Complex information often hinder communication 
 

 
 
Communication online is challenging 

Online communication often has distractions 
Students are unaccustomed communicating through online 
 

 

Students communicate with teachers online. This is the first theme that emerged from the students’ 
experiences of communicating with their teachers during the pandemic. Participants determined the 
communication channels they used to contact their teachers related to academic matters during the pandemic. 
Student choose modes of communication tools such as Learning Management Systems (LMS), video 
conferencing application e.g. Zoom and Google Meet, social media platforms e.g. Facebook and Messenger, 
and other distance learning communication tools. Almost all students use Messenger as their primary method 
of communicating with their teachers since most of them are active on the platform. Based on students’ 
experiences, direct private chats will be attended to and read by the teacher right away on the said application. 
It is important to note that teaching and learning cannot happen without communication between the teacher 
and the student. If communication is not well managed, learning is either unachieved or underachieved. They 
said: 

 

“I used Google Classroom and Zoom. We also have our institutional email accounts that were provided by the 
college.” (TE26)  

“We used messenger chat, Google Classroom, Google Meet, and sometimes, Zoom for virtual meetings.” 
(TE5) 
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“We used the chat feature of Messenger or even text messaging. While all of our online discussion was done 
through Google Meet, sometimes on Messenger Room.” (TE14) 

 

It has become increasingly common for higher education institutions to use technologies such as Learning 
Management Systems (LMS), audio graphic conferencing, one-way and two-way video computer 
conferencing, email, forums, and other communication methods (Nawawi, Asmuni & Romiszowski, 2009). 
However, Angelaki (2013) found that over 78% of online students did not have the chance to communicate 
with their instructors in her study exploring the impact of communication and social presence on adult distance 
learners. For many higher education institutions, maintaining high pedagogical standards and effectively using 
communication platforms is a significant challenge (Allen & Seaman, 2013, Swerling & Thorson, 2014). 
Consequently, it is necessary to explore how communication affects distance students’ cognitive engagement 
and communication experience with their instructors. 

Students communicate in a formal way. This is the second theme emerged from the student’s experiences 
of communicating with their teachers during the pandemic. In the students’ experience, they tend to 
communicate with their teachers in a formal way since they’re dealing with someone who is senior to them. 
They message their instructors with courtesy and even reread the sentences they had formulated before sending 
them. It is highly encouraged that participants communicate in English, which is a universal language and a 
language of formality. They said: 

“I communicate with my teacher using polite words since they are older than me and they are professionals. I 
also start my conversation with them through a greeting, stating my concerns afterwards, and lastly, ending it 
with thank you.” (TE3) 

 

“Whenever I message them, I reread my text or chats to make sure it sounds the way I want it sound.” (TE12) 

“We are encouraged by the instructors to use English language in communicating with them and it should be 
formal.” (TE25) 

 

Students find online communication as a direct and immediate way of asking queries without the need for the 
presence of their instructors, unlike traditional learning environments that are location-bounded and require 
the teacher’s presence (Dabbagh and Ritland, 2005; Alawamleh, 2020). However, whenever they communicate 
with their instructors, they feel obligated to do so in a formal manner. The relatives status of whom the students 
send their messages influences the choice of language, with messages addressed upward tending to be more 
polite and conforming to conventional norms (Lucas, 2020; Danet, 2001; Khani and Darabi, 2014). 

Students ask questions because they lack understanding. Misinformation and distractions created by 
technological and domestic barriers are the most common reasons participants ask their instructors questions. 
Effective communication is a challenge for them, which results in them misunderstanding information and 
having difficulty assimilating the information provided by the instructors. Asking questions to their teachers 
is their resort to clarifying confusion. They said: 

 

“The barrier I commonly encountered was the internet connection. Despite having a huge amount of data to 
surf, the signal always messes it up.” (TE26) 

“Internet disconnection, noise disturbances, household chores, and errands interrupt me during my online 
classes making me have a hard time understanding what the teacher is trying to say.” (TE5) 

“The first barrier is the data connection or signal then the surroundings. It is very noisy in my learning 
environment.” (TE10) 

 

Although there are many reasons why students fail to understand the material delivered by the teacher online, 
most participants stated that they are experiencing unstable internet connection. In Crawford’s (2020) and 
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Zarzyckas’s (2021) study, it is shown that students encounter this obstacle during online classes as one of their 
stumbling blocks in learning. Other issues identified include a lack of quiet spaces, difficulties accessing 
learning resources, and a lack of devices or equipment. Meanwhile, in places like New Zealand, Yates (2020) 
found that access to equipment and technical issues was very rare. It was reported that only 3% of participants 
indicated that they preferred in-class collaboration over online collaboration. 

Technological Difficulties Hinder Communication. This is the fourth theme that emerged from student’s 
experiences when communicating with their teachers during the pandemic. It presents different challenges for 
students to communicate with their teachers online during and outside of class hours. In the study, it was found 
that students have difficulty engaging more in remote learning and being productive as a result of technological 
barriers. According to the results, students identified access to the internet as one of the greatest learning 
challenges at home. In some cases, students has poor internet connectivity, while in others, there was no 
internet access at all. School closures caused by the COVID-19 pandemic led to remote learning, which 
affected many students, who returned home. It is sometimes difficult for them to communicate with their 
teachers over the Internet in their area due to a poor internet connection and they have to leave their house to 
find a good reception area. Due to being hindered by limited connections or unstable connections, it sometimes 
resulted in teachers’ choppy utterances being difficult to understand by students during class when 
technological glitches occur. 

The advantages of remote learning include students being at home, doing their school work, attending classes, 
and being more creative, but they also find it challenging due to technological problems. They also pointed 
out that remote learning was new to them; there were lots of apps and programs they had never used before. 
In addition, some of the participants indicated that they had little experience using ICT themselves, which also 
showed down the learning process. Students also had difficulty learning and adjusting to the remote learning 
applications at first due to their lack of ICT skills. It was also noted that some students reported that their 
devices were not compatible with the online learning application, or that their phone storage was full, 
preventing them from installing it. In order to attend classes at home or communicate online with their teachers, 
some students with economic limitations often shared their device with other family members or classmates. 
Notably, these various technological communication barriers often interfered with their ability to learn. They 
said: 

 

“When we have online classes, we cannot comprehend some of the words of our teacher because of lost 
connection and some of the teachers speak fast and we can’t catch up.” (TE20) 

“The voice of our teachers gets choppy due to weak signal, I cannot understand what the teacher was trying to 
say.” (TE13) 

“Data connection is one of my big problem whenever there are online classes next is my phone lagging because 
of the connection and insufficient storage and also, the environment where I live in is very noisy.” (TE10) 

 

It was not a prerequisite for all to have internet access and use in Pre-COVID-19 – although it was a possibility 
– as some people would work without it in most areas of social life due to help from others or simply because 
they did not need it in their social context (Dupere & M.J. Guitton, 2020). While we are experiencing a global 
shutdown due to the pandemic it breaks down interpersonal relationships including communication between 
students and teachers, and it became crucial to maintain our fundamental social structures. As a result of the 
growth of virtual digital spaces, they have become a necessity rather than an amenity. In addition, when 
technology error occurs which is caused by poor connectivity, it results in lagging, and glitches in gadgets 
which make it difficult for students to concentrate on their online classes (Shrivastava et al., 2021). Due to 
these technological barriers, students and teachers sometimes cannot understand each other and 
miscommunication may occur, especially in communicating in remote areas (Belgica et al., 2020) where 
connectivity is not as good. Ultimately, both teaching and learning require communication, and communication 
is successful only when the receiver understands what was intended. In situations where a message is not 
clearly understood due to technical glitches, it is important to acknowledge that there is a communication 
barrier (Malek et al., 2016) and it should be given direct action. 
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Communicating online is challenging. This is the fifth theme that emerge from the students’ experiences in 
communicating with their teachers during the pandemic. As the dynamics of the changes indicated a significant 
change in the universities’ educational process emphasis on online education during the pandemic, institutions 
used an environment where students could study and share educational materials without attending traditional 
face-to-face lectures in the classroom during the pandemic. However, communication with their teachers 
online during and outside of class hours presented different challenges for students. Aside from technological 
difficulties such as being distracted by an unstable internet connection, weak signal strength, and a noisy 
environment, it also has an impact on students who are having online discussions with their teachers because 
it sometimes causes misunderstandings. Other students are being distracted by household chores or errands 
while attending Zoom or Google Conference meeting discussions. This could lead to communicating online 
to be challenging as each interruption makes it harder for the students to focus in classes and 
miscommunication is quite likely to occur during the process.  

Aside from technological environment external distractions including visual cues, social interactions, music, 
social media, texting, and phone calls, students also feel distant from their instructors while some tend to be 
more shy in engaging in a conversation with their teacher and prefer to lie low. As messaging their teachers 
needs to be in a formal manner, students feel the need to reread their messages and sometimes ask for their 
classmates’ help to compose a polite message to their teachers. Other participants stated that they relayed their 
concerns through asking other classmates to say or message their concerns to their teacher on their behalf. The 
more talkative and confident students tend to take over the conversation with the teacher during the discussion, 
which does not leave much space for the quiet student to participate. The majority of classrooms (Cain & 
Klein, 2015) and shy students are less likely to be engaged in the classroom, which can lead to poor academic 
performance. Moreover, students with high communication apprehension are disadvantaged by their 
apprehension benefit from it (McCroskey, 2009). Due to these varying communication challenges, they had 
difficulty engaging more and being productive in an online learning environment. They said: 

 

“I am an introvert individual. It is typical of me to be shy and have poor confidence in approaching or reaching 
out some of the teachers. I also get distracted easily on social media apps.” (TE3) 

“I am lazy… so whenever I contact my teachers, it is usually at the last minute. There were also times that I 
was shy to approach them, so me and my classmates would often nudge the responsibility to someone as our 
class’ spokesperson.” (TE9) 

“Learning in an online environment is a struggle since we only communicate virtually. Then I have experience 
wanting to clarify vague information because of the barriers but I am afraid to voice out.” (TE9 

 

In a study by Dzakiria (2005), the mode of teaching and learning in distance education programs has 
limitations, specifically in the area of interactivity and the use of ICTs and with the constant communication 
between students and teachers, it will promote further engagement and active participation. However, students 
have become conditioned to easily be distracted just by the presence of their phones during communication. 
As media content is exponentially compressed, attention spans are equally compressed. When students do not 
need to focus for long periods of time and do not practice it, they become accustomed to switching focus 
frequently and breaking away (Gillick, 2020), especially during online discussions. Aside from this, students 
are also reluctant to communicate with their teachers due to a combination of “fear of interrupting, fear of 
language deficit, fear of nonfluency, fear of not making sense to others, fear of intellectual inferiority, and fear 
of making a mistake” (Brown & Pruis, 1958).  

In summary, the themes previously discussed provided answers to the qualitative questions. The corresponding 
questions and themes are presented in Table 2. 
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Table 2 

Qualitative Questions and Themes 

Qualitative Questions Themes 
1. How did you communicate with your teachers? Students communicate with teachers online 

 
Students communicate in formal way 

2. What are the challenges you faced in communicating with your 
teachers? 

Students ask question because they lack understanding 
Technological difficulties hinder communication 
 
Communicating online is challenging 

 

CONCLUSION 

Based on the intended findings, the following conclusions were drawn: 

It is clear that students experience barriers to communication with their teachers. At the onset of the pandemic, 
many struggled to adapt to new forms of communication and some were not financially prepared to sustain 
online learning. In light of the fact that online learning is something we are rather new to, communication 
between students and teachers is at times prone to miscommunication, oftentimes as a result of unclear 
instructions, poor word choice, and other barriers, such as technical or environmental. As Ahmed (2018) points 
out, online learning makes education accessible to all by eliminating distance, place, and time barriers. In spite 
of this, there are some communication barriers: because there is no nonverbal communication in online 
learning, the process of encoding and decoding is disrupted. Furthermore, the study found that most students 
perceive online learning communication from a negative viewpoint than they perceive it from a positive 
viewpoint. These viewpoint was accumulated from not being accustomed to communicating online with their 
teachers, being unmotivated because it offers less interaction with teachers, and being distracted by the barriers 
to communication. Due to this, students who sought greater opportunity to interact with their teacher and 
understand the nonverbal gestures of the teacher more effectively with less confusion about the tone and intent 
of their message are not best served by online learning communication. Using the results and data gathered in 
this study, we foresee that the ultimate barrier is that students feel inferior when communicating with their 
instructors. They developed a fear of their message being seen zoned or ignored and the lack of genuineness 
in the message process during online communication. There is also less real-time interaction as the 
communication between the students and the teachers rely on the response speed of each other. 
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ABSTRACT 

This article provides a quantitative analysis of the biases as psychological barriers in Turkish University 
students’ (TUS) minds to inherited and contemporary political problems in terms of political behavior. By 
measuring the level of biases of TUS, this article aims to contribute to the solutions to political deadlocks in 
Turkey from both domestic and international affairs points of view. In this study, a survey is applied to TUS 
(n=88), and ten questions are asked with a Likert scale to measure natural biases against the political issues 
asked. Results showed that gender does not affect biases while political positions in the political spectrum 
significantly differ in bias scores (p-value = 0.03846 < .05). On the other hand, participants’ average total bias 
score is 60.82 (max 100), which is relatively high. The results of the study indicate a chronic naïve realism 
effect in youth. Therefore, the naïve realism concept in Turkish political life should be searched in detail to 
achieve a healthy and rational political and social life. 

Keywords: Political Psychology, Naïve Realism, Political Behavior 

 

INTRODUCTION 

Turkey has faced much turbulence since its establishment and during the Late Ottoman Period. The past and 
its consequences are still chasing after Turkish Politics. Turkish citizens' psychology can be seen as the ultimate 
form of the effects of such turbulent sets. Although there are several studies on Political Psychology (PP) in 
Turkey, Turkish citizens' political behaviors from in particular PP point of view were studied by Erişen (Erişen, 
2015, 2016a, 2016b, 2018). Before Erişen’s studies, Vamik’s (1993) study on PP of Turkish politics, including 
political behavior, can be noted as the initial point for PP of Political Behavior in Turkey (Volkan, 1993). 

This study is the first trial to measure biases (that create naïve realism) in Turkey by searching for correlation 
with political attitudes. The sample is from Turkish University students aged 18-23 (one observation belongs 
to 40 years old students in Ph.D. education). 

Naïve Realism is a subject of Social Psychology. Recent studies on conflict resolutions in politics made this 
theory active in Political Psychology (PP). The Social Psychology discipline started its academic life with two 
studies by Psychologist McDougall and Sociologist Ross in at same year, 1908 (Bar-Tal, 2004 via Monroe et 
al., 2009). However, the starting point of Political Psychology as a separate field cannot be defined precisely. 
Monroe et al. (2009) studied the definition of Political Psychology and said there was no specific time point 
to mention as the discipline's inception as a separate field; it was sometime in the 20th century (Monroe, Chiu, 
Martin, & Portman, 2009).  

Throughout history, social and political conflicts have always taken scientists' attention. Why do disputing 
sides not understand each other? Social and Political Psychology disciplines searched this question many times 
for many cultures and many issues. Besides, they found some cognitive patterns in individuals’ minds formed 
by ingroup processes. One of the most influential theories about this psychological barrier is “Naïve Realism.”   

So, what is naïve realism? If one believes that his/her view of any real-world issue is objective and unbiased 
while others do not, that means he/she is in the naïve realism position (Ross & Ward, 1995). Psychological 
barriers in minds to any debate cause a deadlock. Then, how our naïve realism develops? Narrations of a 
group’s members create a collective narrative on issues, creating a belief. Group members’ cognitive patterns 
formed by narrations about any social issue also compose a collective narrative, which generally seems like a 
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one-dimensional story (Adwan, Bar-Tal, & Wexler, 2016). And then, an interpretation of the past is formed 
by this one-dimensional story (Sagy, Adwan, & Kaplan, 2002). 

Moreover, this collective narrative can be found in groups’ shared identity that accounts for collective 
experience as embedded in groups’ belief systems (Bruner, 2004). In his excellent study, Bruner (2004) started 
with “Cognitive Revolution” to explain all these complex belief systems. 

On the other hand, if naïve realism addresses the objective interpretation of any issue from a group’s collective 
narrative point of view, the contrast, subjective interpretation may emphasize the solution to social issues. Ross 
and Ward (1995) focused on personal understanding of social issues for misjudgments (Ross & Ward, 1995). 
According to Ross & Ward (1995), the roots of this theory can be found in Krech and Crutchfield’s (1948) 
study as; 

 

“There are no impartial “facts”. Data do not have a logic of their own that results in all people's same 
perceptions and cognitions. Data are perceived and interpreted in terms of the individual perceiver’s own 
needs, own connotations, own personality, own previously formed cognitive patterns” (Krech & Crutchfield, 
1948 via Ross & Ward, 1995) 

 

The lack of an ingroup approach is different in Krech and Crutchfield’s (1948) expression from Bruner's (2004) 
emphasis. Bruner (2004) indicated that cognitive patterns’ formation of an individual in a group is generally 
affected by group members' collective experiences (Bruner, 2004). 

Eidelson & Eidelson (2003) underlined this difference as the connection between individual-level core beliefs 
and group-level core beliefs (Eidelson & Eidelson, 2003). They declared five belief domains, and each domain 
was explained in both core belief levels. These domains are respectively; superiority, injustice, vulnerability, 
distrust, and helplessness. In their study, Eidelson & Eidelson explained these domains from the theoretical 
point of view for further studies, and the effect of naïve realism can be seen when group worldview parts of 
the study are read (Eidelson & Eidelson, 2003). 

There was another valuable study on the importance of subjectivity in 1949. Ichheiser (1949), in his detailed 
study called “Misunderstandings in Human Relations,” studied being blind to obvious facts and their reasons 
(Ichheiser, 1949). Six years later, Kelly (1955) used narratives to explain personalities’ construction processes 
(Kelly, 1955).  

If an issue between at least two groups has a long story in terms of deadlock, the collective narrative of both 
groups has a wide variety of narrations and narrators. Such that most of both group members could be unaware 
of the original occurrence point of the issue in time. As Bruner (2004) indicated in his study, the sense of the 
normative is fed by narratives that make reality as “mitigated,” and the ability to be aware of such misleading 
narrations from childhood is critical (Bruner, 2004). 

Can “being aware of naïve realism” change this situation? Naise et al. l (2014) chased this question’s answer. 
The authors prepared three experimental studies. In the first two studies, authors searched naïve realism on 
hawkish ideological supporters of Israel and Palestine. They saw that in line with becoming aware of naïve 
realism, hawkish characterized participants presented a great openness to the adversary’s narratives. In 
contrast, the third experiment showed that hawkish supporters at the baseline insisted on adhering to ingroup 
narratives (Nasie, Bar-Tal, Pliskin, Nahhas, & Halperin, 2014). 

Naïve realism has two specific features. We can summarize these features according to the studies mentioned 
above’ contents. First-one is the period of the creation of naïve realism; naïve realism starts to grow from 
childhood to adolescence period of an individual. The second one (but the next one, because both features 
work simultaneously) is the collective narrative; there should be a one-dimensional narrative, which narrators 
tell in line with the group's motivation that the individual lives in. This narrative starts to be a shared experience 
embedded in groups and individuals' belief systems over time.  

The main symptom of naïve realism is empathy failure. Collective narrative’s effect on minds influences 
empathy to understand others due to its psychological barrier formation. This failure can be defined as one of 
the most critical factors in deadlocks in terms of conflicts. Naïve realism can appear in every kind of conflict. 
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Political disputes are also subject to naïve realism in line with its content defined in specific features of naïve 
realism. 

Some theories’ value appears when a real-world problem is understood through these theories. Naïve Realism 
and bias theory are samples as such. One of the world's most critical concerns is the Israeli and Palestinian 
conflict, which is a perfect example. Daniel Bar-Tal, Eran Halperin, Neta Oren, Meytal Nasie, Ruthie Pliskin, 
Eman Nahhas, Lee Ross, Shifra Sagy, Avi Kaplan, Sami Adwan, and Jerome Bruner. All these precious 
scientists and other scientists whose names cannot be included in this article researched the Israeli-Palestinian 
Conflict to find a peaceful solution by increasing the awareness of both societies about naïve realism. 

Of course, naïve realism is not the only reason for every social and political conflict. However, the peace 
process is emotional (Grosbard, 2003). Volkan’s explanation of this perspective is that long-standing conflicts; 

 

“cannot be understood by focusing only real-world factors, such as economic, military, legal, and political 
circumstances. Real-world issues are highly “psychologized”- contaminated with shared perceptions, 
thoughts, fantasies, and emotions (both conscious and unconscious) pertaining to past historical glories and 
traumas loses, humiliations, mourning difficulties, feelings of entitlement to revenge, and resistance to 
accepting changed realities” (Volkan, 2014). 

 

Volkan (2014) addressed psychological factors like naïve realism in this statement.  

In another study, Robinson et al. (1995) compared political partisans’ construal and beliefs about political 
disputes (Robinson, Keltner, Ward, & Ross, 1995). The authors selected specific issues like abortion and racial 
issues in their study. They searched the construal and beliefs of participants and tried to understand naïve 
realism.  

In addition to the studies mentioned above, other studies like;  

i- role of naïve realism in the failure of individuals in terms of inferential bias (Liberman, Minson, Bryan, & 
Ross, 2012), so this inferential bias is also active in terms of political behavior,  

ii- ii- measurements on attributes of citizens about knowledge and ignorance over outgroup relations (Sammut, 
Bezzina, & Sartawi, 2015),  

iii- iii- from the organizational point of view, naïve realism can also affect decisions in organizations such as 
investment decisions (Egan, Merkle, & Weber, 2014) and/or political party decisions.  

can be given as examples. On the other hand, psychology-based naïve realism studies are massive in literature. 
Many other studies (apart from the political psychology point of view) that focused on naïve realism can be 
found in the literature.  

 

The Present Research 

This study aims to research participants' biases regarding political issues inherited from the Ottoman Empire 
and contemporary political issues. The study tries to measure the bias levels of participants to understand the 
naïve realism scope.  

This study tries to demonstrate the role of collective narratives on biases, especially in youth. Naïve realism is 
an unnoticed social psychological concept that should be considered regarding Turkey's healthy and peaceful 
social and political life. Thus, this study intends to get attention to naïve realism as a cause of political biases. 

For this aim, the study covered the list of below-mentioned subjects handled in the survey. 

1- Existing right-wing left-wing disputes and keen polarization 

2- Religious and Sectarian issues 

3- Level of keenness against Armenian and/or Greek Issues  

4- Level of keenness against the Foreign States related to contemporary foreign affairs of Turkey  
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DATA  

In this study, a survey is prepared to get data from participants in two sections. The first includes gender, age, 
and political position in the political spectrum. In the second section of the survey, participants were asked to 
respond;  

I- Is it possible to persuade people with opposite opinions through debates about political events? – 
Addressing the bias level of participants about political debates and peaceful solutions. 

II- According to you, is “Resisting in his/her own truth” of people the reason for deadlocks in political 
debates? – Asked for defining participants to invite the study's second phase about the “Self-Fulfilling 
Prophecy” theory.  

III- Have you ever queried your truths in a political discussion with a person who is opposite of your political 
view? – Asked for empathy levels of participants  

IV- Is it possible to establish sincere (unbiased) social relationships with people from different religious 
and/or sectarian groups? Asked for bias levels of participants about social and cultural debates in 
Turkey. 

V- Do you think people from other sects and religions are unbiased against your beliefs? Asked for defining 
participants to invite the study's second phase about “Self-Fulfilling Prophecy” theory as in the survey's 
second question. 

VI- Do you marry a foreigner from a different religion and/or sect? Asked for defining the level of being 
unbiased against other faiths and/or sects. 

VII- Have you ever queried that Armenian and/or Greek Societies’ narratives about events in the late 
Ottoman Period may be true? Asked to measure naïve realism's effect on Armenian and/or Greek issues. 

VIII- Do you think all Armenians and/or Greeks are unbiased against Turks? Asked also for defining 
participants to invite the study's second phase about the “Self-Fulfilling Prophecy” theory. 

IX- Do you think that International Societies are biased against Turkey?  

X- Do you think that citizens of foreign countries are biased against Turks? Asked also for defining 
participants to invite the study's second phase about the “Self-Fulfilling Prophecy” theory. 

These ten questions are measured on a Likert Scale and assigned scores like; “Absolutely No-0”, “No-1”, “Not 
Sure-3”, “Yes-6”, and “Absolutely Yes-10”. In this score assignment, each scale has its score. In this score 
estimation, “Absolutely No” indicates a 0 (zero) effect. On the other hand, I assumed that bias levels increase 
in a formula of; 

initial score – “Absolutely No” = 0 

effect score = previous score + n 

n = interval differences = 1, 2, 3, 4 

 

Sampling and Implementation of Survey 

Iskenderun Technical University is a young university founded in 2015. There are active 7876 enrolled 
students (2030 Female – 26 %, 5846 Male – 74 %) on different campuses. In this study, university management 
permitted the student affairs department to assist this study in sampling without any breach of “The Law of 
Protection of Personal Information – Law No: 6698”. 

The participants (3 % of the population – 240) were randomly selected from Student Affairs Department’s 
information system by generating 240 numbers between 1 and 8000. These randomly generated numbers are 
used as the student's order in the enrollment system, and participants are invited to the researcher’s office for 
survey implementation. Eighty-eight participants (29 Female – 33 %, 59 Male – 67 %) accepted to participate 
in the survey, corresponding to 1 % of the population. The mean age of the participants was 20.3.  
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The researcher implemented a face-to-face survey with participants. At the beginning of the survey, 
participants were informed about the content of the study section by section to avoid getting unreal answers. 
At the end of the survey, the researcher talked about historical and contemporary political issues and cross-
checked the survey responses.  

It is essential to underline that students were not very eager to express their political views during field survey 
studies.  

 

Analysis Methods 

Descriptive statistics are used to summarize the data gathered from participants. The summation of responses 
scores Bias Levels of Participants and total score of biases estimated.  

This study tests the relationship of biases with other variables (gender and political position) by Pearson’s chi-
squared test. 

 

Findings 

This section presents the findings of the survey data.  

Descriptive Summary of Survey Data 

There are four main variables in the dataset gathered from the survey. These are; gender, age, political 
positions, and total bias scores. 

The gender distribution of the sample is coherent with the distribution of the whole university student 
population. 29 Female – 33 %, 59 Male – 67 %. 

Age: The summary of the “age” variable is; 

 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. 
18.00   19.00    19.00    20.31    20.00    40.00 

 

Political Positions declared by participants are presented in Figure 1. 

 

 

Figure 1 Political Positions of Participants in Political Spectrum 
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Bias Scores of the participants have normal distribution; 

 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. 
31.00   53.75 59.50 60.82 68.25 82.00 

 

 

 

Figure 2 Density Graph of Bias Scores' Distribution of Participants 

 

Relationship of Bias Scores with Gender and Political Position Variables 

In this part of the analysis, bias and gender relationship is searched. Because it is important to differentiate 
whether girls or boys are exposed to collective narratives than others. 

 

Chi-Squared Test for Gender and Bias Scores; 

Table 1 Chi-Squared Test for Gender and Bias Scores Relationship - Pearson's Chi-squared test 

 

X-squared df p-value 
42.632 35 0.1757 

p-value>.05 that bias scores are independent of gender. 

 

Chi-Squared Test for Political Positions of Participants and Bias Scores; 

 

Table 2 Chi-Squared Test for Political Positions of Participants and Bias Scores Relationship - Pearson's 
Chi-squared test 

X-squared 
df p-value 

170.97 140 
0.03846 

p-value< .05 that political positions have a significant relationship with bias scores. 

 

Conclusions 

According to survey results, the distribution of political positions of participants seems as follows; 54.55 % of 
participants are moderate, 19.32 % of participants are liberal, 11.36 % of participants are conservative, and 9.9 
% of participants are radical, and 5.68 % of participants are reactionary.  
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The total bias scores average of participants is 60.82 is relatively high. Conservatives’ bias score mean is 55.8, 
and reactionaries' bias score average is 50.2, which is less than the total average. On the other hand, the average 
bias score of moderates is 60.29, which is close to the total average. The average bias scores of liberals and 
radicals are 65.52 and 66.87, respectively. From this point of view, bias scores are decreasing from left to right 
in the political spectrum, which is unexpected. This may be because of the long-standing power position of 
right-wing parties in Turkey that a conservative (right-wing party) has been ruling the country since 2002.  

 

 

Figure 2 Distribution of Bias Scores’ Averages in Political Spectrum 

 

If we evaluate the scores in detail, a view of each question’s answers in the survey indicates the below-stated 
conclusions.  

The first question in the survey was about the self-confidence (Absolutely Yes) that the participants’ belief 
level about persuading others in terms of political events and their reasons. 12.5 % of radicals, 5.88 % of 
liberals, 8.33 % of moderates, and 0 % of reactionaries believe they can persuade the debating side with his/her 
opinions and justifications. However, participants’ distribution in “…can somehow persuade” (Yes responses) 
is as follows; 50 % of radicals, 35.29 % of liberals, 29.16 % of moderates, 30 % of conservatives, and 0 % of 
reactionaries. It is essential that reactionaries do not believe themselves to persuade other people in political 
debates. 

For the second question in the survey, 65.2 % of radicals and reactionaries believe that politically debating 
sides will never change their minds and insist on their truths (absolutely yes responses). In comparison, this 
ratio is 52.94 % in liberals, 58.48 % in moderates, and 40 % in conservatives. Extreme edges showed the same 
behavior.  

From an empathy point of view, participants declared their opinions about interrogating their truths as; 0 % of 
radicals, 16.66 % of liberals, 6.25 % of moderates, 29 % of conservatives, and 0 % of reactionaries declared 
particular empathy making during debates. On the other hand, participants said “Yes,” as 62.5% were Radicals, 
41.17 % of liberals, 60.41 % of moderates, 50 % of conservatives, and 40 % of reactionaries. From this point 
of view, although a certain empathy ratio of extreme edges and center locations is low, the possibility of 
“somehow empathy” is encouraging. 

Questions about establishing sincere relationships with other religions and sects’ members responded as; 87.5 
radicals, 94.11 % of liberals, 83.33 % of moderates, 60 % of conservatives, and 0 % of reactionaries gave 
positive responses. On the other hand, advanced relationships with other religions and sects were asked about 
in the survey. The answers were as follows; 62.5 % of radicals, 64.70 % of liberals, 50 % of moderates, 30 % 
of conservatives, and 0 % of reactionaries gave positive responses. 

To learn the negative answers, the survey included a question about participants’ opinions “Do you think that 
people from other sects and religions are unbiased against your beliefs?” Responses were as follows; 37.5 
radicals, 41.17 % of liberals, 18.75 % of moderates, 10 % of conservatives, and 25 % of reactionaries believe 
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other religious and sect groups are biased against their beliefs. Proportions of “Somehow Yes” are as follows; 
62.5 % of radicals, 47.05 % of liberals, 62.5 % of moderates, 70 % of conservatives, and 60 % of reactionaries 
believe in that other religious and sect group members are somehow biased against their beliefs. 

The question “Have you ever queried that Armenian and/or Greek Societies’ narratives about events that 
happened in the late Ottoman Period may be true?” answers; All participants (except one in the moderate 
group) gave negative answers (I do not query my truths in this issue certainly). On the other hand, 62.5 % of 
radicals, 47.05 % of liberals, 39.58 % of moderates, 10 % of conservatives, and 0 % of reactionaries somehow 
queried their truths on these issues. 

Moreover, the beliefs of participants about Armenians and/or Greeks and whether Armenians and/or Greeks 
are biased against Turks were asked, and responses were as follows; 12.5 % of radicals, 35.29 % of liberals, 
27.8 % of moderates, 20 % of conservatives, and 40 % of reactionaries believe that Armenians and/or Greeks 
are biased against Turks, while 87.5 of radicals, 58.82 % of liberals, 60.42 % of moderates, 70 % of 
conservatives, and 60 % of reactionaries believe in that Armenians and/or Greeks are somehow biased against 
Turks. 

Finally, the survey asked two more questions about western countries.  

The first was about international societies' bias levels according to participants’ opinions. According to 
participants, 62.5 % of radicals, 35.39 % of liberals, 35.41 % of moderates, 40 % of conservatives, and 80 % 
of reactionaries positively responded that international society is biased against Turks. The distribution of 
participants who believe that the global community is somehow biased against Turks is as follows; 33.33 % 
of radicals, 58.82 % of liberals, 54.17 % of moderates, 60 % of conservatives, and 20 % of reactionaries. From 
this point of view, only 8.64 % of all participants do not think international society is unbiased. 

The second one was about “Do you think that citizens of foreign countries are biased against Turks?”. 
Responses are as follows; 50 % of radicals, 47.05 % of liberals, 29.17 % of moderates, 50 % of conservatives, 
and 100 % of reactionaries think that citizens of foreign countries are undoubtedly biased against Turks. On 
the other hand, the distribution of responses that indicates “somehow biased” are as follows; 37.5 % of radicals, 
52.95 % of liberals, 58.33 % of moderates, 50 % of conservatives, and 0 % percent of reactionaries. According 
to these results, the participants' ratio who do not believe this proposition is only 7.95 %. 

This study indicates that Turkish university students exhibit higher biases against domestic and foreign issues 
regarding political deadlocks’ solutions. One another interesting is that Turkish university students showed 
generally moderate political positions. 

 

Further Studies 

This study is the first phase of the three-phased study program. In addition to the results of this survey, two 
more studies will be implemented in the following six months. The program's second phase will be an 
experimental research on “Self-Fulfilling Prophecy Theory Simulation among participants with different bias 
scores defined in this survey to understand whether Self-Fulfilling Prophecy is practical or not on participants 
about political debates with opposite political idea owners. The program's third phase will be experimental 
research for measuring the effect of Self-Fulfilling Prophecy on participants through the participation of 
foreigners from western countries via a scenario about Turkey – USA and EU relationships under 
contemporary political debates.  
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ÖZET 

Kant kendisinden sonraki dönemler üzerinde belirleyici etkiler oluşturması nedeniyle deyim yerindeyse felsefe 
tarihinde bir sınır taşı oluşturmaktadır. Onun ardılları arasında bulunan Schopenhauer da felsefesini kurarken 
büyük ölçüde Kant’tan etkilenmiştir. Onun nazarında Kant, kusursuzluğunun künhüne erilemezliği ve 
tüketilemezliği ile büyük bir dehadır. Bu nedenle kıymetine dair eksiksiz bir izahat da bulunmaktansa hata ve 
yanlışlarını göstermek daha kolaydır.  

Schopenhauer, deneyimlenen dünyanın öznenin bilme kategorileri tarafından şekillendirildiğini belirtir. O, 
“Dünya benim tasarımımdır.” demektedir. Bununla, zaman-mekân, cismanîlik, nedensel bağlantının insandan 
bağımsız olarak dışarıda bir yerde olmadığını, görünüşler ya da fenomenler dünyasının kendi yaratımımız 
olduğunu söylemektedir. Duyusal dünyanın öznenin bir tasarımı olarak belirmesi onun Kantçı yüzüdür. 
Tasarım olarak dünya, dünyanın görünen tarafıdır, dünyanın temelini oluşturan asıl gerçeklik Schopenhauer’a 
göre “isteme”dir. Bu da Schopenhauer’ı Kant’tan ayıran yüzü oluşturur. Schopenhauer’da isteme, dünyanın 
ve her şeyin aslıdır. Her şeyin temelinde akıl dışı ve amaçsız isteme bulunur. Kant için bilinemez ve 
bilinemediği için üzerinde konuşulamayan gerçeklik olarak kendinde şey Schopenhauer için isteme’dir. İnsan 
dur durak bilmeden sürekli bir şeyleri ister. İsteklerini doyursa da ister doyurmasa da ister. Schopenhauer’da 
bu, en temel hakikattir. İnsan kendi içine yöneldiğinde bunu hissedebilir ve isteme insanın varoluşsal 
yapısından hareketle bilinebilir. Öyleyse Schopenhauer, kendinde şeyi deneyim nesnesi olarak görmesi ve 
böylece onu bilinebilir kılmasıyla Kant’tan ayrılır.  

Schopenhauer’da isteme her şeyin, tüm varlık alanının özünü oluşturur. O, insanı oluşturan en temel öğe olarak 
gördüğü istemeden yola çıkarak evrenin ve varlığın özüne vakıf olmaktadır. Çünkü Schopenhauer’a göre 
evrenin yapısı insanın yapısında yansımaktadır. Dolayısıyla insana ait bir hakikat açığa çıkarıldığında evrenin 
hakikatine de ulaşılmış olmaktadır. Ama Kant aklın zorunlu olarak içine düştüğü çatışkıların üçüncüsünde bir 
ilk nedenin varlığının olanaksızlığından ve bilinemezliğinden söz etmektedir. Schopenhauer’ın Kant’a yönelik 
eleştirileri bundan nemalanır ve onu kendi has düşüncelerini üretmeye yönlendirir. Bu noktada karşımıza 
Schopenhauer tarafından dile getirilen yeterli temel ilkesinin dörtlü kökü üzerinden ele alınışını çıkmakta ve 
onun orijinalliğini oluşturmaktadır. Bu çalışmada da yeterli temel ilkesi üzerinden Schopenhauer’ın Kant’a 
yönelttiği eleştirileri değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Schopenhauer, Kant, Yeterli Temel İlkesi, Kendinde Şey, İsteme. 

 

ABSTRACT 

Kant, so to speak, constituted a landmark in the history of philosophy, as it had decisive effects on the periods 
that follow him. Schopenhauer, who was among his successors, was greatly influenced by Kant while 
establishing his philosophy. In his view, Kant was a great genius with his imperishability and inexhaustibility. 
For this reason, it was easier to show faults and inaccuracies than to give a complete explanation of its value. 
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Schopenhauer pointed out that the experienced world is shaped by the subject's categories of knowing. He said 
that “The world is my representation.” By this he told that the time-space, corporeal, causal connection does 
not exist outside of man independently of man, that the world of appearances or phenomena is our own 
creation. His designation of the sensory world as a representation of the subject is its Kantian side. The world 
as a design is the visible side of the world, the real reality that forms the basis of the world, according to 
Schopenhauer, is “will”. This forms the face that separates Schopenhauer from Kant. For Schopenhauer, will 
is the origin of the world and everything. The basis of everything is will, which is irrational and aimless. The 
thing-in-itself as unknowable and unspeakable reality for Kant is will for Schopenhauer. People always want 
something without stopping. Whether it satisfies their desires or not, he wants it. In Schopenhauer this is the 
most fundamental truth. When a person turns to himself/herself, he/she can feel it and the will can be known 
from the existential structure of the person. So Schopenhauer differs from Kant in seeing the thing-in-itself as 
an object of experience and thus making it knowable. 

In Schopenhauer, will constitutes the essence of everything, the entire field of existence. Starting from the will, 
which he saw as the most basic element that makes up human, he became aware of the essence of the universe 
and existence. Because, according to Schopenhauer, the structure of the universe was reflected in the structure 
of man. Therefore, when a human truth is revealed, the truth of the universe is reached.  But Kant talked about 
the impossibility and unknowability of the existence of a first cause in the third of the conflicts in which reason 
necessarily falls. Schopenhauer's criticisms of Kant took advantage of this and led him to produce his own 
unique thoughts. At this point, we come across the principle of sufficient reason, expressed by Schopenhauer, 
to be handled over the quaternary root and constitute its originality. In this study, it is aimed to evaluate 
Schopenhauer's criticisms of Kant through the principle of sufficient reason.  

Keywords: Schopenhauer, Kant, The Principle of Sufficient Reason, Thing-in-Itself, Will.  

 

GİRİŞ 

19. yüzyıl Alman felsefesinin yapıtaşlarından biri olan Arthur Schopenhauer (1788-1860) hayattayken 
düşünceleri Hegel’in gölgesinde kaldığı için görmezden gelinen ancak edebiyatçılara ve sanatçılara ilham 
kaynağı olmuş bir filozoftur. Schopenhauer denilince akla ilk gelen onun felsefe tarihinde kötümserliği ile 
ünlenmiş olmasıdır. Diğer bir husus da her şeyin temeline yerleştirdiği asıl gerçekliğin isteme olduğunu 
söylemesi ve isteme üzerine yaptığı temellendirmeler kendisinden sonra gelen Nietzsche, Bergson, Amerikan 
pragmatistleri üzerinde bir kıvılcım uyandırmış olmasıdır. En büyük kıvılcımı da insanın temel güdüleri ve 
onların engellenmesi üzerine olan düşünceleriyle psikanalitik teoriler üzerindeki etkileridir (Buckingham vd., 
2012: 188). Ayrıca çoğu Batılı filozofun aksine Doğu felsefesi üzerine derinlemesine eğilmiş ve okumalar 
yapmıştır. Schopenhauer, düşüncesinin alt yapısında Doğu felsefesine yer veren ilk Batılı filozoftur 
(Trombley, 2013: 92).  

Schopenhauer’ın düşüncelerinin şekillenmesinde Kant, Platon ve Doğu felsefesi etkili olmuştur. Esas 
belirleyicisi ise Kant’tır. Schopenhauer kendini bir Kantçı olarak addeder ve Kant’ın yeni bir felsefe için 
koymuş olduğu esaslara bağlanır. Hatta daha da ileri giderek Kant’a layık olabilecek tek ardılın kendisi 
olduğunu iddia eder (Gökberk, 1999: 398). Kant’a büyük bir hayranlık duyan Schopenhauer onun kadar 
kimsenin Kant’ı anlamadığını her defasında vurgular. Özellikle Fichte ve Hegel’i işaret ederek onların Kant’ta 
doğru ve derinlikli olan ne varsa ortadan kaldırdıklarını düşünmektedir (Cevizci, 2011: 919-920).   

Kant’ın epistemolojisi ve yine onun yapmış olduğu fenomen-numen arasındaki ayrım Schopenhauer’ın 
felsefesinin ilk adımıdır. Ona göre Kant’ın en büyük meziyeti görünüş ve kendinde şey arasında yaptığı 
ayrımdır (Schopenhauer, 2022: 81). Schopenhauer için Kant, insanın anlama yetisi üzerine çok yerinde 
tespitlerde bulunmuştur. Bütün bir gerçeklik alanını deneyimlenmesi kuşkulu olanla olmayan arasında 
bölmesi, deneyimin tüm biçimlerinin ve çerçevelerinin insanın bedensel araçlarına doğasına bağlı olduğuna 
ve bu araçlar nasılsa öyle olacaklarına, deneyim konusu olmayan bir şeyin nasıl bir şey olduğunun 
tasarlanamayacağına ve bu gerçekliğin doğasının insana kapalı olduğuna, zamanın, mekânın ve maddi şeyler 
arasındaki nedensellik ilişkisinin sadece deney dünyasının ayırt edici özelliği olduğuna ve onun dışında var 
olmayacaklarına, bu yüzden dünyayı anlamanın yolunun bilimden geçtiğine ama biliminde deneysel dünya 
dışında bir hükmünün bulunmadığına dair görüşlerinde Kant haklıdır. Nasıl ki katarakt ameliyatı olan kör bir 
adamın gözleri ışıldamaktaysa Kant’ın da zihinlerde böyle bir etki yarattığına Schopenhauer’ın inancı 
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sonsuzdur. Lakin Kant’ın her konuda haklılık payının olduğuna da inanmamaktadır. Bu nedenle kendince 
Kant’ın yanıldığını düşündüğü yerleri düzeltme yoluna gitmiştir. Bu yüzden Kant’a yönelik eleştiriler onun 
felsefesinin başlangıcını teşkil etmektedir (Magee, 2004: 139).  

 

1. YETERLİ TEMEL İLKESİNİN DÖRTLÜ KÖKÜ ÜZERİNE 

Schopenhauer için yeterli temel ilkesi tüm idrakin ana ilkesidir. Schopenhauer’ın iddiasına göre onun 
zamanına kadar hiç kimse yeterli temel ilkesinin farklı uygulamaları arasında bir ayrıma gitmemiş, farklı idrak 
yetilerindeki kaynağı açığa çıkarmamıştır. Schopenhauer bunun önemine Kant’tan aldığı bir pasajla 
değinmektedir. Kant’ın dediği gibi türleri ve kökenleri birbirinden farklı olan idrakleri birbirinden ayırmak ve 
kullanımlarında karışıklıktan kaçınmak önemlidir. Filozof da kimyacının maddeleri ayırmadaki hassasiyeti 
göstermek ya da matematikçinin saf büyüklük teorilerinde yaptığını yapmak zorundadır. Böyle yaparak idrakin 
özel bir biçiminin, anlamın amaçsızca kullanılmasına göre avantajının uygun değer ve etkisini belirleyebilir 
(Schopenhauer, 2020a: 38-39). 

Schopenhauer, bu kadar önemli gördüğü bu ilkeyi tüm bilimlerin temeli yapar. Ona göre idrak edilen şeylerin 
sistemli hali olan bilimde idrak edilenler gelişigüzel yığılmazlar, birbirleriyle bağlantılı bir bütün oluştururlar. 
Bu nedenle Schopenhauer bilimin ayırıcı vasfını bulgularının her birinin bir diğerini kendi temeli olarak takip 
etmesi olarak görür. Burada Platon’a gönderme yapan Schopenhauer, Platon’un dediği gibi doğru kanıların 
nedensellikle bağlanmadıkça bir kıymeti olmadığını söyler. Onun için hemen hemen tüm bilimler etkilerinin 
ne olacağı belirlenebilen sebeplerin ve gözlemlerle ortaya çıkacakları biçimiyle, temelleri zorunlu takip edecek 
diğer sonuçlarının malumatlarını içermektedir. Schopenhauer bu düşüncesini desteklemek için Aristoteles’e 
başvurur. Aristoteles, rasyonel olan veya rasyonel kaygılardan pay alan her bilgi, nedenler ve ilkelerle ilgilenir 
demektedir. Bu düşüncelere dayanılarak Schopenhauer her şeyin bir temeli olduğu önermesinin a priori hale 
getirildiğini ve böylece “niçin” sorusunu sormanın meşrulaştığını söyler. Artık “niçin” sorusu bütün bilimlerin 
anası olarak adlandırabilir (Schopenhauer, 2020a: 40-41). 

Schopenhauer bu ilke ile zihnimizin doğrudan tek değil de öncelikle farklı temel idraklerinden kaynaklandığını 
gösterme niyetindedir (Schopenhauer, 2020a: 39). Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü Üzerine adlı eserinde 
konuyu irdelemeye başlamadan önce kendisinden önceki filozofları konu bağlamında gözden geçirmiştir. Ona 
göre pek çok a priori mevcut idrakin genel bir ifadesi olan yeterli temel ilkesi “Her şeyin niçin olduğunun bir 
temeli vardır.” şeklinde formüle edilebilir (Schopenhauer, 2020a: 41). Schopenhauer’ın bütün idrakin kadim 
temel ilkesinin ilk olarak nerede ortaya çıktığını göstermenin oldukça zor olduğunu söyleyerek Platon ve 
Aristoteles’in bunu şekilsel olarak bir ana ilke biçiminde ortaya koymadıklarını daha çok apaçık bir hakikat 
olarak ifade ettiklerini belirtmiştir. Platon Philebos diyaloğunda olan her şeyin bir nedene göre olduğunu, 
nedensizce bir olmanın mümkün olmadığını açıklamaktadır. Timaios diyaloğunda bir şeyin nedensiz 
gerçekleşmesinin imkânsızlığından ve gerçekleşen her şeyin bir neden vesilesi ile olmak zorunda olduğundan 
bahsetmektedir. Aristoteles İkinci Çözümlemeler’in birinci bölümünde konuyla ilgili olarak  “bir şeyin 
nedenini, bunun gerçekten bu şeyin nedeni olduğunu ve bu şeyin başka türlü olamayacağını bildiğimizi 
düşündüğümüzde, o şeyi mükemmel bir şekilde anladığımızı düşünürüz.” demektedir. Schopenhauer, 
Aristoteles’in Metafizik’te temellendirmenin ya da ilkelerin farklı biçimlerinin tasnifini yaptığını, yeterince net 
olmasa da sağlam temelli bir sınıflandırma yapan Aristoteles’in tasnifin sekiz biçiminden söz ettiğini ve 
bunların herhangi bir şeyin olduğu ya da gerçekleştiği ya da bilindiği ilk şeyler olduğunu söylemektedir. Asıl 
İkinci Çözümlemeler’in ikinci bölümünde dört farklı temel türü ortaya koyduğunu da eklemektedir. İlgili 
kısımda Aristoteles “Dört neden vardır: Birincisi, bir şeyin neliğidir, ikincisi, bu şeyin zorunlu olarak olması 
gerektiği şeye yol açar; üçüncüsü bu şeyi ilk olarak hareket ettirir; dördüncüsü de bu şeyin amacıdır.” 
açıklamasını yapmaktadır. Schopenhauer bu açıklamalardan yola çıkarak Platon ve Aristoteles’in konuyu ilgili 
olarak belli bir yere kadar malumatlar verdiklerine değinmektedir (Schopenhauer, 2020: 42-44). 
Schopenhauer, öznel araştırmanın başlatıcısı ve böylelikle de yeni felsefenin babası olarak gördüğü 
Descartes’ın da kafa karışıklığı içinde olduğunu iddia etmektedir. Descartes’ın İlk Felsefe Üzerine 
Meditasyonlar’da yazdığı “Hangi nedenden dolayı var olduğu sorulamayacak hiçbir şey yoktur. Tanrı'nın var 
olmak için bir nedene ihtiyaç duymasından dolayı değil fakat onun doğasının sınırsızlığının, onun var olmak 
için hiçbir nedene gerek duymamasının nedeni (causa) veya mantığı (ratio) olmasından dolayı bu soru Tanrı 
hakkında bile sorulabilir.” ifadesinde yanıldığını açıklayan Schopenhauer, onun aslında Tanrı'nın sınırsızlığı 
bir tanıma temelidir, bundan da O'nun bir sebebe ihtiyacı olmadığı çıkar demesi gerektiğini söyleyerek 
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Descartes’ın “sebep” ve “tanıma temeli” arasındaki büyük farkın bilincinde olmadığını izah etmektedir 
(Schopenhauer, 2020: 47). Schopenauer, her ne kadar Tanrı ile dünyayı özdeş kabul ederek Descartes’ın 
düalizmini aşmaya çalışan Spinoza’nın da yanılgı içinde olduğunu ifade etmektedir. Descartes için sadece 
tanıma temeli olanı, Spinoza’nın gerçeklik temeli yaptığını ve böylece Descartes’in yarattığı karışıklığı 
sürdürdüğünü ileri sürmektedir (Schopenhauer, 2020: 55). Schopenhauer, yeterli temel ilkesini formel olarak 
bütün idrakin ve bilimin ana ilkesi haline getirenin ilk Leibniz olduğunu söylese de onun “herhangi bir şeyin 
ve her şeyin olduğu gibi olmasının ve başka türlü olmamasının daima yeterli bir temeli olması gerekliliğinden” 
başka söyleyecek bir şey bilmediğini de eklemektedir (Schopenhauer, 2020: 58-59). Wolff’tan temel ilkeyi iki 
ana anlama ayıran ve bunların ayrımlarını tartışan ilk kişi olarak bahseden Schopenhauer onun da yeterli temel 
ilkesini mantıkta değil de ontolojide ilerlettiğinden şikâyetçidir. Onun, kişinin, tanımanın yeterli temel ilkesini, 
sebep ve etki ile karıştırılmaması gerektiğinde ısrar etmekte olduğunu ancak ayrımı hala açıkça yapmayıp 
kendisi için karışıklığa neden olduğunu da ilave etmektedir (Schopenhauer, 2020: 59). Schopenhauer, her 
şeyden önce yeterli temel ilkesi özellikle nedensellik yasasıdır diyerek Hume’un bu nedensellik yasasının 
otoritesini nereden aldığını sormayı akıl eden ve bunun delillerini talep eden ilk kişi olduğunu dile 
getirmektedir. Akabinde Hume’un nedenselliğin sadece empirik olarak algılanan şeylerin ve durumların 
zamansal takip edişi ile bizim için alışkanlık olmuşluklarına dair sonucunun meşhur olduğunu fakat bunun 
yanlışlığını hissetmenin zor olmadığından söz etmektedir. Ona göre Hume’un en büyük katkısı Kant'ın 
transandantal idealizme yol açan derinlikli araştırmalarının itici gücü ve başlangıç noktası oluşturmuş 
olmasıdır ki transandantal idealizmden bizim bireysel olarak dünyaya bağlı oluşumuz gibi bütün olarak 
dünyanın da bize bağlı olduğuna dair görüş meydana gelmektedir (Schopenhauer, 2020: 63). Kant'ın yeterli 
temel ile ilgili açıklamaları Saf Aklın Herhangi Bir Yeni Eleştirisini Gereksiz Kılan Bir Keşif Üzerine başlıklı 
yazısı altında bulunmaktadır. Schopenhauer, Kant’ın bu çalışmada, mantıksal (biçimsel) tanıma ilkesi olan 
"her önermenin kendi temeli olmalıdır" ve transandantal (materyal) ilke olan “her şeyin kendi temeli olmalıdır” 
arasındaki ayrım konusunda ısrarcı olduğuna işaret etmektedir. O, tanıma temeli ve neden arasındaki ayrım, 
Kantçı okul tarafından üretilen birçok kitapta da yer aldığını söylemektedir. Ayrıca Kant’ın nedensellik 
yasasının a priori ve dolayısıyla da transandantal oluşuna dair ispatına karşı kendi fikirlerini sunacağını ve 
Kant’ı eleştireceğini bildirmektedir (Schopenhauer, 2022: 63-64).   

Schopenhauer genel haliyle yeterli temel ilkesinin ifade ettiği bağlantıyı şu şekilde ifade etmektedir: 

 

Dışsal ve içsel duyu (reseptivite) -anlama ve akıl- olarak ortaya çıkan idrak eden bilincimiz, özne ve nesneye 
ayrılır ve bunlar dışında hiçbir şey barındırmaz. Özne için nesne olmak ile tasavvurumuz olmak aynıdır. Bütün 
tasavvurlarımız öznenin nesnesidirler ve öznenin bütün nesneleri bizim tasavvurlarımızdır. Ancak şimdi bütün 
tasavvurlarımızın kendi aralarında kurallı bir şekilde ve a priori belirlenebilen bağları olduğu ortaya 
çıkmaktadır ve bu bağlantı vesilesi ile hiçbir şey kendi başına ve bağımsız olarak var olamaz ya da aynı şekilde 
kendi başına ve izole hiçbir şey de bizim için nesne olamaz (Schopenhauer, 2020a: 69).  

 

Özne ve nesne arasındaki ilişkiden hareket eden Schopenhauer’a göre özne idrak edendir, idrak edilen ise 
tasavvurdur. O, tasavvur ile nesne arasında bir fark görmez, onun için tasavvur ve nesne aynıdır. Schopenhauer 
tasavvurları türlerine göre dört tane olduğunu söyler ve her bir tasavvur dâhil olduğu alanda geçerli olan 
gerekçelendirmeye göre açıklanması gerektiğini vurgular.  

Schopenhauer, öznenin tüm tasavvurlarında zorunlu ve evrensel bağların dört biçimde kendini gösterdiğini 
açıklamaktadır. Dört farklı tasavvur türüne karşılık dört farklı yeterli temel ilkesinden söz eder. Bununla 
yapılan herhangi bir açıklamanın dört farklı temeller ve sonuçlar bağı olabileceğini ifade etmektedir. Bunlar 
(Aktaş, 2020a: 19-20).  

a. Algılanabilir ampirik dünyadaki tüm değişimler, sebeplerle açıklanır ki Schopenhauer buna “dönüşümün 
temeli” ya da “nedensellik yasası” demektedir. 

b. Her bir kaygı ya da kavramsal ilişkinin doğruluğunu teyit edecek temele Schopenhauer “tanıma temeli” 
demektedir. 

c. İçeriklerinden bağımsız saf ve boş algı nesnesi olan zaman ve mekânın kısımları birbirlerini 
koşullamaktadırlar; geometri (mekân) ve aritmetik (zaman) için temellendirmeleri bu koşullanmalar 
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belirler. Buradaki bağlantı asla değişmez dolayısıyla da Schopenhauer yeterli temel ilkesinin bu matematik 
ve geometri için geçerli olan biçimine “varlık temelli” demektedir. 

d. Davranışları açıklamak, sadece güdüler idrak edildiğinde mümkün olduğundan Schopenhauer bu alan için 
geçerli yeterli temel ilkesine “davranışların yeterli temel ilkesi” veya “güdüler yasası” demektedir. 

Görüldüğü üzere Schopenhauer, yeterli temel ilkesi ile dört tasavvur sınıfını ele alır. Bunlar; öznenin idrak 
yetisinin “saf duyu” olduğu a priori algı kalıpları olan zaman-mekân, öznenin idrak yetisinin “anlama” olduğu 
reel nesneler, öznenin idrak yetisinin “öz-bilinç” olduğu isteme ve öznenin idrak yetisinin “akıl” olduğu soyut 
düşüncenin ürünü kavramlardır. Bunlara karşılık gelen dört farklı yeterli temel ilkesinin biçimi ise zamanda 
art aralığın ve mekânda konumun ele alındığı varlık temeli, nedensellik yasasının incelendiği dönüşüm temeli, 
güdüler yasasının yer aldığı davranış temeli ve mantıksal çıkarımlara dair yasaların olduğu tanıma temelidir 
(Aktaş, 2020a: 21).  

Tasavvur yetinin ilk sınıfı, ampirik tasavvurlardır. Bunlar soyut kavramlara karşıt olarak algısaldırlar. 
Schopenhauer, Kant’ın bu ayrımını sadece formel değil tezahürlerde içeren materyallerle uyumlu olduğunu 
söyler. Bunlar zaman, mekân ve nedenselliğin yasalarına uygun şekilde ampiriktirler. Nitekim bu ampirik 
gerçeklik Kant’ın transandantal idealliğini1 yok etmez. Tasavvurların tek kalıbı zaman değildir. Eğer öyle 
olsaydı kalıcılık mümkün olamazdı. Bir nesnenin sürekliliğinden söz edebilmek için diğer nesnelerle olan 
ilişkisi göz ardı edilemez. O halde zamanla birlikte mekânda olması gerekir. Dönüşüm, zamanda mümkündür. 
Çünkü zaman da art arda sürekliliği vardır. Tasavvurun bu iki kalıbı (zaman ve mekân) temelde aynı değildir. 
Fakat biri olmadan ötekinin önemi yoktur. Bu tasavvurların birleşmesiyle anlama2 ortaya çıkar. Anlamada da 
ampirik gerçeklik yer alır. Fakat anlama için dış dünyanın tasavvuru göz ardı edilemez. Çünkü dış dünya, iç 
dünyanın nesnesidir (Schopenhauer, 2020a: 73-76). Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nde “mekân sadece ve sadece 
tasavvurdur; dolayısıyla bunun içinde olanı tasavvur kapsamak zorundadır ve mekânın içinde gerçekten 
tasavvur edilen dışında hiçbir şey yoktur. (Kant, 1993: 202-204) demektedir. Kant da Schopenhauer gibi 
öznenin gerekliliğini savunur aksi takdirde tasavvurun eksik kalacağını söylemektedir.  

Dönüşümün yeterli temel ilkesinde, nesneler sınıfı yer alır. Burada nedensellik yasası ortaya çıkar. Tasavvurda 
kendini ortaya koyan nesneler, başlayış ve bitişte birbiriyle alakalıdır. Bir veya birden fazla reel nesneler için 
hep bir öncesi olması gerekir. Bu kural hep böyle devam eder. Ortaya çıkan durumun ilki sebep, ikincisi ise 
etkidir. Değişim, nedensellik yasası ile iç içedir. Her etkinin sonucu değişimdir. Nedensellik zincirinin zorunlu 
bir başlangıca ihtiyacı yoktur. Her durum bir ötekini takip eder. Bu böylece sonsuza dek gider. Nesneler, biçim 
ve nitelikten önce maddeyi barındırır. Bu madde ne var olur nede yok olur. Nedensellik yasası da bu değişim 
durumlarıyla ilgilidir. Her değişim kendisinden önceki durum ile alakalı olduğundan aralarından zorunlu bir 
bağ vardır. Schopenhauer, yoktan varoluşu kabul etmez. Sebep ve etki arasında ilişki her zaman nedensellik 
yasasına tabidir. Tüm bu koşullu yargılar yeterli temel ilkesinin bir biçimidir. Sebepte etkiden zamansal olarak 
önce gelir. Nedenselliğin art ardalığından etkileşim ortaya çıkar. Kant bu kavramı sadece etkileşim değil 
karşılıklık olarak da çevirir. Nedensellik yasasında; eylemsizlik yasası ve tözünün devamlılığı hâkimdir. 
Eylemsizlik yasasında; değişim, azalma ve artma yer almaz. Fakat maddenin devamlılığında ise daima süren 
tözün devamlılığı durumu vardır. Töz, ne var olur ne de yok olur. O halde tözün miktarı da değişmez. Yani 
cismin biçimi ne durum alırsa alsın, nasıl bir değişiklik geçirirse geçirsin tözün miktarı sabittir. Fakat Kant da 
materyallerde bir an bile olsa yoktan var oluşun düşünülemeyeceği için materyallerin bir şekilde bir araya 
geldiğini söyler. Buradan sözü edilen nedensellik yasasının değişimlerinin bir yöneticisi olduğu anlaşılır 
(Schopenhauer, 2020a: 77).  

Nedensellik üç şekilde meydana gelir; sebep, uyarı ve güdüdür. Sebep, cansız doğayı belirler. Nitekim birçok 
bilimde bundan yararlanır. Uyarıda bilinçsiz bir kısım hâkimdir. Çünkü etki ve tepki denk değildir. Güdü, 
yapıp etmeleri yönlendirir. Güdüde bir zihin gereklidir. Hayvan da idrak edendir. Uyarı da ise bitki yaşam söz 
konusudur. Uyarı da bir temas gerekliyken güdü de algılayan bir zihnin olması yeterlidir. İnsan zihnin de ise 
soyut idrak etme yer alır. Çünkü insan akıl (vernunft) sahibi bir varlıktır. Akıldan dolayı insanda seçme 

 
1   Kant, Transandantal Estetik’te “yeterli olarak tanıtlamıştık ki uzayda ya da zamanda sezilen her şey, dolayısıyla bizim için olanaklı bir deneyimin tüm 
nesneleri görüngülerden başka bir şey değildirler, eş deyişle yalnızca tasarımlardırlar ki, uzamlı varlıklar olarak ya da başkalaşımlar dizisi olarak 
tasarımlandıkları yolda, düşüncelerimizin dışında kendilerinde temellenmiş bir varoluşları yoktur. Bu öğretiyi Transandantal İdealizm olarak 
adlandırıyorum.” demektedir (Bkz. Kant, 1993: 255).  
2 Schopenhauer, İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya adlı eserinde, anlama kavramını Verstand olarak alır. Anlamanın tek işlevi vardır o da kavram 
oluşturmak ve bunları birbirine bağlamak. Duyuların sunduğu ham materyale sebep olan etki bağını kurar. Bu anlama tüm hayvanlarda vardır (Bkz. 
Aktaş, 2020b: 33).  
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özgürlüğü vardır. Seçmeden sonra algının oluşabilmesi için temelden anlama yer alır. Anlamanın da 
gerçekleşmesinde nedensellik ve saf duyu (zaman ve mekân) temelde yer alır. Tüm değişimler de bu zaman 
içerisinde var olur. O halde beden hissiyatı a priori şekilde anlar. Hissiyat, sinir uçlarındaki etki sayesinde 
kavrar ve dışarıdan bu şekilde ulaşır. Beden de bu şekilde olduğu gibi her şeyi öznel şekilde kavrar. Beden, 
nedensellik yasasının ilk uygulanmasında verileri ortaya koyar. Çünkü bu beden diğer tüm nesnelerin 
algılanmasında başlangıç noktasına sahiptir. Bundan dolayı Schopenhauer, bedeni dolaysız nesne olarak 
tanımlar ve sebepler zinciri idrak eden öznenin o anki bedenle ilişkili olduğu da anlaşılır (Schopenhauer, 
2020a: 92-94).  

Anlamanın gerçekleşmesinde, kavramlar veya kelimelerle değil sezgisel bir şekilde işler. Nesnel algı için iki 
duyu önemlidir: dokunma ve görme. Çünkü diğer duyular öznel kalabilir. Duyma veya kokuda kişiler farklı 
bir şekilde hissedebilir. Örneğin, kör biri müzik dinlerken enstrümanların nesnel fikrine sahip olamaz. Ses bizi 
sebeplere götürmez ve anlama da temel bir yer vermez. Çünkü kör biri dokunma sayesinde nesneyi bilebilir. 
Dokunma ve görme net bir algıya götürmez ama ham materyali sunar. Cisimlerin boyutları, şekilleri, 
mesafeleri algıya sunulur. O halde zaman, mekân ve nedensellik dışarıdan gelmez. Bunlar dokunma ve görme 
ile bağ kuramaz. Çünkü bunlar zihinsel durumlardır. Görme duyusunda mekân kalıbı ile zenginlik ortaya çıkar. 
Görünür nesne her bir noktayı diğerine iletir. Görme öznel olsaydı o zaman nesneyi düz algılamazdık 
(Schopenhauer, 2020a: 98-112).  

Dördüncü anlama işleminde nesnelerin özneye olan mesafesi yer alır. Mesafe anlamada etkilidir. Çünkü görme 
açısı bu mesafe de yer alır. Bir nesnenin boyutu veya mesafesi farklı olabilir. Özne, mesafenin önceden 
bilincine sahipse o nesneyi idrak edebilir. Zihinsel olmasının ve salt bir his olmasının nedeni, karşıdaki nesne 
her ne kadar küçük görülürse görülsün nesnenin boyu tahmin edebilir. Anlama eğer zaman, mekân ve 
nedenselliğe a priori biçimde sahipse görmenin birçok sürecini ayrıntılı şekilde ortaya sunar. Anlama, soyut 
idrak olmadan da dolaysızca tamamlar. Duyular ve zihin arasında bir ayrım gereklidir. Duyarlılık, zihin 
değildir. Zihin aslında görür ve duyar. Çünkü göz görme duyusuna sahip olsa bile beyindeki loblar çıkarılırsa 
görüş kaybolur. Asıl anlama akıldır da diyemeyiz. Bunun nedeni akıl herkeste olsa da anlamanın 
olamayacağıdır. Ancak ayrım ve idrak sezgisel olarak sağlanır. Yoksa öncüller kime verilirse verilsin sonuca 
ulaşılabilir. Nedensellik yasası, bütün ampirik algının ilk koşuludur. Bununla birlikte dışsal deneyim 
sağlanabilir (Schopenhauer, 2020a: 116-125).  

 

2.  SCHOPENHAUER’DAN KANT’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER  

Schopenhauer eleştiri oklarını Kant’a yöneltmeden önce onun bir dahi olduğunu kabul eder. Hatta onun 
kıymetinin tam bir hesabını vermektense onun hatalarını ve yanlışlıklarını göstermenin daha kolay olduğunu 
söylemektedir. Onun eksikleri ilk bakışta fark edilebilir, ama onun eserleriyle felsefe tarihine bastığı mühür, 
mükemmelliğinin tükenmezliği yüz yıllar boyunca eskimeden yol gösterici olmaya devam edecektir. Kant’ın 
kendi övgülerine ihtiyaç duymadığını da hemen ilave eden Schopenhauer onun eserlerinin zaten sonsuza dek 
üstadını öveceğini ve bu vesileyle Kant’ın ruhunun bu dünyada daima yaşayacağını ifade eder. Schopenhauer 
için gerçek ve ciddi felsefenin Kant'ın bıraktığı yerden başladığı hemen fark edilebilir. Kant'ın zamanından 
kendine kadar olan zaman diliminde felsefede bir şey olduğunu görmediği için doğrudan Kant’a bağlandığını 
da açıklar (Schopenhauer, 2020b: 581-582). 

Kant,  kendisinden sonraki dönem üzerinde belirleyici etkileri olan bir isimdir. Modern felsefenin gidişatına 
uygun olarak epistemolojiyi ön planda tutan Kant, kendisinden önceki rasyonalizm ve ampirizmden önemli 
gördüğü öğeleri alarak kendine özgü bir epistemoloji geliştirmiştir. Özellikle Hume sayesinde dogmacı 
uykulardan uyandığını söyleyerek bilgilerini tekrar gözden geçirir. Hume’dan aldığı dış dünyanın 
bilinemeyeceği görüşünü benimseyen Kant’a göre de kendinde nesne bilinemezdir. İnsan duyumladığı gibi 
nesneyi bilebilir, yani bilgi duyumlarla sınırlıdır. Onun için duyumlar dünyası fenomen, düşünülür dünya ise 
numendir.  Fenomen-numen ayrımı, Descartes’ tan miras kalan anlık-fiziksel dünya ayrımıdır. Numenlere 
fiziksel ya da herhangi bir nitelik yüklenememesi ve numenin bilinemezliği Kant’ın özgünlüğünü oluşturur 
(Denkel, 2003: 282).  

Schopenhauer, İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya adlı eserinin birinci kitabı olan Tasavvur Olarak Dünya’ya 
“Dünya benim tasavvurumdur.” cümlesi ile başlar ve bunu yaşayan ve idrak eden her varlık için geçerli bir 
hakikat kılar. Ona göre insanı çevreleyen dünyanın yalnızca bir tasavvur olduğu ve onu tasavvur edene bağımlı 
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olduğu şüphesizdir. Schopenhauer için eğer herhangi bir hakikate a priori denilecekse o, bu olmalıdır. Bütün 
mümkün ve düşünülebilir deneyim kalıbının ifadesi bu hakikattir ve mekân, zaman ve nedensellik kalıplarını 
öncelediği için daha kapsayıcıdır. Schopenhauer’da idrak edilebilir ne varsa tasavvurdur; diğer bir deyişle, 
bütün bu dünya sadece özneye bağlı olan nesnedir, algılayanın algısıdır. Bu hakikat, şimdi olduğu gibi 
geçmişte de geçerlidir ve gelecekte de geçerli olacaktır. Her şeyi belirleyen mekân ve zaman kalıpları için bile 
geçerlidir. Bu dünyaya ait olan ve olabilecek ne varsa kaçınılmaz biçimde özneye bağlıdır ve sadece özne için 
vardır. Dünyanın tasavvur olduğu kesinlikle yeni bir hakikat değildir, Descartes ile başlayan düşüncelerde de 
mevcut olmasına rağmen Schopenhauer, Kant’ın ilk hatasının bu kuralı ihmal etmesi olduğunu söylemektedir 
(Schopenhauer, 2020b: 69-70). Schopenhauer’da dünyanın diğer yönünü de isteme oluşturur. Dünya bir 
yönüyle tamamen tasavvur iken, diğer taraftan tamamen istemedir. Schopenhauer bu ikisine de ait olmayan, 
kendinde nesne olan bir gerçeklik, sadece uyduruk bir hayaldir ve felsefede böyle bir şeyi kabul etmek, 
yanıltıcı ışıkları kendine pusula edinmektir demektedir. Bu noktada Kant'ın kendinde şeyi bile fark edilmeden 
kendinde nesneye evirilerek bozulmuş olduğunu belirtmektedir (Schopenhauer, 2022b: 71).  

Schopenhauer’a göre Kant deneyimde zorunlulukla hükmeden yasaların varlığın kendisine dair çıkarım yapıp 
açıklamada uygulanamayacağını göstermiştir. Dolayısıyla bu yasaların geçerliliği görecelidir, kurulu ve 
mevcut olan deneyim dünyasından sonra ortaya çıkarlar. Bu nedenle dünyanın ve kendimizin varlığını 
açıklamak için bu yasalar yol gösterici olamazlar. Schopenhauer Kant’tan önceki bütün Batılı filozofların onun 
yeterli temel ilkesi adı altında topladığı (nedensellik, çıkarım ve bunların yanında zaman ve mekân) ve bütün 
tezahürleri birbirlerine bağlayan yasaların mutlak olduklarını ve hiçbir şey tarafından koşullanmadıklarını, 
bunların ebedi hakikatler olduklarını ve dünyanın kendisinin sadece bunların sonucunda ve bunlara uygun 
olarak var olduğunu sandıklarını ve dolayısıyla da dünyanın bilmecesinin çözümünün bunlar olduğuna 
inandıklarını açıklamaktadır. Kant ise bu yasaların ve dolayısıyla da dünyanın kendisinin öznenin idrak tarzına 
göre koşullandığını göstermiştir. Kant’la birlikte zaman algısı artık dışarıda değil bizzat içimizdedir. Kant; 
zaman, mekân ve nedensellik yasasına göre her şeyin şekillendiğini söyler (Schopenhauer, 2020b: 588-590). 
Buradan çıkan sonuç metafiziğin imkânsız olduğu ve bunun yerine saf aklın geçtiğidir. Kant bu şekilde 
dogmatik fikre galip gelir; “Metafiziğin kaynağı asla ve asla deneyime dayanmaz; metafiziğin temel ilke ve 
kavramları asla ne içsel ne de dışsal deneyimden alınabilir.” (Akt. Schopenhauer, 2020b: 597) demektedir. 
Fakat Schopenhauer’a göre dünya ve kendi varlığımız kendini bir bilmece olarak sunar. Kant’tan önceki 
filozoflar metafiziği ve idraki özdeş olarak görmektedir. Onlar için dünyadaki bilmecenin çözülebilmesi için 
dünyanın anlaşılmasından yola çıkılmalıdır. Schopenhauer’ın materyallerini oluşturan Kant’ın metafizik 
sistemini yıkmasıdır. Fakat Kant’ın yer yer dili bulanık ve anlaşılmazdır. Bunun belki de nedeni düşünce 
derinliğinden kaynaklıdır. Schopenhauer Kant’ın bu kadar açık ve net ifadeleri ortaya koymamasının 
nedenlerinden birinin de Kant’ın ne istediğini tam anlayamamasıdır. Çünkü yabancı ve karmaşık ifadeleri 
Kant, skolastik felsefeden alarak kendi amaçları doğrultusunda bir araya getirmiştir. Kant anlama, kategoriler, 
deneyim ve diğer ana kavramlarda bunu yapmaktadır. Kant bu karanlık ifadeleri koymaya devam ettikçe bu 
hataya düşmeye devam etmiştir. Nitekim onun yanlış anlaşılmasının temelinde de bu karanlık ve belirsiz 
ifadeler yer alır. Kant’ın ardından gelen Fichte ve Schelling de bu belirsizlikleri dikkate almayıp uygulamaya 
devam etmişlerdir. Eğer konu tam olarak anlaşılsaydı o denli kararlılıkla anlatılırdı. Bundan dolayı Kant’ın 
sade bir filozof olduğunu söyleyemeyiz (Schopenhauer, 2020b: 599-600).  

Kant’ın zaman ve mekânı izole ederek her şeyin algıyla bize verdiğini söylemesi onu mantıksal bir tablo 
oluşturmaya iter. Kant bu tablodan kategoriler bölümünü ortaya koyar ve salt kategorileri ele alırken aslında 
kavramlardan söz eder. O, bu tabloyu savunabilmek için yoğun bir laf kalabalığına girmekten çekinmemiştir. 
Tabloda sezginin aksiyomları, algı öncelenmeleri, deneyim analojiler ve deneyim düşüncelerinin 
postulatlarından bahseder. Kant algısal idrağı göz ardı ederken, sezgisel idrağı sadece matematikte 
değerlendirir. Soyut düşünceye ise tamamen odaklanan Kant, içerik bakımından zengin bir ilke ortaya koyar. 
Ortaya çıkabilecek yargılar, ancak kelimelerin kombinasyonundan gelir. Kant, salt yargıyı anlamanın bir yetisi 
olarak görür. Yani mantıksal çıkarımdır. Kant, anlam üzerine birden fazla tanım ortaya koyarak aslında kavram 
üzerinde henüz kesinleşmiş bir tanımın da olmadığının kanıtıdır. Örneğin, anlama tasavvurlarının kendisini 
çıkarma yetisidir (Kant, 1993: 66)  bir diğer anlama tanımı ise, anlama genel olarak idrak yetisidir (Kant, 1993: 
112).  Schopenhauer, Kant’ın kavramlarda birden çok tanıma yer vermemesini eleştirir.  Çünkü bu şekilde 
birden fazla tanımın yapılması kafa karışıklığına ve kavramın anlaşılmamasına neden olur. Schopenhauer’a 
göre Kant kendi sistemini kurmadan önce kavramları net bir şekilde tanımlamaması onun bir eksikliğidir. 
Çünkü Schopenhauer kendi sistemini ortaya koymadan önce hangi kavramdan neyi kast ettiğini önceden 
belirtir ve sistemini bu kavramlarla oluşturur. Kavramlar, tasavvurların ihtiyaç bölümünü karşılar. Zihin 
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sıklıkla kavramları düşünür. İnsanın düşünceleri yeri gelir mekân ve zamanı da görmezden gelebilir. Fakat 
dikkat edilmesi gereken şey kavramlarla hayali imgenin karıştırılmamasıdır. Kavrama sahip olmadan, hayali 
imge de gerçekleşmez. Buna karşıt olarak Kant, eğer köpek düşünüldüğünde köpek kavramının bilincinde olup 
olmadığını öncelikle akılla mı yoksa resmi bir tasavvurla elde edilip edilmediğinin araştırılması gerekliliğini 
öne sürer. Düşünmenin temelinde ya kelimler ya da hayali resimler gerekir. Kavramlar, algısal tasavvurlara 
karşıt gelen soyut tasavvurlardır. Fakat bu kavramlarda algısal tasavvurlardan türetilir. Güdüler ise soyut 
tasavvurlarla meydana gelir. Seçim de güdülerin çatışmasından ortaya çıkar. Her soyutlanmış özellik (tıpkı 
suyun parçalarına ayrılamaması gibi) kendi başına düşünülebilir ama kendi başına algılanamaz. Bundan dolayı 
bir kavram, algılanmış olandan daha azdır. Mümkün olan her kavram, cisimdir. O halde her kavramın kendine 
ait küresi vardır. Soyutlama arttıkça, düşünülen şeyde azalır. Örneğin, cevher, şey… gibi. Schopenhauer, bu 
kavramları boş ve çorak olarak görür. Eğer tasavvurlar kavramla sabitlenmezse bilinçte yer edinemezler. 
Aklın, bu şekilde soyutlama yetisi vardır. Fakat Kant’ın “Algı nedir?”, “Düşünce nedir?”, “Kavram nedir?”, 
“Akıl nedir?”, “Anlama nedir?” gibi soruları ihmal etmesi onu diğer konularda da birçok şeyi göz ardı etmeye 
itmiştir (Schopenhauer, 2020b: 606).  

Kant, özne varsa nesne vardır düşünce biçiminde özne olmadan nesnenin de bir öneminin olmadığı fikrini 
ortaya koyarak, dış dünya ile özneyi temellendirir. Özne, nedensellik yasası ile zihnimizi belirli bir düzene 
sokar. Duyu hissiyatı da şüphesiz özneldir. Hatta bu durum mekân içinde geçerlidir. O halde hiçbir şey zorunlu 
bir varsayım değildir. Ampirik algı bizim salt tasavvurumuzdur. Fakat Kant, kendinde şeyin kökeninde bir hata 
yapar. O, soyut ile idrağı birbirinden ayırarak hatasına başlar. Çünkü bu saçma ayrım kafa karışıklığına yol 
açar. Schopenhauer, kategorilerin esas nesnesinin algısal tasavvur ve kavram olmadığını söyler. Kant, algıya 
ait salt kalıplardan söz ederken tekrar hata yapmaktadır. İdrakin iki kaynağı olduğunu söyleyen Kant, ilkinde 
tasavvurları alma ikincisinde ise tasavvurlar yoluyla nesneyi idrak etmektir, demektedir. Yani ilkinde nesne 
bize kendini sunar ikincisinde ise biz nesneyi düşünürüz. Schopenhauer ise bunun yanlış olduğunu söyler. 
Çünkü Kant’ın dediği doğru olsaydı dışardan bize tek bir tasavvur gelirdi. Fakat mevcut olan nesne tam olarak 
mekân ve zamanda yer alır. Kant, düşünceyi algıya taşıyarak kafa karışıklığına sebep olur. O, algısal tasavvurla 
soyut tasavvuru karıştırmıştır. Algının düşünmeye ihtiyacı olmadığını ve algının bize verili olduğunu 
söylemektedir. Fakat bununla ilgili net bir açıklama yapmaz. Kategorilerin nesneleri algılamada bir belirlenim 
olduğunu ifade eder. Algının çoğunluğu da zorunlu olarak bu kategorilerin altında bulunur. Kategoriler, algı 
nesnelerinin a priori idrakleridir. Fakat doğa da art arda bir olayın olduğunu ve eş zamanlamanın da algısal 
olması salt bir soyut düşüncenin olmadığının gerçeğidir. “Deneyimsel algı bize verilidir.” cümlesi ile kendi 
sistemini zayıflatır. Çünkü algı nesneden farklı bir şey olmalıdır. Kategoriler, nesne olmayan kavramları algıya 
işler. Schopenhauer, nesnenin daima algı için olduğunu belirtir. Bunun yokluğunda ise imgelem yoluyla 
kavranır. Bu nesneler de algısaldırlar. Kant ise algı yetisi olmadan nesneyi düşünmeye çalışıp anlamayı ister. 
Algıyı düşünmeden ayırır. Fakat ampirik olan şeyler nesnedir ve bunlar algımızdadır. Herhangi bir özneye 
ihtiyacı olmayan obje kendinde olan objedir. Kant buna dayanarak üçlü bir ayrım yapar: Tasavvur, Tasavvurun 
Dünyası ve Kendinde Şey. Tasavvur duyumsamanın işidir, tasavvurun dünyası anlamanın, kendinde şey ise her 
tür idrakin ötesidir. Fakat Kant tasavvur ve tasavvur dünyası arasında temel bir ayrım ortaya koymaz. Bunun 
nedeni tasavvurun gerekçelendirilmesinin eksik kalmasıdır. O, ampirik algıyla ilgili bir veri vermemesi 
ardından ampirik algıyı verili olarak görmesi onu eleştirilere mahkum eder. Ampirik algı ile salt duyusalı 
özdeşleştirmiştir. Buna rağmen hala tasavvur meydana gelmez. Kant, anlamayı salt düşünme olarak görür ve 
algıyı dışarda tutar. Bu da onun başka bir hatasıdır. Eğer Kant’ın dediği gibi deneyim a priori olsaydı, a priori 
birçok belirlenim ortaya çıkardı. Onlar da zaman ve mekân gibi sökülüp atılamazdı ve onun bir parçası olurdu 
(Schopenhauer, 2020b: 610-620). Sadece bunu sağlamayan bir belirlenim varsa o da nedenselliktir. Madde 
tamamen nedenselliğe dayanır. Materyaller nedenselliğe bağlı kalarak bir koşul içine girer ve bunun sonucunda 
anlama algıyı mümkün kılmış olur. Fakat nedensellik yasası dışında bir deneyim imkânı olmaz. Bu da Kant’ın 
kategorilerindeki hatanın nedenini açıklar. Eğer Kant ne demek istediğini net şekilde ifade edebilseydi Saf 
Aklın Eleştirisi’ni ikinci kez tekrar gözden geçirmezdi. Transandantal Estetik’te Kant tüm bilinci şaşmadan 
ispatlar iken Transandantal Analitik’de salt varsayımları ele alır. Kant her açıklama yapmaya başladığında 
mutlaka nedensellik yasasına değinir. Fakat bunun dışında kalan on bir kategori kör bir penceredir. Kant’ın 
ortaya koyduğu; “Objelere yönelik sadece kavramlar vardır, algılar yoktur.” cümlesine karşın Schopenhauer; 
“objelerin sadece algı için olduğunu ve kavramlarda bu algıdan yapılan soyutlamadır.” (Schopenhauer, 2020b: 
519-625) demektedir. Eğer yargı bir idraki ifade ediyorsa bunun yeterli bir temelinin olması gerekir. Bu 
özelliği vesilesiyle de doğru yüklemine haiz olurlar. Dolayısıyla doğruluk bir yargının, bunun temeli olarak 
adlandırılan kendinden farklı bir şeyle alakasıdır (Schopenhauer, 2020a: 167). Bir yargının temelinde ondan 
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ayrı olarak başka bir yargı ile temellendirilebilir. Bu doğruluk, mantıksal olmalıdır. Düşünce yasası diğer 
yargılara dayandırılarak oluşmuştur. Bunlar:  

 Özdeşlik İlkesi 

 Çelişmezlik İlkesi 

 Üçüncü Halin İmkânsızlığı İlkesi 

 Yeterli Temel İlkesi 

Bu yasalar herhangi bir kanıta ihtiyaç duyulmadan doğru olarak kabul edilir. Yargının temelinde, duyunun 
olanakları gereklidir. Eğer yargı empirik deneyime dayanıyorsa o yargı dolaysız empirik doğruluktur. Bunun 
dışında, metamantıksal doğruluk3 yargının bir diğer temellerinden biridir. Ele alınan yasalar, tüm zihin 
koşullarını idrak eder. Özne kendisini idrak edemez. Çünkü özne kendisini idrak ederse yasaları da dolaysız 
bir şekilde idrak eder. İnsan idrak ettiğinde kanıtlama, çürütme, tartışma veya çıkarım yapma gücüne sahip 
olur. Kant bunu yapan insanın idelere sahip olduğunu söyleyerek aklın idelerini yanlış şekilde ele alır. Çünkü 
bunlar ispatlanamaz ve teorik olarak da geçersizdir. Schopenhauer bu kavramların gereksiz ve boş olduğunu 
düşünür. Aklın belirli kalıpları vardır ve akıl bunun dışında başka bir şey değildir. Akıl,  tutarlı ve mantıklı 
olmakla eşdeğerdir. Kant’ın ortaya koyduğu pratik ve teorik akıl, metafiziksel içeriklerinden dolayı onu hataya 
sürükler. Fakat Kant hiçbir zaman koşulsuz buyrukları bir olgu olarak değerlendirmez. Schopenhauer, birçok 
kişinin Kant’ı anlamadığını buna bağlı olarak onun “ahlak yasası” adını verdiği koşulsuz buyruğu bir olgu 
olarak göstermeye çalıştıklarını iddia eder. Koşulsuz buyruklar ayakta kalamayacağı için ahlak yasasının da 
istemedeki özgürlüğe yer vermez.  Kant her ne kadar Tanrı’yı ispat etmeye çalışsa da bu çaba yetersiz ve işe 
yaramazdır (Schopenhauer, 2020a: 180-189).  

Kant, zaman ve mekânın a priori olduğunu söyleyerek bir keşifte bulunur. Bu keşif, ampirik algının altında 
yatan a priori algıdır. Nasıl ki transandantal estetik matematik için a priori ise, Kant bir benzerini mantıkta da 
uygular. Bu şekilde transandantal estetik, transandantal mantık için simetri olur. Kant bu bilgiye hapsolduğu 
için saf araştırma ve gözlem yapmamıştır. O, artık varsayımlar üzerine kendi düşüncelerini aramaya başlar. 
Fakat bu varsayımlar ona ihanet eder. Kant varsayımlardan çıkan imgelere “şema” demektedir. Ampirik olarak 
edinilen kavramlar soyut düşünce ile duyular vasıtasıyla net algılardadır. A priori düşünme ile saf anlama da 
benzer bir şemalaştırma ile –a priori olarak- vardır. Schopenhauer için bu bölüm belirsizdir. Çünkü bunu 
okuyan her kimse bir şey anlamamış ve bilge de olmamıştır. Kant, a priori şemasını, ampirik şemalaştırmaya 
benzetir. Kant, tasavvur yetisini bu şemaya yerleştirerek çeşitli karmaşıklığa sebebiyet verir. Kant’ın 
“Düşünüyorum bütün tasavvurlarıma eşlik edebilmek zorundadır.” cümlesi apodiktik bir ifadedir. Çünkü o, 
bir eliyle sunduğunu diğer eliyle geri almıştır. Düşüncenin tüm tasavvur ile zorunlu tutulması gerektiğini 
söyleyerek onun yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermiştir. Örneğin, özne yoksa nesne de yok olarak 
anlaşılabilir. Eğer durum böyleyse bu da yanlış bir ifadedir. Nitekim Kant bütün düşünme teorisini yargılar 
tablosuna dayandırır. Kant, bütün düşünsel idrakini tek kalıba dayandırır ve bunları soyut kavramlar olarak 
görür. Bu akla has bir durumdur. Algısal dünya, düşünsel idrakin yokluğunda ortaya çıkar. Düşüncenin kalıbı 
farklı bir dünyada olsaydı buna yine uyardı. Çünkü yargılar tablosu tümevarımla meydana gelir. Fakat Kant’ın 
ortaya koyduğu yargılarda birçok hata vardır. Bunlar şu şekilde izah değerlendirilebilir (Schopenhauer, 2020b: 
663-664):  

 Yargıların niceliği, kavramların özüyle ilgilidir. Bunlar sadece akla dayanır. Örneğin, ağaç kavramı öznel 
ve evrensel yargı ile ayrılabilir. Yani: Bütün meşelerin mazısı vardır ve bazı ağaçların meşe mazısı vardır 
gibi. Kant bunun dışında ‘Bu ağaçta meşe mazısı vardır.’ diyerek özel bir kategori de üretir.  

 Yargıların niteliği, tamamen akıl sınırlarıyla kalır. Fakat algıyı mümkün kılan herhangi bir anlama yasasını 
ima etmemektedir. Kant, kavramları birleştirme ve ayrıştırmada yeni yargı imkânını ortaya koyar. Anlama 
vasıtası, anlama için meydana gelince algı da tamamlanmış olur. Kant bunun dışında sonsuz yargıları ekler. 
Bu eklemenin nedeni skolastiklerden kaynaklıdır. Kant bunu ustaca uydurarak kendi simetrik mimarisi için 
kör bir pencere yapar.  

 
3 Metamantıksal doğruluk, tüm düşüncenin akılda yer alan biçimsel koşulları da bir yargının temeli olabilir (Bkz. Schopenhauer, 2020a: 170). 
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 Hipotetik yargı, yeterli temel ilkesinin soyut ifadesidir. Hipotetik yargı düşüncenin esas kaynağıdır. Kant 
bunu nedensellik ilkesine bağlasa da bu böyle değildir. Çünkü saf anlamanın tek idrak kalıbı yeterli temel 
ilkesinin bir biçimidir.  

 Kategorik yargı biçimi, en gerçek esas yargıdır. Hipotetik ve ayrıştırıcı bağlantı yargının özel formu 
değildir. Burada kavram kombinasyonları mevcuttur. Hipotetik form, birbirleriyle olan bağlılıklarını, 
ayrıştırmacı form ise uyuşmazlıkları gösterir. Kant özel kategoriler haline getirerek yargıların niceliğini 
oluşturur. Bunun altından Kant kategori alt basamakları oluşturur. Fakat Kant’ın kategorik yargılarında 
hatalar vardır. Çünkü yargının değerleri; mantıksal, empirik ya da transandantaldır. Örneğin, ‘su kaynıyor’, 
‘isteme karar verir’ veya ‘ayırt etmek zordur’ cümleleri hepsi aynı mantıkla ortaya çıkar. Bu da soyut 
idrakin kusurundan kaynaklıdır.  

 Ayrıştırıcı yargılar, üçüncü halin imkânsızlığıyla alakalıdır. Bu nedenle tamamen saf akla ait olup olmadığı 
kavranamaz. Her ne kadar Kant, ortaklık ve etkileşim kategorilerini ortaya koysa da burada birbirini 
dışlayan ifadeler olduğunu söylemek gerekir. Çünkü bu iki mutlak birbirine zıttır. Schopenhauer ise Kant’ın 
ele aldığı etkileşim kavramını ret eder. Çünkü insanlar bu kavramı kullanmaktan hoşnut olsalar da aslında 
gerçek olan bu kavramın boş olduğudur.  

 Modalite kategorileri, diğer kategorilere göre daha avantajlıdır. Olanaklılık, mevcutluk ve zorunluluk 
kavramları apodeiktik yargılara yol açar. Bu kavramların elverişsiz idrak kalıpları doğru değildir. Aslında 
bütün idrakler, a priori kalıp olan yeterli temel ilkesinden gelir. Schopenauer için “zorunluluk” kavramı ile 
“verili bir temele göre sonuç” birbiriyle özdeştir. Zorunluluk kavramı, yeterli temel ilkesinin kullanımı ile 
ancak ortaya çıkar. Rastgelelik ise zorunluluğun reddidir. Rastgelelik kavramı negatiftir ve bunu sadece 
yeterli temel ilkesi yerine getirir. Kant, ortaya koyduğu “zorunluluk” ve “rastgelelik” kavramlarını 
karıştırır. Aslında bir şeyin temeli verilirse sonucu da zorunludur. Zorunluluğu, mutlak zorunlu olarak gören 
Kant, bir şeyin sonucunun da zorunlu olarak gösterir. Fakat bu saçma bir fikirdir. Kavramın kendisi ile 
çelişmesini mutlak zorunlu olarak ortaya koyan skolastik düşünceye karşın Kant da “Saf Aklın 
Eleştirisi’nde yer verir. “Rastgele, yokluğu mümkün olandır.” diyen Kant çelişmeye doğru adım atar. 
Çünkü böyle bir şey imkânsızdır. Kant’ın öğretilerinin zayıflığı karmaşık cümlelerde işin içinden 
çıkamayınca anlaşılır. 

Kant, kategoriler başlığı altında, zaman ve mekândaki her türlü fiziksel ve ahlaki nitelikleri inceler. Fakat 
bunlar Schopenhauer için keyfi bir adlandırmadır. Tözün kalıcılığı da devam ve içkinlik kategorileriyle 
ilişkilendirilir. Metafiziksel ilkenin mantıksal kalıba dayandırılması tamamen yanlıştır. Çünkü zaman sabit 
değildir. Zaman akıp gider. Kant’ın argümanları çürüktür ve onu çelişkilere sürükler. Devamlılık ve içkinlik 
eş zamanlı olsa bile mekân ile birbirinden ayrılır. Töz, a priori bir iç görüye dayanır. Bunlar deneyimle 
ilişkilendirilemez. Sadece madde de anlama vardır fakat zaman elle tutulamaz. Schopenhauer, transandantal 
analitiği de reddeder. Kant’ın soyut, söylemsel ve sezgisel idrak arasında ayrım yapmaması onu hep hataya 
sürüklemektedir. Schopenhauer için Kant’ın nesneleri fenomen ve numen olarak ayırması korkunç bir iddiadır. 
Kant, algısız kavramların boş olduğunu iddia eder. Çünkü bunlar tamamen hakikatin zıttıdır. O, burada algısal 
ve soyut olanı karıştırır. Hissetme, düşünce ve algıyı birbiriyle ilişkilendirir. Çünkü objeler algı nesneleridir 
düşünce nesneleri değildir. Düşünme, nesneden bağımsız bir idrak ortaya koyamaz. Onun ortaya koyduğu 
düşünme kategorilerde yer alan; nitelik, nicelik, modalite ve yeterli temel ilkesi ortaya çıkan ilişki de yer alır. 
Kant düşünceyle algıyı karıştırınca kategorilerin gramer kalıplarını türetir. O dilin, algıyla alakalı olduğunu 
düşünür (Schopenhauer, 2020b: 664). 

Schopenhauer, Kant’ın Transandantal Diyalektik’te aklın idelerini açıkladığını belirtir. Schopenhauer’e göre 
Kant, ilkeyi saf kavramlarla ilişkilendirir. Fakat saf kavramlar da olsa sentetiğin de olması gerekir. Fakat bu 
imkânsızdır. Çünkü sadece analitik kavramlar saf kavramlardan gelir. Sentetik bir yargı salt kavramlardan 
ortaya çıkmaz. Kant’ın ilkeleri karanlık, bulanık ve belirsizdir. Yeterli temel ilkesiyle soyut ifadeler idrakten 
ödünç almış ve dolaylıdırlar. Buna göre sonuçlar da dolaylıdır. Aslında gölgenin gerçek nesnelerle alakası 
yoktur. Aklın sözde ilkesi de bu gölgeyi kullanır. Koşulsuz olan yeterli temel ilkesinden ortaya çıkmaz. Kant, 
akıl ilkesini objektif olarak geçerli görmez, aklı öznel olarak koymak ister. Bununla birlikte üç ilişki kategorisi 
sunar. Bunlar: ruh, dünya ve Tanrı’dır. Fakat bu kavramlar çelişiktir. Üçünden ikisi diğerinin koşulu 
durumundadır.  Tanrı, ruh ve dünyanın koşuludur ve bu üç kavrama akılla ulaşılmaz. Kant, “Bunlar insanın 
değil, saf aklın sofistikleridir ve en bilge insan bile bunlardan kurtulamaz; belki çok çaba harcadıktan sonra 
kendisini hatadan koruyabilir, ancak kendisi ile sürekli takılıp dalga geçen yanılsamadan tamamen 
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kurtulamaz.” demektedir. Maddi olan sadece soyut düşünülebilir fakat algılanamaz. Töz bu maddeden ayrı bir 
soyutlamadır. Madde, töz kavramının alt türüdür. İdeleri, dört kategori altından incelemek mümkündür. 
Bunlar; nicelik, nitelik, ilişki ve modalitedir. Modalite Kant tarafından eklenir. Dolayısıyla özgürlük kavramı 
da ortaya çıkar. Buna bağlı olarak üçüncü ve dördüncü çalışma totolojik bir yapıdadır. Schopenhauer Kant’ın 
değindiği tüm antinomileri bir safsata olarak görür. Çünkü ispatların kendi içerisinde öznel temeller vardır. Bu 
akıl yürütmede zayıf olan bireyler yer alır. Dünyada mevcut bütün içinde sınırlamalar vardır. Nedensellik 
yasasıda mekâna değil zamana göre zorunludur. Kant dünyanın mekânda sınırsız olduğunu düşünür. Kant için; 
“her bileşik töz yalın parçalardan oluşur.” Schopenhauer için yalın ve bileşik, zıt değildir. Parça ve bütün 
arasında zıtlık yoktur, bunlar birbirinin koşuludur. Üçüncü tez ise, Kant’ın saf akıl ilkesidir. A durumu, B 
durumunu yeterli sebep olarak kavrar. B olayı kaçınılmazdır. Kant’ın ortaya koyduğu yanlış tez, sebepsiz bir 
şeyin olmayacağı kısmıdır. Kant her ne kadar tez ve antitezden söz etse de ortaya koyulan varsayım tezden 
ibarettir. Antitez temelde kavga halinde ortaya çıkar. Bir obje esasen de özneyi gerektirir. Sonsuzluk asla bir 
bütün olamaz. Schopenhauer için Kant bu varsayımını yanlış yönlendirmiştir. Oysa varsayımlar teze aittir. 
Kant’ın başka bir problemlerinden biri de özgürlüktür. Kant’ın antinomilerinin özel bir yer verdiğini kabul 
etmek gerekir. O, kendinde şey hakkında çok şey söyler. Buna rağmen yine de net ifadeler kullanmaz. Çünkü 
kendinde şeyin deneyim imkânı içermemesi onu temelsiz bırakır. Kant ampirik algıda, tüm deneyimlerden 
önce nedensellik yasasının olması gerektiğini fark edememiştir. Kant’ın tezahürde kendinde şeye değinip 
algının nasıl ortaya çıktığıyla ilgili değerlendirmesi eksiktir. Gerçek bir nesne doğrudan algılanamaz. Kant 
bunu yapan kişiye transandantal realist der. Bu kişi de doğru yolda değildir. Kant’ın kendinde şey dediği, 
dışarıdaki nesnenin kendisidir. Kant için algılama, dolaysız bir durumdur. Bu algılama da anlamanın yardımına 
ihtiyaç yoktur. Kant algıyı direk hissiyatla özdeşleştirir. Nedensellik yasası da sadece zihinde mevcut bir 
durumdur. Kant burada ampirik algının ortaya çıkışını açıklamaz. Çünkü ampirik algıyı mucizevi olarak görür 
(Schopenhauer, 2020b: 680-693) 

Kant, zaman ve mekânın zihinde özel kalıpları olduğunu savunur. Zaman değişimin ortaya çıkması için 
gereklidir. Mekân da ise nesne kendini sunar (Schopenhauer, 2020b: 133-138). Schopenhauer’e göre Kant, 
kendinde şeyde yaptığı hatayı onun a priori oluşunda da yapar. O, kendinde şeye istemeyle ulaşılabileceğini ve 
bunu da dolambaçlı yolda yapmadığını söyler. İsteme de özgürlük kavramı hareket eder. Ancak bu özgürlük 
kavramı kendiliğinden istemede geçerlidir. Schopenhauer için Spinoza’nın söylediği; “atılan taş eğer bilinçli 
olsaydı kendini özgür hissederdi” fikrinde haksız olmadığını iddia eder. Kant, kendinde şeyi tutarsızlıkla ortaya 
koyar. İlişki, tezahür yoluyla gerçekleşir ve bundan dolayı tezahür gereklidir. Kant, tez ve antitezde de 
kendinde şeyden tekrar söz eder. İsteme, tezin iddia ettiği bir koşulsuz sebeptir. İstemede özgürlük vardır. En 
gerçek varlık, gerçeklerin toplamıdır. Schopenhauer bu bölümü Kant’a layık görmez. Çünkü ruh, dünya ve 
Tanrı kavramları, skolastik döneminin kavramlarıdır. Kant bu kavramları hakikat olarak ortaya koyunca 
kendisiyle çelişmeye başlar. İdrak, tekilden evrensele doğru genişler. Evrensel kavramlar, soyutlamaya doğru 
ilerler. Teoloji, insanın aklındaki kaynağı hakkında bir şey ispatlayamaz. Kant bunları, akıl sistemleriyle 
karıştırır. Schopenhauer için eğer bu kavramların gerçeklikle alakası olsaydı Kant ve diğer filozoflardan önce 
Antik Çağ filozoflarının ortaya koyacağını söyler. Fakat Antik Çağ’da bu kavramlarla ilgili net bir tanım ortada 
yoktur. Kant’ın ortaya koyduğu akıl ile uyum arasındaki ilişkide çelişiktir. Fakat akıllı biri uyumsuz da 
davranabilir. Örneğin, akıllıca davranan biri çok zengin olup bunu etik ilkeler dışında gerçekleştirebilir. 
Schopenhauer, bu gibi kavramların felsefeden uzak tutulması gerektiğini ileri sürer. Son olarak erdemli kişinin 
mutluluğa layık olduğunu ve zorunlu olarak da en yüksek iyinin meydana çıkacağını ortaya koyar. Bu 
mutluluğu Kant, tatmin bir isteme olarak görse de Schopenhauer için temelde bu fikrin çeliştiğini söyler 
(Schopenhauer, 2020b: 625-723). 

Kant nedensellik yasasında tüm deneyimleri, a prioriliğin deneyim imkânıyla sınırlar.  

 

Bütün ampirik malumat için gerekli olan çokluğun, imgelem gücü ile sentezi art ardalığı verir, fakat bu yine 
de belirli bir art ardalık değildir. Yani art ardalık, algılanmış olan iki durumdan hangisinin önce geldiğini, 
sadece benim imgelem gücümde değil bilakis nesnede belirsiz bırakır. Ancak öncelikle sebep ve etkinin saf 
anlama kavramı yoluyla bu art ardalığın belirli bir düzeni meydana gelir ki sadece bu belirli düzen yoluyla 
algılanmış olan, deneyime dönüşür (yani nesnel geçerli yargılar olarak onaylanır). Dolayısıyla da nedensellik 
ilişkilerinin temel ilkesi, deneyim imkânının koşuludur ve bu haliyle de bizde a priori mevcuttur (Kant, 1993: 
246).  
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Kant devamlı olarak tasavvurların nedensellik yasasına göre idrak edildiğini söyler. Fakat Schopenhauer, reel 
nesneler ve öznenin idrakinin karşılıklı konumlar karşısında değişimler olduğunu iddia eder. Değişimler farklı 
(devam eden) bir olay aşamasıdır. Kant ise art arda olan şeylerin nesne olmadığını bundan dolayı da bir olay 
olmadığını söyler. Örneğin, gözlerin yukarıdan aşağıya bakması ile aşağıdan yukarıya bakması aynı olaydır. 
Bu olayda bir fark yoktur. Her değişim bir diğerine etki eder. Kant da nedensel bağlar yoktur fakat 
Schopenhauer nedenler dizisinin farklı şekilde algılandığını savunur. Schopenhauer, zamanda birbirini takip 
eden bağları olmayan olayları tesadüf olarak görürken, Kant ise her tasavvurun diğer tasavvura zorunlu olarak 
bir kurala bağlı olduğunu söyler. Kant, tüm nedensellik yasasını a priori ve zorunlu olarak düşünmesi onu 
yanlışa sürükler. Aslında yeterli temel ilkesi, tüm tasavvurların ortak kalıbıdır. O, duyuya az ihtiyaç duymak 
için anlamaya farklı anlamlar yükler. Asıl sorun; a. Art ardalığın nesnelliği sadece, etkinin sebebi takip 
etmesinin zorunluluğuyla idrak edilir; b. Salt art ardalık, iki durumdan hangisinin sebep hangisinin etki 
olacağının tek ampirik kriteridir (Kant, 1993: 249). Eğer Kant haklı olsaydı bir olayın diğer olayı takip ettiğini 
söylemesi totolojik olurdu. Çünkü takip etme sonuç aynı olurdu. Kant, ampirik olanların art ardalığın 
gerçekliğini idrak etmeyle sınırlandırır. Bir olayı art arda idrak etmek zorunluluktur. Kant, nedensel art ardalığı 
sadece nedensel bağlarla mümkün kılar. Eş zamanlılık, etkileşim yoluyla mümkündür. Fakat hiçbir gözlem eş 
zamanlılıkla ispatlanamaz. Nitekim her ne kadar Schopenhauer, Kant’ı eleştirse de onun bir dahi olduğunu 
söylemekten kendini geri almamıştır. Schopenhauer, Kant’ın ortaya koyduğu fikirleri o kadar önemli görür ki 
eserlerini tek tek incelemiş ve eksik olan yerlerini tamamlamıştır. Nitekim Kant konuşulması gereken önemli 
filozoflardan biridir. Schopenhauer, kimsenin onun kadar Kant’ı analiz etmediğini söylemiş hatta ona özel bir 
bölüm ayırarak fikirlerini derlemiştir. Schopenhauer Kant’ı sadece eleştirmekle kalmamış eserlerinde ona 
daima övgüler sıralamıştır. 

 

SONUÇ 

Görüldüğü üzere diyebiliriz ki Schopenhauer kendi felsefesini kurarken büyük oranda Kant’tan etkilenmiştir. 
Schopenhauer için Kant büyük bir dehadır. Schopenhauer, onun kusursuzluğundan ve mükemmelliğinden 
bahsetmenin yanı sıra kendince onda gördüğü eksiklikleri ve hataları da göstermekten geri durmamıştır. Onun 
Kant’a yönelik eleştirileri doktora derecesi almaya hak kazandığı eseri Yeterli Temel İlkesinin Dörtlü Kökü 
Üzerine ile başyapıtı olarak görülen İsteme ve Tasavvur Olarak Dünya adlı eserde görülmektedir. Her ne kadar 
farklılaşan noktaları olsa da Kant’ın gerçekliği fenomen ve numen olarak ayırarak değerlendirişine benzer bir 
değerlendirmeyi Schopenhauer da yapmıştır. Schopenhauer’ın “Dünya benim tasarımımdır.” ifadesi onun 
Kant ile benzeşen yanını oluşturmaktadır. Tıpkı Kant gibi onun için de deneyimlenen dünya öznenin bir 
tasarımı olarak karşısında yer almaktadır. Buna karşılık her şeyin temelindeki asıl gerçeklik ona göre istemedir. 
Kant için belirsiz, karanlık ve üzerinde konuşulamayan bu gerçeklik Schopenhauer’da insanın varoluşsal bir 
özelliğinden hareketle bilinmektedir. Schopenhauer, Kant’ın ele aldığı bu kavramları net bir şekilde 
tanımlayamadığı için onun ardından gelen filozofların da onu anlayamadıklarını nitekim Kant’ı en iyi 
kendisinin anladığını söylemektedir. Schopenhauer, Kant’ın ortaya koyduğu numen alanının gerçek bir alan 
olmadığını ve onun mistik konulardan uzak durması gerektiğini belirtmektedir. Onun nazarında tasavvur 
edilen her şey idrak edilmelidir. Tasavvurun belirli bir zaman, mekân ve nedenselliğe tabi olması gerekir. 
Mümkün olan her şeyi kavrayan insan bir kavram küresi oluşturur. Soyutlama ile o kavram düşünülmeye 
devam etse de soyutlamanın artmasıyla o kavramın için boşaltılır. Örneğin, cevher veya numen kavramı 
Schopenhauer için boş ve bulanık bir kavramdır. Eğer ortada bir yargı varsa bu yargı kavramların ve yeterli 
temel ilkesinin sayesinde olanaklıdır. Yargının da oluşabilmesi için duyunun olması zorunludur. İnsanın diğer 
canlılardan ayıran da onun bu yargı yetisine yerleştirdiği kanıtlama, çürütme, tartışma ve çıkarım yapma 
gücüdür. Kant ise aklın idelerini Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük olarak almış ve bu kavramların içini 
dolduramamıştır. Her ne kadar koşulsuz buyruk ve ahlak yasası ile bu kavramları ispatlamaya çalışsa da 
yetersiz kalmıştır. Bunları ortaya koyabilmek için bir düzine kategori ve laf kalabalığına girmiştir. O, kavramı 
salt kategori olarak görmekte ancak algısal idrağı göz ardı etmektedir. Schopenhauer’a göre aslında kendi 
felsefi sistemini ortaya koymadan önce ele alacağı kavramları açıklaması gerekirken bunu yapmadığı için 
felsefesinde eksiklik ve yanlış anlamalara sebebiyet vermiştir. Mesela Kant “anlama” kavramı için birden çok 
yerde farklı tanımlar vermektedir. Bir yerde anlama için tasavvurların kendisini çıkarma yetisi olarak görürken 
başka bir bölümde anlamayı idrakin temel yetisi olarak nitelendirir. Böylece kavramların birden çok tanım 
içermesi kafa karışıklığına neden oluşturmaktadır. Sistemine yerleştirdiği özne varsa nesne vardır düşüncesi 
onun özne olmadan nesnenin olmadığı fikrine itmektedir. Buna bağlı olarak Kant, özneyi dış dünya ile 
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temellendirmektedir. Kant’ın kendinde şeyde hata yapmasının nedeni onun soyut olan ile idrak olanı ayırt 
etmesinden kaynaklanmaktadır. Ona göre öncelikle nesne bize kendini sunar sonra da biz nesneyi düşünürüz. 
Eğer durum böyle olsaydı dışardan bize sadece tek bir nesne bilgisi gelirdi o da zaman ve mekân aracılığıyla 
olurdu. Kant’ın deneyimi algıya yerleştirmesi onun sistemini zedelemektedir. Çünkü algı nesne ile aynı 
olmamalıdır. Buna dayanarak tasavvur, tasavvurun dünyası ve kendinde şeyden bahsetmektedir. Tasavvur 
duyumsamanın, tasavvur dünyası anlamanın, kendinde şey ise idrakin ötesindedir. Fakat Kant ampirik algının 
bir veri vermediğini belirtmesi onun yanıldığı bir diğer konulardandır. Zira salt duyusal ile ampirik arasında 
bir ayrım ortaya koymamaktadır. Kant’ın anlamayı da salt düşünme olarak görüp algıyı dışarda tutması onun 
belirsiz bir duruma girmesine neden olmuştur. Oysa şeyler daima maddeye göre şekil alır ve ampirik algı 
nedensellikle birlikte şekillenir. Kategorilerin temel bir şekilde ifade edilememesi de bu belirsizlikten 
kaynaklıdır. Kant’ın eklediği bu belirsizlik onun özne olmadan nesnenin düşülmemesine kadar götürür. Fakat 
bu Schopenhauer için yanlış bir ifadedir. 

Kant, tümevarımlarla ortaya koyduğu yargılar tablosunda da Schopenhauer’a göre birçok hata yapmaktadır. 
Yargıların Niceliği’nde, kavramların akla dayandığını söyleyerek kavramları öznel ve nesnel olarak ayırır. 
Yargıların Niteliği’nde, anlamayı algıda tamamlayarak kör bir pencere ortaya koyar. Hipotetik Yargı, yeterli 
temel ilkesinin soyut ifadesidir. Kant bu yargıyı her ne kadar nedensellik ilkesine bağlasa da aslında bu kalıp 
yeterli temel ilkesine aittir. Kategorik Yargı Biçimi’nde kavram kombinasyonları mevcuttur. Soyut idraklerin, 
form ile uyuşmazlığı Kant’ın ortaya koyduğu mantık hatasıdır. Ayrıştırıcı Yargılar, üçüncü halin 
imkânsızlığından kaynaklıdır. Bundan dolayı bu kategorinin tamamen saf akla ait olup olmadığı belirsizdir. 
Kant burada ortaklık ve etkileşim kavramlarından söz etmektedir. Fakat Schopenhauer, etkileşim kavramını 
reddetmektedir, çünkü bu kavramın belirli bir tanımı yoktur. Modalite Kategorileri ise diğer kategorilere 
kıyasla avantajlı bir kategoridir. Bütün idrak kalıpları aslında yeterli temel ilkesinden meydana gelmektedir. 
Zorunluluk, verili bir temele göre ortaya konulan sonuçtur. Schopenhauer’a göre Kant, zorunluluk kavramını 
rastgele kavramıyla karıştırmaktadır. Kant’ın rastgele, yokluğu mümkün olandır demesi bile onun kendisiyle 
çeliştiğinin kanıtıdır. Çünkü böyle bir şey olamaz. Kant’ın ortaya koyduğu birçok nitelik Schopenhauer için 
keyfi bir adlandırmadan ibarettir. Örneğin, töz veya içkinlik kategorileri keyfi bir adlandırmadır. Kant ilkeyi 
saf kavramlarla ortaya koyarken sentetik bir yargının bu kavramlardan ortaya çıkacağını düşünmektedir. Fakat 
bu mümkün değildir. Koşulsuz olan bir şey yeterli temel ilkesinde meydana gelmez. Kant aklı öznel olarak ele 
almış ve bunu ruh, dünya ve Tanrı kategorisine yerleştirmiştir. Tanrı’yı, ruh ve dünyanın koşulu olarak gören 
Kant bunların aklın sofistikeleri olduğunu ve hiçbir insanın bundan kaçamayacağını ifade etmektedir.  Kant 
maddi olanın soyut düşünebileceğini ortaya koyarken antinomileri ele almaktadır. Bu antinomiler; nicelik, 
nitelik, ilişki ve modalitedir. Schopenhauer ise bu antinomilerin tamamen safsatadan ibaret olarak görmektedir. 
Çünkü her ispat kendi içinde özneldir ve bu akıl yürütmeleri her birey gerçekleştiremez. Kant A olayının B 
olayına yeterli sebep olarak ele alırken sebepsiz bir şeyin meydana gelmeyeceğini atlamaktadır. Bilakis bir 
obje özne olmadan meydana gelemez. Varsayımlar sadece bir tezden ibarettir. Özgürlüğün varsayımı gibi. 
Kant şeyler arasında nedensellik bağını oturtamadığı için tasavvurun nasıl ortaya çıktığını 
değerlendirememiştir. O, dışarıdan olan bir nesnenin doğrudan algılanmasının anlama olmadan da 
yapılabileceğini eksik bırakarak algıyı doğrudan hissiyatla özdeşleştirmektedir. Ampirik algının aslında bir 
mucize değil de insanın zihnin de olan nedensellik yasasından kaynaklandığını gözden kaçırmıştır. Aslında 
her tasavvur bir diğerine bağlıdır. Yeterli temel ilkesi ise tüm tasavvurların ortak kalıbıdır. Eğer bir nedenin 
ardından diğeri zorunlu olarak ortaya çıksaydı totolojik bir yapı ortaya çıkardı. Kant nedensellik ile art ardalığı 
nedensel bağlar ile mümkün görmektedir.  

Schopenhauer her ne kadar Kant’ın bu yanılgılarına değinse de onun gözünde Kant’ın bir dahi olduğu şüphe 
götürmez bir gerçektir. Bu nedenle onu değerlendirirken bütün eserlerini dikkatli şekilde okuyarak tespitlerini 
ortaya koymaya çalışmıştır.  
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ÖZET 

Eğitim, bir insanın hayatını anlamlı, başarılı ve kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi, sağlıklı düşünüp doğru 
kararlar verebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Eğitimden mahrum bırakılan bireyler ise  her açıdan eksik 
kalmaktadır. Son din olan İslâm, ilmin ve eğitimin değerini ilk vahiyle birlikte ortaya koymuştur. İlim 
öğrenmek kadın erkek herkese farzdır diyen Hz. Muhammed, Müslümanların eğitimine çok önem vermiş, 
kadınları da eğitim sürecinin dışında bırakmamıştır. Ancak, günümüzde Müslüman kadınlar ve kızlar eğitime 
erişim konusunda büyük sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Araştırmalar, Müslüman kadınların eğitimi önündeki 
en güçlü engelin ekonomik sıkıntılar ve yoksulluk olduğunu göstermektedir. Nijerya, Somali, Yemen, 
Afganistan gibi çok fakir ülkelerde aileler çocuklarının eğitim masraflarını karşılama gücüne sahip değildir. 
Devletler ise ekonomik yetersizlikten ve ülke içindeki istikrarsızlıktan dolayı eğitim kurumlarını kırsal 
noktalara kadar yaygınlaştırmakta zorlanmaktadır. Bu coğrafyalarda yaşanan, çatışmalar, savaşlar ve terör 
faaliyetleri istikrarsızlığı artırırken,  güvenlik sorunu da oluşturmaktadır. Çocuklarının kaçırılması ailelerde 
büyük endişe ve korku yaratmakta, özellikle kız çocuklarında büyük travmalara yol açmaktadır. Savaşlar ve 
çatışmalar eğitim kurumlarının yaygınlaşmasını engellerken, varolan okulların yıkılmasına da neden 
olmaktadır. Bu durum öncelikle kız çocuklarının eğitime erişimini zorlaştırmaktadır. Kızların eğitime erişimini 
engelleyen sorunlardan biri de bazı ülkelerde, İslâm karşıtlığı ve İslâmofobia üzerinden ortaya konan başörtüsü 
ve tesettür yasağıdır. Aynı zamanda insan hakları ihlali olan bu uygulama, Müslüman kızların eğitim hakkını 
elinden alabilmektedir. Kızların ve kadınların eğitimini zorlaştıran temel sorunlardan biri ise İslâm 
ülkelerindeki kültürel yapıdır. Bu coğrafyalardaki ataerkil kültür, erken evlilik gerçeği, ailelerin kız 
çocuklarına karşı tutumları ve aileyi geçinderen bireyler olarak erkeklerin eğitimine öncelik verilmesi, 
kadınların ve kızların eğitimini ikinci plâna itmektedir. Tartışmasız bir şekilde, insan nüfusunun yarısını 
oluşturan kadınlar, toplumun diğer yarısını yetiştiren anneler olarak eğitimde çok önemli bir role sahiptirler. 
Kadınları cahil bırakmak, toplumun cehaletini pekiştirmek anlamına gelmektedir. Kadınların eğitimi önündeki 
siyasi ve ekonomik engellerin kaldırılması kolay görünmese bile, kültürel engellerin kaldırılması önemli bir 
adım olacaktır. Bu adımı atmak ise İslâm ülkelerinin kendi sorumluluğundadır. Toplumun bütün bireylerinin 
hakettiği değere kavuşması, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese âdil ve eşit imkânlar sunmakla mümkündür. 
Kadın ve erkeğiyle birlikte gelişen toplumlarda hiç şüphesiz siyasi ve ekonomik koşullar olumlu yönde 
gelişecek, istikrarsızlık, fakirlik, eğitimsizlik, değersizlik İslâm toplumlarının kaderi olmaktan çıkacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kadınların Eğitimi, Müslüman Kadın, Siyasi Engeller, Ekonomik Engeller, Kültürel 
Engeller.  

 

ABSTRACT 

Education is the most basic need for a person to live a meaningful, successful and high-quality life, to think 
clearly and to make the right decisions. Individuals who are deprived of education are deficient in every aspect. 
Islam, the last religion, stated the value of knowledge and education with its first revelation for men and 
women. However, today Muslim women and girls face great difficulties in accessing education. The aim of 
this research, which is made through the literature review, is to reveal the barriers to the education of Muslim 
women. According to the findings, the strongest barriers to the education of Muslim women are economic 
difficulties and poverty. Another important obstacle are the wars, conflicts and terrorist activities in Muslim 
geographies. One of the problems that prevent girls' access to education is the ban on the headscarf and veil, 
which is put forward through anti-Islam and Islamophobia in some countries. And also, the cultural structure 
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in Islamic countries makes the process of educating girls and women difficult. Indisputably, women, who make 
up half of the human population, have a very important role in education. Because they raise the other half of 
society as mothers. Leaving women in ignorance means reinforcing the ignorance of society. Even if removing 
political and economic barriers to women's education may not seem easy, removing cultural barriers will be 
an important step. It is the responsibility of Islamic countries to take this step. It is possible for all people of 
the society to achieve the value  they deserve, by offering fair and equal opportunities to everyone, regardless 
of gender. When the societies progress with men and women together, political and economic conditions will 
undoubtedly develop in a positive way and instability, poverty, lack of education will no longer be the fate of 
Islamic societies. 

Keywords: Women's Education, Muslim Women, Political Barriers, Economic Barriers, Cultural Barriers. 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu yeryüzünde varolduğundan itibaren çevresi ile girdiği etkileşim sonucu bazı beceriler, bilgiler, tutum 
ve davranışlar edinmiş ve öğrendiklerini diğer bireylere aktarmaya çalışmıştır. İnsanların öğrendiklerini 
aktarma çabası aynı zamanda bir eğitim sürecidir. Bu bağlamda eğitim, insanın varoluşundan itibaren vardır 
ve var olmaya devam edecektir. Eğitim insana, nasıl düşüneceğini, nasıl çalışacağını, nasıl karar vereceğini, 
nasıl başarılı ve anlamlı bir hayat süreceğini öğretmektedir. Bundan dolayı eğitim hayatın en önemli 
ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaçtan mahrum bırakılan bireyler ise  eksik kalmaktadır (Bano, 2015, s.48).  

Son din olan İslâm, ilmin ve eğitimin değerini ilk geldiği andan itibaren ortaya koymuştur. Çünkü Hz. 
Muhammed’e (sav) gelen ilk vahiy, “Yaratan rabbinin adıyla oku!(1) O, insanı alaktan (asılıp tutunan 
zigottan) yaratmıştır.(2)  Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz 
kerem sahibidir.” ayetleridir (Kur’an-ı Kerim, 96:1-5). İlk ayetlerde “oku” emrinin verilmesi, kalemle 
yazmanın öğretilmiş olmasının vurgulanması oldukça önemli kabul edilmiştir. Bir başka ayette “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu!” Doğrusu ancak akıl iz‘an sahipleri bunu anlar.” denilmektedir (Kur’an-ı Kerim, 
39:9). Hz. Muhammed’in (sav) “ilim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır.” ve “Beşikten mezara kadar ilim 
öğreniniz.” hadisleri, her Müslüman için ilmin önemine ve gereğine dikkat çekmektedir (Ibn-i Majah, 2007, 
s.222). Ayrıca, Peygamberin, Bedir Savaşı’nda esirlerden para alma imkânı varken, onun yerine fidye bedeli 
olarak okuma yazma bilen esirlerin, on müslüman çocuğa okuma ve yazmayı öğretmesi koşulu  oldukça 
anlamlıdır. İslâm’ın ve İslâm Peygamberinin ilme verdiği değeri açık bir şekilde ortaya koymaktadır (Gözütok, 
2001, s.272). Peygamber, maddi kazanç yerine Müslümanların eğitimine katkı sağlamayı seçmiştir. Ancak 
insanların eğitime bakış açılarını, sadece din anlayışları belirmemektedir. Toplumların eğitime bakışlarını 
kendi kültür ve medeniyetleri ışığında değerlendirmek gereklidir.  

İnsanlar  yeryüzündeki serüvenleri boyunca farklı kültür ve medeniyetler ortaya koymuşlardır. Bu kültür ve 
medeniyetler içerisinde kadınlara ve erkeklere farklı roller, sorumluluklar yüklenmiş, çeşitli sınırlar ve 
yasaklar konulmuştur. Erkeklerle benzer koşullarda ve kapasitede yaratılmış, Allah tarafından eşit şekilde 
muhatap alınmış kadınların eğitiminin daha düşük düzeyde tutulması, dinlerin ya da kadın fıtratının bir gereği 
değildir. Tarih boyunca kadınların eğitiminin ikinci plana atılması, insanoğlunun ortaya koyduğu ataerkil 
kültürler sayesindedir. Bu kültürlerin bazılarında kadınlar, değersiz kabul edilmiş ve zihinsel kapasiteleri 
düşük varlıklar olarak görülmüştür (Gözütok, 2016, s. 175-196). Eski Çin ve Hint medeniyetlerinde kadına hiç 
değer verilmemiştir. Sokrates, kız çocuklarının derin düşünülen problem üstünde ısrarla durmaya müsait 
olmadığını düşündüğü için, kızlara felsefe dersleri vermeyi uygun bulmamıştır. Eflatun‘a göre, erkek çocuklar 
kız çocuklarından daha mükemmel yaratılmıştır. Bu yüzden kadının işi evi yönetmek, erkeğin işi devleti idare 
etmektir. Roma‘da ise kadın evlenene kadar babasının, evlendikten sonra eşinin vesayetindedir. Asla bir 
yetişkin değildir. Hegel‘e göre, aileden bireyi önce sivil topluma sonra da devlete yönelten tin (geist) kadında 
olmadığı için sivil toplum ve devlet, oluşumunu erkeğin tabiatına borçludur (Doğan, 1999, s.27; Köse, 2015, 
s.15). Fransa medeni kanununda kadın, çocuk ve kısıtlı olarak değerlendirilmiş, İngiltere‘de VIII. Henri 
dönemine kadar kadın, murdar kabul edildiği için kutsal kitaba dokunmaları yasaklanmıştır (Işık, 1984, s.453). 
İslâm’dan önce büyük bir ahlâkî çöküntü içinde olan Arap toplumunda da kadının değeri yoktur. Hatta bazı 
kabileler tarafından kız çocuğuna sahip olmak bir utanç olarak görülmekte ve kız çocukları diri diri 
gömülmektedir (Gözütok, 2016, s.178; Köse, 2015, s.144). Kadınlar bir eşya gibi miras bırakılmaktadır ve 
satılmaktadır (Gözütok, 2005, s.83). O dönemde kadınlar, daha çok erkeklerin nefislerini tatmin eden ve 
hizmetlerini yerine getiren varlıklardır (Yalçınkaya, 202, s.19). Şemsettin Sami (2008), geçmiş milletlerde 
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kadının değersizliğini şöyle anlatmaktadır: “Kadın gâh erkeklerin esiri, malı, mülkü, ve gâh onların oyuncağı, 
eğlencesi, ziyneti addoluna gelmiştir. Kadın hakkında ümem-i kadime ve cedidenin bir takımı ifrat ve bir 
takımı tefrit yolunu tutmuşlardır.” (s.13). Tarihte bu tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak Kuran’a göre, 
cinsiyet farkı olmaksızın her insan çok değerlidir. Allah insanı en güzel şekilde yaratmış (Kur’an-ı Kerim, 
95:4), ve ona ruhundan üflemiştir (Kur’an-ı Kerim, 32:9). Bu şekilde ilahî yaratılıştan ve ilâhî sıfatlardan en 
fazla pay alan varlık olmuştur. Kur’an’da “beşer” kelimesinin yanısıra “ins, enâsî, ünâs, nâs, benî âdem” gibi 
kavramlarla anlatılan insanoğlu, Allah (C.C.) tarafından yeryüzünün halifesi kılınmıştır (Kaya, 2018, s.51-64). 
İnsanın cinsiyet bağlamında, yaratılış niteliğinde ise bir farklılık söz konusu değildir. Kur’an’da “Ey insanlar! 
Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize 
itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve 
akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Kur’an-ı Kerim, 
4:1) buyurulmaktadır. Hem kadınlar hem de erkekler aynı özden, aynı nefisten ve aynı donanımlarla 
yaratılmıştır. Böylece vahiy, kadının bir insan olarak değerli olduğunu ortaya koyan yeni bir dünya görüşü 
sunmaktadır (Gözütok, 2016, s.180). Aynı zamanda kadınların ve erkeklerin benzer zeka ve becerilere sahip 
oldukları aşikârdır. Tarihte farklı kültürlerde karşılaşılan kadının eksik yaratıldığı anlayışı ise gerçekçi ve 
anlamlı değildir. Vahye aynı koşullarda muhatap olan kadın ve erkeklerin cinsiyet ayrımı yapılmadan 
eğitilmesi gerekmektedir. Çünkü insanların kulluk görevlerini yerine getirebilmeleri ve yeryüzünde anlamlı 
bir hayat sürdürürebilmeleri, eğitimleri ile doğrudan ilişkilidir. İslâm kadınlara o çağda görülmeyen haklar 
vermiş, kadını bir eşya olmaktan kurtararak insanlığa yükseltmiştir. İslâm peygamberi Hz. Muhammed (sav) 
bu bilinçle hareket etmiş, Müslüman kadınlara Müslüman erkekler kadar özen göstermiştir. Bu özen kadınların 
eğitimi konusunda da söz konusudur. Çünkü Hz. Muhammed (sav) ilim öğrenmenin önündeki cinsiyet farkını 
ortadan kaldırmıştır. Peygamber önce erkeklere sonra kadınlara hutbe vermiştir. Mescid-i Nebevi'de erkeklerin 
eğitim ve öğretimi amacıyla mevcut olan "Erkekler Suffası" gibi, kadınlar için de özel bir "Suffa" 
kurdurmuştur. Peygamber erkeklerin eğitimi için Perşembe gününü ayırmış, kadınların isteği üzerine onlara 
da ayrı bir gün tahsis etmiştir. Onlar için de bayram hutbesi vermiştir. Kaynaklara göre, peygamber döneminde, 
kadınlar öğrendikleri bilgi ve becerilerle sosyal hayatın içindedir. Örneğin, eşi Hz. Aişe, hadis alanında önde 
gelen isimlerdendir. Kadınların eğitim ile de ilgilenmiştir (Gözütok, 2005, s.83; Kayadibi, 2012, s.39; Khouj, 
2011, s.294). Peygamberin çok değer verdiği Hunsa binti Amr ve Farika binti Ebi Salt şairdir. Kaylet’ül-
Emmariye tüccarlık, Ku’aybe binti Said el-Eslemî yaralıları tedavi ederek bir çeşit hemşirelik yapmaktadır. 
Peygamberin eşi Zeyneb, deri işleyip satan ve kazancınını fakirlere bağışlayan bir sanatkârdır. Ümmi Varaka 
binti Abdullah  el-Ensarî, Ku’ran’ı ezberleyen tek kadın sahabe olarak çok hürmet görmüştür. Büsre binti 
Safvan ise bir çeşit kuaförlük işi yapmıştır. Hz. Ömer döneminde, Semra binti Nuheyk ve Şifa binti Abdullah 
çarşı pazar denetçiliği yapmışlardır. Şifa binti Abdullah el-Adeviyye okumaya yazmayı Hafsa gibi diğer 
sahabe kadınlarına da öğretmiştir. Kendi çabaları veya babalarının desteği ile az da olsa okuma yazma bilen 
kadınlar bulunmaktadır (Gözütok, 2016, s.184-185).   

Peygamber’in uygulamaları, İslâm’ın kadının eğitimi önünde bir engel olmadığını ve  kadının eğitimine de 
önem verildiğini göstermektedir. Aynı zamanda kadınların İslâm’ın ilk yıllarından itibaren meslekleri ile 
sosyal hayatın içinde yer aldıkları anlaşılmaktadır. Peygamberden sonra fitne gerekçe gösterilerek kadınların, 
o dönemlerin eğitim kurumları sayılabilecek mescitlerden uzaklaştırılması, onların yavaş yavaş eğitimden 
mahrum kalmasına yol açmıştır (Gözütok, 2001, s.283). Devamında kadınlara ait özel eğitim ve öğretim 
kurumların  yapılmaması, onların cahil bırakılmasını kolaylaştırmıştır. Bir diğer problem toplum kültürünün, 
İslâm anlayışının önüne geçmesidir. Ataerkil kültürler, kadınlara yükledikleri rol ve sorumluluklarla, onların 
cahil ve eğitimsiz bırakılmasına neden olmuştur. Kadının eğitilmemesi aslında hem kadının kendisi hem de 
toplum için önemli bir eksikliktir. Çünkü zekasıyla, becerisiyle, yaratılış amacıyla ve vahye muhataplık düzeyi 
ile erkekle aynı konumda olan kadın, aynı zamanda insanlığın yarısını oluşturmaktadır. Kadınlar, insanlığın 
diğer yarısının, anneler olarak koruyucuları ve eğitimcileridir. Dolayısıyla kadını eğitmek aslında erkeği 
eğitmek, toplumu eğitmek demektir. Bu gerçek, çok farklı zamanlarda, farklı inançlarda ve farklı kişiler 
tarafından defalarca vurgulanmıştır. Bir Afrika atasözünde “Eğer bir erkeği eğitirsen, bir kişiyi eğitmiş olursun. 
Bir kadını eğitirsen, tüm aileyi eğitmiş olursun.” denilmektedir (Somani, 2017, s.125). Şemseddin Sami 
(2008), bir erkeğin aldığı ilim ve hünerin kendi nefsinde kalacağı ve kendine fayda sağlayacağı, kadının aldığı 
eğitimin ise bütün aileyi, hatta beşeriyeti etkileyeceği düşüncesini ortaya koymuştur. Ona göre, insanlığa 
verilmesi amaçlanan eğitim öncelikle kadına verilmelidir. Bu ilim, bir defter tutmaktan, bir mektup yazmaktan 
öteye geçmelidir. Çünkü halk arasında halkın sağlığı ile ilgilenenler daha çok kadınlardır dolayısıyla kadınlar 
tıp ve eczacılık konularında erkeklerden daha maharetlidir. Hatta ticaret konusunda da yeterli becerilere 
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sahiptirler. Aynı zamanda Kadınları insaniyetin bahçesi ve melekleri olarak değerlendirmektedir. Benzer 
görüşleri Osmanlı aydın kadınları da ifade etmiştir. Örneğin, Hanımlara Mahsus Gazete’nin ilk sayısında, 
kadın ve erkekten oluşan toplumun her iki cinsinin eğitilmesi gerektiği, bir tarafının eksik kaldığı sürece 
toplumun gelişemeyeceği belirtilmiştir (Demirdirek, 1993, s.19). Kadın dergisi yazarlarından Refia Şükran, 
“Biz Neden Terakki Edemedik?” başlıklı makalesinde, “Bir milletin terakkide kattettiği mesafe, kadınların 
irfan derecesinin ve kemâlâtından anlaşıldığından dolayı, bir milletin mizan-ı terakkisi nisvanıdır.” 
cümleleriyle, kadının eğitimi ile milletin gelişmişliği arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır (aktaran Şişman, 
1993, s.74). Zekiye, aynı dergide “Maarif nurundan faydalanmak, kadınların şer’î hakkıdır. Kadınların ilim 
tahsil etmesine Kur’an yasak koymaz. Yasak koyan bir takım cahillerdir.” demektedir (aktaran Şişman, 1993, 
s.74). Şemsettin Sami (2008), “Kadınlara verilen terbiye ise evlad ve ahfadına (torunlarına) sirayet eder. 
Erkeklere terbiye vermek, gölge verecek bir ağaç dikmek ise, kadınlara terbiye vermek hem gölge, hem yemiş 
verecek bir ağaç dikmektir” derken, kadınların eğitiminin gerekliliğini açıklamaktadır (s.17).  

Günümüzde de kadınların eğitiminin önemi ve gerekliliği konusunda hiç şüphesiz ortak bir görüş vardır. Aynı 
zamanda kadınların eğitime kolay erişim sağlayabilmesi, toplumların kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyini de 
göstermektedir. Dünyadaki gelişmiş ülkeler, kadın ve erkeğe eşit eğitim fırsatı sunan ülkleler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kadınların eğitimine özen gösteremeyen ülkelerin, yoksullukları ve gelişmemişlikleri oldukça 
dikkat çekicidir. İlme ve kadına çok değer veren İslâm dininin mensupları olan Müslüman ülkelerde, kadınların 
eğitimine ilişkin yaşanan sorunlar maalesef hâlâ dünyada ciddi gündem oluşturmaktadır. Eğitime erişim 
konusunda en çok sıkıntı yaşayanların başında ise Müslüman kadınlar gelmektedir (McClendon, Hackett, 
Potancokovä, Stonawski ve Skirbekk, 2018, s.321). Çünkü Müslüman kadınların eğitimi önünde çok önemli 
ve aşılması zor engeller bulunmaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip olan bu engeller, çalışma içinde ekonomik, 
siyasi ve kültürel boyutlarıyla ele alınmıştır.   

 

1.MÜSLÜMAN KADINLARIN EĞİTİMİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

1.1. Müslüman Kadınların Eğitimi Önündeki Ekonomik Engeller 

Bütün dünyada eğitime erişim sorunu yaşayan çocukların önündeki en temel engel, hiç şüphesiz eonomik 
sıkıntılar ve yoksulluktur. Bazı ülkelerin yoksullaşmasında iklim değişikliği ve kuraklık büyük etkiye 
sahipken, bazı ülkelerde savaşlar, terör ve ülke içindeki istikrarsızlık ekonomik sıkıntıları beraberinde 
getirmektedir. İslâm dünyasında Afganistan, Yemen, Irak gibi ülkeler, savaşların, terörün ve ülkedeki 
istikrarsızlığın sonucu olarak ekonomik sıkıntılarla yüzleşmektedirler. Eğitime yeterli maddi kaynak 
ayıramamaları, çocukların temel eğitime bile  ulaşmalarını engellemektedir. Yoksulluğun hakim olduğu 
bölgelerde veya ailelerde çocukların bazıları, işçilik yaparak ailelerine destek olmaktadırlar. Kızlar ise daha 
çok evde sorumluluk yüklenmektedirler (Adıgüzel, 2013, s. 325; Çal ve Karaboğa, 2017, s.1310; Griffiths, 
2005, s.24). Örneğin, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Yemen’de kadınların okur yazarlık oranı oldukça 
düşüktür ve babalar, kızlarına okulu bıraktırarak, tarlalarda çalıştırmak zorunda kalmaktadırlar (Mansoor, 
2021, s.99). Bu ailenin beslenebilmesi ve hayatta kalabilmesi için gereklidir. Çocukların küçük yaşlarda 
yüklenmek zorunda kaldığı bu tür sorumluluklar, onların eğitimini ikinci plana ya da son plana atmaktadır. 
Araştırmalar göstermektedir ki, ekonomik kalkınma, kızların okullaşmasında geleneklere ve inançlara kıyasla 
daha fazla öneme sahiptir (McClendon, Hackett, Potancokovä, Stonawski ve Skirbekk, 2018, s.313).  

İslâm coğrafyasındaki zengin ülkeler, eğitime yatırım yapma imkânları daha fazla olduğu için, halkına 
ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim fırsatı sunabilmektedirler. Katar ve Suûdî Arabistan gibi petrol zengini 
ülkelerde kızların okulllaşma oranları yüksektir (Ajak ve Elijah, 2019, s.29). Ancak kültürleri, inançları 
kızların iş hayatına katılmasına sıcak bakmamaktadır. Nijerya, Somali, Yemen, Afganistan, Hindistan gibi 
ülkeler eğitim kurumlarını yaygınlaştırmak için yeterli bütçe ayıramamaktadırlar. Mevcut okulların koşulları 
ise her zaman eğitim için uygun değildir. Öğrenciler, kimi zaman sırası olmayan okullarda, yerlerde oturarak 
ders yapmak zorunda kalabilmektedirler. Irak, Bangladeş ve Afganistan gibi ülkelerin kırsal kesiminde  
okullarda tuvalet, içme suyu ve okul mobilyalarının olmaması önemli bir sorundur, bu durum kızların hijyeni 
ve sağlığı  açısından aileleri rahatsız etmektedir (Jamal, 2016, s.8; Sarkar, Reza ve Hossain, 2014, s.355). Boş 
kalan okulların halk tarafından başka amaçlarla kullanıldığı görülmektedir. Okulların bulunmadığı köylerde 
çocuklar temel eğitime bile ulaşmakta güçlük yaşamaktadırlar. Bu koşullarda  en fazla eğitim dışında kalanlar 
ise hiç şüphesiz kız çocukları olmaktadır (Adıgüzel, 2013, s.331). Yoksul aileler için sorun, sadece okul 
sayısının azlığı değildir. Okul için gerekli kalem, defter, kitap, çanta gibi temel malzemeler için para ayırmakta 
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zorlanmaktadırlar (Dryden-Peterson, 2009, s.6). Okul olmayan köylerdeki çocuklar daha uzaktaki okullara 
gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu da aileler için ulaşım masrafı anlamına gelmektedir. Yemen gibi ülkelerde 
zaten geçinmekte zorlanan ailelerin bu masrafı karşılaması mümkün değildir. Bu durumda eğitim için öncelik 
hakkı, erkek çocuklarına aittir (Mansoor, 2020, s.100). Ulaşım parasını karşılamayan aileler özellikle kız 
çocuklarının evde kalmalarını tercih etmektedirler. Kızların görevi annelerine ev işlerinde yardım etmektir. 
Evin erkekleri para kazanmak için şehirlere gittiğinde, kırsal kesimde işler kadınlara ve kız çocuklarına 
bırakılmaktadır (Jamal, 2016, s.4).  

Okullarda kadın öğretmenin azlığı, kızların okula gönderilmesinde bir engel teşkil etmektedir. Çünkü aileler, 
kadın öğretmenlerin olmadığı okullara kızlarını göndermek istemediklerini belirtmektedirler. Yemen’de 
özellikle 11 yaşını geçmiş kızlar için kadın öğretmenler tercih edilmektedir. Bu tür bir kültüre sahip ülkeler 
için kadın öğretmen ihtiyacı önemli bir sorundur (Mansoor, 2020, s.100). Koşulları zor olan ülkelerde kadın 
öğretmenlerin göreve devam etmeleri çok kolay değildir. Kırsal bölgelerde görevlendirilen kadın 
öğretmenlerin, göreve devam edememe nedenleri ise güvenlik ve ulaşım sorunudur. Mısır, Pakistan, Somali, 
Nijerya gibi ülkelerde çok sayıda kadın öğretmen kaçırılmakta hatta tacize uğramaktadır (Global Coalition to 
Protect Education from Attack (GCPEA), 2019, s.41-44; Jamal, 2016, s.8). Irak için de öğretmen yetersizliği 
ve öğretmenlerin güvenlik sorunu önemli bir problemdir (Griffiths, 2005, s.25).Bu sorunların çözülmesi için 
eğitime ciddi yatırımların yapılması, güvenliğin sağlanarak, ulaşımın kolaylaştırılması gerekmektedir. 
Özellikle savaş ve çatışmaların yoğun olduğu yerlerde sorunların çözülmesi kolay görünmemektedir. Güvenli 
ulaşımın gittikçe zorlaşması, okul servislerine ya da yatılı okullara ailelerin para ayıramaması, kızların eğitim 
sürecinden çıkmalarının önemli gerekçelerindendir. Kızların orta öğretime ve yüksek öğretime devam 
etmesindeki en büyük engel, aynı şekilde kötü ekonomik koşullar ve yoksulluktur (Abidi ve Kazmi, 2019, 
s.15; Çal ve Karaboğa, 2017, s.1309). 

 

 1.2.Müslüman Kadınların Eğitimi Önündeki Siyasi Engeller 

1.2.1. Başörtüsü ve Tesettür Sorunu 

Bütün dünyada, kızların eğitimine engel oluşturan problemler benzerlik göstermektedir. Bunlar, yoksulluk, 
okul yetersizliği, altyapısı olmayan ve yerleşim yerlerinden uzak okullara kızların gönderilmemesi, kızlara 
yüklenen toplumsal roller, erken evlilik, ailelerin kız çocuklarına karşı tutumları ve ataerkil yapı şeklinde 
sıralanabilir (Adıgüzel, 2013, s.327; Unicef, 2021). Hiç şüphesiz Müslüman kızları bu problemlerden ayrı 
düşünmek mümkün değildir. Ancak eğitim sürecinde ve eğitime erişimde farklı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 
Müslüman kızların karşılarına sorun olarak çıkarılan konulardan biri başörtüsü ve tesettürdür. Peçe ise sadece 
kullanan kadınların tercihleri olarak değil, ulusal kimlik, vatandaşlık, entegrasyon, çoğulculuk, çok 
kültürlülük, liberalizm, laiklik, köktencilik, İslamofobi ve insan hakları gibi başlıklar çerçevesinde çok boyutlu 
tartışmalara yol açmaktadır (Radačić, 2008, s.267). 

Müslüman kadınların inançlarının gereği olarak tercih ettikleri giyinme şekilleri, onları kolayca tanınabilir 
kılmaktadır. Bu durum Müslüman kadınları, İslâm karşıtlığı üzerinden geliştirilen politikaların ve Avrupa’da 
terör saldırıları sonrasında gelişen söylemlerin birinci hedefi haline getirmektedir (Akboğa, 2020, s.84; Open 
Society Foundations, 2015, s.32). Özellikle İslâmi sembol ve uygulamalara karşıt tutum sergileyen devletler, 
başörtüsünü ve tesettürü politik bir araç haline getirmektedirler. Hatta Müslüman kadınlar, giyimlerinden 
dolayı fiziksel ve sözlü saldırıya uğramaktadırlar. Open Society Foundations’ın 2015’te İngiltere’de yaptığı 
çalışma, peçeli kadınlara saldırı yapanların çoğunlukla kadın olduğunu ortaya koymaktadır ve saldırıların çoğu 
beyaz ırktan insanlar tarafından yapılmaktadır (s.20-30).  

Türkiye’de yıllarca uygulanan başörtü yasağı, çok sayıda kızın eğitim hayallerini yarım bırakmasına yol 
açmıştır (Başkan, 2009, s.129). İnancı ile politik yasaklar arasına sıkıştırılan genç kızlar, uzun süre bunun 
bedelini ödemiştir. Türkiye’de ilkokuldan üniversiteye kadar okullara erişim konusunda yasalarda herhangi 
bir cinsiyet ayrımı bulunmazken, başörtüsü üzerinden müslüman kızlar siyasi bir ayrımcılığa maruz kalmıştır. 
Başörtüsü yasağının şiddetli uygulandığı yıllarda, bazı kızlar başörtüsünü çıkararak eğitimine devam ederken, 
bir kısmı bu yolu tercih etmemiştir (Akboğa, 2020, s.95; Grillo ve Shah, 2012, s.8). Devamında kamu kurum 
ve kuruluşlarına başörtü ile giremeyen kadınlar bu baskıyı hayatlarının her alanında hissetmişlerdir. Yakın 
tarihlerde başörtü yasağı kalkmasına rağmen, bu yasaklar toplumda derin bir yara bırakmış, pek çok genç kızın 
gelecek kararlarını değiştirmesine sebep olmuştur (Çakır, 2008, s.91). Bazen eğitimlerini, başörtüsü yasağı 
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olmayan ülkelerde sürdürmek zorunda kalmışlardır (Radačić, 2008, s.272). Tüm bu uygulamalar, başörtülüleri 
toplumda değersizleştirmiştir. Hangi meslekten olursa olsun başörtülü bir kadın, insanların zihnindeki 
değersizliğini zaman zaman hissedebilmektedir. Ya da başörtülü bir kadının çalıştığı alanda kendini daha fazla 
ispatlaması gerekmektedir. Bu da başörtülü kadınlarda özgüven problemini beraberinde getirmektedir. 
Görünen o ki, Türkiye’de başörtülü bir kadının hakkettiği değeri görmesi, tıpkı başörtü sorunu gibi uzun zaman 
alacaktır. Buna ilişkin toplumun zihnine yıllarca kazınmış olan olumsuz imajların birden yok olması mümkün 
değildir. Başka bir deyişle, Türkiye’de başörtü yasağı hukuken kalkmasına rağmen, insanların zihninde varlık 
bulmaya devam etmektedir.  

Arap ülkelerinde ise tartışmalar daha çok peçe üzerinden yapılmaktadır. 2009’da Mısır’lı Şeyh Muhammed 
Tantâvî peçenin bir gelenek olduğunu ve dinle ilgisi olmadığını söylemiştir. Arkasından Eğitim Bakanlığı 
devlet üniversitelerinde peçeye karşı bir kampanya başlatmıştır. Tunus’ta ise Arap Baharı’ndan sonra peçe 
tartışmaları artmıştır (Grillo ve Shah, 2012, s.8).  

Amerika’da gerçekleşen 11 Eylül 2001 saldırısından sonra İslâm karşıtlığı ve İslamofobia batıda hızla 
yayılmaya başlamıştır. İslamofobia üzerinden müslümanlar ayrımcılığa daha fazla maruz kalmaya 
başlamışlardır. Avrupa Birliği ülkelerinde, İslâm’ın sembollerine karşı olumsuz tutumlar ve yasaklar 
getirilmesi bu sürecin bir uzantısıdır. Özellikle Müslümanların giyimi, başörtüsü ve peçesi çok büyük 
tartışmalara konu olmaktadır (Kistoro ve diğerleri, 2020, s.232). Asıl problemlerden biri, bazı batı ülkelerinde, 
başörtüsü ve tesettür üzerinden Müslüman kızların eğitiminin engellenmesidir. Bazen okuldan 
uzaklaştırıldıkları da görülmektedir (Bullock, 2010, s.7). Avrupa’da başörtüsü yasağı 1989'da Fransa’nın Creil 
kasabasındaki bir öğretmenin, başörtüsü takan üç genç kızı okula almak istememesiyle başlamıştır. Fransa 
2004 yılında eğitim kurumlarında başörtüsü takma yasağı getirmiştir. 2010’da ise peçe takmayı suç sayan 
yasayı kabul etmiştir. Avrupa toplumunda da peçeye karşı güçlü bir karşıtlık ortaya çıkmıştır.  Örneğin, 
başörtüsüne veya peçeye dair yasaklamalar olmamasına rağmen İngiltere’de okul yönetiminin ve 
öğretmenlerin İslâmî kıyafetlere karşı davranışları mahkemelere taşınmıştır (Grillo ve Shah, 2012, s.4-15). 
Peçe sorunu ise Fransa’da otuz yıldır tartışılmaktadır (Maurin ve Navarrete, 2019, s.1). Bu alandaki yasaklar 
ve tartışmalar Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda, İskandinavya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde basında ve 
politikacılar tarafından daha çok peçe üzerinden sürdürülmektedir. Avrupa ülkelerinde alınan başörtü ve peçe 
yasağı, İslamofobi ve radikal İslâmî hareketlerle ilişkilendirilerek güvenlik sorunu şeklinde ortaya konsa bile 
bu oldukça ikilemli  bir durumdur. Öncelikli kendilerini demokrat, laik ve insan haklarına saygılı olarak tanıtan 
bu ülkeler, kendileri ile çelişmektedirler. İslamofobi üzerinden genelleme yaparak bütün Müslümanları ve 
İslâmi sembolleri tehlikeli görmeleri insani, mantıklı ve gerçekçi bir yaklaşım değildir. Örneğin, Suûdî 
Arabistan kültürü içinde yetişen ve Avrupa’da yaşayan kadınlar kültürünün bir parçası olarak peçeyi 
kullanmaktadırlar (Bullock, 2010, s.12). Peçeli olmaları onları terörist olduğu  anlamına gelmemektedir. 
Dünyada geliştirilen İslâm karşıtı politikaların hangi boyuta ulaşacağını belirlemek çok kolay değildir. Fakat 
batıda yükseltilmeye çalışılan İslâm karşıtlığı, aynı Türkiye’de olduğu gibi batı toplumlarının zihninde de 
başörtülü ve Müslüman kadınları değersizleştirmekte, tehlikeli göstermekte ve eğitim sürecini 
zorlaştırmaktadır.  

 

1.2.2. İslâm Ülkelerindeki Savaşlar, Terör Faaliyetleri ve Güvenlik Sorunu 

İslâm ülkelerinde Müslüman kızların önüne eğitim engeli çıkaran en önemli ve tehlikeli durumlardan biri 
savaşlar ve terör faaliyetleridir. Ülkelerin iç düzenini, ekonomik koşullarını ve güvenliğini altüst ederek, 
devletleri belirsizliğe sürükleyen bu trajik olaylar hem erkek hem de kız çocuklarına, eğitim sunma imkanını 
sınırlamaktadır. Aynı zamanda böylesi kaos ortamlarında insanların en temel problemi, eğitim yerine hayatta 
kalma mücadelesi olmaktadır. Bazı İslâm devletlerinde yıllardır süren savaşlar ve terör faaliyetleri, bitmeyen 
ekonomik sıkıntıları, istikrarsızlığı ve güvensizliği beraberinde getirmektedir. Çatışma ve saldırılarda çok 
sayıda okul eğitim amacıyla kullanılamaz hale gelmiş ve terkedilmiştir. Bu aynı zamanda okulların ciddi 
güvenlik sorunu ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir (GCPEA, 2019, s.50). Örneğin, Afganistan 1979’da 
başlayan Rus saldırılarından günümüze kadar kendi içinde istikrarlı ve güvenli bir sistem oluşturamamıştır 
(Jamal, 2016, s.10). Bölgede, petrol çıkarları, silah endüstrisi ve uluslararası uyuşturucu ticareti etrafında 
organize edilen politikalar, istikrarsızlığı, güvensizliği ve yoksulluğu daha fazla artırmıştır. Şiddet ve 
çatışmalar ülkedeki okulların yıkılmasına, harap edilmesine sebep olmuş, çocukların kendi bölgelerinde okula 
devam etmelerini zorlaştırmıştır (Dryden-Peterson, 2009, s.11). Bu süreçte kızların okula kayıt ve okuryazarlık 
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oranları azalmıştır (Haqmal, 2012, s.217). Araştırmalara göre, Sovyet Savaşından sonra bölgede hakim olan 
Taliban’ın etkisiyle de ilkokula giden kızların oranı %5’ kadar düşmüştür. Özellikle Taliban’a göre, kızların 
okutulması kesinlikle yanlıştır. Bu anlayış ise kızların eğitimi önünde önemli bir tehdittir. İslâmiyeti kendi 
bakış açılarıyla yorumlayan ve kızların eğitimine karşı olan din adamlarının görüşleri, bazı insanlar tarafından 
sorgulanmadan kabul edilmektedir ve bazı kız okulları farklı güçler tarafından batılılaşmanın sembolü olarak 
görüldüğü için yakılmaktadır (Jamal, 2016, s.7). Güney Sudan, Nijerya, Somali gibi ülkelerde özellikle kız 
okulları hedef alınarak tahrip edilmektedir. Filistin’de ise İsrail saldırılarında çok sayıda okul tahrip 
olmaktadır. Bu bölgenin çocukları çeşitli kontrol noktalarından geçerek uzak okullara gitmek zorunda 
kalmaktadır (GCPEA, 2019, s.38). Ortaya çıkan okul yetersizliği sorunu çocukları uzak bölgelere gitmeye 
zorlamaktadır. Kaçırılma ve taciz olaylarının çok yaşandığı, güvenliğin olmadığı bölgelerde doğal olarak, 
çocuklar, özellikle kızlar güvenlik sorunu nedeniyle uzak bölgelere gitmeye korkmaktadırlar (Griffiths, 2005, 
s.26; Haqmal, 2012, s.217). Temelde kızların eğitimine olumlu yaklaşan aileler bile çocuklarının 
kaçırılmasından endişe duymaktadırlar. Çocuklar ise can güvenliği olmayan bir yerde okumanın mümkün 
olmadığını düşünmektedirler (Dryden-Peterson, 2009, s.8; Jamal, 2016, s.8). Irak, Afganistan, Somali, yemen, 
Hindistan’da kız çocuklarına yönelik cinsel taciz çok büyük kaygılar oluşturmaktadır (Jamal, 2016, s.8; Sarkar, 
Reza ve Hossain, 2014, 355). Bu olumsuz koşullar şüphesiz bütün çocukların eğitimini aksatmaktadır. Ancak 
kız çocuklarının eğitimi açısından durum daha trajik sonuçlar doğurmaktadır. Afganistan’da uzun süren 
savaşlar neticesinde eşlerini kaybeden ve yalnız kalan kadınlar, yakın akrabalarının kararlarına uymak zorunda 
bırakılmıştır. Geleneklerin dışına çıkamayan kadınlara kendi haklarında karar alma yetkisi de verilmemektedir. 
Savaşların, terörün, geleneklerin ve bölgedeki kadına ilişkin politikaların arasında sıkışan Afgan kadınlarının 
eğitimleri en fazla ihmal edilen konulardan biri olmuştur. Türkiye’de kızların eğitimini engellemek için 
kullanılan başörtüsü yasağı, farklı boyutta, peçe ve çarşaf üzerinden, Afgan kadınlarını eğitimden alıkoymak 
için kullanılmaktadır. Çünkü peçeden uzaklaşmak İslâm’ın ilkelerine aykırıdır. Katı uygulamalar altında 
kadınlar, okuma yazma bile öğrenememektedirler (Haqmal, 2012, s.217; Jamal, 2016, s.6; Yacoobi, 2008, 
s.186-187).  

İç huzurun ve istikrarın olmadığı, çeşitli isyanlar ve terör faaliyetleri ile halkının zor durumda kaldığı 
ülkelerden biri de Nijerya’dır. 2002’de kurulan, batı tarzı eğitime, batı tarzı hayat şekline karşı olan ve günah 
olarak değerlendiren Boko Haram, 2009-2014 yılları arasında 64 saldırı gerçekleştirmiştir. Bu saldırılarda 500 
kız kaçırılmıştır. Şüphesiz saldırıların en büyüklerinden biri, 2014’de Chibok Devlet Kız Okulu’ndan 276 kızın 
kaçırılmasıdır. Saldırılara maruz kalan kızların neredeyse yarısı okullardan alınmıştır. Kaçırılan kızlar aynı 
zamanda psikolojik sorunlar yaşamıştır. Nijerya’da kızların eğitimi konusunda en büyük engel yoksulluk olsa 
da ülkedeki bu karışıklık  ailelerde korku ve endişe yaratmakta, kızların eğitimden uzaklaştırılmasına yol 
açmaktadır. Aynı zamanda Boko Haram’ın ayaklanmaları sırasında pek çok okul zarar görmüş ve kapanmıştır. 
Ekonomik imkânları zaten kısıtlı olan bir ülke için oluşan hasarı ortadan kaldırmak hiç kolay değildir. 
Öğretmen yetersizliği ise bir diğer problemdir (GCPEA, 2019, s.50; Peters, 2014, s.186; Williams ve Istifanus,  
2017, s.128-129).  

Somali’de kızlar polis veya asker kisvesi altında faaliyet gösteren kanun kaçağı kişiler tarafından 
korkutulmakta ve zarar görmektedirler. Bu güvensizlik, kızları evde kalmaya zorlamakta, okula gitmelerini 
zorlaştırmaktadır (Nagira Consultants Limited, 2016, s.16). Yemen’deki Savaş da aynı şekilde eğitimin 
önündeki en büyük engellerden biridir. 2015’den sonra çok sayıda okul kapanmış, sadece kızlar değil erkek 
çocuklarda eğitimsiz kalmışlardır. Terörist grupların eline düşen çocuklar onların eliyle savaş için 
eğitilmektedir. Savaşın yıkıma uğrattığı Yemen’de açlık ve yoksulluk, eğitimi unutturmuştur (Mansoor, 2020, 
s.100).  

Sudan’da çatışmalardan korunmak için halk kasabalara kaçmaktadır. Kasabalarda ise okul ve öğretmen 
yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Yerinden edilmiş çocuklar eğitimlerini bazen geçici okullarda ya da bir ağacın 
altında almaktadırlar (Bedri, 2018, s.31). Diğer kasabalara gönderilmeyen kız çocukları aileleri ile evde 
kalmaktadır. Bu da kızların eğitim dışında kalmasına sebep olmaktadır (Ajak ve Elijah, 2019, s.32). 
Hindistan’da güvenlik nedeniyle kız çoçukları uzak okullara gönderilmemektedir (Kapur, 2019, s.15). Kızlar 
için güvenlik, eğitimlerinin her aşamasında sorundur. Çok sayıda kız, cinsel tacize uğradığı için yalnız başına 
üniversiteye gitmekten, yolda yürümekten korkmaktadırlar (Abidi ve Kazmi, 2019, s.10).  
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1.3.Müslüman Kadınların Eğitimi  Önündeki Sosyal Kültürel Engeller 

1.3.1.Ailelerin Kız Çocuklarına Karşı Tutumları ve Erken Evlilik 

İslâm dünyası içinde, Ehl-i Sünnet, Şiîlik, Selefîlik, Vahhabîlik gibi anlayışların ortaya koyduğu çok farklı 
İslâm yorumları söz konusudur. Her anlayışın kadına yüklediği rol ve sorumluluklar aynı değildir. Kadınların 
toplumdaki konumlarına, rollerine ve sorumluluklarına ilişkin uygulamalar sadece bu anlayışlar çerçevesinde 
gelişmemektedir. Ülkelerin tarihi ve kültürel gelenekleri, kadına bakışta çok güçlü bir etkiye sahiptir. 
Dolayısıyla İslâm coğrafyasında kadınların eğitime katılımı ve erişimi de değişkenlik göstermektedir. Körfez 
ülkelerinde kadınlar yüksek eğitime ulaşma imkanına sahipken, Afrika, Afganistan, Yemen, Sudan gibi 
ülkelerde bu imkânlar oldukça düşüktür (McClendon, Hackett, Potancokovä, Stonawski ve Skirbekk, 2018, 
s.334). Şüphesiz bu farklılıklarda ekonomik kalkınmışlığın önemli bir etkisi vardır. Ancak bir diğer gerçek 
İslâm coğrafyasındaki güçlü ataerkil yapıdır.  

Ataerkil toplumlarda kadınların geleneksel rollerini sürdürmeleri konusunda güçlü bir eğilim hissedilmektedir. 
Böyle yapılarda evi geçindiren ailesine bakan erkektir. Meslek sahibi olmak ve eve para getirmek erkek 
çocuklarının görevidir. Özellikle yüksek öğretim hakkı öncelikle erkek çocuklarınındır. Bu durumda zaten 
evlenip aileden çıkacak kızların eğitim almasına pratikte ihtiyaç yoktur (Abidi ve Kazmi, 2019, s.11-14; 
Adıgüzel, 2013, s.333; Ambreen ve Mohyuddın, 2014, s. 8829; McClendon, Hackett, Potancokovä, Stonawski 
ve Skirbekk, 2018, s.313-314). Aileler için, eğitim önceliğinin eve para getirecek erkek çocuklarına verilmesi, 
cinsiyet ayrımcılığı anlamına gelmemektedir (Mustafa ve Khan, 2018, s.177). Ataerkil kültürü güçlü bir 
şekilde sürdüren bütün ülkelerde kız çocuklarının en temel görevleri, ev işlerinde annelerine yardım etmek, 
kardeşlerine bakmak, köyde ise tarım işleri yapmak, yemek pişirmek gibi işlerdir. Bu işlerle uğraşan kızların 
zaten okula gitmeye zamanı olmayacaktır. Aileyi geçindirmek zorunda olmadığı için eğitim alması gerekli 
değildir (Nagira Consultants Limited, 2016, s.17). Afganistan’da okul çağındaki erkek çocukları kendi 
derslerini çalışmak için yeterince vakte sahip iken, aynı yaştaki kız çocukları ev işleri yapmak ve kardeşlerine 
bakmak gibi sorumluluklarını üstlendikleri için kendilerine zaman ayıramamaktadırlar. Erkek çocukları ile kız 
çocuklarının üstlendikleri görevler arasında çok ciddi bir eşitsizlik söz konusudur Ambreen ve Mohyuddın, 
2014, s. 8828).  

Yemen’de bazı aileler ise kızların eğitimini batıdan gelen ve aileleri olumsuz etkileyen bir istila olarak 
görmektedirler (Mansoor, 2020, s.99). Hindistan’daki bazı aileler kızların eşlerinden daha fazla eğitimli 
olmalarına gerek olmadığı düşüncesine sahiptir. Kızların alacağı modern tarzdaki eğitim, aile yapısına ve 
toplumsal kültüre  tehdit olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla kızlar için eğitim gerekli, faydalı ve değerli 
değildir. Aileler toplumda onurlarını korumak için  kızlarını kontrol etme duygusu içindedirler. Kızların iyi ve 
fedakâr bir eş olarak yetiştirilmesi, iffetlerinin ve onurlarının korunması ailenin görevidir (Abidi ve Kazmi, 
2019, s.11). Komşuların dedikoduları ve toplumsal baskı, özellikle ortaöğretime ve üniversiteye giden kızları 
zor durumda bırakabilmektedir (Abidi ve Kazmi, 2019, s.12; Çal ve Karaboğa, 2017, s.1310). Komşular için 
üniversiteye gitmek, kızların kötü davranışlar geliştirmesi ve erkek arkadaş edinmesi anlamına gelmektedir. 
Toplumda kızların iffeti ve namusu üzerinden yapılan dedikodular bazen babaları rahatsız  etmektedir. Güçlü 
ataerkil kültürü sürdüren aileler, kızların eğitimine ve evliliğine mutlak otorite olarak karar vermektedirler 
(Abidi ve Kazmi, 2019, s.12). Kızlar, ilk ve orta öğretimlerini tamamlasalar bile, bu bakış açısından dolayı 
yüksek öğretime geçişte güçlük yaşayabilmektedirler. Ailelerin ve toplumun, kızların iyi bir eş ve ev hanımı 
olarak eğitimine yönelik pragmatik yaklaşımı oldukça problemlidir. Böyle bir bakış açısında, eğitimin kişisel 
gelişim için gerekliliği ve  bireye katkısı gözardı edilmektedir. 

Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’teki fakir aileler için kız çocukları ekonomik bir yüktür, kızlara yapılan 
yatırım ve harcanan para gereksizdir. Onların eğitimine ayrılan para,  boş bir yatırım ve gereksiz bir masraftır. 
Evlenip ayrı bir aile kuracak olan kızlar için temel görev evdeki işlere yardım etmek, kardeşlerine bakmak ve 
annesine yardımcı olmaktır (Jamal, 2016, s.7; Mustafa ve Khan, 2018, s.177; Sarkar,  Reza ve Hossain, 2014, 
s.351). Bangladeş’te kızların eğitimden uzak kalmasının nedenlerinden biri babaların ve ailedeki büyük 
erkeklerin tutucu tavırlarıdır (Sarkar,  Reza ve Hossain, 2014, s.351). Hatta bir erkeğin eşini, kızını çalıştırması 
toplumda ayıplanmaktadır (Ambreen ve Mohyuddın, 2014, s. 8829). Böyle bir yapıda kızlar okula giderse 
veya çalışırsa, ev işlerini yapmaları, yemek pişirip,  çocukları büyütmeleri zor olacaktır (Adıgüzel, 2013, s.355; 
Ambreen ve Mohyuddin, 2014, s. 8829; Jamal, 2016, s.6).   

Kız çocuklarının eğitimini gereksiz gören aileler için, kız çocuklarının erkenden evlendirilmesi önemlidir ve 
kızlar erken evliliğe  zorlanmaktadır. Afganistan, Pakistan, Somali, Yemen, Nijerya, Bangladeş, Hindistan ve 
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Suûdî Arabistan gibi ülkelerde erken evlilik yaygın şekilde uygulanmaktadır. Bu ülkelerde, kızların 
okumasının bir anlamı olmadığını düşünen ve erkek çocuklarını okutmak konusunda ısrarlı olan anneler 
kızlarını erken evliliğe teşvik etmekte ve zorlamaktadırlar (Ajak ve Elijah, 2019, s.30; GCPEA , 2019, s.52; 
Kapur, 2019, s.15; Mansoor, 2020, s.99; Nagira Consultants Limited, 2016, s.15; Sarkar,  Reza ve Hossain, 
2014, s.355). Yemen ve Sudan gibi ülkelerde fakir ebeveynler için kızlarını evlendirmek aynı zamanda 
kızlarının hayatını kurtarmak anlamına gelmektedir. Evlendikten sonra ise kızların okula devam etmesi pek 
mümkün değildir. Özellikle eşleri tarafından engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu durumda kızların yüksek 
öğrenime devam etme şansları da bulunmamaktadır (Mansoor, 2020, s.99). Nijerya’da kızlar okullardan 
alınarak evliliğe zorlanmaktadır. Aileler kızlarını bu şekilde güvene aldıklarını, saldırılardan koruduklarını 
düşünmektedirler (GCPEA , 2019, s.52). Bangladeş’te, kızların erken evlendirilmesindeki temel motivasyon, 
onların ekonomik yükünden kurtulmaktadır (Sarkar,  Reza ve Hossain, 2014, s.355). Müslüman kadınların 
eğitiminin düşük olduğu Hindistan’da önemli olan eğitim değil, kızların ev işlerini öğrenmesidir (Kapur, 2019, 
s.15). Suûdi Arabistan’da da ailelerin kızlarını evlilik için zorlamaları söz konusudur.  Lise eğitiminin zorunlu 
olmamasından dolayı  kızlar  eğitimini yarım bırakabilmektedir (Hamdan, 2005, s.59). 

 

1.3.2.Kızların Eğitimine İlişkin İnançlar 

İslâm coğrafyasında bazı inanç ve görüşler, kızların eğitimine karşı bir tavır sergilemektedir. Bangladeş’teki 
bazı tutucu gruplara göre, kızların eğitimi sakıncalıdır. Çünkü eğitimli kadın erkeklere saygı göstermeyecek 
ve itaat etmeyecektir (Sarkar,  Reza ve Hossain, 2014, s.354). Afganistan’da bazı kabilelere göre sadece dinî 
eğitim verilmesi  yeterlidir. Kızların okula gönderilmesi, peçe gibi İslâm’ın temel ilkelerini gözardı etmektir. 
Özellikle kızlar için dünyalık eğitime gerek yoktur. Zaten var olan koşullarda erkek çocuklar için bile yeterli 
okul bulunmamaktadır (Jamal, 2016, s.7). Araştırmalara göre, peçe (purdah) üstünde ısrarla durulması, kızların 
okullaşmasında önemli bir engel teşkil etmektedir (Ambreen ve Mohyuddin, 2014, s. 8828). Nijerya’da ılımlı 
çizgide olan Selefî grup Yan İzala, kadınların eğitimine destek verirken, Boko Haram, kızların Hz. Aişe gibi 
erken yaşta evlendirilmesi, evlilik yaşına geldiğinde okulda olmaması gerektiğini düşünmektedir. Onlara göre  
kızların okula gitmesi, pek çok açıdan şeriate aykırıdır ve kadının rollerini ihlal etmesi anlamına gelmektedir 
(Bloom ve  Matfess, 2016, s.106-115). Türkiye’nin doğu bölgelerinde bazen örfi dindarlık kızların okula 
gönderilmesini engelleyebilmektedir (Adıgüzel, 2013, s.332).   

Bazı din adamları Kur’an’da kızların eğitimini yasaklayan bir hüküm bulunmadığını, hatta Kur’an ve Sünnetin 
açıkca hem kızların hem erkeklerin eğitimini desteklediğini belirtseler de bir kısmı Kur’an’ı ve sünneti katı bir 
bakış açısıyla yorumlamaktadır. Kızların eğitimine karşı bir görüş ortaya koymaktadırlar. Bu din adamlarının 
çevresindeki kişiler sorgulamaksızın, onların kararlarını uygulamaktadırlar. Bir diğer problem, kız ve erkek 
çocuklarının bir arada okumasının kötü ve yanlış olduğu düşüncesidir. Bazı aileler çocuklarını karma okullara 
göndermemektedirler (Jamal, 2016, s.10). Bu uygulama Yemen için de geçerlidir. Aileler kızlarını karma 
eğitim sistemi içinde okutmayı tercih etmemektedirler (Hamdan, 2005, s.59; Mansoor, 2020, s.100). Kızların 
okula gönderilmesinin toplum tarafından kınanması ve hoş karşılanmaması diğer bir problemdir (Adıgüzel, 
2013, s.331; Ajak ve Elijah, 2019, s.30).  

Bazı ailelere göre, mevcut programlar batılılaşmaya hizmet etmektedir ve okul programları hazırlanırken, 
toplumun değerleri dikkate alınmalıdır. Hükümetlerin kızların eğitime önem vermemesi ve gerekli politikaları 
geliştirmemesi de bir diğer sorundur (Jamal, 2016, s.8). Aileler için, çocukların toplumunun değerlerine  ve 
inançlarına bağlı  yetirtirilmesi  çok önemlidir. Hükümetler kızların eğitimine yönelik tedbirler alma 
konusunda hassas davranmamaktadırlar.  

 

SONUÇ  

Eğitim, devletlerin kalkınması ve güçlenmesi için çok önemli bir yere sahiptir. Ama  öncelikle kişisel gelişimin 
anahtarıdır. Bireyler anlamlı, nitelikli ve başarılı bir hayat sürdürme fırsatını eğitimle elde etmektedir. Eğitime 
ulaşamayanlar, diğer insanlarla eşit imkânlara ulaşmakta zorlanmaktadır. İslâm dini eğitime çok önem verdiği, 
kadın ve erkek arasında bir ayrım yapmadığı halde, dünyada eğitime erişim konusunda en fazla sıkıntı 
yaşayanlar Müslüman kadınlardır. İslâm coğrafyalarında, kadınların eğitimi önünde ekonomik, siyasi, sosyal 
ve kültürel koşullardan kaynaklı çok önemli engeller bulunmaktadır.  
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Yoksullukla mücadele eden İslâm ülkelerinde, ekonomik sıkıntılar kızları farklı boyutlarda zorlamakta ve 
eğitimin dışına itmektedir. Ailesinin ekonomisine çalışarak katkı sağlamak zorunda kalan kızlar okul yerine 
tarlalara gitmektedirler. Bu onların hayatlarını sürdürmeleri için gereklidir. Fakir ülkelerde  temel kaygı 
hayatta kalabilmektir. Bu yoksulluk içinde kızlar, aileleri tarafından ekonomik bir yük olarak 
görülebilmektedir. Çözüm ise kızların erkenden evlendirilmesi ve evden çıkarılmasıdır. Aynı zamanda evin 
geçimini sağlayacak kişiler, erkekler olacağı için eğitimde öncelik hakkı da onlarındır. Uzun vadede kızların 
eğitiminin, aileye bir katkısı olmayacaktır. Bu yaklaşım, kız çocuklarını hem toplumda hem de aile içinde 
değersizleştirmektedir. Ancak temel problemin kültürden ziyade ekonomik sıkıntılar olduğu görülmektedir. 
Çünkü fakir ülkelerde eğitim imkanlarının artırılması, okulların kırsal bölgelere kadar yaygınlaştırılması 
oldukça zor olmaktadır. Kırsal bölgelerde okul olmaması, kızların temel eğitime bile erişimini kısıtlarken, 
kadınlardaki okur-yazar oranını düşürmektedir. Aileler için diğer seçenek çocuklarını uzak bölgelerdeki 
okullara göndermektir. Bu durumda yol parası ve  okul masrafları aileleri zorlamaktadır. Yollarda güvenliğin 
olmaması da  korku ve endişeye yol açmaktadır. Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Sudan, Nijerya gibi 
ülkelerde yaşanan çatışmalar, terör faaliyetleri kız çocuklarının güvenliğini tehdit etmekte, kızları suistimale 
açık hale getirmektedir. Kızlarının kaçırılmasından endişe eden, yol masrafı için para ayıramayan aileler 
çözüm olarak kızları evde tutmakta, onları erkenden evlendirmekte ve sınırlı bütçelerini erkek çocuklarına 
ayırmaktadır. Siyasi ve ekonomik koşulların yol açtığı bu sorunlar, kızların okullaşmasını azaltmaktadır. İslâm 
coğrafyalarında yaşanılan savaşlar ve çatışmalar var olan okulları harap edebilmektedir. Sonuçta okul sayıları 
daha da azalmaktadır. Okullarda tuvaletlerin ve suyun olmayışı, hijyen problemleri,  kızları okulu bırakmaya 
zorlamaktadır.  

Aileler okullarda kadın öğretmenlerin bulunmasını, kızlarının güvenliği açısından çok önemsemektedirler. 
Kadın öğretmenlerin olmadığı okullara göndermekten kaçınmaktadırlar. Fakat çatışma bölgelerinde kadın 
öğretmenlerin mesleklerini sürüdürmeleri çok kolay değildir. Kaçırılma, tacize uğrama riski bulunmaktadır. 
Kırsal bölgelerdeki okullara ulaşım hiç kolay değildir. Bu zor koşullar kadın öğretmeni eksikliğini beraberinde 
getirmektedir. Karma eğitime sıcak bakmayan aileler için kız okullarının ayrı olması gerekmektedir. Ekonomik 
sıkıntılarla ve yoksullukla mücadele eden ülkeler için kırsal bölgelere kadar böyle bir hizmet ulaştırmak pek 
mümkün olmadığı için, kızlar kolaylıkla eğitimin dışında kalmaktadırlar. Kızların kötü ekonomik koşullarda 
yüksek öğretim için de yer alabilmeleri de çok mümkün olmamaktadır. Ekonomik sıkıntılar eğitim imkanlarını 
azaltırken, eğitimsizlik ülkelerin ilerlemesini engellemektedir. Eğitimden mahrum bırakılmış milletler ise 
ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecek donanımlardan yoksun kalmaktadırlar. Dolayısıyla ekonomik koşullar 
eğitimsizliğe, eğitimsizlik ekonomik gerilemeye yol açmaktadır. 

Savaşların, terörün, çatışmaların ve ekonomik koşulların yanısıra bazı siyasi uygulamalar, Müslüman 
kadınların önüne engel olarak konulmaktadır. Özellikle İslâm karşıtlığı üzerinden geliştirilen politikalarla, 
Müslüman kadınlar eğitim dışında bırakılmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de geçmişte yaşanan başörtüsü yasağı, 
günümüzde Avrupa ülkelerinde uygulanmak istenen başörtü ve peçe yasağı Müslüman kadınları hedef 
almaktadır. Terörle ilişkilendirilen kadınlar güvenlik tehdidi olarak algılanmaktadır. Bu yüzden kamu 
kuruluşlarında yer almalarına sıcak bakmayanlar, kızların eğitim haklarını da elinden alabilmektedirler.  

İslâm coğrafyalarında gücünü etkili bir şekilde sürüdüren ataerkil kültür, ailelerin kız çocuklarına karşı 
tutumlarını belirlemektedir. Kız çocuklarına ev merkezli roller biçen aileler, kızların eğitimini faydasız ve 
gereksiz görmektedirler. Özellikle kızların erken evliliğe teşvik etmektedirler. Çocuk yaşta evlenen kızların 
eğitime devam etmesi ise çok mümkün olmamaktadır. Aileler kızlarını iyi bir eş, iyi bir anne olmaya 
hazırlamakta ve evlenene kadar kızlarının iffetlerini korumaya çalışmaktadırlar. Güvenliğin olmadığı 
ülkelerde erkenden kızları evlendirmek ve eşlerine teslim etmek çözüm olarak düşünülmektedir. Kadınlara 
eşleri bakmak zorunda olduğu için, onların eğitim alması, bireysel gelişimi, iyi bir meslek edinerek toplumda 
yer alması sorun olarak değerlendirilmemektedir. Bu da özellikle fakir ülkelerde kadını cahil ve başkalarına 
bağımlı halde bırakmaktadır. Eğitimden mahrum edilen kadınlar çocuk doğuran ve evdekilerin rahatını 
sağlayan bir hizmetkâr konumunda bırakılmaktadır. Kızların eğitimine karşı olan gruplar, kadınların eşlerine 
itaat etmemesinden korkmaktadırlar. Bu da ataerkil kültürü güçlü bir şekilde sürdürme isteğini ortaya 
koymaktadır. Aynı zamanda kızların modern eğitimini, batılılaşmak olarak değerlendirenler kızların 
okullaşmasına şiddetle karşı çıkmaktadırlar ve  dinî eğitimin onlar için yeterli olduğunu düşünmektedirler. 
kızların evlilik yaşı geldiğinde okulda tutulmasını savunan, kızları okullardan kaçırıp, onları köleleştirenler ya 
da taciz eden Boko Haram gibi gruplar, İslâm’ın kadına verdiği değeri ve kadınların bir emanet olduğunu göz 
ardı etmeyi tercih etmektedirler. Bu durum İslâm coğrafyalarında kadınların ne kadar suistimal edildiğini, 
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haklarının elinden ne kadar kolay alındığını göstermektedir. İslam’ın, kadına çok önemli haklar vererek onu 
değerli bir konuma getirmesine rağmen, Müslüman toplumlar kendi kültürleri içinde, kadınları ve kız 
çocuklarını değersizleştirmeyi sürdürmektedirler. Üstelik bazı toplumlarda babalar, kızlarını okula gönderdiği 
için kınanmakta ve toplumsal baskıya maruz kalabilmektedirler.  

İslâm coğrafyalarında yaşanan olaylar göstermektedir ki, aslında kadının eğitimsizliği basit bir problem 
değildir. Kadınlar toplumun yarısıdır ve diğer yarısının emanet edildiği annelerdir, kızkardeşlerdir. Kadınların 
eğitimsizliği, toplumun eğitimsizliği anlamına gelmektedir. Müslüman kadınların eğitimi önündeki ekonomik 
ve siyasi engelleri kaldırmak çok kolay değildir. Ama kültürel engelleri kaldırmak, İslâm’ın dünya görüşü 
çerçevesinde kadına hakettiği değeri vermek Müslümanların sorumluluğundadır. Bir toplumun değişmesi için, 
değişim toplumun içinde başlamalıdır. Eğitimli kadınlar Müslüman toplumlar için bir tehdit değil aksine 
önemli bir değerdir. İslâm ülkelerinde şiddetle sürdürülmeye çalışılan ataerkil yapı kadını hizmet sınıfında 
tutmaktadır. Kadın erkek ayırmadan insana asaletini teslim eden İslâm’ın mensupları olarak Müslümanların, 
aynı bilinçle hareket etmeleri, kadın ve erkek bütün bireylerinin gelişimine hassasiyet göstermeleri gereklidir.  

İslâm coğrafyalarında, eğitim imkânlarının kırsal kesimlere kadar ulaştırılması önemlidir. Uluslararası 
kuruluşlar ve yardım dernekleri, kırsal bölgelerdeki okul sayısını artırmaya yönelik çalışmalar için teşvik 
edilmelidir. Böylece kendi mahallesinde veya köyünde okul bulunan kız çocukları, eğitime daha kolay 
ulaşabilecek, güvenlik endişesi ile eğitimin dışında kalmayacaktır. Fakir aileler ise çocuklarının ulaşım 
parasından kaynaklanan ekonomik endişelerden kısmen kurtulacaklardır. Kız çocuklarının okullaşma oranını 
artırmak için yapılacak en önemli çalışmalardan biri de ataerkil kültürü güçlü bir şekilde sürdüren aileleri ikna 
etmek olacaktır. Ailelerin bilinçlendirilmesi için çeşitli projeler üretilmelidir. İslâm’ın eğitime verdiği önem, 
eğitimin insan hayatındaki değeri ve eğitimin kadınlara katkısı konusunda bilgilendirici, teşvik edici çalışmalar 
sürdürülmelidir. Ekonomik koşulların uygun olduğu ülkelerde, online eğitim fırsatları artırılmalı ve kızlara 
evlerinden eğitime erişim imkânları sunulmalıdır. Erken evlilik yapmak zorunda kalan kadınlar böylece 
eğitimlerini sürdürme imkânı elde edeceklerdir. Ya da güvenlik nedeniyle uzak bölgelere gidemeyen kızlar, 
güvenli bir şekilde eğitim alma fırsatı yakalamış olacaktır. Aynı zamanda karma eğitime karşı olan ya da 
okullardaki hijyen sorunlarından endişe duyan aileler için online eğitim, önemli bir çözüm olarak görülebilir. 
Hiç şüphesiz, İslâm coğrafyalarında kadınların eğitimine karşı olan zihniyetin değişmesi çok büyük bir adım 
olacaktır. Çünkü zihniyet değişikliği, çözüm arayışını beraberinde getirecektir.  
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ÖZET 

Devletlerin deniz gücünü askeri, politik, diplomatik bir araç olarak kullanması tarihin her döneminde kendini 
göstermiş, ancak bu gücün etkisi küresel konjonktüre bağlı olarak farklılık arz etmiştir. Devletlerin denizlere 
hâkim olma arzusu bu alanda geliştirdikleri politika ve stratejiler aracılığıyla ortaya konulurken, deniz gücünün 
önemi George Modelski’nin “Başat Güç Kuramı” ve Alfred Thayer Mahan’ın “Deniz Hâkimiyet Teorisi” gibi 
kuramlar aracılığıyla savunulmaktadır. Bu kuramlar, devletlerin ancak denizlerde elde edecekleri güç ile 
küresel etkiye sahip olabileceğini öne sürmektedir. Özellikle küresel ticaretin vazgeçilemez konumu ve bu 
ticaretin ortalama %80’ninden fazlasının deniz yoluyla taşınması denizlerin önemini arttırırken, karasal 
kaynakların hızla tükenmesi, teknolojik ilerlemeyle birlikte deniz doğal kaynaklarından faydalanmanın daha 
mümkün hale gelmesi gibi faktörler denizleri 21. yüzyılın stratejik rekabet alanlarına dönüştürmüştür. 
1890’dan itibaren Mahan’ın etkisiyle hareket eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD), okyanuslara hâkim 
olma yönünde politikalar izlemiş ve başarılı olmuştur. Diğer taraftan 1990’lı yıllardan itibaren askeri alanda 
başlattığı modernizasyon hareketleriyle Çin, deniz gücünü geliştirmiş ve Çinli Mahan olarak anılan Amiral 
Liu Huaqing, Çin Donanması’nın güçlenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çalışmanın amacı, 21. yüzyılda 
denizlerin artan önemi kapsamında ABD ve Çin deniz stratejilerini inceleyerek bu iki küresel gücün izlediği 
deniz stratejilerine yönelik mukayeseli bir analiz sunmaktır. Çalışmanın sonucunda ABD’nin 20. yüzyılda 
başlayan açık deniz stratejisinin güçlü bir ABD Donanması ile desteklendiği ve deniz gücünün Amerikan 
ulusal çıkarlarından ayrı düşünülmediği tespit edilmiştir. Buna ek olarak 1990’lı yıllardan itibaren başlattığı 
modernizasyon hareketleri, izlediği çok yönlü dış politika ve açık deniz stratejisi ile Çin Donanması, ABD 
karşısında ve ondan daha güçlü bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle “Bir Kuşak Bir Yol” girişimi 
gibi kapsamlı projeler ve ülke ekonomik gücüyle desteklenen Çin Donanması 21. yüzyılda küresel sistemde 
ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Deniz Gücü, Deniz Stratejisi, ABD Deniz Stratejisi, Çin Deniz Stratejisi 

 

ABSTRACT 

The use of sea power by states as a military, political and diplomatic instrument has manifested itself in every 
term of history, but the effect of this power has differed depending on the global conjuncture. While the desire 
of states to power the seas is revealed through the policies and strategies they have developed in this area, the 
importance of sea power is defended through theories such as George Modelski’s “Dominant Power Theory” 
and Alfred Thayer Mahan’s “Sea Power Theory”. These theories suggest that states can only have worldwide 
influence with the power they will gain in the seas. In particular, the unavoidable position of global trade and 
the transportation of more than 80% of this trade by sea on average increase the importance of the seas. İn 
addition, the rapid consumption of terrestrial resources and the fact that it is more possible to benefit from sea 
natural resources with technological progress have turned the seas into strategic competition areas of the 21st 
century. Acting under the influence of Mahan since 1890, the United States of America (USA) followed 
policies to command the oceans and was successful. On the other hand, with the modernization movements 
initiated in the military field since the 1990s, China has developed its sea power and Admiral Liu Huaqing, 
known as the Chinese Mahan, played an important role in the strengthening of the Chinese Navy. The aim of 
this study is to examine the maritime strategies of the USA and China in the context of the increasing 
importance of the seas in the 21st century and to present a comparative analysis of the maritime strategies 
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pursued by these two worldwide powers. As a result of the study, it has been determined that the offshore 
strategy of the USA, which started in the 20th century, was supported by a strong US Navy and the sea power 
was not considered separately from the American national interests. In addition, with the modernization 
movements, it has started since the 1990s, its multi-faceted foreign policy, and offshore strategy, the Chinese 
Navy emerges as a stronger competitor than the USA. The Chinese Navy, supported by comprehensive projects 
such as the “One Belt One Road” initiative and the economic power of the country, has a privileged position 
in the international system in the 21st century. 

Keywords: Sea Power, Maritime Strategy, USA Maritime Strategy, Chinese Maritime Strategy 

 

1. GİRİŞ 

Tarih boyunca devletlerin güç arayışları, hem değişen siyasi ortama hem de ulusal çıkarları etkileyebilecek 
tehditlere göre değişirken ilgili güç alanında yeteneklerini geliştirmek üzere politika yapıcılar tarafından farklı 
stratejiler belirlenmektedir. 21. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler ve tehditler ise devletleri, hem ulusal 
çıkarlarını gerçekleştirmek hem de yeni tehditlerle mücadele etmek üzere okyanus ve denizlere yani “mavi 
dünya”ya yönlendirmiştir. Devletlerin 21. yüzyılda denizlere yönelişinin başlıca nedenleri aşağıda 
sıralanmıştır: 

 Karasal kaynakların hızla tükenmesi 

 Okyanus ve deniz diplerinde bulunan doğal kaynaklardan yararlanma arzusu 

 Teknolojik gelişmelerin deniz diplerindeki doğal kaynaklardan özellikle hidrokarbon kaynaklarından 
yararlanmayı daha mümkün hale getirmesi 

 Karasal kaynakların hızla tükenmesiyle birlikte özellikle son on yılda sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin 
artması ve mavi dünyanın sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre anlayışında kritik öneme sahip 
olması 

 Denizlerde yeni güvenlik risklerinin ortaya çıkması 

 Küresel ticaretin son 50 yılda ortalama %80’ninin deniz yoluyla gerçekleştirilmesi 

 Deniz endüstrisinin ulusal ekonomideki yeri 

 

Yukarıda sayılan başlıca nedenler devletleri 21. yüzyılda denizlere yönlendirmiş, bu durum mavi dünyanın 
yüzyılın rekabet alanlarından biri haline gelmesine neden olmuştur. Denizlerin bu artan önemi devletlerin 
deniz gücünü gündeme getirirken sahip oldukları deniz stratejileri uluslararası ilişkiler çalışmalarında yaygın 
analiz konularından biri haline gelmiştir. Strateji, bir ulusun veya bir ulusal grubun siyasi, ekonomik, 
psikolojik ve askeri güçlerini, barış ve savaşta benimsenen politikalara azami desteği sağlamak için kullanma 
bilimi ve sanatıdır (Krause, 2006: 23). Siyasi, ekonomik, psikolojik ve askeri güç unsurları milli gücün 
unsurları içinde yer alırken politika yapıcılar tarafından ulusal çıkarların sağlanabilmesi için gerekli ulusal 
hedefler, eylem planları (yollar) ve kaynaklar (araçlar) belirlenmektedir. 21. yüzyılda denizlerin artan 
önemiyle birlikte deniz gücü, milli gücün önemli bir bileşeni olarak ulusal çıkarlara yüksek oranda hizmet 
etmektedir. Deniz gücü denilince akla ilk olarak donanmalar gelse de bir devletin deniz gücü, bir ulusun askeri 
ve ekonomik çıkarlarının denizlerdeki uzantısını oluşturmaktadır. Deniz gücünün inşası, gelişimi, 
yönlendirilmesi ise ilgili devlet kurumları tarafından belirlenen deniz stratejileri aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir.  

Deniz gücünün önemi George Modelski’nin “Başat Güç Kuramı” ve Alfred Thayer Mahan’ın “Deniz 
Hâkimiyet Teorisi” gibi kuramlar aracılığıyla savunulmuştur. Modelski, bir devletin küresel lider 
olabilmesinin ancak deniz gücü aracılığıyla gerçekleşebileceğini savunmaktadır (Yılmaz, 2017: 306). Ona 
göre donanma gücü aracılığıyla okyanus ve denizler üzerinde hâkimiyet sağlanacak ve böylece devletler, 
küresel çapta hareket yeteneği kazanmış olacaktır. Mahan’ın düşünceleri de deniz gücünün önemi konusunda 
Modelski ile paralellik gösterirken onun 19. yüzyılın sonundaki çalışmaları denizcilik tarihinde modern 
dönemin en kapsamlı deniz gücü teorisini sunmaktadır. 20. yüzyılda ABD’nin dünya çapında en gelişmiş deniz 
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gücüne sahip olmasının fikir babası olarak anılan Mahan, deniz gücünü ticari, coğrafi ve askeri temelde ele 
almıştır.  

Mahan, dış ticaretin bir devletin ekonomik canlılığını güvence altına almak için gerekli olduğunu savunmakta, 
ticareti desteklemek için denizaşırı üslere ihtiyaç olduğunu, daha sonra üsleri ve ticaret akışını savunmak için 
bir muharebe filosuna ihtiyaç duyulduğunu, ticaretin de donanmayı finanse etmek için gerekli bütçeyi 
sağladığını ifade etmektedir (Holmes ve Yoshihara, 2006: 25). Donanma aracılığıyla rakip güçler caydırılacak 
ve stratejik deniz yollarının kontrolü elde edilecektir. Mahan’ın öne sürdüğü bu düşüncelerinin (Deniz gücü 
Teorisi/Deniz Hakimiyet Teorisi) döngüsel niteliği Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Mahan Deniz Gücü Teorisi’nin Döngüsel Niteliği 

 

 

Şekil 1 incelendiğinde aslında Mahan’ın deniz gücünü tek boyutlu ele almadığı ticaret aracılığıyla elde 
edilecek ulusal refah, ticareti desteklemek için denizaşırı üslerin gerekliliği, bu yolla elde edilen finansal 
kaynakla geliştirilecek donanma gücü, donanma gücü aracılığıyla deniz ticaret yollarına hâkim olunması ve 
sonuçta küresel güce erişilmesi şeklinde çok boyutlu bir yol haritası sunmuştur. 20. yüzyılda Mahan 
düşünceleri etrafında şekillenen ABD Deniz Stratejisi ile ülke deniz gücü, dünya çapında birinci sıraya 
yükselmiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde ise Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin sahip olduğu deniz stratejisi 
Mahan’dan izler taşımakta ve deniz gücüne gerçekleştirilen yatırımlar ile dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, 21. yüzyılda denizlerin artan önemi kapsamında ABD ve Çin deniz stratejilerini 
inceleyerek bu iki küresel gücün izlediği deniz stratejilerine yönelik mukayeseli bir analiz sunmaktır. Bu 
kapsamda öncelikle ABD Deniz Stratejisi ele alınmış, ardından Çin Deniz Stratejisi incelenmiştir. ABD’nin 
bu yüzyılda sahip olduğu deniz stratejisi 20. yüzyılın devamı niteliğindeyken Çin, 20.yüzyılın sonunda 
başlattığı reform hareketleri neticesinde 21. yüzyılın en önemli deniz güçlerinden biri haline gelmiştir. 

Ticaret

Donanma

Ticaret 
Yollarının 
Kontrolü

Dış Ticaret

Ekonomik 
Kalkınma

Denizaşırı 
Üsler

KÜRESEL ETKİ 
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2. ABD DENİZ STRATEJİSİNİN ANA HATLARI 

21. yüzyılda dalgaların üstünde ve altında güç kullanımı, yalnızca amfibi operasyonlar ve uzun menzilli ateş 
desteği gibi askeri yetenekler değil, aynı zamanda okyanusun ortak alanlarını komuta etme ve böylece rakibin 
iletişim hatlarını kesme yeteneği kazandırdığı için çok önemli olmaya devam etmektedir (Burilkov ve Geise, 
2013: 1037). Güçlü bir donanma, anavatanın basit savunmasının ötesinde sürekli bir güç projeksiyonu 
sağladığından askeri güç unsurunda önemli bir paya sahiptir. 20. yüzyılın en güçlü donanmasını inşa eden ve 
ulusal çıkarlarını denizlerden ayrı düşünmeyen ABD, kendisini bir deniz ülkesi olarak tanımlamakta ve ülke 
güvenlik ve refahının denizlere bağlı olduğunu belirtmektedir (U.S. Navy, U.S. Marine Corps, ve U.S. Coast 
Guard, 2020: 2).  

Abd’nin 21. Yüzyıl Deniz Stratejisi’ni ilan eden üç temel strateji belgesi yayınlanmıştır. Bunlardan ilki 2007 
yılında “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower” ismiyle, ikincisi 2015 yılında yine aynı başlık ile 
ve son olarak üçüncüsü 2020 yılında “Advantage at Sea-Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power” 
ismiyle yayınlanmıştır (U.S. Navy, U.S. Marine Corps, ve U.S. Coast Guard, 2007; 2015; 2020). Bu strateji 
belgelerinin odak noktaları küresel gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Tablo 1’de ABD’nin 21. 
yüzyıl deniz stratejisini temsil eden bu üç strateji belgesinin özellikleri yer almaktadır.  

 

Tablo 1: 21. Yüzyıl ABD Deniz Strateji Belgelerinin Kapsamı 

 
2007 Tarihli ABD Deniz Strateji 

Belgesi 
2015 Tarihli ABD Deniz Strateji 

Belgesi 
2020 Tarihli ABD Deniz Strateji 

Belgesi 

Belgenin Giriş Vurgusu 

Dünya ticaretinin %90’ı deniz 
yoluyla taşınıyor; dünya 

nüfusunun büyük çoğunluğu 
okyanuslardan birkaç yüz mil 

uzakta yaşıyor; gezegenin yaklaşık 
dörtte üçü sularla kaplıdır. 

En önemli önceliğimiz Amerikan 
halkının, topraklarının ve yaşam 

biçiminin güvenliğini sağlamaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri bir 
deniz ülkesidir. Güvenliğimiz ve 

refahımız denizlere bağlıdır. 

Odak Noktası 

Büyük güç savaşı, bölgesel 
çatışmalar, terörizm ve doğal 
afetlerdir. Bu unsurların ABD 
ulusal güvenliğini ve dünya 

refahını tehdit etme potansiyeline 
sahip olduğu vurgulanmıştır. 

Odak noktası “tüm etki alanına 
erişim” elde etme yönünde daha 
mücadeleci ve sert bir anlayışa 

kaymıştır. 

Rusya ve Çin'i “kararlı rakipler” 
olarak tanımlarken Pekin en acil 
uzun vadeli stratejik tehdit olarak 

öncelik taşımaktadır. 

Temel Özellikleri 

2007 tarihli ABD Deniz Strateji 
Belgesi dört ana başlıktan 

oluşmaktadır. “Yeni Bir Çağın 
Zorlukları” isimli ilk başlık altında 

küresel ticarette deniz yollarının 
önemine değinmiş, ABD deniz 

gücünün anavatanı ve 
vatandaşlarının çıkarlarını 

korumak üzere küresel olarak 
konumlanacağını belirtmiştir. 
“Denizcilik Strateji Konsepti” 
isimli ikinci ana başlıkta ise 

denizde ve karada gerçekleştirilen 
faaliyetleri etkilemek için deniz 

gücünün kullanılacağı ifade 
edilmiştir. “Stratejinin 

Uygulanması” isimli üçüncü ana 
başlıkta; bu stratejiyi başarılı bir 

şekilde uygulamak için, ABD 
deniz gücünün temel 

yeteneklerinin genişletilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Son 

olarak sonuç bölümünde ise ülke 
deniz stratejisinin ulusal güvenlik 

ihtiyacının kapsamlı bir 
değerlendirmesinden türetildiği 

belirtilmektedir. 

2015 tarihli ABD Deniz Strateji 
Belgesi dört bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde; 
jeopolitik değişiklikler ve askeri 

zorlukları içeren küresel güvenlik 
ortamı açıklanmıştır. İkinci 

bölümde; Hint-Asya-Pasifik, Orta 
Doğu, Avrupa, Afrika, Batı 

Yarımküre, Arktik ve 
Antarktika’yı içeren ileri varlık ve 

ortaklık üzerinde durulmuştur. 
Üçüncü bölümde; caydırıcılık, 

deniz kontrolü, güç projeksiyonu 
ve deniz güvenliğini kapsayan 
deniz gücünün milli güvenliğe 
verdiği destek açıklanmış, son 

olarak dördüncü bölümde; 
geleceğin deniz gücünü 

oluşturmak için kuvvet inşasına 
değinilmiştir. Sonuç bölümünde 
deniz gücünün önemine değinen 
belgede; bu değişken dünyada 
deniz gücünün ulusal çıkarlara 
hizmet ettiği ve rakiplere karşı 

güvenilir, esnek ve ölçeklenebilir 
seçenekler sunduğu belirtilmiştir. 

 

2020 tarihli ABD Strateji Belgesi 
dört bölümden oluşmaktadır. Bu 

belge; Amerika’nın deniz 
güvenliği ortamını, stratejik 

hedeflerini, stratejik yaklaşımını, 
askeri inşa yaklaşımını ve 

savunma taktiklerini 
kapsamaktadır. Birinci bölüm; 

ABD’nin deniz güvenliği ortamını 
ve karşı karşıya olduğu zorlukları 
özetlerken ikinci bölüm; entegre 

tüm etki alanına sahip deniz 
gücünün bu zorluklarla nasıl başa 

çıkabileceğini 
detaylandırmaktadır. Üçüncü 

bölüm; ulusal hedeflere ulaşmak 
için rekabet, kriz ve çatışma dahil 
olmak üzere tüm rekabet süreci 
boyunca deniz gücünün nasıl 

kullanılacağını açıklamaktadır. 
Son olarak dördüncü bölüm; 
ABD’nin denize engelsiz bir 
şekilde erişebilmesi ve ABD 

askeri avantajının sürdürülebilmesi 
için deniz kuvvetleri 

modernizasyonu ve her alanda 
donanma gelişimi ve entegrasyonu 
için izlenecek yolu sunmaktadır. 

Kaynak: U.S. Navy, U.S. Marine Corps, ve U.S. Coast Guard, 2007; 2015; 2020 
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21. yüzyılda yayınlanan ABD deniz strateji belgelerinin ortak özellikleri; denizlerden bağımsız bir ekonomik, 
askeri ve siyasi güç değerlendirilmesinin yapılmaması, denizlerin Amerikan halkının çıkarlarının 
korunmasında kritik önemde görülmesidir. Ülke deniz gücü rakip güçlerin caydırılması, ulusal savunma 
sağlanması ve düşmana karşı zafer kazanılmasında en etkili araçlardan biri olarak tanıtılmaktadır. En güncel 
haliyle 2020 yılında yayınlanan ABD Deniz Strateji Belgesi’nin en dikkat çeken yanı, Çin’in açık şekilde rakip 
bir güç ve açık bir tehdit olarak tanımlanmasıdır. 

 

3. ÇİN DENİZ STAREJİSİNİN ANA HATLARI 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Donanmasını temsil eden, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN), dostane 
liman ziyaretlerinden denizde üst düzey savaşlara kadar uzanan tüm görevleri yerine getirecek kapasitede 
Kuzey Atlantik’ten Orta Pasifik’e kadar tüm dünyada faaliyet göstermektedir (Martinson, 2021: 265). Ancak 
PLAN’ın gelişimi son yirmi yılda izlenen Çin Deniz Stratejisi’nin çıktıları olarak değerlendirilmelidir. Öyle 
ki Çin, 20. yüzyılda daha çok kıyı savunmasına odaklanmıştır. 1949 yılında Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) 
tarafından kurulan ÇHC, esasen bir kara kuvveti olarak inşa edilmiş ancak yıldan yıla özellikle ülke 
ekonomisinin büyümesi sonucu ülke askeri stratejisi ve silahlı kuvvetlerinde yaşanan modernizasyon 
hareketleriyle birlikte deniz gücüne yönelmiştir (Kondapalli, 2002).  Özellikle PLAN’da gerçekleştirilen 
iyileştirmeler neticesinde Çin, 21. yüzyılda dünya çapında bir donanma gücü olarak nitelendirilmektedir.  

Çin’in 21. Yüzyıl Deniz Stratejisi sadece askeri değil ekonomik temelde de yürütülmektedir. Çin’in 
denizlerdeki ticari faaliyetleri ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğundan ülke yönetimi bu alanda 
girişimlerde bulunmakta ve projeler geliştirmektedir. Bu projelerden en önemlisi 2013 yılında Çin Devlet 
Başkanı Xi Jinping tarafından ilan edilen “Kuşak ve Yol Girişimi”dir (Rice ve Robb, 2021: 9-10). Kıtalar arası 
uzun vadeli bir politika ve yatırım programı olan bu girişim ile tarihi İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunan 
ülkelerin ekonomik alt yapısının geliştirilmesi ve entegrasyonunun hızlandırılması amaçlanmaktadır (BRI, 
2022). Çin’in ekonomik büyümesinin önemli bir çıktısı olarak görülen ülke askeri modernizasyon hareketleri 
aslında milli güç unsurlarının ne denli birbirine bağlı olduğunu da kanıtlar niteliktedir. Mahan’ın savunduğu 
Deniz Gücü Teorisi’nde ortaya konan döngüsel etki Çin’in gelişen deniz gücünde izlenebilmektedir. Dış 
ticaretin ülke kalkınmasındaki önemli rolü ve donanma gücüne sağladığı finansal yatırım kaynağı sonucu 
ortaya çıkan güçlü donanmaların ticareti koruyucu etkisi Çin’in 1990’lı yıllardan itibaren yürüttüğü deniz 
stratejisinde kendisini göstermektedir. 

1995 yılından itibaren ortalama iki yılda bir yayınlanan ve “Beyaz Kitap” olarak anılan ulusal savunma belgesi 
Çin’in deniz stratejisini de içermektedir. Özellikle 2015 yılında yayınlanan askeri strateji belgesi Çin’in 
21.Yüzyıl Deniz Stratejisi’ni en kapsamlı biçimde ele almaktadır. Bu strateji belgesini incelemeden önce ülke 
silahlı kuvvetlerinde bir reforma odaklanan 2004 Tarihli Ulusal Savunma Belgesi’ne kısaca değinmek ülke 
donanmasında yaşanan modernizasyon girişimlerini değerlendirebilmek açısından önemlidir. 2004 tarihli Çin 
Ulusal Savunma Belgesi’nde Çin’in 1980’lerin ortalarından itibaren başlattığı askeri modernizasyon 
hareketlerinin derinleşerek devam ettiği vurgulanmaktadır (State Council of the People’s Republic of China, 
2004). Bu belgede ayrıca PLA’nın, kara kuvvetlerine önem vermesinin yanı sıra, silahlı kuvvet yapısının 
dengeli gelişimini sağlayabilmek için Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve İkinci Topçu Kuvvetleri’nin 
inşasına öncelik verildiği ifade edilmektedir. Tablo 2’de Çin’in 21. Yüzyıl Deniz Stratejisi’nin temelini 
oluşturan 2004 Tarihli Ulusal Savunma Belgesi ve 2015 Tarihli Askeri Strateji Belgesi’nin temel özellikleri 
yer almaktadır.  
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Tablo 2: 21. Yüzyıl Çin Deniz Stratejisi’nin Sunulduğu Resmi Belgeler 

 2004 Tarihli Ulusal Savunma Belgesi 2015 Tarihli Askeri Strateji Belgesi 

Belgenin Giriş Vurgusu 

Çin’in bu yüzyılın ilk yirmi yılındaki hedefi, 
her yönden orta derecede müreffeh bir toplum 
inşa etmektir. Gelişmekte olan büyük bir ülke 
olarak Çin’in önünde, uzun süreli ve disiplinli 

çalışmayı gerektiren modernleşme görevi 
mevcuttur. Çin Komünist Partisi’nin önemli 

stratejik görevi, ulusal savunmanın ve 
ekonominin koordineli bir şekilde gelişmesini 

sağlamak ve ülkeyi güvende tutmak için 
modern, düzenli ve devrimci silahlı kuvvetler 

inşa etmektir. 

Müreffeh ve istikrarlı bir dünya Çin’e fırsatlar 
sunarken, Çin’in barışçıl kalkınması da tüm 
dünya için bir fırsat sunmaktadır. Güçlü bir 

ulusal savunma ve güçlü silahlı kuvvetler inşa 
etmek, Çin’in modernleşme hamlesinin 

stratejik bir görevi ve Çin’in barışçıl 
kalkınması için bir güvenlik garantisidir. Çin 

Silahlı Kuvvetleri, ulusal güvenlik 
ortamındaki yeni değişikliklere uyum 

sağlayarak aktif savunma, ulusal savunma ve 
silahlı kuvvetlerin modernizasyonunun 

hızlandırılması, Çin’in egemenliği, güvenlik 
ve kalkınma çıkarlarının korunmasına hizmet 

etmektedir. 
Odak Noktası Askeri Reform Deniz Stratejisi 

Temel Özellikleri 

2004 Tarihli Çin Ulusal Savunma Belgesi on 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 

mevcut uluslararası güvenlik durumu analiz 
edilmiş, ikinci bölümde; Çin’in milli savunma 

politikasının ana hatları sunulmuş, üçüncü 
bölümde; Çin Silahlı Kuvvetleri’ndeki reform 
girişimlerinin kapsamına ve hedeflerine yer 

verilmiştir. Dördüncü bölümde; ulusal 
savunma harcamalarına yer verilirken beşinci 

bölümde; askerlik hizmetinin detayları 
tanıtılmış, altıncı bölümde; askeri ve 

ekonomik seferberlik durumu açıklanmıştır. 
Yedinci bölümde; milli savunmadaki bilim, 
teknoloji ve sanayinin önemi vurgulanırken 
sekizinci bölümde; halk ve silahlı kuvvetler 

arasındaki birliktelik ve bağ açıklanmış, 
dokuzuncu bölümde; uluslararası güvenlikte 
işbirliği ve ortaklıkların önemi ifade edilerek 

onuncu bölümde; silahların kontrolü, 
silahsızlanma ve silahların yayılmasını 

önleme konularına değinilmiştir. 

2015 Tarihli Çin Askeri Strateji Belgesi altı 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; 

uluslararası güvenlik durumu analiz edilmiş 
ve dünyanın ekonomik ve stratejik ağırlık 

merkezinin her zamankinden daha hızlı Asya-
Pasifik bölgesine kaydığı, ABD’nin bu 

bölgedeki askeri varlığı ile askeri ittifaklarını 
güçlendirdiği ifade edilmiştir. İkinci bölümde; 
Çin Silahlı Kuvvetleri’nin misyon ve stratejik 
görevleri, ÇHC’nin yüzüncü yılını kutladığı 

2049 yılına kadar müreffeh, güçlü, 
demokratik, kültürel olarak gelişmiş ve 

modern bir sosyalist ülkenin inşası hedefi 
kapsamında detaylandırılmıştır. Üçüncü 
bölümde; aktif savunmanın stratejisinin 

çerçevesi verilirken dördüncü bölümde; Çin 
Silahlı Kuvvetleri’nin geliştirilmesi başlığında 

Çin’in deniz stratejisi detaylandırılmıştır. 
Beşinci bölümde; silahlı kuvvetlerin inşasında 

alınacak tedbirlere yer verilmiş, altıncı 
bölümde; askeri mücadeleye hazırlık süreci 

detaylandırılmıştır. 

Kaynak: State Council of the People’s Republic of China, 2004; 2015 

 

Deniz gücü ve deniz stratejisinin askeri kuvvet yapısından ayrı düşünülemediği 21. yüzyılda 2015 yılında 
yayınlanan Çin Askeri Strateji Belgesi ülke deniz stratejisinin resmi ilanı olarak değerlendirilebilmektedir. Bu 
belgenin özellikle dördüncü bölümünde denizlerin ülke refahı ve güvenliğindeki önemine değinilmiş, bu 
kapsamda PLAN’ın modernizasyonu ele alınmıştır. Buna ek olarak Çin Donanması’nı temsil eden PLAN’ın 
hareket alanının açık denizlere doğru kaydığı ilan edilmiştir. PLAN’ın, stratejik yeteneklerinin geliştirilmesine 
öncelik verileceği vurgulanırken ABD’nin bölgedeki askeri varlığı da ele alınmıştır. 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

ABD tarafından yayınlanan deniz strateji belgelerinde de görüldüğü üzere deniz gücü milli hedeflerin 
gerçekleştirilmesinde önemli bir paya sahiptir. Buna paralel olarak ülke donanması da sürekli 
geliştirilmektedir. 20. yüzyılda donanma gücü olarak dünya çapında lider konumda olan ABD, 21. yüzyıla 
gelindiğinde donanmada bulunan araç sayısı bakımından Çin karşısında bu konumunu kaybetmiştir. Ancak bu 
durum ABD Donanması’nı güçsüz kılmamakta, Çin’in deniz gücündeki yükselişini göstermektedir. Buna ek 
olarak modern donanmalar artık gemi sayısıyla değil yetenek ve teknolojik alt yapısı ile ele alınmaktadır. 
Dolayısıyla bir ülkenin askeri deniz gücünü sadece donanmada bulunan gemi sayısıyla ölçmek doğru bir 
yaklaşım olmamakla birlikte önemli göstergelerden birini oluşturmaktadır.  

II. Dünya Savaşı sırasında tüm zamanların en büyük deniz filosu 6.768 gemi ile ABD’ye ait olmakla birlikte 
bu tarihten itibaren dünyada donanma gücü yaklaşımı değişmiş ve daha az ama daha yetenekli donanma 
araçlarına yatırımlar yapılmıştır (WPR, 2022). ABD Donanma gücünde yer alan gemi sayısı 2022 yılı itibariyle 
298 olarak kaydedilmiştir (USNI News, 2022). Buna karşılık ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 
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ÇHC Askeri ve Güvenlik Gelişmeleri Raporu’nda Çin Donanma Gücü şu ifadelerle değerlendirilmiştir (US 
Depertman of Defense, 2021: 6): Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, yaklaşık 355 gemi ve denizaltıdan oluşan 
toplam savaş kuvvetiyle sayısal olarak dünyanın en büyük donanmasına sahiptir. Yakın vadede PLAN, 
özellikle ÇHC’nin küresel güç projeksiyon yeteneklerini geliştirerek denizaltı ve yüzey savaşçılarından kara 
saldırı seyir füzeleri kullanarak kara hedeflerine uzun menzilli hassas saldırılar gerçekleştirme kabiliyetine 
sahip olacaktır. ÇHC, PLAN’ın uçak gemilerini ve balistik füze denizaltılarını korumak için denizaltı karşıtı 
savaş yeteneklerini geliştirmektedir. 

ABD’nin 2020 tarihli Deniz Strateji Belgesi’nde de açıkça belirttiği üzere deniz gücünde Çin ABD karşısında 
önemli bir tehdit ve rakip olarak değerlendirilmektedir. ABD ve Çin 21. yüzyıl deniz stratejileri genel olarak 
değerlendirildiğinde; her iki ülkenin de ulusal çıkarlarının gerçekleştirilmesi ve korunmasında deniz gücünün 
önemini vurguladığı görülmektedir. Çin yüzyılın başında deniz gücünde önemli bir atılım gerçekleştirerek 
ABD karşısında bir tehdit olarak belirse de ABD’nin geçmişten gelen tecrübesi, stratejik ve siyasi manevraları 
ve özellikle gerçekleştirdiği derinlikli rakip analizleriyle küresel bir deniz gücü olmaya devam etmektedir. 
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HÜRREMÎ İSYANI VE ABBASÎLER’İN GÜNEY KAFKASYA’DAKİ YÖNETİMİNE ETKİSİ 

THE KHURRAMITE REVOLT AND HIS INFLUENCE ON THE RULE OF ABBASIDS IN THE SOUTH 
CAUCASUS 

 

Dr. Elnur NESİROV 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Guba Şubesi, ORCID 0000-0003-0186-4874 

 

ÖZET 

Müslüman tarih yazarlarına göre VI Yüzyıl’da İran’da meydana gelen Mezdekîliğin devamı niteliğindeki 
Hürremîlik VIII-IX yüzyıllarda İran ve Azerbaycan coğrafyasında etkisi artırmıştı. Ebu Müslim Horasanî’nin 
idamını müteakip başlayan isyanlar dizisinin bir parçası olan Hürremî ayaklanması Harun er-Reşid’in (786-
809) iktidarı döneminde patlak verse de kısa zamanda bastırılmıştı. Halife Muhammed el-Emin (809-813) ile 
kardeşi Abdullah Me’mun arasındaki taht mücadelesi Bağdat’ın eyaletler üzerindeki yönetimini olumsuz 
etkilemişti. Ortamı olumlu bulan Hürremîler’in Azerbaycan’da Bâbek önderliğinde kaldırdığı isyan yirmi 
seneden fazla devam etmişti. Hilafet içindeki kargaşa ve ikili iktidar nedeniyle ilk başlarda Hürremî 
ayaklanmasının üzerine gidilememişti. İsyancılara karşı ilk düzenli ordu Yahya b. Muâz komutasında üç yıl 
sonra, h. 204 (819-820) yılında gönderildi. Bu ayaklanma Abbasî devletinin Güney Kafkasya’daki 
hâkimiyetini sarsmıştı. Güney Kafkasya’daki Hristiyan prenslerle müttefik olan Babek onlardan bazıları ile 
akrabalık ilişkisi de kurmuştu. Bâbek ile Abbasîler arasında Güney Kafkasya için şiddetli bir mücadele 
yaşanmıştı. Bâbek, silahlı kuvvetlerine yiyecek ve barınak sağlamak için Arran'ın Hıristiyan soylularının 
yardımına ihtiyaç duyuyordu. Bâbek'in Abbasîler karşısında kazandığı askerî başarılar Güney Kafkasya’nın 
Hıristiyan soylularının Hürremîler’i desteklemesine neden olmuştu. Onlar Bâbek’in silahlı kuvvetlerini bazen 
Araplara, bazen de kendi tebaalarının ayaklanmasına karşı kullanmışlardı.  Buna örnek olarak Babek’in askeri 
kuvvetlerinin Arran’da baş vermiş Paulikian isyanını bastırmasını gösterebiliriz. Abbasîlerle savaş halinde 
olan Bizans Hürremî ayaklanmasını Güney Kafkasya’da kaybettiği nüfuzun onarma fırsatı olarak görmüş, 
isyanı desteklemişti. Bu Abbasîlerin Bizans içinde muhalif bir dinî akım olan Paulikanlığı etkin şekilde 
desteklemesiyle sonuçlanmıştı. Hürremî ayaklanmasının Güney Kafkasya’daki etkisi ayaklanmanın 
bastırılmasından sonra da uzun süre devam etmişti. Halife Mütevekkil’in (847-861) iktidarı döneminde Güney 
Kafkasya’daki Hristiyan prenslerin Irak’a sürgünüyle son bulmuştu.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Hürremîler, Güney Kafkasya 

 

ABSTRACT  

According to Muslim historiographers, Khurramite movement, which was the continuation of the Mazdakism 
that emerged in Iran in the VI century, increased its influence in Iran and Azerbaijan in the VIII-IX centuries. 
Khurramite uprising was a part of the series of rebellions that started after the execution of Abu Muslim 
Khorasani. First Khurramite uprising in Azerbaijan broke out during the rule of Harun al-Rashid (786-809) 
and suppressed in a short time. The struggle for the throne between the Caliph Muhammad al-Amin (809-813) 
and his brother Abdullah al-Mamun had a negative impact on the administration of Baghdad over the 
provinces. The Khurramite revolt led by Babek, who found the atmosphere positive, had continued for more 
than twenty years. Due to the turmoil and dual power within the caliphate, necessary efforts was not be made 
to suppress the Khurramite uprising. Three years later, in 204 AH (819-820), the first regular army under the 
command of Yahya ibn Muaz sent against the rebels. However, Yahya ibn Muaz failed to achieve any 
significant military success. This uprising shook the Abbasid state's dominance in the South Caucasus. Babek, 
who was allied with the Christian princes in the South Caucasus, also established kinship relations with some 
of them. There was a fierce struggle for the South Caucasus between Babek and the Abbasids. Babek needed 
the help of the Christian nobles of Arran to provide food and shelter for his armed forces. The military 
successes of Babek against the Abbasids caused the Christian nobles of the Southern Caucasus to support the 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 325 
 

Khurramites. They used Babek's armed forces sometimes against the Arabs and sometimes against the uprising 
of their own subjects. As an example, we can show the military forces of Babek suppressing the Paulician 
revolt in Arran. The Byzantine who was at war with the Abbasids, saw the uprising as an opportunity to restore 
the lost influence in the South Caucasus and supported the Khurramit rebellion. This resulted in the Abbasids 
active support of the Paulicanism, an oppositional religious movement within Byzantium. The effect of the 
Khurramite uprising in the South Caucasus continued for a long time after the uprising was suppressed. During 
the rule of Caliph Mutawakkil (847-861), it ended with the exile of Christian princes in the South Caucasus to 
Iraq. 

Keywords: Azerbaijan, Khurramites, South Caucasus 

 

GİRİŞ 

Azerbaycan’da Hürremî ayaklanması Harun er-Reşid’in (786-809) iktidarı döneminde patlak verse de kısa 
zamanda bastırılmıştı. Halife Muhammed el-Emin (809-813) ile kardeşi Abdullah Me’mun arasındaki taht 
mücadelesi Bağdat’ın eyaletler üzerindeki yönetimini olumsuz etkilemişti. Ortamı olumlu bulan Hürremîler’in 
Azerbaycan’da Bâbek önderliğinde kaldırdığı isyan yirmi seneden fazla devam etmişti. Hilafet içindeki 
kargaşa ve ikili iktidar nedeniyle ilk başlarda Hürremî ayaklanmasının üzerine gidilememişti. İsyancılara karşı 
ilk düzenli ordu Yahya b. Muâz komutasında üç yıl sonra, h. 204 (819-820) yılında gönderildi. Fakat Yahya 
b. Muâz önemli bir askeri başarıya ulaşamadı1. Halife Me’mûn’un h. 205 (820-821) yılında Azerbaycan ve 
Arran'a gönderdiği komutan İsa b. Muhammed b. Ebi Halid h. 206 (821-822) yılında Bâbek önünde ağır bir 
yenilgiye uğramıştı2. 207 yılında (822-823) Züreyk lakabıyla tanınan komutan Ali b. Sadaka, Azerbaycan ve 
Arran'a vali olarak atanmıştı. O, Hürremîler’e karşı askerî operasyonlara komutanlığı Emîr Ahmed b. Cüneyd 
el-İskafî'ye vermişti. Bir süreliğine Azerbaycan'dan ayrılarak Bağdat'a giden Ahmed b. Cüneyd dönüş yolunda 
Hürremîler tarafından pusuya düşürülerek esir edilmişti3. Bu olaydan sonra Halife Me'mun, Ali b. Sadaka’yı 
h. 209 yılı sonunda (824-825) görevinden azletmiş, yerine İbrahim b. Leys el-Tüceybi’yi atamıştı. H. 212'de 
(827-828), Me'mun, Muhammed b. Hümeyd et-Tusî'yi Azerbaycan ve Arran'a vali olarak atadı ve Hürremî 
ayaklanmasını bastırmakla görevlendirdi. Muhammed b. Hümeyd h. 25 Rebiülevvel 214 (2 Haziran 829) 
tarihinde Birinci Heştadser savaşı olarak bilinen savaşta son nefesine kadar savaşarak şehid düşmüştü4.  

 

Hürremî Ayaklanması Döneminde Güney Kafkasya 

Azerbaycan tarihinin yerel kaynaklarının verdiği bilgiler, 820'lerin sonlarına doğru Bâbek ile Abbasîler 
arasında Güney Kafkasya için şiddetli bir mücadelenin yaşandığını gösteriyor. Bâbek, silahlı kuvvetlerine 
yiyecek ve barınak sağlamak için Arran'ın Hıristiyan soylularının yardımına ihtiyaç duyuyordu5. Bâbek'in 
Abbasîler karşısında kazandığı askerî başarılar Güney Kafkasya’nın Hıristiyan soylularının Hürremîler’i 
desteklemesine neden olmuştu. Onlar Bâbek’in silahlı kuvvetlerini bazen Araplara, bazen de kendi tebaalarının 
ayaklanmasına karşı kullanmışlardı. 827'de Ermeniyye’deki emirlerinden Sevade b. Abdülhamid el-
Cehhafî'nin Sünik'e (Zengezur) saldırması, Sünik hâkimi Vasak'ın Babek'ten yardım istemesine neden 
olmuştu. Savaşçılarıyla birlikte Sünik’e giden Babek, Sulk kalesine yerleşmiş olan Sevade el-Cehhafî'yi 
kaleden çıkarmayı başarmıştı. Aynı yıl Vasak'ın ölümünden sonra Babek onun kızıyla6 evlenmiş ve Sulk kalesi 
karısının mülkü olarak onun eline geçmişti7. Böylece Babek, Karabağ'ın dağlık kesimi de dahil olmak üzere 
Arran’ın batısı üzerinde otoritesini kurabilmişti. O, bununla önemli yolların kontrolünü ele alarak Güney 
Kafkasya’da stratejik avantaj elde etmişti.  

 
1 Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Tarih er-Rusûl vel-Mülûk, (nşr. M. Ebü’l-Fadl İbrahim), C. VIII, Kahire (tarihsiz), s. 576; İzzeddin Ali İbnü’l-Esîr el-
Cezerî, el-Kâmil fit-Tarih, C. VI, (çev. A. Ağırakça-Özaydın A), İstanbul 1987, s. 311 
2 Ahmed b Ebî Yakub el-Yakubî, Tarih, C. II, (nşr. A. Mehna), Beyrut 2010, s. 420.  
3 Ebû Zekeriya Yezid b. Muhammed el-Ezdî, Tarih el-Mavsil, (nşr. A. Habibe), Kahire 1967, s. 57 
4 Taberi, a.g.e., C. VIII, s. 580-581; İbnü’l-Esir, a.g.e., C. VI, s. 315, 328, 337; Zekeriya el-Ezdî, a.g.e., s. 356-357; Ebû Ali Ahmed b. Miskeveyh, Tecârib el-
Umem ve Teâkub el-Himem, C. III, (nşr. K. Hasan), Beyrut 2002, s. 384. 
5 Ziya Bünyadov, Azerbaycan VII-IX asrlarda, Bakü 1989, s. 318. 
6 İbn Cerir et-Teberî’nin eserinde (Tarih er-Rusûl vel-Mülûk, C. IX, s. 47) adı “ibnet el-Kelendaniye” (ابنة ال�لندان�ة) şeklinde kayd edilen bu kadını Babek 
Hürremîler’in bir önceki lideri Cavidan’ın dul karısı ile evlendikten sonra nikahına almıştı. Kelendanî yahut keldanî Khaldea Katolik kilsesi mensuplarına 
denilirdi. Irak’ın kuzeyinde bu kilseye mensup Hristiyan cemaat halen bulunmaktadır. Sünik hâkimi Vasak keldanî mezhebinde olduğu için kızının adının 
kaynaklarda bu şekilde kaydedildiğini tahmin ediyoruz.    
7 Moses Dasxuranci, The History of the Caucasian Albanians, (çev. C. Dowsett), Londra 1961, s. 214. 
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Bunun diğer bir örneği olarak Babek’in askeri kuvvetlerinin Arran’da baş vermiş Paulikian isyanını 
bastırmasını gösterebiliriz. Babek liderliğindeki Hürremî kıyamının Bizans İmparatorluğu tarafından 
desteklendiğine dair tarihî bilgiler mevcuttur. Babek’in Arran Paulikianlarını kıyıma uğratması da dolayısı ile 
Babek ile Bizans sarayı arasında var olan yakın ilişkinin kanıtıdır. Babek'in Arran'daki etkisinin artması ve 
Arran’ın yerel Hrıstiyan hakimlerinin Babek'e boyun eğmesi en çok buradaki Paulikian cemaatini 
endişelendirmekteydi. Ortodoksluğu temsile eden Bizans İmparatorluğu'nun amansız zulmünden kurtulan 
Paulikianlar, hilafet yönetimi altında kendilerini daha rahat ve özgür hissetmekteydiler. Alban soylular 
arasında Babek’in hakimiyetini kabul edip etmeme konusunda net bir tavır yoktu. Bu anlaşmazlık onlardan 
bazıları arasında kanlı hesaplaşma ile sonuçlanmıştı. Karabağ’daki Haçın hakimi Azer-Nersi (Atrnersex), 
Alban Mehranî sülalesine mensup Beraz-Şirzad (Varaz-Trdat) ve küçük oğlunu öldürtmüştü8. Beraz-Şirzad ve 
daha anne kucağındaki oğlunun öldürülmesinin sebebinin onun Bizans'a değil, Araplara meyletmesi olduğunu 
düşünüyoruz. Ait olduğu Mehranî hanedanı, geleneksel olarak Hilafet’e karşı olumlu tutumu ile bilinmekteydi. 
M. Daskhuransi'ye (X yüzyıl) göre, 826 yılında Balk kentindeki Hıristiyan nüfusun isyanı tam da bu cinayetten 
sonra başlamıştır9. Balk ayaklanması, Beylagan hakimi Ebül-Esad Stepanos’un yardıma çağırdığı Babek 
tarafından acımasızca bastırılmıştı. Babek, 827 yılında diğer bir isyanı, Gelarkunik'teki Hristiyan Albanların 
isyanını kanlı bir şekilde bastırmak zorunda kalmıştı. 15.000 Güney Kafkasyalı Hristiyan'ı öldüren ve 
150.000'ini esir alan Babek, buradaki Makenasos manastırını ateşe vermişti. Babek'in kıyıma uğrattığı 
Hıristiyan Albanların ikonoklast-pavlikan topluluğu olduğunu düşünmek için yeterli sebep var. Şöyle ki, 
Babek ve müttefiki Ebül-Esad Stepanos'un Balk’ta yaptıklarına karşılık Davon ve Şapuh adlı iki Pavlikan, 
Ebül-Esad Stepanos'a suikast düzenleyerek onu öldürmüştüler. Yerine geçen Yesai Ebu Musa, katilleri 
yakalayıp cezalandırmıştı10. Bahsedilen dönemde Paulikian cemaati, Abbasîlerin desteğine dayanarak Bizans'a 
karşı askeri seferlere katılmakta idiler. Anadolu'da Bizans'a karşı savaşan Paulikianlar, Güney Kafkasya'da 
Bizans'ın müttefiki olan Hürremiler ve Ortodoks Albanlara karşı olmaları doğaldı. 

 

Bizans-Hürremî İlişkileri 

Abbasiler’in Bizans'a karşı Paulikianlara yardım ettiği gibi, Bizans da halifeliğe karşı Hürremileri 
desteklemiştii. Babek ile Bizans sarayı arasındaki yakın ilişki ve işbirliği hakkında Arapça kaynaklarda bilgiler 
bulunmaktadır. Ebu Ali Bel'ami (X. yüzyıl), Babek ile Bizans imparatoru Theophilus (829-842) arasındaki 
mektuplaşmayı eserinde kaydetmiştir. Babek bu mektupta İmparator Theophilus'a kendisinin gizli bir 
Hıristiyan olduğuna inandırmakta, fakat mevcut şartlar altında kendi adamlarını açık bir şekilde Hıristiyanlığa 
davet edemeyeceğini belirtmektedir. O, bunun yalnız Araplara karşı tam bir zafer kazandıktan sonra mümkün 
olabileceğini yazıyor. Ebu Ali Bel'ami’ye göre Babek'ın kendisinin gizli bir Hıristiyan olduğunu söylemekle 
imparatoru kandırmakta idi11. Fakat vakanüvis Süryani Mihail ve İbn el-İbri, Babek’in Nasr (veya Nasır) adlı 
komutanının, büyük bir Hürremî grubu ile Bizans tarafına giderek Hıristiyanlığı kabul ettiğini belirtmekteler12. 
Bu Hıristiyan Hürremiler, İmparator Theophilus'un ordusunda Abbasîler’e karşı savaşmışlardı. Buraya kadar 
belirttiklerimiz, Babek'in Bizans sarayı tarafından aktif olarak desteklendiğini gösteriyor. 

Bâbek ile Hilafet arasında Arran ve Güney Kafkasya’nın bütünü için verilen amansız mücadelenin tek nedeni 
Hürremîler’in bu bölgeye sadece yiyecek temini için olan ihtiyacı değildi. Bağdat'tan Arran'a gönderilen Halid 
b. Yezid, Gürcistan meselesine özellikle önem vermiş ve Hilafet’in bu bölgedeki egemenliğini güçlendirmek 
için ciddi çaba sarf etmiştir13. Bunun nedeni, Bizans İmparatorluğu'nun Bâbek önderliğindeki isyana yardım 
etmesini engellemekti. O dönemde Bizans'ın Güney Kafkasya'ya açılan kapısı, Karadeniz kıyısındaki 
Gürcistan limanlarıydı. Bizans'ın bu limanlar aracılığıyla Güney Kafkasya'daki hilafet karşıtı isyanları 
desteklediği varsayılabilir. Bu nedenle Arran, hem Bâbek hem de Abbasîler için büyük önem arzediyordu. Bu 
mücadelede Güney Kafkasya'nın Hıristiyan yöneticileri kolaylıkla taraf değiştirebilirlerdi. Söz konusu 
dönemde Arran’da Bağdat’a bağlı olan bir kaç Hrıstiyan-Alban prensliği mevcuttu. Arran’ın Sisigân 
(Zengezûr), Keşiş, Varsân, Beylegân, Gabele ve Şeki gibi bölgeleri Ebü’l-Abbas Sumbat b. Aşot el-Varisî, 

 
8 A.g.e., 215. 
9 A.g.e., 215. 
10 A.g.e., 215; Feride Memmedova, Kavkazskaya Albaniya i Albanı, Bakü 2005, s. 393.  
11 Ebû Ali Muhammed Bel’amî, Tarih-i Bel’ami, C. IV, Tahran, 1353, s.1264. 
12 Michel le Syrien, Chronique, C. III, (nşr. J. B. Chabot), Paris 1905, s. 96; Ebü’l-Ferec Grigorius İbnü’l-İbrî, Tarih ez-Zaman, (çev. İ. Armele), Beyrut 1991, 
s. 31. 
13 Yakubî, Tarih, C. II, s. 422; Bünyadov, a.g.e., s. 252-253. 
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Ebü’l-Esad İstefanus, onun yeğeni Yesaî Ebû Musa İsa b. İstefanus, III Berâz (Varaz), Âzer-Nersi b. İshak el-
Hâşinî (Haçınlı) gibi yerel derebeylerinin yönetiminde idi. Bu derebeyleri Hürremîler ile Abbasîler arasında 
cereyan eden mücadelede tarafların üstünlük sağlamalarına bağlı olarak saf değiştirebiliyorlardı. Bu yerel 
hâkimler Halife Mütevekkil (847-861) döneminde Emir Boğa el-Kebir et-Türkî’nin Güney Kafkasya’ya 
düzenlediği askerî sefer esnasında tutuklanarak Irak’a gönderilmişlerdi14.   

 

SONUÇ 

Güney Kafkasya’da Abbasîler’e karşı Hürremî isyanını sadece Arran’ın Hrıstiyan ayanı değil, bazı Müslüman-
Arap yöneticiler de desteklemişlerdi. Bunun önemli nedenlerinden biri halife Me’mun’un dengesiz iç 
politikası, Mutezile mezhebini hilafetin resme mezhebi haline getirmesi olmuştu. Şöyle ki, kaynaklar Arran’da 
hadis ehli ile mutezile arasındaki sürtüşmenin silahlı çatışmaya kadar büyüdüğünü belirtmekteler. Me'mun'un 
iç politikası ve çelişkili kararları, Güney Kafkasya da dahil olmak üzere hilafetin çeşitli bölgelerindeki Arap 
ve yerel Müslümanların Me’mun’a karşı tavır almasına neden olmuştu. Bunun Hürremî ayaklanması ve 
Babek’in başarı kazanmasında rolünü azımsamamak gerekiyor. Me'mun tarafından Arran valiliğine atanan 
Hatim babası, Abbasilere sadakatle hizmet etmiş Herseme b. Ayan’ın hapsedildiği Merv zindanında 
öldürülmesinin (816) intikamını almaya kalkmıştı. Vali Hatim ibn Herseme Babek ve Arran’ın Hıristiyan 
beyleriyle gizlice iletişim kurmuş, onları isyana teşvik etmişti15. Babek ile müttefik olan bir diğer Müslüman 
Arap asil Muhammed b. el-Beis idi. Yemen asıllı Beni-Rabi kabilesine mensup olan Muhammed b. el-Beis, 
Urmiye Gölü'ndeki bir adada bulunan Şahi kalesinin ve Tebriz şehrinin hakimiydi. Bağımsız hareket etmek 
azminde olan Muhammed b. el-Beis, bölgedeki diğer Arap yerleşimciler gibi başlangıçta Babek isyanını 
desteklemişti. Muhtemelen onu bunu yapmaya sevkeden, Me'mun'un saltanatının başlangıcında meydana 
gelen karışıklık ve belirsizlikti. Babek ile çatışmaya girip elindekileri kaybetmektense onunla işbirliği yapmayı 
ve konumunu korumayı tercih etmişti. Ancak Mu'tasım'ın iktidara gelmesinden sonra Hürremiler’in ağır bir 
yenilgiye uğratılması ve ağır kayıplar vermesi İbn Beis’in saf değiştirmesine neden oldu. Halife Mu'tasım'a bir 
mektup yazan İbn Beis, ona itaatini arzetmişti. H. 234-cü (848-849) yeniden isyan bayrağı açan İbn Beis el-
Ezdi yakalanmış ve halife Mütevekkil’in emriyle idam edilmişti16.  
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14 Taberi, a.g.e., C. IX, s. 193; İbnü’l-Esir, a.g.e., C. VII, s. 64; Ebû Zeyd Abdurrahman ibn Haldun, el-İber ve Divan el-Mübteda vel-Haber, C. III, Beyrut 
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15 Yakubî, Tarih, C. II, s. 422. Ahmed el-Yakubî’ye göre Hatim b. Herseme Babek’e yazdığı mektupta halife Me’mun hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.  
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ÖZET 

Plotinos, (204-270) Antik Yunan felsefesinin son sistem kurucu filozofudur. Öğretileri çağları aşan bir etkiye 
sahip olmuştur. Filozofun düşünce mimarisi, kendinden önceki mitolojik ve felsefi mirası da içermektedir. Biz 
de bu çalışmamızda Plotinos’un daimon üzerine felsefi düşüncelerini soruşturmayı planlıyoruz. Daimon 
kavramı Antik Yunanın düşünce dünyasında çok katmanlı bir derinliğe sahiptir. Bunları şöyle özetleyebiliriz: 
Daimon, özellikle Homeros ve Hesiodos gibi şairler tarafından üstün ruhlar olarak anlaşılmıştır. Orpheus gibi 
mistik kültlerde ise daha mistik bir karşılığı bulunur. Sokrates ile birlikte insanın içinde onu hataya düşmeye 
koruyan tanrısal bir ses olarak karşımıza çıkar. Öte yandan daimon kavramını belki de en büyük önemi vererek 
işleyen de Platon’dur diyebiliriz. Platon Timaios, Devlet ve Phaidon eserlerinde daimonu farklı 
perspektiflerden etraflıca açıklamaya çalışır. İşte Plotinos da sadık bir Platoncu olarak bu daimon kavramını 
kendi Enneadlar eserinde inceler. Fakat Platon’un iki farklı daimon görüşü vardır. Devlet’te bizim dışımızda 
bulunan rehber daimon anlatısı ve Timaios’da ruhumuzun hâkim ve yönetici parçası olarak içkin daimon 
anlatısı. Plotinos her iki daimon anlatısını da yeniden yorumlayıp uzlaştırmak suretiyle kendi daimon anlayışını 
oluşturur. Diğer taraftan Aristoteles’in mutluluk olarak çevrilen eu-daimonia öğretisi ile de yakınlığı 
kurulabilecek olan bu kavramın, saf akli yaşam bağlamında bu yorumla da uzlaştırıldığını görmekteyiz. 
Çalışmamızda bu öğretilerin temel noktalarını göz önünde bulundurmaya ve Plotinos’un daimon öğretisini de 
bu açıklamaların ışığında incelemeye çalışacağız. Çalışmamızın sonuç kısmında ise daimonun ne kadar bizim 
ruhumuza ait, ne kadar da bizim ruhumuzun dışında olabileceğine dair bir fikir yürüteceğiz. Bu bağlamda 
daimonun ruhumuzun yönetici kısmı ile ilişkisini tespit etmek çalışmamız açısından gayet belirleyici olmuştur. 
Diğer taraftan ruhların bu dünyaya gelmeden önce Hades’te seçmiş olduğu ayrı ve bağımsız daimonunun da, 
kılavuz ve eşlik edici daimon olarak değerlendirilmesi gerekmiştir. Dolayısıyla biz de, bu iki daimon 
anlatısının Plotinos’un felsefi öğretisinde nasıl sentezlendiğini göstermeye çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe Tarihi, Plotinos, Metafizik, Daimon, Ruh, Er Mitosu. 

 

ABSTRACT 

Plotinus (204-270) is the last system-founding philosopher of ancient Greek philosophy. His teachings have 
an effect that outlasts the times. The architecture of the philosopher's thought also includes the mythological 
and philosophical heritage before him. In this study, we will examine Plotinus' philosophical thoughts on the 
daemon. The concept of daemon has a multi-layered depth in the thought world of ancient Greece. We can 
summarize them as follows: It was understood as a higher spirit, especially by poets like Homer and Hesiod. 
Mystical cults like Orpheus have a more mystical understanding. Together with Socrates, it appears as a divine 
voice in man that prevents him from making mistakes. On the other hand, we can say that it is Plato who treats 
the concept of daemon with perhaps the greatest importance. In his works "The Republic", "Timaeus" and 
"Phaedo" he tries to explain the daemon in detail from different perspectives. As a true Platonist, Plotinus 
explores this concept of daemon in his own work Enneads. But Plato has two different views of daemon. In 
the Republic, the leading daemon is outside of us, and in the Timaeus, the immanent daemon is the ruling and 
governing part of our soul. By reinterpreting and reconciling the two daemon narratives, Plotinus creates his 
own understanding of daemon. On the other hand, we see that this concept, which may be closely related to 
Aristotle's eu-daimonia doctrine, translated as happiness, is also consistent with this interpretation in the 
context of pure mental life. In our study, we will try to look at the main points of these teachings and examine 
Plotinus' doctrine of daemon in light of these explanations. In the last part of our study we will get an idea of 
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the extent to which the daemon belongs to our soul and the extent to which it can be outside our soul. In this 
context, it was crucial for our study to determine the relationship between the daemon and the guiding part of 
our soul. On the other hand, the separate and independent daemon, chosen by the souls in Hades before their 
arrival in this world, had to be considered as a guide and companion. Therefore, we have tried to show how 
these two daemon narratives were brought together in the philosophical teaching of Plotinus.  

Keywords: The History of Philosophy, Plotinus, Metaphysics, Daemon, Soul, Myth of Er. 

 

GİRİŞ 

Daimon, Antik Yunan düşüncesinde belki de kolay kolay kuşatılamayacak kavramların başında gelir. En kaba 
haliyle Tanrı ve insan arasında bulunan ilahi/göksel bir güç olarak açıklanabilir.1 Azra Erhat, Halikarnas 
Balıkçısı ile hemfikir olarak bu kavramı, Türkçe’ye iyisi de kötüsü de olabileceği için cin olarak çevirmenin 
uygun olduğu kanaatindedir.2 Bir yönüyle bu karşılık kabul edilebilir görünse de –çünkü daimonların, Sami 
geleneğine mahsus melek yahut cinle özdeşleştirilmesi fikri, çok daha sonraları şarki unsurlarla felsefe 
geleneğinin uyuşturulması çabasından kaynaklanır ve mucidi Philon ve ardından Plutarkhos’dur3-, bilhassa 
Sokrates’le birlikte bu anlamı da içine alacak daha felsefi katmanlı4 bir derinlik sunar. Örneğin mutluluk olarak 
çevrilmesi, anlamında eksiltmeye uğratacak olan eu-daimonia/sonsuz-saadet kavramı buna örnek verilebilir. 
Ya da Empedokles’in orfik mitosların mistik enginliğine dayanarak psykhe/ruh’u, işlediği günah sonucu ilahi 
yurdundan sürülen ve maddi dünyanın oluş çevrimine maruz kalması gereken bir daimon olarak takdim etmesi 
gibi.5 Veya Hesiodos’un İşler ve Günler’inde, insanlığın adeta tanrılar gibi yaşayan en saadetli ve bahtiyar 
soyu, Altın-Soy’un adeta bir uykuya geçer gibi bu dünyadan göçtükten sonra Tanrı’nın dileğiyle daimon 
olmaları gibi.  

Hesiodos’a göre, bu varlıklarıyla daimonlar, kendilerinden sonra gelen insan soyunun ve toprağın koruyucusu 
olma şerefiyle ödüllendirilmişlerdir.6 Rohde, ünlü eserinde bu durumu, “en eski zamanların bu insanları, 
erişilmez bir öte dünyaya göçmüş ruhlara değil, insanlar arasında hüküm süren etkin varlıklara [daimonlara] 
dönüşmüşlerdir” diyerek açıklar. Fakat Rohde buraya bir açıklık getirir ve daimonların bir zamanlar insan 
olarak yaşamış olduğunun ısrarla altını çizerek bunun, daha geç bir dönemde anlaşıldığı gibi Tanrılar ve 
insanlar arasında yaşayan ara bir ölümsüz sınıf olarak anlaşılmaması gerektiğini belirtir. Bu anlamda daimon, 
o Altın-Soy’un tanrıların görünmez gücünü ve ebedi yaşamını paylaştıklarından öte bir şey ifade etmemelidir.7 
Yani bu anlamıyla Hesiodosçu daimon, yalnızca üstün nitelikleri haiz insani bir ruhtur; tanrısal varlıklar değil. 
Hesiodos’a ait bu daimon anlatısını, Platon, Yasalar eserinde içinde gerçeklik payı bulunan öykü olarak işarette 
bulunarak zikreder: “İşte böyle düşündüğü için, o zamanlar kentlerimize insanları değil, daha tanrısal, daha 
üstün soydan gelme daimonları yönetici ve kral olarak getirmiş. Bugün biz de aynı şeyi evcil hayvan sürülerine 
yapıyoruz: sığırların başına sığır, keçilerin başına keçi yönetici koymuyoruz, onlardan daha üstün bir soy 
olarak biz kendimiz yönetiyoruz. İşte tanrı da insanları sevdiği için aynı şeyi yapmış, bizden daha üstün bir 
soy olan daimonları başa geçirmiş: bunlar kendileri sıkıntıya girmeden, bizi de pek sıkmadan bizimle 
ilgilenmişler; barışa, ar duygusuna, iyi yasalara, eksiksiz bir adalete kavuşturup, insan soyunu huzurlu ve mutlu 
kılmışlar.”8  

Platon’un eserlerindeki daimon anlatısına aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde yer vereceğiz ama şimdilik şuna 
dikkat çekmek isteriz: Platon’da daimon; hem üstün soy, hem koruyucu ruh, hem talihe ait bir unsur hem de 
insan ruhundaki yönetici kısım olarak anlatılmaktadır. Özellikle Devlet ve Timaios eserlerinde son iki anlamın 
daha baskın olduğu söylenebilir. Örneğin yine Yasalar eserinde karşımıza koruyucu, talihe ait bir unsur olarak 
çıkmaktadır: “[…] ama yaralayana ve yaralanana acıyarak, birinin iyileşmez bir yara almasını, ötekinin de 
kötü bir talihe ve felakete uğramasını önleyerek her ikisini de koruyan bu büsbütün kötü olmayan talihine ve 
daimonuna saygı göstermeli, minnet duygusuyla ona karşı çıkmayarak yaralayanı ölüm cezasından 

 
1 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev. Hakkı Hünler (İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2004), 60-61. 
2 Azra Erhat, Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı (İstanbul: Adam Yayınları, 1985), 101. Ayrıca bk. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü (İstanbul: Remzi 
Kitabevi, 1996), 106.  
3 Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, 63.  
4 Hesiodos Eseri ve Kaynakları, çev. S. Eyuboğlu – A. Erhat (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1977), 34.  
5 Çiğdem Dürüşken, “Antikçağ’da Psykhe Kavramına Genel Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi, 29 (1994), 82-83. 
6 Hesiodos Eseri ve Kaynakları, 146.  
7 Erwin Rohde, Psykhe: Yunanlarda Ruhlar Kültü ve Ölümsüzlük İnancı, çev. Özgüç Orhan (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2020), 106-107. 
8 Platon, Yasalar, çev. Candan Şentuna – Saffet Babür (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007), 713d-e.  
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bağışlamalı[…].”9 Görüleceği üzere burada daimon, kişinin hayatını karartacak veya sona erdirecek denli bir 
felakete düşmesini engelleyen, onu koruyan bir motif olarak bulunuyor. Timaios ve Devlet eserlerindeki 
daimon anlatısına geçmeden önce, Antik Yunan düşüncesindeki daimon kavramını bir de tarihi süreç içerisinde 
görüntüleyerek yeniden toparlayalım. 

Jaeger, daimon kavramının kökünü, Thales ve Herakleitos’a kadar geri götürür ve izlerini, her ikisinin de 
benzer bir deyişinde ‘her şey ruh ve daimonlarla doludur’ ifadesinde bulur.10 Jaeger’e göre daimon, âlemi 
dolduran tanrısal bir güç olarak sunulur ama bazı yerlerde ruh ile daimon arasındaki mesafeyi kapatan 
açıklamalara da kaynaklık eder. Şöyle ki: “İnsanın din aracılığıyla kurtulacağı bu mutsuz hal, kendimizi içinde 
bulduğumuz bütün kozmik işleyiş evresinde örtük olarak mevcuttur. İçimizdeki daimonu pislikten arındırma 
ve Tanrı'nın bahşettiği saadeti yeniden elde etme arzusu, tanrısal Aşk'ın bütün varlıklara bir doğa kanunu gibi 
yerleştirdiği, ezeli ve ebedi bir özlemdir.”11 Anlaşılan o ki, daimon kavramı, misterlere müteallik unsurlar ile 
felsefi düşünüş arasında belki de kavşak noktalardan biridir. Bir tarafta insanı, atalarına bağlayan ve Evreni, 
Tüm-Hayatı dolduran tanrısal güç olarak daimon; diğer tarafta ise daha yeni dönem sayılabilecek bir evrede, 
bu doluluğun arkada bırakılarak insan tekinin içine yahut onun hâkim parçasını yöneten ilkesine evrilerek 
mutluluk ile ilişkiye indirgenen Tekil bir daimon. Bu iki daimon anlatısını da belki uzlaştırabilecek bir yorum 
olarak ruhların, dünyaya gelmeden önce seçmiş olduğu kılavuz daimonu gösterebiliriz. Bu haliyle insanda o, 
hem yönetici ilke hem de talih, baht anlamlarını içermektedir. Jaeger’in, Diogenes’in yeni felsefi düşünüşünü 
tarif ederkenki ifadeleri oldukça aydınlatıcıdır: “Önceki düşünürler, doğayı ‘bütün şeyler tanrılarla doludur’ 
sözünde ifadesini bulan canlı ve coşkulu bir bilinçle ele almışlardı. Yeni dönemdeyse artık doğa, tanrısal 
karakterini yitirmiştir. İnsanın gözü artık her adımda daimonların izlerini görmez ve bu yüzden felsefe çetin 
bir meseleyle karşı karşıya kalır. İnsan, akla sahip olduğu için, evrendeki her şeyden ayrı düşmüş, bir başına 
ve yalnız bir varlık değil midir? Dünyada ondan ayrı herhangi bir Akıl veya Ruh var mıdır? Bu anlayış bir 
yandan insanın omuzlarına çok ağır bir sorumluluk yükler, bir yandan da en azından kozmos hakkındaki Yunan 
hissiyatını paylaşanlar için, küçük insanın muazzam kibir ve küstahlığına ışık tutar.”12  

Sokrates’de, içinde onu sürekli belli eylemlerden kaçınmasını tembihleyen ilahi bir ses olarak karşımıza çıkan 
daimon, insandaki yönetici ilke olarak da görülmeli ve bu anlamıyla, insanı koruyup gözeten tanrısal bir varlık 
olmaktadır. “Sokrates’in söz konusu kendini gerçekleştirme etkinliği için bulduğu ad, eu-daimoniadır. Bu ise, 
içinde her şeyin insanın kişisel daimonuyla (yazgı, alınyazısı, doğa) uyum içinde olduğu, içinde kişinin 
daimonunun iyi düzenlenmiş, yapı ve dengesinin de olması gerektiği gibi olduğu, içinde kişinin doğası gereği 
olmak zorunda olduğu gibi olmuş olduğu bir etkinlik ya da haldir.”13 Bu anlamda eu-daimonia yani saadet, 
aslında iyi ve uğurlu bir daimona sahip olma, yine bir yönüyle karşılayacak tabirle bahtı-yar, iyi bir talihlilik 
halidir. Kuşkusuz bu anlamıyla, eu-daimonia dünya hayatında kişiye refah ve mutluluk vereceği için kavramın, 
mutluluk olarak karşılanması zorunlu ama daraltılmış çıkarım olarak görülebilir. Zira Peters’in Diels’den 
aktardığına göre Demokritos için eudaimonia, dışsal iyilerden oluşmaz. Bu bakımdan Herakleitos’un ‘insanın 
karakteri, daimonudur’ sözüyle yakınlığı da kurulabilmektedir.14  

 

PLOTİNOSÇU DAİMON ÖĞRETİSİNİN KÖKENLERİ 

Antik Yunan felsefesinin son sistem kurucu filozofu Plotinos da, Ennead III. 4[15]’de Grek felsefe 
geleneğinden aşina olduğumuz daimon kavramına dair bir soruşturma yürütür. Reenkarnasyon ve Ruhun 
hiyerarşisine dair giriş sadedinde açıklamalarını yaptıktan sonra filozof bu daimon meselesini nasıl 
anlayabileceğimiz üzerine eğilir. Peki, Plotinos’u, daimon üzerine felsefi bir risale kaleme almaya iten neydi? 
Bunun cevabı öğrencisi Porphyrios’un yazdığı yaşam öyküsünden bulunabilir. Porphyrios’un yazısında 
özellikle 10. Nolu bölümde bu husus, Plotinos’un kâhin ve büyücülerle olan ilişkisi içerisinde sunulur. Çünkü 
bu kısımda Plotinos’un, İskenderiyeli Olympus’un zarar verici büyülerine maruz kaldığı anlatılır. Fakat 
büyücü bu büyülerinde muvaffak olamaz ve Plotinos’a yaptığı büyüler, kendine döner. Bunun üzerine 
Porphyrios’un kaleminden Olympus’un pişman olarak Plotinos’un saldırıları püskürtebilecek ilahi bir ruha 
sahip olduğunu itiraf ettiğini öğreniriz. Diğer bir nokta da Mısırlı bir kâhinin, Plotinos’u, Roma’daki İsis 

 
9 Platon, Yasalar, 877a.  
10 Werner Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, çev. Güneş Ayas (İstanbul: İthaki Yayınları, 2012), 57. 
11 Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, 199.  
12 Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, 222. 
13 Laszlo Versenyi, Sokrates ve İnsan Sevgisi, çev. Ahmet Cevizci (İstanbul: Gündoğan Yayınları, 1995), 117.  
14 Walther Kranz, Antik Felsefe, çev. Suad Y. Baydur (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1984), 68.  
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mabedinde ruhsal güçlerle irtibat kurma ayinine davet etmesidir. Fakat burada da çok daha üstün bazı 
gelişmeler gözlendiğinde Mısırlı kâhinin, Plotinos’a “Sen tek başına saygıya değer, mükemmelsin. Seni 
kollayan ve gözeten Ruh alt dereceden bir ruh değil, Tanrı’nın bizatihi kendisidir” sözlerine tanık oluruz. Bu 
sözlerin ardından Porphyrios hocası Plotinos için şöyle bir açıklamada bulunur: ‘Plotinos kutsallık seviyesinde 
ruhi bir varlığa sahipti ve manevi varlığını yücelten o Kutsal Ruhunu hep canlı tuttu. Böylesi bir ruhsal 
pozisyon ve ameliye, onu koruyucu ruhlar arasındaki farkları açıklayan Bizim Koruyucu Ruhumuz adlı 
makalesini yazmaya yöneltti.’15  

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki Plotinos, daimon meselesi ile özel olarak ilgilenmiştir. Öğrencisinin yaşanmış 
bazı tecrübelere dayanan anlatılarını bir tarafa bırakacak olursak, en azından Plotinos’un bu mevzuya dair 
felsefi bir bölüm yazmasının üzerine eğilebilir ve bakış açısını anlamaya çalışabiliriz. Fakat bu konuya 
geçmeden önce Plotinos’un söz konusu risalede giriş olarak sunduğu açıklamaların ne olduğunu görelim.  

Plotinos üstün hipostazların hareket ve değişime tabi olmadığını, yalnızca Ruhun bir istisnasının olduğunu; 
onun hayvanlarda duyumsama yetisini, bitkilerde ise büyüme yetisini ortaya çıkarmak için üst âlemden aşağı 
âleme yöneldiğini söyler. Ruhun insandayken de bu büyüme yetisine sahip olduğunu, fakat yalnızca bir parça 
olarak bulunup hâkimiyet, hükümranlık sürmediğini belirtir. Lakin ruh bitkiye girdiğinde ise, bu büyüme yetisi 
onda hâkimiyeti ele alarak hükümranlık sürer. Çünkü bitki, en nihayetinde bu yetiden ibarettir. Bu büyüme 
yetisi kendisinden sonra bir başka şeyin ortaya çıkmasına, üretilmesine aracılık yapar mı sorusuna ise, ondan 
sonra hayata ve canlılığa müteallik bir şey olmadığı için üretebileceği, hâsıl edebileceği şeyin ancak biçim ve 
şekilden yoksun bir şey olabileceği cevabını verir. Dolayısıyla bu hâsıl olanın, şekil ve biçim kazanması ancak 
onun kendisini hâsıl edene doğru yönelerek büyümesi yoluyla olabilir. Dolayısıyla bu hâsıl olmuş olanın, hayat 
ve canlılık taşımadığı için hiçbir şekilde bir ruh türü olmadığı bilakis tam anlamıyla bir belirlenmemişlik, 
belirsiz olan olduğu ifade edilebilir. Her ne kadar bu hâsıl olandan önce gelenlerde de bir belirsizlik olduğu 
söylenebilecekse de bunlar form, biçim kazanmış haldedir. Çünkü hâsıl olan, hiçbir şekilde bütünüyle 
belirlenmemiş olan değildir, onun ancak istikmali nispetinde bir belirsizlik taşıdığından söz edilebilir. Fakat 
bu sonuncu tamamen bütünüyle belirlenmemiş olandır. İstikmalini tamamlayan ve kemali elde eden her ne ise 
o, yetisine uygun gelen formu, biçimi kazanmakla bir bedene sahip olandır. İşte bu beden, söz konusu o 
büyüme ve yetişme yetisini içinde tutan, onu barındıran onu kabul eden bir hazne gibidir.16  

Plotinos’un buradaki açıklamaları kısaca canlılık üzerinedir diyebiliriz. Ruh ilgilenmeye yöneldiği varlık 
formuna canlılık kazandıran bir ilkedir. Ruhtaki başat unsur yahut hegemonikon denilen hâkim unsur her neyse 
ona uygun gelecek bir bedenle beraber olur. Diğer taraftan bitkiden sonra hiyerarşik olarak herhangi bir 
canlılığa sahip varlık formu düşünülemediği için, belirlenmemişlik halinin içerisinde bulunulur. Belirlenme 
bir şekilde form kazanma demektir ki, bu bir kemaldir ve teleolojik olarak beden formunda bir gayeye erişimi 
tazammun eder. Plotinos, bu ruh hiyerarşisini açıklamayı sürdürür:  

“Ruhun bu durumu, ‘her Ruh, cansız olan şeyle ilgilenir; o tüm evreni bu veya şu şekilde kat eder’17 sözlerinin 
manasına denk düşer. Kimi zaman duyumsama yetisi şeklinde, kimi zaman akıl şeklinde, bazen de büyüme 
yetisi olarak. Ruhun hâkimiyeti elinde bulunduran kısmı, kendine mutabık olan etkinliği icra ederken diğer 
kısımlar etkisiz kalarak dışarda tutulur. İnsanlarda bu yetiler, hiçbir şekilde hâkimiyeti, hükümranlığı elde 
tutmazlar ama yine de bir aradadırlar. Diğer taraftan ruhun daha yüksek, daha üstün kısmı da her zaman 
hükümran değildir, çünkü diğer daha düşük yetilerin de kendilerine ait belirli bir sahası vardır. İşte bu 
sebepledir ki, bizler duyumsayan varlıkların yani hayvanın işlevlerine sahibiz, çünkü bizlerin de duyu organları 
var. Ve bir o kadar da bitkilerdeki yetiye sahibiz, çünkü bizlerin büyüyen ve yetişen bir bedeni var. Dolayısıyla 
tüm ruh yetileri birlikte çalışırlar ancak üstün olan yetinin tam etkinliği ve hâkimiyeti kudretince bizler insan 
oluruz. Ruh bedenden çıktığında, onda hâkim olan hangisiyse o olur. Dolayısıyla duyulur-maddi içerikli 
suretlerin peşine takılarak duyumsayan kısma veya telkih güdüsüne kapılarak, yeme içmeden alınan hazlara 
gömülerek büyüme yetisine alçalmamak için bizlerin yukarılara kaçıp kurtulması gerekir, kavranır âleme 
Nous’a ve Tanrı’ya vâsıl olmamız gerekir. Böylelikle insani olanı gözetip yukarda tutan yeniden insan 
olacaktır. Yalnızca duyumsamayla yaşamış olan da yeniden hayvan olacaktır. Salt bir duyumsama içerisinde 
onu öfke ve tehevvürle beslemiş olan vahşi, azgın hayvanlara dönüşecektir. Bu duyumsamayı kendine mahsus 
farklılıklarla beslemiş olan, farklı hayvan türlerine dönüşecektir. Yine bu duyumsamayı, ruhun arzulayan 
kısmının haz ve şehvetiyle beslemiş olanlar, obur, şehvet düşkünü ve kemirgen hayvanlara dönüşecektir. Fakat 
duyumsamayı değil de daha çok duyu organlarının körlüğünü, hissizliğini istek ve tutkularla besleyen, bitkilere 

 
15 Porphyrios, “Plotinus’un Hayatı ve Çalışmalarının Düzenlenmesi Hakkında”, çev. Mehmet Murat Karakaya, Eskiyeni 35 (Güz/2017), 124. 
16 En. III. 4. 1. Enneadlar’ın Almanca Harder çevirisi esas alınmakla birlikte Armstrong ve Gerson edisyonu da gözden uzak tutulmamıştır. 
17 Platon, Phaidros, 246a-c 
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dönüşecektir. Çünkü salt ve hâkim olarak bitkisel bir yaşam yalnızca bitkilerde etkindir. Bitki yaşamı, ağaç 
olarak yaşamak için ön hazırlık aşamasıdır. İnsanlardan müziğe hünerli olup da sade yaşam sürmüş olanları 
güzel ötücü kuşlar olacaklardır. Akılsız olan, ancak başka kötülüklere düşmeden bir yönetim icra etmiş krallar, 
kartal; derin bir aklıbaşındalık sahibi olmaksızın gözünü yalnızca göğe dikmiş gökbilimciler de yüksek irtifada 
uçan kuşlar olacaktır. Fakat her kim ki toplumsal erdemleri gözetip onları yüksekte tutarsa yeniden insan 
olacaktır, bu erdemleri en cüzî oranda barındıranlar, topluluk-koloni teşkil eden arı benzeri hayvanlar 
olacaktırlar.”18  

Plotinos burada, Platon’dan da hatırlayacağımız üzere belki bir tür reenkarnasyon olarak sunulabilecek 
yeniden doğuş [palingenesis] zincirini açıklamaktadır. Bu aslında Grek felsefesine uygun bir deyişle Varlık’ın 
karşıtı olan oluşa tâbiyet ile açıklanmalıdır. Kemale erişemeyen her ruh, kendindeki hâkim kısım uyarınca 
yeniden bedenlenecek ve o hâkim unsura uygun bir yaşam sürecek ve tekâmülünü o bedende sürdürmeye 
çalışacaktır. İnsan olmak, aklın hakimiyetinde yaşam sürmek demektir; hayvan olmak, duyuların hakim 
olduğu; bitkisel yaşam ise yalnızca büyüme ve yetişmenin hakim olduğu canlılık formlarıdır. İnsanda nefs-i 
nebatî, nefs-i hayvanî de bulunmakla birlikte ondaki hakim unsur mümkün olduğunca nefs-i nâtıka olmalıdır. 
Fakat bu akleden ruh, ne kadar diğer yetilerinden arınır da kendini aklın egemenliğine taşırsa, insan olarak bu 
yeniden oluşa düşmeyecektir. İşte Plotinos tam bu noktada insanın söz konusu bu mertebesinden, daimon 
bahsini açmaya koyulur: 

“Peki ya daimon nedir? Daimon neye karşılık gelecektir? Yine bizim akıllı varlığımızdan biri, yani buradan 
olacaktır o da. Peki ya Tanrısallık? O da yine bizden. Çünkü insanda etkin halde bulunan, onu yaşamında nasıl 
sevk ve idare ediyorsa öldükten sonra da edecektir. O halde bu, insanı bu dünyadaki yaşamında gözeten daimon 
mudur?19 Hayır, bilakis bu, etkinliğini insanda sürdüren daimondan önce gelir; çünkü bu, insanlar üzerindeki 
hâkimiyetini eylemde bulunmaksızın icra eder, etkin halde bulunan daimon ise bunun altında yer alır. Ruhun 
bizde etkin olan derecesi, duyumsama olduğunda, bu daimon, akleden ruh olur. Ancak akleden ruhun 
gözetiminde yaşadığımızda ise bu daimon, bizzat herhangi bir eylemde bulunmaksızın üzerimizde hüküm 
süren daimon olur ve etkin kısmımızdan razı olur, ona mani olmaz [onunla uyuşur]. Haklı olarak bizim bu 
daimonu seçeceğimiz söylenmiştir; çünkü bizler yaşamımızda bizi yöneten daimonu seçeriz. Bizzat bu 
daimonun bizi sevk ve idare etmesi ne anlama gelmektedir? Dünyevi yaşam süren daimonun bizi sevk ve idare 
etmesi mümkün değildir, aksine daha önce insan olarak yaşamış olup da bu yaşamını nihayete erdiren 
daimonun etkinliğini bir başkasına devretmesinden söz edilebilir, çünkü o artık bu yaşamını kemale erdirip 
ölmüş olandır. İşte bu ötekidir bizi sevk ve idare edecek olan ve eğer hâkimiyeti ele alıp da hükümranlık 
sürecek olursa, onun yaşamakta olduğu pekâlâ söylenebilir. Fakat onun da kendi payına bir başka daimonu 
vardır. Eğer daha düşük seviyede bir yaşam sürmenin egemenliğinde acı ve zulme maruz kalıyorsa bu, onun 
kendi ceza ve günahlarının kefaretine tâbi oluşunu ifade eder. Bundan ötürüdür ki yaşamını, düşüklüğe 
yönelmiş bir ilkenin etkinliğinde sürdüren kötü bir insanın, ona uygun gelecek vahşi bir hayvanın yaşamına 
gerilemesinden söz edilebilir. Fakat bu daimon, kendi üzerinde hüküm süren başka bir daimonun peşinden 
gidecek olursa, aynı o üstün ve yukarıdaki daimonun yaşamına benzer bir hayata erişecektir. Ve ruhunun en 
üstün kısmını, erişmiş olduğu bu yüksek yaşamda tuttuğu ölçüde yukarı âlemde şimdikinden daha da yüksek 
bir yaşam sürecektir. Çünkü ruh, canlılık hangi forma-biçime uzanırsa uzansın yukarıda ve aşağıda olan çoğu 
şeyi hatta her şeyi kapsar kuşatır. Üstün kısmımızla her birimiz kavranır âlemde bulunurken, daha aşağı 
kısmımızla da bu dünyevi yaşama ilişiriz. Nous’a müteallik akleden kısmımızla her zaman daha yukarı âlemde 
karar kılar, yalnızca çok cüz’i bir parçamızla bu dünyevi yaşama bağlı kalırız. Adeta daha yukarı âlemden aşağı 
âleme doğru bir akış yürütürüz, daha doğrusu yukarıdakinin asla azalıp eksilmediği bir etkinlik gücü sadır olur 
bizden.”20 

Anlaşılıyor ki Plotinos burada iki farklı daimon arasında ayrım yapmaktadır. Bunlardan ilki bizimle birlikte 
bu dünyevi yaşamı süren ve bizim hâkim unsurumuzu yöneten yönetici daimon ve ikinci olarak da bu dünyada 
yeniden bedenlenmesinden önce ruhumuzun seçmiş olduğu müteal-aşkın, bağımsız daimon. Aristoteles’ten 
hatırlanacağı üzere ilke, yönettiğinden üstün olmalıdır yoksa onun ilke olmasının bir anlamı kalmayacaktır. 
İlke, maddesinden her zaman önce gelmelidir. Şimdi ilk türüyle daimonun, bir tür yönetici ilke olması söz 

 
18 En. III. 4. 2.  
19 Enneadların Gerson edisyonuna göre, bizim de metin içindeki açıklamalarımızdan görüleceği üzere Plotinos, burada (insan ruhundaki yönetici 
kısım ve bağımsız ayrı daimon olarak) iki farklı daimon arasında ayrım yapmaktadır. bk. Gerson edisyonunda ilgili bölüm s. 286, 17 nolu dipnot. 
Armstrong edisyonundaki giriş notunda ise Plotinos’un,  Platon’un Phaidon, Devlet ve Timaios eserlerindeki ‘koruyucu ruh’ kavramının bir 
uzlaştırmasını yaptığı belirtilir. Armstrong’a göre, Plotinos, bunu her ruhun farklı gerçeklik seviyesine sahip bir evren olduğu üzerinden yürütür. Yani 
seçtiğimiz yaşam süresince içimizde egemen olan ilkenin üzerindeki ilke, koruyucu ruhumuzdur. Eğer iyi ve erdemli bir yaşam sürersek öldükten 
sonra o koruyucu ruhumuzun yani daimonun seviyesine yükselecek ve o seviyeden yeniden dünyaya gelişimizde ise seçtiğimiz yönetici daimonumuz 
daha üstün bir ilke olacaktır. bk. Armstrong edisyonunda ilgili pasaj s. 140.   
20 En. III. 4. 3. 
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konusudur. Çünkü Plotinos’un belirttiği üzere, bitkisel yaşam sürenin, yönetici olarak hayvansal daimonu; 
hayvani bir yaşam sürenin ise yönetici olarak akli daimonu bulunmalıdır. Peki, akli bir yaşam süren kimsenin 
daimonu ne olmalıdır? O da, bir önceki yaşamında çok daha üstün akli yaşam süren kimsenin, daimon olarak 
ona eşlik etmesidir. Burada bir hususun altını çizmeliyiz: bu daha yüksek daimonun ona eşlik etmesi 
diğerlerinde olduğu gibi etkin olmak yoluyla değil, eylemde bulunmaksızın onu korumak, kollamak 
yoluyladır; dahası Plotinos’un dikkat çekici vurgusuyla, bizim bütünüyle akli yaşam sürmemiz esnasında 
hakim ilkemiz akla razı gelen ona engel çıkarmayandır. Çok daha üstün bir akli yaşamın bakiyesini haiz olan 
bu daimonun diğerleri gibi dünyevi bir yaşam sürmesinden bile neredeyse bahsedilemez. Çünkü bu kabul 
edilecek olursa yeniden bu dünyevi yaşama gelmiş olmakla cezalandırılmış olduğu söylenecektir. İşte bu 
noktada bu daimon ile ruhun dünyaya gelmeden önce seçmiş olduğu aşkın ve bağımsız daimonun birbirleriyle 
uzlaştırıldığını fark ederiz. Plotinos’un bu uzlaştırması daha önce de söylediğimiz üzere Platon’un 
Timaios’daki içkin daimon anlatısı ile Devlet eserindeki aşkın daimon anlatısını buluşturmaya dayalıdır. Bu 
noktaya biraz daha yakından bakalım:  

Platon, Timaios 90a’da daimonu şöyle anlatır: “İçimizdeki en hâkim ruh formuna dair, tanrının onu her insana 
yol gösterici bir cin olarak verdiğini düşünmeliyiz: bu, bedenimizin zirvesinde ikamet ettiğini ve kökleri yerde 
değil, gökte olan bir bitki gibi, bizi yerden göksel akrabalığımıza doğru yükselttiğini söylediğimiz parçadır.”21 
Platon’un burada bahsettiği daimon, ruhumuzun en üstün ve ilahi parçası olarak sunulmaktadır. Pek çok 
yoruma konu edilmiş olan ‘kökleri gökte olan ağaç’ istiaresi bizim asli kökümüzün ikametgâhını da göstermesi 
açısından hayli önemlidir. Cornford, Timaios şerhinde bu kısmı Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik 10.7.7 
bölümüyle yakınlaştırarak tanrısal yaşam ile temaşa yaşamı arasında benzerlik kurarak açıklar. Buradan 
bakıldığında saf akli yaşamın, eu-daimoninın temel gayesi olduğuna dair bir ipucu yakaladığımızı da ayrıca 
belirtebiliriz. Çünkü bu yaşam, insanın bu ölümsüz kısmının egemenliğinde icra edilir.22  

Bu yorumun ardından şimdi de Platon’un Devlet eserindeki daimon anlatısına bakalım. Platon özellikle 
Armeios oğlu Er Miti’ne yer verdiği son kısımda şöyle söylemektedir: “Kader’in kızı bakire Lakhesis’in 
buyruğunu dinleyin; değişken [tekgünlük] ruhlar! Yeniden ölümlü bir hayata doğacaksınız! Bir kader perisi 
[daimon] seçmeyecek sizi, kader perinizi [daimon] siz kendiniz seçeceksiniz. Herkes kendine düşen sırayla 
Kader’in kendini bağlayacağı hayatı seçecek. İyiliğe [erdeme] gelince, onun sahibi yoktur; kim iyiliğe ne kadar 
verirse, o kadar iyilikten payı olur. Herkes seçtiği hayattan kendi sorumludur; Tanrı karışmaz buna (617d-e). 
[…] Bütün ruhlar hayatlarını seçtikten sonra gene o sırayla Lakhesis’e yaklaşmışlar. Lakhesis her birine kendi 
perisini [daimon] vermiş; bu peri [daimon], hayatı boyunca ona hizmet edecek, seçtiği kadere göre 
yaşatacakmış onu. Bu peri [daimon], ilkin ruhu Klotho’ya götürüp bu Parka’nın eli altından ve döndürdüğü 
kirmenden geçiriyormuş [bu daimon, ilk önce ruhu, Klotho’ya götürüp iplik çıkrığının çarkını şiddetli şekilde 
döndüren ellerine bırakıyormuş]; böylece ruh, seçtiği kadere bağlanıyormuş (620e).”23 Platon’un bu 
açıklamalarında, ikinci tür bir daimon anlatısıyla karşılaşıyoruz. Yani, ruhtan bağımsız olan ve ruhun dünyevi 
yaşamını seçip de yeniden bedenlenmesinden önce seçtiği aşkın bir güç olan kılavuz daimon. Bu daimon, 
anlaşıldığı kadarıyla seçen değil seçilendir ve ruhlar maddi dünyada var olmaya başladıklarında onu sevk ve 
idare edecektir. Bu taraftan bakıldığında bu ikinci daimonun bir tür Kadere müteallik unsur olduğu göze 
çarpmaktadır; zira ruh, ancak kaderini seçtiğinde bu kadere uygun düşen daimon, onun tarafından 
seçilebilmektedir. İşte Plotinos, bu iki daimon anlatısını uzlaştırmaktadır. Aşağıda bu yorumu, daha etraflıca 
inceleyebiliriz: 

“Şimdi ruhun orada yukarıda kendi daimonunu ve yaşamını seçtiği söyleniyorsa, bizim kendimize ait herhangi 
bir tercihimiz, bir şey üzerinde tasarrufumuz olması nasıl mümkün olabilir? Eğer söz konusu oradaki seçim 
ise, bu ancak değişmez ve tümel bir iradeyi ve ruhun bir halini ifade eder. Ruhun seçme iradesi, nihai bir 
karar[tercih]24 ise ve hâkimiyet de daha önceki yaşamının bakiyesini elinde bulunduran kısma ait ise o halde 

 
21 Francis Macdonald Cornford, Platon’un Kozmolojisi Timaios Çevirisi ve Açıklaması, çev. Özgüç Orhan (İstanbul: Albaraka Yayınları, 2022), 470.  
22 Cornford, Timaios, 471-472. 
23 Platon, Devlet, çev. Sabahattin Eyuboğlu - M.Ali Cimcoz (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2010), 364-367. Alıntıda yer alan köşeli parantez içindeki 
ibareler, Politeia’nın Schleiermacher edisyonundan tercüme ettiğim kendime ait düzenleme ve eklemelerdir. 
24 Prohairesis: Etik tarihinin oldukça güç ve karmaşık kavramlarından birisi. Nihai karar olarak da çevrilebilecek bu kavram Türkçe literatürde tercih 
olarak yerleşmiştir. Burada prohairesis, Plotinos tarafından iki sıfat ile ilişkilendirilmektedir: Değişmez ve tümel. Buradan anlaşılıyor ki, bu tercih 
bizim doğum öncesi ruhumuzun yapmış olduğu bir tercih. Yani olaylar karşısında şu veya bu şekilde tartarak yaptığımız bir seçim değil. Bilakis bu 
tekil seçimlerimizi de önceleyen ve belirleyen tümel bir tercih. Bu anlamıyla bu tercihin, Epiktetosçu prohairesis ile örtüştüğü söylenebilir. Bunun için 
bk. Euree Song, Aufstieg und Abstieg der Seele – Diessetigkeit und Jensetigkeit in Plotins Ethik der Sorge (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2009), 130-131. Türkçede prohairesis kavramına yönelik bk. Kaan H. Ökten, “Prohairesis ve Dikaiosune”, Cogito – Üç Aylık Düşünce Dergisi 77 (2014),  
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insan için beden, asla kötülüğün sebebi olamaz. Ruhun mizacı ve tabiatı, bedenden önce geliyorsa ve elde ettiği 
de, öncesinde seçmiş olduğundan ibaretse ve söylenildiği gibi daimonu da değiştiremiyorsa, o halde iyi veya 
kötü ilk olarak bu dünyada ortaya çıkıyor olamaz. Belki de iyi ve kötü arasındaki tercih, sadece potansiyel, 
bilkuvve olarak gerçekleşiyor da, ondan sonra bu dünyada aktüel-fiil hale geçiyor olamaz mı? Ya iyi mizaçlı 
bir ruh, kötü bir bedene gelirse veya tam tersi olursa? İyi veya kötü ruhun, bedeni daha iyi ve daha kötü kılma 
imkânı vardır; çünkü diğer dışsal yazgılar, talihler, ruhun tüm iradesini yoldan çıkaramaz. Lakin henüz en başta 
‘kurâ’nın’25 geldiği, ardından onu örnek yaşamların takip ettiği, ve ruhun o mevcutlar arasından kendi mizacına 
uygun bir yaşam formunu seçtiği söyleniyorsa, demek ki ruhların nihai tercihe etkisi daha fazla. Çünkü onlar 
verili olanı, mizaçları ölçüsünce şekle-biçime kavuştururlar. Bu daimonun mutlak manada tamamen bizim 
dışımızda olmadığı, ancak diğer taraftan bütünüyle bize bağlı da olmadığı ve bizde etkinlik de icra etmediği; 
fakat, ruhlarımız söz konusu olduğunda ise o daimonun bize ait olduğu, ancak burada onun sevk ve idaresiyle 
belirlenmiş insanlar olarak yaşadığımız müddetçe de bize ait olmadığı açıklamaları, Platon’un Timaios’daki 
sözleriyle örtüşür. Öyle değil de daimon başka şekilde anlaşılacak olursa kesin bir uyumsuzluk oluşturacaktır. 
Yine aynı şekilde daimona dair ‘seçmiş olduğunu icra eden’26 açıklaması da bir uyumluluk arz eder, çünkü 
daimon bizim üzerimizde hüküm sürer ve bizim daha kötüye batacak şekilde aşağı inmemize izin vermez. Zira 
bizde etkinliğini sürdüren, yalnızca ona en yakın olan hâkim kısmımızdır. Fakat aynı zamanda ne onun üzerine 
yukarı çıkmamıza ne de onunla aynı seviyede bulunmamıza izin verir; çünkü insan, daimonunun seviyesinden 
başkası olamaz.”27  

Platon’un Devlet eserinde Armeios oğlu Er mitinin bir şerhini bulduğumuz Plotinos’un bu açıklamalarının 
anlaşılabilmesi için orada anlatılanları kısaca özetleyelim. Onları bir silsile düzeni içine koyacak olursak: Önce 
Hades’deki ruhların bir rahip tarafından dizilip hizaya sokulması; daha sonra rahibin kurâları çekmesi; ondan 
sonra hayat örneklerinin alınması; ardından ruhun daimonunu seçmesi ve Kader’in ağlarının Klotho eliyle 
çıkrıkta örülerek ruha bağlanması; oluşturulan bu kader ağının Atropos eliyle çözülmez hale gelecek şekilde 
dokunması; bundan sonra Lethe ırmağının suyundan içilerek unutkanlığa gömülmesi; ve son olarak orada 
uykuya dalış ve bu dünyaya göz açış. Yalnız burada Plotinos, Platon’un anlatısına ilginç bir şekilde özgün 
katkıda bulunarak bu dünyevi yaşamdaki kötülüğün, henüz ruhlar dünyaya gelmeden önce belirlenip 
belirlenmediğini sormaktadır. Bu cüretkâr soruya önceki yaşamdan getirdiğimiz bakiye çerçevesi içerisinde 
ve reenkarnasyon öğretisine sadık kalarak olumlu cevap veren Plotinos, Aristotelesçi bilkuvve-bilfiil 
kavramlarıyla da başka bir bakış açısı daha kazandırmaktadır. Yani ruhların oradaki kaderlerini seçmesi 
bilkuvve gerçekleşirken, o seçilen yaşamın burada sürdürülmesi esnasında bu hayat modeli kuvveden fiile 
çıkarak etkinlik kazanmaktadır. Bilkuvvelik kendisini engelleyen durum olmadığı sürece bilfiillik kazanmak 
zorundadır. Tıpkı meşe palamudunun şartlar el verdiği ölçüde palamut veren meşe ağacı olma zorunluluğu 
taşıması gibi. Dolayısıyla insanın, ruhunun seçtiği yaşamı kısmen, çok cüzi oranda değiştirebilse de seçmiş 
olduğu yaşamdan hiçbir şekilde ayrı düşmesi düşünülemez. Çünkü hiçbir harici belirlenim, en baştaki asli 
belirlenimi bütünüyle değiştirebilme imkânına sahip değildir. Zira meşe palamudundan, çam ağacının çıkması 
düşünülemez.  

Plotinos’un bu öğretiye ikinci katkısı olarak sunulabilecek bir başka yorum da harici bağımsız daimon 
anlatısına getirmiş olduğudur. Filozof, ruhun henüz bu dünyaya gelmeden önce seçmiş olduğu harici bağımsız 
daimonunun, bize bağlı ve bizde etkin daimon olarak anlaşılmayacak ölçüde bizden dışarıda bulunan olarak 
görülmesi gerektiğini söylemektedir. Bu bakımdan o daimonun bizden kesinkes dışarda olmadığı da 
söylenmelidir. Diğer taraftan ruhlarımız söz konusu olduğunda ise o daimonun, ruhumuz tarafından 
seçilmesinden ötürü bize ait olduğu; fakat insan olarak maddi dünyada yaşam sürerken ise onun bize ait 
olmadığı, çünkü onun sevk ve idaresi altında yaşam sürmemizin ancak o daimonun altında ve aşağısında 
olmakla mümkün olduğunu ifade etmektedir. Yani kısaca bu dünyaya gelmeden önce ruhun seçtiği daimon, 
kendine özgü daimonu; bu dünyada bedensel varoluşundaki kollayıcı gözetici olan ise harici daimon olarak 
sunulmaktadır. Bu, Devlet’teki aşkın ve seçilen daimon anlatısının, iki farklı veçheden tek bir noktada 
Timaios’dakiyle buluşturulup sunulmasıdır.  

Herakleitos’dan hatırlayacağımız üzere ‘insanın kaderi, onun daimonu’dur. Ancak burada eylemlerimizin 
önceden belirlenmişliği tehlikesi baş gösterecektir. Bu nedenle Kirchner’in de belirttiği üzere, bizim 
eyleyen/davranan varlığımız ile yaşamımızı sevk ve idare eden sessiz güç arasında bir ayrım yapılır. Öte âlem 

 
302-317; Tufan Çötok, “Aristoteles’te Tercih - Mutluluk İlişkisi ve Kahneman’cı Bir Değerlendirme”, The Journal of Happiness & Well-Being 5/1 
(2017), 113-121. 
25 Yine Platon’un Devlet’te anlattığı birbirini izleyen silsileler düzeninden bir tanesi: bk. Platon, Devlet, 617d-621c. 
26 Platon, Devlet, 620e. 
27 En. III. 4. 5. 
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yalnızca bir defaya mahsus ama tümel olarak insanın seçimini etkiler; harici yaşamsal akıbetimiz ise hâkim 
karakterimize uygun gelen içsel belirlenimlerimizin sonucudur.28 Ruh, yaşamın kayığına daimonun 
kılavuzluğunda biner, ve tabiat onun karşısına çeşitli olaylar çıkartır. Her kim manevi yolculuğunu bittamam 
tekmil ederse, o, daimonik doğanın üzerine çıkacak; kaderin ve yeniden doğum, oluşun tesir sahasından 
kurtulacaktır.  Kısaca insan, insan olmaktan kurtulduğunda yeniden Evren-Ruhuyla birlikte hüküm 
sürecektir.29  

Rist de bir makalesinde, Plotinos’un daimonu konu edinen risalesinin, Platon’un Timaios’daki daimon anlatısı 
ile Devlet’te Er Miti’nde bahsedilen daimon anlatısını bir tür uzlaştırma teşebbüsü olduğunu belirtir. Yani 
Rist’e göre, uzlaştırılacaklar şöyledir. İlkinde Timaios’da anlatıldığı gibi daimonun, ruhun içsel bir bileşeni 
yani Nous olarak takdimi; ikincide ise Er Miti’nde anlatıldığı üzere bireysel ruhun, dünyaya gelmeden önce 
kendisine seçmiş olduğu harici aşkın bir ilke olarak kılavuz, gözetici şeklindeki takdimi.30 Rist, Plotinos’un 
daimon tasavvurundaki uzlaştırmayı bir yönüyle Sokratik daimona dönüş yaparak sağlar: Dolayısıyla o 
daimon, öğrencisi Porphyrios’un yaşam öyküsünde anlattığı gibi daha yeni bir çağa ait büyüsel güç, yahut 
koruyucu melek değil, Sokrates’in diyaloglarda kendi daimonundan sıklıkla bahsettiği şekilde onu doğru yola 
ileten Tanrı olarak anlaşılmalıdır.31  

Plotinos’un bu noktadaki açıklamalarını takip etmeye devam edelim: 

“Peki, bu durum, ahlakiliği, erdemi gözeten bir insanda nasıl işler? O, kendi daha iyi daimonuyla birlikte 
davranan kişidir. O, daimonundan yardım aldığı için belki de bizzat istikmalini tamamlayamayacaktır. Erdemli 
kimselerde etkin olan, Nous’dur/akıldır, ya o daimonun bizzat kendisidir ya da daimonun yerine geçendir, ya 
da daimon olarak Tanrıya maliktir. Peki, bu kişinin Nous’un da üzerine erişebileceğinden söz edilebilir mi? 
Hayır, Nous’un üzerinde olan ona daimon olarak karşılık gelir. […] Daimonun, ruhu Hades’e ilettikten sonra, 
ruh yine aynı yaşam tarzını seçmediğinde onun artık aynı daimon olarak kalmadığından da bahsedilir.32 Ama 
bundan öncesi nasıldır? Onun, ruhu yargı yerine götürmesi şu anlama gelir: ruhun, yaşadığı bu hayata gözlerini 
yumduktan sonra, daimonun, ruhun doğmadan önce sahip olduğu aynı yaşam formunda yeniden dünyaya 
gelmesi ve ardından adeta yeniden başlarcasına, bir sonraki doğuma kadar cezalandırılan ruhlarla birlikte 
yaşaması. Peki ya hayvani bedene girmesi gereken ruhlarda nasıl olacaktır?33 Bu ruhların da bir daimondan 
daha düşük ve aşağı olmak üzere sevk edici bir varlığı var mıdır? En azından onların daimonunun kötü ve 
akılsız olduğu söylenebilir. Peki ya Hades’ten yukarı çıkanlar? Onlardan bazıları bu görünür dünyaya gelir, 
bazıları ise tamamen dışında kalır.34 Görünür dünyadakilerin bazıları güneşe, bazıları gezegenlere, bazıları da 
sabit yıldızlar küresine gelir ve çünkü onlar salt akılla dolu bir yaşam sürmüşlerdir.35 Bizim ruhumuzda da bir 
Evren/Alem olduğu kabul edilmelidir, ve bu sadece kavranır, akli, noetik bir alem değil aynı zamanda Evren-
Ruhuna uyguna gelecek türde bir istidattır da. Evren-Ruhu nasıl, farklı güç ve yetileri bakımından sabit 
yıldızlar küresine ve gezegenlerin kürelerine yayıldıysa, bizim ruhumuzun güçleri de tıpkı onun gibidir ve bu 
güçlerin her biriyle bir etkinlik icra eder. Ruhlar özgürleştiğinde, yukarıya, yani kendilerinde etkin ve yaşayan 
hâkim karakter ve güç her nasılsa ona denk gelen yıldıza gelirler; onların daimonu, bu türden bir tanrı olur; ya 
bu yıldızın bizzat kendisi ya da o gücü belirleyen ilke olarak. Görünür bu dünyadan çıkıp kurtulan ruhların, 
böylece daimonların tabiatını aşanların ve oluşa tâbi tüm mukadderat, talih/felek döngüsünden/zincirlerinden 
kurtularak bu görünür dünyadan tamamen sıyrılmış olan ruhların,36 orada kalacakları söylenmelidir. Ruh o 
yukarı âlemdeki konaklayışında kendindeki oluşu/üretmeyi arzulayan cevherini/özünü de beraberinde yukarı 

 
28 Carl Hermann Kirchner, Die Philosophie des Plotin (Halle: H. W. Schmidt Verlag, 1854), 122. 
29 Kirchner, Die Philosophie des Plotin, 167.  
30 John Michael Rist, “Plotinus and the Daimonion of Socrates”, Phoenix 17/1 (1963), 14.  
31 Rist, “Plotinus”, 24.  
32 Platon, Phaidon, 107d. 
33 Platon, Timaios, 42c. Cornford’un metninden: [Ruh, eğer hala kötülükten vaz geçmezse, o zaman yozlaşmasının karakterine göre, sürekli olarak bu 
karakterin oluşumuna benzer bir doğaya sahip bir hayvana dönüşür ve bu değişimin zahmetinden kurtulamaz]. 
34 Platon, Phaidon, 80e: [Görünmez olan ruh ise başka bir yere, kendisi gibi soylu, saf, görünmeyen bir yere, doğrusunu istersen Hades'e, iyi ve bilge 
bir tanrının yanına, benim ruhumun da tanrının izniyle gideceği yere gider]. Yine 82c: [Felsefe yapmayana ve bütünüyle arınmamış bir şekilde 
ayrılana, tanrılar topluluğuna katılmak nasip olmaz; yalnızca öğrenme sevgisi olanlar oraya gidebilir]. 
35 Platon, Timaios, 41d-42d: Cornford’a göre, ruh bakımından saflık derecesi ikinci veya üçüncü olanlar, yıldızlar ve gezegenler.  
36 Platon, Phaidon, 114b-c: [Hatırı sayılır ölçüde kutsal bir yaşam sürdürmüş olduğu düşünülenlere gelince; onlar, yeryüzünün iç kısımlarındaki bu 
yerlerden hapishaneden kurtuluyormuşçasına kurtulur, yukarı kısımlardaki temiz meskenlere gider ve yeryüzünün üzerinde otururlar. Onların 
arasında kendini felsefeyle yeterince arındırmış olanlar sonraki yaşamlarına bedenlerinden büsbütün kurtulmuş olarak devam eder ve az önce 
söylediklerimizden bile güzel meskenlere giderler]. Yine Platon, Phaidros, çev. Hamdi Akverdi (İstanbul: Maarif Matbaası, 1943), 248c: [Bir de 
Adrasteia kanunu var. Buna göre, bir Tanrının ardı sıra gitmiş ve asıl gerçeklerden bazılarını görmüş olan her ruh, bir dahaki devrine kadar esen kalır 
ve daima Tanrısının ardı sıra gidebilirse, her zaman esenlik içinde olur. Fakat ruh, Tanrıların ardı sıra gidemediği için gerçekleri temaşa edemez, bir 
bahtsızlık eseri olarak da unutmaya ve kötülüğe gömülürse, ağırlaşır; bir kere de ağırlaştı mı, kanatlarını kaybedip yeryüzüne düşer.] 
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çıkarır. Bu cevher/öz, ruhun bedenlerde paylaşılması37 yani bedenlerle birlikte çokluğa inmesi ve onlar 
tarafından bölünerek taşınması anlamına gelir. Fakat bu bölünerek taşınma, hiçbir şekilde ebat yahut büyüklük 
bakımından anlaşılmamalıdır; çünkü ruh, onlarda her zaman bir, bütün ve aynı olarak kalır. Bir canlıdan, 
sürekli olarak pek çok canlı türeyebilmesinin sebebi de ruhun bu paylaşılması halidir. Tıpkı bir bitkiden pek 
çok bitkinin türemesi gibi, çünkü büyüyen/nebati ruh da, bitkiler arasında bölünebilirdir. Kimi zaman ruh, 
bitkilerde olduğu gibi pek çok canı, aynı bedende bulunmak suretiyle çoğaltır, canlandırır; kimi zaman da o 
bedeni terk edip giderek, ama terk etmeden de önce yeni bir can ortaya çıkartmak suretiyle icra eder, tıpkı 
solmuş bir çiçekten pek çok türeyiş çıkması yahut ölmüş bir hayvanın çürüyüşünde olduğu gibi. Evrendeki ruh 
da, burada aşağıda bulunan ruh ile özdeş kalarak onun kendi etkinlik gücünü icra etmesi gibi kendi etkinlik 
gücünü icra eder. Ruh yeniden bu dünyaya döndüğünde, başlayacağı hayata uygun aynı veya bir başka daimona 
sahip olur. En başta tıpkı bir kayığa biner gibi evrene geçer ve bu daimon tarafından kendisine eşlik edilir, 
ardından iplik çıkrığı38 diye tarif edilen o öz/doğa tarafından kavranarak/elde edilerek teknedeki yerine yerleşir 
gibi talih/yazgı koltuğuna oturtulur. Dairevi işleyiş/deveran, tıpkı denizdeki müsait rüzgar gibi teknenin 
dümencisini veya yolculuk eden kimseyi sarıp sarmalayarak çepeçevre kuşatırken, muhtelif renkte sayısız 
manzaralar, değişimler, cerayanlar, sergüzeştler, kazalar vuku bulur. Bunlar, kimi zaman tıpkı teknenin 
yalpalamasından kimi zaman da yolcunun seyrüsefer esnasında kendine mahsus tarzdaki şahsi 
hareketlenmelerinden kaynaklanması gibidir. Çünkü aynı koşullar ve şartlar altında, herkesin duygulanımları, 
iradeleri, istekleri ve eylemleri şahsına münhasırdır. Çeşitli insanların başından her zaman çeşitli şeyler geçer, 
ya farklı kimselerin başından farklı şekilde geçer ya da olaylar ve insanlar farklı olsa da başlarından geçen aynı 
şekilde şeylerdir. İşte talih/yazgı böyledir.”39  

Bu kez Plotinos’un buradaki açıklamalarında başka bir noktaya dikkat çekilmektedir. Daimonun, ruhu Hades’e 
götürmesi ve ona kılavuzluk yapması. Buradaki anlatı, Platon’un Phaidon eserindeki ibarelerin bir yorumu 
olarak görünmektedir. Phaidon’da anlatıldığı haline başvuracak olursak: “Söylenenlere bakılırsa, her insan 
öldükten sonra, kendisini yaşarken gözeten daimonu tarafından ölenlerin yargılandıktan sonra Hades'e gitmek 
üzere toplandıkları bir yere götürülecektir; kendilerini bu dünyadan öbür dünyaya götürmekle görevlendirilmiş 
bu daimon onlara kılavuzluk edecektir. Hak ettiklerini çektikten ve takdir edilen süre boyunca orada kaldıktan 
sonra başka bir kılavuz tarafından geri getirileceklerdir; uzun bir zamana ve pek çok döneme yayılacaktır bu 
olay. […] Düzgün ve aklı başında ruh, kılavuzunu takip eder; o başına gelecekleri bilmez değildir. Oysa bedene 
düşkün ruh, daha önce de söylediğim gibi uzunca bir süre bedenin ve görünen alanın etrafında dolanıp duracak, 
sayısız direnişin ve çilenin ardından görevli daimon tarafından güçlükle ve zorla götürülecektir. Haksız 
cinayetler işlemiş ve kendisiyle aynı soydan ruhların yaptıklarına benzer başka eylemlere karışmış arınmamış 
ruh, ötekilerin bulunduğu yere geldiği zaman, hepsi ondan kaçacak ve ondan uzak duracaklardır; onunla ne 
yol arkadaşı olmak isteyecek ne de ona yol göstereceklerdir. O bir süre büyük bir şaşkınlık içinde yolunu 
kaybedecek, en sonunda mecburen hak ettiği yere götürülecektir. Saf ve ölçülü bir yaşam sürmüş olanların 
yanlarındaysa yol arkadaşı ve kılavuz olarak tanrılar olacak, her biri kendisine yaraşır bir yere yerleşecektir.”40 

Plotinos’un buraya kadarki düşüncelerini toparlayacak olursak şunları söyleyebiliriz: Filozofun daimona dair 
düşünceleri Stoacı daimon anlayışıyla da oldukça benzerlik taşımaktadır. Yani daimon, insana eşlik etmesi 
için verilen ilahi, bağımsız ve dışa kapalı ikamet eden varlıktır. Dolayısıyla her insanın daimonu, evrenin 
yöneticisinin iradesiyle uyumlu tutulmalıdır. Ondan genellikle hegemonikon yani hâkim unsur/akıl olarak, 
insandan ve onun ruhundan farklı bir şey olarak bahsedilmektedir. Rohde’nin Epiktetos’dan aktardığına göre 
Tanrı, her insana ona ait daimonu emanet etti ve her insanı, onun korumasına teslim etti.41 Yine buna benzer 
bir deyişle Zeus’un bir önder olarak bahşettiği ve her insana yerleştirdiği daimon ifadesi de bununla eş değer 
görülmelidir. Daha erken dönemde insan ruhu ile özdeşleştirilen daimon, artık bu yeni dönemde fakat yeniden 
tragedya yazarlarının halk inancına dönerek insan ruhunun koruyucusu olarak görülmeye başlanmıştır: 
doğduğu anda, her insanın yanında yaşamın gizemleri için bir rehber daimon durur. Daimon bu anlamıyla, 
insanın yaşamına ortak olan bir güç olmakla birlikte giderek kişiselliğini kaybederek kader ve baht 
anlamlarıyla örtüşme sağlayacaktır. Stoacı düşüncenin ardılı olmakla Plotinos’da, hem ruha eşlik eden önder, 

 
37 Platon, Timaios, 35a. Cornford’un metninden s. 99 ve 100: [Hep aynı durumda olan bölünmez Varoluş ile bedenlerde ortaya çıkan bölünür Varoluş 
arasında, her ikisinden oluşan üçüncü bir Varoluş formunu birleştirdi. Yine Aynılık ve Farklılık durumunda da, aynı ilkeye göre, onların bölünmez olan 
türü ile bedenlerde bölünebilir türü arasında bir ara bileşik yaptı]. Ayrıca krş. Hüseyin Aydoğan, Plotinos Felsefesine Giriş (Sakarya: Değişim Yayınları, 
2021), 92.  
38 Platon, Devlet, 616c ve 620e. (iplik çıkrığı; iç içe geçmiş çarklar, ağırşaklar) 
39 En. III. 4. 6. 
40 Platon, Phaidon – Ruh Üzerine, çev. Nazile Kalaycı (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012), 107d-108c. 
41 Rohde, Psykhe, 437.  
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kılavuz varlık anlamı, hem de insanın doğrudan baht ve talihini tazammun eden anlam birleşip tek bir 
daimonda uzlaştırma sağlandığı söylenebilir.42  

Plotinos’un daimon öğretisine dair daha başka açıklamalarını Eros üzerine yazdığı felsefi risalesinden de 
öğrenebiliriz. Filozof burada, öncelikle Eros’un bir daimon olduğunu söyleyerek daimon ile tanrısal varlıklar 
arasında bir ayrım yapar. Tanrısal varlıklar (yani yıldızlar ve göksel küreler), kesinlikle her hangi bir maddi 
doğaya sahip değillerken, daimonlar insan soyu ile tanrısallar arasında kalan ara bir soydur43 ve etkilenim 
yetisine sahiptirler. Sonsuzluk anlamında tanrılardan sonra gelirler ama biz insanlarla karşılaştırıldıklarında 
sonsuz oldukları da söylenmelidir. Daimonlar kavranır âlemde yani Nous âleminde bulunamazlar, orada ancak 
bir daimonun ideası olduğundan söz edilebilir ve bu da ancak bir tanrı olabilir. Bu daimonlar duyulur-maddi 
âleme ancak Ay’a kadar inebilirler ve ikincil tanrılar olarak adlandırılabilirler. Daimonlar maddi bir beden 
sahibi değildirler aksi halde algılanır olurlardı, sadece farklılıklarını anlatabilmek için hava yahut ateşe 
müteallik bir doğalarının olabileceğinden bahsedilebilir, çünkü en nihayetinde bir bedene sahip olamayacak 
kadar saf ve arı değildirler.44 Plotinos kavranır âlemde duyusal yahut duyulara müteallik hiçbir şeyin 
olamayacağının (örneğin, konuşma gibi) altını çizdiği bir başka Ennead’da daimon ve ruhların ise kendilerine 
özgü bir şekilde seslerinin olabileceğini belirtir.45 Yani konuşma aktı, ilk olarak daimonlar âleminde 
görünürlüğe gelir ve ondan sonra bu yeryüzünde hâkimiyet sunar.46 Daimonlar saf akli varlıklar değildirler, 
çünkü öyle olsalardı Nous âleminde hüküm sürerlerdi, ancak insandan da kudret, yeti ve kavrayış bakımından 
oldukça üstündürler. Evren-Ruhu, dünyanın ihtiyaç duyduğu gereksinimler ölçüsünce bu daimonlara güçler 
ve vazifeler tesis eder. Ay yörüngesinin altında kalan yeryüzü atmosferi, onların alanı ve tesir sahalarıdır.47  

Fakat şunu belirtmek gerekir ki Plotinos, Pythagoras ve Platon geleneğine bağlı kalarak hiçbir şekilde 
daimonlara, kötülüğe dair bir unsur atfetmez, yani bu bakımdan kötü daimon/ruh öğretisinin olmaması, bazı 
araştırmacılar tarafından Plotinos’un doğuya özgü kötü ruh/daimon anlatısının tesirlerinden kendisini uzak 
tuttuğunun delili olarak gösterilir.48 Fakat burada, şunu da ayrıca belirtelim, özellikle Empedokles’in 
şiirlerindeki Hades tasvirlerinde, kötülüğe ve karışıklığa yol açan daimonlarla da karşılaşılmaktadır.49 Ama 
burada Empedokles’i ancak bir istisna olarak görmemiz için de geçerli nedenimiz var. Zira Rohde, Antik 
Yunan halk inancında iyi ve kötü ruh kategorilerinin geçerli olmadığını; kötü daimon varsayımının ancak 
Plutarkhos gibi filozoflarla desteklendiğini ve çok daha yeni bir düşünce olduğunu ısrarla belirtir.50   

Müller hayli aydınlatıcı bir çalışmasında Plotinos’un daimonu için şu ifadeleri kullanır: “O, sadece insandaki 
etkin güç değildir; o, insandaki daha yüksek seviyedeki güçtür. İnsan duyularıyla eylediğinde akli unsur; 
aklıyla eylediğinde ise tanrısal unsur olur.”51 Müller, Plotinos’un Platon ile hemfikir olarak daimon meselesini, 
ruhun palingenesis’e [tekrar doğuşa] tâbi yeni dünya yaşamına başlamadan önce, bir önceki yaşamından 
getirdiği karakter ve doğasına uygun olan bir daimonu kendine seçmesi olarak yorumlamaktadır. Yani insan 
kendi üzerindeki daimonun sevk ve idaresine uymayı becerebilir de hayatını onun kılavuzluğunda 
sürdürebilirse, daha üstün ve yüce bir daimonu seçebilecek güç ve talihliliğe erebilecek demektir ve bu, sürekli 
yukarıdan daha yukarısına çıkan bir yükselişle sürdürülecektir.52  Açıkçası biz de bu görüşteyiz. Çalışmamızın 
başında Plotinos’un yaşam öyküsünden yer verdiğimiz İskenderiyeli Oliympos’un büyü gücüne karşı 
koyabilen ve onun tesirlerinden etkilenmeyen hali, Müller tarafından filozofun bu daha üstün ve yüce daimona 
sahip olması ve onun tarafından korunuyor olması şeklinde yorumlanır.53  

Plotinos’un daimon öğretisi, Grek düşüncesinin kendine özgü tekâmül öğretisinin odağında oluşturulmuştur. 
Bir tarafta ruhun hâkim unsuruna yöneticilik yapma öğretisi; diğer tarafta ise yeniden oluş çarkına maruz kalma 
öğretisi vardır. İnsan ruhu, tekâmülü doğrultusunda önceki yaşamdan kazandığı bakiyesini beraberinde 
getirecek ve ona uygun bir daimon ve yaşam formu seçerek bu yolculuğunu yeniden sürdürecektir. Ta ki 

 
42 Rohde, Psykhe, 437, 44 nolu dipnot.  
43 Kirchner, Die Philosophie des Plotin, 77. 
44 En. III. 5. 6. 
45 En. IV. 3. 18. 
46 Kirchner, Die Philosophie des Plotin, 79. 
47 Kirchner, Die Philosophie des Plotin, 79.  
48 Arthur Richter, Uber Leben und Geistesentwicklung des Plotin (Halle: H. W. Schmidt Verlag, 1864), 49.  
49 Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, 199.  
50 Rohde, Psykhe, 109.  
51 Hermann Friedrich Müller, “Plotinische Studien II”, Hermes 49/1 (1914), 73.   
52 Müller, “Plotinische Studien”, 74.  
53 Müller, “Plotinische Studien”, 73, 74. 
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bütünüyle akli unsurun egemenliğine girerek bu oluş çarkına düşmeyeceği ve Evren Ruhu’na katılacağı kemale 
erene dek. Çünkü Evren Ruhu, Nous âlemine bitişik olması, ondan ilk sudur eden olması ve iradesiyle doğası 
arasında hiçbir karşıtlık barındırmaması hasebiyle en mükemmel ruhtur:  

“Peki, ruhumuzun bu kısmı [yani hâkim kısmı] her zaman bedende mi kalır? Hayır, biz kendimizi yukarılara 
yönelttiğimizde bu kısım da yukarı yönelir. Evren Ruhunda da böyle midir? Yukarıya yöneldiğinde, en alt 
aşağıdaki kısmı da bedeninden ayrılmaz mı? Belki o, en alt kısmıyla olsa bile aşağıya hiç yönelmemiştir. Belki 
de bir bedene girecek kadar aşağıya alçalmamıştır, kendi kararlı halinde kaimken dünyanın bedenine sadece 
dokunmuştur ve bu sayede dünya adeta aydınlanıvermiştir. Bu beden, ona hiç bir ağırlık ve meşakkat vermez, 
çünkü Evren tehlike unsuru barındırabilecek halde değil ve bütünüyle dingince hüküm sürer. Nasıl, Evren Ruhu 
hiçbir duyumsama barındırmaz mı? O basit anlamıyla görmeye sahip değildir, çünkü gözleri yoktur; kulakları, 
burnu ve dili de yoktur. Bizde gerçekleştiği şekliyle bir bilince de sahip değil midir? Onun kendi özüne uygun 
gelecek şekilde benzer bir eyleyişi, yalnızca dinginlikte vuku bulur. O aynı zamanda hiçbir şekilde hazza dayalı 
bir etkilenim de tecrübe etmez. Onun malik olduğu büyüme yetisi, varolmaksızın bir varoluştur, duyumsama 
yetisi de öyle.”54  

SONUÇ VE BULGULAR 

Plotinos’un daimon öğretisi üzerine odaklandığımız bu çalışmada filozofun iki farklı daimon öğretisini 
uzlaştırma çabası içinde olduğunu belirtebiliriz. Bunlardan ilki, daimonun Ruhun dünyaya gelmeden önce 
seçtiği aşkın kılavuz olarak tarif edilen türü ve diğeri ise bu dünyadaki bedensel maddi varoluşumuz süresince 
ruhumuzda hâkim kısmı yöneten daimon türü. Bu uzlaştırmadan, filozofun hem talih-baht anlamındaki 
daimonu hem de ruhumuzdaki yönetici unsur olan daimonu tek bir noktada buluşturduğunu söyleyebiliriz. 
Buna dayalı bir başka sonuç olarak da, seçmiş olduğumuz aşkın kılavuz anlamındaki daimonun, ruh tarafından 
seçilmesi hasebiyle bize ait daimon olarak anlaşılabileceğini söyleyebiliriz. Bu daimon, bizde etkin ve bize 
bağlı daimon olarak görülmeyecek kadarıyla bize ait olabilir; çünkü son tahlilde bizim tamamen dışarımızda 
olması da mümkün değildir. Çünkü en nihayetinde, Hades’de ruhun kendisi tarafından seçilmiştir. Ancak 
maddi dünyada bedenlenip hayatına başlayan ruhun da bu daimonun altında ve daha düşük bir seviyede 
yaşadığı da belirtilmelidir. Bu bakımdan o daimonun bize ait olmayan bir daimon, bizim tasarrufumuz altında 
olmayan bir daimon olduğundan da söz edebiliriz. Yani bir tarafta, Hades’de seçildiğinden ötürü harici ama 
ruhun seçmesinden ötürü de kendisine ait olan; diğer tarafta, ruhun bedensel varoluşunda yönetici parça olarak 
hüküm sürdüğü için dâhili fakat ruhtan üstün olduğu için de kendisine ait olmayan şeklinde açıklanan 
Plotinosçu daimon, aslında iki yorumun da uzlaştırıldığı tek bir daimondur. 

Her zaman üstün ilke olarak hükmeden daimon, bitkide hayvani daimon; hayvanda insani daimon, âkil insanda 
ise insanın aklıyla uyuşan ve eylemde bulunmaksızın gözetici ve rıza gösteren –daha üstün akla sahip- daimon 
olarak ortaya çıkar. Ölümden sonra bu daimon onu yargılama yerine götürmek üzere rehberlik edecek ve 
geçmiş yaşamındaki bakiyesine uygun olarak yeni ama daha üstün bir dünyevi yaşam ve daha üstün bir daimon 
seçecektir. Veya tam tersi: daha düşük ve aşağı düzeyden bir yaşam ve daimon seçecektir. Bu dünyadaki oluş 
çarkı ve yeniden doğuş döngüsünden kurtulduğunda ise Evren Ruhuna katılarak onunla birlikte hüküm 
sürecektir.  

Seçilmiş daimonun seviyesi, Plotinos’un da anlattığı üzere bu dünyada yaşam sürerken insan tarafından 
aşılması mümkün değildir. Bu ancak, bu dünyada iyi ve erdemli bir yaşam sürdükten sonra daha üstün bir 
daimonu seçmekle mümkün olabilir. Diğer taraftan o daimonun, harici bir belirlenim olarak dünya hayatında 
bir kimseyi bulunduğundan daha da aşağı seviyeye düşürmeyeceğinden söz edilebilir. Çünkü bunda belirleyici 
olacak olan, yalnızca kişinin nasıl bir yaşam sürdüğüdür. Yani insan bedeninde dünyaya gelmiş bir ruhun, 
daimonu âkil olmalıdır. O daimon, insanı, yaşamında ancak insanca bir yaşama sevk edip, gözetebilir, bu 
yaşamında onu hayvan kılamaz. Ruhun hayvan olarak bu dünyaya yeniden gelmesi ise ancak ölümünden 
sonraki layık olduğu yaşam ve daimonla mümkün olabilir. Bu bakımdan bu dünyada hayranlık uyandırıcı 
şekilde bilgece ve erdemli şekilde yaşayan kimselerin de gözetici daimonunun, daha önceki insan soyuna ait 
yine daha bilge ve erdemli yaşamış bir ruh olduğu belirtilmelidir. Daimonun bu dünyadaki yaşama bir şekilde 
katılıyor olması da onun bütünüyle saf ve arınık noetik bir varlık olamadığının da ayrıca göstergesidir. Zira 
böyle olmuş olsaydı, gözetici daimon değil Evren Ruhuna katılmış bir ruh olurdu. Fakat yine de bu üstün 
seviyedeki daimonun aklın hükmü altında yaşayan bilge bir insana sadece muvafakat gösterip onunla uyum 
arz ediyor olması da, en yüksek seviyedeki dünyevi yaşamı olarak görülmelidir.   

 
54 En. III. 4. 4. 
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ÖZET 

Mevlânâ ve onun meşhur tasavvufî eseri Mesnevî, şüphesiz ki Türk edebiyatında etkisi uzun yıllardır 
süregelen, çokça benimsenen ve sevilen iki önemli unsurdur. Türk edebî sahasındaki birçok müellif Mesnevî’yi 
gerek Fars dilinden Türk diline tercüme ederek gerekse de derin tasavvufî dünyasını açıklığa kavuşturmak için 
şerh ederek onun Türk edebiyatında da tanınıp bilinmesine, ondan istifade edilmesine vesile olmuşlardır. 
Mesnevî’yi şerh eden müelliflerden biri de on yedinci yüzyılda yaşamış olan Vehbî-i Yemânî’dir. Vehbî-i 
Yemânî Mesnevî-i Manevî özelinde şu an için elimizde mevcut olan iki muhtasar şerh kaleme almıştır. 
Bunlardan ilki, iki ciltten oluştuğu bilgisi kendisi tarafından verilen Genc-i Nihânî ve Kenz-i Meânî diğeriyse 
Kitâb-ı Rûhânî fi Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî’dir. Mesnevî’yi şerh etme gayret ve zahmetine girme 
cesareti gösteren müellifin Mevlevî olup olmadığı bilgisi kaynaklarda mevcut değildir. Fakat gerek Mesnevî’ye 
yazmış olduğu şerhlerdeki eğilimi gerekse de şerhlerinde metnini desteklemek için “Li-münşî’ihi” başlığıyla 
kaleme aldığı manzumeler, onun Mevlevî muhibbi bir şârih olduğunu gösterir niteliktedir. Nitekim bu bildiriye 
konu olan kasidesi de şârihin bu yönüne hizmet eden manzumelerinden biridir. Söz konusu manzume için 
Vehbî-i Yemânî Kitâb-ı Rûhânî’de; “Ve bu úaãìde ki õevú-i èirfÀna mÀnend-i èaãìdedür. Dil-i óaúìr-i 
müştÀúdan èaşú u şevú-i òÿrşìd-i işrÀú-ı MevlÀnÀ ile dinilmiş yetmiş seksÀn beytdür. Ümìzdür ki úabÿli ile 
dervìşÀn-ı zì-şÀn iôhÀr-ı efêÀl u iósÀn buyuralar.” şeklinde izahta bulunmuştur. Araştırmalarımız 
neticesinde kaside metninin, müellifin Berlin Devlet Kütüphanesi Hs.or. 5088’de bulunan ve altı müstakil 
eserini içeren yazma nüshanın sonunda olduğu tespit edilmiştir. Bu bildiride Mevlânâ, Mevlevîlik ve semâ 
mevzularını ihtiva eden söz konusu kasideye yer verilecektir. 

 Anahtar Kelimeler: Şârih, Vehbî-i Yemânî, Kasîde, Mevlânâ, Mevlevîlik, semâ. 

 

ABSTRACT 

Mevlana and his famous sufi work, Mesnevi, are undoubtedly two important elements in Turkish literature 
whose influence has been going on for many years, and which is widely adopted and loved. Many authors in 
the Turkish literary field have been instrumental in making Mesnevî known and benefited from in Turkish 
literature, both by translating it from Persian to Turkish, and by annotating it to clarify its deep mystical world. 
One of the authors who commented on Mesnevî is Vehbî-i Yemânî, who lived in the seventeenth century. 
Vehbî-i Yemânî wrote two concise commentaries on Mesnevî-i Manevî that we currently have. The first of 
these is Genc-i Nihânî ve Kenz-i Meânî, whose information that it consists of two volumes, and the other is 
Kitâb-ı Rûhânî fi Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî. There is no information in the sources whether the 
author, who dared to take the effort and trouble to comment on Mesnevî, is a Mevlevî. However, both the 
tendency in the annotations he wrote to Mesnevi and the poems he wrote under the title "Li-münşî'ihi" to 
support his text in his commentaries show that he is a Mevlevî lover commentator. As a matter of fact, his 
eulogy, which is the subject of this paper, is one of the poets' verses that serve this aspect of the poet. For the 
poem in question, in the Vehbî-i Yemânî Kitâb-ı Rûhânî; “Ve bu úaãìde ki õevú-i èirfÀna mÀnend-i èaãìdedür. 
Dil-i óaúìr-i müştÀúdan èaşú u şevú-i òÿrşìd-i işrÀú-ı MevlÀnÀ ile dinilmiş yetmiş seksÀn beytdür. Ümìzdür 
ki úabÿli ile dervìşÀn-ı zì-şÀn iôhÀr-ı efêÀl u iósÀn buyuralar.” was explained as. As a result of our research, 
the text of the eulogy was determined that it was at the end of the manuscript, which was found in Berlin State 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 341 
 

Library Hs.or. 5088 and included his six independent works. In this paper, the ode in question, which includes 
the topics of Mevlânâ, Mevlevî and semâ, will be included. 

Keywords: Commentator, Vehbî-i Yemânî, ode, Mevlânâ, Mevlevîyeh, semâ 

 

1. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Semâ 

30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelen Hz. Mevlânâ, şüphesiz ki tasavvuf tarihinin 
önde gelen isimlerinden biridir. Ünü asırları aşan, kıymetli eseri Mesnevî’nin girişinde Mevlânâ adını; 
Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el-Belhî şeklinde ifade etmektedir. Celâleddin lakabı olmakla birlikte 
“Mevlânâ” unvanı da kendisine duyulan derin sevgi ve onu yüceltme niyetinin bir yansımasıdır. Anadolu’da 
yaşamış olması dolayısıyla  “Rumi, Mevlânâ-i Rum” olarak da anılan Mevlânâ (Öngören, 2004: 441), yaşadığı 
dönemde Sultânü’l-Ulemâ (Âlimler Padişâhı) olarak anılan babası Bahaeddin Veled’in Fahreddin Razî ile 
yaşadığı münakaşadan dolayı Belh’ten ayrılarak Selçuklu padişahının daveti üzerine Konya’ya gelmiş 
olmasına bağlı olarak burada bulunmuş ve Konya medresesinde müderrislik yapmıştır. Onun hayatının bir nevi 
dönüm noktası sayılabilecek olay da bu dönemde gerçekleşmiştir. Konya’ya gelen ve Sultan Veled tarafından 
Mevlânâ’nın sohbet şeyhi olarak nitelendirilen Şems-i Tebrizi “Mevlânâ’nın gönlündeki fitili tutuşturmuş, 
onun gönlünde uyuyan aşk Cebrailini uyandırmıştır (Top, 2007:29-30).”  

Mevlânâ’nın tasavvuf anlayışı onun kuruculuğunu yaptığı fakat oğlu Sultan Veled tarafından teşkilatlandırılan 
Mevlevîliğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Yılmaz, 2019: 276-277). Kimi araştırmacılara göre Mevlânâ 
hayattayken Mevlevîlikten ziyade Mevlânâlık olarak nitelendirilebilen bu sistem “Sohbetlerle beslenen, semâ 
ve zikirle süslenen bir sevgi ve coşku yoluydu (Top, 2007: 34).” Burada önemli bir kavram olarak karşımıza 
çıkan, Mevlevîlik denince ilk akla gelen “semâ”dır.  Nasıl ki her tarikatın bağlı olduğu adap ve kurallarının ilk 
çıktıkları zamanlar şimdiye yansımaları kadar etkin olmadıkları gibi “Mevlânâ’nın semâ’ı da -aynı semâ 
olmasına rağmen- daha sivil, daha kayıtsız ve daha rahat bir tarzda, içten nasıl geliyorsa öyle icra edilen bir 
semâ idi (Top, 2007: 34).”  

Semâ, kelimesi lügatte “işitme ve dinleme” manalarına gelmektedir. Mevlevîlikle özdeşleşen semâ ise “Vecde 
gelerek ve kendine mahsus birtakım hareketlerde bulunarak Allah’ı anmaktır (Yılmaz, 2019: 219).” Aslında 
Mevlânâ’nın semâsını kendinden önceki sufilerden ayıran şeyin semâya getirdiği yenilik değil önceki sufilerin 
çeşitli şekillerde uyguladıkları fikir ve inançların onun kendine has bir şekilde dönüştürdüğü ifadeler olduğu 
zikredilmektedir (Uludağ, 2020: 304). Mevlevî semâ’ı âşıkların gıdasıdır ve onda insana hürmet ve hizmet 
önemli bir unsurdur. Semâda, bir başka deyişle Mevlevî ayini olan mukabele-i şerifte; dervişlerin birbirlerine 
karşı baş eğmeleri saygı ifadesidir. Bunlarla birlikte semâdaki sembolik durumları şu şekilde ifade etmek 
mümkündür: “Semâzenlerin ellerinin birinin yere, diğerinin göğe bakması ‘Biz ancak aracıyız. Allah’tan 
aldığımızı arzdaki insana aktarırız.’ demektir. Mevlevî tarikatında semâ kıyamet gününü temsil eder. Dervişin 
başındaki sikke onun mezar taşı, tennure kefeni, hırka ise kabridir. Ney, insan-ı kâmil; onun üflenmesi sur 
sesiyle yenden dirilmeyi sembolize eder (Özcan, 2004: 466) Ayin esnasında sol elin aşağıya dönük olması 
dervişin topraktan geldiğini, sağ elin yukarı olması ise Hakk’a gideceğini tasvir eder (Yılmaz, 2019: 219).” 
Bununla birlikte tasavvuftaki semâ, musiki demek olmayıp kulak vasıtasıyla işitilen tüm seslerdir ve musiki 
de bunun sadece özel bir bölümüdür. Tasavvufta sesle ilgisi bulunmayan manevî hakikatler, sırlar, hikmetler, 
niyetler, müşahadelerin de bir musiki, semâ olduğu ve tasavvuftaki sessizliğin de bir musiki sayıldığı ifade 
edilmiştir (Uludağ, 2020: 204-205) 

“Gökler âleminin bir sembolü olarak Mevlevî semâsında; ortada bir semâzenbaşı, onun çevresinde dairesel 
olarak dönen semâzenler bulunmaktadır. Merkezdeki semâzenbaşı, hem güneşi hem de atomun çekirdeğini 
(nötron ve protonları) simgelemekte, onun etrafındakiler dönen gezegenleri (ve atom çekirdeği etrafında 
dönen elektronları) sembolize etmektedir (Bayrakdar, 1997; aktaran Çetinkaya, 2007: 470).” “Semâ”ya divan 
şairlerinin gözünden bakıldığında; onun gazeller ve dahi dışındaki müstakil manzumelerde de yer bulduğu 
görülmektedir. Örneğin bu konuda yapılan bir çalışmada Sakıb Mustafa Dede Dîvân’ındaki "semâ” redifli 
kaside bunlar içinde en ilgi çekici olanlardan biri olarak ifade edilmiş ve manzumede tavus kuşu, kadehin 
dönüşü, namaz, berk, tuzak, dalga, sultan, mühür halkası, çocuk oyuncağı, 'ar'ar, servi, kılıç ve çok sayıda 
benzetme ögesinin metnin edebî dünyasına sunduğu katkının önemi üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla hem 
Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve özelde de semâ mevzuu hem sosyal anlamda hem de edebî ortamda önem verilen 
ve üzerine söz söylemenin muteber kabul edildiği bir alan olmuştur. İşbu zeminde kaleme alınan 
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manzumelerden biri de 17. yüzyılda yaşamış, aynı zamanda da bir Mesnevî şârihi olan Vehbî-i Yemânî’nin 
kendi ifadeleriyle “dervişân-ı zî-şân için mânend-i asîde bir kasîde” olarak kaleme aldığı kasidesidir. Bu 
bildiride tasavvuf alanında birçok eser vermiş olan ve hem bu alanda hem de Mevlânâ ve Mesnevî’si hususunda 
dikkat çeken, fakat çokça tanınmayan Mevlevî muhibbi olarak nitelendirebileceğimiz Vehbî-i Yemânî ve onun 
Mevlevî dervişleri için yazdığı kasidesi hakkında bilgi verilecektir. 

 

2. Mevlevî Muhibbi Bir Şârih; Vehbî-i Yemânî 

2.1. Hayatı ve Eserleri 

Vehbî-i Yemânî, hayatı hakkındaki bilgileri eserlerinden ve bu konudaki kısıtlı bulunan iki  kaynak olan 
Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri ve Bağdatlı İsmail Paşa’nın Hediyyetü’l-Arifin’inden hareketle 
edindiğimiz bilgilere1 göre; aslen Bigalıdır. İlmî tahsilini memleketinde yapıp icazet aldıktan sonra Mısır’a ve 
Yemen’e gitmiş, uzun bir süre Yemen’de kaldıktan sonra dönüp memleketi Biga’da bulunup daha sonraları 
İstanbul’a gelerek tedris ve telif işleriyle meşgul olmuş ve Vehbî-i Yemânî’yi mahlas olarak kullanmıştır. 
Fakat müellif, Vehbî-i Yemânî’nin yanı sıra Kadri mahlasıyla da manzumeler kaleme almıştır. Bursalı Mehmet 
Tahir ondan Kadri Mehmed Efendi; Bağdatlı İsmail Paşa da Abdülkadir b. Osman olarak bahsetmektedirler. 
Müellifin doğum tarihi belli değildir ve ölüm tarihi için de son telif ettiği eseri Şerh-i Kaside-i İbn Düreyd’in 
tarihine binaen H. 1065/ M. 1654-1655 tarihi ihtimal dahilindedir. Müellifin şu ana kadar tespit edebildiğimiz 
Genc-i Nihâni ve Kenz-i Meânî2, Kitâb-ı Şerh-i Hamriyye-i Fârıziyye, Risâle-i Gülzâr-ı Hakâyık ve Esrâr-ı 
Dekâyık, Risâle-i Beşâret ve Makâle-i İşâret, Risâletü’l-Meşâyih ve Makâletü’ş-Şemârih, Risâletü’t-Tevbe 
ve’l-Mücâhede ve Makâletü’l-Havbe ve’l-Mukâbede, Risâle-i Sükût ve Makâle-i Uzlet ve Sumût, Risâle-i 
Yunûs ve Makâle-i Mûnis3, Risâle-i Ezkâr ve Makâle-i Esrâr4, Kitâb-ı Rûhânî fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı 
Nûrânî, Tefsîrü'l-Kur'ân ve Tenvîrü'l-İrfân, Terceme-i Câmiü’s-Sağir, Şerh-i Kasîde-i İbn Düreyd.5 adlı 
eserleri bulunmaktadır.  

Sultan IV. Murad dönemi, velud müelliflerinden biri olduğu anlaşılan Vehbî-i Yemânî’nin bu eserlerinden 
Genc-i Nihâni ve Kenz-i Meânî ile Kitâb-ı Rûhânî fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî adlı eserleri 
Mevlânâ’nın Mesnevî’si üzerine kaleme aldığı şerhleridir. Gerek şerhlerindeki ifadelerinden gerekse de bu 
alana kazandırdığı eserleri göz önünde bulundurulduğunda şarihin Mevlevî muhibbi bir sufi kişiliğe sahip 
olduğu söylenilebilir. Şu an için Mevlevîliği konusunda herhangi bir delile ulaşamasak da müellifin Kitâb-ı 
Rûhânî fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî adlı Mesnevî şerhinin sonunda kaleme aldığı “El-muóarrirü'l-
faúìr èAle'l-mevlevì El-medenì” başlıklı şahsına yönelik bilgileri de içeren manzume dolayısıyla bu konuya 
ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

 

2.2. Dervîşân-ı Zi-Şân İçin Kaleme Aldığı Kasîdesi 

Vehbî-i Yemânî, Kitâb-ı Rûhânî fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî’de, Mesnevî’nin; 

 Ney óerìf-i herki ez yÀrì borìd 

PerdehÀyeş perdehÀ-yi mÀ derìd6 

şeklinde 11. beytini şerh ederken bu bildiride söz konusu ettiğimiz kasidenin; 

“Seyr idüñ ehl-i semÀèuñ yine germiyyetini 

Yaúdılar nÀyile èaşú Àteşini üfleyerek 

 

 
1 Bkz. Bursalı, 2016: 421; Bağdatlı, 1951: 601-602. 
2 Bu eser, Halime Çavuşoğlu tarafından çalışılmaktadır. 
3 Bu eserin bilgisi Risâle-i Beşâret ve Makâle-i İşâret adlı eserde (vr. 66b) geçmektedir.  
4 Bu eserin bilgisi Risâle-i Beşâret ve Makâle-i İşâret adlı eserde (vr. 66b) geçmektedir.  
5 Bağdatlı İsmail Paşa, müellifin Gülistânü’l-Uşşâk ve Bustânü’l-Müştâk adında bir eserinden daha bahsetmektedir (Bağdatlı 1951: 601). Fakat bu eser 
şu an için tespit edilememiştir.  
6 “Ney, dostundan ayrılanın oldu arkadaşı 
    Perdeleri yırttı bizim sır perdelerimizi”, Kanar, 2014:  71. 
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DÀyire ùutdı úamer girdi èuãÿl-i devre 

Mihri nÀy eylediler úubbe-i çaròı düblek 

Mürşid-i èaşúa getürmeseñ irÀdet nice bir   

Bu cihÀn tekyesinüñ seyrine gelmek gitmek 

Pertev-i mihr-i ÒudÀ ãaldı ôiyÀ dervìşe  

Oldı pervÀne şemè-i şeb-i deycÿrı melek  

Mihr ü meh oldı bu abdÀl-i sipihre iki dÀà  

Bir çerÀà oldı aña şemè-i şebistÀn-ı felek  

Aña dilbeste-i fitrÀk olıgör rÿz-ı şikÀr  

Bine úablÀne gele şìr-i jiyÀnı yederek  

Òilèat-ı şÀhı gedÀ-kisvete añma yegdür  

Aña bir köhne palÀs ile bir eski kepenek  

Keşkül-i mÀh-ı nev ile saña gökden inmiş  

AbdÀlum ãarı úaşıú zerde pilÀv keşkek  

Yimeye nÀn àamını kendüsüne şolki bile  

äüfre-i mÀhı çörek şemse-i òÿrşìdi börek  

NÀyler yanmada yaúılmada bir yel mumıdur  

Beñzer ol èÀşıú-ı nÀlÀn-dile k'aàlar gülerek  

Açılursa ger semÀè devrinde cÀm-ı bezm-i èaşú  

Ùarz-ı MevlÀnÀ gibi neyler úudÿm ile gerek  

Oña behrÀm-ı felek alsa èamÿd-ı ãubóı 

ÂsitÀnında anuñ ùutsa revÀdur degenek  

GirdbÀd ile semÀè eyleyerek ol şÀhuñ  

CÀn atar òidmetine peyk-i ãabÀ yeldirerek  

Nice vaãf eyleyem ol maşrıú-ı şems-i õÀtı  

Gökde meddÀóı melek mÀda åenÀ-òˇÀnı semek 

HÀle ãanma görinen devr-i úamerde ele çarò 

Cevher-i òÀk-i rehin bulmaà içün almış elek  

Himmet-i murà-ı hümÀ ùabèı ki pervÀze gele  

Sinegi eyleye èanúÀ ide èanúÀyı sinek  

İnkişÀf-ı sırr-ı bÀùın eylemezdi gün gibi  

Ger mürÀúıb olmasa her şeb felek tÀ ãubóa dek (Kitâb-ı Rûhânî, vr. 29a)” 

şeklinde on yedi beytini kaydetmiş ve akabinde de “Ve bu úaãìde ki õevú-i èirfÀna mÀnend-i èaãìdedür. 
Dil-i óaúìr-i müştÀúdan èaşú u şevú-i òÿrşìd-i işrÀú-ı MevlÀnÀ ile dinilmiş yetmiş seksÀn beytdür. 
İçinde Mevlevìlerüñ ãÿret-i ãafÀ-yı medÀyió ü menÀúıbları çehre-i óÿrda mÀnend-i şuèle-i nÿr ve ruòsÀr-ı 
úamer-i der-şeb-i deycÿr maòfì vü mestÿr degildür. ZücÀce-i sìnemüzden ôÀhir olan miãbÀó-ı mişkÀt-ı 
muóabbetleridür. Baèø-ı ôahr-ı kitÀba kitÀbet olmışdur. Ümìzdür ki úabÿli ile dervìşÀn-ı zì-şÀn iôhÀr-ı 
efêÀl u iósÀn buyuralar (29a)”, ifadeleriyle bu kasideyi Mevlânâ’nın doğan güneşinin şevki ve aşkıyla kaleme 
aldığını, kasidenin 70-80 beyitten oluştuğunu ve içinde Mevlevîlerin övülmeye değer saflıktaki suret, vasıf ve 
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davranışlarının zahir olduğunu, bazı kitap zahriyyesinde yazılı olduğunu dile getirmekte ve şanlı dervişlerin 
bunu kabul ederek ihsan ve lütuf göstereceklerini dile getirmektedir. Buradaki “Yetmiş seksan beyittir ve baz-
ı zahr-ı kitaba kitabet olmışdur.” cümlesi doğrultusunda müellifin eserlerine ulaşıp onları tek tek inceleme 
fırsatı bulduğumuzda müellifin bahsettiği kasidenin Berlin Devlet Kütüphanesi Hs.or. 5088’deki yazma 
nüshanın sonunda olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yazma nüshanın 106b varağında yer alan manzume 
yaklaşık 45 beyittir. Fakat beyitlerin bir kısmı sayfayı örten farklı bir kağıt parçası yüzünden tamamen 
okunamamaktadır. Kasidenin 70-80 beyit olduğu düşünülünce muhtemeldir ki tamamı burada da mevcut 
değildir. Müellifin henüz tespit edilemeyen başka bir eserinde kaside metnine rastlayıncaya kadar bu kasidenin 
söz konusu nüshadaki beyitleri7 şu şekildedir: 

 

Açılursa ger semÀè devrinde cÀm-ı bezm-i èaşú8 

Ùarz-ı MevlÀnÀ gibi neyler kudüm ile gerek 

DÀyire aldı9 úamer ùutdı uãÿl-i devri10 

Mióri nÀy eylediler úubbe-i çaròı düblek 

İnkişÀf-ı sırr-ı bÀùın eylemezdi11 gün gibi 

Ger murÀúıb olmasa her şeb felek tÀ ãubóa dek 

Seyr idüñ ehl-i semÀèuñ yine germiyyetini 

Yaúdılar nÀyile èaşú Àteşini üfleyerek 

NÀyler yanmada yaúılmada bir yel mumıdur  

Beñzer ol èÀşıú-ı nÀlÀn-dile aàlar gülerek 

Mürşid-i èaşúa getürmezseñ irÀdet nice bir  

Bu cihÀn tekyesinüñ seyrine gelmek gitmek 

Ya fenÀ tekyesinüñ postekìsin pek bekle 

Ya beúÀ meclisinüñ cÀm-ı meyinden el çek 

Kimisi postda úalursa kimisi dosta irer 

Böyledür óal-i felek kime emek kime yemek 

Sevse dünyÀyı gedÀ atmış olur kiõb ü òılÀf 

DünyÀya ùalÀúın viren erdür gerçek 

Yimeye nÀn àamını kendüsine şolki bile 

Süfre-i mÀhı çörek şemse-i òÿrşìdi börek 

Úanamış dÀà-ı dili tÀze tırÀş abdÀluñ 

Cigerün pÀrelemiş tìr-i àamundan nÀvek 

äaldı pertev dehen-i yÀre çerÀà-ı óüsnü 

Seçilüp tekye-i èÀlemde er oldı köçek 

Gerdenin dÀà-ı siyeh sìne-i abdÀlÀnda 

Ey úaşı yÀ hedef-i tìr-i àamuñdur lÀşek 

 
7 Burada yer verilen metin, dış etkenler dolayısıyla okunurluğu engellenmeyen kısımdan oluşmaktadır. 
8 Bu beyt Hs.or. 5088’deki nüshada çoğu okunamaz haldedir. Kitab-ı Ruhani’deki kayıttan hareketle tamamlanmıştır. Bkz. Kitâb-ı Rûhânî, vr. 29a. 
9 Bu kelime Kitâb-ı Ruhani’deki kayıtta “tutdı” şeklindedir. Bkz. vr. 29a 
10 Bu kelime Hs.or. 5088’deki nüshada okunamaz haldedir ve Kitâb-ı Rûhânî’deki kayıtta “devre” şeklindedir. Bkz. vr. 29a. 
11 Hs.or. 5088’deki nüshada bu kelimeden sonra “ferdi” kelimesi de yer almaktadır. 
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Cennete girmezise rÿz-ı cezÀda ışıúÀn (?) 

Dÿzaòa èaøm ideler yÿf borusun ötdürerek 

Her biri tÀcile ùÀvus-ı feøÀ-yı […]12 

YÀ ÒorÿsÀn-ı çemenzÀr-ı kerÀmet bì-şekk 

Dìde-i GülşeniyÀn gibi şu dil rÿşendür 

Ki mücellÀ ide miréÀt-i cemÀlin silerek 

EvliyÀ òidmeti eyleyegör tìà-i úaøÀ 

NÀmuñı eylemeden ãafóa-i èÀlemden óakk 

Ùutagör dÀmenini óaøret-i MevlÀnÀ’nuñ 

VehbiyÀ virme elüñden aña   pekpek 

O ki BehrÀm-ı felek alsa èamÿd-ı ãubóı 

ÁsitÀnında anuñ ùutsa revÀdur degnek 

ÒÀtemüñ cÿdı mı var gökde ide ancıleyin 

Süfre-i cÿd-ı kirÀmÀtına bedri itmek  

Gird-bÀdile semÀè eyleyerek ol şÀhun 

CÀn atar òıdmetine peyk-i ãaba yeldirerek 

Rÿz-ı maóşerde anuñ luùfunadur çeşm-i ümìd 

Evliya zümre-i aóbÀbın itdükde […]13 

Arşdan ferşe degin meşèale-i şems-i […]14 

Ola èÀlemlere mihr-i keremi nÿr-ı […]15 

Mihr ü meh oldı bu abdÀl-ı sipihre iki dÀà 

Keşküli mÀh-ı nev ü ùolı pilÀv u keşkek 

CürèadÀn meyüñ esrÀrını ãaúlar ammÀ 

Bellüdür èÀşıú-ı óayrÀn bakışından belerek 

 

SONUÇ  

Vehbî-i Yemânî, 17. yüzyıl Sultan IV. Murad dönemi müelliflerindendir. Müellifin Mevlânâ ve Mesnevî’si 
özelinde kaleme alınmış Genc-i Nihâni ve Kenz-i Meani ve Kitâb-ı Rûhânî fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı 
Nûrânî adlarında iki Mesnevî şerhi başta olmak üzere kaleme aldığı diğer eserlerinde, edebî eserlerine yansımış 
sufi kişiliği ve tasavvuf alanındaki yetkinliği hissedilmektedir. Vehbî-i Yemânî; Mevlânâ, Mevlevîlik, Mevlevî 
ayini olan semâ, Mevlevîlikte özel bir yeri olan “ney” ve Mevlevî dervişlerini eserlerinde çokça anmakta, söz 
konusu etmektedir. Onun sufi tabiatını ve Mevlevî muhibbiliğini, eserlerinde gerek müstakil olarak gerekse de 
beyitler halinde yer verip “Li-münşîihi” başlığıyla kaydettiği manzumelerinde görmek mümkündür. Vehbî-i 
Yemânî’nin müstakil olarak kaleme aldığı ve Kitâb-ı Rûhânî fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî adlı 
Mesnevî şerhinde Mesnevî’nin 11. beytini şerh ederken bir kısmına yer verdiği kasidesi bunlardan biridir. Söz 
konusu kaside için müellif; “Bu úaãìde ki õevú-i èirfÀna mÀnend-i èaãìdedür. Dil-i óaúìr-i müştÀúdan èaşú 
u şevú-i òÿrşìd-i işrÀú-ı MevlÀnÀ ile dinilmiş yetmiş seksÀn beytdür. İçinde Mevlevìlerüñ ãÿret-i ãafÀ-yı 
medÀyió ü menÀúıbları çehre-i óÿrda mÀnend-i şuèle-i nÿr ve ruòsÀr-ı úamer-i der-şeb-i deycÿr maòfì vü 

 
12 Kelime sayfadaki kağıt parçasının altında kalmaktadır. 
13 Kelime silik olduğu için okunamamıştır. 
14 Kelime silik olduğu için okunamamıştır. 
15 Kelime yıpranmış sayfa kenarına denk gelmektedir. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 346 
 

mestÿr degildür. ZücÀce-i sìnemüzden ôÀhir olan miãbÀó-ı mişkÀt-ı muóabbetleridür.” demektedir. 
Dolayısıyla Vehbî-i Yemânî,  burada Mevlevîlerin gönlünde yaktığı kandilin aydınlığıyla onlar için bir kaside 
kaleme aldığını dile getirmektedir. Söz konusu kasidenin yaklaşık kırk beş beyti, müellifin Berlin Devlet 
Kütüphanesi Hs.or. 5088’deki yazma nüshasının sonunda yer almaktadır. Fakat burada da beyitlerin bir 
kısmını örten bir kağıt parçası dolayısıyla tamamı okunamamaktadır. Söz konusu kasidenin her iki nüshadaki 
beyitleri değerlendirildiğinde, bu minvalde müellifin Mevlevî dervişlerine ithaf ettiği kaside dikkate 
alındığında şunları ifade etmek mümkündür: 

Vehbî-i Yemânî kasidede Mevlânâ, Mevlevîlik ve Semâ konularına değinmiştir. Aşık Paşa’nın Garipnâme’de 
tasavvufi musikiye değinerek aya, güneşe, yere, göğe, yıldızlara, meleklere, arşa, kürsiye; 

“Nefs-i küldür didi çerh urdı semâ 

Cuşa geldi yirü gök durdı semâ 

Gör müdevvirler ki nice işdedür 

Ol semâda her biri cünbişdedür 

Gör nice giyinmiş altun tonı gün 

Ayı bir gör kim olur mu hiç melal 

Ol semâda gah bedirdür gah hilal” 

şeklinde akıp giden manzumesiyle semâ yaptırması gibi Vehbî-i Yemânî de söz konusu kasidesinde semâya 
değinirken gökyüzü ve cisimlerinin bu hareketlilikte taşıdığı anlamlara değinmiş, onları bu şekliyle metne 
dahil etmiştir. Nitekim; 

 

“Seyr idüñ ehl-i semÀèuñ yine germiyyetini 

Yaúdılar nÀyile èaşú Àteşini üfleyerek 

Açılursa ger semÀè devrinde cÀm-ı bezm-i èaşú 

Ùarz-ı MevlÀnÀ gibi neyler kudüm ile gerek 

DÀyire aldı úamer ùutdı uãÿl-i devri 

Mióri nÀy eylediler úubbe-i çaròı düblek” 

şeklindeki kaside beyitlerinde Mevlevî semâ’ındaki ney taksimini, Hz. Peygamber’in na’t-i şerifinden sonra 
başlayan kudüm vuruşlarını görmek mümkündür.  

Yine,  

“Pertev-i mihr-i ÒudÀ ãaldı ôiyÀ dervìşe  

Oldı pervÀne şemè-i şeb-i deycÿrı melek “ 

beytinde Vehbî, Allah’ın güneşinin dervişlere ışık saçtığı söyleyerek semâ eden dervişler ile pervane arasında 
bağlantı kurmuştur. Bunlarla birlikte Mevlânâ’nın, tuttuğu yolun, Mevlevî dervişlerinin övüldüğü kasidede 
mahlasına yer verdiği beyitte Vehbî-i Yemânî’nin, bu konudaki meylini; “Ùutagör dÀmenini óaøret-i 
MevlÀnÀ’nuñ” ifadesiyle özetlemek mümkündür. 
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РЕЗЮМЕ. Шуша − колыбель древней азербайджанской культуры. Этот прекрасный город подарил 
азербайджанскому народу и всему миру бессмертных личностей. Молла Панах Вагиф жил и творил в 
Карабахском дворце в XVIII веке и основал великую литературную школу, что свидетельствует о том, 
что в Шуше придавали огромное значение поэзии и искусству. Конечно, наряду с врожденным 
талантом каждого художника, выросшего здесь, важную роль играет и дух, вселяемый в человека 
загадочной природой Шуши. На этой земле родились и творили такие выдающие люди, как 
Джафаргулу хан Нава, Гасым бек Закир, Хуршидбану Натаван, Баба бек Шакир, Мир Мохсун Навваб, 
Фатма ханум Кямина, Абдуррахим бек Агвердиев, Наджаф бек Вазиров, Сулейман Сани Ахундов, 
Юсиф Вазир Чаманзаминли, Узеир Гаджибейли, Ахмед бек Агаоглу. 

Литературные меджлисы «Меджлиси-унс» и «Меджлиси-фарамушан» (позже переименованные в 
«Меджлиси-хамушан»), созданные и функционировавшие в Шуше в XIX веке, внесли огромный вклад 
в развитие азербайджанской культуры. Благодаря этим меджлисам карабахская музыка 
распространялась по всему миру. Мир Мохсун Навваб, возглавлявший литературный меджлис «Шеки-
фарамушан», был художником, астрономом, наггашем, историком, каллиграфом, ученым-
музыковедом, а также литературоведом, преподавал в школах. 

Особое место среди известных личностей из Карабаха, обогативших сокровищницу азербайджанской 
культуры и искусства, занимают женщины-поэтессы  Агабеим-ага, Ашуг-Пери, Хуршидбану Натаван, 
Фатма ханум Кямина, Гамэр бейим Шейда.   

Сегодня 270-летняя Шуша, объявленная культурной столицей, освобождена после 30-летней 
армянской оккупации. Эта великая победа азербайджанской армии не только положила конец тоске о 
Карабахе в сердцах каждого азербайджанца, но и успокоила души великих поэтов и поэтесс Шуши. 

Ключевые слова: художественная литература, Шуша, лирика, поэты и поэтессы. 

 

ABSTRACT. Shusha is the cradle of ancient Azerbaijan culture. This beautiful city gave the people of 
Azerbaijan and the whole world immortal personalities. Molla Panah Vagif lived and worked in the Karabakh 
palace in the 18th century and founded a great literary school, which indicates that great importance was 
attached to poetry and art in Shusha. Of course, along with the innate talent of every artist who grew up here, 
an important role is played by the spirit instilled in a person by the mysterious nature of Shusha. 

Such outstanding people as Jafargulu Khan Nava, Gasim bey Zakir, Khurshidbanu Natavan, Baba bey Shakir, 
Mir Mohsun Navvab, Fatma khanum Kamina, Abdurrakhim bey Agverdiyev, Najaf bey Vazirov, Suleiman 
Sani Akhundov, Yusif Vazir Chamanzaminli, were born and worked on this land. Uzeyir Hajibeyli, Ahmed 
bey Agaoglu. 

The literary majlises ( assambly – a special type of meeting where different poets and men of art gathered and 
did literary discussions) “Majlisi-UNS” and “Majlisi-faramushan” (later renamed “Majlisi-khamushan”), 
created and functioning in Shusha in the 19th century, made a huge contribution to the development of 
Azerbaijani culture. Thanks to these Majlis, Karabakh music spread throughout the world. Mir Mohsun 
Navvab, who headed the literary majlis "Sheki-faramushan", was an artist, astronomer, naggash (a specialist 
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who decorated the porcelain and glass with different images), historian, calligrapher, musicologist, and literary 
critic, taught at schools. 

A special place among famous personalities from Karabakh, who enriched the treasure of Azerbaijani culture 
and art, is occupied by women poets. Agabeim-aga, Ashug-Peri, Khurshidbanu Natavan, Fatma khanum 
Kamina, Gamar beyim Sheyda are of such poets. 

Today, 270-year old Shusha, declared a cultural capital, has been liberated after 30 years of Armenian 
occupation. This great victory of the Azerbaijan Army put not only an end to the yearning for Karabakh in the 
hearts of every Azerbaijani, but also calmed the souls of the great poets and poetesses of Shusha. 

Keywords: fıctıon lıterature, Shusha, lyrics, poets and poetesses. 

 

Литературные меджлисы «Меджлиси-унс» и «Меджлиси-фарамушан» (позже переименованные в 
«Меджлиси-хамушан»), созданные и функционировавшие в Шуше в XIX веке, внесли огромный вклад 
в развитие азербайджанской культуры. Благодаря этим меджлисам карабахская музыка 
распространялась по всему миру. Мир Мохсун Навваб сам возглавлял музыкальные меджлисы. В доме 
членов «Меджлиси-фарамушан», тесно связанных с «Меджлиси-унс», находились рукописи, Сади, 
Низами, Джами, Насира, Хосрова и других поэтов. Собравшиеся здесь поэты не только читали стихи, 
но и вели беседы о литературе, открывали дискуссии, спорили, чтобы определить, чьему перу 
принадлежат те или иные стихи без автора. Члены литературного меджлиса «Меджлиси-фарамушан» 
знакомились со сборниками «Экинчи» из Баку, «Зия» и «Кашкуль» из Тбилиси, «Джабл-уль-текст» из 
Индии, изданными на персидском языке, поддерживали связь с «Меджлисом-унс», меджлисом 
«Бейтус-Сафа» из Шамахи. 

Мир Мохсун Навваб, возглавлявший литературный меджлис «Шеки-фарамушан», был художником, 
астрономом, наггашем, историком, каллиграфом, ученым-музыковедом, а также литературоведом, 
преподавал в школах. Он написал более двадцати книг, посвященных различным областям науки и 
искусства. В сборнике ученого «Тазкирейи-Навваб» собраны сведения о жизни и творчестве более 100 
поэтов − выходцев из Карабаха в средние века. А в «Армяно-мусульманском деле 1905-1906 годов» 
раскрываются преступные деяния, совершенные армянами против нашего народа. 
Возникшее во второй половине века литературное собрание «Меджлис-унс», проводило свои 
литературные вечера в доме Натаван. Члены Меджлиса преподавали арабскую литературу и 
персидскую поэзию.  

Видный азербайджанский поэт-сатирик Гасым Бек Закир, родом из известного в Карабахе рода 
Джаванширов, заложил в XIX веке основу тенденциозного реализма, являясь выразителем передовых 
идей и тенденций. Его стихи, написанные в классическом стиле, отличаются от творчества 
современников тематическими, языково-стилевыми особенностями. В своих произведениях поэт 
стремился к развитию общества, старался бороться с невежеством и противостоять произволу времени. 
Публицист, литературовед, общественный деятель Джейхун Гаджибейли - младший сын семьи 
Гаджибейли – сыграл большую роль в истории культуры и литературы Азербайджана. Он близко 
познакомил французов с азербайджанской культурой и литературой. Перевел на французский язык 
музыкальную комедию Узеира Гаджибекова “Аршин мал алан”. 

Первый дирижер хора и оркестра Азербайджана, писатель, драматург, литературовед, общественный 
деятель, заслуженный деятель искусств Абдуррахим бек Хагвердиев впервые ввел в литературу образ 
Ага Мохаммед шаха Каджара. В пьесах и рассказах писателя огнем критики освещаются 
несправедливости того времени, социально-социальные противоречия, бесправие женщин, лицемерие 
и невежество. Герои его рассказов и фельетонов, опубликованных в журнале «Молла Насреддин», 
олицетворяли все грани общественно-социальной среды и быта тогдашнего Азербайджана.  

Ахмед бек Агаоглу, потомок карабахского хана Панахали хана, был одним из идеологов движения 
тюркизма как писатель-публицист. А.Агаоглу представлял Азербайджан на Конференции 
национальных меньшинств в Лозанне в 1915 году, был одним из основателей партии «Дифаи». 

Драматург, писатель Наджаф бек Везиров, заложивший в азербайджанской литературе основу жанра 
трагедии в своем произведении «Мусибети Фахраддин», тоже родом из Шуши. Создатель 
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азербайджанского профессионального театра Н.Везиров своих произведениях критиковал помещиков, 
крестьян, интеллигенцию, буржуазию, рабочих и мошенников, раскрывая их внутреннюю сущность в 
реальной жизни. Произведения драматурга, воспевающего нравственность и критикующего 
традиционное невежество, поднимающего голос против политики царского правления в 
Азербайджане, пользовались большой популярностью в Закавказье, Поволжье, на Северном Кавказе, 
в Иране, Турции.  

Некоторые люди продолжают жить даже после смерти. Например, Узеир Гаджибеков, связавший свою 
судьбу с судьбой своего народа, посвятивший свое творчество, талант азербайджанскому народу. 
Несомненно, Узеир Гаджибеков − одна из выдающихся личностей XX века. Он был выдающимся 
композитором, драматургом, педагогом, общественно-политическим деятелем, внесшим 
исключительный вклад в историю образования, просвещения и культуры азербайджанского народа. 
Узеир Гаджибеков известен во всем мире в первую очередь как композитор, автор прекрасных опер, 
музыкальных комедий, произведений для хора и оркестра, романсов и песен. Заслуги этого 
гениального художника как драматурга, публициста, ученого, учителя и общественного деятеля 
сделали его национальной гордостью азербайджанской культуры и искусства в целом. У.Гаджибеков 
− основоположник азербайджанской профессиональной музыки, первый создатель национального 
оперного искусства. 

Выдающийся ученый-литературовед, известный просветитель, публицист, педагог Фирудин Бек 
Кочарли имеет исключительные заслуги в истории азербайджанской литературы. Он родился в 1863 
году в Шуше. Последующие годы жизни Кочарли прошли в городе Гори. Около 40 лет своей жизни он 
посвятил просвещению и прогрессу народа. Фирудин бек Кочарли − автор, прежде всего, первого 
произведения по истории азербайджанской литературы. Его произведения «Литература 
азербайджанских татар», «Материалы по истории азербайджанской литературы» в 2-х томах являются 
ценнейшими источниками в истории нашей литературы. Жертва сталинских репрессий Юсиф Везир 
Чамензаминли, чьи произведения были изданы в Париже, Стамбуле, владел одиннадцатью языками, 
внес неоценимый вклад в азербайджанскую литературу и литературоведение, Сулейман Сани 
Ахундов, чьи рассказы создали бесценные образцы не только в детской литературе, но и в 
азербайджанской прозе, поэт-публицист Теймур Эльчин и многие поэты и писатели, литературоведы 
– выходцы из прекрасной Шуши. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Азербайджана. 

Особое место среди известных личностей из Карабаха, обогативших сокровищницу азербайджанской 
культуры и искусства, занимают женщины-поэтессы. Первой женщиной-поэтессой, воспитанной 
шушинской литературной средой, была дочь Ибрагимхана Джаваншира Агабеим-ага (Агабаджи) по 
прозвищу «Тути». Агабеим-ага − супруга иранского шаха Фетали-шаха Каджара, тетя поэтессы 
Хуршидбану Натаван. До нас дошла малая часть ее творческого наследия. Сведения об Агабеим-ага 
можно найти в работах литературоведа П.Ковалевского, М.Муджтахидзаде, Хана Гарадаги и иранских 
источниках. Агабеим-ага вышла замуж за иранского правителя, переехала в Тегеран и до конца своей 
жизни тосковала о родном Карабахе. Молодая, красивая и умная Агабеим-ага завоевала любовь шаха 
Ирана своей добротой и благородством, он даже прислушивался к ней по многим вопросам. Более того, 
иранский правитель по ее просьбе не раз прощал тех, кто был приговорен к смерти.  Согласно легенде, 
чтобы утешить тосковавшую красавицу-жену, Фатали-шах разбил сад и посадил все деревья и цветы, 
растущие в Карабахе, кроме хары-бюльбюль. Поэтесса, обойдя этот живописный сад, впоследствии 
писала:  

Если даже Тегеран превратится в рай, 
Не забуду Карабах – мой прекрасный край. 

Скончалась Агабеим-ага на чужбине и была похоронена в городе Гум. Ашуг-Пери − одна из видных 
представителей азербайджанской женской ашугской школы первой половины XIX века. Считается 
основателем женского ашугского творчества. Ашуг-Пери родилась в селении Ашагы Маралян (ныне − 
в Джебраильском районе) приблизительно в 1811 году. С детских лет интересовалась ашугскими 
стихами. Получила образование в медресе, где изучила арабский и персидский языки. В возрасте 18 
лет переехала в столицу Карабахского ханства − город Шушу. Прожила и творила там до конца своей 
недолгой жизни, где и умерла в 1847 году, в возрасте 36 лет.  Отец Пери − Гаджи Саяд занимался 
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мелкой торговлей. Мать − Гюлистан ханум была прогрессивной женщиной своего времени и не 
препятствовала дочери получить образование. 

Один из исследователей творчества и жизни Ашуг-Пери − Фирудин бек Кочарли, в своих 
исследованиях отмечает, что в возрасте 25 лет Пери вышла замуж за моллу по имени Мохаммед, но не 
была счастлива в браке. Молле не нравилось, что его молодая жена пишет стихи и участвует в 
поэтических вечерах, из-за чего она подвергалась постоянным упрекам со стороны мужа. В итоге все 
ее страдания выливались в стихи, где отражалась вся нелегкая жизнь молодой поэтессы. После смерти 
ашуга в 1847 году ее братья Кербалаи Ферзалы и Махмуд увезли ее тело в родную деревню в Джебраил, 
где и предали земле.  

Ашуг-Пери относится к представителям Карабахской ашугской среды, живших и творивших в 
Карабахе в первой половине XIX века. Имя Ашуг-Пери, сыгравшей огромную роль в развитии 
азербайджанской ашугской поэзии и считающейся одной из профессиональных женщин-ашугов, 
перечисляется наравне с Мехсети Гянджеви, Хуршидбану Натаван, Хейран-Ханум и Фатмой Кямина. 
До наших дней дошла лишь малая часть ее стихов. 

Хуршидбану Натаван − азербайджанская правительница, дочь последнего правителя Карабаха 
Мехтигулу хан Джаваншира, внучка Ибрахимхалил хана. Она была из рода Гянджинского правителя 
Джавад хана по матери. Ее мать Бедирджахан бейим же была внучкой Зия хана, дочерью Угурлу бека. 
Хуршидбану была единственным ребенком семьи и последней наследницей Карабахского ханства, 
поэтому ее во дворце называли «Дюрру йекта» (Единственная жемчужина), а в народе «Хан гызы» 
(дочь хана).  
Хуршидбану Натаван была личностью, обладающей ярким талантом и передовыми идеалами. Она 
оставила глубокий след в культурной и социальной жизни Азербайджана.  

Хуршидбану Натаван была выдающейся личностью своего времени, прославившаяся своим 
благородством и меценатством не только в Азербайджане, но и во всем Закавказье. Она поддерживала 
бедных, провела водопровод в город Шуша. Родник, проведенный Х.Натаван известен под названием 
«Хан гызы».  

Хан гызы, приняв во внимание предложение поэтов, создала в городе Шуша «Меджлиси-унс» 
(дружеский, искренний меджлис, собрание друзей). Руководство этим кружком и все материальные 
затраты на него Хан гызы взяла на себя. Именно в этот период, Хуршидбану взяла себе псевдоним 
«Натаван», то есть «беззащитная», «беспомощная». На «Меджлис-унс»е участвовали наряду с 
прославленными карабахскими поэтами и известные ханенде (исполнитель мугама) и сазенде (ашуг, 
исполнитель на сазе).  

Творчество Натаван не ограничивается одними стихами. Она также занималась и художеством, имела 
изысканные рукодельные работы, вышивки в различных жанрах. Доказательствами ее 
художественных вышивок являются рисунки в альбоме под названием «Цветочная тетрадь» (1886). 
Любовь Натаван к поэзии и к своей родине не была случайной. Она была истинной дочерью своих 
предков и следовала традициям ханской династии, к которой принадлежала.  

Интеллект и талант Натаван поразили великого французского писателя Александра Дюма, 
путешествовавшего в то время по Южному Кавказу. Великий писатель отмечал в своих мемуарах: 
«Однажды вечером на приеме мы встретили двух принцесс. Одной из них была жена Мехдигулу-хана, 
а другой – его дочь. Матери было около сорока, а дочери не более двадцати лет. Девушка выглядела 
замечательно в своем дорогом национальном костюме» …  

Хасай-хан, за которого она вышла замуж не по любви, был неординарным человеком. Генерал Усмиев 
был лично знаком как с азербайджанскими, так и с русскими мыслителями своего времени – среди них 
были Мирза Фатали Ахундов, Мирза Шафи Вазех, Бестужев-Марлинский и другие. Они состояли в 
активной переписке и были частыми гостями в доме Усмиева. Натаван, отправившаяся со своим 
супругом в Тифлис и Дагестан, принимала участие в этих литературных и культурных встречах и 
имела возможность дискутировать с видными деятелями своего времени. В частности, ей очень 
импонировали мысли Мирзы Фатали Ахундова.  
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Несмотря на возможности, определенные ее положением и связями ее мужа, чувственная поэтесса 
Натаван так и не полюбила Хасай-хана. После развода с Усмиевым и возвращения в Шушу Натаван 
вышла замуж второй раз, и этот период ее жизни был непосредственно связан с любимым ею 
Карабахом.  

Натаван сыграла неоценимую роль в развитии и модернизации этого города, который по праву 
считается колыбелью культуры. Ее вклад не ограничился строительством школ, художественных 
центров и объектов водоснабжения в Шуше. Ее свободолюбие, приверженность к миру искусства и 
благородное поведение стали примером и придавали женщинам Карабаха моральную силу. В своих 
стихах Хуршидбану критиковала бытующее в обществе пренебрежительное отношение к женщинам, 
требовала справедливости. А своим примером она доказала, что женщина, имеющая равные с 
мужчинами права, может быть не только творческой личностью, но и достойным интеллектуальным и 
общественным деятелем. Потеря сына в раннем возрасте предопределила трагические тона ее 
произведений.  

Томлюсь и жду, но нет тебя, 

Ты не пришел, скажи, зачем? 

Опять вздыхаю я, скорбя... 
Ты не пришел, скажи, зачем? 
Не занялся ты, мой рассвет, 
Унес ты сердце – сердца нет. 
И я в тоске ищу твой след... 
Ты не пришел, скажи, зачем?.. 

 

Но никакие потрясения в личной жизни не смогли отвлечь ее от благотворительности и заботы о 
родном городе. Интересен и тот факт, что литературное сообщество «Маджлиси-унс», организованное 
Натаван, просуществовало до смерти поэтессы. Фатма ханум Кямина была дочерью карабахского 
поэта Мирзы Бейбаба, родилась и жила в Шуше. Она с успехом участвовала в поэтических меджлисах 
и нашла признание как одна из самых ярких поэтесс Востока. Некоторые исследователи называют ее 
третьей по значимости среди поэтесс Карабаха. 

Огонь разлуки иссушил и сжег меня дотла, 
Несчастий тьма меня, мой Бог, до края довела. 
Терпенье мое видя, грозный рок рассвирепел, 
В меня направив еще больше страшных стрел. 

Она родилась в семье интеллигента Ага Мирзы Бейбаба, писавшего стихи под псевдонимом «Фани». 
Фатма ханум была для своего времени хорошо образована и в совершенстве владела персидским 
языком. Она до конца своей жизни проживала в Шуше и была автором около 400 стихотворений.  

Поэтесса воспевала чистую любовь, непорочность, ее стихи вселяли надежду и вдохновение читателю. 
Как и его современница Натаван, в ее стихах преобладают печаль и тоска. 

Гамэр бейим Шейда – (1881, Шуша — 1933, Баку) − азербайджанская поэтесса, внучка Джафаркули-
хана Сарыджалы-Джеваншира. Окончила гимназию для девушек в Шуше. Будучи очарованной ее 
стихами, Хуршидбану Натаван дала ей псевдоним «Шейда». Немногие из ее произведений 
сохранились. В Институте Рукописей Академии Наук Азербайджанской Республики хранится два 
экземпляра ее рукописей 1918 года: газель «Аган джаны», и пьеса «Потоп страдания» («Zülmün 
daşqını»). 

Сегодня 270-летняя Шуша, объявленная культурной столицей, освобождена после 30-летней 
армянской оккупации. Эта великая Победа Азербайджанской Армии не только положила конец тоске 
о Карабахе в сердцах каждого азербайджанца, но и успокоила души великой Натаван, непревзойденной 
Фатмы ханум Кямины, великолепной Ашуг-Пери, величественной Агабеим-ага и других карабахских 
поэтесс. 
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ÖZET 

Doğuda yaranan Zerdüştlük dini dünyanın en eski dinlerinden biridir. On dokuzuncu yüz yılın sonları ve 
yirminci yüzyılın başlarından itibaren bazı teolog ve dilbilimciler Zerdüştlük dini inanç sistemi ile ilgili çeşitli 
araştırmalar yapmıştır. Zerdüştlük dini terimleri teoloji bilimi için olduğu kadar, dil ve sözlük bilimi için de 
özel öneme sahiptir. Din ve dil bilimleri arasında ayrılmaz bir bağlılığın mevcut olması nedeninden, eski 
sözlüklerin bu alanda olan önemi daha da artmaktadır. İslam dininin yaranışı ve hızla yayılmasının ardından, 
bir çok eski doğu dinleri zayıflamış ve ya  unutulmuştur. Bir çok unutulmuş dinlerin eski inanç ve kültürlerini 
yeniden araştırmak için sözlükler özel bir öneme sahiptir. 

İran dilbiliminin gelişmesinde özel bir role sahip olan “Sihahül-Furs” sözlüğü oldukça zengin ve renkli bir 
içeriğe sahiptir. Muhammed ibn Hinduşah Nahçıvaninin tertip ettiği bu sözlükte insanların günlük hayatta 
kullandığı kelimelerin yanı sıra, çeşitli bilim dallarıyla ilgili kelime ve terimlere de özel yer ayırmıştır. 
Muhammed Nahçıvaninin sözlüğündeki ilgi çekici kelimeler sırasında dini terimler daha çok önem arz 
etmektedir. İran dilbilim tarihinin ilk sözlüklerinden olan “Sihahül-Furs” Zerdüştlük dini ile ilgili bazı kelime 
ve terimler hakkında önemli bilgiler içermektedir.  

Maalesef, sözlüğün tertip edildiği tarihden yüz yıllar geçmesine rağmen, günümüze dek Sihahül-furs 
sözlüğünde geçen “Zerdüştlük dini kelime ve terimleri” ile ilgili hiç bir araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle 
yapılan bu araştırma makalesi bu alanda mevcut olan boşluğu doldurmak için özel önem arz etmektedir. 
Makalede Zerdüştlük dininin tarihi, mukaddes kitapları, gelenekleri ve s. ile ilgili değerli bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zerdüştlük, Sihahül-Furs, Avesta, Zend, Pazend, Burhan-e Kate  

 

ABSTRACT  

Zoroastrianism, which was created in the East, is one of the oldest religions in the world. A number of scholars 
and etymologists have examined the Zoroastrian devout conviction framework since the late nineteenth and 
early twentieth centuries. Zoroastrian religious terms are of specific significance for linguistics and 
lexicography as well as for philosophy. Because there is an indistinguishable connection between religion and 
etymology, the significance of ancient dictionaries in this field is increasing. Lexicons are of specific 
significance in re-examining the old convictions and cultures of numerous forgotten religions. 

The dictionary "Sihahul-Furs," which had a noteworthy portion within the development of Iranian etymology, 
contains a riches of information. This lexicon is arranged by Muhammad ibn Hindushah Nakhchivani, and 
other than words that people use in their everyday lives, a special category is reserved for words and terms 
related to different branches of science. Among the interesting words within the lexicon of Muhammad 
Nakhchivani, religious terms are more imperative. 

Unfortunately, although hundreds of years have passed since the lexicon was arranged, no research has been 
done on the "Zoroastrian religious words and terms" within the Sihahul-furs dictionary until nowadays. 
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Therefore, this article is particularly important to fill the gap in this field. The article contains valuable 
information regarding the history of Zoroastrianism, its scriptures, traditions, and other important issues. 

Keywords: Zoroastrianism, Sihahul-furs, Avesta, Zand, Pazand, Burhan-e Qate 

 

GİRİŞ 

Çok eski zamanlardan itibaren insanlar farklı din ve inançları benimsemiş ve bunu hayatlarının en önemli 
anlamlarından biri olarak görmüşlerdir. Dünyada dinlerin ve mezheplerin sayısı arttıkça insanlar kendi 
inançları, peygamberleri, dini gelenekleri, kutsal kitapları ve s. ile ilgili çeşitli bilgileri diğer insanların da 
öğrenmesi için sayısız kitap yazmışlardır. Dünyada dinlerin coğrafyası genişledikçe inananların sayısı da 
artmıştır. Ancak herhangi bir dine mensup olan insanların sayısındaki artış, farklı dilleri konuşan insanlar için 
her zaman o dine ilişkin mevcut bilgilerin kendi dillerinde açıklanmasını da gerekli kılmıştır. Bu nedenle farklı 
dinlerin kutsal inançlarına ilişkin birçok söz ve bilgi, farklı dillerde derlenen sözlüklerin ana bileşenlerinden 
biri haline gelmiştir. 

M. Nahçıvani, dinlerin ve inançların insan hayatındaki önemini göz önünde bulundurarak, “Sihahül-furs” 
sözlüğünde farklı bilim dallarının yanı sıra, dini sözlerin açıklanmasına da özel bir önem arz etmiştir. Sözlüğün 
derlendiği dönemde, yukarıda belirtilen dinlerin her birinin farklı dillerde konuşan takipçileri İran'da yaşıyor 
ve dini inançları hakkında farklı bilgilere ihtiyaç duyuyordu. 

 

Azerbaycanda Zerdüştlük dininin tarihi  

İslam dininden önce İranda en eski ve yaygın dinlerden biri de Zerdüştlük sayılıyordu. “Mecusilik” gibi de 
bilinen “Zerdüştlük” dini aynı zamanda Doğu halkları arasında da eski zamanlardan beri en çok kabul edilen 
kadim dinlerden bir olarak ta bilinmektedir. Azerbaycan'ın önde gelen  profesörlerinden olan Ziyadhan 
Nebibeyli kendisinin “Ahlaka Giden Yol” isimli kitapında “Zengezurun Kısa Tarihi ve Coğrafyası” isimli 
kitapına atıfta bulunarak, Zerdüştlük dininin ilk kez Azerbaycanın Zengezur bölgesinde ortaya çıktığını, daha 
sonrakı süreçte İrana, Orta Asyaya ve Hindistana kadar yayıldığını belirtmektedir. 1Bilim adamı bu iddiasının 
nedenini Zengezur'da bulunan ve çok eski zamanlara ait kemik kalıntılarıyla açıklıyor. Zerdüşt inancına göre 
toprak kutsal kabul edildiğinden insan cesetleri hayvanlar tarafından parçalanmak üzere yüksek dağların 
tepelerine bırakılırdı. 

Türkiye'nin önde gelen İranlı bilim adamlarından profesör dr. Nimet Yıldırım, "Zerdüşt ve Öğretisi" adlı 
makalesinde, Zerdüşt'ün İran'ın doğusunda yaşadığını ve İran'daki tek Tanrı dininin kurucusu olduğunu 
belirtmiştir.2 N.Yıldırım aynı makalesinde İran peygamberi olarak bilinen Zerdüşt'ün Büyük İskender'den 258 
yıl önce yaşadığını ve milattan önce 628 yılında doğduğunu, “Zoroaster” adıyla da tanındığını, eski dünyanın 
büyük peygamberlerinden ve reformcu kişilerinden biri olduğunu da ifade etmiştir. Zerdüştün doğulduğu yer 
konusuna da deyinen araştırmacı, bazı kaynaklarda onun Çiçest ve ya Urmiye gölünün kıyılarında 
doğulduğunu, Zerdüştün doğulduğu bölgenin yaygın olarak Azerbaycan olduğunun kabul edildiğini yazarak, 
“Azergoşesp” ve “Şiz” ateş mabetlerinin, kadim Bakü ateş tapınağının, Savalan ve Sehend dağlarının, aynı 
zamanda Aras nehri ve Urmiye gölünün de Azerbaycan coğrafyasında bulunduğunu göz önüne alarak, bu 
teorinin daha çok kabul edilen olduğu kanısına varmıştır.3 

Azerbaycanın tanınmış doğu bilimci alimi ve akademisyeni olan Ziya Bünyatov kendisinin “Dinler, Tarikatler 
ve Mezhepler” isimli kitapında Zerdüşt ile ilgili bilgiler vererek, onun eski zamanlarda yaşamış 
peygamberlerden biri olduğunu, dini teorisinin doğu halkları arasında geniş yayıldığını yazmıştır. Z.Bünyatov 
Zerdüştlük dinin temelinin iyilik ve kötülük arasında devam eden savaşa dayandığını, iyiliği ve bilgeliği  temsil 
eden tanrının “Ahuramazda”, kötülüğü ve karanlığı temsil eden tanrının ise “Ehrimen” olarak adlandırıldığını 
yazmıştır.4  

 

 
1 Ziyadxan, N. Əxlaqa Aparan Yol. (Bakı: Adiloğlu Nəşriyyatı, 2013). s.35  
2 Yıldırım, N. (2009) Zerdüşt ve Öğretileri. Doğu Araştırmaları Dergisi, sayı 3, s.1  
3  Yıldırım, N. (2009) Zerdüşt ve Öğretileri. Doğu Araştırmaları Dergisi, sayı 3, s. 10 
4 Ziya, B. (2007) Dinlər, Təriqətlər, Məzhəblər. Şərq-Qərb Nəşriyyatı,  Bakı, s. 320 
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“Sihahül-furs” sözlüğünde kullanılan Zerdüştlük terimleri  

Azerbaycan İlhanlılar devletinin tanınmış alim ve devlet görevlilerinden biri olan Muhammed ibn Hinduşah 
Nahçıvani İslam, Hristiyanlık, Yahudilik dinlerinin yanı sıra Zerdüştlük hakkında da .Bu büyük alim 
kendisinin “Sihahül-Furs” sözlüğünde Zerdüştlük dini ile ilgili bazı terim ve kelimeler hakkında değerli 
bilgiler vermiştir. Sözlükte “Zerdüştlük dini” ile ilgili kullanılan en ünlü kelimelerden biri “Abesta”dır. 

 

فرھنگ لغت صحاح الفرس خوددر مورد این کلمھ می نویسد: "  زند و ستاوند است. اعنی  محمد بن ھندوشاه نخجوانی در -  آبستا
) فرھنگ نویسان و بعضی مورخین کھ ابراھیم را زردشت گمان برده اند اوستا را نیز صحف  20، ص.4(یعنی) صحاف ابراھیم است. " (

) نام کتاب دینی زردشت است کھ بنام ھای زیر نیز در 313، ص.1 ابراھیم دانستھ اند و این غلطی فاحش و خطائی روشن است (دھخدا، جلد
، دانشنامھ  ادبیات فارسی آمده است : اویستا. بستاق . ابستاق . ابستاغ . ابستا. بستاه . اپستا. ستا و از ھمھ معروفتر اوستا. (جھانگیری اوشیدری

  ) 117  – 116ی مزدیسنا، ص. 

 

“Abesta” – Muhammed ibn Hinduşah Nahçıvani “Sihahül-furs” sözlüğünde Zerdüştlük dininin kutsal kitabı 
olarak kabul edilen “Avesta” hakkında bilgi vermiştir. Sözlükte bu  kelimenin anlamı “Zent ve Setavent” yani, 
İbrahim peygamberin kitabı olarak geçmektedir.5 İranın tanınmış dil bilimcisi Ali Ekber Dehhoda kendisinin 
“Loğatnameye Dehhoda” sözlüğünde bu fikri tamamen redd ederek, bu düşünceyi  büyük yanlış ve aşikar bir 
hata olarak kabul etmiştir.6 A.Dehhoda kendi sözlüğünde Avesta ile ilgili şu sözleri yazmıştır: “Bazı dil bilimci 
ve tarihçiler İbrahim peygamberi Zerdüşt, Avestayı ise onun kitabı olarak kabul etmekle beraber, bunu 
kendilerinin kaleme aldıkları kitaplarda da belirtmişlerdir. Aslında “Avesta” Zerdüştlük dininin kutsal 
kitabının ismidir. Eski pehlevi kitaplarında ve arapca olan sözlüklerde kitabın isminden “Evista”, “Bestak”, 
“Ebestak”, “Ebestağ”, “Ebesta”, “Bestah”, “Epesta”, “Seta” ve “Avesta”  olarak bahs edilmiştir. 7 

 

راھنمای نیکی ھاست. (برھان قاطع،  ) راھنمای بدیھا باشد. چنانکھ یزدان 231بمعنی اھرمن است. (صحاح الفرس، ص.  –  اھرمن
) اھریمن یا اھرامن بھ معنی 464. ص.  1) اھرمن و راھنمای بدیھا و شیطان و دیو در مقابل اورمزد. (ناظم االطباء، جلد  189، ص.  1جلد

 ) 216، ص.1خرد خبیث ھر فرد شیطان است. (فرھنگ معین، جلد 

 

“Ehremen” – “Sihahül-furs” sözlüğünde bu dini kelimeyi kullanmış olsa da, sözle ilgili geniş bilgi 
verilmemiştir.8 Muhammed Halef Tebrizi kendisinin “Burhane-Kate” sözlüğünde bu kelime hakkında daha 
kapsamlı ve doğru bilgiler vermiştir. Burhane-Kate sözlüğünde “Ehremen” kelimesinin anlamı “kötülüklerin 
önderi” şeklinde belirtilmekle birlikte, onun zıtt karşılığı olarak “iyiliklerin önderi” anlamını bildiren 
“Yezdan” sözü kullanılmıştır.9 İranın en ünlü söz bilim uzmanlarından biri olarak tanınan Ali Ekber Said Nefisi 
de bu sözü tanımlarken onun “Hörmüzdün düşmanı ve tüm kötülüklerin başçısı” anlamına geldiğini 
belirtmiştir.10 Muhammed Moin kendi tertip ettiği sözlüğünde “Ehrimen” kelimesini “şeytani zihin” olarak 
tanımlamıştır.11  

 

) بھ معنی پازند است و پازند تفسیر زند کھ شرح و تفسیر اوستاست .  263(صحاح الفرس، ص.چگونگی "پازند" است.    –ایارده  
) بھ معنی آتشپرستان می 3676، ص.3) برخی از مجوسان اگرده اش نیز خوانند. (یادداشت مرحوم دھخدا، جلد  477(لغت نامھ  اسدی، ص.  

  ) 192، ص. 1جلد  باشد کھ بعضی ھا آن را کتاب آسمانی می دانند. (برھان قاطع،

 

“Eyarde” – M.Nahçivani “Sihahül-furs” sözlüğünde bu kelimenin anlamını “Pazend” olarak açıklamış olsa 
da bu sözle ilgili ilave bilgi vermemiştir.12 İranın ünlü dil bilimcilerinden biri olan Esedi Tusi “Lüğatnameye 

 
5 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.20. 
6 A.Dehhoda. (1998) Loğatnameye Dehhoda. Cilt 1. Tahran Universitesi Matbaatı. Tahran, s. 313 
7 Cehangiri Oşidari. (1947) Daneşnameye Mazdisna Der Edebiyate Farsi. Tahran Universitesi Matbaat. Tahran, s. 116-117 
8 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.231 
9 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 1. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 189 
10 A.Nefisi. (1963) Nizamül-Etba. Cilt 1.  Hayyam Kitapfuruşi Matbaası. Tahran, s. 464 
11 M.Moin. (2002) Ferhenge Farsi. Cilt 1. Edna Matbaası. Tahran, s.216  
12 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.263. 
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Esedi” adlı sözlüğünde “Pazend” sözünün anlamını biraz daha geniş izah ederek, onun “Avesta” ve Zend 
kitablarının tefsiri olduğunu belirtmiştir.13 “Lüğatnameye Dehhoda” sözlüğünde “Pazend” kelimesinin 
mecusiler tarafından “Egerde” şeklinde kullanıldığını yazmaktadır.14 H.Tebrizi “Burhane-Kate” sözlüğünde 
“Pazend” kelimesinin “ateştperestlik” anlamında kullanıldığını belirterek, bazı sözlüklerde bu sözün semavi 
kitap manasında da beyan edildiğini ilave etmiştir.15  

 

،  1معاذ هللا و نعوذو با� می باشد. (برھان قاطع، جلد ) معنی این لغت 141بھ معنی نعوذو با� بود. (صحاح الفزس، ص.  –برکس 
، ص.  1فرھنگ نفیسی معنی این کلمھ بھ شکل برکست و بھ معنی تعویذ یعنی خدا نکد آمده است. (نظام االطباء، جلد    1) در جلد  261ص.  
582 (  

 

“Berkes” – Modern Farsça'nın arkaik kelimelerden biri olan bu sözlük, “Sihahül-furs” sözlüğünde 
“Nauzubillah” anlamında izah olunmaktadır.16 “Burhane-Kate” sözlüğünde de kullanılan bu sözlük 
“nauzubillah” ve “maazallah” olarak geçmektedir.17 Said Nefisi kendi sözlüğünde bu dini terimin “berkest” 
şeklinde de kullanıldığını açıklayarak, onun “Allah korusun” anlamını ifade ettiğini belirtmiştir.18  

 

) اصل کتاب  74اصل کتاب صحاف ابراھیم علیھ السالم است و ابستا گزارش آن یعنی تفسیرش بود. (صحاح الفرس، ص. –پازند 
  ) 219. ( فرھنگ مجمع الفرس ، ص. ) پازند و زند و دو کتابیست از ابراھیم زردشت100است و ابستا گزارش . (فرھنگ اسدی، ص.

 

“Pazend” – Yukarıda bahs edilen bazı kelimelerin açıklaması zamanı da kullanılan bu dini terim “Zerdüştlük” 
dininin en önemli kelimelerinden biridir. Sihahül-furs sözlüğünde “Pazend” kelimesinin anlamı İbrahim 
aleyhisselama verilen kitabın aslı ve “Avesta” nın tefsiri olarak geçmektedir. 19Esedinin sözlüğünde de bu 
kelime Sihahül-fursa yakın anlamda kullanılmıştır.20 Serveri sözlüğünde de kullanılan bu Zerdüştlük dini 
terimi “Zerdüşt İbrahime verilen Zend ve Pazend adlı iki kitap” anlamında açıklanmıştır.21  

 

بھ  ) تشتر نام فرشتھ ای است. گویند کھ رسانیدن روزی خلق حوالھ  101نام میکائل علیھ السالم است. (صحاح الفرس، ص.  –بشتر  
اوست. با این معنی بھ جای حرف اول نای فرشت ھم آمده است. نام فرشتھ ایست موکل باران و نباتات و ابر را نیز گویند کھ بعربی صحاب  

. احسان بھرامی، فرھنگ واژه ھای  10) تیشتریھ یکی از ایزدان مزدیسنا و نگھبان باران است. (282. ص.  1خوانند. (برھان قاطع، جلد  
  ) 468 آوستا ، ص.

 

“Beşter” - Zerdüştlük dini inancında kullanılan bir çok kelimelerin isimleri şekil bakımından İslam dininden 
farklı olsa da, anlamca bir-birlerine çok yakın olmaktadırlar. Bu kelimelerden birisi de “Beşter” dini terimidir. 
Sihahül-furs sözlüğünde de kullanılan bu dini kelime Mikail aleyhisselamın ismi manasında açıklanmaktadır. 
22M.Tebrizi “Burhane-Kate” sözlüğünde bu kelimeyi “teşter” şeklinde kullanmakta ve bu sözü bir kaç farklı 
anlamda açıklamıştır. Sözlükte bu kelimenin bir meleğin adı olduğunu, onun yağmuru, bitkileri ve bulutları 
yönetmek de dahil olmak üzere insanların rızkını sağlamakla sorumlu olduğunu belirterek, arapçada ona 
"Sahab" denildiğini açıklamaktadır. 23 İhsan Behrami kendisinin “Avesta kelimeleri” kitabında “Tişteriye” 
sözünü Zerdüştlük dininde “yağmur yağdıran melek” anlamında açıklamıştır.24  

 
13 E.Esedi. (1940) Loğate Fors. Abbas İkbal neşri. Mecles Çaphanesi. Tahran. s. 477 
14  A.Dehhoda. (1998) Loğatnameye Dehhoda. Cilt 3. Tahran Universitesi matbaası. Tahran. s. 3676 
15 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 1. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 192 
16 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.20. 
17 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 1. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 261 
18 A.Nefisi. (1963) Nizamül-Etba. Cilt 1.  Hayyam Kitapfuruşi Matbaası. Tahran, s. 582 
19 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.72 
20 E.Esedi. (1940) Loğate Fors. Abbas İkbal neşri. Mecles Çaphanesi. Tahran. s. 100 
21 M.Kaşani. (1959) Ferhenge Mecmeül-Furs. Cilt 1. Muhammed Debir Siyaki neşri. İlim Matbaası. Tahran. s. 219 
22 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.101 
23 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 1. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 282 
24 İ.Behrami. (1997) Ferhenge Vajehaye Avesta. Cilt 1. Belh Matbaası. Tahran. s. 468 
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) شپره باشد کھ آنرا مرغ عیسی گویند و بعربی خفاش خوانند. بھ معنی 124بھ معنی ایجابت باشد. (صحاح الفرس، ص.    –بیواز  
 )341،  ص. 1اجابت و قبول ھم آمده است. (برھان قاطع، جلد

 

“Bivaz” – “Sihahül-furs” sözlüğünde İslam dini ile yakınlık bağlamında kullanılan Zerdüşt dini terimlerinden 
biri olmakla, “duanın icabet etmesi” anlamını içermektedir.25 M.Tebrizi kendisinin “Burhane-Kate” 
sözlüğünde bu kelimeni bir az daha kapsamlı şerh ederek, onun “İsa kuşu” olarak da bilinen yarasanın ismi 
olduğunu belirtmekle beraber, bu kuşun arap dilinde “haffaş” şeklinde kullanıldığını açıklamıştır. Sihahül-furs 
sözlüğünde olduğu gibi “Burhan-Kate” de de bu kelimenin anlamlarından birinin de “duanın icabet etmesi” 
olduğu bilgisi verilmiştir.26  

 

) نام حق تعالی را گویند جل  298نام خدای تعالی است و شاید کھ بھ ملوک نیز گویند بتعظیم. (صحاح الفرس ، ص.    –  بار خدای
  ) 215. ص. 1جاللھ است. (برھان قاطع، جلد  

 

“Barhuda” - Eski zamanlarda dilimizde de kullanılan ve günümüzde arkaik kabul edilen "Barhoda" kelimesi 
Farsçadan türeyen sözlerden biridir.27 Sihahül-furs sözlüğünde bu kelimenin anlamının ilk önce Allahın 
isimlerinden biri olduğuna işaret ederek, onun tazim eden melekler manasında da kullanıldığını 
açıklamaktadır.28 “Burhane-Kate” sözlüğünde de kullanılan bu kelime “Allah Celle Celaluhunun ismi” 
anlamında ifade edilmiştir.29  

 

) بھ معنی تعویذی باشد کھ بجھت دفع چشم زخم نگاھدارند و اعمالی کھ 217بھ معنی تعویذ باشد. (صحاح الفرس ، ص.  –  پنام
بجھت دفع چشم زخم کنند. بلغت زند و پازند پارچھ ای باشد چھار گوشھ کھ در دو گوشھ آن دو بند دوزند و متابعان زردشت در وقت خواندن 

     )318. ص. 1ر روی خود بندند. (برھان قاطع، ص. جلد زند و پازند و اوستا آنرا ب 

 

“Penam” - Fars dilinde arkaik kelimelerden biri olan bu sözlük, Sihah al-Furs sözlüğünde “taviz” anlamında 
izah edilmiş olsa da, bu sözün anlamı ile ilgili ilea bilgi verilmemiştir.30 Burhan-Kate sözlüğü “taviz” 
kelimesinin anlamını açıklayarak, onun “nazarı önlemek için dua” manasında kullanıldığını belirterek, onun 
Zend ve Pazend kitaplarında “iki tarafı da bağlı dört köşeli parça” olduğunu, Zerdüştlük dininin inananlarının 
Avesta, Zend ve Pazend okudukları zaman onu boyunlarından astıklarını ilave etmiştir.31  

 

) بھ معنی تفسیر اجزای پازند است و ایارده تفسیر جملھ  274، ص.    صحاح الفرسبھ معنی تفسیر اجزاء پازند است. (   –  خرده
  )  486پازند. (فرھنگ لغت فرس، ص. 

 

“Horde” – Zerdüştlük dininin en önemli dini terimlerinden biri sayılan bu kelime “Sihahül-furs” sözlüğünde 
“Pazend kitabının tefsiri” anlamında beyan edilmiştir. 32 Esedinin sözlüğünde bu kelimenin anlamın “Pazend 
kitabının tefsiri”  olduğu bilgisine ilaveten, “Eyarde” kelimesinin de Pazend kitabının tümünün tefsiri 
anlamında kullanıldığı bilgisi verilmiştir.33  

 

) از نام ھای حق تعالی است. پادشاھان عادل را نیز  300یکی از نام ھای باری تعالی است. (صحاح الفرس ، ص.  –  داد فرمای
  ) 808، ص.  2گویند. (برھان قاطع، جلد 

 
25 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.124 
26 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 1. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 341 
27 Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatında İşlənən Ərəb və Fars Sözləri Lüğəti. (2005) Cilt 1. Şərq-Qərb Nəşriyyatı. Bakı. s. 31 
28 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.298 
29 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 1. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 125 
30 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.217 
31 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 1. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 318 
32 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.274 
33 E.Esedi. (1940) Loğate Fors. Abbas İkbal neşri. Mecles Çaphanesi. Tahran. s.486 
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Dadfermay – "Sihahül-furs" sözlüğünde geçen "Barhuda" kelimesi ile aynı anlamı taşıyan bu sözlük, yüce 
Allah'ın isimlerinden biri anlamında kullanılmaktaydı.34 Burhan-Kate sözlüğü bu kelimenin yüce Allahın ismi 
anlamında kullanıldığı belirtilmekle, onun “adil padişah” manasını ifade ettiği de ilave edilmiştir.35  

 

)  نام کتابی است کھ ابراھیم زردشت دعوی می کرد کھ از آسمان  78ص.، صحاح الفرسبھ معنی تفسیر پازند و استا بود. ( – زند
برای من نازل شده است. بعضی گویند نام صفحھ ابراھیم است و بعضی گویند زند و پازند دو قسم از صفحھ ابراھیم می باشد. (برھان قاطع، 

  ) 1037، ص. 2جلد 

 

Zend – M.Nahçivani kendisinin "Sihahül-furs" sözlüğünde bu kelimenin anlamını Zend ve Avestanın tefsiri 
anlamını ifade ettiğini yazmaktadır.36 Burhane-Kate sözlüğü Sihahül-fursa kıyasla bu kelime ile ilgili daha 
fazla bilgi ve malumat vermiştir. Sözlükte “Zend” kelimesinin semadan Zerdüşt İbrahime nazıl olan kitap 
anlamına geldiği belirtilmekle beraber, bir kısım dinbilimcilerin bu sözün hazreti İbrahime inen sayfalarının 
adı manasında da kullanıldığını da ilave etmiştir. Sözlükte bazı dilbilimcilerin Zend ve Pazendin İbrahime ait 
sayfalardan iki kısım olduğunu söyledikleri bilgise de bulunmaktadır. 37 

 

) نام جبرئیل است خصوصا  153خصوصا نام جبریل علی السالم است. عموماً بھ معنی فرشتھ است. (صحاح الفرس، ص.  –  سروش
و ھر فرشتھ ای کھ پیغام آور عموما و مطلق فرشتھ را نیز گویند کھ بھ عربی ملک خوانند. حکمای فرس گویند کھ حق تعالی سی و پنج   –

ر از آنانند کھ روز ھای سی گانھ ھر ماه از ماه ھای شمسی بھ نام ایشان موسوم گشتھ. پنج نفر دیگر  سروش آفریده است. از آن جملھ سی نف
  ) 1133، ص.2آنان را نیز پنج گات اوستا را می نامند. (برھان قاطع، جلد 

 

Suruş – Suruş – Zerdüştlük dininde kutsal meleklerden birinin adıdır. Mithraizm inancına göre “Suruş” ve ya 
“Sraoşa” Mithranın disiplin sağlayan ana ruhu, Zerdüştün ölümünden sonra ruhlarla ilgili hüküm verme 
yetkisine sahip tanrısal varlık olarak da bilinmektedir.38 "Sihahül-furs" sözlüğünde “Suruş” kelimesinin iki 
anlamda kullanıldığı görülmektedir. Kelimenin ilk anlamı Cebrail aleyhisselamın ismi manasında 
geçmektedir. Suruşun ikinci manası ise ümumen “melek” anlamında kullanılmaktadır. 39H.Tebrizinin 
“Burhane-Kate” sözlüğünde “Suruş” kelimesinin Sihahül-furs sözlüğünde verilen manaları tasdik edilmekle 
beraber, onun yeni anlamları ile başka bilgiler de ilave edilmiştir. Sözlükte bu kelimenin anlamı “Suruş 
özellikle Cebrail aleyihisselamın adıdır. Ümumen, haber ulaştıran her bir melek için de bu kelime 
kullanılmaktadır. Arap dilinde bu kelimenin karşılığı “Melek” olarak kullanılmaktadır. Fars alimleri Allah 
tealanın otuz beş melek yarattığını, her Şemsi ayının otuz gününü onlardan otuzunun ismiyle adlandırdığını, 
diğer beş meleğin adının ise Avestanın katları için kullanıldığı yazılmaktadır. 40  

 

SONUÇ 

Dünya bilim ve kültürüne sayısız katkılarda bulunmuş Azerbaycanın önde gelen devlet adamlarından ve 
değerli dil bilimcilerinden Muhammed ibn Hinduşah Nahçıvaninin derlediği "Sihahül-furs" sözlüğü İran 
dilbilimi için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sözlük, doğu ve batı kültürünün çeşitli alanıyla ilgili birçok kelime 
ve terimler hakkında değerli bilgiler içermektedir. M.Nahçıvani "Sihahül-furs" sözlüğünü hazırlarken sahip 
olduğu ansiklopedik zekasından yararlanarak, bilgileri daha eksiksiz ve ayrıntılı şekilde ifade ede bilmiştir. 
İran dilbilim tarihinde ikinci farsca-farsca sözlük sayılan “Sihahül-furs” İran sözlükbiliminin daha sonrakı 
gelişimine önemli etkileşimde bulunmuştur.  

Makale, Zerdüştlük dini hakkında Sihahül-furs sözlüğünde geçen çeşitli kelimeler ile ilgili değerli bilgiler 
vermektedir. Sözlükte yer alan dini kelimeler çeşitli bilimsel kaynaklar ışığında incelenmiş ve 
karşılaştırılmıştır. Sunulan araştırma makalesi farsça sözlüklere, dini kaynaklara, Türkiye ve Azerbaycan'ın 

 
34 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.300 
35 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 2. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 808 
36 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.78 
37 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 2. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 1037 
38 Zerdüştlük Terimler Sözlüğü, Esat Korkmaz, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 2004,  s. 137 
39 Muhammed bin Hinduşah Nahçivani. (1976) Sihahül-Furs. Abdulali Taeti neşri. Tahran . s.153 
40 M.Tebrizi. (1963) Burhane-Kate. Cilt 2. Muhammed Moin neşri. İbn Sina Matbbası. Tahran, s. 1133 
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önde gelen bilginlerinin kitapları ve diğer değerli eserlere dayanmaktadır. Bu araştırma, fars dili ve 
sözlükbilimi için değerli olduğu gibi, modern şarkiyat ve teoloji bilimi için de önemlidir. 
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XÜLASƏ 

90-cı illərdən sonra Azərbaycanda gedən sosial, iqtisadi, mədəni dəyişikliklərlə bağlı məktəbqədər təhsilin 
inkişafında problemlər yaranmağa başlamışdır. Bu problemlər məktəbəqədər təhsil sahəsində  daha çox özünü 
göstərirdi.  Ona görə də 2007-ci ildə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Məktəbəqədər Təhsilin 
Yeniləşdirilməsi Proqramı”nda ümumiləşdirildiyi kimi vəziyyət qarşıya qoyulmuş məqsədlər baxımından 
qənaətbəxş hesab edilmir.  Xüsusilə, məktəbəqədər müəssisələrə cəlb olunmanın ümumilikdə 10,6% olması 
xüsusi olaraq göstərilir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrindəki uşaq yerlərinin yalnız 70 %-dən  istifadə 
olunması təəssüf hissi ilə xatırlanır.  Təbii olaraq bütün bunlar isə ibtidai siniflərdə təhsilin keyfiyyətinə mənfi 
təsir göstərir.  

İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin yaradılması məktəbəqədər təhsillə bağlı yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün  
atılmış addımlardan biri hesab edilir. Yeni bir layihənin yaradılması zərurəti əsaslandırılır.  Artıq 2017-ci ildə  
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi və UNİCEF-in maliyyəsi  ilə icmaəsaslı məktəbəqədər 
təhsil qrupları  fəaliyyətə başlayır.  Bu fəaliyyətlər  10 şəhər və rayonun 50 məktəbində reallaşdırılır. Bu 
layihədə başlıca ideya olaraq erkən yaşda olan uşaqların sosial, emosional, kiçik və böyük motorik 
bacarıqlarının  inkişafına, məktəbəqədər akademik  göstəricilərin və gələcək əmək bazarına hazırlığın 
yaxşılaşdırılmasına zəmin yaradılır. 

Layihə  həyata keçirilərkən aşağıdakı sahələr əhatə olunmaqla uşaqların cəmiyyətin tələblərinə uyğun 
formalaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır :  

 Sosial – emosional inkişaf ; 

 İdrakın və təfəkkürün inkişafı; 

 Yaradıcı inkişaf; 

 Fiziki inkişaf. 

Məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərkəzi,  onun 
ətrafında tərəfdaş mövqeyində olan valideyn birlikləri  və bu birliklərlə yeni məzmunlu fəaliyyətlər qurulur.  
Beləliklə, məktəbəqədər və ibtidai təhsil səviyyələrində vətəndaş iştirakı təmin olunur. Bununla əlverişsiz kənd 
şəraitində  daha keyfiyyətli və uğurlu təhsil nəticələrinə gəlmək imkanları yaradılır.  Beləliklə, layihədə 
vətəndaş cəmiyyətinin məktəbəqədər təhsil xidmətləri göstərməsi sahəsində yeni bir xüsusiyyət nəzərə alınmış 
olur: cəmiyyətin məktəbəqədər təhsil sahəsi ilə tərəfdaşlıq mövqeyi güclənir, valideynlərin təhsil xidmətlərinin 
idarə olunması və monitorinqində iştirakı dəstəklənir. 

İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihəsi  başlıca olaraq aşağıdakı məqsədlərin reallaşdırılmasına   yönəlmişdir: 

1. İcma əsaslı qruplar  vasitəsilə nəzərdə tutulmuş regionlarda 3-6 yaşlı uşaqların  məktəbəqədər təhsildə 
iştirakını artırmaq. 
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2. Hesabatlılığı və şəffaflığı təmin etmək məqsədilə valideyinlərin  təhsil prosesinin monitorinqində fəal 
iştirakına imkan yaratmaq və bununla məktəb-icma əlaqələrini gücləndirmək. 

Acar sözlər: İcma əsaslı, məktəbəqədər təhsil, vətəndaş cəmiyyəti, hesabatlılıq 

 

ABSTRACT 

Due to the social, economic and cultural changes that took place in Azerbaijan after the 1990s, problems began 
to arise in the development of pre-school education. These problems were more evident in the field of pre-
school education. Therefore, the situation as summarized in the "Program for Modernization of Preschool 
Education in the Republic of Azerbaijan" adopted in 2007 is not considered satisfactory in terms of the set 
goals. In particular, 10.6% of enrollment in pre-school institutions is specifically indicated. It is regrettable 
that only 70% of children's places in pre-school educational institutions are used. Naturally, all this has a 
negative impact on the quality of education in primary schools. 

The establishment of community-based pre-school education is considered one of the steps taken to overcome 
the pre-school education stalemate. The need to create a new project is justified. Already in 2017, community-
based pre-school education groups are starting to operate with the funding of the Representation of the 
European Union in Azerbaijan and UNICEF. These activities are implemented in 50 schools of 10 cities and 
regions. The main idea of this project is the development of social, emotional, small and large motor skills of 
children at an early age, the improvement of pre-school academic indicators and preparation for the future 
labor market. 

During the implementation of the project, the formation of children in accordance with the requirements of the 
society is kept in focus by covering the following areas: 

• Social-emotional development; 

• Development of cognition and thinking; 

• Creative development; 

• Physical development.   

In order to improve the quality of preschool education, a community-based preschool education center, partner 
parent associations and new activities with these associations are established around it. Thus, civic 
participation is ensured at preschool and primary education levels. With this, opportunities are created to 
achieve better quality and successful educational results in unfavorable rural conditions. Thus, the project takes 
into account a new feature of the civil society in the field of providing preschool education services: the 
partnership position of the society with the field of preschool education is strengthened, the participation of 
parents in the management and monitoring of educational services is supported. 

The community-based preschool education project is mainly aimed at the realization of the following goals: 

1. To increase the participation of 3-6 year old children in pre-school education in the   designated regions 
through community-based groups.  

2. In order to ensure accountability and transparency, to enable active participation process, thereby 
strengthening of parents in the monitoring of the educational school-com                                                                                                     
munity relations. 

Keywords: Community-based, early childhood education, civil society, accountability 

 

GİRİŞ 

İstənilən cəmiyyət yalnız o şərtlə mövcuddur ki, onun üzvləri konkret təbii və sosial-tarixi şəraitə görə onda 
qəbul edilmiş dəyərlərə və davranış normalarına riayət edir. İnsan sosiallaşma prosesində şəxsiyyətə çevrilir, 
bunun sayəsində sosial funksiyaları yerinə yetirmək qabiliyyəti əldə edir. Bəzi alimlər sosiallaşmanı ömür 
boyu davam edən bir proses kimi başa düşür, onu yaşayış yeri və ailə vəziyyətinin dəyişməsi, qocalığın gəlişi 
ilə əlaqələndirirlər. Belə sosiallaşma sosial adaptasiyadan başqa bir şey deyil. Ancaq sosiallaşma bununla 
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bitmir. Bu, fərdin inkişafı, öz müqəddəratını təyinetmə və özünü reallaşdırmadır. Üstəlik, bu cür vəzifələr həm 
kortəbii, həm də məqsədyönlü şəkildə bütün cəmiyyət, eləcə də bu məqsədlə xüsusi yaradılmış qurumlar və 
insanların özləri tərəfindən həll edilir. Sosiallaşmanın belə məqsədyönlü şəkildə təşkil olunaraq idarə edilməsi 
prosesi təhsil adlanır. Göründüyü kimi, bu, bir çox tərəfləri və aspektləri olan mürəkkəb ictimai-tarixi 
hadisədir. onun öyrənilməsi bir sıra elmlər tərəfindən həyata keçirilir. 

“Təhsil” anlayışı ərəb sözü olub mənası məhsul, əldə edilmiş deməkdir. Bir termin olaraq isə pedaqogikada 
əsas anlayışlardan biri kimi işlənir.(1, səh.294)  Son dövrlərin yanaşmalarında sistem, nəticə, dəyər mənasında 
anlaşılır. Həmçinin təhsil insanın fiziki və mənəvi inkişafının vahid prosesi, bəzi ideal obrazlara, tarixən 
sabitləşmiş sosial standartlara (məsələn, istedadlı şagird, Azərbaycan əsgəri, etibarlı dost) şüurlu şəkildə 
yönəlmiş sosiallaşma prosesi kimi başa düşülür. Bu anlayışda təhsil istisnasız olaraq bütün cəmiyyətlərin və 
bütün fərdlərin həyatının ayrılmaz hissəsi kimi çıxış edir. Ona görə də o, mahiyyət etibarı ilə şəxsiyyətin, 
cəmiyyətin və dövlətin maraqları naminə məqsədyönlü təhsil və təlim prosesi olan sosial hadisədir.(3,4) 
Şəxsiyyətin inkişafını təmin edən və onun irəliləyişlərini dəstəkləyən təhsil bir sistem olaraq özünəməxsus 
struktur elementləri, həmçinin mərhələləri ilə mövcuddur. Azərbaycan Respublikasında təhsilin beş mərhələsi 
təsbit edilmişdir. Onlardan ilk olanı, birincisi məktəbəqədər təhsildir. Uzun zaman məktəbəqədər tərbiyə 
anlayışı kimi işlənən bu termin son dövrlərdə özünün yeni ifadə formasını tapmışdır. Bu gün də məktəbəqədər 
təhsil  kimi işlənməkdə davam edir. Təhsillə bağlı normativ-hüquqi sənədlərdə  onun mahiyyəti acıqlanır, 
ümumi pedaqoji xüsusiyyətləri göstərilir. Qeyd olunur ki. “Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi olmaqla, 
ailənin və cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq, uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və psixi 
inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının 
qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir”. (2, 
səh.11) 

Göründüyü kimi, uşaqların erkən yaşdan intellektual, fiziki və psixi inkişafına yönəlmiş məktəbəqədər 
dövrdəki yanaşmalar məhz təhsil xarakteri daşıyır və düzgün olaraq məktəbəqədər təhsil anlayışından istifadə 
olunur. Eyni zamanda bu mərhələ öz növbəsində şəxsiyyətin ümumi inkişafının əsasını təşkil edir. Aparılmış 
araşdırmalrda da bu mərhələnin ümumi təhsilin düzgün qurulmasında, keyfiyətinin yüksəldilməsində həlledici 
rol oynadığı xüsusi olaraq vurğulanır. Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, uzun illər məktəbəqədər təhsilin ümumi 
təhsillə əlaqələndirilməsində, onun bir əsas mərhələ kimi nəzərə alınmasında tarazlığın saxlanılması mümükün 
olmamışdır. Belə ki, uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə cəlb olunmasında çətinliklər yaranmışdır. 
Bu barədə hələ 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təsdiq etdiyi “Azərbaycan 
Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilıməsi Proqramı”nda xüsusi olar təhlillər aparılmışdır. Qeyd 
olunmuşdur ki, məktəbəqədər təhsilin  bugünkü inkişaf vəziyyəti dövrün tələbi, sosial-iqtisadi inkişaf və xalqın 
rifah halının yüksəldilməsi baxımından hazırkı tələblərə cavab vermir. Həmçinin bildirilmişdir ki, uzun 
müddət onun inkişafı diqqətdən kənarda qalmış və yığılıb qalmış problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər 
həyata keçirilməmişdir. Ona görə də məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin yeni şəraitə uyğun olmadığı və bazar 
iqtisadiyyatının tələblərinə cavab vermədiyi açıq-aydın diqqəti cəlb etməkdədir. Bundan əlavə, qeyd 
olunmuşdur ki, “ölkə üzrə məktəbəqədər müəssisələrə uşaqların cəlb edilməsi ümumilikdə 19,6 faiz, şəhər 
yerlərində 27,6 faiz, kənd yerlərində isə cəmi 8,6 faiz təşkil edir. Bu da müvafiq göstəricinin 60-90 faiz təşkil 
etdiyi qabaqcıl ölkələrlə müqayisədə xeyli aşağıdır. Sağlamlıq imkanları məhdud məktəbəqədər yaşlı uşaqların 
müvafiq xüsusi müəssisələrə cəlb olunması daha aşağı vəziyyətdədir. Ölkədə belə uşaqların sayı 6000-dən 
artıq olduğu halda, onların yalnız 500 nəfəri (8,3 faiz) məktəbəqədər xüsusi təhsillə əhatə olunmuşdur”.(9) 
Həmcinin təəssüf hissi ilə bildirilir ki, ölkənin məktəbəqədər təhsil müəssisələrində mövcud olan uşaq 
yerlərinin yalnız 70 faizindən istifadə olunmuşdur.  

 

ALINAN NƏTİCƏLƏR 

Vəziyyətin belə olması istər-istəməz məktəbəqədər təhsilin infrastruktrunnda, eləcə də forma və məzmununda 
müvafiq islahatların aparılmasını zəruri etmişdir. Elə bu səbəbdən də icma əsaslı məktəbə qədər təhsil layihəsi 
barədə fikirlər yaranmış və bu fikirlər özünün reallığını tapmışdır. 

İcma əsaslı məktəbə qədər təhsil nədir? Nəyə görə məhz icma əsaslı?  

“İcma” ərəb sözü olub lüğəvi mənası əzm və ittifaq, başqa sözlə, “cəm olmaq” deməkdir.(5, səh.360) Bu söz 
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində olsa da, son dövrlərdə bir termin kimi daha geniş miqyasda  işlənməyə 
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başlanmışdır. Bu da xarici ölkələrlə mədəniyyət, təhsil və digər əlaqələr şəraitində meydana çıxmış və hazırkı 
vaxta qədər istifadə olunmaqdadır. Çünki xarici ölkələrin təhsil sistemi daha çox demokratik əsaslar üzərində 
qurulduğundan təhsil müəssisələri ilə digər müəssisələr arasında baryerlər götürülmüş, bütün qüvvələr 
uşaqların inkişafına yönəlmişdir. Hər kəs özlüyündə cəmiyyət üzvü olaraq bunu başa düşdüyündən məktəbin 
və məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə yaxından kömək göstərməyə çalışır. Təhsil müəssisələri 
özləri valideynlərdən ibarət qarşılıqlı münasibətdə olduğu tərəfdaşı ilə sıx əlaqələrin saxlanmasına maraq 
göstərir. Valideynlərlə əlaqələri güşləndirir. Uşaqların hər birinin valideyni  ilə müsahib olmağa diqqət yetirir. 
Təhsil islahatı dövrünə təsadüf edən bu günün məktəbəqədər təhsil sistemində onun ilk mərhələ olması və 
məktəb təhsilinə hazırlıqda məsuliyyət daşıması bir daha mərhələnin mükəmməl təşkil edilməsinin vacibliyini 
meydana qoyur. 

Araşdırmalar onu göstərir ki, 0-5 yaş arasında uşaqların inkişaf sürəti sonrakı yaş dövrlərindən fərqlənir. Bu 
dövrdə uşaqlar həyatı öyrənmək üçün həssas olmaqla daha çox fəallıq göstərə bilirlər.  Onlar psixoloji, sosial 
və psixomotor keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi baxımından da motivasiyalara uyğun hərəkət edə bilir və 
müəllim-tərbiyəci tərəfindən verilən tapşırıqları yerinə yetirməklə çeviklik və mobillik göstərirlər. Uşaqlarda 
sosial-emosional, nitq, fiziki bacarıqlar, eləcə də əqli keyfiyyətlər dəyişərək inkişaf edir. Daha çox müxtəlif 
oyun şəraitində təlim tapşırıqlarını yerinə yetirməyə həvəs göstərirlər. 

Lakin potensial inkişaf imkanlarına malik olan uşaqların maddi bazanın zəifliyi ucbatından məktəbəqədər 
təhsilə cəlb oluna bilməməsi onların inkişafında maneələr yaradır.   

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, 2020-ci ildə ölkə üzrə 1840 məktəbəqədər təhsil 
müəssisəsi olmuşdur. Həmin müəssisələrdə çox az sayda məktəbəqədər yaşlı qrup uşaqları əhatə olunmuşdur.  
Lakin bu məqsədlə daha çox sayda uşaqların əhatə olunması vacib hesab edilirdi, Həmçinin uşaqların 
akademik və həyatı biliklərinin  inkişafında məktəbəqədər təhsilin imkanlarından istifadə etmək əhəmiyyətli 
sayılırdı. Odur ki,  2017-ci ildən UNİCEF və Avropa İttifaqının, 2019-cu ildən isə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi 
ilə “İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı” layihəsinin icrasına başlanılnıışdır. Layihə  Təhsil İnstitutunun 
bazasında işra edilməyə başlamışdır.  İlk olaraq 10 regionda (Quba, Xaçmaz, Goranboy, Ağcabədi, Salyan, 
Biləsuvar, Masallı, Cəlilabad, Şəmkir, Sabirabad) və sonra 50 kənd və rayon mərkəzindəki ümumtəhsil 
məktəblərinin nəzdində icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərkəzləri təsis edilmişdir. Bu mərkəzlər erkən yaş 
qrupu üçün uyğun tədris avadanlıqlarları, təlim ləvazimatları, fiziki inkişaf üçün müxtəlif qurğularla təmin 
olunmuşdur. Eyni zamanda mərkəzlərdə kiçik kitabxanalar yaradılmışdır. Estoniyadan olan məsləhətçilərin 
məsləhəti ilə yerli mütəxəssislər tərəfindən proqram hazırlanmışdır.(11) Həftədə 4 gün olmaqla 3-4 yaşlı 
uşaqlara 20 nəfərdən ibarət qrup kontingendə məşğələlərin keçilməsinə başlanılmışdır. Bu məşğələlər yerli 
standartlar əsasında aparılmaqla orijinal xarakter daşıyırdı. Bu təhsil tendensiyası genişləndirilməklə bu gün 
də davam etdirilməkdədir. (7,8,9,10) 

Bundan başqa, uşaqların inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirmək üçün müşahidə əsaslı qiymətləndirmə 
mexanizmləri və onlara aid vasitələr də hazırlanmışdır. Bunlar uşaqların inkişaf sahələrinə aid ilkin vəziyyət, 
proses və son nəticələr haqqında məlumatlar toplamağa imkan verir.   

Layihənin əsas xüsusiyyətlərindən biri də valideynlərin öyrənmə prosesinə cəlb edilməsidir. Bu prosesdə onlar 
icma əsaslı məktəbəqədər təhsillə yaxından danışa bilmək imkanı əldə edə bilirlər. Eyni zamanda tərbiyəçi-
müəllimlərlə birlikdə mərkəzlərdəki təlim prosesində birbaşa iştirak edir, məktəbəqədər yaşla bağlı psixoloji 
və pedaqoji xüsusiyyətləri öyrənirlər. Nəticədə evdə də uşaqların inkişafına daha məlumatlı və səriştəli şəkildə 
yanaşa bilirlər. Belə bir situasiyanın meydana gəlməsi icma əsaslı məktəbəqədər təhsilin yaranmasını 
şərtləndirmişdir.. Uğurlu nəticələr göstərən layihə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyi sayəsində daha da 
genişlənmişdir. Hazırda 55 şəhər və rayonda fəaliyyət göstərən 850 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil qrupu 
fəaliyyətini davam etdirir. Layihə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu 
tərəfindən yerinə yetirilir. 

İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin yarandığı ilk dövrdə 50 rayonu əhatə edən 500 icma əsaslı məktəbəqədər 
qrup fəaliyyət göstərirdi. Bu qruplar, əsasən, uşaq bağçaları olmayan yerlərdə açılır və iqtisadi baxımdan 
faydalı bir model kimi tətbiq olunurdu. Bəzi yerlərdə tələb çox olduğundan, hətta ikinci qrup da fəaliyyət 
göstərirdi. 500 qrupa 9373 uşaq (3-4 yaşlı) cəlb edilmişdi. Onlar 4959 oğlan və 4414 qızdan ibarət olan bir 
tərkib idi. Növbəti tədris ilində isə, ümumiyyətlə, 3-4 yaşlı 15000 uşağı əhatə edən yeni icma əsaslı 
məktəbəqədər qruplaraçılmışdır. 
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Məlum olduğu kimi, bağca binalarının tikilməsi və onun mühafizə olunaraq saxlanılması ənənəvi olaraq daha 
çox məsarif və maliyyə xərci tələb edir. Həmişə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inşasında məhz bu 
səbəbdən problemlərin yaranması müşahidə edilmişdir. Lakin icma əsaslı məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 
təşkili daha səmərəli forma kimi dəyərləndirilir. Onun təşkili və saxlanılması  səmərəlilik və əlavə xərclərə 
qənaət olunması baxımından faydalı hesab edilir.  

Layihədə başlıca olaraq erkən yaşda təlimin uşağın sosial-emosional, kiçik və böyük motor və intellektual 
bacarıqların yaxşılaşmasına müsbət təsir etməsini, onun məktəbdəki akademik göstəricilərinə və gələcəkdə 
əmək bazarında uğur qazanmasına zəmin yaratmasını nəzərə alaraq həyata keçirilir. 

Layihə 3-5 yaşlı uşaqların aşağıdakı dörd inkişaf sahəsini əhatə edən bacarıqların artırılmasına yönəlmişdir. 

 emosional inkişaf; 

 idrak və ümumi bilik;  

 yaradıcı inkişaf;  

 fiziki inkişaf. 

Orada icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərkəzlərinin yaradılması, valideyn birliklərinin formalaşdırılması  və 
məktəblə birgə əməkdaşlıq şəraitində  ibtidai təhsilin keyfiyyətini artırmaq zəruri vəzifələr kimi diqqət 
mərkəzində saxlanılmışdır. Həmçinin, layihə, məktəbəqədər və ibtidai təhsil səviyyələrində ailənin iştirakını 
təmin etməklə Azərbaycanın əlverişsiz kənd icmalarında daha keyfiyyətli təhsil xidmətlərinə nail olmağı bir 
məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur. Burada, əsasən, məktəbəqədər təhsil xidmətləri göstərməsində vətəndaş 
cəmiyyətinin potensialının və iştirakının gücləndirilməsi, həmçinin valideynlərin təhsil xidmətlərinin idarə 
edilməsində və monitorinqində iştirakı əsas tələblər kimi müəyyənləşdirilmişdir. 

Layihənin başlıca olaraq iki əsas məqsədi vardır: 

1. İcma əsaslı qruplar vasitəsi ilə nəzərdə tutulmuş regionlarda (hədəf regionlarda) 3-5 yaşlı uşaqların 
məktəbəqədər təhsildə iştirakını artırmaq.   

2. Hesabatlılıq və şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə valideynlərin təhsil prosesinin monitorinqdə fəal 
iştirakı nəticəsində məktəb-icma əlaqələrinin gücləndirilməsi. 

Layihə formasında tətbiq olunan icma əsaslı təhsilin əhəmiyyətliliyi haqqında nə demək olar?  Araşdırmalara 
əsasən belə nəticəyə gəlmək mümükündür ki, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil iqtisadi cəhətdən daha sərfəli 
olmaqla  xüsusi əhəmiyyət daçıyır. Ailə birliklərinin imkanları əsasında qurulmaqla  özünün mobilliyini 
saxlayır və daha mütəhərrik forma kimi təlim və tərbiyə sahəsində fəaliyyətlərin səmərəli qurulmasına imkan 
yaradır. Ailələrin təhsil prosesinə bərabərhüquqlu tərəfdaş kimi cəlb olunmasına imkan yaradır. Onların 
məsuliyyətini artırır. Bu, gələcəkdə fəal müəllim-şagird münasibətlərinin qurulması işinin bünövrəsinə 
çevrilir.  

Bu fikirləri aşağıdakı faktlarla əsaslandırmaq mümkündür. Araşdırmaların nəticəsi olaraq göstərildiyi kimi, 
icma əsaslı məktəbəqədər təhsil qruplarında  aparılan işlərin nəticəsi olaraq 2018-ci ildə ilkin qiymətləndirmə 
və 2019-cu ildə dəyişikliyi ölçmək məqsədilə 755 valideynin (87.9% qadın; 12.1% kişi) iştirakı ilə sorğular 
aparılmışdır. Həmin sorğuların nəticələri uşaqların dil, sosial və motor bacarıqları, eləcə də ümumi bilik 
sahəsində inkişaflarını göstərmişdir. Bundan başqa, 2018-ci ilə nisbətən 2019-cu ildə bir sıra dəyişikliklərin 
də olduğu müşahidə edilmişdir. Məsələn, əvvəlki illələ müqayisədə valideynlərin uşaqlar üçün daha çox kitab 
oxuduğu, onlarla birlikdə evdə daha çox oynadığı, öyrənməyə xidmət edən fəaliyyətlərdə iştirakı müşahidə 
olunur. Bundan əlavə, valideynlərin uşaqların təhsili ilə bağlı gözləntilərində də müsbət dəyişikliklərin baş 
verdiyi diqqəti cəlb edir.(7,8,9,10) 

Ümumiyyətlə, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil sahəsində ilkin təcrübələr uşaqların hazırlığı baxımından da 
maraq doğurur. Onları ailədən bibaşa məktəbə gələn uşaqlarla müqayəsə edərkən bir sıra üstünlüklərin olduğu 
açıq-aydın görünür. Belə ki, ilk növbədə, uşaqların nitq və təfəkküründə irəliləyişlərin yüksək olduğu 
müşahidə edilir. Onlar fakt və hadisələrə reaksya verməkdə, münasibət bildirməkdə fərqli fəaliyyətlər nümayiş 
etdirirlər. Eyni zamanda təlim materiallarına adaptasiya olmaqla, onların üzərində maraqla işləyirrlər.  

Bundan əlavə, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərhələsini keçmiş şagirdlərdə məktəbdə kommunikativ 
bacarıqların formalaşdırılması ilə bağlı xüsusi iş aparmağa ehtiyac qalmır. Onlar bu sahədə olan ilkin 
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bacarıqlara artıq yiyələnmiş olurlar. Bu, birinci sinifdə təhsil alan belə uşaqların daha uğurlu təlim fəaliyyəti 
nümayiş etdirməsinə müsbət təsir göstərmiş olur. Həmcinin onlar akademik biliklərin inkişafı baxımından da 
öz yaşıdlarını geridə qoyurlar. Onlardan fərqli biliklər nümayiş etdirir və bu biliklərini sərbəst inkişaf 
etdirməkdə təşəbbüslər göstərirlər. 

Araşdırmalara göstərir ki, 0-5 yaş uşaqların həyatının çox inkişafyönümlü bir  dövrüdür. Bu dövrdə onların 
beyni sürətlə inkişaf edir. Həyat boyu öyrənmə, sağlamlıq və davranışının bünövrəsi qoyulur. Uşaqlar bu 
dövrdə daha çox görüb-götürülər. Həyatdan və cəmiyyətdən öyrənə bilirlər. Bu bünövrənin sağlam olması 
üçün ətraf mühitlə təmasın, sevgi və qayğının, eləcə də həyati təcrübələrin böyük əhəmiyyəti əvəzsizdir. Belə 
təsirlər uşaqların bütövlüktə şəxsiyyətinin inkişafına səbəb olur. Onların hərtərəfli inkişafının təminedicisinə 
çevrilir. 

 

YEKUN 

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, içma əsaslı məktəbəqədər təhsil mahiyyət etibarı ilə daha açıq, 
validenlərlə tərfdaşlıq əlaqələrinə zəmin yaradan daha effektiv bir sistemdir. Onun yaradılması və təşkili 
təhsilin pillə və səviyyələrinin, xüsusilə ümumi təhsilin keyfiyyətli qurulmasını dəstəkləyən mühüm 
amillərdən  biri kimi əhəmiyyət daşıyır. 
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XÜLASƏ 

Cəlil Məmmədquluzadə-müxtəlif zümrədən olan adamların tipik xüsusiyətlərini əks etdirən, Azərbaycan 
nəsrini təbiilik,sadəlik,bədiilk kimi səciyyəvi xüsusiyyətlərlə zənginləşdirən,nasir,dramaturq,publisist, bir 
sözlə, XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri. Təsvir etdiyi şəxsin həqiqi simasını 
açmaq üçün tipi şişirtmək yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindən idi.Realist ədəbi cərəyanın başçısı kimi 
tanınan ədib istər “Poçt qutusu”, “Konsulun arvadı”, “Molla Fəzləli”, “Pirverdinin xoruzu”  “ Qurbanəli bəy” 
və s.kimi hekayələrində,istər “Dəli yığıncağı”, “Anamın kitabı”, “Çay dəstgahı” və s.dramlarında və ya 
“Danabaş kəndinin əhvalatları” povestində dövrün,cəmiyyətin problemlərini tipin dili ilə yandırıcı,kədərli 
gülüşə səbəb olacaq şəkildə açır.Dramaturgiyasının zirvəsi olan “Ölülər” tragikomediyasında isə bir neçə tipin 
deyil,bütöv bir cəmiyyətin “ölüləşməsini”göz önünə sərərək,feodal-patriarxal cəmiyyətin iç üzünü göstərir və 
ilk dəfə dramaturgiyada “Ölülər” dünyasını,onun qəhrəmanlarını təsvir edir.Sinxron zamanda dünya 
ədəbiyyatına nəzər salsaq F.S.Fitsceraldı da  XX əsrin böyük yazarlarından biri hesab etmək olar.Yazıçı Birinci 
Dünya müharibəsinə qatılır,bu illər ərzində zadəgan bir ailənin qızına aşiq olur.Müharibədən sonra redaksiyada 
işləməyə başlayan Skott ilk romanını-“Cənnətin bu yanı”-yazarkən real yaşadığı hadisələrə də yer verir.Dörd 
böyük roman yazsa da ona məşhurluq gətirən “Böyük Getsbi” olur.1920-ci illər Amerikada qadınlara seçki 
hüququnun verildiyi, caz musiqisinin dəb halına gəldiyi bir dövrdür və bu illərdə yazılmış romanlar içərisində 
“ən yaxşı”roman olub-olmamasından asılı olmayaraq F.S.Fitsceraldın bu romanı hər zaman xatırlanır.F.Skott 
Birinci Dünya müharibəsindən sonra Amerikanın caz dövrü olaraq bilinən 10 illik təntənəli 
dövrünü,cəmiyyətdə pulun yeganə dəyər vasitəsi olduğunu romanda  bir məhəbbət hekayəsi timsalında qələmə 
alır.Fərqli məkanda,lakin sinxron zamanda qələmə alınmış bu əsərlər o zamanki cəmiyyəti nə dərəcədə əks 
etdirib və bir-birinə nə dərəcədə bənzəyir? 

Açar sözlər: C.Məmmədquluzadə,F.S.Fitscerald,komparativistika,roman 

 

ABSTRACT 

Jalil Mammadguluzadeh-a writer,playwright,publicist,in a word,one of the prominent representatives of the 
Azerbaijani literature of the XX century,reflecting the typical features of people from different 
categories,enriching Azerbaijani prose with such characteristic features as 
naturalness,simplicity,artistry.Exaggerating the type to reveal the true face of the person he described was the 
main features of his creativity.The writer, known as the head of a Realist literary trend, as “Mailbox”, “Consul's 
wife”, “Molla Fazlali”, “pirverdi's cock”, “ Gurbanali Bey”, etc.in such stories as "the meeting of the 
Madman", " my mother's book”, "Tea set", etc.in dramas or” Danabash village stories", the narrative reveals 
the problems of the society in a way that will cause a burning,sad laugh with the language of the type.In the 
tragicomedy “Ölülər”, which is the pinnacle of dramaturgy,shows the inner face of feudal-patriarchal 
society,taking into account the “demise”of not a few types, but of a whole society, and for the first time 
describes the world of the “dead” and its heroes in drama.If we look at World Literature at synchronous time, 
then F.S.Fitsceral can also be considered one of the great writers of the XX century.The first World War he is 
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involved, over these years he falls in love with the daughter of a noble family.Scott, who began working in the 
editorial office after the war, wrote his first novel,“this side of Paradise”.He wrote four great novels, but he 
became a “Great Getsby”. 1920s American women were granted suffrage, it is a time when jazz music has 
become a craze, and regardless of whether it is the “best”novel among the novels written in those years, F.S. 
This novel by Fitzgerald is always remembered. F.Scott writes about the 10-year celebration of the Jazz period 
of America after the first World War,when money is the only means of value in society, as an example of a 
love story.To what extent have these works written in different space,but in synchronous time reflected and 
resembled the then society? 

Keywords: C.Mammadguluzadeh,D.S.Fitscerald,comparativistics, roman 

 

XX əsrin əvvəllərində Bakıda neft sənayesi sürətlə inkişaf edirdi.Sürətlə böyüyən Bakıya Azərbaycanın digər 
bölgələrindən iş üçün fəhlələr gəlirdi.1904-cü ildə Bakı fəhlələri mütləqiyyət quruluşuna qarşı çıxaraq ümumi 
tətil elan edirlər.Car üsul idarəsinin dağılmağa doğru getdiyi bir vaxtda ölkədə hər kəs ictimai hadisələri 
izləyirdi.Sabirin də dediyi kimi , “Hacı Əhmədlər” də qəzet alıb oxuyurdular.Həmin dövrdə nəşr olunan 
“Zənbur”, “Kaspi”, “Şərqi-Rus”, “Təkamül”,Azərbaycan,Məktəb , Rəhbər, Molla Nəsrəddin və s.qəzet və 
jurnallarda maarif,mədəniyyət,məktəb,tərbiyə,və s.məsələlərdən bəhs olunurdu. Mətbuatla yanaşı 
mədərəsələrdə dünyəvi elmlər də tədris edilir,yeni təhsil ocaqları açılır, zülm,mövhumat, cəhalət, istismar, 
əleyhinə əsərlər yazılırdı.Maarifçilik sahəsində N.Nərimanov, M.Ə.Sabir, S.Qənizadə və başqalarının əməyi 
xüsusilə qiymətli idi.C.Məmmədqulizadə də belə maarifçilərdəndir. Müxtəlif zümrədən olan adamların tipik 
xüsusiyətlərini əks etdirən, Azərbaycan nəsrini təbiilik, sadəlik, bədiilik kimi səciyyəvi xüsusiyyətlərlə 
zənginləşdirən, nasir, dramaturq, publisist dövrün, cəmiyyətin problemlərini tipin dili ilə yandırıcı,kədərli 
gülüşə səbəb olacaq şəkildə açır. Dramaturgiyasının zirvəsi olan “Ölülər” tragikomediyasında isə bir neçə tipin 
deyil, bütöv bir cəmiyyətin “ölüləşməsini” göz önünə sərir. Dram Kəblə Fətullanın dirilmə epizodu ilə başlayır. 
Həyəcanla oxunan məktubun sonunda aydın olur ki, Fətullanın dirilmə “səbəbkarı” Şeyx Nəsrullah bir neçə 
günlük bu kənddə qonaq olacaq. “Şeyx Nəsrullah necə ölü dirildə bilər, ya yox?” ,bi barədə heç kəs düşünmür. 
Çünki bu cəmiyyətdə “qəlbi-qarə” adamlar yoxdur ki, bu məsəslə də onlara təəccüblü görünə. Başda Hacı 
Həsən ağa olmaqla hər kəs tədarük görməyə başlayır.Şeyx qarşılanır,yüksək hörmət izzətlə qulluq edilir və 
sonda təsadüf nəticəsində onun fırıldaqçı olduğu anlaşılır. 

Əsərdə süjet boyu iki düşüncə qarşı-qarşıya gəlir.Bunlardan biri bu cəmiyyətə kənardan gələn, yüksək hörmətə 
layiq görülən Şeyx Nəsrullah, digəri isə Fransada təhsil alıb, Şeyxin fırıldağını anlayan cəmiyyətin düşünən, 
anlayan beyni-İsgəndərdir.Süjetdən aydın olur ki, Şeyx Nəsrullahı yetişdirən mühitdir.Şeyx hansı mühitə niyə 
gəldiyini yaxşı bilir.O bilir ki, ölü diriltmək onun imkanları xaricindədir.Və bilir ki,ilk başda ölülərinin 
diriltmək istəyənlər, sonra bəzi əməllərinə görə razı olmayacaqlar. Bu səbəbdən guya “dirilənlərin” adını 
yazarkən bilərəkdən onları mübahisəyə sövq edir, niyə digər ölülərinin adını yazdırmadığını soruşaraq 
düşünməyə rüsxət verir.Çünki bu dəfə düşünmək lazım idi ki, şeyxin istəyi hasil olsun. Şeyx Nəsrullah mənfi 
obrazdır, lakin harda, necə danışacağını gözəl bilir. 

Qəbirstanlıqda əlinə iri cildli bir kitab alaraq ərəbcə bəlağətli şəkildə “Qüdrət xəzinəsində elmdən daha əziz 
bir cəvahir yoxdur. Elm suya və palçığa təzəlik verər..” kimi cümlələrlə çıxışa başlayır, “ricəti-əmvat”-dan 
danışaraq, “Kimdir deyən ki, ölülər dəxi bu dünyaya qayıtmayacaqlar? Qoy gəlsinlər bərabərimə, bu kitab ilə 
onların cavabını verim”,-deyərək çıxışına davam edir. “Siğə Allah əmridi”,- deyib şeyxə qurban gedən 
qızlardan birinə “İstəyirsən get, istəyirsən qal. Öz ixtiyarındır ki, öləndə düşəsən bərzəx aləminə...qatır 
yekəlikdə əqrəblər gəlib yapışalar bədəninə..”-deyərək qorxudur. Camaatın etimadını qazanmaq üçün bütün 
fərasətini ortaya qoyur. Hacı Həsən yemək təklif edəndə səs tonunu yüksəldərək : “Şeyx Əhməd, bunlar necə 
mömindirlər, bu xalilər nədir?..Necə təam? Məgər sən  bunlara deməmisən ki, mənim xörəyim gündə bir 
xurmadır? –deyərək savadsız, elmsiz, avam amma fədakar kəndlinin rəğbətini bir azda qazanır. Filosof 
Ə.Əfəndiyev yazır: “Şeyx Nəsrullahı böyük edən sirli məktub, sənin intizarın, onun fars dilində danışması, 
yüksək üslubda danışmasıdır...Əgər Nəsrullah hazırladığın aşı yesəydi, “gündə bir xurma ilə dolanmasaydı”, 
səninlə anlaşıqlı dildə danışsaydı, onda o, qeyri- adilik normalarına cavab verməzdi, səni ehtizaza 
gətirməzdi”.(1) 

Lakin bu mühitdə onun dilini anlayan, bir xurma ilə yox, əməlli-başlı yemək yediyini bilən və ən əsası ölü 
diriltməyin mümkünsüzlüyünü bilən  biri var - İsgəndər! Ata anası tərəfindən kefli təxəllüsü verilmiş İsgəndər. 
İsgəndərin atası Hacı Həsən bu mühitin ümumiləşdirilmiş obrazıdır.O da mövhumat qurbanıdır.Bu cəhalət 
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mühitində fədakarlıq göstərərək övladını elm sahibi olması üçün Fransaya göndərir. On ildən sonra geri dönən 
İsgəndər yoxsul mühitin problemlərinin qarşısında passiv və seyrçi qalır, içkiyə qurşanır və mühit tərəfindən 
dışlanır. Şeyx Nəsrullah öz əməlini həyata keçirmək üçün hər cür fəndə əl atır. İsgəndər isə düşdüyü mühitlə 
sanki barışır, çıxış yolunu içki içib unutmaqda görür. Fətullanın dirilmə xəbəri gələndə İsgəndər yenə kefli 
olduğu üçün düşünməyə vaxtı olmayan atasını nəyəsə inandırmağa çalışmır. Şeyx Nəsrullahın qarşısına 
çıxanda yenə ironiya ilə danışır.Artıq bu dəfə qarşısına həm mühit, həm Nəsrullah var. Nəsrullahla İsgəndəri 
birləşdirən tək məqam isə - ölü diriltməyin mümkünsüzlüyünü bilmələridir. 

Cəmiyyətə, millətə faydası olmayan elm itirilmiş zamandır. Fransada təhsil almaq Şahbaz bəyin arzusu olsa 
da  (Hekayəti-Müsyö-Jordan həkimi-nəbatat və  dərviş Məstəli şah cadukinu məşhur)  Fransaya gedə bilmir. 
Amma Fransada təhsil alan İsgəndəri görən mühit çətin ki övladını bir də oxumağa göndərə. Heydər ağa: 
“Müsəlman uşağı illərlə kafirlər içində qaldı,əlbəttə, etiqadı dəyişiləcəkdi.”, Hacı Həsən: “Hələ bir parə 
namərdlər müsəmanları məzəmmət eliyir ki, niyə uşaqlarınızı dərsə qoymursunuz. Bu da dərs!” ,- deyərək 
İsgəndərin hərəkətini  təhsilin yaratdığı əxlaqsızlıq kimi dəyərləndirirlər. Dərs oxuyan qardaşına  “ Sən də elm 
sahibi olandan sonra mənim kimi bu küplərin yanında yatacaqsan”,-deyir. Əlində şərab, dilində ironiya olan 
İsgəndər çıxış yolunu qol gücündə görür, əgər Rüstəm pəhləvan kimi qüvvəti olsa, onların ayaqlarından yapışıb 
göy üzündən atardı yerə.İsgəndər hadisələrə seyrçi qalsa da mühitin, gələcək nəslin halına acıyır.Nazlının və 
digər qızların gələcəyini hiss edərək deyir: “Ey mənim nazlı bacım! ..Bir bax, həyətdə gün çıxıb..Sən ki o günü 
görməyəcəksən, nəyə lazımdır onu işığı!..Nəyə lazımdır sənsiz o çiçəklər?!” Hacı Həsənlə dialoqunda atasının 
gözünün qaralma səbəbini Nəsrullaha inanmağında görür.Hacı Həsən isə : “ Yaxşı, tutaq ki, mən dəliyəm, bəs 
Mir Bağır ağa, o ki alim adamdır?..Bəs Heydər?..Bəs Hacı Baxşəli?.. Hacı Kazım? Onlar niyə inanır?” 
İsgəndər isə yenə həqiqəti,reallığı atasına başa salmağa cəhd etmək əvəzinə ona özünəməxsus cavab verir. 
İnsan bilmədiyi nəsnədən qorxar. Hacı Həsən Allah “qorxusuna” bürünmüş mühitdə nəyinsə əksini 
düşünməkdə çətinlik çəkirdi. İsgəndəri oxutmaq qərarına da çətin gəlib bəlkə.Çətin də olsa  Nazlının ağladığını 
eşidəndə sazəndə gətirməyə də razılaşır. Amma bu dəfə düşünmək, Şeyx Nəsrullah haqda qərara vermək onun  
sərhədini aşır. 

Nazlı – doqquz yaşında, əvvəl Mir Bağir ağayla nişanlı olan , sonra şeyxə ərə verilən, arzuları, ümidi olan bir 
qız. Yaşadığı mühitə baxmayaraq “ Mən Mir Bağır ağaya ərə getməyəcəm”,-deyir. Buna gücü çatmasa da 
etirazını bildirir.Və nəhayət şeyxə məcbur ərə veriləndə yenə qardaşını görmək istəyir. Nazlının İsgəndərlə bu 
görüşü ən təsirli səhnələrdən biridir.Məcbur ərə verilən bu qıza heç kim tərəf  durmur,kömək etmir,bu evliliyə 
narazı olan qardaşına tərəf gələndə isə İsgəndər tərəfindən itələnib yıxılır.İsgəndər şərab nəticəsində Nazlıdan 
üzr istəyir. Nazlını itələdiyinə görə, ya bu hadisələrə susduğuna görə?..Sonda İsgəndərsiz hadisələrin üstü 
açılır,şeyx qaçır, İsgəndər  sanki mühit üzərində “qələbə”  çalır.İsgəndər haqlı çıxır,lakin bu olanları dəyişmir.. 

Eyni zaman, fərqli məkanda yazılmış əsərlərdən biri isə Fitscerald tərəfindən yazılmış “ Böyük Qetsbi”-dir. 
Xristofor Kolumbun Amerikanı kəşf etməsindən sonra avropalıların köç etməsi üçün “Böyük Amerikan 
arzusu” deyə bir termin yaranır.Bu ifadəyə görə Amerika dünyanın cənnətiydi. Burada az işləməklə zəngin 
olmaq olardı.Birinci  Dünya müharibəsindən sonra  Amerikan arzusu çökür və əsl məğzini itirir. Öz yerini 
materializmə, sosial sinif ayrımına və bitmək bilməyən bir yüksəliş arzusuna verir. Möhtəşəm Qetsbi- 1920-
ci illərin əvvəlindən ortalarına qədər olan zamanı araşdırır. Bu dövr inkişaf və rifahla yanaşı yolsuzluq  
zamanıydı. Qanunla içkinin istehsalı, satılması və ya daşınması qadağan edilir. Bu qərarı milyonların 
dəstəkləməsinə baxmayaraq, milyonlarla insan da qərara uymur. Qanundan kənar içki istehsalı, satışı ilə 
məşğul olanlar böyük mənfəət əldə etməyə başlayır. Fitsceraldın romanında Meyer Volfshim  və Getsbinin 
özü də bu şəkildə zəngin ola bilir. Yazıçının romanda içki içməyə bu qədər önəm verməsi qadağanın 
anlaşılmasına yardım edir. 

“Böyük Qetsbi”-dəki adamların çoxu 1-ci Dünya müharibəsində iştirak edir. Evdəki qadınlar müharibə zamanı 
işləməyə başlayır və müharibədən sonra əvvəlki sosial və ekonomik azadlıqlarını itirmək istəmirlər. 1920-ci 
ildə qadınlara səsvermə hüququ verilir ki, bu da onların müstəqilliyini daha da zəruri edir.Sosial baxımdan 
1920-ci illər, xüsusilə, qadınlar üçün böyük dəyişiklik dövrü kimi yadda qalır. Əsərdəki hadisələr cəmiyyətdəki 
bərabərsizlik, dostluq və ailə, vərdişlər və onları tərk etmə qorxusu fonunda baş verir.Fitsceraldın romanında 
hər təbəqədən, sinifdən olan qadınları görürük: Mirtl, Deyzi, Baker. Böyük Qetsbi xarakteri ilə Fitscerald 
insanın sosial sarsıntılarla və qeyri- müəyyənliklə xarakterizə olunan dünyada necə əks olunduğunu araşdırır. 
Romanın məkanı Amerika, Nyu-York və Lonq Aylənd adasıdır. Zaman isə qadınlara seçmə və seçilmə 
haqqının verildiyi, içkinin qadağan olduğu, caz musiqisinin yaranıb dəb halına gəldiyi 20-ci illərdir. Hekayə 
Nik Karravey tərəfindən nəql olunur. Yazıçı Nik haqqında ətraflı məlumat verir. O ,1915-ci ildə Yel 
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Universitetindən məzun olur və dünya müharibəsinə qatılır. Nik özü haqqında danışarkən “Mən ölçüb biçən, 
uzun uzun düşünən, qanunları olan biriyəm, bu da arzularımı ram etməyə kömək edir” ,-deyir. Atasından aldığı 
nəsihətə əməl edərək heç kəsə istehza etməz: “Nə zaman birini tənqid etmək istəsən,hər kəsin  sənin sahib 
olduqlarına sahib olmadığını xatırla.” Müharibədən sonra Qetsbinin Vest-Eqqdəki villasının yanında 80 
dollara kirayə qalır, Getsbi ilə Nikin yenidən birləşməsinə yardım edir. Nik Deyzi ilə Getsbinin 5 il öncə sevgili 
olduğunu öyrənir, lakin Deyzi  zəngin Tom Byukenla evlidir. 1920-ci illərdə cəmiyyətdəki təbəqələşmə təkcə 
varlılar və yoxsullar arasında deyildi.Ölkənin ən zəngin adamları iki təbəqəyə ayrılırdılar: soy kökü zəngin 
olanlar və yeni zənginlər.Hətta onlar fərqli ərazilərdə yaşayırdı: biri Vest –Eqqdə, digəri İst- Eqqdə. Körfəzin 
tam qarşısında  İst Eqqdə  Deyzi və Tom Byukenin evi yerləşir. Tom zəngin Çikaqo ailəsindəndir. İrqçi 
davranışları ilə diqqət cəlb edən Tom kobud rəftarıyla fəxr edir, dəbdəbəli bir həyat yaşayır:polo oynayır,at 
sürür, yüksək sürətlə avtomobil idarə etməyi sevir, yalan danışmaqdan və yoldaşından sədaqət gözləyərək onu 
dəfələrlə aldatmaqdan çəkinmir. Deyzi- əyləncəni sevən, qarşısındakı insanı xoşbəxt etməyə çalışan pozitiv, 
şən  bir qadındır. Nik Deyzi ilə qarşılaşdığı anı belə xatırlayır: “..üzümə baxıb elə gülürdü ki, sanki dünyada 
ən çox görmək istədiyi insan mənəm, Deyzi belə insandı..”(6; 22) Həyat dolu olan bu qadın hər kəsə müsbət 
yanaşaraq oxucunun sevgisini qazanır,elit sosial sinfin qadınlarını təmsil edir. Yoldaşının ona xəyanət etdiyini 
bilə-bilə daxilindəki təlatümləri gizlədərək  xoşbəxt qadın rolunu oynayır. Nik :“ Məncə Deyzi uşağını da 
götürüb o evdən getməlidi.Lakin belə başa düşürəm ki, onun belə niyyəti yoxdur.” Belə situasiyada Deyzi bizə 
pragmatist görünür, lakin  bu pragmatistliyin arxasında qızı dayanır.Getsbinin zənginliyi ailə zənginliyi 
deyildi.O buna qanundan kənar yollarla əldə etmişdi və bir gün sonu ola bilərdi.O qızının gözəl olmasını, hamı 
tərəfindən bəyənilməsini və ediləcək xəyanəti anlamayacaq qədər avam olmasını istəyir. Bu səbəbdən övladı 
dünyaya gələrkən ağlayır və deyir: “Ümid edirəm ki, avam olar, bir qızın həyatda ola biləcəyi ən güzəl şey 
avam olmasıdır.”(6; 29) 

Hekayənin əsas xarakteri Cey Qetsbidir.Təxminən 30 yaşında olan bu gənc qısa zamanda zənginləşir və 
həyatını bir arzu ətrafında qurur: beş il əvvəl ayrıldığı Deyziyə qovuşmaq. Bir gün Deyzinin onun imarətinə 
gəlməsi məqsədilə  həftə sonları böyük əyləncə məclisi təşkil edir.Məclisdə fərqli statusdan insanlar iştirak 
edir, lakin onların az qismi Qetsbini tanıyır, tanıyanlar isə ona tərəf getməyə çəkinir.Qetsbi sevdiyi qadını əldə 
etmək üçün belə bir cəmiyyətdə status əldə etməlidir.Bir gün Nik bu məclisə dəvət alır və o gündən etibarən 
Qetsbi ilə dost olurlar. Deyzi ilə Qetsbinin ayrılmağına əsas səbəb məhz pul olub.İndi isə Qetsbi artıq 
zəngindir. O Nik vasitəsilə Deyzi ilə görüşür, həm də öz malikanəsində. Deyzi artıq tez-tez bu imarətdə qonaq 
olur.Romanın baş qəhrəmanı əmindir ki, Deyzi yenə onu sevir.Çünki sevilməməsi üçün tək səbəb pul idi. 
Yazıçı özü də gənc ikən yoxsulluq səbəbilə qovuşa bilmədiyi sevgilisinə məşhurlaşdıqdan sonra qovuşur. 

Hekayənin sonu daha dramatik bir tərz alır. Deyzi Kül vadisindən keçərkən Mirtlini maşınla  vurur.Tom və 
Deyzi hər zamankı kimi pulun arxasında gizlənərək qaçırlar. Qetsbi isə Deyzinin onun seçəcəyini düşündüyü 
bir anda Tomun verdiyi yalan ipucu nəticəsində Vilson tərəfindən öldürülür. Deyzi bütün həyatını ona həsr 
etmiş insanın cənazəsinə belə gəlmir. Möhtəşəm məclislər verən adamın cənazəsinə sadəcə Nik və atası qatılır. 
Romanda diqqət çəkən məsələlərdən biri də Kül vadisidir.  Vest Eqqlə Nyu-York arasında yerləşən Kül 
vadisində Corc Vilson və Mirtl Vilson yaşayır. Corc buradakı qaraj və yanacaq stansiyasını idarə edir. Vest 
Eqqlə Nyu –York arasındakı bu vadidən statusundan asılı olmayaraq hər kəs keçməyə məcburdur. Fitscerald 
cəmiyyətin təzyiqini dr. Ekleburgun asdığı posterlə göstərir-görməyən mavi gözlərlə mənzərəyi seyredən kor 
adamın posteri. “ Dr. T. J. Eckleburgun gözləri iridi,retinası isə bir metr; bu gözlər bir üzün üzərindən deyil, 
böyük sarı eynək arxasından baxardı dünyaya” (6; 35) Romanda baş verən bütün hadisələri bu gözlər görür. 
Burada bəzi detallarla Fitzcerald Amerikan arzusunun saxta olduğunu vurğulayır və bu fikir üzərində 
qəhrəmanın faciəsi inşa edilir.Qetsbi əslində çevik , bacarıqlı insandır, qısa müddətdə böyük bir sərvət əldə 
edir, lakin məqsədi onun həyatının sonunu gətirir- yoxsul olduğu üçün ondan ayrılan bir qızın diqqətinin cəlb 
etmək. Və Deyzi Qetsbini yox, onun özü tərəfindən yaradılmış imicini sevir. Yazar tərəfindən vurğulanmış 
ikinci bir məsələ- cəmiyyətdəki “əxlaq” azadlığıdır.Kitabın yarısından çoxunda xəyanətdən danışılır. Tom 
Deyziyə xəyanət edir, Mirtl Corca xəyanət edir, Deyzi Tomla yaşamaq istəyir, lakin Qetsbini sevir.Bu XX 
əsrin reallığı idi, yazıçı lüks həyatın ikiüzlülüyünü müşahidə nəticəsində yazmışdır və bu əsərlə “ yüksək 
cəmiyyətin” əslində çürümüş cəmiyyət olduğunu göstərir. 

Eyni zaman, müxtəlif məkanda yazılmış hər iki əsər cəmiyyətdəki problemləri əks etdirir.Bir cəmiyyətdə 
mövhumat və cəhalətdən doğan problemlər, digər-zahirən inkişaf etmiş mühitdə isə  
mənəviyyatsızlıq,riyakarlıq,pul hərisliyi ilə qarşılaşırıq. 
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XÜLASƏ 

Açar sözlər: beynəlxalq təcrübə, mentor xidməti, eksperiment metodu, tədris prosesi, təhsildə eksperiment 
metodu. 

Tədrisdə yeniliklərin tətbiqi dedikdə, ilk əvvəl müəllim hazırlığının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu 
baxımdan müəllimlərdə yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı müxtəlif seminar və layihələr Təhsil 
İslahatları çərçivəsində həyata keçirilməkdədir. Belə ki, ADPU-nun Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin “Müasir təlim 
texnologiyalarının tətbiqinə və beynəlxalq təcrübəyə  əsaslanan yeni məzmunlu təhsil üzrə metodiki 
tədqiqatın aparılması, nəticələrə dair təkliflərin verilməsi və həyata keçirilməsi” adlı pilot layihəsi 02 aprel 
2021-ci il tarixində ADPU-nun rektoru professor C.M.Cəfərovun təsdiqi, Elm və innovasiyalar üzrə prorektor  
professor A.D.Zamanovun razılığı ilə ali məktəblərdə təlimlərdə əldə edilmiş ilkin peşəkar bilik və bacarıqların 
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müəllimlərə metodiki istiqamət və tövsiyələrin verilməsinə dair mentor 
xidmətinin təşkili nəzərdə tutulmuşdur.  

Layihə ADPU-nun Tarix-Coğrafiya fakültəsində həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda eyni adlı layihə Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyinin təstiqi ilə  ADPU-nun Filologiya fakültəsində tətbiq edilməkdədir. 

Professor və müəllim heyətinin arzu və təklifləri nəzər alınaraq 7-14 fevral 2022-ci il tarixində “Müasir təlim 
texnologiyalarına və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni məzmunlu təhsilin ADPU-da tətbiqi” layihəsinin 
“Mentorluq fəaliyyətinin tətbiqi nəticəsində tədqiqata əsaslanan məzmunun həyata keçirilməsi” istiqamətində 
ETM-in Tətbiqi Tədqiqatlar bölməsinin müdiri dosent Gülşən Novruzova təlim təşkil etmişdir. Təlimdə iştirak 
etmiş müdavimlər ev tapşırığı olaraq açıq dərs nümunələri hazırlayıb təqdim etmişlər. 

Layihənin həyata keçirilməsində eksperiment metodun tətbiqilə tədris prosesində obyekt-subyekt 
münasibətləri və fəaliyyəti haqda ümumi mənzərə öyrənilmişdir. 

Eksperimental tədqiqatlar – elmi araşdırmaların aparılması və ya praktiki təcrübə əsasında əldə olunmuş 
biliklərə əsaslanan və insanın həyat və sağlamlığının qorunmasına yönələn elmi fəaliyyət nəzərdə tutulur. 

Tədris prosesində nəzərdə tutulmuş sahəninin mövcud vəziyyətini öyrənmək və təkmilləşdirmək məqsədi ilə 
eksperiment metodun əhəmiyyəti böyükdür. Təhsildə eksperiment metodu 3 istiqamətdə aparılır: 
müəyyənləşdirici eksperiment, öyrədici eksperiment, yoxlayıcı eksperiment. Təhsildə eksperiment metodunun 
tətbiqi nəzərdə tutulan innovativ üsul və vasitələrin tətbiqinə və inkişafına səbəb olur. Ali məktəbdə pedaqoji 
təhsilin problemlərinin öyrənilməsində müşahidələrimiz və yoxlayıcı anket sorğuları (müəllim və tələbələr 
arasında) əsasında həyata keçirilmişdir.  

ADPU-nun Filologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrilə keçirilmiş anket sorğuları əsasında praktik 
nəticələrin əldə olunması və təhsil prosesinə uyğunlaşdırılması haqqında fikir söyləməyimizə imkan verir. 

 

SUMMARY 

Keywords: international experience, mentor service, experimental method, teaching process, experimental 
method in education. 
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When we say the introduction of innovations in teaching, first of all it is meant to improve teacher training. In 
this regard, various seminars and projects related to the application of new training technologies to teachers 
are being implemented within the framework of Education Reforms. Thus, on April 2, 2021, ADPU Rector 
Professor With the approval of C.M. Jafarov and the approval of Vice-Rector for Science and Innovations 
Professor A.D. Zamanov, it is planned to organize a mentor service to provide methodological directions and 
recommendations to teachers in order to improve the initial professional knowledge and skills acquired in 
training in higher schools. 

The project was implemented in the Faculty of History and Geography of ADPU. Currently, the project with 
the same name is being implemented in the Faculty of Philology of ADPU with the approval of the Ministry 
of Education of the Republic of Azerbaijan. 

Taking into consideration the wishes and suggestions of the professors and teaching staff, on February 7-14, 
2022, the project "Implementation of research-based content as a result of the application of mentoring 
activities" of the project "Implementation of new content education based on modern learning technologies 
and international experience" of the ETM Associate professor Gulshan Novruzov, head of the Applied 
Research department, organized the training. Attendees who participated in the training prepared and presented 
open lesson examples as homework. 

By applying the experiment method in the implementation of the project, a general picture of object-subject 
relations and activity was studied in the educational process. 

Experimental researches are scientific activities based on the knowledge gained on the basis of conducting 
scientific research or practical experience and aimed at protecting human life and health. 

In order to learn and improve the current state of the field in the educational process, the importance of the 
experiment method is great. The experimental method in education is carried out in 3 directions: a determining 
experiment, an educational experiment, and a checking experiment. The application of the experimental 
method in education leads to the application and development of the intended innovative methods and tools. 
The study of the problems of pedagogical education in the higher school was carried out on the basis of our 
observations and verification questionnaires (between teachers and students). 

It allows us to express an opinion about the practical results obtained and adaptation to the educational process 
based on the questionnaire surveys conducted with the teachers and students of the Faculty of Philology of 
ADPU. 

 

TAM MƏTN 

Açar sözlər: beynəlxalq təcrübə, mentor xidməti, eksperiment metodu, tədris prosesi, təhsildə eksperiment 
metodu. 

Tədrisdə yeniliklərin tətbiqi dedikdə, ilk əvvəl müəllim hazırlığının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu 
baxımdan müəllimlərdə yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı müxtəlif seminar və layihələr Təhsil 
İslahatları çərçivəsində həyata keçirilməkdədir. Belə ki, ADPU-nun Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin “Müasir təlim 
texnologiyalarının tətbiqinə və beynəlxalq təcrübəyə  əsaslanan yeni məzmunlu təhsil üzrə metodiki 
tədqiqatın aparılması, nəticələrə dair təkliflərin verilməsi və həyata keçirilməsi” adlı pilot layihəsi 02 aprel 
2021-ci il tarixində ADPU-nun rektoru professor C.M.Cəfərovun təsdiqi, Elm və innovasiyalar üzrə prorektor  
professor A.D.Zamanovun razılığı ilə ali məktəblərdə təlimlərdə əldə edilmiş ilkin peşəkar bilik və bacarıqların 
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə müəllimlərə metodiki istiqamət və tövsiyələrin verilməsinə dair mentor 
xidmətinin təşkili nəzərdə tutulmuşdur.  

Layihə ADPU-nun Tarix-Coğrafiya fakültəsində həyata keçirilmişdir. Hal-hazırda eyni adlı layihə Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyinin təstiqi ilə  ADPU-nun Filologiya fakültəsində tətbiq edilməkdədir. 

Professor və müəllim heyətinin arzu və təklifləri nəzər alınaraq 7-14 fevral 2022-ci il tarixində “Müasir təlim 
texnologiyalarına və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni məzmunlu təhsilin ADPU-da tətbiqi” layihəsinin 
“Mentorluq fəaliyyətinin tətbiqi nəticəsində tədqiqata əsaslanan məzmunun həyata keçirilməsi” istiqamətində 
ETM-in Tətbiqi Tədqiqatlar bölməsinin müdiri dosent Gülşən Novruzova təlim təşkil etmişdir. Təlimdə iştirak 
etmiş müdavimlər ev tapşırığı olaraq açıq dərs nümunələri hazırlayıb təqdim etmişlər. 
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Layihənin həyata keçirilməsində eksperiment metodun tətbiqilə tədris prosesində obyekt-subyekt 
münasibətləri və fəaliyyəti haqda ümumi mənzərə öyrənilmişdir. 

Eksperimental tədqiqatlar – elmi araşdırmaların aparılması və ya praktiki təcrübə əsasında əldə olunmuş 
biliklərə əsaslanan və insanın həyat və sağlamlığının qorunmasına yönələn elmi fəaliyyət nəzərdə tutulur. 

Tədris prosesində nəzərdə tutulmuş sahəninin mövcud vəziyyətini öyrənmək və təkmilləşdirmək məqsədi ilə 
eksperiment metodun əhəmiyyəti böyükdür. Təhsildə eksperiment metodu 3 istiqamətdə aparılır: 
müəyyənləşdirici eksperiment, öyrədici eksperiment, yoxlayıcı eksperiment. Təhsildə eksperiment metodunun 
tətbiqi nəzərdə tutulan innovativ üsul və vasitələrin tətbiqinə və inkişafına səbəb olur. Ali məktəbdə pedaqoji 
təhsilin problemlərinin öyrənilməsində müşahidələrimiz və yoxlayıcı anket sorğuları (müəllim və tələbələr 
arasında) əsasında həyata keçirilmişdir.  

ADPU-nun Filologiya fakültəsinin müəllim və tələbələrilə keçirilmiş anket sorğuları əsasında praktik 
nəticələrin əldə olunması və təhsil prosesinə uyğunlaşdırılması haqqında fikir söyləməyimizə imkan verir. 

Layihə çərçivəsində hər iki fakültənin müəllim və tələbələri arasında müəyyənləşdirici ekserimental metoda 
əsaslanan anket-sorğular keçirilmiş, ETM-in Tətbiqi tədqiqatlar bölməsinin müdiri, dosent Novruzova Gülşən 
tərəfindən “Müasir təlim texnologiyalarına və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni məzmunlu təhsilin 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tətbiqi” layihəsinin “Mentorluq fəaliyyətinin tətbiqi nəticəsində 
tədqiqata əsaslanan məzmunun həyata keçirilməsi” istiqamətində müəllimlərə təlim  təşkil edilmişdir. Təlim 
zamanı yoxlayıcı və öyrədici eksperiment metodu istiqamətində müasir təlimin qarşısında duran məqsəd və 
vəzifələr təhlil olunmuş, müəllimlər sonda nümunəvi dərs icmalları hazırlamışlar. Məqsəd ali məktəb 
müəllimlərinin auditoriyada ənənəvi tədris “boryer”indən kənara çıxıb innovativ dərs mühitinin təşkil 
edilməsinə zəmin yaratmaq olmuşdur.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi mövcud tədrisdəki vəziyyəti müəyyən etmək müəyyənləşdirici eksperiment 
metodundan istifadə edərək  müəllimlərlə aşağıdakı anket-sorğu keçirilmişdir: 

27 dekabr 2021-ci il tarixdə ADPU-nun  ETM-in Tətbiqi Tədqiqatlar bölməsinin müdiri, dosent Gülşən 
Novruzovanın tərtib etdiyi suallar əsasında Azərbaycan dili və onun tədrisi  texnologiyaları kafedrasının  
professor və müəllim heyəti  ilə sorğu keçirdik. Kafedrada 32 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir. Sorğuda 18 
nəfər müəllim iştitak etmişdir. Onlardan 1 nəfər professor, 8 nəfər dosent, 1 nəfər baş müəllim, 8 nəfər müəllim 
vəzifəsində çalışır. 

Sorğu 11 sualdan ibarət tətib olunmuşdur.  Müəllimlər anket sorğusunun suallarını aşağıdakı kimi 
cavablandırmışlar: 

Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı hansı təlimlərdə iştirak etmisiniz sualına  17  nəfər (95 
% )  cavablandırmışdır.  Təhsil Nazirliyi və Universitet rəhbərliyi tərəfindən keçirilən “Kompüter proqramları 
və müasir təlim texnologoyalarının tətbiqi yolları” adlı, İnklüziv təhsil üzrə, Moodle Koordinasiya Mərkəzinin 
keçirdiyi, MİMİO kimi elektron lövhələrin idarə olunması bağlı, fəal təlim və Kurikulumla əlaqədar, 
MİCROSOFT TEAMS və s. təlimlərdə iştirak etdiklərini qeyd etmişlər,   1 nəfər (5 % ) isə sualı 
cavablandırmamışdır. 

Fəaliyyətinizdə müasir təlim metodlarından  istifadə edirsinizmi? Əgər edirsinizsə, bunun əhəmiyyətini 
nədə görürüsünüz  sualını  18 nəfər  (100 % ) “bəli” cavabı ilə yanaşı  fəal təlim metodlarından istifadə 
zamanı yeni informasiyaların tələbələrə ötürülməsi, tələbələrin dərsə və keçirilən ixtisasa marağının artmasına, 
fənlərin mənimsənilməsində fəallığın təmin edilməsinə səbəb olduğunu, nəzəri  və praktik bacarıqların 
formalaşdırılmasının əhəmiyyətindən bəhs etmişlər.  

Tələbələrinizin  aldıqları  təhsilləri ilə  bağlı  maraq  və  ehtiyaclarını  necə   müəyyən edirsiniz sualına 
diaqnostik qiymətləndirmə apardıqlarını və bu zaman yaranan suallar, vaxtaşırı söhbətlər, sorğu-anket, seminar 
məşğələlərdə, müsahibə və müşahidə əsasında tələbələrin maraq və ehtiyaclarını müəyyənləşdirdiklərini 
cavablandırmışlar. 

Fəaliyyətinizdə  hansı  tədqiqat  metodlarından  istifadə  edirisiniz sualına mövzunun, fənnin xarakterinə 
uyğun gələn ənənəvi və fəal təlim metodlarından istifadə etdiklərini vurğulamışlar: müqayisəli tarixi metod, 
səhnələşdirmə, müşahidə, BİBÖ, Venn diaqramı, əqli hücum, nəzəri təhlil,  izahetmə-əyani və ya 
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məlumatvermə-mənimsəmə metodu, reproduktiv metod, problemli şərh metodu, qismən axtarış və ya evristik 
metod, tədqiqat metodu, metodik ədəbiyyatların təhlili. 

Yeni təlim texnologiyalarına dair hansı bilik və bacarıqları əldə etmək istərdiniz sualına   18 nəfər  (100%  
) “bəli” cavabına açıqlamasında müasir dövrlərdə istifadə olunan ən yeni təlim texnologiyaları ilə bağlı bilik 
və bacarıq əldə etmək, fəal təlimin tətbiqi ilə yenilikəri öyrənmək, informasiya texnologiyalarından daha geniş 
istifadə etmək bacarığımı daha da artırmaq, tədrislə bağlı olan bütün yeni bilik və bacarıqları öyrənmək, 
Mikrosoft Teams proqramını, ağıllı lövhədən istifadə bacarıqlarına yiyələnmək, ödənişsiz dil kurslarının təşkil 
olunması  kimi istəklərini yazmışlar. 

Təlim prosesini müasir tələblər əsasında qurmaq üçün İKT-dən istifadə bacarıqlarına  yetərincə  
sahibsinizmi sualına 18 nəfər (100%) “bəli” cavabı veriblər ki, müəllimlərin müxtəlif bacarıq səviyyəlirini 
müşahidə edirik: “yaxşı”, “orta”, “potensialıma sığana qədər”, “dərsdə istifadə edəcək qədər bacarığa sahibəm, 
lakin universitetimizdə bütün auditoriyalarda İKT-dən istifadənin mümkün olmaması bu bacarıqları tətbiq 
etməyimizə imkan vermir” fikrini vurğulayıblar. 

ADPU-nun professor-müəllim heyətinin peşəkar kompitensiyalarının təkmilləşdirilməsi baxımından 
fərdi  və  ya  qruplarla (onlayn və ya əyani) dəstək almağı düşünürsünüz? sualına 17 nəfər (95%) “bəli” 
cavabının açıqlamada onlayn və əyani, qrup şəklində, təşkilinin olmasını qeyd etmişlər. 1 nəfər (5%) suala 
cavab yazmamışdır. 

Professor-müəllim heyətinin peşəkarlığının yüksəldilməsi üçün yeni nə təklif edərdiniz? sualına 18 nəfər 
(100%) cavablandırmışdır. Aşağıdakı ümumiləşmiş təklifləri diqqətinizə çatdırıram: 

1. Müəllimlərin İKT bacarıqlarını yüksəltmək 

2. Elmi seminarların, təlim və vebinarların təşkil edilməsi (ona dair sınaq dərslərin keçirilməsi) 

3. Ödənişsiz dil kurslarının keçirilməsi 

4. Qloballaşan təhsil sisteminin ən müsbət yeniliklərinə dair təlimlər 

5. Müəllimlərin fəaliyyətini stimullaşdırılması məqsədi ilə onların yaradıcılıqlarını işıqlandıran mütaliə 
xarakterli elmi diskusiyaların təşkili 

Professor-müəllim heyətinin peşəkarlığını yüksəltmək üçün  verilən təkliflər: 

1.Müəllimlərin  peşəkarlığını artırmaq məqsədilə müasir təlim texnologiyalarında olan yeniliklər, İKT  və 
TEAMS proqramı üzrə  mükəmməl bilik və bacarıqlar əldə edilməsi üçün təlimlərin keçirilməsi; 

2.Müəllimləri müxtəlif xarici universitetlərə kurslara göndərmək; 

3.Müasir təhsil innovasiyaları ilə müəllimləri daha dərindən tanış etmək üçün ardıcıl təlimlər keçirmək; 

4. Müəllim-tələbə münasibətlərinə yeni baxış yaratmaq, tələbələrin arzu və istəklərini nəzərə almaq; 

Qeyd: Keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən müəllimlərin rəy və təkliflərinin nəzərə alınması işin səmərəsini 
artırardı. Belə ki, müəllimlərin  peşəkarlığını artırmaq məqsədilə müasir təlim texnologiyalarında olan 
yeniliklər, İKT  və TEAMS proqramı üzrə  mükəmməl bilik və bacarıqlar əldə edilməsi üçün təlimlərin 
keçirilməsinə şərait yaradılması  onların tələbatının ödənilməsinə səbəb olardı. 

Müəllimlərin  peşəkarlığını artırmaq məqsədilə müasir təlim texnologiyalarında olan yeniliklər, İKT  və 
TEAMS proqramı üzrə  mükəmməl bilik və bacarıqlar əldə edilməsi üçün təlimlərin keçirilməsinə şərait 
yaradılması  onların tələbatının ödənilməsinə səbəb olardı. 

Filologiya fakültəsinin tələbələri arasında da anket sorğu keçirilərək qarşlıqlı obyekt-subyekt (müəllim-şagird) 
münasibətləri öyrənilmişdir. Aşağıdakı sorğu nümunəsininə diqqət yetirək: 

1804B qrupunda 30 tələbədən 1-i sorğunu cavablandırmamışdır. Tələbələr təqdim olunmuş suallara əsasən 
aşağıdakı kimi cavablandırmışlar: 

1. Dərs  zamanı  sizin  maraq  və  ehtiyaclarınız   müəllimləriniz    tərəfindən  necə öyrənilir? Sualına 
cavab - sual-cavab yolu ilə; maraq və ehtiyaclarımı müəllimə söyləmirəm; sorğu-sual; qrup müzakirələri 
yolu ilə öyrəndiklərini  diqqətə çatdırmışlar.  
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2. Fənlərin  tədrisində məzmunla bağlı  çətinlikləriniz var? Əgər varsa hansı fənlərdir? Sualını 
tələbələrin bir çoxu ədəbi tənqid fənnindən çətinlik çəktiklərini qeyd etmişlər. Bəziləri heç bir çətinlik 
yoxdur; məzmunla bağlı çətinlik çəkərkən araşdırıb aradan qaldırmağa çalışıram; əsasən kurikulum 
fənnindən çətinliklərim olub; Demək olar ki yoxdur, çünki proqram tam fənni əhatə edir və çox 
yüngülləşdirilib kimi müxtəlif cavablar yazmışlar. 

3. Dərslərinizdəki fəaliyyətinizdən razısınızmı? Nə üçün? Sualına tələbələrin bir çoxu bəli; çox çalışdığım 
üçün; dərslərimdəki fəaliyyətimdən razıyam; bəli, razıyam; dərslərin çətinliyindən asılı olmayaraq hər dərs 
mövzusuna hazır olduğum üçün müəllimlərim həmişə məni nümunəvi tələbə kimi yadda saxlayır - tərzdə 
cavab vermişlər. 

4. Müəllim-tələbə münasibətlərinizi  qiymətləndirin. Sualına tələbələrin əksəriyyəti müəllim-tələbə 
münasibətinin monoton olmasını; bəziləri yaxşı; bəzi müəllimlərimiz sinifdə tələbələr arasında bərabər 
imkanların yaradılması prinsipini pozurlar, hər tələbəyə eyni ədaləti göstərmirlər; standart, bir çox 
müəllimlər sadəcə dərsi dərs olaraq görür, ancaq dərs təkcə elmi məlumatlari tələbələrə, şagirdlərə ötürmək 
deyil. Müəllim şagirdi,tələbəni başa düşməli, onun həyatda daha uğurlu nəticə əldə etməyinə kömək 
olmalıdır kimi narazı cavablara da rast gəlinir. Amma, bəzi müəllimlər tələbələrə bərabər münasibət 
göstərməsi nəticəsində böyük rəğbət  qazandığı da vurğulanıb. Haqlı qiymətləndirmə, biliyin çatdırması 
üçün tələbəyə sərbəst şərait yaradılması cavbına,  olduqca yaxşı, anlayışlı müəllimlərimiz var; bizim şəxsi 
düşüncələrimizi, fikirlərimizə hörmətlə yanaşıb, bizə dəstək olan müəllimlərimiz var- cavbları da qeydə 
alınmışdır. 

5. Fənlərin tədrisində hansı  müasir  təlim metodları  ilə tanış olmusunuz? Sualına tələbələr BİBÖ, 
klaster, diskussiya, diskussiya, beyin həmləsi metodları; proyektorlardan, təqdimatlardan istifadə edərək 
öyrəndiklərini vuğulamışlar. 

6. Fənlərin tədrisi zamanı  hansı  bacarıqları  əldə  etmisiniz? Sualı - ünsiyyət, sürətli yazma, fikirlərini 
səlis və əsaslı şəkildə ifadə etmə bacarığı, düşüncələri yanlış olsa belə fikrini deməkdən çəkinməmək; fərdi 
və qruplarla işləmə bacarığı; Əsl pedaqoq kimi yetişmə bacarığı; ixtisası üzrə peşəkar təlim aldığı; 
kurikulum fənni sayəsində yeni təlim metodunu tam mənimsədiyi, psixologiya fənnindən şagirdlərlə necə 
davranacağı, onlara necə yanaşacağı bacarıqlarının əldə olunması tələbələrimiz tərəfindən 
cavablandırılmışdır. və.s 

7. Sizcə  hansı təlim  metodlarının  tətbiqi  zamanı  bacarıqlar  əldə edilir? Sualını tələbələr - fəal 
(interaktiv) təlim metodları, məlumatların müzakirəsi; diskussiya, sinektika, debat metodlarında 
digərlərinin fikirlərinə hörmət etmək və diqqətlə qulaq asmaq bacarıqları formalaşır, müasir təlim metodları 
daha çox köməklik göstərir- cavabları ilə dəyərləndirmişlər. 

8. Təhsilinizdə  əldə  etdiyiniz  bilik və bacarıqlarınızı  harada tətbiq edirsiniz? Sualını isə maraqlı cavblar 
vermişlər: İmtahanlarda, təcrübədə; günəlik həyatda; öz ixtisas fənlərimin verdiyi bacarıqları evdə kiçik 
qardaşımın dərslərilə məşğul olarkən; Universitetdə ictimai işlərdə nitq mədəniyyətinin verdiyi bilik və 
bacarıqlardan istifadə edirəm.  

9. Təhsilinizə dair gözləntilərinizi, təklif və tösiyələrinizi bildirin. Bu sualla bağlı tələbələrimiz aşağıdakı 
müxtəlif tərzdə gözləntilər, təklif və tövsiyyələr vermişlər: 

 Əzbərçiliyə gərək olmayan bir təhsil sistemi daha yaxşı olardı;  

 Gələcəkdə yaxşı nailiyyətlər əldə etmək;  

 Texnoloji cəhətdən təhsil müəssissləri silahlandırılmalıdı, müxtəlif vəsait istənilən zaman əlçatan olsun deyə;  

 Gözləntilərim gün keçdikcə müasir texnologiyalardan istifadənin çoxalmasıdır.  

 Distant təhsil bizi bir qədər irəli apardı, amma bu bacarıqlarımızı daha da təkmilləşdirməyə ehtiyac var;  

 gənc müəllim kollektivi təhsildə daha uğurlu nəticələr verə bilər;  

 Müəllimlərin daha obyektiv olmasını və dərs zamanı robot yox insan olduğunu bilsinlər. 

Layihədə eksperiment metodun növlərindən istifadə edərək sorğunun keçirilməsində məqsəd müəllim-tələbə 
münasibətlərinin pedaqoji-psixoloji vəziyyətilə tanışlıq, təlim-tədris zamanı əldə edilən biliklərin hansı 
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dərəcədə həyatilik bacarıq və vərdişlərinə keçid almasını araşdırmaq və obyektin (öyrənənin) gözləntilərini, 
təklif və tövsiyyələrini öyrənməkdən ibarət olmuşdur.  

 

Nəticə 

Təhsil problemlərinin öyrənilməsi, müasir təhsil sistemin əhəmiyyəti və üstün cəhətləri tədqiqata cəlb olunaraq 
pedaqoji təhsilin inkişafında zəruri yer tutan eksperiment metodun mahiyyəti və ali məktəbdə - ADPU-nun  
Filolgiya fakültəsinin müəllim və tələbələri ilə keçirilmiş anket sorğusu əsasında tədqiqata əsaslnan yeni 
məzmunlu təhsil  üzrə metodiki tədqiqat aparılmış, nəticələrə dair təkliflər hazırlanmış və həyata 
keçirilməkdədir.   
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2. Əlizadə Ə.Ə., Əlizadə H.Ə. (2010). Pedaqoji psixologiya. Bakı, ADPU. 
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PLANLAŞDIRMA TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN  İDARƏOLUNMASININ  
FUNKSİYALARINDAN BİRİ KİMİ 

PLANNING AS ONE OF THE FUNCTIONS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT 

 

Zoya Velibayova 

Baku, ADPU 

 

ÖZET 

Elmi məqalə hazırda tədris müəssisələrinin işini, məktəb tədbirlərinin hazırlanmasını və keçirilməsini, 
müəssisə rəhbərinin, onun müavinlərinin işini, valideynlərlə və “risk qrupu”na daxil olan uşaqlarla işi, 
müəllimlərin ixtisasartırmasını, fənn metodbirləşməsinin, uşaq təşkilatı rəhbərinin, sinif rəhbərinin, Pedaqoji 
şuranın işini nizama salan planlaşdırma ilə bağlıdır. Burada məktəb işinin planlaşdırılmasında üç növ plan-
cari, illik və perspektiv plan və onların mahiyyəti, həyata keçirilmə yolları öz əksini tapmışdır. Müəllimlərin 
nəzarətinə cari, dövri, yekun nəzarət, nəzarətin məqsədi, məqsədə verilən tələblər, planın mərhələləri 
dəqiqliyiilə göstərilmişdir. Planın əhatəsinə, müddətinə, istifadəsinə, mövzularına görə növləri burada 
tədqiqata cəlb olunmuşdur. Hər üç plan ( strateji, taktiki və əməliyyat)və onların  bir-biri ilə əlaqəli şəkildə 
tərtib olunma qaydaları və müddəti izah olunmuşdur. Təşkiletmə, təşkiletmənin vəsifəsi,  icra olunacaq işlərin 
müəyyənləşdirilməsi, qruplaşdırılması, ayrı-ayrı şəxslərin səlahiyyət dairələrini və onların məsuliyyətlərinin 
əlaqələndirilməsi, habelə fəaliyyət mühitinin yaradılması prosesi açıqlanmışdır.  Planlaşdırma və təşkilatçılıq 
prosesləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə göstərilmişdir. 

İdarəetmə proses kimi planlaşdırma, təşkiletmə, aparıcılıq, qiymətləndirmə və monitorinq kimi funksiyalarla 
yanaşı nəzarət funksiyası da məktəbdə təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, yeni təlim 
metodlarından istifadə edilməsinə maddi-texniki imkanlardan və məktəb avadanlığından səmərəli istifadəyə, 
qabaqcıl təcrübənin yayılmasına, məktəbin valideynlərə və əlaqəli təşkilatlarla əlbir fəaliyyətinə, məktəbdə 
sağlam pedaqoji mühitin yaradılmasına, kollegial orqanların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə və 
tənzimlənməsinə, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə və s. fəaliyyət sahələrinin həyata keçirilməsində 
mühüm funksiyalardan biri kimi öyrənilmişdir. 

Açar Sözlər: idarəetmə, planlaşdırma, nəzarət, fəaliyyət, məqsəd,təşkiletmə 

 

ABSTRACT 

The scientific article currently regulates the work of educational institutions, preparation and holding of school 
events, the work of the head of the institution, his deputies, work with parents and children at risk, teacher 
training, subject methodological association, children's organization head, class teacher, Pedagogical Council. 
related to planning. Here, three types of plans - current, annual and long-term plans and their essence, ways of 
implementation are reflected in the planning of school work. Current, periodic, final control over the control 
of teachers, the purpose of the control, the requirements for the purpose, the stages of the plan are specified. 
The types of the plan according to the scope, duration, use and topics are involved in the research here. All 
three plans (strategic, tactical and operational) and the rules and timing of their interrelationships are explained. 
The organization, the mission of the organization, the process of defining and grouping the work to be 
performed, the coordination of the powers of individuals and their responsibilities, as well as the process of 
creating an environment of activity were announced. The relationship between planning and organizational 
processes is shown. 

In addition to functions such as planning, organization, leadership, assessment and monitoring as a 
management process, the control function is also used to improve the quality of school education, the use of 
new teaching methods, the effective use of material and technical resources and school equipment, the 
dissemination of best practices. activities, creation of a healthy pedagogical environment at school, 
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coordination and regulation of the activities of collegial bodies, assessment of student achievements, etc. 
studied as one of the important functions in the implementation of areas of activity. 

Keywords: management, planning, control, activity, purpose, organization 

 

Kollektiv nəinki təşkil olunmalı, həm də “öz-özünü təşkil etməlidir”, yəni kollektiv öz fəaliyyətinin subyektinə 
çevrilməlidir. Gələcək hadisələri, prosesləri öncə görmədən, bilmədən məqsədyönlü və səmərəli idarə etmək 
çətindir. Ona görə də pedaqoji planlaşdırma və bu prosesə uyğun gələn çoxsaylı sənədlər, planlar yarandı. 
Hazırda tədris müəssisələrinin işini, məktəb tədbirlərinin hazırlanmasını və keçirilməsini, müəssisə rəhbərinin, 
onun müavinlərinin işini, valideynlərlə və “risk qrupu”na daxil olan uşaqlarla işi, müəllimlərin 
ixtisasartırmasını, fənn metodbirləşməsinin, uşaq təşkilatı rəhbərinin, sinif rəhbərinin, Pedaqoji şuranın işini 
plansız təsəvvür etmək çox çətindir. Yaxşı düşünülmüş planlaşdırma məktəbin pedaqoji kollektivi və xüsusilə, 
müdriyyətin məqsədyönlü fəaliyyəti və səmərəli işinin təşkilinin vacib şərtlərindəndir. N. Kazımov 
yazır:”Pedaqoji prosesə rəhbərlik bir çox təşkilati məsələlərin həllini də nəzərdə tutur. Məktəbdaxili nəzarətin 
təşkili, dərs cədvəlinin tərtibi, məktəbdə təlim-tərbiyə işinin planlaşdırılması, tədris rejiminin yaradılması və 
ona əməl edilməsi, müəllimlərin vaxtaşırı attestasiyadan keçirilməsi, ictimaiyyətlə və hakimiyyət orqanları ilə 
birgə işin tənzimlənməsi və s. tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi bu cür təşkilati məsələlərdir“ (2, 
s.418). 

Planlaşdırma sözün geniş mənasında proqnozlaşdırma, proqramlaşdırma və işçi planının hazırlanmasından 
ibarətdir. P. Əliyev belə hesab edir ki, “Planlaşdırma-hər hansı təhsil müəssisəsinin uğurunun əsas şərtidir və 
təhlil, proqnozlaşdırma, məqsədəuyğunluq, planların hazırlanması sistemlərini əhatə edir” (1, s.117). 

İdarəetmə proses kimi planlaşdırma, təşkiletmə, aparıcılıq, nəzarət, qiymətləndirmə və monitorinq kimi 
funksiyaları yerinə yetirir. Bu funksiyalar bir-biri ilə əlaqədə olsalar da, hər biri nisbi müstəqilliyə malik olub, 
əmək fəaliyyətinin konkret növü kimi özlərini biruzə  verirlər. Bunların içərisində ən önəmlisi planlaşdırmadır. 
Plansız hər hansı bir fəaliyyətin uğuru yoxdur. Plan-məqsədə çatmaq üçün gedilən yol və fəaliyyətdir. Başqa 
sözlə, plan gələcəkdə nəyə nail olmaq istədiyinin qərarlaşdırılmasıdır. Deməli, buradan belə çıxır ki, plan 
qərarların cəmidir. Təhsil müəssisəsinin idarəedici şəxslərin bir çoxu planlaşdırmanın mahiyyətini və 
əhəmiyyətini lazımi şəkildə qiymətləndirə bilmirlər, yaxud da planlaşdırmanı bacarmayan məktəb rəhbərləri 
hələ də vardır. Bu işdə onlara lazımi köməklik göstərilməlidir. Plan seçdiyimiz məqsəd və hərəkətlərin düzgün 
nəzarət vasitəsidir. Belə ki, əgər real vəziyyət bizim qurduğumuz plana uyğun deyilsə, deməli, biz istədiyimiz 
nəticəyə nail olmayacağıq. Buna görə, fəaliyyət planını dəyişmək lazımdır. Beləliklə, arzuolunmaz 
dəyişikliklərə vaxtında müdaxilə etmək üçün plan vacibdir. Ə.Kəlbəliyev yazır:”Planlaşdırma təlim-tərbiyə 
işinin kompasıdır”( 3, s.24). 

Planlaşdırma məktəbdə kollegial orqanların (məktəb şurası, pedaqoji şura, metodik şura, direktoryanı 
müşavirə, fənn metodbirləşmələri, azad həmkarlar təşkilatı, şagird özünüidarə orqanları və s. a.) və onların 
fəaliyyətini əlaqələndirir. Planlaşdırma ən mühüm amil olub məktəbi idarə etməyin və ona rəhbərliyin əsas 
tərkib hissəsidir. Planlaşdırma və məktəbə rəhbərlik məsələləri məktəbin müəllim kollektivi ilə razılaşdırılır. 
Ş. Qəribov yazır:”Planlaşdırmada təhsilin demokratikləşdirilməsi, humanistləşdirilməsi, yəni pedaqoji 
texnologiyalar, yeni korreksiya mərhələləri, monitorinqlər, innovasiyalar, fənn kurikulumları və dövlət təhsil 
prinsipləri öz əksini tapır”(4, s.25). Planlaşdırmanın əsasını  əldə olan daxili və xarici informasiyalar təşkil 
edir. Məktəb işinin planlaşdırılmasında üç növ plan-cari, illik və perspektiv plan nəzərdə tutulur. Perspektiv 
plan bir neçə il üşün tərtib olunur. Burada nələr öz əksini tapır? İlk növbədə əvvəlki illərdə görülən işlərin 
təhlili, yeni illər üçün məktəbin ən zəruri vəzifələrinin müəyyən edilməsi, şagird kontingentindəki və sinif 
komplekslərində dəyişiklik, məktəbin inkişafının təşkilati pedaqoji problemi, təlim-tərbiyə işlərini 
təkmilləşdirmənin əsas istiqamətləri, pedaqoji kadrlarla iş, inzibati təsərrüfat işləri və məktəbin maddi texniki 
bazasının gücləndirilməsi. L.N.Qasımova və R. M. Mahmudova yazır:”İdarəetmənin vəzifəsi planlaşdırmaq, 
təşkil etmək və nəzarət etməkdir “( 5, s.494). 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 380 
 

İllik plan məktəbin həyatını özündə əks etdirir və daha çox konkret olur. İllik plan aşağıdakı bölmələrdən ibarət 
olur: 

1.Əvvəlki tədris ilində məktəb işinin təhlili; 

2.Yeni tədris ilində məktəbin vəzifələri; 

3.Ümumi icbari təhsilin həyata keçirilməsi; 

4.Təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

5.Şagirdlərlə sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkili; 

6. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi; 

7.Pedaqoji şuranın işi; 

8.Metodiki işlər, ixtisasartırma və attestasiya; 

9.Elmi nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi; 

10.Məktəbi idarə və məktəbdaxili nəzarət; 

11.Səhiyyə-sağlamlıq işləri; 

12.Təşkilati-təsərrüfat işləri; 

13. Məktəbin maddi bazası. 

Cari planda ayrı-ayrı bölmələrin fəaliyyət proqramları qeyd edilir və yeri gəldikcə illik planda müəyyən 
düzəlişlər aparılır. Cari plаnlaşdırmaya müəllimin tematik və dərs üzrə planları, sinif rəhbərlərinin rüblük və 
illik, məktəb direktoru və onun müavinlərinin həftəlik və aylıq planları daxildir. Məktəbdə təlim-tərbiyə 
kеyfiyyətinin yüksəldilməsində ən zəruri şərt həmin planların əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsidir. Qeyd 
olunan nəzarətlə yanaşı məktəb rəhbərləri il ərzində 40- 50 saat dərs dinləməli və onların pedaqoji təhlilini 
verməlidir.  

Müəllimlərin nəzarətinə cari, dövri, yekun nəzarəti daxil edilir. Cari nəzarəti müəllim hər gün dərsdə təşkil 
edir, sistemli şəkildə şagirdlərin bütün hərəkətlərini-müvəffəqiyyət və nöqsanlarını qeydə alır. Belə nəzarət 
sayəsində müəllim hər bir şagirdi, habelə kollektivi bir tam halında öyrənir. Dövri nəzarət adətən bütöv bir 
mövzu, bölmə başa çatdıqdan sonra aparılır. Yekun nəzarəti isə ilin sonunda kurs tamamlandıqda aparılır. 
Nəzarətdə məqsəd şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin kеyfiyyətini yüksəltmək üçün əhəmiyyətli təkliflər 
hazırlamaqdır, müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinə düzgün istiqamət vərməkdir. Ümumtəhsil məktəblərinin 
illik Fəaliyyət planının tərtibi hazırki dövrdə  təhsil orqanları tərəfindən tənzimlənməyən, məktəbin səciyyəvi 
və fərdi xüsusiyyətlərinə, inkişafına yönələn çoxvariantlı prosesdir. Demək olar ki, heç bir təhsil şöbəsi ( 
idarəsi) ümumtəhsil məktəbinin işinin məzmun və forması qeyd olunmuş vahid sənədə malik deyildir. 
Qanunvericiliyə müvafiq olaraq, məktəb rəhbərliyinin idarəetmə fəaliyyətinin üsul və formalarının seçilməsi 
onların müstəsna səlahiyyətlərindədir. Müasir ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji kollektivin yaradıcılığı 
sayəsində illik Fəaliyyət planı tərtibinin müxtəlif variantlarına rast gəlmək olar. Təcrübə göstərir ki, məktəb 
işinin illik planı ən məqbuludur. Belə plan göstərilən amillərin qoyulmuş məqsədlərin operativ nailiyyəti, yaxın 
və daha uzaq fəaliyyət perspektivini əlaqələndirmək, perspektiv və təqvim planlaşdırmanı uyğunlaşdırmaq, ay 
ərzində icra olunan iş həcmini paylaşdırmaq, müxtəlif ehtiyat növlərinin tətbiqini tənzimləmək, nəzərdə tutulan 
işlərin reallaşması üçün qabaqlayıcı şərtlər yaratmaq, bütün məktəb birliyi iştirakçılarının səylərini 
əlaqələndirməyə  imkan verir. Bundan başqa, məktəb həyatında tədris ili ənənəvi dövrü vaxt müddətidir.  

Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin planlaşdırılması-kollektivin işini asanlaşdırır, dəqiq müəyyənləşdirilməmiş 
işlər aradan qaldırılır, kollektivin birliyi təmin olunur, düzgün istiqamətləndirmə işi həyata keçirilir, 
resurslardan daha səmərəli istifadə olunur.  

Əslində planlaşdırma aşağıdakı suallara cavab verməlidir: 

-plandakı mərhələlər nə zaman yerinə yetirilməlidir? 

-plan necə həyata keçiriləcək. Fəaliyyətin, layihənin və proqramın hazırlanması, sonra strategiyanın, siyasətin, 
metodun və büdcənin məqsədlərə uyğun təşkili nəzərdə tutulmalıdır. 
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-plan harada həyata keçirilməlidir? 

-plan kim tərəfindən həyata keçirilməlidir? 

-planlaşdırmanın həyata keçirilməsinin məqsədi nədən ibarətdir? 

-planın həyata keçirilməsinə sərf ediləcək vəsait nə qədər olmalıdır? 

-planlaşdırmanın həyata keçirilməsinin müddəti və s. 

Planlaşdırma hansı xüsusiyyətləri özündə birləşdirə bilər? 

İlk növbədə planlaşdırma gələcəyə istiqamətləndirilməli, qiymətləndirmə və araşdırmalar aparılmalıdır. 
Planlaşdırmanın məqsəd, risk və fərziyyələrlə əlaqəsi olmalıdır. İdarəedici verəcəyi qərarda məqsədə çatmağı 
görməli, bəzi hipotezlərə (fərziyələrə) söykənməli və müəyyən riskləri nəzərə almalıdır.O çevik olmalıdır.  

Planlaşdırma hansı mərhələlərdən ibarətdir? Baxaq: 

1.Məqsəddən 

2.İmkanların aşkar olunmasından 

3.Uyğun variantların müəyyən olunaraq, qarşılıqlı müqayisəsi və əlaqələndirilməsindən 

4.Uyğun variantın seçilməsindən 

5.Planın həyata keçirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və icrasının yoxlanılmasından 

6.Planın yoxlanılması və qiymətləndirilməsindən. 

Məqsədin müəyyən edilməsi mərhələsində təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi, pedaqoji kollektiv, kollegial 
idarəetmə orqanları tərəfindəm müəyyən edilir. Məqsəd, əslində, pedaqoji kollektivin fəaliyyətini 
yüksəltməklə təlim-tərbiyə sahəsində qarşıya qoyulmuş əsas tələblərin həyata keçirilməsi ilə uğurlar 
qazanılmasından ibarət olmalıdır.  

Təhsil müəssisəsində məqsədin müəyyən olunması aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

-məqsəd aydın və həyata keçirilə bilən olmalıdır; 

-məqsəd dəqiq və konkret ifadə olunmalıdır; 

-kollektivin bütün üzvləri vəzifələrin müəyyənləşdirilməsində birbaşa və ya dolayı yolla iştirak etməlidir; 

-məqsədlər müəssisənin fəaliyyətinin mahiyyətini tam əhatə etməlidir; 

-düzgün müəyyənləşdirilməmiş məqsədlər həyata keçirildikdə müvəffəqiyyət qazanmaq çətin olur; 

-məqsədlər müəssisənin bütün sahələr üzrə fəaliyyətini əks etdirməlidir; 

-təşkilatın üst səviyyəsində ümumi məqsədlər, alt səviyyəsində isə konkret məqsədlər qoyulur; 

-məqsədlərin həyata keçirilməsində iyerarxik sistem nəzərə alınmalıdır.  

Planın növləri: əhatəsinə görə-strateji, taktiki, əməliyyat planları; Müddətinə görə-uzun, orta, qısa dövrlü 
planlar; İstifadəsinə görə tək istifadəlik və davamlı planla; Mövzularına görə ümumi və xüsusi planlar. Strateji 
planlar bütün təşkilatı əhatə edən, təşkilatın əsas hədəflərini ortaya qoyan, təşkilatın sektordakı yerini müəyyən 
edən uzunmüddətli plandır. Bu plan müəssisə rəhbərliyi (üst rəhbərlik) tərəfindən hazırlanır. Məktəbin 
fəaliyyət planı, o cümlədən illik iş planı pedaqoji kollektivin fəaliyyətini göstərən plandır.  

Təşkilati planlara müəssisə bölmələrinin ( ümumitəhsil məktəblərində məktəb şurası, pedaqoji şura, fənn 
metodbirləşmələri, sinif rəhbərləri, məktəb psixoloqu, kitabxanaçı və digər qurumlar) iş planları daxildir. 

Əməliyyat planları təşkilatın strateji planlarında müəyyən edilmiş məqsədə necə çata biləcəyini göstərən 
planlardır. Bu planlar alt rəhbərlik tərəfindən hazırrlanır və istifadə edilir. Strateji planlar uzunmüddətli ( 5 
ildən çox), taktiki ( təşkilati) planlar 1-5 illik,  əməliyyat planları isə aylıq, həftəlik və gündəli olur. 

Hər üç plan ( strateji, taktiki və əməliyyat) bir-biri ilə əlaqəli şəkildə tərtib olunur.  
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Planlaşdırma müəssisənin bütün fəaliyyətlərini istiqamətləndirir, yarana biləcək qeyri dəqiqliyi aradan qaldırır, 
işin təkrar icra edilməsinin qarşısını almaqla vaxt itkisinin qarşısını alır, ayrı-ayrı sahələrə nəzarət etmək üçün 
zəruri standartları müƏyyən edir, qeyri-müəyyənlikləri azaldır. 

 

Təşkiletmə 

 Bu funksiya müəssisənin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi istiqamətlərinin təşkilində mühüm rol oynayır. 
Təşkiletmənin vəzifəsi müəssisədə ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinə və şəxslərə ( müəllimlərə, sinif rəhbərlərinə, 
fənn metodbirləşmə sədrlərinə, valideyn komitəsinin sədrlərinə, şagird özünüidarəetmə orqanlarının 
rəhbərlərinə, Uşaq Birliyinin rəhbərlərinə, məktəb psixoloquna, kitabxanaçı və s.), məktəbin maddio-texni 
imkanlarından səmərəli istifadə etməklə təlim-tərbiyə sahəsində, o cümlədən məktəbin idarə edilməsində 
müvəffəqiyyət qazanılmasına xidmət etməkdən ibarətdir. Təşkiletmə dedikdə, əslində məktəbin qarşısında 
qoyulmuş məqsədə nail olması üçün bütün resurslardan istifadəni, kollektiv üzvləri arasında vəzifələrin 
bölüşdürülməsi və onların nailiyyətlərini düzgün əlaqələndirilməsi, məktəbin demokratik prinsiplər əsasında 
idarə edilməsi prosesi başa düşülür. Bu, həm də icra olunacaq işlərin müəyyənləşdirilməsi, qruplaşdırılması, 
ayrı-ayrı şəxslərin səlahiyyət dairələrini və onların məsuliyyətlərinin əlaqələndirilmnəsi, habelə fəaliyyət 
mühitinin yaradılması prosesidir. İdarəetmə geniş anlayış olsa da, onun funksiyaları ayrı-ayrılıqda deyil, bir-
biri ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir. Hər funksiyanın iş prosesində uğuru və ya uğursuzluğu bir-birinə 
təsir göstərir. Təşkiletmə prosesinin uyğunluğu həyata keçirilməsi üçün düzgün planlaşdırılmanın əhəmiyyəti 
çoxdur. Planlaşdırma və təşkilatçılıq prosesləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə aşağıdakı kimi həyata keçirilir. 

 

Nəzarət 

Nəzarət funksiyası müəssisənin qarşıya qoyulmuş məqsədə çatması üçün bütün resurslara nəzarət edilməsini 
nəzərdə tutur. Nəzarət müəssisənin qarşıya qoyduğu cari və perspektiv məqsədinə çatması sahəsində siyasət 
yeritmək və qərarlar qəbul etmək üçün əsas alətdir. Nəzarət məktəbdə təlim-tərbiyənin keyfiyyətini 
yaxşılaşdırmağa, yeni təlim metodlarından istifadə edilməsinə maddi-texniki imkanlardan və məktəb 
avadanlığından səmərəli istifadəyə, qabaqcıl təcrübənin yayılmasına, məktəbin valideynlərə və əlaqəli 
təşkilatlarla əlbir fəaliyyətinə, məktəbdə sağlam pedaqoji mühitin yaradılmasına, kollegial orqanların 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə və tənzimlənməsinə, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə və s. 
fəaliyyət sahələrinin həyata keçirilməsinə yönəldilməlidir.  

Nəzarət, digər idarəetmə funksiyalarının tamamlayıcısıdır. Belə ki, planlaşdırma mərhələsində müəssisənin 
məqsədlərinə çatması üçün həyata keçiriləcək tədbirlər müəyyənləşdirilir və bu tədbirlərin reallaşdırılması 
üçün lazımi qərar verilir. Təşkiletmə, bu fəaliyyətləri reallaşdırmaq üçün insan və digər resurlar bir araya 
gətirməkdir. Aparıcılıq, bu resurların ən məhsuldar şəkildə istifadə edilməsini həyata keçirməkdir. Nəzarət isə 
əməliyyatların düzgün və vaxtında yerinə yetirilib-yetirilməməsini izləməkdir.  
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ABSTRACT 

The paper focuses on trends in biology education for national security and sustainable development in 
Nigeriat. The paper reviewed historical background of biology education globally with particular emphasis 
on Nigeria. Also highlighted include biology education objectives and curriculum, students' enrolment and 
performance in biology in Nigeria from 2015 to 2020, training of professionals in biology education, 
challenges and prospects in the field of biology education and how to use biology education in promoting 
national security and sustainable development The recommendations that were made among other things 
include; the need to explore opportunities like modern genetic techniques in biology for national security and 
development. 

Keywords: Global trends, Biological Education, National Security,  and Sustainable Development in Nigeria 

 

INTRODUCTION 

Science and technology can be used to provide man's basic needs such as food, clean water, shelter, energy, 
health care, clothing and education. While stressing the roles of science and technology, Nwosu and Nnabuenyi 
(2005) opined that the level of technological know-how of a nation determines it's developmental level and 
viability. .Wikipedia (2019) defined science as the study of natural phenomena and characterized, by the 
possibility of making precise statements which are susceptible to some sort of check proof. On the other hand, 
technology is a systematic knowledge and action, usually of industrial processes but applicable to any recurrent 
activity. These two concepts, science and technology can be further considered as follows. First, science seeks 
to explore knowledge in the universe without restrictions. Science can be seen as a way of looking at and 
finding out a lot about all those things which occur in our environment. 

Mbajiorgu (2003) conceives technology as including the design, adaptation and manufacture of things, 
organization of workers, business, people and customers. Technology goes beyond production of goods as 
people often take it to be. It also involves the process and procedures involved in the production process. 
According to Nwokolo (2002) there are four major components of technology identified which includes: 
techniques, knowledge, organization and products: 

i. The techniques refer to the system of complex physical components (machines and equipment) required to 
produce goods and services. 

ii. The knowledge refers to the know-how and skills applied to the technique (hardware) in order to produce 
goods and services (software). 

iii. The organization refers to the managerial component that is needed to combine the technique and 
knowledge to ensure efficiency in the production process. It also includes the  managerial  ability to 
organize  workers,  management of the  legal, economic and political environment, as well as customers or 
consumers,  

iv. The products of technology are goods and services for the society. 

Wikipedia (2019) defined development as using scientific and technical knowledge to meet specific objectives. 
Development can also mean improvement in human lives as a result of increasing availability of social 
infrastructures such as good roads, health facilities, schools and abundant food production. Development cuts 
across physical, social and economic spheres of human society. There can be no development in an atmosphere 
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of insecurity. According to Wikipedia (2019), security is defined as ensuring safety of lives and properties. 
Security of lives and properties is one of the global challenges in the 21sl century. Whether at home, school, 
work places, so long as safety of lives and properties cannot be guaranteed there can be no meaningful 
development. As such, the need to ensure safety of human lives and properties has been the concern of several 
nations in recent times. The level of insecurity varies from place to place and the dimension depends on the 
nature of factors responsible for such insecurity problems. Reports have shown that causes of insecurity are in 
many parts of the world, these include poverty, religious bigotry, tribalism, greed and bad governance among 
other things. (United Nations, 2008). 

Sarojini (2005) defined biology as a branch of science that involves the study of living things. Living things 
can be classified into two broad groups namely; plants and animals. Some of the branches of biology include: 
genetics, cytology, anatomy, morphology, entomology and parasitology, among others. The subject finds 
application in other disciplines like agriculture, medicine and so forth. The relevance of any programme (in 
this case, the biology education programme) should be coosidered in relation to the benefits of such 
programmes in solving problems like insecurity problem in a society. Thus, in this paper, there is the need to 
explore the use of biological science education in promoting national security and development. 

 

Trends in Biology education in Nigeria 

Science entails knowledge of the universe which includes knowledge of concepts in biology. According to 
Wikipedia (2019), biology is the science of living things in all it's forms and phenomena, especially with 
reference to origin and growth. The subject is divided broadly into two divisions namely; botany (the study of 
plants) and zoology (the study of animals). The subject is applied in several fields of human endeavour such 
as biochemistry, food technology, medicine, pharmacy and agriculture among others. 

The formal teaching and learning of biology dates as back as the 16th century. Earlier, biological concepts were 
taught with concepts of other science subjects as general science in primary schools and health science in 
secondary schools. In later years, general science was replaced with elementary science in primary schools 
while health science was replaced with biology in secondary schools in Nigeria. In other parts of the world, 
biology concepts were taught along with concepts of other science subjects as general science, health science 
and basic science, among others at primary level of education; while at post primary level of education, single 
science subjects including biology were taught. These single science subjects all have their separate curricula. 

Biology syllabus came into use in many parts of the world in early part of the 19 century following several 
technological breakthroughs as a result of industrial revolution especially in developed countries. In Nigeria 
for instance, Biology syllabus was adopted following the adoption of National Policy on Science and 
Technology in 1977. Globally, the status of biology education is rapidly changing as it concerns the objectives 
of biology education and modification in the curriculum This trend is necessary in order to ensure that biology 
education becomes relevant in the face of current needs and challenges which borders on scarcity of food, 
health, climate changes, depleting natural resources in the environment and insecurity among other things 
globally. 

 

Objectives of biology education 

The guiding objectives for teaching biology in the senior secondary school include: 

(i)       To help learners acquire knowledge of biology concepts 

(ii)      To help learners acquire science process skills 

(iii)     To develop in learners scientific attitude 

(iv)     To help learners in applying knowledge to everyday life (FRN, 2014). 
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The curriculum of biology education 

The biology curriculum varies in terms of scope or content from developing countries to the developed 
countries. In the past, content of biology curriculum in many parts of the world focuses mainly on inculcating 
knowledge of biology concepts. However, in recent times, the need to tackle social, health and environmental 
problems or challenges has necessitated modification in biology curriculum in many countries. 

The curriculum content is eccentric as it deals with concepts from simple to complex. For instance, in Nigeria, 
at senior secondary school one, a learner is expected to learn basic characteristics of living things, levels of 
organization of life, classification of living things and so forth. The concepts are arranged in this order to 
prepare learners gradually to acquire among other things, knowledge of biology concepts, aptitude for biology 
related career and develop problem solving skills. The existing biology curriculum of many countries 
especially in developed nations focuses mainly on preparing learners to tackle problems in their environment 
(Bettina, 2005; Isah, 2007). Biology curriculum in most developed countries places emphasis on the use of 
inquiry-based strategies that focuses minds-on and hands-on approach to teaching and learning biology; in 
order to develop problem solving skills among learners. 

Another unique feature of biology curriculum in recent years is the emphasis on the use of appropriate 
assessment or evaluation tools to measure the learning objectives as spelt out in the curriculum. In recent times, 
experts have called for the adoption of the continuous assessment (CA) based type of evaluation techniques 
which best assess learners than the traditional types of evaluation techniques. 

 

Students' enrolment and performance in biology in Nigeria 

Presently, the subject biology has gained recognition worldwide because of its immense benefits to man. In 
addition, the relevance of this subject to other fields or disciplines accounts for why the subject has been made 
a compulsory subject to be offered by students at the senior secondary and tertiary levels of education in many 
countries. This has generated new challenges such as increase in students' enrolment for biology related courses 
especially at tertiary levels of education. It is needful to point out that the success or failure of any programme 
(in this case, biology education) depends greatly on the implementation and evaluation of the programme. The 
issue then is to find out whether the desired outcomes of teaching and learning of biology in schools have been 
achieved. For instance, available statistics from the West Africa Examination Council (WAEC, 2015-2020) in 
Nigeria (a case study among developing countries) revealed poor performance among students in senior school 
certificate examination in biology. This calls for urgent redress as it affects biology education especially in 
developing countries. Below is a data showing students' performance in biology for ten years in secondary 
schools in Nigeria. 

 

Table 1: Performance of students in May/June Senior School Certificate Examination (SSCE) in Biology 
between 2015-2020 in Nigeria 

Year Total that Sat No. Scoring credit & above (1-6) (% No. Passing No. Failing (7-8)    (%)         (9)         (%) 

2015 995,345 231,475 23 .3 295,654 29.7 468, 216 47.0 

2016 882,119 278122 31 5 270,302 30.6 333,696 37 ,8 

2017 909,101 392,249 43 1 252,748 27.8 251, 858 27.7 

2018 1,005,894 298 ,555 29 .7 326,092 32.4 348, 890 34.7 

2019 1,051,570 375 ,850 35 7 313,827 29.8 338,491 32.2 

2020 1,137,181 559 ,854 49 .2 292,317 25.7 261, 200 23.0 

2021 1,238,163 413 ,211 33. 4 397,353 32.1 402, 148 32 5 

Source: Statistics office WAEC, Lagos, Nigeria (2020).  

 

Challenges facing biology education in Nigeria 

The challenges facing biology education programme in Nigeria are as follows: 
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Poor funding 

This problem is more pronounced especially among developing countries e.g. Nigeria due to the bad state of 
their economy. Even when such funds are voted, it goes down the drain due to corruption and mismanagement. 

 

Poor planning 

Despite the noble objectives of biology education, the programme does not get adequate attention among 
administrators especially in developing countries. This accounts for the failure of the programme especially in 
developing countries. 

 

Poor implementation 

Another challenge facing biology education is poor implementation. Poor implementation of the programme 
accounts for low output in recent years especially in terms of quality graduate turnout among other things 
(Isah, 2007). 

 

Inadequate professional personnel 

The Nigeria example shows that those teaching biology are either graduates in Nigeria Certificate in Education 
(NCE) or graduated in single science subjects. More often, these teachers take teaching appointment not 
because of the passion for the profession but to have something to keep life going. As such, most teachers, 
including biology teachers in the field are not fully committed to their profession. 

 

Lack of facilities 

In most developing countries, schools are ill equipped with learning facilities. Such learning facilities like 
laboratories, libraries and Information and Communication Technology (ICT) facilities are either scanty or are 
not available at all. This to a large extent affects 

effective teaching and learning. 

 

Lack of continuity in policies 

In developing countries there are frequent changes in government as result bad leadership. The result is lack 
of continuity in policies as a succeeding government would like to introduce new policies. 

 

Poor remuneration or incentives for biology teachers 

Teachers' poor remuneration is very common in developing countries due to corruption and bad governance. 
As such, there is either little or no interest among teachers including biology teachers to give their best in their 
job. 

 

How to use biology education for national security and sustainable Development 

Security is encompassing in that it involves social, economic, health, physical and spiritual wellbeing of 
individuals or people. Thus, biology education can be used to promote national security and sustainable 
development in the following ways. 

The existing biology curriculum should be domesticated or reviewed to help students develop vocational or 
practical skills. This will promote job creation and human resource development. If jobs are created and people 
are employed, their minds will be engaged thereby minimizing their involvement in criminal activities. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 387 
 

Resources, including resource persons for teaching and learning biology that is vocation-based should be 
explored and used by biology teachers in their immediate communities. Apart from human resources, material 
resources like wood, water etc, can be recycled by biological techniques. This will go a long way in reducing 
the quantity of raw materials used in food production and then the raw material saved for future use. This is 
another way of ensuring food security. Genetic techniques such as forensic, de-oxy-ribonucleic acid (DNA) 
testing and finger print identification can be used to trace criminals. This can go a long way in ameliorating 
some aspects of insecurity problems in the country. 

Energy can be generated by biological techniques. For instance, by fermentation technique, ethanol can be 
produced which can serve as an alternative source of fuel for automobiles. 

Stem cell technology, popularly known as cloning is a biological science technique that have been exploited 
by developed countries to increase production of livestock for human consumption, thereby ensuring food 
security for citizens of those nations. 

Other biological science techniques such as bio-technology can be used to produce biological weapons of mass 
destruction (WMD) which can serve as deterrent especially to enemy nations. 

Also, wild life can be conserved for present and future use. This is possible through formulation of laws to 
protect and conserve wild lives and natural resources which can be used for ecotourism and rake in substantial 
revenue. 

Rather than emphasizing theoretical knowledge only, existing biology education curriculum should be tailored 
towards developing more techniques like improved seeds by hybrid technique, drug extraction from leaves 
and using genetic cross-breeding technique in poultry keeping (livestock production) among others in 
promoting entrepreneurship among youths. 

Biology related skills acquisition centers like Institute of Leather technology (ILT), Zaria and National Institute 
for Oil palm Research (NIFOR) among others should be established in order to develop vocational skills 
among the teeming youth population. 

Biological science based associations should engage in public enlightenment campaign through organizing 
seminars to promote biological science education programme in the country. 

Forum should be organized for biological science educators both home and abroad to brainstorm on ways to 
develop indigenous biology based techniques. 

Apart from formal classroom lessons in biology, the biology education programme should be expanded to 
accommodate workshops where students are helped to develop various biology related skills. 

 

Recommendations 

The following recommendations are made. 

i. There is need to review content and methods in schools' existing biology curriculum to prepare individuals 
to develop entrepreneurial skills that would make them more useful in their society. 

ii. The government should adequately provide science learning facilities to schools to facilitate teaching and 
learning in biology using minds-on and hands-on approaches in order to foster positive approach to conflict 
management among her citizens. 

iii. Different countries should through their educational agencies train biology professionals. Such training 
should focus on equipping individuals to developing scientifically mindedness; develop critical thinking 
skills and other scientific attitude like curiosity and objectivity. This will encourage security consciousness 
among citizens in the society.  

iv. There is need to infuse materials and methods into biology curricula at all levels of education to enhance 
individual participation in science lessons. By this, individuals will be involved in tackling security 
challenges like the current Boko-Haram menace in Nigeria.  

v. There should be training and re-training of science and technology educators through provision   of  
incentives   like   scholarships   across   all   levels   of  education   without discrimination. 
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Conclusion 

The paper reviewed global trends in biology education for national security and development. The relevance 
of the subject in many areas of human endeavour especially health care has endeared it as a subject to be 
offered by students in schools in many parts of the world. Global challenges such as scarcity of food, health 
problems, climatic changes and insecurity have necessitated that biology education be tailored to meet these 
challenges. Trends in biology education worldwide shows modification in its objectives, curriculum, 
researches and funding among other things. These and more formed the focus of this paper. It is hoped that if 
the recommendations made in this paper are adopted, it will go a long way in repositioning biology education 
in promoting national security and development. 
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ÖZET 

İslâm Dünyasındaki Dinler Tarihi çalışmalarının geçmişi eski dönemlere uzanmakla birlikte modern Dinler 
Tarihi çalışmalarının başlangıcı XIX. yüzyılın ortalarına dayanmaktadır. Bu bilim dalının ülkemizde ilmi bir 
disiplin haline gelmesi Ankara Üniversitesi bünyesinde 1949 yılında açılan İlahiyat Fakültesi ile olmuştur. 
Günümüz Türkiye’sinde ise Dinler Tarihi disiplininin olumlu mesafeler kat etmekte olduğunu 
gözlemlemekteyiz. Türkiye’nin dinlerin ve kültürlerin kavşak noktasında oluşu, yapılacak her çalışmayı 
değerli kılacak özellikte olduğundan ülkemizde yapılan ilk dönem Dinler Tarihi çalışmalarının bilinmesi ve 
tanınması önem arz etmektedir. 

Gerek metot gerekse ele alınan konular itibarıyla ülkemizin ilkleri arasında sayabileceğimiz üç Dinler Tarihi 
kitabı mevcuttur. Bunların her biri Tarih-i Edyan adını taşımakta olup Ahmet Mithat Efendi, Seydişehirli 
Mahmut Esat ve M. Şemseddin Günaltay tarafından neşredilmişlerdir. Bu çalışmalar Dinler Tarihi disiplininin 
Batı tipi araştırma geleneğinin çekirdeğini oluşturmaları yönüyle oldukça değerlidirler. Bu eserlerle birlikte 
artık ülkemizde milel-nihal ve kısas-ı enbiya tarzındaki kitapların tercüme geleneği sona ermeye başlamış, 
yazıldıkları dönemin de etkisiyle Dinler Tarihiyle ilgilenen araştırmacıların yönü Batıya dönük olmuş ve 
Batıda hararetle devam eden Dinler Tarihi çalışmaları yakından takip edilmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmada daha çok edebiyatçı ve gazeteci yönüyle tanıdığımız Ahmet Mithat Efendi’nin eseri Tarih-i 
Edyan ele alınmıştır. Müellifin ilmî ve fikrî şahsiyeti ve “Tarih-i Edyan”ın özellikleri, eserin muhtevası ile 
konu başlıkları çalışmamızı oluşturan konulardır. Müellifin kendisine kaynak olarak gösterdiği Chantepie de 
la Saussaye’ın “Manuel d’histoire des religious” (Dinler Tarihi El Kitabı) adlı kitabı 1904 yılında Paris’te 
basılmıştır. Ahmet Mithat Efendi’nin Tarih-i Edyan’ının birinci baskısı Hicri 1328, ikinci baskısı 1329 ve 
üçüncü baskısı da 1332 yılında İstanbul’da yapılmıştır. Hürriyet Matbaası’nda 1329’da yapılan ikinci baskısını 
esas aldığımız Tarih-i Edyan, Darülfünun-i Osmanî İlâhiyat Şubesi’nde ve Medresetü’l-vaizîn’de Ahmet 
Mithat Efendi tarafından Darülfünun öğrencilerine cüzler halinde verilmiş, sonradan kitap halinde 
neşredilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Mithat Efendi, Tarih-i Edyan, Dinler Tarihi 

 

ABSTRACT  

Although the history of the History of Religions in the Islamic World studies goes back to old times, the 
beginning of the modern History of Religions studies was back in the middle of the 19th century. This branch 
of science became a scientific discipline in our country with the Faculty of Theology opened in 1949 within 
the body of Ankara University. Since Turkey is at the crossroads of religions and cultures, which will make 
every work to be done valuable, it is important to know and recognize the first period of History of Religions 
studies in our country. 

There are three History of Religions books that we can count among the firsts of our country, both in terms of 
method and subjects. Each of these bears the name of Tarih-i Edyan and was published by Ahmet Mithat 
Efendi, Seydişehirli Mahmut Esat and M. Şemseddin Günaltay. These works are very valuable in that they 
form the core of the Western-type research tradition of the History of Religions discipline. Within these works, 
the tradition of translating books in the style of milel-nihal and kısas-ı enbiya in our country has begun to end, 
and with the influence of the period in which they were written, the direction of researchers who are interested 
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in the History of Religions turned towards the West, and the studies on the history of religions, which continued 
in the West, began to be followed closely. 

In this study, the work of Ahmet Mithat Efendi, whom we know as a writer and journalist, is discussed. The 
scientific and intellectual personality of the author, the characteristics of "Tarih-i Edyan", the content of the 
work and the subject headings are the subjects that constructed our study. Chantepie de la Saussaye's book 
"Manuel d'histoire des religious" (Handbook of the History of Religions), which the author cited as his source, 
was published in Paris in 1904. The first edition of Ahmet Mithat Efendi's Tarih-i Edyan was made in 1328 
Hijri, the second edition in 1329 and the third edition in 1332 in Istanbul. Tarih-i Edyan, the second edition of 
which was published in Hürriyet Printing House in 1329, was given to Darülfünun students by Ahmet Mithat 
Efendi in Darülfünun-i Osmanî İlâhiyat Branch and Medresetü’l-vaizîn, and later published as a book. 

Keywords: Ahmet Mithat Efendi, Tarih-i Edyan, History of Religions 

 

GİRİŞ 

Günümüzde Dinler ilminin en önemli bölümlerinden olan Dinler Tarihine ilgi değişik vesilelerle giderek 
artmaktadır. Tarih, filoloji, mitoloji, folklor, arkeoloji ve etnografya gibi alanlarda 18. yüzyılın ortalarından 
beri devam eden çalışmalar sayesinde elde edilen vesikalar, uzmanların dinlere ilişkin verileri bizzat yerinde 
incelemeleri, ister tarih öncesi ister yaşayan dinler olsun bu alana giderek artan merak, Dinler Tarihinin sahip 
olduğu kaynak ve malzemeleri her geçen gün artırmaktadır.  

İslâm Dünyası ve Batıdaki Dinler Tarihi çalışmalarından yararlanılarak Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında 
bu alanda bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar genellikle İslâm Dünyasında el-Firak, el-Milel ve’n-Nihal, 
ed-Diyanât, er-Redd ve mukayeseli olarak yazılmış eserlerle Batıda yapılmış çalışmaların tercüme-telif 
geleneğinin birleşmesi şeklinde ifade edilebilir. Ahmet Mithat Efendi'nin Tarih-i Edyan'ı ikinci grup 
çalışmaların ilk örneğidir. 

Dinler Tarihi hak-bâtıl ayrımı gözetmeden, objektif bir bakışla insanlığın dîni dünyalarını bir bütün halinde 
kucaklamak isteyen bir disiplindir. Onun dini fenomenler dünyasının incelenmesine talip olması1 çok sayıda 
araştırmanın yapılmasını gerekli hale getirmektedir. Bu cümleden olarak çalışmamız Dinler Tarihi alanında 
ülkemizin yayınlanmış ilk eserlerinden olan ve Türk kültür hayatına önemli hizmetler yaptığına inandığımız 
Ahmet Mithat Efendi’nin “Tarih-i Edyan” adlı eserini tanıtmayı hedeflemektedir.  

 

KISACA AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN İLMİ VE FİKRİ ŞAHSİYETİ  

Ahmet Mithat Efendi, 1829’da Kafkasya kökenli bir anneyle Anadolu’dan gelip İstanbul’a yerleşmiş bir 
babanın oğlu olarak Tophane semtinde dünyaya geldi. 28 Aralık 1912’de fahri olarak hizmet ettiği 
Darüşşafaka’da öldü. Onun düşünce hayatında iki önemli duraktan söz edilebilir. İlki Mithat Paşanın Niş 
Valiliği sırasında ağabeyi ile Niş’e giderek Rüşdiye tahsilini orada tamamlamasından sonra Mithat Paşa’nın 
Fransızca çalışmaya teşvik ederek imkânlar sağlamasıdır. Hatta Mithat Paşa kendi adını bu zeki ve kabiliyetli 
gence vermiştir. Niş’te bir taraftan cami derslerinde Şark kültürünü öğrenirken diğer taraftan vilayet 
memurlarından Dragan Efendi’den Fransızca öğrenmiştir. İkinci önemli durak Bağdat’taki memuriyeti 
sırasında kültürlü bir çevrede bulunmasıdır. Bağdat’ta Zevra Gazetesi’nin Müdürüyken Ressam Osman Hamdi 
Bey’den Batı kültürü, Muhammed Feyzi ez-Zühavi’den din ve medrese kültürü, Şiraz’lı Bakır Can 
Muattar’dan Doğu ilimleri ve çeşitli felsefi kültür sahalarında faydalanmıştır.”2 Birbirinden hayli farklı 
sahalarda eserler veren Ahmet Mithat roman, hikaye ve piyesten başka tarih, felsefe, terbiye, ruhiyat ve diğer 
müsbet ilimlerde de kalem oynatmış bir poligraf olarak hiçbir sahada orijinal ve kuvvetli bir eser ortaya 
koyamamışsa da halkta okuma merakı uyandırmıştır. Çağdaşları olan diğer Tanzimat yazar ve düşünürlerinden 
bazı önemli özellikleriyle ayrılır. Osmanlı aydınları arasında yaygın olan Batı hayranlığı da Ahmet Mithat’ta 
farklı bir görünüştedir. O,  hemen hemen bütün edebi ve fikri eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerini 
mukayese ederek sathi de olsa bir tenkit süzgecinden geçirmiş, o devir için dikkate değer bir sentez 

 
1 Mehmet Aydın, Dinler Tarihine Giriş, Din Bilimleri Yay., Konya, 1996, s.5 
2 Mehmet Orhan Okay, “Ahmet Mithat Efendi”, D.İ.A., İst., 1989, c. 2, s.101   
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oluşturmaya çalışmıştır.3 Ahmet Mithat Efendi’nin “sayısı iki yüzü bulan eserlerinin tam listesi Hakkı Tarık 
Us’un hazırladığı “Ahmet Mithat’ı Anıyoruz” adlı kitapta bulunmaktadır.”4  

 

 TARİH-İ EDYAN’IN ÖZELLİKLERİ 

Ahmet Mithat Efendi Tarih-i Edyan’ı Darülfünûn ve Medresetü’l-vaizîn’de öğrencilerine ders notları halinde 
okutmuştur. Birinci baskısı 1328, ikinci baskısı 1329 ve üçüncü baskısı da 1332 yılında İstanbul’da yapılmıştır. 
Hürriyet Matbaası’nda 1329’da yapılan ikinci baskısını esas aldığımız Tarih-i Edyan, Darülfünun-i Osmanî 
İlâhiyat Şubesi’nde ve Medresetü’l-vaizîn’de Ahmet Mithat Efendi tarafından Darülfünun öğrencilerine cüzler 
halinde verilmiş, sonradan kitap halinde neşredilmiştir. 336 sayfadan ibaret olan kitap birinci ciltle sona 
ermektedir. Üzülerek söylemeliyiz ki Ahmet Mithat Efendi’nin Tarih-i Edyan’ı gibi, M. Şemseddin Günaltay 
ve Seydişehirli Mahmut Esat’ın aynı adı taşıyan eserlerinin ortak bir özelliği birinci ciltlerle sona ermiş 
olmalarıdır. Türkiye’de ilk Dinler Tarihi çalışmaları olarak niteleyebileceğimiz bu eserler, sonraki nesillerin 
çalışmalarına kaynaklık etme özelliğine sahiptirler. Bu eserlerle birlikte artık ülkemizde milel-nihal ve kısas-ı 
enbiya tarzındaki kitapların tercüme geleneği sona ermiş, yazıldıkları dönemin de etkisiyle Dinler Tarihiyle 
ilgilenen araştırmacıların yönü Batıya dönük olmuş ve Batıda hararetle devam eden Dinler Tarihi çalışmaları 
yakından takip edilmeye başlanmıştır. 

Eserin tanıtım sayfasında “Darü’l-fünun-i Osmanî İlahiyat Şubesi’nde ve Medresetü’l-vaîzin’de tedris olunur” 
ifadesi yer almaktadır. Önceleri ders notları şeklinde okutulmuş sonra bir araya getirilerek kitap halinde 
neşredilmiştir. Esasen bir ders kitabı mahiyetinde olan Tarih-i Edyan, Türkiye’de ilk Dinler Tarihi kitabı olarak 
nitelendirebileceğimiz bir özelliğe sahiptir. Eserin elimizde tek cildi vardır. Ahmet Mithat Efendi’nin 1911 
yılında neşrettiği eser kanaatimizce yazarın edebi çalışmalarla yoğun bir şekilde meşgul olması ve 1912 yılında 
vefat etmesi sebebiyle tek cilt halinde kalmıştır. Kitabın diğer kısımlarını yazmak yazara nasip olmamıştır. 
Eserin yayıncısı Ahmet Hamdi’dir ve bu şahıs kitabın tanıtım sayfasında “Darü’l-fünun İlahiyât birinci sene 
Sultanisi’nden Ahıskalı Ahmet Hamdi” olarak zikredilmektedir. Eserde yazarın yaşadığı dönemde edebiyat ve 
sanat çevrelerinde kullanılan sanatkarâne ve anlaşılması zor bir üslûp yerine anlaşılır ve sade bir dil 
kullanılmıştır. Konular açıklanırken bazı kavramların İslâmî kavramlarla mukayesesi ve açıklaması 
yapılmıştır. Mesela Animizm hakkında bilgi verilirken Animist teorinin ruh konusuna bakışı ile İslâm’ın bu 
husustaki görüşü de izah edilmiştir. Aklî çıkarımlar ve ispatlar yapılmıştır. Konulardan bazıları ilmî bir eserde 
bulunmaması gereken süslü edebî benzetmeler kullanılarak anlatılmıştır. Bu eser, dinlerin menşei meselesinin 
Batının ilmî çevrelerinde tartışma konusu olduğu bir dönemde neşredilmiştir.  

Genel olarak eserin tertip ve düzeni iyi değildir. Bazı konuların konu başlıkları verilmeden anlatıma 
geçilmiştir. Kitapta yararlanılan kaynaklar dipnotlar halinde gösterilmemiştir. Tarih-i Edyan birçok yönleriyle 
Chantepie de la Soussaye’ın ‘Manuel d’histoire des religious’ (Dinler Tarihi El Kitabı) adlı eserinin ikinci 
baskısına dayanmaktadır. Bu husus birçok yerde dile getirilmiştir: “Me’haz aslımız olan Chantepie de la 
Saussaye’ın...”gibi. Dinlerle ilgili bir nüfus dağılım cetveli veya bu hususla ilgili kapsamlı bir bilgi yoktur. 
Ancak Hindistan’da dinlerin nüfusu ve bunun genel nüfusa oranına yer verilmiştir. 

Yazar, Dinler Tarihinin metodu gereği bir ilim adamına yakışacak şekilde tarafsız davranmış ve bu hususu 
kitabın 13. sayfasında şöylece ifade etmiştir: “Tarih-i Edyan’dan maksat hiçbir dinin aleyhinde bulunmamak 
ve yalnız edyan-ı mevcûde ve malûmenin mahiyetlerini öğrenmek olduğuna göre müverrih-i edyanın tatabbu 
edeceği dinlere mukabil tamamıyla bîtaraf bulunması zaruret hükmüne girer.” 

Kaynakçası mevcut olmayan eser,  “birinci cildin sonu” ibaresiyle son bulmaktadır. Kitapta Caynizm, Sihizm 
gibi Asya kökenli dinlerle, ilâhî dinler bulunmamaktadır. Kanaatimizce ikinci bir cilt mevcut olsa idi 
muhtemelen bunlara yer verilmiş olacaktı. Eserin birçok yerinde tekâmülcü din nazariyelerine karşı itirazlar 
da yapılmıştır. 

 

 

 

 
3 Okay, s.101 
4 Okay, s.103 
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TARİH-İ EDYAN’IN MUHTEVASI 

Tarih-i Edyan iki bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde “umumiyat” adı altında Dinler Tarihinin 
genel meseleleri, “hususiyat” adı altında da ilâhi dinlerden önce yeryüzünde görülmüş dinler, bu dinlere ait 
inanç, ibadet ve ahlâk esasları, kutsal metinler ve din kurucuları ele alınmıştır. Eser birinci ciltle son bulduğu 
için muhtemelen ilâhi dinler yer almamıştır. Her iki bölümdeki konular 44 ders altında birçok alt başlık halinde 
ele alınmıştır. Umumiyat bölümü toplam 20 dersten oluşmaktadır. Burada mevzu bahis edilen konuları şu 
şekilde özetlemek mümkündür: 

Birinci derste Dinler Tarihine ait metodolojik bilgiler yer almaktadır. Bu dersin genel hatları ve Dinler 
Tarihinin gerekliliği ve önemine işaret eden konulara dayanmaktadır. Yazara göre artık bugün dünya 
değişmiştir. Gerek ilâhi dinlere gerekse İslâm Dini dini aleyhinde giderek artan bir düşmanlık vardır. Fakat 
yazık ki esasen İslâm düşmanlarının İslâm’dan haberleri bile yoktur. Kendisini “Hintli Rahmetullah Efendi’nin 
yolunda” olmakla niteleyen Ahmet Mithat,  bu amaçla ve İslâm Dini’ni müdafaa maksadıyla Niza-ı İlm-i Din 
adlı eserini kaleme aldığını, ilâhî dinlere kadar gelmiş geçmiş dinlerde tevhid inancı bulunduğunu ifade 
etmektedir. Yazara göre müsteşriklerin eski dinlerin kitaplarını Avrupa lisanlarına tercüme etmeleri ve 
bunların Avrupa Üniversitelerinde ders olarak okutulmasıyla Dinler Tarihi önem kazanmıştır. Buna göre 
Dinler Tarihi, insanlığın geçirdiği dinî serüveni gösterecek ve böylece İslâm Dininin diğer dinler ve inançlar 
arasındaki yeri anlaşılmış olacaktır.5 İkinci ders Dinler Tarihi öğrenecek öğrencinin ders için neler yapması 
gerektiği yolunda uyarılar ve tavsiyeleri ihtiva etmektedir. Burada yazar özellikle Felsefe ve Dinler Tarihiyle 
meşgul olacak öğrenci ve öğretmeni bazı tehlikelerden koruyacak hazırlıklardan söz etmektedir. Buna göre: 
“Dinler Tarihi öğrencisi ilk başta kendi dinini iyi bilmelidir. Ayrıca bu ilmi öğrenmekten maksat diğer dinlere 
karşı olmak ta değildir. Öğrencinin kendi dininin hikmetiyle birlikte coğrafya,  tarih, etnoloji, filoloji, 
matematik ve tabiat bilimleri bilgisine de sahip olması gerekmektedir.” Ahmet Mithat’ın tehlike olarak 
gördüğü husus yaşadığı dönemin fikir cereyanlarını hatıra getirmektedir. Ona göre,  tabiat bilimleri ve 
matematikle zihinleri aydınlanmış olan birçok kimseler daha iyi Müslüman olacakları yerde materyalizm gibi 
yollarla tehlikeli olmaktadırlar. Dinler Tarihi ilimlerin en büyüklerinden biridir ve ilme yeni başlayanların 
değil, ilimde öne geçenlerin uğraş alanıdır.6 Üçüncü ders öğretmenin ders için yapacağı hazırlıklarla ilgilidir. 
Ahmet Mithat, Avrupa’da bile Dinler Tarihinin henüz müstakil bir bilim olmadığına işaret etmekte ve 
tamamıyla bir tasnifinin yapılmadığını ifade etmektedir. Ona göre “en üzücü husus, İslâm Dünyasında 
âlimlerimizin Dinler Tarihiyle çok az meşgul olmalarıdır.” Yazar burada Üniversite kütüphanesinde gerekli 
kaynak bulunmadığından ve milel ve nihal türündeki bazı kitapların yetersizliğinden yakınmaktadır. Buna 
mukabil Avrupa dillerinde çok sayıda kaynak bulunmaktadır: “Özellikle Almanlar ve İngilizler bu alanda o 
kadar çok kitaplar yazmışlardır ki bir insan ömrü bu işe vakfedilmiş olsa okumakla bitmeyecektir. Chantepie 
de la Saussaye’ın dışında eserler yazmış birçok ilim adamları vardır. Bunlardan Benjamin Costant 
“Menbaından Eşkaline ve İnbisâtâtına Kadar Tarih-i Edyan” adıyla beş ciltlik bir kitap yazmış, Amsterdamlı 
Spinoza “Allah ve İnsanı Arama” adıyla vahdet-i vücud esası üzerine büyük bir eser meydana getirmiştir. 
Voltaire gibi birçok kimse dinleri araştırma üzerine önemli eserler yazmışlardır. Bunlardan başka birçokları 
da Dinler Tarihine girerek her milletin mitolojisini, inancını ve hurafelerini ortaya koymuşlar, arkeologlar tanrı 
ve tanrıçalar konusunda eserler yazmışlar, müsteşrikler Hindistan, Çin ve Japonya’daki kutsal metinleri 
tercüme etmişlerdir.” Burada yazar, bütün bu çalışmalara rağmen yapılan faaliyetlerin sonuçlarının İslâm 
aleyhinde çıktığının altını çizmektedir. İşte Ahmet Mithat Efendi’nin de tehlike olarak gördüğü husus 
burasıdır. Bu kaynakları olduğu gibi öğrenciye anlatmak birtakım tehlikeleri beraberinde getirecektir. Dinler 
Tarihi öğretecek kişinin öğrencilerini buna hazırlıklı hale getirmesi gerekmektedir. Ahmet Mithat,  yıllardan 
beri bu alanda yazdığı İslâm’ın savunulması yönündeki eserlerinde (Niza-ı İlm-i Din ve Beşair gibi) bu 
tehlikelere dikkat çektiğini ve asıl tehlikenin Yahudilik ve Hıristiyanlık için de geçerli olduğunu 
belirtmektedir. Çünkü ona göre İslâm’da hata diye bir şey yoktur ve esasen İslâm ile tabii bilimler arasında bir 
çatışma da zaten söz konusu değildir. İslâm ile Dinler Tarihinin ortaya koyacağı gerçekler konusunda endişe 
edecek bir durum yoktur. Ancak öğretici olan kişinin bu bakımdan çok iyi hazırlıklar yapması gerekmektedir. 
Öğrenci için gerekli görülen hazırlığı asıl öğretmen yapmış olmalıdır. Kaynaklar konusunda lüzumuna göre 
ve bu işin erbabına danışılarak çalışma yapılmalıdır. Bu hizmet yolunda öğretmen korkmaz ve dine hizmet 
için çalışırsa işte o zaman başarılı olabilir.7 Dördüncü derste Dinler Tarihçinin tarafsız olmasının zarureti ve 

 
5Ahmet Mithat Efendi, Tarih-i Edyan, Hürriyet Mat., İst., 1329, s.2-5 
6 A.g.e.,s.5-9 
7 A.g.e.,s.9-13 
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bu alanın metotları bahis konusu edilmektedir. Ahmet Mithat Efendi’ye göre Dinler Tarihi çalışmalarından 
maksat ilâhi dinlerin savunmasını yapmak değildir. Zaten bu ilim dalı dinler aleyhine olmak için 
kurulmamıştır. Dinler Tarihinin amacı dinleri, dinlerin kutsal metinlerini inceleyip karşılaştırmaktan ibarettir. 
Dinler Tarihçi inceleyeceği dinleri tamamıyla tarafsız olarak incelemelidir. Öyle ki o, çalışmalarında, 
incelemelerinde kendi dinini unutur derecede olmalıdır.8 

Müellife göre “Dinler Tarihçi için şu üç bakış açısı yahut şu üç metot söz konusu olmalıdır”: 

1-Tarihî Metot: Dinler Tarihçi, inceleyeceği, araştıracağı dini sadece o dinin kendi sınırları içinde ele almalıdır. 
Bununla zaten araştırılacak dinin nasıl ortaya çıktığı, ne gibi değişimler geçirdiği anlaşılacaktır. Bu yapılırken 
o dinin sınırları içinde kalmakla da sanki kendimiz o dindenmişiz de hukukunu yazıyormuşuz gibi 
davranmamız gerekecektir. 

2-Mukayeseli Metot: Bu, dinin başka dinlerle olan münasebetini Dinler Tarihçinin araştırması demektir. Her 
din bir başka dinden birtakım hükümleri alıp uygulamışsa da tarihte dinlerin birbirine karşı müsamahasız 
olduğu görülmüştür. Çünkü saf halinde hiçbir din görülmüş değildir. 

3-Ruhî Metot: Her dinin ahkâmı vardır ve bu ahkâmın müntesipleri üzerindeki etkilerini incelemek bu metodun 
özelliğidir. 

Dinlerin bu üç bakış açısı ile incelenmesi hem Dinler Tarihçinin tarafsızlığını güven altına alacak, hem de 
dinlerin yaptırımlarının müntesipler üzerindeki etkilerinden araştırmacıyı haberdar edecektir.”9 

Beşinci dersten itibaren konulara giriş mahiyetinde başlıklar bulunmaktadır. Bu derste ele alınan konu, dinlerin 
tekâmülü ve tetabbuat-ı rıc’iyye”dir. Tetabbuat-ı rıc’iyye yani geriye doğru araştırma yapmak suretiyle ilmî 
ve fennî buluşların ilk ve basit şeklini tespite çalışanlara göre insanlık için tarih öncesi çağlarda iptidaî bir 
dönem yaşanmıştır. Müellife göre bu izahı yapanlar dinî şekilleri tekâmül istihlâllerinden tecrit ederek, dini ilk 
haline döndürmek suretiyle açıklamaktadırlar ki onların bu görüşleri faraziyelerden ibaret kalmaktadır. Onlar,  
dinlerin tekâmülünü ve medeniyetlerin başlangıcını ilk insanların cahil ve vahşi oldukları prensibine göre 
açıklamışlardır. Ahmet Mithat burada, iddia edilen görüşle İslâm Dininin meseleye bakışını mukayese ederek 
şöyle demektedir: “Dinimize göre ilk insan Adem rabbanî bir eğitimden geçmiştir. Ancak Adem’in çocukları 
bu mazhariyeti muhafaza edememişlerdir. Zaman geçtikçe ve mekânlar uzaklaştıkça insanoğlu bu ilk öğretiyi 
unutmuş ve o feyzi kaybetmiştir.” Altıncı ve yedinci dersin konuları da yukarıda zikrettiğimiz iddialara itiraz 
noktasında toplanmaktadır.10 Altıncı derste ilkel vahşet faraziyesi aleyhinde bir değerlendirme yapılmış ve bu 
iddialara karşı cevaplar verilmiştir.11 Yedinci derste yukarıda zikredilen iddia sahipleriyle uzlaşmanın mümkün 
olup olmayacağı konusunda bir değerlendirme yapılmıştır.12 Sekizinci dersin konusu Dinlerin Coğrafyası yani 
dinlerin müntesiplerinin yeryüzüne dağılımı ile ilgilidir. Ahmet Mithat’a göre Dinler Tarihi kadar, Dinler 
Coğrafyasının teşekkülü de gayet doğaldır. Yazar burada yeryüzünü “dinler bakımından üç kıta”ya ayırmış ve 
yeryüzüne bakıldığı zaman üç kıtada dinlerin nüfus dağılımının şu şekilde olduğunu ifade etmiştir: Birincisi 
İslâmî kıtadır. Buralar Asya, Afrika ve Avrupa’da İslâm Dininin yaygın olarak bulunduğu yerlerdir. İkincisi 
Hıristiyanlık kıtasıdır. Avrupa ve Amerika’da Hıristiyanlığın yaygın olduğu yerlerdir. Üçüncüsü Putperestlik 
kıtasıdır. Asya ve Okyanusya Adalarında putperestliğin ve fetişistliğin yaygın olduğu yerlerdir. Ancak bu üç 
kıtanın sınırları bıçak ile kesilmiş gibi değildir. Müslüman kıtada diğer dinlerden birçok halk bulunduğu gibi, 
diğer kıtalarda da çoğunluğu oluşturan dinlerden başka dinler de bulunmaktadır.13 Dokuzuncu derste insanlığın 
kültürleşme dereceleri ve geçirdiği süreçler işlenmiştir. Yine burada tekâmülcü görüşlere birtakım itirazların 
yapıldığı görülmektedir. Müellife göre tekâmülcü iddia, her sınıf insandan her türlü medeniyet gerekliliğini, 
her türlü dinî özellikleri gidere gidere insanoğlunu mahrumiyete kadar indirmiştir. Bunlar insanın hal ve üstün 
özelliklerini mutlak bir cehalet ve mutlak bir ilkellikten ibaret görmüşlerdir. Bu iddianın sahiplerine göre insan 
cinsi bundan sonra irfan elde ederek yükselmeye başlayacaktır. İşte bu irfanın gittikçe artmasına ve irfanın 
derecelerinin yükselmesine onlar “tekâmül” demektedirler. Bu tekâmülün belirlediği dereceler üç aşamadan 
oluşmakta olup birincisine “insanın dünyasını tanıması”, ikincisine “insanın kendisini tanıması”, üçüncüsü de 
“insanın yaratıcıyı tanıması”  denilmektedir. Yazar bu dersin muhtevası içinde yukarıda zikrettiğimiz iddiaları 

 
8 A.g.e.,s.13-15 
9 A.g.e.,s.15 
10 A.g.e.,s.17-21 
11 A.g.e.,s.21-27 
12 A.g.e.,s.27-30 
13 A.g.e.,s.30-33 
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örnekler vererek reddetmektedir.14 Onuncu derste başıboş bir ilkellik halinde insanın hal ve keyfiyetine mutlak 
bir korkunun egemen olmasının insanın çevresini tanımamasından kaynaklandığı belirtilmekte olup bu 
korkunun,  korkulan tabiat varlıklarına tapınmayı doğurduğu ifade edilmektedir. Ayrıca psikolojiye göre insan 
beş duyusuyla gördüğü, işittiği, kokladığı, tanıdığı ve yokladığı kadar eşyanın hakikatini bilir ve bildiği kadar 
tefekkür eder, meçhul üzerine tefekkür değil, tahayyül bile edemez, zira hayal bile gerçek üzerine kuruludur. 
Burada söz konusu edilen görüşler de tekâmülcülere aittir.15 On birinci derste insanlığın ilk tarz ibadetiyle ilgili 
bilgiler yer almaktadır. “İlkellerin ilk tarz ibadeti, sesler çıkarma, dans ve kurbanlardan ibarettir. Özellikle 
fetişistler kurban konusunu daha ileriye götürüp insan bile kurban etmişlerdir. Temizlik ve süsleme de ibadet 
tarzlarındandır. Putperestlerin Nil ve Ganj nehirlerinde putlarının huzuruna çıkarken bu nehirlerde ayaklarını 
yıkamaları böyledir.”16 On ikinci derste Dinler Tarihinin önemli kavramlarından olan animizmin konusu 
üzerinde ayrıntılı bir şekilde duran yazar; “bu kelime “animal” kelimesinden türemiş olup hayvan anlamındadır 
ve “animizm” şekline geldiğinde anlamı “hayvaniyyet” veya “eser-i hayat” gibi bir şekle girer” demektedir. 
Müellif burada “en güzide kaynaklarımızdan” diyerek Chantepie de la Saussaye’nin animizm tanımına yer 
vermiştir: “İnsan cinsinin henüz yayılmaya başlayan düşünme kuvvetiyle kendi hayvaniyyeti hakkında ilk elde 
ettiği bazı hükümlerdir.” İlkel düşüncesinde insanoğlunun ilk dikkatini çeken şey uyku olmuştur. Uykuda 
rüyalar görmüş, rüyada uzak yerlere gitmiştir. Halbuki kendisi cismen yatağındadır. Bunlarla o yalnızca bir 
cismaniyetten ibaret bir insan değildir. İlkel insan ruhu bizim gibi algılamamıştır. İlkel insan yalnızca ruhu 
bulmakla kalmamış, beş duyuyu da başka başka ruhların ürünü zannetmiş, merhamet, gazap, sevgi ve nefret 
gibi duyguları da ruhların kendisini kuşattığı faaliyetler zannetmiştir. Hayvanlarda ve cansızlarda ruh olduğuna 
inanmış ve ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmiştir. İşte, dünyayı tanıma, benliği keşfetme hususlarındaki bu 
tekâmüllere vardıktan sonra insan, tabiat kuvvetlerine karşı ümit ve korku içinde onların gazaplarından 
kurtulmak ve lütuflarına nail olmak için yalvarma, şarkı söyleme ve dans etmek şekliyle bildiği kadar ibadete 
başlamıştır. Çünkü o, tabiat kuvvetlerinde bile ruh olduğuna inanmıştır.”17 On üçüncü derste ilkel insanın 
ruhun ölmez oluşunu keşfetmesinin çok büyük bir tekâmül oluşuna işaret edilmiştir. Burada,  insan zekâsının 
hayal gücüne etkisinin rolünün büyük olmasının tenasüh inancına sebep olduğu, Hindistan gibi yerlerde buna 
inanıldığı ve bu inanca sahip kimselerin, insan ruhlarının hayvanlara ve bitkilere geçtiğine inandıkları 
belirtilmektedir ki Dinler Tarihi araştırmaları bu inancın eskilere dayandığını göstermektedir.18 On dördüncü 
dersin muhtevası totemizmle ilgilidir. Burada totem ve totem kavramları şu şekilde tanımlanmaktadır: 
“Mısırlılarda görüldüğü gibi bazı milletler hayvanları kendilerini koruyucu olarak görmüşlerdir. Bu hayvanata 
“totem”,  bu inanca da “totemizm” denir. Dinler Tarihçileri totemizmin en parlak örneğini Güney Amerika 
yerlileri nezdinde bulmuşlar ve o alanda incelemeler yapmışlardır. Totemizmin menşei insanoğlunun aslının 
birtakım hayvanlar olması inancına dayanır. İnsanın atasının maymun olduğunu iddia eden Darwin bir 
totemisttir. Bu inancın kaynağının animizm olduğunu keşfeden araştırmacıların keşifleri kolayca 
reddedilemez. Hatta onlar animizm inancını ruhlara kadar vardırdıktan sonra totemist devirlere girmişlerdir. 
Güney Afrika’da totemist olarak görülen bazı kabileler bu inancı en saf şekilde koruyarak bütün tapınmalarının 
hayvanlardan ibaret olduğunu kesinlikle kabul etmişlerdir. Bu inancın izleri Keldaniler’de, Mısır’da, 
Hindistan’da insan başlı hayvanlar veya hayvan başlı insanlar şeklinde yapılmış olarak görülür. Bunların 
totemizm ürünü olduğundan hiçbir Dinler Tarihçi şüphe etmez.”19 İlk insanların uluhiyyet düşüncesiyle ilgili 
olarak da burada şu bilgiler karşımıza çıkmaktadır: “Animizm ve totemizm dönemlerinde henüz uluhiyyet fikri 
meydana çıkmamıştır. Uluhiyyet fikri denince onun içinde bir yaratıcılık bulunması en önce tasavvur olunacak 
bir şey olup ruhlara tapınmadan ibaret olan fetişizmin başlangıcında henüz âlemin yaratılışı tasavvuru bile 
yoktur. İnsanoğlu kainatın yaratılışına akıl erdirmiş de ondan sonra mı uluhiyyet fikrine varmış, yoksa 
uluhiyyet fikrinden sonra mı kâinatın yaratılışını düşünmüş, bunu bilmek zordur. Tabiat kuvvetlerine 
tapınanların bunların her birini ayrı ayrı yaratıcı olarak gördüklerinde şüphe yoktur.” On beşinci dersin 
konuları “Kötü Kuvvetler-Şeytanlar”, “Gezegenler ve Gökyüzü”,  “Dînî ve Siyasî Liderler” olmak üzere üç 
alt başlık halinde anlatılmıştır.20 On altıncı derste “Falcıların İlim ve Sanatı” başlıklı bir konu işlenmiştir ki 
burada özetle şu ifadelere rastlıyoruz: “Sanat ve yazı Mısırlılar, Keldanîler, Farslar, Hintliler ve Çinliler gibi 
putperestlikte kemal bulmuş milletlerde olduğu gibi fetişistlerde bu sanat ve yazı görülmemiştir. İlim ve sanat 

 
14 A.g.e.,s.33-37 
15 A.g.e.,s.38-42 
16 A.g.e.,s.42-45 
17 A.g.e.,s.45-49 
18 A.g.e.,s.49-53 
19 A.g.e.,s.53-58 
20 A.g.e.,s.58-64 
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onlarda yoktur. Ancak tabiplik, sihir ve falcılık görülmüştür. Bunları bize nakledecek kaynaklar azdır. Çünkü 
bunlardan intikal eden yazı yoktur. Bunlar yok diye de ilkelleri cahil kitleler olarak görmemek gerekir.”21 On 
yedinci derste “Dinlerin Dereceleri (mertebeleri)” konusu işlenmiş ve burada bir değerlendirilmeye yer 
verilmiştir. Müellife göre, “dinlerin dereceleri animizm, fetişizm ve putperestlik olmak üzere tertip ve tayin 
edilmişse de bu kesin değildir. Basit haliyle hiçbir din yoktur. İnanç ve ibadetler birbirine karışmıştır. Öncelikle 
animizm, müstakil bir din şeklinde görülmemiştir. Başlangıçta tabiat kuvvetlerine bir ruh, bir zekâ isnadıyla 
ortaya çıkmış sonra da fetişizme karışarak o sınıfa mensup olan dinlerin de evrimine hizmet etmiş ve ruhlara 
ibadete kadar varmıştır. İkinci olarak fetişizm mertebesinde hayvanlara, bitkilere ve cansızlara tapan insan,  
animizmi daha olgun hale getirmiştir. Ruhlara şahsiyet isnadıyla uluhiyet fikri meydana çıkarması animizmin 
ve fetişleri putlara tahvil etmesi de fetişizmin tekâmülü sayılmıştır. Putperestlik mertebesine varmış olan 
insanlar kendilerinden önceki fetişistleri ve animistleri kendilerinden aşağı ve eksik görmüşlerdir.”22 On 
sekizinci derste, tanrı kavramının çeşitli kültürlerdeki tezahürleri işlenmiş olup bu konuda şu bilgiler 
verilmiştir: “Moğollarda “gök”,  “Allah” demek olup “gök aşkına” demek de “Allah aşkına” demektir. 
Hıristiyan ve Yahudi dünyasında da ve başka yerlerde ilâh ve ilahlara “sekene-i sema” denilmiş ve bu inanç 
Yunan ve Latin mitolojilerinde yer almıştır. Yunan mitolojisinde de Yüce Tanrı Jüpiter’in çocukları olan tanrı 
ve tanrıçaların yeryüzünde ikâmet ettikleri yerler dağlar olarak varsayılmıştır. Moğollarda “dağ-ilah” tabir 
edilen en yüksek dağ yüce bir varlık sayılmış onun en üstünde bulunan yaratıcı olan tanrının bu ilah-dağın 
üzerine indiğine inanılmıştır. Dinimizde ise Allah, mekândan münezzehtir ve ikâmet için bir yerde olmaya 
ihtiyaç duymaz.”23 On dokuzuncu derste, “Fetişlere Tapanlar ve Putperestler Kimlere İbadet Ederler?” başlığı 
altında bu konuyla ilgili olarak şu bilgilere rastlıyoruz: “Dinler Tarihçilerin ziyaret ettikleri fetişist veya 
putperest milletlerden elde edilen bilgilere göre onların ibadetleri “fetiş” denilen kaplumbağa kabuğu vs. gibi 
şeylere yahut “sanem” denilen yapılmış şeylere taptıkları anlaşılmıştır. Bir kabile reisi ziyarete gelen seyyaha 
şöyle demiştir: “Bizim taptığımız totemimiz nasıl bir şey anlamazsa bu sanemler de bir şey anlamazlar. Fakat 
onda ruh vardır. Hem de öyle adî bir ruh değil, bir ilah. Biz hitabelerimizi o ilâha ederiz, şeytan parçasına 
değil...” Kurban ibadeti de İbranîler yoluyla Kenanlılara, Fenikelilere, Kartacalılara ve Yunanlılara sirayet 
etmiştir. Ayrıca kadîm putperestlikte çok sayıda putlara tapınıldığını bize gösterecek pek çok durum vardır.”24 
Kitabın birinci bölümünün sonunda bulunan yirminci derste, “Din Kurucuları ve Kitapları” konusunun 
işlendiğini görüyoruz. Burada fetişizmi kuran bir kimse veya buna ait bir kitabın olmadığı, onlara ait günümüze 
kadar gelmiş hiçbir yazılı kaynak bulunmadığı şeklindeki bilgilere rastlıyoruz. Mısırlılar ve Keldanîler gibi 
hem sanat kitapları bulunan hem de putperestlikte tekâmüle varan dinlerde bile din kurucuları bilinmemektedir. 
Eski Yunan’da da ne bir din kurucusu ve ne de bir mukaddes kitap görülmemektedir. Din kurucularına ve 
kitaplarına asıl Çin, Hindistan, Eski İran ve Japonya’da tesadüf edilmektedir. Zerdüşt,  Konfüçyüs ve Buda 
gibi bize intikal eden isimlerin eserleri de kendi eserleri olarak kabul edilir, indirilmiş kitaplar olarak değil. 
Fakat bunların ihtiva ettiği şeyler dinin ilâhiyatına ait olduğu için mukaddes kitap olarak kabul edilirler. Max 
Müller gibi isimleri ölmezlik kazanmış kimselerin tercümeleriyle eski kitaplardan istifade edilmektedir. Hz. 
Musa’dan önceki peygamberlere gönderilmiş suhufların bulunması gibi Hint ve Çin kutsal kitapları da 
kendilerinden binlerce yıl önceki kitaplar veya sayfaların hükümlerini ihtiva ederler demek mümkündür. Bu 
kitapların tercümesinden sonra mahiyetleri ortaya çıkmıştır. Mukaddes kitabı olan dinlerle ilkeller arasında 
çok farklar vardır. Tevrat ve İncil tahrife uğramış, Kur’an bundan korunmuştur.25 

Hususiyyat başlığı altında başlayan Tarih-i Edyan’ın ikinci kısmının ilk dersi olan yirmi birinci derse Ahmet 
Mithat şu cümlelerle giriş yapmıştır: “Tarih-i Edyan’ın birinci kısmında teşkil edilen derslerimiz umumî 
konulardan bahseder ki bunlar da başka başka dinlere hususiyata girişilmeyip insanın dinî tekâmülünden 
bahsedilmiştir. Bu ikinci kısımda fetişistlik ve putperestlik dinleriyle semavî dinlerden bahsedilecektir”.26  

Biz, buradan itibaren Tarih-i Edyan’ın ikinci bölüm konularının detaylarına girmeden konuların sadece 
başlıklarını vermekle yetiniyoruz. Buna göre eserin ikinci bölümü aşağıdaki başlıklar halinde sıralanmıştır: 

21.Ders: Fetiş Dinleri-(Moğollar alt başlık halinde verilmiştir)27 

 
21 A.g.e.,s.64-67 
22 A.g.e.,s.67-71 
23 A.g.e.,s.71-75 
24 A.g.e.,s.76-79 
25 A.g.e.,s.79-83 
26 A.g.e.,s.84 
27 A.g.e.,s.84-90 
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22.Ders: Okyanusyalılar28 

23.Ders: Afrika Fetişîleri29 

24.Ders: Amerikalılar30 

25.Ders: Meksikalılar-(Putperestlik Dinleri alt başlık halinde verilmiştir)31 

26.Ders: İzi Kalmamış Dinlerin Putperestliği32 

(Kitapta 27. ve 28. Ders adı altında bir konu başlığı bulunmamaktadır ve 29. derse geçilmiştir) 

29.Ders: Keldanî, Asur, Fenike, Filistin ve Arap Dinleri33 

30.Ders: Bu dersin konu başlığı yoktur. Burada Yunan Tanrıları ve onların fonksiyonlarından 
bahsedilmektedir.34 

31.Ders: (Bu dersin konu başlığı yoktur.) Alt başlık halinde Asurlular, Filistinliler ve Fenikeliler yer 
almaktadır.35 

32.Ders: Araplar36 

33.Ders: Yunan ve Roma37 

34.Ders: Keldanîler38 

35.Ders: (Bu dersin konu başlığı yoktur.) Alt başlık halinde Cermen ve Kelt Dinleri konusu yer almaktadır.39 

36.Ders: Slavlar40 

37.Ders: Keltler41 

38.Ders: Kitabı mukaddes sahibi putperestler. Alt başlıklar halinde sırasıyla şu konular bulunmaktadır: Çin 
Dinleri, Çin’de Bulunan Dinler, Lao-Tse.42 Kitapta 39.Dersin varlığıyla ilgili bir kayıt yoktur.  

39. Ders ve bir başlık ibaresi yer almadan 40. derse geçilmiştir. 

40.Ders: Çin Hukemasından Bazıları. Alt başlıklar halinde ise Yang-Tse ve Mieh Tse, Lieh-Tse ve Çun-Yang-
Tse, Meng-Tse, Se-Lun-Tse, Han-Bu-Tse, Çu-Hi.43 

41.Ders: Kutsal Kitaplar. Burada alt başlıklar halinde sırasıyla şu konular bulunmaktadır: Yi-King, Şu-King, 
Şi-King, Li-King, Se-Şu44 

42.Ders: Tao-Te-King, İnanç Esasları, Eski Dinden Kalanlar.45 

43.Ders (Bu dersin konu başlığı yoktur.) Şang-Ti hakkında bilgi verilmektedir.46 

 
28 A.g.e.,s.90-94 
29 A.g.e.,s.94-104 
30 A.g.e.,s.104-114 
31 A.g.e.,s.114-123 
32 A.g.e.,s.123-140 
33 A.g.e.,s.140-145 
34 A.g.e.,s.146-151 
35 A.g.e.,s.151-162 
36 a.g.e.,s.162-168 
37 A.g.e.,s.168-173 
38 A.g.e.,s.174-181 
39 A.g.e.,s.182-189 
40 A.g.e.,s.190-197 
41 A.g.e.,s.197-203 
42 A.g.e.,s.203-216 
43 A.g.e.,s.217-222 
44 A.g.e.,s.223-231 
45 A.g.e.,s.231-241 
46 A.g.e.,s.241-251 
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44. Ders: (Bu dersin konu başlığı yoktur.) Alt başlık Japonya Dinleri şeklindedir.47 Burada buna bağlantılı 
olarak şu konuların işleneceği malûmatı bulunmaktadır: Japonların Mukaddemâtı,48 Japonya’da Dinler,49 
Şintoizm ve Budizm arasındaki Çekişmeler,50Şinto Kutsal Kitapları,51 Tanrı ve Tanrıçalar,52Ahiret Fikri,53 
İbadet,54 Şintoizmin Tekâmülat-ı Tedriciyesi,55 Halkın Din Bakımından Bugünkü Durumu.56  

Kırk dördüncü dersin ardından “Zerdüştlük” konusuna geçilmiştir. Kitabın burasından itibaren ders numarası 
bulunmamaktadır ve sırasıyla şu konular karşımıza çıkmaktadır: Eski İran’ın Zerdüşt Dini,57 Zerdüşt,58 Zend-
Avesta,59 Zerdüşt Mabedleri,60 İkinci Derecedeki Tanrılar,61 Ehrimen,62 Zerdüşt Dini’nin İnanç Esasları,63 
İbadet Şekli,64 Zerdüştlükte Ahiret.65 Zerdüşt Dini’nden sonra Hint Kıtası’ndaki dinler ele alınmıştır. Burada 
da konu başlıkları şu sırayı takip etmektedir: Hindistan Dinleri,66 Hindistan’ın Coğrafî Durumu (rakamlarla 
bir nüfus dağılımı verilmiştir),67 Veda Mabedleri,68 Eski Vedalar Dini’nin İbadet Şekli,69 Veda Dinlerinin 
öncesi,70 Brahman Dini,71 Brahmanlar Kastı,72 Brahman Dini’nde Ahiret,73 Brahman Mezhepleri,74 Hind 
Dinleri,75 Budizm,76 Buda,77 Hindistan’da Budizm,78 Budizmin Çin’de Ortaya Çıkışı,79 Kore ve Japonya’da 
Budizmin Ortaya çıkışı,80 Budizmin Tibet’te Ortaya Çıkışı,81 Budizmin Moğolistan’da Ortaya Çıkışı,82 
Budizmin Güney Bölgelerinde Ortaya Çıkışı,83 Budizmin İnanç Esasları,84-Buda ve Üç Mertebe,85 Budizmin 
Mertebeleri,86 Buda Dinleri.87 Kitap burada ‘birinci cildin sonu’ ibaresiyle son bulmaktadır ve hemen altına da 
24 Nisan 1329 tarihi düşülmüştür.88 

 

 

 

 
47 a.g.ge.,s.251-255 
48 A.g.e.,s.256 
49 A.g.e.,s.257 
50 A.g.e.,s.259-261 
51 A.g.e.,s.261-263 
52 A.g.e.,s.263-265 
53 A.g.e.,s.265-266 
54 A.g.e.,s.266 
55 A.g.e.,s.267-271 
56 A.g.e.,s.271-275 
57 A.g.e.,s.276 
58 A.g.e.,s.276-278 
59 A.g.e.,s.278-280 
60 A.g.e.,s.280-281 
61 A.g.e.,s.282 
62 A.g.e.,s.283 
63 A.g.e.,s.283-287 
64 A.g.e.,s.288 
65 A.g.e.,s.289 
66 A.g.e.,s.290 
67 A.g.e.,s.291-300 
68 A.g.e.,s.300-304 
69 A.g.e.,s.304-306 
70 A.g.e.,s.306-309 
71 A.g.e.,s.309-311 
72 A.g.e.,s.311-312 
73 A.g.e.,s.313 
74 A.g.e.,s.313-314 
75 A.g.e.,s.314-317 
76 A.g.e.,s.318 
77 A.g.e.,s.318-323 
78 A.g.e.,s.323-325 
79 A.g.e.,s.325-326 
80 A.g.e.,s.326-327 
81 A.g.e.,s.327 
82 A.g.e.,s.328 
83 A.g.e.,s.328-329 
84 A.g.e.,s.329-332 
85 A.g.e.,s.332 
86 A.g.e.,s.332-335 
87 A.g.e.,s.335-336 
88 A.g.e.,s.336 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ahmet Mithat Efendi yazdığı eserler ve matbuata kazandırdıklarıyla Türk kültür tarihini etkilemiş bir 
münevverdir. Dinler Tarihinin henüz bir bilim dalı olmadığı bir dönem için tercüme-telif sayılacak bir eseri 
ilgili çevrelere kazandırmış olması fevkalade önemlidir. Darü’l-fünûn ve Medresetü’l-vaizîn’de öğrencilere 
ders notları halinde okuttuğu bu kitap birçok yönleriyle Chantepie de la Saussaye’ın eserine dayanmaktadır. 
Osmanlının ilk Dinler Tarihçisi olma ayrıcalığına sahip olan müellif Dinler Tarihi bilimini Daru’l-funun’a 
kazandırarak vefatına kadar burada dersler vermiştir. Batı hayranlığının her alanda görüldüğü bir dönemin 
içinden gelmesine rağmen gençliğinden itibaren öğrendiklerini Doğu-Batı sentezinden geçirerek –umumiyat 
kısmındaki bir takım tespitler hariç-eserini böyle bir anlayışla kaleme almıştır. Eser bir taraftan yeryüzünde 
yaşamış ve yaşamakta olan dinleri objektif bir bakış açısıyla konu edinirken bir taraftan da İslam Dininin 
yeterince tanınmadığı hatta yanlış tanındığı vakıasından hareketle reddiyeleri de ihtiva etmektedir. Eserin 
yazılış sebebi kanaatimizce, yeryüzü dinlerinin tanıtılması, din fikrinin kaynağı konusunun mukayeseli 
incelenmesi, müsteşriklerin eski din kitaplarını Avrupa lisanlarına tercüme etmelerinin hayli yoğun olması ve 
bunların o dönemde Avrupa üniversitelerinde ders olarak okutulması şeklinde özetlenebilir.  
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TUNÇ ÇAĞI’NDA SEYİTÖMER HÖYÜK’ÜN SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMDAKİ KİMLİK 
ANALİZİ 

THE IDENTIY ANALYSIS OF SEYİTÖMER HÖYÜK IN BRONZE AGE A SOCIO CULTURAL 
CONTEXT 

 

Asuman KAPUCİ 

Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye. 
ORCID NO: 0000-0002-4050-388X 

 

ÖZET 

Anadolu Arkeolojisi özelinde, İçbatı Anadolu’da kültürel anlamda bir kesişme noktasında yer alan ve iletişim 
ağları bağlamında kilit bir konumda bulunan Seyitömer Höyük’ün, özellikle Tunç Çağı’nda önemli bir merkez 
koloni olduğu düşünülmektedir. Söz konusu düşünceyi destekler nitelikte gerek mimari gerekse materyal 
kültür öğeleri açısından Anadolu ve bölge kültürlerini anlamlandırmada adına çok sayıda nitelikli unsur ve 
bulguya sahip olduğu bilinmektedir. Bir yerleşimin sosyo-kültürel bağlamdaki kimlik analizlerinin verimli ve 
bilgilendirici sonuçlara sahip olması için arkeolojik anlamda geniş çerçevelerde, ayrıntılı bir kazı sistemi ile 
araştırılmış olması gerekmektedir. Seyitömer Höyük’te, 33 yıldır belirli aralıklarla sürdürülmüş sistemli 
arkeolojik kazılar ile birlikte tüm tabaka ve evrelerin geniş alanlarda tespitinin gerçekleştirildiği yoğun ve 
analitik bir çalışma ile bu gerekliliği oldukça karşılamaktadır. Seyitömer Höyük, Orta Tunç Çağ’da IV-C, IV-
B ve IV-A tabakaları olmak üzere üç evreli, Erken Tunç Çağ III’de ise V-C, V-B ve V-A tabakaları olmak 
üzere üç evreli olarak tespit edilmiş bir stratigrafik sıralamaya sahiptir. Tunç Çağı’nın erken dönemi olan Erken 
Tunç Çağ ile orta dönemi olan Orta Tunç Çağ, Seyitömer Höyük özelinde ayrı kültürel özellikler barındırdığı 
düşünüldüğünde, her iki dönemin kimlik analizi genel anlamda yerleşim karakterini belirlemektedir. 
Sürdürülmüş olan araştırmalar neticesinde, Tunç Çağı’nda sosyo-kültürel açıdan kültürlerin kesiştiği ve 
iletişim ağlarının sıkı ilişkiler ile kurulduğu, bölgedeki diğer yerleşimler ile hem bir kültürel uyumun hem de 
Seyitömer Höyük’ün öznel özelliklerinin varlığı tüm bulgular vasıtasıyla açıkça görülebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Seyitömer Höyük, Erken Tunç Çağ, Orta Tunç Çağ, Kimlik. 

 

 

ABSTRACT 

In terms of Anatolian Archaeology, Seyitömer Höyük, which is located at a cultural intersection in Inner 
Western Anatolia and in a key position in the context of communication networks, is thought to be an important 
central colony especially in the Bronze Age. It is known that it has many qualified elements and findings to 
make sense of Anatolian and regional cultures in terms of both architectural and material cultural elements 
that support the thought in question. For the identity analyses of a settlement in the socio-cultural context to 
have productive and informative results, it should have been researched with a detailed excavation system in 
wide archaeological frameworks. Seyitömer Höyük has this requirement with an intensive and analytical study, 
in which all layers and phases are determined in large areas, together with the systematic archaeological 
excavations carried out at regular intervals for 33 years. Seyitömer Höyük has a three-phased stratigraphic 
sequence as layers IV-C, IV-B and IV-A in the Middle Bronze Age, and three phases as layers V-C, V-B and 
V-A in the Early Bronze Age III. Considering that the Early Bronze Age, which is the early period of the 
Bronze Age, and the Middle Bronze Age, which is the middle period, have different cultural characteristics, 
especially Seyitömer Höyük, the identity analysis of both periods determines the settlement character in 
general. As a result of the ongoing research, it can be clearly seen through all the findings that cultures 
intersected socio-culturally and communication networks were established with close relations, both a cultural 
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harmony with other settlements in the region and the subjective characteristics of Seyitömer Höyük in the 
Bronze Age. 

Keywords: Western Anatolia, Seyitömer Mound, Early Bronze Age, Middle Bronze Age, Identity. 

 

GİRİŞ 

Seyitömer Höyük, Kütahya İl merkezinin 25 km. kuzeybatısında, Çelikler Seyitömer Linyit İşletmesi rezerv 
sahası içerisinde, eski Seyitömer Kasabası’nın bulunduğu alanda yer almaktadır (Resim 1). Yaklaşık 150x140 
m. ölçülerinde olan höyüğün orijinal yüksekliği 23,5 m.’dir (Bilgen ve diğerleri, 2015, 323).  

Seyitömer Höyük Kazı çalışmalarını eski ve yeni dönem kazıları olarak iki dönemde değerlendirmek 
mümkündür. Eski Dönem kazıları 1989-1993 yılları arasında Eskişehir ve Afyon Müze Müdürlükleri 
tarafından sürdürülmüştür (Aydın, 1991, 191-204; Topbaş, 1992, 11-34; Topbaş, 1993, 1-30; Topbaş, 1994, 
297-310; İlaslı, 1996, 1-20). Yeni Dönem kazıları (Bilgen, 2008, 49-52) 2006-2014 yılları arasında 
Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN tarafından, öğretim üyelerinin 
ve öğretim elemanlarından oluşan bir ekip ile birlikte gerçekleştirilmiştir.  

Gerçekleştirilen kazılar sonucunda stratigrafik bir değerlendirme yapmak gerekirse, seramikler üzerindeki 
inceleme ve analizler sonuçlarının verileri ile aşağıdaki tarihlendirmeler yapılabilmiştir: 

I.  Tabaka (Roma Dönemi). 

II. Tabaka (Hellenistik Dönem: M.Ö. 334-30). 

II-A: Geç Evre. 

II-B: Erken Evre. 

III.  Tabaka (Akhaemenid Dönem: M.Ö. 500-334). 

III-A: M.Ö. 4. yüzyıl (400-334). 

III-B: M.Ö. 5. yüzyıl. 

IV. Tabaka (Orta Tunç Çağ)1. 

IV-A: Geç Evre: (M.Ö. 1750-1700) 

IV-B: Orta Evre: (M.Ö. 1790-1750) 

IV-C: Erke Evre: (M.Ö. 20. yüzyıl-19. yüzyıl) 

V. Tabaka (Erken Tunç Çağ III) 

V-A: Erken Tunç Çağ III 

V-B: Erken Tunç Çağ III 

V-C: Erken Tunç Çağ III 

VI. Tabaka (Erken Tunç Çağ II) 

 

ERKEN TUNÇ ÇAĞ KÜLTÜREL KİMLİĞİ 

Seyitömer Höyük’te Erken Tunç Çağ mekânlarında genel olarak bakıldığında; dikdörtgen planlı, ortak duvar 
kullanarak birbirlerine paralel şekilde yapılandırıldıkları tespit edilmiştir. Mekânlar girişler vasıtası ile 
birbirine bağlanmaktadır. Bunun dışında mekânların bazılarının bir avluya açılmaları, yerleşimde ortak alan 
kullanımının da olduğunu göstermektedir.  

 
1 Orta Tunç Çağı, OSL (Optik Uyarılmayla Lüminesans) tekniği ile tarihlendirilmiştir. Üç evreden de ayrı ayrı alınan seramik örneklerinin analizleri 
sonucu tarihlendirme gerçekleştirilmiştir.    
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Bu tabakada yer alan yerleşimin planı, IV. Tabakanın planına göre mimari açıdan daha planlı görülmektedir. 
ETÇ yerleşimine ait mekânlar höyüğün batı kısmında kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu iken, höyüğün kuzey 
kısmındaki mekânlar ise kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu olarak sıralanmıştır.  

Mekân duvarları ince-yassı taşlarla örülmüş ve duvarların sarı kil ile sıvandığı görülmektedir. Ortak duvar 
kullanımına bağlı olarak da duvarlar çift yüzlü yapılmıştır. Ayrıca bir mekânın içinde düşmüş vaziyette çok 
sayıda sağlam kerpiç blok ele geçmiştir ki bu durum; bazı yapıların duvarlarının üst kısmının kerpiç ile 
örüldüğüne işaret etmektedir. Mekanlar içindeki seki, platform, ocak ve fırın ortaya çıkarılan mimari öğeler 
olarak sayılabilir.  

Bu tabakanın mekânlarının hepsi dikdörtgen plana sahiptir. Sadece dinsel mekân olarak kullanılmış yapı planı 
diğerlerinden farklıdır. Söz konusu mekân höyüğün yaklaşık olarak merkezinde yer almaktadır ve megaron 
plana sahiptir. Mekân içerisinden ele geçen rhyton ve gaga ağızlı testilerden oluşan toplam altı adet libasyon 
kabı, bunun dinsel bir mekân olabileceğini desteklemektedir. 

Atölye olduğunu düşündüğümüz mekânlar içinde, seramik yapım tekniklerinden biri olan kalıp tekniğinin 
kullandığını işaret eden kalıp ve kalıpla şekillendirilmiş kaplar bulunmaktadır (Resim 2). Sözü edilen kalıplar 
kilden ya da taştan yapılmış olup, küre ve yarım küre şekillidir. Kilden yapılanların, formu verildikten sonra 
sıvazlanarak, perdahlandığı görülmektedir. Kalıpların bazılarının üzerinde kap üretim işlemi sırasında 
uygulanan seramik kili korunmuş olarak tespit edilmiştir. Bu örnekler üretimin bir aşamasını sergilemekte ve 
kalıpların kullanımı hakkında bilgi vermektedirler. Kalıp yapımı üretim tekniği ile Seyitömer Höyük’ün, 
ETÇ’de iskân görmüş diğer yerleşimler arasında özgün bir özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Bu tabakaya ait seramik kaplar arasında küpler, çömlekler, çanaklar, kâseler, rhytonlar, depaslar, gaga ağızlı 
kaplar, üç ayaklı kaplar, kapaklar, minyatür kaplar ve tepsiler yer almaktadır (Resim 3).  

 

ORTA TUNÇ ÇAĞ KÜLTÜREL KİMLİĞİ 

Üç mimari evre olan A, B, C evrelerinde açığa çıkarılan mimari öğeler arasında, yapım tekniğinde herhangi 
bir değişikliğin olmadığı tespit edilmiştir (Bilgen ve diğerleri, 2013, 203).  

Mekânlar dikdörtgen planlı, tek, iki ya da üç odalı olup, bağımsız veya birbiriyle bağlantılı olarak kompleks 
bir inşa anlayışı sergilemektedir. Mekân duvarları yassı taşlarla, çift yüzlü olarak örülmüştür. Yapı duvarları 
çoğunlukla çatıya kadar taş ile yükseltilmiştir. Fakat bazı örneklerde duvarların alt kısmının taş, üst kısmının 
ise kerpiç olduğu anlaşılmaktadır. Mimari öğeler arasında olan sekiler bazı mekânlarda yer almaktadır. 
Yapıların hepsinde görülmese de duvarlarında ahşap dikme yerleri açığa çıkartılmıştır ki bu da hem duvar örgü 
sistemi hem de çatıyı taşıma sistemi hakkında bilgi vermektedir. Mekân içerisinde genellikle ocak ya da fırın, 
tahıl öğütmek için yapılmış, ezgi taşları içeren işlikler ve çeşitli şeyleri depolamak amacıyla yapılmış bölmeler 
bulunmaktadır. Bölmeler yuvarlak, dikdörtgen ya da kare planlı olup, plaka şekilli taşların mekân tabanına 
yarısı tabana gömülü olarak yerleştirilmesiyle yapılmış ve genelde bunların içi ve dışı kille sıvanmıştır. Ayrıca 
mekân köşelerine çeyrek yuvarlak planlı duvarlar örülerek de bölmeler oluşturulmuştur. Bölmelerin içerisine 
genellikle pişmiş ya da pişmemiş kaplar yerleştirilmiştir.  

Bu döneme ait mekânların çoğunun ev olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca V-A evresinde yer alan bir 
mekândan ele geçen; bir çanak içerisindeki çok sayıdaki kâse, bu mekânın bir depo mekânı olabileceğini 
düşündürmektedir (Bilgen ve diğerleri, 2011, 369; Bilgen, 2011, 28-48). Depo mekânlarının yanı sıra seramik 
ve bronz aletler üretmeye yönelik atölyeler de tespit edilmiştir (Bilgen ve diğerleri, 2015, 78). 

Mimari öğeler arasında silolar ve fırınlar bulunmaktadır. Siloların en çok kullanıldığı evrenin IV-C evresi 
olduğu görülmektedir. Bu evrede kullanılan silolar genellikle yuvarlak planlı olsa da üç adet dikdörtgen örnek, 
planları ile diğer evrelerde görülmeyen bir silo tipini sergilemektedirler (Bilgen ve diğerleri, 2012, 242). 
Fırınlar ortalama 2.00 m. çaplı olup, oval plana sahiptir. Moloz taşlarla örülmüş duvarlarında harç olarak kil 
kullanılmıştır. Fırın duvarlarının iç yüzleri kil ile yapılmış kalın bir sıva içermektedir. Tabanlarının yapımında 
genellikle en altta büyük boyutlu çakıl taşları, üstüne kırık seramik parçaları ve en üstte de kil ile sıvanmıştır 
(Bilgen ve diğerleri, 2015, 82). Ocaklar ise çoğu at nalı şeklinde, ön kısmı parmak baskı ile bezenmiş ve 
mekânların yaklaşık orta kesiminde yer almaktadır.  
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IV-C evresinde höyük üst platformunu bir sur duvarının çevrelediği tespit edilmiştir. IV-B ve A evrelerinde 
sur duvarı niteliğinde bir duvar ile karşılaşılmamıştır. Sur höyüğün doğu-güney ve batı kesiminin tamamını 
çevrelemektedir. Toplam uzunluğu 182 m. olan surun üç evreli olarak kullanım gördüğü anlaşılmıştır. Sur 
duvarının ilk evresinde, batıda 3.26 m. genişliğinde, ikinci kullanım evresinde batıda 3.41 m. ve güneybatıda 
ise 2.00 m. genişliğinde girişler bulunmaktadır (Bilgen ve diğerleri, 2015, 63-70).  

Sur dışında konumlandırılmış mekânların tüccarlara ait olduğu düşünülmektedir ki bu düşünceyi ele geçirilen 
bir adet düğme mühür, iki adet damga mühür ve bir adet silindir mühür destekler niteliktedir (Bilgen ve 
diğerleri, 2014, 351). 

 

Deprem İzleri ve Bulguları 

Seyitömer Höyük’te arkeosismolojik incelemeler yapılmış; Orta Tunç Çağ tabakasında iki adet kırık tespit 
edilmiştir. Büyük bir depremi işaret eden bu izlerin gözlendiği yaşam seviyesinde höyük terk edilmiştir 
(Altınok ve diğerleri, 2012, 9, 14).  

Söz konusu depremin enkazında kalmış vaziyette ortaya çıkarılan insan iskeletleri, höyüğün merkezine yakın, 
V-B evresine ait, 19 no’lu mekânın A odasında tespit edilmiştir. Toplam dokuz insan iskeleti, taban üzerinde 
çeşitli yer ve pozisyonlarda açığa çıkarılmıştır. Ocak çevresinde, kapı eşiğinde bulunan iskeletlerin dördünün 
bel hizasında bronz hançer, birinde mızrak ucu, birinde bronz saç tokası, birinde bronz küpe, birinde altın küpe 
ve birinde de çeşitli taşlardan ve bronzdan boncuklardan oluşturulan bir kolye ele geçmiştir (Bilgen ve 
diğerleri, 2011, 170). 

Höyüğün güneybatısında yer alan, birbiriyle bağlantılı kompleks bir yapı özelliği gösteren, IV-C evresine ait 
13 no’lu mekânın odalarının genelinde yapılan yenilemeler, deprem sonrasındaki yangının büyük boyutlarda 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca A odası içinde enkaz altında kalmış bireylere ait altı iskeletin varlığı da bunu 
destekler niteliktedir (Resim 4). 1, 3, 4, 5 ve 6 no’lu iskeletlerin kafatasları içerisinde yangın sonucunda 
karbonlaşarak korunmuş beyin kalıntıları (Altinoz ve diğerleri, 2011, 212-227; Altinoz ve diğerleri, 2011, 232-
248; Altinoz ve diğerleri, 2014, 33-48) ortaya çıkarılmıştır. Beyinlerden üçü kısmen dağılmış durumdayken, 
ikisi formunu çok iyi koruyabilmiştir. Bütün vaziyetteki söz konusu iki beynin lobları ve genel fiziksel formu 
korunabilmiştir (Resim 5). Muhtemelen deprem sonucunda yıkılan binanın enkazı, mekânın üzerini örterek, 
bir anlamda fırın ortamı yaratmış ve böylece; oksijenin az olduğu bu ortamda beyinler yavaş yavaş 
karbonlaşmış olmalıdır. Kafatası içerisinde kapalı ortamdaki beyinlerin ateş ile direkt temas etmemiş olması 
da önemli bir faktördür (Bilgen ve diğerleri, 2011, 369, 370).  

Orta Tunç Çağ yerleşimi ile ilgili bir başka dikkat çekici bulgu ise ele geçen karbonlaşmış tohumların 
Dumlupınar Üniversitesi, Biyoloji Bölümü’nde incelenerek, bir mercimek tohumunun ekilerek 
çimlendirilmesidir (Bilgen ve Bilgen, 2015, 88). 

 

Ölü Gömme Gelenekleri 

Orta Tunç Çağ yerleşiminin hem B hem de C evresinde intramural gömülere rastlanmıştır. Görülen mezar 
tipleri ise basit toprak, sanduka (Resim 6) ve küp mezarlardır. Mezarlar tekli ya da çoklu gömü özelliği 
göstermektedir (Bilgen ve Bilgen, 2015, 89, 90). Söz konusu gömülere birkaç örnek vermek gerekirse: 

IV-B evresinde höyüğün kuzeydoğusunda yer alan, basit toprak gömüde birbirine bakar vaziyette iki iskelet 
ortaya çıkarılmıştır. Doğuda bulunan iskeletin kulak hizasında iki adet bronz küpe, batıdaki iskelette ise bir 
adet kurşun küpe ele geçirilmiştir. Bu evreye ait bir çömlek mezarın bir bebeğe ait olduğu anlaşılmıştır (Bilgen 
ve diğerleri, 2012, 237). IV-C evresinde bulunan sanduka mezardaki iskeletin kafatası yanında bir çömlek, ölü 
hediyesi olarak bırakılmıştır (Bilgen ve diğerleri, 2012, 241). Sanduka-küp mezarda birey hoker pozisyonunda 
küpün içine yerleştirilmiş ve küp de sandukanın içinde yer almaktadır. Ayrıca sandukanın üzeri de plaka taş 
kapak ile kapatılmıştır. Sandukanın batı köşesine mezar hediyesi olarak yonca ağızlı testi bırakılmıştır. Diğer 
bir gömüde, küçük boyutlu bir küp içerisinde bir bebek iskeleti yer almaktadır. İskeletin yanında bir bronz 
pazıbent, bir kurşun küpe ve beş adet aşık kemiği ele geçirilmiştir (Bilgen ve diğerleri, 2015, 325).  

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 403 
 

Materyal Kültür Öğeleri 

Orta Tunç Çağ tabakasına ait seramikler arasında, küpler, çömlekler, akıtacaklı kaplar, mataralar, gaga ağızlı 
testiler, çanaklar, kaseler, süzgeçler, meyvelikler, libasyon kapları, rhytonlar ve kaplara ait protomlar yer 
almaktadır (Resim 7). Dokumacılığı yansıtan, üzerinde çeşitli bezekler uygulanmış olan tezgâh ağırlıkları ve 
ağırşaklar da diğer önemli buluntuları oluşturmaktadır. Ayrıca metal üretiminin yapım malzemeleri olan eritme 
potaları ve döküm kalıpları atölyelerde ele geçen buluntulardır. Metal buluntular arasında da bronzdan 
yapılmış, baltalar, ok uçları, mızrak uçları, hançerler, tarım araçları, çeşitli aletler, iğneler yer almaktadır. Metal 
eserler arasında bir diğer önemli buluntuyu da kurşun figürin teşkil etmektedir. Altından çeşitli takılar, 
taşlardan, metallerden ya da deniz kabuklarından boncuklar, perdah taşları, havan-havanelleri, idoller, kemik 
bızlar, iğneler, saplar ve sap aplikleri de diğer buluntulardır (Bilgen ve Bilgen, 2015, 93-109).  

Yukarıda söz edilen buluntu grupları arasında en önemli buluntular mühürler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bir çekiç başlı mühür, bir scarabe (Resim 8), iki damga mühür ve iki silindir mühür ele geçirilmiştir. Çekiç 
başlı mühür (Resim 9) ile scarabe IV-C evresine ait höyüğün güneyinde, iki silindir mühürden biri IV-C 
evresine ait höyüğün batısında sur duvarının dışındaki mekânlardan birinde; diğer silindir mühür ise IV-A 
evresine ait höyüğün güneybatısında bulunmuşlardır. Söz konusu buluntular ile hem Orta Anadolu hem de 
Kuzey Suriye ve Mısır’a kadar organize edilmiş ticari faaliyetlerin ipuçlarını vermektedir.   

 

SONUÇ 

Seyitömer Höyüğü, Frigya’nın batısında, tüm evreleriyle ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş, zengin buluntu 
gruplarına sahip bir yerleşim olarak değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla Bölge ve Anadolu Arkeolojisi 
kapsamında, Tunç Çağı için önde gelen yerleşimlerden biri olduğu sonucuna varılabilmektedir. 

Erken Tunç Çağ’da, Seyitömer Höyük’ün kültürel kimliğinin analizinde hem mimari unsurların hem de 
materyal kültür öğelerinin bütünleşik bir oluşum gösterdiği görülmektedir. Ortaya çıkarılan mimari yapıların 
plan özellikleri ve in situ olarak bu yapılarda bulunan buluntuların ışığında mekânsal bağlamda işlevsellikleri 
ile ilgili bilgi edinilebilmiştir. Erken Tunç Çağ’a tarihli her üç evrede de büyük yangınların varlığı, buluntuların 
konumlarının net bir şekilde tespitini sağlayan önemli bir faktördür. Bu şekilde mekânsal bağlamların analizi 
ile birlikte höyüğün genel kültürel kimliğinin anlaşılmasını daha da kolaylaştırmıştır. Her üç evrede de 
mekanların birden çok odalı ve dolayısıyla çok işlevli özelliği kompleks olarak değerlendirilmelerini gerekli 
kılmıştır. Örneğin hem konut hem atölye hem de depo odalarının bir kompleks içinde bir arada, buluntu 
dağılımlarının da işlevselliğe paralel olması yerleşim şablonunun ve dolayısıyla kültürel kimliğinin tespitinin 
yapılabilmesini sağlamıştır. Söz konusu komplekslerde ele geçen binlerce seramik kap ve diğer buluntulardan 
yola çıkarak kültürel kimlik tanımında bir üretim merkezi olma özelliğine sahip bir yerleşim olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca üretim anlamındaki bu öncül parametrelerin yanı sıra üretim teknikleri de 
kimliğe etki eden bir faktördür. Şöyle ki, Seyitömer Höyük’te seramik üretiminde kullanılan kalıp yapım 
tekniği, bu yoğunlukta diğer Anadolu yerleşimlerinde kullanılmamaktadır. Bu da Seyitömer Höyük Erken 
Tunç Çağ kültürel kimliği bağlamında, bölge kültür özelliklerinden bağımsız, özgünlük kazanmış bir üretim 
tekniğine işaret etmektedir. Tüm öne çıkan özellikler değerlendirildiğinde Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağ 
kültürel kimliği bağlamında “üretim odaklı, organizasyon gücü kuvvetli, özgün niteliklere sahip bir kültür” 
şeklinde tanımlayabiliriz. 

Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ yerleşmesi, mimari açıdan üç evrede de gerek konut mekânları, depo odaları 
gerekse atölyeleri ve özellikle IV-C evresindeki sur yapısı ile organize bir kent planlamasının varlığını 
göstermektedir. Özellikle IV-B ve IV-C evrelerinde söz konusu planlı yerleşim anlayışı net olarak 
görebilmekteyken, IV-A evresinde höyüğün merkezindeki villa niteliğindeki bir yapı dışında herhangi bir 
organize yaşamın izlerini görmek mümkün değildir. Ayrıca deprem enkazı altındaki iskeletlerin kafataslarında 
korunan beyin kalıntıları ile birlikte de Arkeoloji Bilimi adına şaşırtıcı olarak nitelendirilebilecek bulgulara 
sahip olduğu açıktır. Doğu ile batı arasındaki ticari ve kültürel ilişkinin kavşak noktasında bulunduğu, önemli 
üretimlerin yapıldığı, uzak mesafelerle ticaretin yaşandığı bilinmektedir. 

Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ yerleşimi gerek mimarisi gerekse buluntuları ile söz konusu dönemde Orta 
Anadolu, Kuzey Suriye ve Mısır’a kadar uzanan ilişkilerin net olarak yansıdığı, Frigya Bölgesi’nin batısında 
yer alan önemli bir yerleşim olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Tunç Çağ’ında Seyitömer Höyük ile ilgili 
kültürel kimlik bağlamında, “Anadolu etkili ve kökenli bir koloni” olarak tanımlayabiliriz.  
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Resim 1: Seyitömer Höyük Güneyden Görünüm 

 

 

 

Resim 2: Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağ III Kil Kalıpları 
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Resim 3: Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağ III Seramikleri 

 

 

Resim 4: Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ Mekanındaki İskeletler 
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Resim 5: Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ Karbonlaşmış Beyin Kalıntıları 

 

 

Resim 6: Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ Sanduka Mezar 
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Resim 7: Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ Seramikleri 

 

 

Resim 8: Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ Scarabe Mühür 
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Resim 9: Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ Çekiç Başlı Mühür 
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FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF AZERBAIJANI-RUSSIAN LITERARY 
RELATIONS 

(BASED ON THE RESEARCH OF ACADEMICIAN SH. GURBANOV, ACADEMICIAN M. 
JAFAROV) 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКО-РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

(НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ АКАДЕМИКА Ш. ГУРБАНОВА, АКАДЕМИКА М. 
ДЖАФАРОВА) 

 

Nurida Ganbarova Huseyn kizi 

Dissertation student of 
Nakhchivan State University 

 

ABSTRACT 

The article devoted to interliterary relations in the work of academician M.J. Jafarov explores the attitude of 
the academician to this topic in parallel with the work of Sh. Gurbanov. Noting the high importance of the 
fundamental works of both literary critics on the topic of literary mutual influences, the author emphasizes 
their distinctive aspects on this issue. The term “influence” used by M.J. Jafarov, who in his writings sought 
to be far from this term, increasingly using the terms "mutual influence" and "mutual enrichment". And also, 
the names of the 19th century korefeis are mentioned, contributing to the mutual influence and mutual 
enrichment of the literatures of Azerbaijan and Russia. 

Keywords: literary criticism, literary connections, academician D.Zh.Jafarov, comparative literature. 

 

В наше время взаимность - это концепция изучения литературы. Взаимное литературоведение, 
теоретические и практические принципы сравнительного литературоведения были известны с начала 
XIX века. Понимая, что литература, подлинное зеркало цивилизации, не будет развиваться сама по 
себе, ученые установили взаимность изучения литературы как абсолютной единицы. Сегодняшний 
литературный процесс является свидетельством того, до какой степени сторонники взаимного 
обучения проложили путь. 

Отрадно, что этот вопрос всегда был в центре внимания Азербайджанского литературоведения. Наши 
выдающиеся ученые Ф.Б. Кочарли, М. Рафили, М. Ариф, Ш.Гурбанов, М.Дж.Джфаров, И. Габиббейли 
провели ряд важных научных исследований по этому вопросу и получили высокую оценку научной 
общественности. Благодаря работе этих ученых на протяжении многих десятилетий, сегодня 
Азербайджанско-русско, Азербайджанско-узбекская, Азербайджанско-польская литература связана с 
литературой ряда других народов, выработаны и применяется новые формы использования друг друга 
в изучении литературы. 

Место международных литературных связей в системе координат литературной критики особое. 
Несмотря на то, что Фируддин-бек Кочарли до сих пор занимает особое место в изучении 
Азербайджанской литературы, в целом в 30-40-х годах XX века он занимал важное место в творчестве 
отдельных исследователей. 

Азербайджанско-русские литературные связи установили видные ученые М. Рафили, Ф. Гасымзаде, 
Ш. В работах Ш.Гурбанова, М.Джафарова, М.Арифа, М.Садыхова и других она освещается в разных 
аспектах. Однако эти исследования основаны на двух разных фундаментальных исследованиях: 
«Этапы развития Азербайджанско-русских литературных связей в XIX веке» Ш. Гурбанова и «История 
Азербайджанско-русских литературных связей в XIX веке» М. Джафарова. 
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Оба произведения неоднократно рассматривались с разных сторон нашего литературоведения, были 
предметом исследования в ряде научных работ, велись интересные научные споры о включении 
каждого из них в общий литературный процесс. 

Объяснение превращения Азербайджанской и русской литературы того же периода в объект 
исследования состоит в том, что и русская, и Азербайджанская литература в XIX веке претерпели 
новую эволюцию, а произведения десятков других поэтов и писателей, таких как А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, М.Ф.Ахундзаде, Н. В. Гоголь, Ф.М.Достоевский, А.Н. Островский, В.К. Белинский, К.Б. 
Закир, Н.Б. Вазиров, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и Дж. Мамедкулизаде были включены в сокровищницу 
мировой литературы. Таким образом, это было первоначальной основой для исследования. Предстояло 
многому научиться. Эти литературы взаимодействовали друг с другом, как и литературы других 
народов Российской империи. Эта взаимность находится еще на более высоком уровне в 
сравнительной литературе начала XVIII века и явилась началом культурного феномена, в котором 
литература разных народов была стимулом для взаимной поддержки и развития. 

Примечательно, что литература в этом плане является не местной, а интеграцией азербайджанской и 
русской литературы. Основой такой интеграции являются переводы, одинаковый взгляд на 
общественно-политическую жизнь, запуск и первоначальный успех революционно-демократических 
изданий, организация юбилеев и т.п. контуры мы можем проследить в исследованиях Ш.Гурбанова и 
М.Дж. Джафарова. 

Сходств много, но они многократно анализировались. Наша главная цель в этих исследованиях — 
рассмотреть аспекты, которые непоследовательны, иногда в виде вибраций. Ретроспективные 
несоответствия можно представить следующим образом. 

1. Каждый из наших исследователей отдельно поработали над фундаментальной работой, требующей 
большого труда, внимания и времени. Таким образом, преимущество исследования М.Джафарова 
можно объяснить тем, что академический процесс как в русской, так и в Азербайджанской литературе 
XIX века строился на процессе адаптации и выявления взаимных мотивов. M. Дж. Джафаров как бы 
хотел отойти от мысли влиянии одной литературы на другую, что и удалосьему это сделать. 

В исследовании М.Джафарова представители азербайджанской литературы показаны как литература, 
быстро принимающая новшества и занимающая прочное место в общероссийском географическом 
пространстве. 

 У Ш.Гурбанова Азербайджанско-русские литературные отношения наблюдаются в условиях 
иерархии, где предпочтение отдается местничеству, то есть установлению отношений по системе от 
мала до велика. Где-то в императиве показаны образцы русской литературы, а видные представители 
Азербайджанской литературы изучаются в контексте упомянутого нами общерусского литературного 
контекста. 

2. М.Джафаров в своих исследованиях говорит, что социально-философские идеи составляют одну из 
основ, подчеркивает необходимость представителей обеих литератур отражать ту или иную сферу 
общественной жизни и художественной литературы. 

Ш.Гурбанов основывает свои исследования преимущественно на практическом материале, часто 
обращается к литературным образцам обоих народов, отдавая предпочтение литературной эволюции.  

На первом и втором этапах (Ш. Гурбанов выделеляет только три уровня), новых отношений по словам 
автора предисловия Брагинского к книге, изданной в Москве в 1976 году, «первый этап (30-40 лет) был 
почти невзаимным, азербайджанские писатели интересуются русской художественной литературой, 
особенно литературой критического реализма; на втором этапе чувствуется близость...» оказывается, 
предпочтение художественных образцов в чем-то оправдано. 

Таким образом, оба наших видных исследователя, хотя и по-разному, привязывали свое 
взаимодействие к определенному периоду и показали, что две литературы конца XIX века также были 
полезны с точки зрения взаимодействия. 

Следует отметить, что всесторонняя разработка и утверждение концепции национальных, 
вненациональных литературных отношений в Азербайджанском литературоведении стали 
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возможными благодаря большому труду этих гениальных ученых. Тот факт, что это явление 
литературной критики, начавшее развиваться в начале ХХ века, произошло в короткие сроки, само по 
себе явление. Для сравнения, эта схема общения сложилась и развивалась в русском 
литературоведении в середине XIX века. Важной частью научных исследований Острогорского было 
то, что следующее поколение литературных критиков в полной мере воспользовалось их идеями. 
Сегодня азербайджанские литературоведы также пользуются научным наследием в изучении этой 
важной области литературоведения, оставленным такими учеными, как Ф. Б. Кочарли, Ш. Гурбанов, 
М. Джафаров. 
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RECÂÎ-ZÂDE AHMED CEVDET’İN DİVANÇESİ’NDE NAZİRE VE NAZİRE BENZERİ ŞİİRLER 

NAZİRE AND NAZİRE-LİKE POEMS İN RECÂÎ-ZÂDE AHMED CEVDET’S DİVANCE 
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ÖZET 

XIX. yüzyılın sonuna kadar gelişimini devam ettiren divan edebiyatı döneminde pek çok sanatçı yetişmiş ve 
yetişen sanatçılar çeşitli konularda eserler meydana getirmişlerdir. Bütün divan edebiyatı sanatçıları kendi 
edebî kişiliğini oluştururken başka şairlerden etkilenmişler ve başka şairlerinde edebî kişiliğinin oluşmasında 
etkili olmuşlardır. Divan edebiyatı geleneği çerçevesince eserler meydana getiren sanatçılardan birisi de Recâî-
zâde Ahmed Cevdet Efendi’dir. Kaynaklarda doğum tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Elde 
edilen kaynaklarda sanatçının doğum yerinin İstanbul olduğu bilgisi yer almaktadır. Yaşadığı dönemde Recâî-
zâde Cevdet namıyla tanınan şairin soyunun dedesinin babası olan Borlulu Halîl Ağa’ya kadar uzandığı 
bilinmektedir. Şair, Reîsü’l-küttâb Mehmed Recâî Efendi’nin torunudur. Babası da kendisi gibi şair olan 
İbrahim Münîb Efendi’dir. Şairin iki tane kardeşi bulunmaktadır. Şairin kardeşlerinden birisi divan sahibi olan 
Mustafa Sâmil Bey’dir. Diğeri ise Osmanlı Devleti’nde sadrazamın yazı işlerini yürüten sadaret mektupçusu 
Abdülhamid Bey’dir. Kaynaklarda Ahmed Cevdet’in eğitim hayatı ile ilgili detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. 
Yalnızca Arapça ve Farsça öğrendiği bilgisine ulaşılabilmektedir. Ahmed Cevdet, Bâb-ı Âlî’ye bağlı Dâhiliye 
Kalemi’nde kâtiplik yaptığı bilinmektedir. Recâî-zâde Ahmed Cevdet 1831 [H.1247] yılında veba salgını 
sebebiyle vefat etmiştir. Genç yaşta vefat ettiği bilinen sanatçının üç tane eseri bulunmaktadır. Birincisi şairin, 
divan edebiyatında değişik yüzyıllarda beğenip derlediği 4000 beyitten oluşan ve elif-ba üzerine tertiplenen 
Nevâdirü’l-Âsâr fî Mütâla’ati’l-Eş’âr’dır. İkincisi 1067 mısradan 1025’i numaralandırılmış, 42’si 
numaralandırılmamış olan meclislerin süsü anlamına gelen Zînetü’l-Mecâlis’tir. Üçüncüsü ise Türkçe 
Divançesi’dir. Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in  Divançesi incelendiğinde; 71 gazel, 43 beyit, 12 kıt’a, 5 murabba, 
4 muhammes, 4 mısra, 4 kaside, 2 tahmis, 2 mesnevi, 1 terkib-bend olmak üzere toplam 148 manzume 
bulunmaktadır. Çalışmamıza konu olan Divançe incelendiğinde; sanatçının edebî kişiliğinin oluşmasında ve 
Divançesi’ndeki 148 manzumeyi meydana getirmesinde birçok sanatçının etkisinin bulunduğu görülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı; araştırma, inceleme yöntemi kullanılarak döneminde Recâî-zâde Cevdet namıyla tanınan 
sanatçının Divançesi’ndeki 148 manzumeden yola çıkılarak; sanatçının nazire ve nazire benzeri şiirler 
yazmasında etkili olan şairlerle birlikte, nazire ve nazire benzeri yazdığı şiirleri tespit etmektir. Tespit edilen 
nazire ve nazire benzeri şiirlerin nazım şeklini, muhtevasını, veznini, kafiye ve redifini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: XIX. yüzyıl, Recâî-zâde Ahmed Cevdet, Divançe, Nazire, Nazire Benzeri Şiirler. 

 

ABSTRACT 

In the period of divan literature, which continued its development until the end of the 19th century, many artists 
were trained and they created works on various subjects. All divan literature artists were influenced by other 
poets while forming their own literary personality and were also influential in the formation of other poets' 
literary personality. One of the artists who created works within the framework of the tradition of Divan 
literature is Recai-zade Ahmed Cevdet Efendi. There is no information about his date of birth in the sources. 
In the sources obtained, there is information that the birthplace of the artist is Istanbul. It is known that the 
ancestry of the poet, who was known as Recâi-zade Cevdet during his lifetime, dates back to Borlulu Halil 
Ağa, who was his grandfather's father. The poet is the grandson of Reîsü'l Küttab Mehmed Recai Efendi. His 
father is İbrahim Mûnib Efendi, who was a poet like him. The poet has two siblings. One of the poet's siblings 
is Mustafa Samil Bey, who is a divan owner. The other is Abdülhamid Bey, the correspondent of the Grand 
Vizier, who carried out the editorial affairs of the Grand Vizier in the Ottoman Empire. There is no detailed 
information about Ahmed Cevdet's education life in the sources. It is only possible to reach the information 
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that he learned Arabic and Persian. It is known that Ahmed Cevdet was a clerk in the Internal Affairs Office 
of the Ottoman Porte. Recai-zâde Ahmed Cevdet died in 1831 [H 1247] due to a plague epidemic. The artist, 
who died at a young age, has three works. The first one is Nevâdirü'l Asâr fî Mutâla ati'l-Eş'âr, which consists 
of 4000 couplets that the poet liked and compiled in divan literature in different centuries and was arranged on 
elif-ba. The second one is Zinetü 'l-Mecâlis, which means the ornament of assemblies, 1025 of which are 
numbered out of 1067 lines and 42 of which are not numbered. The third is the Turkish Divançe. When the 
Divançe of Recâi-zâde Ahmed Cevdet is examined, there are a total of 148 poems, 71 ghazals, 43 couplets, 12 
stanzas, 5 murabbas, 4 muhammes, 4 verses, 4 eulogies, 2 tahmis, 2 masnavi, 1 composition-bend. When the 
Divance, which is the subject of our study, is examined, it is seen that many artists had an influence on the 
formation of the artist's literary personality and the creation of 148 poems in his Divance. The aim of this study 
is to determine the poems that the artist, who was known as Recâi-zâde Cevdet in his period, wrote in nazire 
and nazire-like, together with the poets who were influential in the artist's writing of nazire and nazire-like 
poems, based on 148 poems in the Divance of the artist, by using the research and examination method. It is 
also to examine the verse form, content, meter, rhyme and redif of the determined nazire and nazire-like poems. 

Keywords: 19th century, Recâî-zâde Ahmed Cevdet, Divance, Nazire, Nazire-like Poems 

 

GİRİŞ 

“Nazire, Arapça bir kelime olup “nazara” kökünden türemiştir. “Bir şairin manzum bir eserine başka bir şair 
tarafından aynı vezin ve kafiyede yazılan şiir” diye tanımlanan nazîre ve nazîre yazmak yerine tanzîr ve tanzîr 
etmek yanında nazîre deme, cevap deme, cevap verme tabirleri de kullanılmış, nazîre yazana nazîre-gû, nazîre-
perdâz denilmiş, model olarak alınan şiirin tam zıddını ortaya koymaya da nakîza adıverilmiştir.  (Köksal, 
2006). Sinan Yıldırım Divan Edebiyatında Nazirecilik Geleneği ve Hevâyî'nin Nazirelerinden Oluşan Divanı 
adlı yüksek lisans tezinde; divan edebiyatında nazirelerin çoğunlukla önemli şairlerin şiirlerine karşı 
yazıldığını, divan şairinin şiir anlayışına göre bir şairin şiirini tanzir etmek onun sanatına olan saygının ifadesi 
olduğunu ve nazirenin, asıl şiirin bir taklidi olmaması,  en az onun kadar güzel olması gerektiğini ifade etmiş 
ve devamında divan şairlerin buna rağmen nazireciliği bir biçim benzeyişi düzeyinden ileri götüremedikleri 
belirtmiştir (Yıldırım, 2004). Nazirecilik, Türk şiirinin en köklü geleneklerindendir. Gelenek haline gelen 
nazirecilik; şairlerin yetişmesinde, şairlerin şiirlerinin olgunlaşmasında ve eksiklerini tamamlamasında önemli 
bir rol oynamaktadır. Fatih Köksal Sana Benzer Güzel Olmaz-Divan Şiirinde-Nazire adlı kitabında (2018) 
nazire ile ilgili yukarıda bahsedilen bilgilerin yanında nazire geleneğinin İran şiirinden divan şiirine geçtiğini 
en azından divan şiirinden daha önce nazirenin İran şiirinde var olduğunu ifade etmiştir. Şairler başta gazel 
olmak üzere mesnevi, kaside, müstezad gibi hemen hemen her çeşit nazım şekliyle nazireler yazmışlardır. Bir 
şairin başka bir şairin şiirine nazire yazdığını anlamak için üç özelliğe bakılması gerekmektedir.  

a) Örnek alınan şiirle, yani zemin şiirle veya model şiirle vezin birliği, 

b) Zemin/model şiirle kafiye, varsa redif birliği, 

c) Zemin/model şiirle söyleyiş (eda), anlam ve hayal benzerliği (Köksal, 2018).   

Nazirede ilk olarak bakılan vezin unsuruyla ilgili olarak Fatih Köksal Sana Benzer Güzel Olmaz-Divan 
Şiirinde-Nazire adlı kitabında “Eğirdirli Hacı Kemal’in Câmi’u’n-nezâ’îri’nde ise zemin şiirden farklı vezinle 
yazılmış şiir örnekleri yüzlerle ifade edilebilecek sayıdadır…” (Köksal, 2018) diyerek nazire olan şiirin vezni 
ile zemin şiirinin vezninin farklı olabileceğini ifade etmiştir. Zemin/model şiirle nazire arasında kafiye ve redif 
birliğinin bulunması gerektiği dile getirilmektedir. Bir nevi vezin gibi kafiye ve redifte zemin/model şiirle 
nazire arasında temel vasıflarından birisi olarak bilinmektedir. Nazirenin bu unsuru tıpkı vezin unsuru gibi 
önemli bir kıstas olmakla birlikte, bu unsurda bütün nazireleri kapsamamaktadır. Fatih Köksal’ın yukarıda adı 
geçen kitabında, zemin şiir ile nazire arasında kafiye bakımından farklılıkları üçe ayırdığı görülmektedir: 

a) Redifi model şiirle aynı, kafiyesi farklı nazireler, 

b) Kafiyesi farklı nazireler, 

c) Örnekleri çok nadir olmakla beraber, hem redifi hem kafiyesi zemin şiirden farklı nazire (Köksal, 2018). 

Divan şiiri geleneğine mensup şairlerin nazire yazmaya iten sebepler bulunmaktadır. Bu sebepler maddeler 
hâlinde aşağıda belirtilmiştir: 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 415 
 

1- Zemin/model şiirden daha güzel bir şiir yazma arzusu,  

2- Zemin/model şiiri yazan şaire meydan okumayarak cevap verme ihtiyacının oluşması,  

3- Yeni şiir yazmaya başlayan genç şairlerin üstat şairleri izlemesi ve örnek alması,  

4- İki şair arasında dostluk nişanesi olarak nazireleşmesi,  

5- Üstat şairlerin genç şairleri teşvik etmek amacıyla nazire yazmasıdır. 

Nazirede vezin, kafiye ve redif gibi önemli unsurlardan birisi de zemin/model şiirle nazire olan şiirin söyleyiş 
(eda), anlam ve hayal benzerliğidir.  Zemin/model şiirle nazire arasında söyleyiş (eda), anlam ve hayal 
benzerliğini tespit ederken bakılması gereken hususlardan ilki zemin/model şiirde kullanılan Arapça, Farsça, 
Türkçe belirli söz kalıplarının, deyimlerin, atasözlerinin nazirede kullanılması, zemin/model şiirini 
hatırlatmasıdır. İkinci yol zemin/model şiirde işlenen konunun nazirede de işlenmiş olması. Zemin/model şiirle 
nazire arasında söyleyiş (eda), anlam ve hayal benzerliğinin bulunmadığı örneklerde bulunmaktadır. 

Nazirenin tanımını, nazirenin belirlenmesinde temel vasıflar olan vezin, kafiye ve redif, muhteva hakkında 
kısaca yukarıda bilgilendirmeler yapılmıştır. Tehzîl, tazmîn, selh, muşâre, nakîza, müşterek şiirler gibi nazire 
benzeri şiirler bulunmaktadır. Nazire benzeri şiirler arasında yer alan Recâî-zâde Ahmed Cevdet Efendi’nin 
Divançesi’nde tespit etmiş olduğumuz tazmin ve müşterek şiirler hakkında aşağıda kısaca bilgiler verilecektir.  

Nazire benzeri şiirler arasında yer alan ve edebî bir terim olan tazmin sözlükte; bir şeyi içine almak, ihtiva 
etmek” anlamındaki damn (damân) kökünden türeyen tazmin (tadmin) “bir şeyi başka bir şeyin içine koymak, 
ona dâhil etmek” olarak tanımlanmaktadır (Durmuş, 2011). Tazmin bir nevi diğer bir şairin beğenilen bir mısra 
veya beytinin ele alınarak onun çeşitli nazım şekilleriyle tamamlanmasıdır. Nazirelerde olduğu gibi başta gazel 
olmak üzere muhammes, tesdis, müstezad gibi nazım şekilleri kullanılarak tamamlanmaktadır. Genelde şair 
daha önceden tazmin edeceğini işaret eder ve tazmin edilen beytin ya da mısranın hangi şaire ait olduğunu 
belirtir. Bazen de şairin tazmin edilen beyit ya da mısrası ünlüyse tazmin ederek yazdığı şiirinde belirtmeyebilir 
(Pala, 2004). 

Nazire benzeri şiirler arasında yer alan bir diğer şiir de müşterek şiirlerdir. Edebî bir terim olan müşterek şiir 
sözlükte; Müşterek şiir, birden fazla şairin katılımıyla oluşturulan manzumelerin genel adıdır. Bu şekilde 
oluşturulan şiirler için “gazel-i müşterek” ve “müşterek” terimleri de kullanılır. Terimlerden “gazel-i 
müşterek”in kapsam alanı daha geniştir. Bu terimle sadece müşterek söylenen gazeller değil; her tür nazım 
şekli ile meydana getirilen müşterek şiirler kast edilir (Aksoyak, 2005).  İsmail Hakkı Aksoyak Müşterek 
Şiirler Divanı adlı kitabından (2017) müşterek şiirlerin ilk örneklerini Arap edebiyatına kadar dayandığını, 
Anadolu sahasında da XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlandığını, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
yoğunlaştığından bahsedilmektedir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Recâî-zâde Cevdet namıyla tanınan sanatçının kütüphanelerde bulunan Divançesi’nin nüshaları tespit edilmiş 
ve karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan nüshalarda toplam 148 manzumenin var olduğu görülmüş ve 
Divançesi’ndeki 148 manzumeden yola çıkılarak; sanatçının nazire ve nazire benzeri şiirler yazmasında etkili 
olan şairlerle birlikte, nazire ve nazire benzeri yazdığı şiirleri tespit edilmiştir. Tespit edilen nazire ve nazire 
benzeri şiirlerin nazım şekli, muhtevası, vezinleri, kafiye ve redifleri aşağıda başlıklar halinde incelenmesi 
amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda; “Nazire ve Benzeri Şiirlerin Nazım 
Şekilleri”, “Nazire ve Nazire Benzeri Şiirlerin Vezinleri”, “Nazire ve Nazire Benzeri Şiirlerin Kafiye ve 
Redifleri”, “Nazire ve Nazire Benzeri Şiirlerin Muhtevası” başlıkları altında verilmiştir. 

 

1. Nazire ve Nazire Benzeri Şiirlerin Nazım Şekilleri 

Sanatçının yazdığı tek nazire Divançe’deki 41. manzumedir. Divançe’de “Dâniş Beg’e Nazîre” başlığı ile 
kaydedilmiştir. Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in  XIX. yüzyılda yaşayan Daniş mahlasıyla şiir yazan Mîr 
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Mehmed Bey’in gazeline1 nazire yazdığı tespit edilmiştir.  Sanatçının nazire olan şiiri tıpkı zemin/model şiir 
gibi gazel nazım şekliyle yazılmıştır.  

Sanatçının nazire benzeri yazdığı şiirlerden birisi tazminleridir. Sanatçının tazmin olarak yazdığı ilk şiiri 
Divançe’deki 10. manzumedir. Divançe’de “Tazmîn-i Mısra” başlığıyla kaydedilmiştir. Recâî-zâde Ahmed 
Cevdet, XVII. yüzyılda III. Murad döneminde yaşamış, İstanbul’da Kuloğlu taifesinden (asker olarak 
yetiştirilen yeniçeri), mürettep bir divanı olan Sanî’nin “Kul olma dergehinde Mısr’a sultan olmadan yegdür” 

2 meşhur mısrasına tazmin ederek murabba nazım şekliyle şiirini yazmıştır. Sanatçının tazmin yoluyla 
oluşturduğu manzumesi 9 bentten oluşmaktadır. 

Sanatçının tazmin ederek yazdığı ikinci şiiri Divançe’deki 11. manzumedir. Divançe’de “Tahmîs-i Nâ-
Tamâm-ı Beyt-i Şeyhü’l-İslâm Yahyâ Efendi” başlığıyla kaydedilmiştir. XVII. yüzyılda yaşamış, dönemin 
meşhur şairlerinden, Ankaralı Şeyhülislam Bayramzâde Zekeriya Efendi’nin oğlu Şeyhülislam Yahyâ 
Efendi’nin “İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül/ Güllerle goncelerle güşâd olmadın gönül”3 meşhur beytini 
tazmin ederek şiirini yazmıştır.  Zemin/ model şiir 5 beyitlik gazelken, sanatçının tazmin yoluyla oluşturduğu 
manzume 3 bentlik tamamlanmamış tahmistir. 

Sanatçının tazmin ederek yazdığı üçüncü şiiri Divançe’deki 12. manzumedir. Divançe’de “ Tahmîs-i Beyt-i 
Meşhûr-ı Fuzûlî” başlığıyla kaydedilmiştir. XVI. yüzyılda yaşamış, kaynaklarda asıl adının Mehmed olduğu 
dile getirilen Fuzûlî’nin “Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı/Felekler yandı âhımdan murâdım 
şem’î yanmaz mı”4 meşhur beytinin tazmin ederek şiirini yazmıştır. Zemin/model şiir 7 beyitlik gazelken, 
sanatçının tazmin yoluyla oluşturduğu manzume 5 bentlik tahmistir. 

Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in tazmin ederek yazdığı dördüncü şiir Divançe’deki 13. manzumedir. Divançe’de 
“Tercî’-i Nâ-Tamâm-ı Mısra’-ı Meşhûr-ı Hâce Neş’et Efendi” başlığıyla kaydedilmiştir. XVIII. yüzyılda 
yaşamış asıl adı Süleyman olan, Mevlevi şairlerin arasında yer alan Hoca Neşet Efendi’nin “Sabrı güc çâresi 
güc derde giriftâr oldum”5 meşhur mısrasını tazmin ederek şiirini yazmıştır. Zemin/model şiir 5 bentlik 
muhammesken, sanatçının tazmin yoluyla oluşturduğu manzume 3 bentlik tahmistir. 

Ahmed Cevdet’in tazmin ederek yazdığı beşinci şiir Divançe’deki 28.manzumedir. Divançe’de “Tazmîn-i 
Mısra’-ı Fâzıl” başlığıyla kaydedilmiştir. XVIII. yüzyılda yaşamış Enderunlu Fazıl’ın “Çarh kendi kânımı 
şimdi şarâb eyler bana/ Kendi bagrımdan dutmuş kebâb eyler bana”6 matlalı gazelinin” “Çarh kendi kânımı 
şimdi şarâb eyler bana” mısrasını tazmin ederek şiirini yazmıştır. Zemin/model şiir 5 beyitlik gazelken, 
sanatçının tazmin yoluyla oluşturduğu manzume de 5 beyitlik gazeldir. 

Sanatçının tazmin ederek yazdığı altıncı şiir Divançesi’ndeki 32. manzumedir. Divançe’de “Gazel” başlığıyla 
kaydedilmiştir. 8 Şubat 1618 yılında Malatya’da doğan asıl adı Muhammed/Mehmed olan ve 1694 yılında 
vefat eden Niyâzî-i Mısrî’nin meşhur “Çagıruram dost dost”7 redifli manzumesinin redifini tazmin ederek 
yazmıştır. Sanatçının manzumesi Divançe’nin bütün nüshalarında “Gazel” başlığıyla kaydedilmiş olsa da 
manzumenin kafiyeleniş şekline baktığımızda 5 bentlik mütekerrir murabba olduğunu görmekteyiz. 

Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in tazmin ederek yazdığı yedinci şiir Divançe’deki 43. manzumedir. Divançe’de 
“Tazmîn-i Mısra’-ı Sâlik” başlığıyla kaydedilmiştir. XVIII. yüzyılda yaşamış olan Halil bin Halil Efendi-zâde 
Sâlik’in “Kıldı sevdâ-yı vatan tîre dilim ey Sâlik/Bize şimden-geri azm-ı reh-i gurbet görünür”8 maktalı 
gazelinin “Bize şimden-geri azm-ı reh-i gurbet görünür” mısrasını tazmin ederek şiirini yazmıştır. 
Zemin/model şiir 7 beyitlik gazelken, sanatçının tazmin yoluyla oluşturduğu manzume 5 beyitlik gazeldir. 

Sanatçının tazmin ederek yazdığı son şiir Divançe’deki 125. manzumedir. Divançe’de “Tazmîn-i Mısra’-ı 
Müştâk Baba” başlığıyla kaydedilmiştir. XIX. yüzyılda yaşamış, Bitlisli, asıl adı Muhammed Mustafa olan 
Müştak Baba’nın “Cânânı buldı haste gönül cânı istemez/Bir hastedir ki çâre-i Lokman’ı istemez”9 matlalı 

 
1 Gazelin tamamı için bkz. Özavar, 1993: 118. 
2 Mısra ile ilgili bilgi için bkz. Soykut, 1968: 327. 
3 Gazelin tamamı için bkz. Ertem, 1995: 133. 
4 Gazelin tamamı için bkz. Akyüz vd., 1958: 338. 
5 Muhammesin tamamı için bkz. Oğraş, 1991: 160. 
6 Gazelin tamamı için bkz. Divan-ı Fazıl Bey Enderunî, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı, Bel_Osm_0.00251/02. 
7 Geniş bilgi için bkz. Erdoğan, 2019: 156. 
8 Gazelin tamamı için bkz. Çağlar, 2011: 189. 
9 Gazelin tamamı için bkz. Divan-ı Müştak Baba ,İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı, HCE_Osm_00837. 
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gazelinin “Cânânı buldı haste gönül cânı istemez” mısrasını tazmin ederek şiirini yazmıştır. Zemin/model şiir 
5 beyitlik gazelken sanatçının tazmin yoluyla oluşturduğu manzume müfreddir.  

Sanatçının nazire benzeri yazdığı şiirlerden birisi de müşterek şiirleridir. Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in 
Divançesi’ni incelediğimizde; sanatçının, Keçeci-zâde İzzet Molla ile -XIX. yüzyılda gelenek haline gelmiş- 
müşterek beyitler söylemiştir. Divançe’deki müşterek beyitler 130. manzume ile 141. manzume arasındadır. 
Divançe’de müşterek beyitler “Beyt-i Müşterek-i Bâ-İzzet Mollâ” başlığıyla kaydedilmiştir. 

 

2. Nazire ve Nazire Benzeri Şiirlerin Vezinleri 

Bir şairin başka bir şairin şiirine nazire yazdığını anlamak için üç özellikten birisi olarak vezin unsuru 
gösterilmektedir.  Bu başlık altında; zemin/model şiirler ile sanatçının nazire ve nazire benzeri şiirlerinin 
vezinleri incelenmiştir.  

Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in nazire yazdığı Mîr Mehmed Bey’in gazeli muzâri bahrinin 
mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Sanatçı da gazel nazım şekliyle yazdığı nazirede tıpkı 
Mîr Mehmed Bey’in gazelinin vezniyle yazmıştır. Muzâri bahrinin mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbıyla 
yazmıştır.  

Nazire benzeri şiirlerden biri olan tazminlerde vezin birliğine bakılmaktadır.  Kuloğlu Sânî’nin “Kul olma 
dergehinde Mısra sultan olmadan yegdür” meşhur mısrasına tazmin edilen ilk manzume hezec bahrinin 
mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün kalıbıyla yazılmıştır. Şeyhülislam Yahyâ Efendi’nin meşhur 
“olmadın gönül” redifli gazelinin vezni incelendiğinde; gazelin muzâri bahrinin 
mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbıyla yazdığı görülmektedir. Ahmed Cevdet, bu meşhur gazelin “İrdi 
bahâr sen dahı şâd olmadın gönül/ Güllerle goncelerle güşâd olmadın gönül” beytini tazmin ederek yazdığı 
tahmisine bakıldığında da tıpkı tazmin edilen gazelin beyti gibi muzâri bahrinin 
mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbıyla yazıldığı görülmektedir. 

Fuzûlî’nin “-maz mı” redifli gazeli incelendiğinde; hezec bahrinin mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/mefâ’îlün 
kalıbıyla yazıldığı görülmektedir. Bu meşhur gazelin “Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı/Felekler 
yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı”  beytinin tazmin ederek yazılan sanatçının tahmisi incelendiğinde, 
tıpkı tazmin edilen meşhur gazelin beyti gibi hezec bahrinin mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/  mefâ’îlün 
kalıbıyla yazıldığı görülmektedir. 

Hoca Neşet’in “oldum” redifli muhammesi incelendiğinde; Hoca Neşet’in remel bahrinin fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ 
fe’ilâtün/fe’ilün kalıbıyla yazdığı görülmektedir. Hoca Neşet’in mısrasını tazmin ederek yazılan sanatçının 
muhammesi incelendiğinde de tıpkı tazmin edilen muhammes gibi remel bahrinin fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ 
fe’ilâtün/fe’ilün kalıbıyla yazılmıştır. 

Enderunlu Fazıl’ın “eyler bana” redifli 5 beyitlik gazeli incelendiğinde; sanatçının gazeli remel bahrinin 
fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün kalıbıyla yazdığını görmekteyiz. Sanatçının Ederunlu Fazıl’ın “eyler bana” 
redifli gazelinin “Çarh kendi kânımı şimdi şarâb eyler bana” mısrasını tazmin ederek yazdığı gazelini 
incelediğimizde; tıpkı tazmin edilen gazel gibi remel bahrinin fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün/fâ’ilün kalıbıyla 
yazıldığını görmekteyiz.  

Niyâzî-i Mısrî “Çagıruram dost dost” redifli manzumesini 7+7 14’lü hece vezniyle yazmıştır. Sanatçının 
tazmin yoluyla yazdığı manzumeyi incelediğimizde; tazmin edilerek yazılan murabbanın remel bahrinin 
fa’ilâtün/fa’ilün kalıbıyla yazıldığını görmekteyiz. 

Halil bin Halil Efendi-zâde Sâlik’in “görinür” redifli gazeli incelediğimizde; Salik’in bu gazelini remel 
bahrinin fe’ilâtün/ fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün kalıbıyla yazdığını görmekteyiz. Salik’in bu gazelinin “Bize 
şimden-geri ‘azm-ı reh-i gurbet görünür” mısrasını tazmin edilerek yazılan sanatçının gazeli de incelendiğinde; 
tazmin edilen gazel gibi remel bahrinin fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ fe’ilâtün/fe’ilün kalıbıyla kaleme alınmıştır.  

Müştak Baba’nın “-ı istemez” redifli 5 beyitlik gazeli incelendiğinde; gazelin muzâri bahrinin 
mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbıyla yazıldığı görülmektedir. Ahmed Cevdet’in, Müştak Baba’nın “-ı 
istemez” redifli gazelinin “Cânânı buldı haste gönül cânı istemez” mısrasını tazmin ederek yazdığı müfredi 
incelendiğinde; tıpkı tazmin edilen gazel gibi muzâri bahrinin mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbıyla 
yazdığı görülmektedir. 
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Nazire benzeri şiirlerden birisi de müşterek şiirlerdir. XIX. yüzyılda gelenek haline gelen müşterek şiirler; 
birden fazla şairin katılımıyla oluşturulan manzumelerdir. XIX. yüzyılda yaşayan Recâî-zâde Ahmed Cevdet 
geleneğe uyarak döneminin ünlü şairlerinden olan Keçeci-zâde İzzet Molla ile müşterek beyitler yazmıştır. 
Divançe’de sanatçının, İzzet Molla ile birlikte yazdığı toplam 12 beyit bulunmaktadır. Aşağıda tablo halinde 
müşterek beyitlerin bahirleri ve kalıpları verilmiştir: 

 

Tablo 1. Müşterek Beyitlerin Bahirlerinin Kalıpları ve Kullanılan Miktar  

Sıra No Bahirler Kalıplar Kullanılan Miktar 
1 Hezec  mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/  mefâ’îlün 2 
2 Hezec mef’ûlü/mefâ’îlü/mefâ’îlü/fe’ûlün 2 
3 Muzâri mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün 3 
4 Remel fa’ilâtün/fa’ilâtün/fa’ilâtün/fa’ilün 2 
5 Remel fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün 1 
6 Müctes mefâ’ilün/fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün 2 

 

Aşağıda müşterek şiirlerden üçü vezinleriyle birlikte örnek olarak verilmiştir: 

[mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün/ mefâ’îlün] 

Bizim de bu felekde bir el irmez mâhımız vardır 

Tehîmi âhımız elbetde bir dil-hâhımız vardır (130) 

 

[mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün] 

Arz-ı cemâle başladı dilde hayâl-i yâr 

Âyîne buldı sûret-i aşkın neticesi (133) 

 

[fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün] 

Rûzigâr-ı zûr-kâr ile perîşân-ħâl iken 

Var dimâgımda yine ħâlâ hevâ-yı zülf-i yār (134) 

 

3. Nazire ve Nazire Benzeri Şiirlerin Kafiye ve Redifleri 

Bu başlık altında zemin/model şiirler ile nazire ve nazire benzeri şiirlerin kafiye ve redifleri birliğinin olup 
olmadığına bakılacaktır. Şiirlerde kafiye ile birlikte redif unsurunun kullanılması şiirlerin ahengini ve ritmini 
artırmaktadır. Bir şairin başka bir şairin şiirine nazire yazdığını anlamak için bakılan üç özellikten birisi de 
kafiye ve redif birliğidir. Sanatçının nazire ve benzeri şiirlerinin kafiyelerinin sınıflandırılmasında Divan 
edebiyatı kafiye çeşitleri kullanılmıştır. Sanatçının nazire ve nazire benzeri şiirlerin redifleri incelenirken; 
“Harf veya ek(ler) halindeki redifler”, “Ek ve kelime(ler)den oluşan redifler”, “Kelime(ler)den oluşan redifler” 
olarak üçe ayrılmıştır. 

Sanatçının Divançesi’nde nazire olarak yazılan manzume bir tanedir. Sanatçı nazireyi yukarıda da ifade 
edildiği gibi Mîr Mehmed Bey’in 5 beyitlik gazeline karşılık yazmıştır. Zemin/model şiir olan Mîr Mehmed 
Bey’in gazeli kafiye ve redif açısından incelendiğinde; gazelin kafiyesi mürdef kafiye olan “-âr” dır. Gazelin 
redifi ise kelime(ler)den oluşan redifler içerisinde yer alan “olur” dur. Nazire olarak yazılan sanatçının 
gazelinin kafiyesi, zemin/model şiirin kafiyesi ve redifiyle aynıdır. Gazelin kafiyesi mürdef kafiye olan “-âr” 
dır. Redifi ise kelime(ler)den oluşan redifler içerisinde yer alan “olur” dur. 

Nazire benzeri şiirlerden birisi de yukarıda dile getirildiği gibi tazminlerdir. Sanatçının ilk tazmini; Kuloğlu 
Sanî Bey’in “Kul olma dergehinde Mısr’a sultan olmadan yegdür” mısrasını her bendin sonunda tekrar 
edilmesiyle oluşan 9 bentlik murabbasıdır. Tazmin edilerek yazılan murabbanın kafiyesi mürdef kafiye olan 
“-ân” dır. Murabbanın redifi ise kelime(ler)den oluşan redifler içerisinde yer alan “olmadan yegdür”. 
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Sanatçının ikinci tazmini; Şeyhülislam Yahyâ Efendi’nin “İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül/ Güllerle 
goncelerle güşâd olmadın gönül” meşhur beytini tazmin ederek yazdığı tahmistir. Şeyhülislam Yahya’nın 
meşhur gazelinin kafiyesi mürdef kafiye olan “-âd” dır. Gazelin redifi ise kelime(ler)den oluşan redifler 
içerisinde yer alan “olmadın gönül” dür. Gazelin “İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül/ Güllerle goncelerle 
güşâd olmadın gönül” meşhur beytini tazmin edilerek yazılan tahmisin kafiye ve redifi, zemin/model şiirin 
kafiye ve redifiyle aynıdır. Tahmisin kafiyesi mürdef kafiye olan “-âd” dır. Redifi ise kelime(ler)den oluşan 
redifler içerisinde yer alan “olmadın gönül” dür. Ahmed Cevdet’in üçüncü tazmini; Fuzûlî’nin “Beni cândan 
usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı/Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı” meşhur beytinin tazmin 
ederek yazılan tahmisidir. Fuzûlî’nin meşhur gazelinin kafiyesi mürdef kafiye olan “-ân” dır. Gazelin redifi 
ise harf veya ek(ler) halindeki rediflerden olan “–maz mı”dır. Fuzûlî’nin “Beni cândan usandırdı cefâdan yâr 
usanmaz mı/Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı” meşhur beytinin tazmin ederek yazılan 
tahmisin kafiyesi ve redifi zemin/model şiirle aynıdır. Tahmisin kafiyesi mürdef kafiye olan “-ân” dır. Redifi 
ise harf veya ek(ler) halindeki rediflerden olan “–maz mı” dır.  Sanatçının dördüncü tazmini; Hoca Neşet 
Efendi’nin “Sabrı güc çâresi güc derde giriftâr oldum” meşhur mısrasını tazmin ederek yazdığı muhammestir. 
Hoca Neşet Efendi’nin meşhur muhammesinin kafiyesi mürdef kafiye olan “-âr”dır. Muhammesin redifi ise 
kelime(ler)den oluşan redifler içerisinde yer alan “oldum” dur. Sanatçının tazmin ederek yazdığı muhammesin 
kafiyesi ve redifi, zemin/model şiirle aynıdır. Tazmin edilerek yazılan muhammesin kafiyesi mürdef kafiye 
olan “-âr”dır. Redifi ise kelime(ler)den oluşan redifler içerisinde yer alan “oldum” dur. Sanatçının beşinci 
tazmini; Enderunlu Fazıl’ın “Çarh kendi kânımı şimdi şarâb eyler bana” mısrasını tazmin ederek yazdığı 
gazeldir. Enderunlu Fazıl’ın gazelinin kafiyesi mürdef kafiye olan “-âb” dır. Gazelin redifi ise kelime(ler)den 
oluşan redifler içerisinde yer alan “eyler bana” dır. Sanatçının tazmin ederek yazdığı gazelin kafiye ve redifi, 
zemin/model şiirin kafiye ve redifiyle aynıdır. Gazelinin kafiyesi mürdef kafiye olan “-âb” dır. Gazelin redifi 
ise kelime(ler)den oluşan redifler içerisinde yer alan “eyler bana” dır.  Ahmed Cevdet’in altıncı tazmini; 
Niyâzî-i Mısrî’nin “Çagıruram dost dost” redifli manzumesinin redifini tazmin ederek yazdığı mütekerrir 
murabbadır. Niyâzî-i Mısrî manzumesinde her beyit kendi içerisinde kafiyeliyken, her beyitte “Çagıruram dost 
dost” ortak rediftir. Sanatçının tazmin ederek yazdığı murabbada da ortak bir kafiye yerine bentler kendi içinde 
kafiyelenmiştir. Her bentte “Çagıruram dost dost” ortak rediftir. Sanatçının yedinci tazmini, Halil bin Halil 
Efendi-zâde Sâlik’in “Bize şimden-geri azm-ı reh-i gurbet görünür” mısrasını tazmin ederek yazdığı gazeldir. 
Sâlik’in gazelinin kafiyesi mücerred kafiye olan “-t” dir. Gazelin redifi ise kelime(ler)den oluşan redifler 
içerisinde yer alan “görinür” dür.  Sanatçının tazmin ederek yazdığı gazelinin kafiye ve redifi, Sâlik’in 
gazelinin kafiye ve redifiyle aynıdır. Gazelin kafiyesi mücerred kafiye olan “-t” dir. Gazelin redifi ise 
kelime(ler)den oluşan redifler içerisinde yer alan “görinür” dür.   Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in son tazmini; 
Müştak Baba’nın “Cânânı buldı haste gönül cânı istemez” mısrasını tazmin ederek yazdığı müfreddir. Müştak 
Baba’nın  gazelinin kafiyesi mürdef kafiye olan “-ân” dır. Redifi ise ek ve kelime(ler)den oluşan rediflerden 
olan “-ı istemez” dir. Tazmin edilerek yazılan müfreddin kafiye ve redifi, zemin/model şiirin kafiye ve redifiyle 
aynıdır.  Müfreddin kafiyesi mürdef kafiye olan “-ân” dır. Redifi ek ve kelime(ler)den oluşan rediflerden olan 
“-ı istemez” dir. Sanatçı tazmin ederek yazdığı manzumelerinde kafiye ve redif açısından tazmin ettiği 
sanatçılarının manzumelerinin vezinlerine bağlı kalması, manzumelerinde hem biçim açısından hem de 
muhteva açısından bütünlük sağlamıştır. 

Divançe’de tespit ettiğimiz 12 müşterek beyit kafiye açısından incelendiğinde10; mücerred kafiye olanlar m, r, 
t’tir. Mürdef kafiye olanlar âh, âr (2), ân(2), ûr, îm’dir.                                               Müşterek beyitlerin ikisinde 
kafiye bulunmamaktadır. Divançe’de tespit ettiğimiz 12 müşterek beyit redif açısından incelendiğinde; redifi 
harf veya ek(ler) halindeki rediflerden olan “-idi” dir. Redifi ek ve kelime(ler)den oluşan redifler “-ımız 
vardır”, “-in yokdur”, “gelir mi”, “gider mi” dir. Redifi kelime(ler)den oluşan redifler “eyledim”, “yaklaşdı”, 
“oldı hevâ-yı zülf-i yâr”, “yerine”, “var bende” dir. İki müşterek beyitte redif bulunmamaktadır. 

 

4. Nazire ve Nazire Benzeri Şiirlerin Muhtevası 

Bu başlık altında sanatçının nazire ve nazire benzeri şiirlerinde işlediği konular incelenecektir.  

Mîr Mehmed Bey “olur” redifli gazelinde aşk konusunu işlemiştir. Sanatçı, Mîr Mehmed Bey’in gazeline aynı 
vezin, kafiye ve redif ile yazdığı naziresinde sevgiliye kavuşmadan ayrılığın hatırlanması gerektiğini, her 

 
10 Parantez içindeki rakamlar o seslerin kaç defa kafiye olarak kullanıldığını göstermektedir. Rakam yoksa kafiye olarak 1 defa kullanıldığı anlamına 
gelmektedir. 
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neşenin sonunda gönlünde bir sersemlik oluştuğunu, uygun olmayan talihinin sevgili ile arasının bozuk 
olmasına sebep olduğunu, gemiye benzettiği gönlünün ulaşamadığı isteklerine bir gün belki ulaşabileceğini 
söylediği manzumesinde kendi hâlinden şikâyet ettiği görülmektedir.   

 

Hattı gelince âşıka ol şûh yâr olur 

Halkın hazân vakti bizim nev-bahâr olur 

 

Câm-ı visâli çekmeden eyle firâkı yâd 

Her neş’enin sonunda gönül bir humâr olur 

 

Kaldı o şûh mutrib ile beynimiz bozuk 

Uşşâkın âh tâli-i nâ-sâz-kâr olur 

 

Sâhil-res-i murâd ider keşti-i dili 

Bir gün olur müsâide-i rûzigâr olur 

 

Cevdet fusūl-i erbaası böyledir gamın 

Halkın hazân vakti bizim nev-bahâr olur 

 

Sanatçı, Kuloğlu Sanî’nin “Kul olma dergehinde Mısr’a sultan olmadan yegdür” meşhur mısrasına tazmin 
ederek yazdığı mütekerrir murabbasında, memdûhunun adını manzumesinde geçirmeden övmüştür. Medhiye 
örneği olan manzumenin 2. bendine bakıldığında memdûhunun dönemin veziri olduğu görülmektedir. 
Memdûhunun büyük bir şöhrete sahip olduğunu, devlet için yaptıklarının elzem olduğunu, düşmanların 
azimeti ve haşmetiyle etkilediğini, kendisine fazla fazla ihsanlarda bulunduğunu ifade etmiştir. 

 

I 

1     Sana derbân Acem’de hân-ı hânân olmadan yegdür 

2     Yolunda hâkere kuhl-ı safahân olmadan yegdür 

3     Efendim zerren olmak mihr-i rahşân olmadan yegdür 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 

 

II 

1     Celîlü’ş-şânsın hâlâ vezâretle mükerremsin 

2     Vücûdun nâdirü’l-mevcûddur devletde elzemsin 

3     Kadir-dânlık ile meşhûrsun memdûh-ı âlemsin 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 
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III 

1     Olup bir başka revnak şimdi dehrin şeyh ü sâbında 

2     Açıldı gözleri sâyende aydın mâh-tâbında 

3     Riyâz-ı devletin oldukça böyle âb u tâbında 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 

 

IV 

1     Cihânı kendine celb eyledin lutf-ı mürüvvetle 

2     Gözin toldurdun adânın dahı dârât u haşmetle 

3     Seni kim görse dir şimden-geri bu rütbe devletle 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 

 

V 

1     Hased eyler bir onı bendenin ikbâline dünyâ 

2     Bunı âlem bilür ben asafâ itmem hilâf anhâ 

3     Gözümde tutiyâdır hâk-pâ-yı devletin hâlâ 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 

 

VI 

1     Der-i devlet-i meâb badezîn kimse koyup gitmez 

2     Felek dâhı varup bir başka bâba intisâb itmez 

3     Sana kul olmayanın çünki dünyâda işi bitmez 

4     Kul olma dergehinde Mısra sultân olmadan yegdür 

 

VII 

1     Bana zahm-ı derûnum gibi devletde acı çokdur 

2     Kurı ihsânlarıyla dâverâ çokdan gözüm tokdur 

3     Senin gibi efendi hâsılı hîç gördigim yokdur 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 

 

VIII 

1     Çagırdup çâkerin dûn hadden efzûn iltifât itdin 

2     Bana akrânım içre böyle lutfun kat kat itdin 

3     Vezâretde inâyetde mürüvvetde sebât itdin 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 
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IX 

1     Şehâ mülk-i maârifsin zebercedden otagın var 

2     Rikâbında yürür eşrâfdan peyk ü solagın var 

3     Husûsâ çâkerin Cevdet gibi yüz bin çerâgın var 

4     Kul olma dergehinde Mısr’a sultân olmadan yegdür 

 

  

Ahmed Cevdet, Şeyhülislam Yahyâ Efendi’nin “İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül/ Güllerle goncelerle 
güşâd olmadın gönül” meşhur beytini tazmin ederek yazdığı tahmisinde; gönlünü tecrid sanatı yoluyla başka 
birisi gibi göstererek, iç monolog tekniğiyle kendisiyle konuşmaktadır. Âlemde iyi bir nama sahip olmadığını, 
murat meclisinin neşelisi olamadığını, her bendinin sonunda baharın gelişine bile mutlu olamadığını, lale 
yanaklı sevgilinin kendisine acı çektirdiğinden bahsederek kendi ahvalini anlattığı tahmisi hasbihâl 
niteliğindedir: 

 

I 

1      Âlemde nîk-nâm ile yâd olmadın gönül 

2      Bir dâne-çîn-i vakt-i haŝâd olmadın gönül 

3       Hîç neşe-dâr-ı bezm-i murâd olmadın gönül 

4      İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül 

5      Güllerle goncelerle güşâd olmadın gönül 

 

II 

1     Ey dil ne hâl oldı bana aglamakdasın 

2     Eşkim misâl-i cûşa gelüp çaglamakdasın 

3     Her lâle-ruh gam ile beni daglamakdasın 

4     İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül 

5     Güllerle goncelerle güşâd olmadın gönül 

 

III 

1     Bir dem enîs-i bezm-gehin yâr idi senin 

2     Yine bu rütbe derd ü gamın var idi senin 

3     Fasl-ı şitâda eyledigin zâr idi senin 

4     İrdi bahâr sen dahı şâd olmadın gönül 

5    Güllerle goncelerle güşâd olmadın gönül 
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Sanatçı, Fuzûlî’nin “Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı/Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î 
yanmaz mı” meşhur beytinin tazmin ederek yazdığı tahmisinde; âşıkâne tarzda kaleme alınmıştır. Sanatçı 
sevgilisinden ayrı olduğunu, hâlini sevgilisinin görmediğini, aşkından ağlayıp inlediğini, sevgilinin yüzünü 
kendisinden çevirdiğini söylemektedir. Manzumenin devamında sevgiliyle yarenliğinin, muhabbetin artık 
hayal olduğunu, cefa çektiğini, gönlünün hasta olduğunu ve bu hastalığa ilacın bulunmadığını dile getirir: 

 

I 

1     Şeb-i firkatde kaldım hâlim ol meh-pâre anmaz mı 

2     Kişi itdiklerinden bir zamân elbet utanmaz mı 

3     Vücûdum nâle döndi nâleden hâlâ inanmaz mı 

4     Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 

5    Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı 

II 

1     Özün döndürdi bizden yâr bilmem ki ne hâl oldı 

2     O ülfetler mahabbetler o sâat bir hayâl oldı 

3     Dil-i bî-çâreme râhat bu âlemde muhâl oldı 

4     Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 

5     Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı 

 

III 

1     Cefâda ben safâda yârdır âh u eninimden 

2     İlâcım yok gönül bîmârdır âh u enînimden 

3     Bütün halk-ı cihân bî-zârdır âh u enînimden 

4     Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 

5    Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı 

 

IV 

1     Hoş ol demler ki bu havf ile bezm-i yâre gitmezdim 

2     Adûya iltifâtın bari gûşumla işitmezdim 

3     Gamım yogdı cihânda böyle âh u vâh itmezdim 

4     Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 

5     Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı 

 

V 

1     Adem râhındayım fikr-i dehân-ı yâr derdinden 

2     Kişi mihnetdedir âlemde yog u var derdinden 

3     Fuzûlî bak nedir Cevdet olınca zâr-ı derdinden 

4     Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı 

5     Felekler yandı âhımdan murâdım şem’î yanmaz mı 
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Ahmed Cevdet, Hoca Neşet Efendi’nin “Sabrı güc çâresi güc derde giriftâr oldum” meşhur mısrasını tazmin 
ederek yazdığı, aşk konusunu işlediği muhammesinde; inciye benzettiği gözyaşının sevgilinin yanağını 
süslediğini, sevgilinin gözünden düştüğü için hakir olduğunu, sitemi meslek haline getiren sevgilinin gönlün 
efkârlı olduğunu bu yüzden dünyanın başına dar olduğunu, sevgiliden dolayı çektiği çileyi dünyaya söyleyecek 
kadar canına tak ettiğini belirtmektedir: 

 

I 

1     Güher-i eşk saçup zîb-i ruh-ı yâr oldum 

2     Şebnem-âsâ o güle ben var ise bâr oldum 

3     Sonra düşdüm nazarından ne yamân hâr oldum 

4     Meskenim gülşen iken hâke sezâ-vâr oldum 

5     Sabrı güc çâresi güc derde giriftâr oldum 

II 

1      Bunca demdir o mehi târek-i târ eyleyemem 

2      Sâz-ı üftâde gibi ben de niyâz eyleyemem 

3      Sohbet-i vuslatıda tûl u dırâz eyleyemem 

4      Böylede kalsa eger vâkıf-ı râz eyleyemem 

5      Sabrı güc çâresi güc derde giriftâr oldum 

 

III 

1     Beni ol şûh-ı sitem-pîşe dil-efgâr itdim 

2     Rakibâ zümresini mahrem-i esrâr itdim 

3     Bu kederlerle cihânı başına dâr itdim 

4     Âleme söylerim artık canıma kâr itdim 

5     Sabrı güc çâresi güc derde giriftâr oldum 

 

Ahmed Cevdet, Enderunlu Fazıl’ın “Çarh kendi kânımı şimdi şarâb eyler bana” mısrasını tazmin ederek 
yazdığı gazelinde; şarap, nukl(meze), habab, pîr-i mugan (meyhaneci-tasavvufi manada vahdet feyzini veren 
mürşit), mahmurluk, meclis gibi rintliğin anlam dünyasını anımsatan sözcükleri kullanmıştır: 

 

Çarh kendi kânımı şimdi şarâb eyler bana 

Sûz-ı dilde nukl içün bagrım kebâb eyler bana 

 

Ol kadar bîgâne meşreb kim hat-âverken o şûh 

Âşinâlık itmege hâlâ habāb eyler bana 

 

Ömrüm oldukça der-i pîr-i mugânı beklerim 

Her ne lutf eylerse ol âlî-cenâb eyler bana 
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Sıfr-ı yed kaldım tüketdim nakd-i eşk ü nâleyi 

Anı yâr ammâ inâyetden hesâb eyler bana 

 

Ben o mahmûrum ki Cevdet meclis-i devrânda 

Çarh kendi kânımı şimdi şarâb eyler bana 

 

Şair, Halil bin Halil Efendi-zâde Sâlik’in “Bize şimden-geri azm-ı reh-i gurbet görünür” mısrasını tazmin 
ederek yazdığı gazelinde; idrak ettiğinde bir gün geceye benzettiği ayrılık durumundan kurtulabileceğini ve 
ümidine kavuşabileceğini, salik olan kişi maksuduna çıkacak yöne ulaşmak için yol aradığını, maksuduna 
çıkacak yöne ulaşmanın en kolay yolu sevgiliye duyduğu aşk ve muhabbet olduğunu, sevgiliyi zikretmekten 
mahrum kalan kişi gözüne perde indiğini, gözünden gaflet perdesini kaldırırsa karanlıktan aydınlığa 
kavuşabileceğini dile getirmektedir: 

 

Bakdım âyîne-i tedbîre bu sûret görinür 

Bize şimden-geri azm-ı reh-i gurbet görinür 

 

Sen hemân dîde-i idrâkini rûşen ide gör 

Bir gün ol mâh-ı ümîd-i şeb-i firkat görinür 

 

Savb-ı maksûda çıkar bir yol arar Sâlik olan 

Bana âsân-ı ţarîk aşk u mahabbet görinür 

 

 

Gizlidir gerçi şeb-i târda subh-ı ümîd 

Olmasa gözde eger perde-i gaflet görinür 

 

Cevdetâ meyl-i vatan koymadı dilde gam-ı yâr 

Bize şimden-geri azm-ı reh-i gurbet görinür 

 

Sanatçı, Niyâzî-i Mısrî’nin manzumesinde kullandığı “Çagıruram dost dost” redifini tazmin ederek yazdığı 
murabbasında; şaraba benzettiği aşkın sarhoşluğuyla şevke geldiğini, gece gündüz ağladığını, aşkından 
sinesini yaraladığını, sevgiliden ayrı olmanın verdiği gamla ah ettiğini, aya benzeyen sevgilinin inatçılığından 
yüreğinin yandığını ifade etmektedir: 

 

I 

1     Mest-i mey-i aşk olup 

2     Çagıruram dost dost 

3     Nara-zen-i şevk olup 

4     Çagıruram dost dost 
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II 

1     Leyl ü nehâr aglayup 

2     Sînecigim daglayup 

3    Yâralarım baglayup 

4    Çagıruram dost dost 

 

III 

1     Câmeden uryân tenim 

2     Fakr u fenâ gülşenim 

3     Taglar olup meskenim 

4     Çagıruram dost dost 

 

IV 

1     İdeli hecr ü elem 

2     Zevki bana ayn-ı gam 

3     Âh iderek subh-dem 

4    Çagıruram dost dost 

 

V 

1     Cevdet o meh-veş bana 

2     Olalı ser-keş bana 

3     Düşdi bir âteş bana 

4     Çagıruram dost dost 

 

Şair, Müştak Baba’nın “Cânânı buldı haste gönül cânı istemez” mısrasını tazmin ederek yazdığı müfreddinde; 
sevgilisinin aşkından hasta olan gönlünün sevgilisine kavuştuğunda canını feda edebileceğini, sevgilisi uğruna 
canından vazgeçebileceğini bahsederek aşk konusunu işlemiştir: 

 

Cânânı buldı haste gönül cânı istemez 

Derde kanâ’at eyledi dermânı istemez (125) 

 

Ahmed Cevdet’in Keçeci-zâde İzzet Molla ile birlikte yazdığı müşterek beyitler, Divançe’de 130. manzume 
ile 141. manzume arasındadır. Müşterek 12 beytin 9’unda aşk, 2’sinde hasb-i hâl,1’inde rintlik konusu 
işlenmiştir. Aşağıda 12 müşterek beyitten örnekler verilmiştir. Örnek verilen müşterek beyitte anlatılan konu 
açıklanmıştır. 
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Müşterek beyitler içerisinde olan 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ve 139. manzumede aşk konusu 
işlenmişlerdir. Divançe’deki 135. manzumede sanatçı için sevgilinin saçına duyduğu hevesin gün geçtikçe 
tehlikeli sonuç doğuracak niteliğe sahip olduğundan dolayı ah çekmektedir: 

 

[fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ fe’ilün] 

Âh gitdikçe vahîm oldı hevā-yı zülf-i yār 

Başıma derd-i azîm oldı hevā-yı zülf-i yār (136) 

 

Divançe’deki 136. manzumede sevgiliye duyduğu aşkın acısının sinesinde gizli olduğunu ancak bir süre sonra 
aşk acısını sinesinde gizleyemediği için ortaya çıktığını dile getirmiştir: 

 

[mefû’lü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün] 

Sînemde âh-ı dâg-ı mahabbet nihân idi 

Meydâna çıkdı şimdi o da bir zamân idi 

 

 

Divançe’deki 137.manzumede bir ev harap olmayınca nasıl ki düzenlemek için mimar o eve gelmeyecekse 
âşığın ağlayıp inlediğini görmeyen sevgili de âşığa değer vermeyeceğini dile getirilmektedir: 

 

[mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün] 

Zâr oldıgımı bilmese ol yâr gelür mi 

Bir hâne harâb olmasa mimâr gelür mi (137) 

 

Müşterek beyitler içerisinde olan 131 ve 141.manzumede hasb-i hâl konusu işlenmiştir. Divançe’deki 131. 
manzumede; gönlüne tecrid sanatıyla seslenir ve ah etmeye takatinin olmadığını, ah ederken gözyaşının 
tükettiğini artık eski halinin olmadığını ifade etmektedir: 

 

[mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün] 

Tüketdik nakd-i eşki artık âha tâkatin yokdur 

Fakîr oldun gönül sen şimdi eski devletin yokdur (131) 

 

Divançe’deki 141. manzumede karşısındaki kişi kendisine baktığında neşeli olarak görse bile  tam tersine 
dünyanın gamlarından dolayı çoktan beri bezginliğinin var olduğundan bahsetmektedir: 

 

[mefâ’ilün/fe’ilâtün/ mefâ’ilün/fe’ilün] 

Görüp neşâtımı sanma sürûr var bende 

Gumûm-ı dehr ile çokdan fütûr var bende (141) 
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Divançe’deki 140. manzumede rintlik konusu işlenmiştir. 140. manzumede hem bu dünyanın hem de ebedî 
dünyanın arzusu yerine mecazî manada Allah’ın aşkının sarhoşluğuyla uğraştığını ifade etmektedir: 

 

[fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilâtün/fe’ilün] 

Gamı koydum bu gice meclise hem-dem yerine 

Câmı aldım elime kâm-ı dü-âlem yerine (140) 

 

SONUÇ  

XIX. yüzyılda yaşayan Recâî-zâde Ahmed Cevdet’in doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. İstanbul’da doğmuştur. Recâî-zâde Cevdet namıyla tanınan şairin soyunun dedesinin babası 
olan Borlulu Halîl Ağa’ya kadar uzanmaktadır. Şair, Reîsü’l-küttâb Mehmed Recâî Efendi’nin torunudur. 
Babası da kendisi gibi şair olan İbrahim Münîb Efendi’dir. Şairin iki tane kardeşi bulunmaktadır. Şairin 
kardeşlerinden birisi divan sahibi olan Mustafa Sâmil Bey’dir. Diğeri ise Osmanlı Devleti’nde sadrazamın yazı 
işlerini yürüten sadaret mektupçusu Abdülhamid Bey’dir. Kaynaklarda Ahmed Cevdet’in eğitim hayatı ile 
ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca Arapça ve Farsça öğrendiği bilgisine ulaşılmaktadır. 
Ahmed Cevdet, Bâb-ı Âlî’ye bağlı Dâhiliye Kalemi’nde kâtiplik yapmıştır.  Recâî-zâde Ahmed Cevdet 1831 
[H.1247] yılında veba salgını sebebiyle vefat etmiştir. Üç tane eseri bulunmaktadır. Birincisi Nevâdirü’l-Âsâr 
fî Mütâla’ati’l-Eş’âr’dır. İkincisi Zînetü’l-Mecâlis’tir. Üçüncüsü ise Türkçe Divançesi’dir. Bu çalışmada 
araştırma, inceleme yöntemi kullanılmıştır. Sanatçının Divançesi’ndeki 148 manzumeden yola çıkılarak; 
sanatçının nazire ve nazire benzeri şiirler yazmasında etkili olan şairlerle birlikte, nazire ve nazire benzeri 
yazdığı şiirleri tespit etmektir. Tespit edilen nazire ve nazire benzeri şiirlerin nazım şeklini, muhtevasını, 
veznini, kafiye ve redifini incelemek amaçlanmıştır. 

Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiye ile benzer şiir yazılması nazire olarak 
adlandırılmaktadır. Türk şiirinin en köklü geleneklerinden birisi olduğu bilinen nazirecilik; şairlerin 
yetişmesinde, şairlerin şiirlerini olgunlaşmasında ve eksiklerini tamamlaması açısından önemlidir. Şairler 
nazire yazarken başta gazel olmak üzere mesnevi, kaside, müstezad gibi hemen hemen her çeşit nazım 
şeklinden yararlanmışlardır. Bir şairin başka bir şairin şiirine nazire yazdığını tespit etmek için üç özelliğe 
bakılmaktadır. İlk özellik örnek alınan şiirle, yani zemin şiirle veya model şiirle vezin birliğinin bulunması, 
ikinci özellik zemin/model şiirle kafiye, varsa redif birliğinin bulunması, üçüncü özellik zemin/model şiirle 
söyleyiş (eda), anlam ve hayal benzerliğinin bulunmasıdır. Nazire olan şiirlerde genelde üç özellik 
bulunmaktadır. Bazen nazireler, nazire şartları içerisinde yer alan iki özelliği ya da bir özelliği sağlamaktadır. 
Zemin/model şiirden daha güzel bir şiir yazma arzusu, zemin/model şiiri yazan şaire meydan okumayarak 
cevap verme ihtiyacı, yeni şiir yazmaya başlayan genç şairlerin üstat şairleri izlemesi ve örnek alması, iki şair 
arasında dostluk nişanesi olarak nazireleşmesi, üstat şairlerin genç şairleri teşvik etmek amacıyla nazire 
yazması Divan şiiri geleneğine mensup şairlerin nazire yazmaya iten sebepler arasındadır. 

Recâî-zâde Ahmed Cevdet de diğer divan şairleri gibi nazire geleneğinden yararlanmıştır. Sanatçı 
Divançe’deki 148 manzumeden yalnızca birisini nazire olarak yazmıştır. Sanatçının şiiri ile Mîr Mehmed 
Bey’in şiirinin muhtevası farklı olmasına karşın sanatçı şiirinde  tıpkı Mîr Mehmed Bey’in şiiri gibi muzâri 
bahrinin mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbını kullanması;  sanatçının şiirinin kafiye ve redifinin tıpkı  
zemin/model şiirin kafiyesi gibi  mürdef kafiye olan “-âr” olması, redifi ise kelime(ler)den oluşan redifler 
içerisinde yer alan “olur” olması sanatçının şiirinin Mîr Mehmed Bey’in şiirine nazire olarak yazdığını 
düşünülmesine sebep olmuştur. 

Nazire dışında nazire benzeri şiirler bulunmaktadır. Nazire benzeri şiirlerden birisi tazmindir. Tazmin başka 
bir şaire ait bir mısra veya beyti şairin kendi şiirinde tekrarlaması olarak tanımlanmaktadır. Sanatçı, 
Divançesi’ndeki 8 manzumesini tazmin yoluyla yazmıştır. Sanatçı tazmin ederek yazdığı manzumelerinde 
6’sında (10, 11, 13, 28, 32 ve 125. manzume) tazmin ettiği mısranın veya beytin ait olduğu sanatçının adını 
zikretmemişken, 2’sinde (12 ve 43. manzume) tazmin ettiği mısranın veya beytin ait olduğu sanatçının adını 
zikretmiştir.  Sanatçının tazmin ederek yazdığı manzumelerinde, tazmin ettiği mısranın veya beytin ait olduğu 
sanatçının adını zikretmemiş olsa da Divançe’de tazmin edilerek yazılan manzumelerin başlıkları sayesinde 
tazmin edilen mısra veya beytin hangi sanatçıya ait olduğunu tespit edilmesi kolaylaşmıştır. Fuzûlî ve 
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Şeyhülislam Yahya’nın beyitlerini tazmin ederek tahmis nazım şekliyle manzumeler yazmıştır. Hoca Neşet 
Efendi’nin, Kuloğlu Sanî’nin, Enderunlu Fazıl’ın, Sâlik’in, Müştak Baba’nın mısralarını tazmin ederek 
muhammes, murabba ve gazel nazım şekliyle manzumeler yazmıştır. Niyâzî-i Mısrî’nin meşhur “Çagıruram 
dost dost” redifli manzumenin redifini tazmin ederek murabba nazım şeklinde manzume yazmıştır. Müştak 
Baba’nın mısrasını tazmin ederek müfred yazmıştır.  Tazmin edilerek yazılan manzumelerin vezinleri 
incelendiğinde; 2’si hezec bahrinin mefâ’îlün/ mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün kalıbıyla, 2’si muzâri bahrinin 
mef’ûlü/fâ’ilâtü/mefâ’îlü/fâ’ilün kalıbıyla, 2’si remel bahrinin fe’ilâtün/ fe’ilâtün/ fe’ilâtün/fe’ilün kalıbıyla, 
1’i remel bahrinin fa’ilâtün/ fa’ilâtün/ fa’ilâtün/fa’ilün kalıbıyla, 1’i remel bahrinin fa’ilâtün/fa’ilün kalıbıyla 
yazılmıştır. Tazmin edilerek yazılan manzumelere kafiye açısından bakıldığında; 7’sinde mürdef (-ân, -âd, -
âb,-âr)  kafiye, 1’sinde mücerred (-t)  kafiye kullanılmıştır. Redifler açısından bakıldığında; 6’sında (olmadan 
yegdür, olmadın gönül, eyler bana, görinür, oldum, çagıruram dost dost) kelime(ler)den oluşan redifler, 1’inde 
(-maz mı) harf veya ek(ler) halindeki redifler, 1’inde ise (-ı istemez) ek ve kelime(ler)den oluşan redifler 
kullanılmıştır. Tazmin edilerek yazılan 8 manzumenin 4’ünde (12, 13, 32 ve125. manzume) aşk, 1’inde (10. 
manzume) medhiye, 1’inde (28. manzume) rintlik, 2’sinde (11 ve 43.manzume)  hasb-i hâl konusu işlenmiştir. 

Nazire benzeri şiirlerden bir diğeri de müşterek şiirlerdir.  Müşterek şiirler, birden fazla şairin katılımıyla 
oluşturulan şiirlerin genel adı olarak tanımlanmaktadır. Ahmed Cevdet de, XIX. yüzyılda gelenek haline gelen 
müşterek şiir yazma geleneğinden yararlanmıştır. Sanatçı, Keçeci-zâde İzzet Molla ile müşterek yazdığı şiirler 
toplam 12 tanedir. Müşterek beyitler Divançe’de 130. manzume ile 141. manzume arasında yer almaktadır. 
Divançe’de müşterek beyitler “Beyt-i Müşterek-i Bâ-İzzet Mollâ” başlığıyla kaydedilmiştir.                                                  
12 müşterek beytin 2’sinde hezec bahrini, 2’sinde hezec bahrini, 3’ünde muzâri bahrini, 2’sinde remel bahrini, 
1’inde remel bahrini, 2’sinde müctes bahrini kullanıldığı görülmektedir. 

Divançe’deki 12 müşterek beyit kafiye açısından incelendiğinde; mücerred kafiye olanlar m, r, t’tir. Mürdef 
kafiye olanlar âh, âr (2), ân (2), ûr, îm’dir. Divançe’de tespit ettiğimiz 12 müşterek beyit redif açısından 
incelediğimizde; redifi harf veya ek(ler) halindeki rediflerden olan “-idi” dir. Redifi ek ve kelime(ler)den 
oluşan redifler “-ımız vardır”, “-in yokdur”, “gelir mi”, “gider mi” dir. Redifi kelime(ler)den oluşan redifler 
ise “eyledim”, “yaklaşdı”, “oldı hevâ-yı zülf-i yâr”, “yerine”, “var bende” dir. İki müşterek beyitte kafiye ve 
redif bulunmamaktadır. Müşterek 12 beytin muhtevasına bakıldığında; 9’unda (130, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138 ve 139. manzumede) aşk, 2’sinde (131 ve 141. manzumede) hasb-i hâl, 1’inde (140. manzumede) 
rintlik konusunun işlendiği tespit edilmiştir. 

Yukarıda verilen bilgiler ışığında; Sanatçının Daniş mahlasıyla yazan Mîr Mehmed Bey’in gazeline nazire 
yazması, Fuzûlî ve Şeyhülislam Yahya’nın beyitlerini tazmin ederek tahmis nazım şekliyle manzumeler 
yazması, Hoca Neşet Efendi’nin, Kuloğlu Sanî’nin, Enderunlu Fazıl’ın, Sâlik’in, Müştak Baba’nın mısralarını 
tazmin ederek muhammes, murabba ve gazel nazım şekliyle manzumeler yazması, Müştak Baba’nın mısrasını 
tazmin ederek beyit yazması, Niyâzî-i Mısrî’nin meşhur “Çaġıruram dost dost” redifli manzumenin redifini 
tazmin ederek murabba nazım şeklinde manzume yazması, Keçeci-zâde İzzet Molla ile 12 müşterek beyit 
yazması; Mîr Mehmed Bey’den, Fuzûlî’den, Şeyhülislam Yahya’dan, Hoca Neşet Efendi’den, Kuloğlu 
Sanî’den, Enderunlu Fazıl’dan, Sâlik’ten, Müştak Baba’dan etkilendiğini ve sanatçının edebî kişiliği üzerinde 
yukarıda bahsedilen sanatçıların etkili olduğunu göstermektedir. 
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ÖZET 

Farabi, Orta Çağ’da İslam dünyasına Yunan felsefesini öğreten Tük düşünürüdür. Filozof kimliğiyle ön plana 
çıkan Farabi, aynı zamanda eğitim ve öğretimin tanımını yapmış ve pedagojinin temellerini atan ilk bilgin 
olarak tarihe geçmiştir. Dil ile ilgili görüşleri de bulunan Farabi’nin bu yönünün ön plana çıkmadığı 
görülmüştür. 

Bu çalışmanın amacı Aristo’dan sonra kendisine ikinci öğretmen -Muallim-i Sânî ya da Hâce-i Sâni- denilecek 
kadar pek çok bilim alanında kendini yetiştirmiş olan Farabi gibi büyük bir düşünürün eğitim ve dil ile ilgili 
fikirlerini ortaya koymaktır. Farklı dil teorileri tartışmalarının yapıldığı bir dönemde yaşayan Farabi, gerek 
kullandığı metot gerek farklı tasnif yöntemleriyle dilin doğru kullanımının öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisini 
bizzat deneyimlemiştir. Tüm bilim alanlarının temelini dile dayandırarak dilin önemine vurgu yapmıştır.  

Bu çalışmada Farabi’nin eğitimle ve dil ile ilgili görüşleri eserlerinden ve alan yazında yer alan Farabi ve 
eserleriyle ilgili çalışmalardan yola çıkılarak ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışma betimsel analiz 
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle oluşturulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). Farabi’nin eserleri farklı kaynaklardan farklı bakış açılarıyla ele alınarak eğitim ve dil ile ilgili görüşleri 
tespit edilmiş bu görüşler açıklanarak yorumlanmaya çalışılmıştır.  

Sonuç olarak Farabi’nin eğitim bilimleriyle doğrudan ilgili görüşler sunduğu tespit edilmiştir. Farabi’ye göre 
eğitim ailede başlamakta ve üç tür eğitimci bulunmaktadır. Bunlar: aile reisi, öğretmen ve devlet başkanıdır. 
Aile reisi, aile üyelerini eğitmekte; öğretmen çocukları ve gençleri eğitmekte; devlet başkanıysa tebaasını 
eğitmektedir. Pek çok alandaki bilgi ve deneyimiyle eğitime çok boyutlu bir yaklaşım sergilediği ve öğretmen-
öğrenci arasındaki ilişkiyi tanımladığı ortaya konulmuştur. Ayrıca eğitim ve öğretim arasındaki farkı da 
tanımlayan Farabi bu tanımları ayrıntılarıyla sunmuştur. Farabi her türlü bilimin dile dayanması ve 
düşüncelerin dille ifade edilmesinden dolayı dil bilimine öncelik vermiştir. Farabi gibi dünyaya mal olmuş 
büyük Türk düşünürlerinin eğitimle ilgili fikirlerini ortaya koyacak bu gibi çalışmaların günümüz eğitim 
sistemine katkı sağlayacağı ve gelecek nesillere bu önemli Türk-İslam âlimlerini tanıtacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Tarihi, Dil Eğitimi, Farabi. 

 

ABSTRACT 

Farabi is a Turkish thinker who taught Greek philosophy to the Islamic world in the Middle Ages. Farabi, who 
came to the fore with his philosopher identity, also defined education and training and went down in history 
as the first scholar who laid the foundations of pedagogy. It has been seen that this aspect of Farabi, who also 
has views on language, does not come to the fore. 

The aim of this study is to reveal the ideas of a great thinker like Farabi, who trained himself in many fields of 
science, about education and language, so that he was called the second teacher -Muallim-i Sânî or Hâce-i Sani 
after Aristotle. Farabi, who lived in a period when different language theories were discussed, personally 
experienced the effect of the correct use of language to facilitate learning, both with the method he used and 
with different classification methods. He emphasized the importance of language by basing the foundation of 
all scientific fields on language.  
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In this study, Farabi's views on education and language have been tried to be discussed based on his works and 
studies on Farabi and his works in the literature. The study was created with the document analysis method, 
which is one of the descriptive analysis methods. Farabi's works have been handled from different sources 
from different perspectives, his views on education and language have been determined, and these views have 
been explained and interpreted. 

As a result, it has been determined that Farabi offers views directly related to educational sciences. According 
to Farabi, education starts in the family and there are three types of educators. These are: the head of the family, 
the teacher and the head of state. The head of the family educates the family members; the teacher educates 
children and young people; the head of state educates his subjects. It has been revealed that he exhibits a 
multidimensional approach to education with his knowledge and experience in many fields and defines the 
relationship between teacher and student. Farabi, who also defined the difference between education and 
training, presented these definitions in detail. We believe that such studies, which will reveal the ideas of great 
Turkish thinkers like Farabi, about education, will contribute to today's education system and introduce these 
important Turkish-Islamic scholars to future generations. 

Keywords: History of Turkish Education, Language Education, Farabi. 

 

GİRİŞ 

Türk eğitim tarihi, belirlenebilen ilk Türk toplumlarıyla birlikte başlar. Genelde aile içinde ve toplumsal hayat 
içinde verilen ve örf, adet ve ananelere dayanan eğitim, Türk toplumlarının değişen hayat düzeni ve Türkler 
tarafından kabul edilen yeni bir din ile birlikte değişmiştir. İslamiyet’in seçilmesi ve yerleşik düzene 
geçilmesiyle dilin önemi de ön plana çıkmış ve dil dini yayma aracı olarak görülmüştür. Kurulan devletlerin 
bir düzen içinde olması eğitimin de boyutunu değiştirmiştir. Eğitim daha kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. 
Özellikle Karahanlılarda kurulan ve yaygınlaşan medreseler eğitimin de sistemli hale geldiğini kanıtlar 
niteliktedir.  

Medreselerde İslami ilimlerin yanı sıra pek çok alanda, pozitif bilim dallarında da kaliteli bir eğitim 
verilmekteydi. Nitekim bu medreselerde yetişen pek çok isim dünya eğitim ve bilim tarihinde önemli yerlere 
gelmiştir. Bunlardan biri de Ebû Nasr Muhammed ibn Muhammed ibn Tarkan (veya Tarhan) ibn Uzlug El-
Farabi (Farabi)’dir. Farabi’nin bugünkü Kazakistan’da eski bir şehir olan Otrar civarında Farab şehrinde 
doğduğu sanılmaktadır (Kaya, 1995). Arslan’ın (1999a) da belirttiği gibi Farabi özel bir görevle Dünya’da olsa 
gerek nitekim yaşadığı dönemin karışıklıklarından doğan bir ihtiyaç vardı. Okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi 
seven Farabi genç yaşta elde ettiği kadılık makamıyla yetinmemiş Orta Çağ’ın en önemli şahsiyetlerinden biri 
olmuştur. Farabi her şeyden önce bir filozoftur ve İslam dünyasına genel olarak Yunan felsefesini öğreten bir 
kişidir. Aristo’dan sonra kendisine ikinci öğretmen -Muallim-i Sânî ya da Hâce-i Sâni- denilecek kadar pek 
çok bilim alanında kendini yetiştirmiş olan Farabi hicri 3-4. yüzyılda (870-950 M.) yaşamıştır (Kaya, 1995). 
Farabi’nin eserleri ve içerikleri incelendiğinde felsefe, mantık, ahlak, edebiyat, dil, eğitim, metot, astronomi, 
kimya, fizik, geometri, askerlik, siyaset, sosyoloji, psikoloji ve musiki gibi alanlarda çok geniş bir bilgi 
birikimine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Arslan’ın (1999a) da belirttiği gibi Farabi’nin eserlerinin adlarının ve 
içeriklerinin gözden geçirilmesi onun birinci nokta öğretici cephesiyle ilgili hizmetinin boyutlarının genişliğini 
göstermek için yeterlidir. Farabi, eğitim bilimleri konusunda da önemli görüşler ileri sürmüş ve böylece Türk 
eğitim tarihi içinde de önemli bir yere sahip olmuştur. Türk eğitim tarihinde ilk kez doğrudan eğitime ilişkin 
fikirler ileri sürdüğü bilinen düşünür Farabi’dir (Akyüz, 1982). Farabi’ye göre iki öğretme yöntemi vardır: 
Dinleme ve konuşmaya dayalı öğrenme. Diğer insanların konuşma ve hareketlerini gözlemleme ve 
uygulamaya dayalı taklit yöntemi. Dewey, Alain, Durkheim, Piaget, Freud, Pestalozzi, Rousseau’nun teorileri 
ve uygulamalarını yaklaşık 9 asır önce Farabi, Biruni ve İbn-i Sina’da görmek mümkündür (Önder, 2017). 
Farabi eğitim-öğretimin tanımını yaparak Akyüz’ün  (2012) de belirttiği gibi pedagoji biliminin temellerini 
atmıştır.  

Bilimleri sınıflara ayırmış bunula ilgili İhsânu’l-‘Ulûm (İlimlerin/Bilimlerin Sayımı) adlı eseri yazmıştır. Bu 
eserde her ilmin tanımını, teorik ve pratik açıdan değerini belirterek eğitim ve öğretimdeki önemine işaret 
etmiştir. Fârâbî Taḥṣîlü’s-saʿâde, et-Tenbîh ʿalâ sebîli’s-saʿâde ve et-Tavṭıʾe adlı eserlerinde de daha muhtasar 
bazı tasnifler vermektedir (Kaya, 1995). Farabi bilimleri beş sınıfa ayırmıştır: Dil bilimi, mantık bilimi, 
matematik bilimleri, fizik ve metafizik bilimleri ve medeni bilim, fıkıh ve kelam bilimleri. Farabi Bilimlerin 
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Sayımı’nı yazmaktaki amacını şu şekilde anlatır: Bu kitaptaki maksadımız esasen bilim olarak tanınan 
bilimleri saymaktır. Her birinin bileşenlerinden ve bu bileşenleri oluşturan şeylerin muhtevasından (okuru) 
haberdar edeceğiz (Netton, 2005). Bu ilimleri saydıktan sonra içeriklerinden ve metotlarından bahsederek 
ayrıntıya girmektedir. 

Farabi bu sınıflandırmada yer alan dil bilimine özel bir önem vermiştir. Dili her türlü zihinsel faaliyet ve 
düşüncenin temeline oturtan Farabi düşüncenin dille ifade edilmesinden dolayı dil bilimine öncelik vermiştir. 
Farabi’ye atfedilen menkıbede yetmiş dil bildiğinden bahsedilmektedir. Bu abartılı bir sayıdır. Zira filozofun 
Kitâbü’l-Ḥurûf, el-Elfâẓü’l-müstaʿmele fi’l-manṭıḳ ve el-Mûsîḳa’l-kebîr adlı eserlerinde bazen Arapça bir 
kelime veya terimin Grekçe, Süryânîce, Farsça ve Soğdca’daki karşılıklarını verdiğine bakılırsa onun ana 
dilinden başka beş altı dili az veya çok bildiğini kabul etmek gerekir (Kaya, 1995). Farklı dil teorileri 
tartışmalarının yapıldığı bir dönemde yaşayan Farabi, gerek kullandığı metot gerek farklı tasnif yöntemleriyle 
dilin doğru kullanımının öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisini bizzat deneyimlemiştir. Tüm bilim alanlarının 
temelini dile dayandırarak dilin önemine vurgu yapmıştır. Kendisinden sonraki önemli isimlere yol gösteren 
bir ışık olmuş düşünceleri bugün bile bilim dünyasını aydınlatmaya devam etmektedir.  

Literatür taraması yapıldığında Farabi’nin doğrudan eğitimci kişiliğini ve dil yaklaşımını ele alan çalışmalara 
rastlanılmamaktadır. Eğitim felsefesi ile ilgili çalışmalar (Toprak, 2020; İnce ve Ayyıldız, 2021; Yeşilçayır, 
2021; Manav, 2018; Çelikbilek, 2020; Çakır, 2019; vb.) Farabi ve farklı İslam felsefecilerinin eğitimci 
kişiliğinden bahsetmişlerse de eğitim metotlarını ayrıntılandırmadıkları, pedagojiye değinmedikleri ve dil 
hakkındaki görüşlerine yer vermedikleri tespit edilmiştir. Dil ile ilgili  (Altunya, 2003; Ayık, 2002; vb.) yüksek 
lisans tezlerinde dil ve mutluluk ilişkisi, dil ve mantık ilişkisi gibi konuların işlendiği görülmektedir. Farabi’ye 
dair ve Farabi’nin yazıp çevrilen pek çok kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar çevirenlerin ön sözleri ve girişleriyle 
birlikte eğitim-öğretim ve dil açısından değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmayla Aristo’dan sonra kendisine ikinci öğretmen -Muallim-i Sânî ya da Hâce-i Sâni- denilecek kadar 
pek çok bilim alanında kendini yetiştirmiş olan Farabi gibi büyük bir düşünürün eğitim ve dil ile ilgili fikirlerini 
ortaya koyarak günümüz eğitimine katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Farabi’nin bilimlere bakışı ve öğretmen kimliği nasıldır? 

2. Farabi’nin eğitim-öğretim anlayışı nasıldır? 

3. Farabi’nin dil anlayışı nasıldır? 

Farabi’nin eğitimle ve dil ile ilgili görüşleri eserlerinden ve alan yazında yer alan Farabi ve eserleriyle ilgili 
çalışmalardan yola çıkılarak ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışma betimsel analiz yöntemlerinden doküman 
incelemesi yöntemiyle oluşturulmuştur. Farabi’nin eserleri farklı kaynaklardan farklı bakış açılarıyla ele 
alınarak eğitim ve dil ile ilgili görüşleri tespit edilmiş bu görüşler açıklanarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 
İkinci öğretmen lakabıyla tanınan bir bilginin eğitimle ilgili görüşlerinin ortaya konması ve bilimlerin 
temelinin dil olduğu iddiasını ortaya koyan düşünürün dil hakkındaki görüşlerinin ele alınmasının günümüz 
eğitim sistemine ve dil eğitimine katkı sunacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

BULGU VE YORUMLAR 

1. Farabi’nin Bilimlere Bakışı ve Öğretmen Kimliği 

Farabi yalnız bir filozof değil aynı zamanda Yunan felsefesini Orta Çağ’da İslam dünyasına tanıtan bir 
öğretmendir. Bu bağlamda bilimleri sınıflandırmış ve bilimleri öğretme metotlarını ortaya koymuştur. 
Bilimleri İlimlerin Sayımı kitabında şu başlıklar altında ele almıştır: Dil İlmi, Mantık İlmi, Matematik İlimleri, 
Siyaset, Fıkıh ve Kelam İlimleri (1999b). Bu bilimleri başlıklar altında inceleyerek onları da alt başlıklara 
ayırmıştır. Ayrıca öğrenme metotlarını da sunarak kişiye kazandıracaklarından bahsetmiştir. Farabi’ye göre 
amaç en yüksek mutluluk ve insanın elde edebileceği en yüksek mükemmelliktir. Farabi, Tahsilü’s Saade 
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(Mutluluğun Kazanılması) adlı eserinde insanların bu dünya ve ahiret mutluluğunu elde ettikleri insani şeyler 
4 çeşittir demektedir (1999a):  

1. Nazari erdemler 

1. Düşünme (fikri) erdemler 

3. Ahlaki erdemler 

4. Pratik, İşlem (ameli) sanatlar 

Nazari erdemleri ilk bilgiler olarak tanımlamakta ve nereden geldiği belli olmayan sahip olunan bilgilerdir, 
demektedir. Bu ilk bilgiler sonraki öğrenmeler için öncüllerdir. Bazı bilgiler de düşünme, araştırma, çıkarsama 
ile öğretme ve öğrenme yoluyla elde edilenlerdir. Araştırma ve öğrenmeyle bilinmesi istenilen şeyler 
başlangıçta bilinmeyen şeylerdir. Daha sonra bilinmesi istendiğinde problem olurlar ve daha sonra da insanda 
çıkarsama ve öğrenme yoluyla onlarla ilgili bir inanç, görüş veya bilgi hâsıl olduğunda sonuçlar olmuş olur 
(1999b). 

Farabi’ye göre bilgiye ulaşmadaki amaç kesin doğruya ulaşmaksa da bu her zaman mümkün değildir. Her 
bilgiye aynı yöntemle ulaşılmaz. Bu noktada Farabi’nin öğretmen kimliğinin ön plana çıktığını görmekteyiz. 
Pek çok kitabında bilgilerin öğretim metodunu açıklamakta özellikle Mutluluğun Kazanılması kitabında 
öğretmenin özelliklerine yer vermektedir. Farabi’ye göre üç tür öğretmen vardır:  

1. Aile fertlerinin öğretmeni aile reisi 

2. Çocuk ve gençlerin öğretmeni 

3. Milletin öğretmeni devlet başkanı. 

Farabi’ye göre öğretmenin özellikleri doğuştan gelen ve sonradan kazanılan nitelikler olarak ikiye ayrılır: 

Doğuştan gelen nitelikler: Beden, zekâ, bellek, güzel konuşma, öğrenme ve öğretme sevgisi, yeme içme ve 
şehvete düşkün olmama, doğruluğu sevme, yumuşak huyluluk, azim ve irade sahibi olma. 

Sonradan kazanılan nitelikler: Bilgelik, bilginlik, aklını kullanabilme, toplum yararını gözetme, iyi bir öğretici 
olma, güçlüklere ve yorgunluklara karşı dayanıklı olma. 

Bu yüzden herkes öğretmen olamaz. Belirli özelliklere sahip doğuştan yetenekli kişiler öğretmen olabilir.  

Herkes öğretmen olamadığı gibi herkese her şey de öğretilemez bu yüzden Farabi öğrenenleri de gruplara 
ayırmıştır. Tüm gruplar bir milletin içindeyse dört ilim ortaya çıkar: 

1. Varlıkların kendisi sayesinde kesin ispatlarla akılsal hale geldikleri nazari erdem 

2. İkna yöntemiyle elde edilenler 

3. İkna yöntemleri ile kabul edilen akılsalların misallerini içeren ilim 

4. Bu üçünden her millet için çıkarılan ilimler (1999b). 

Dört ilmin önde geleni, varlıkların akılla kavrandıkları biçimde kesin ispatlarla bilgisini verendir. Diğerleri ise 
bu aynı varlıkların öğretiminin kolaylaştırılması için ikna etmeye dayanan deliller kullanırlar veya onları 
misallerle temsil ederler. Çünkü milletler seçkinler ve avamlardan oluşur.  

Avam denenmemiş ortak görüşlere uygun olan şeylerle yetinen veya yetindirilmeleri gereken gruptur.  

Seçkinler ise nazari bilgilerin hiçbirinde kendilerini denenmemiş ortak görüşlerle sınırlandırmayan, 
inandıkları ve bildikleri şeylere sıkı inceleme ve araştırmanın sonuçları olan öncüllere dayanarak inanan ve 
onları bilen gruptur. 

Varlıkların kendilerini akılla kavranılır kılan kesin ispatlayıcı yöntemlerin seçkinler sınıfına ait olanların 
öğretimlerinde kullanılmalarına karşılık ikna etmeye ve hayal gücü ile nesnelerin misallerini temsil etmeye 
dayanan yöntemler milletler ve şehirlerde yalnızca avamın ve halkın öğretiminde kullanılırlar. 

En yüksek yönetici herhangi bir milletin mutluluğunu meydana getirecek şey konusunda eğitilecek, sadece bu 
milletin kendisiyle eğitilebileceği şeyi muhafaza edecek ve bu milletin eğitiminde kullanılması gereken ikna 
yöntemlerini öğrenecek bazı insan gruplarını ve bireyleri bulmak zorundadır. Yönetici öğretmeni öğrenciye 
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göre tam donanımlı seçmek zorundadır. Öğretmen kabiliyetli biri olmalı ve öğretmenin hedefi yöneticiyle aynı 
olmalıdır. 

Farabi yöneticinin halkı eğitmek için savaş sanatı bilgisine sahip kişileri tercih etmesi gerektiğini 
belirtmektedir. En iyi durum milletlerin eğitiminin kendilerine teslim edileceği grupların her bir ferdinin, 
ihtiyaç olduğunda savaşta orduları iyi yönetmek için yararlanılacak bir savaşçılık erdemiyle fikri erdeme sahip 
olmalarıdır. Böylece her iki metotla eğitme mahareti birleşmiş olacaktır. Eğer öğretmenin böyle bir kabiliyeti 
yoksa her öğretmenin yanında savaşçılık maharetine sahip biri olmalıdır. Bir eğitim ordusu kurulmalı liyakate 
göre bir hiyerarşi olmalı, ast üst ilişkisi olmalıdır.  

Farabi Mutluluğun Kazanılması (1999a) adlı eserinde kâmil bir filozofun bir öğretmenin özelliklerinden 
bahsederken: öğrenim sırasında karşılaştığı güçlüklere katlanmalı, üstün bir zekâ ve kavrayışa sahip 
bulunmalı, doğruluğu ve doğruları, adaleti ve âdil olanları seven, onurlu bir şahsiyet olmalı, altın, gümüş ve 
benzeri şeylere değer vermemeli, yeme içme konusunda açgözlü ve nefsani arzularına düşkün olmamalı, 
doğruya ulaşmak için azim ve iradesi güçlü bulunmalıdır derken adeta kendisini anlatmaktadır. 

 

2. Farabi’nin Eğitim-Öğretim Anlayışı  

Farabi, Akyüz’ün (2012) de belirttiği gibi eğitim-öğretimin ayrı ayrı tanımlarını yaparak pedagojinin 
temellerini atmıştır. Eserlerinde öğretmenin ve öğrencinin özelliklerini belirtmiş bu özelliklere göre eğitim-
öğretim yapılması gerektiğini vurgulamıştır.  

Farabi’ye göre öğretim, topluluklarda ve kitlelerde kuramsal erdemler oluşturmadır. Öğretim iki şeyden 
meydana gelir: 

1. Öğrenilen şeyi kavratma ve onun kavramını ruhta meydana getirme 

2. Kavranılan ve ruhta kavramı meydana getirilen şeyi (kavrananın ve manası nefse yerleştirilmiş olanın kabul 
ve tasdik ettirilmesidir) başkalarına tasdik ettirme 

Bunun da iki yolu vardır; birincisi özünün akılca kavranması ve ikinci ona benzeyen bir misal yoluyla hayal 
edilebilmesidir (1999a).  

Farabi’ye göre öğretimin özellikleri şöyle sıralanabilir: 

Milletlerde ve şehirlerde kuramsal erdemler oluşturma. 

Konuşmayla başlar. 

Yalnız söz iledir. 

Mutluluk ve mükemmelliğe ulaşmanın yolu.  

Nazari erdemler öğretilebilir. 

Amaç bireyleri yararlı hale getirmek. 

Farabi’ye göre eğitim, topluluklarda etik erdemler ve bilimsel sanatlar ortaya koyma yoludur. Farabi’ye göre 
eğitimin özellikleri şöyle sıralanabilir: 

Alışkanlıkla başlar. 

 Milletlerde ahlaki erdemleri ve iş sanatlarını ortaya koyma yolu. 

Ahlaki erdemler ve pratik sanatlar konusunda eğitilebilir. 

Bilimsel yetilerden çıkan fiillere o şekilde alıştırılır ki onların azimleri o fiilleri yapmak için harekete geçip 
onları yapmak sevgisi kalpleri kaplar. 

Buna göre Farabi için öğretim kuramlar ise eğitim bu kuramları kişinin içten gelerek sevgiyle yapma 
potansiyelini oluşturmaktır. 

Farabi için çocuk doğuştan boş bir zihinle doğar. Ancak düşünme yetisine ve algı aracı durumundaki duyu 
organlarına sahiptir. Bu duyu organları aracılığıyla çocuk bilinçsiz olarak dış dünyadan sürekli izlenimler alır. 
Bu izlenimlerle elde ettiği bilgi birikimi şuurun teşekkülü ile ifadesini bulunca bazıları çocuğun bunları 
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doğuştan getirdiğini zanneder. Hâlbuki akıl duyu deneylerinden başka bir şey değildir. Bu deneyler ne kadar 
çok olursa insan zihni o kadar mükemmel akla sahip sayılır. Duyular nesneleri bulundukları şekliyle algıladığı 
için duyu bilgileri kısmidir; akıl ise bunların analiz ve sentezini yaparak tümelin bilgisine ulaşır ve 
karşılaştırmalar yaparak yeni bilgiler üretir (Kaya, 1995). Farabi’nin eğitim-öğretim anlayışı için genel olarak 
şunlar sıralanabilir: 

Öğretim kolaydan zora olmalıdır. 

Bir şey öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. 

Öğrencilerle Sokrat gibi tartışma yapılmalıdır. 

Öğretimde mantık ve felsefe mutlaka yer almalıdır. 

Öğretim planı takip edilmeli ve belli bir olgunluğa ulaşma konusunda ısrarcı olunmalıdır. 

Ön öğrenmeler, hazır bulunuşluk önemlidir. 

Tahayyül yöntemi ile kavrayanlar somut delillerle öğrenenlerden üstündür. Öğrencilerin özellikleri belirlenip 
ona göre öğretim planı uygulanmalıdır. 

Öğrencinin öğrenme isteğinin sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

Çocuklar karar verme yeteneği güçlü ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmelidir. 

Disiplin ne sert ne de çok yumuşak olmalı, ılımlı bir yol izlenmeli. Çocuk, sözle ikna edilemezse zora 
başvurulabilir. 

İnsanda bir fiili yapma yönündeki azim sözle veya fiille meydana getirilebilir. 

Her bilgi herkese verilmez bu ayrımın yapılması gerekir. 

Eğiticilerin eğitimi önemlidir özellikle nazari ilimleri öğrenmiş olmalıdırlar. 

Farabi, pek çok konuda yazdığı eserlerde; bilimleri sınıflandırmış, metotlarını açıklamış, öğretmen 
özelliklerini anlatmış, öğrenci özelliklerinden bahsetmiş, eğitim ve öğretim kavramlarını açıklamış, hangi 
bilimin nasıl öğretileceğine değinmiştir.  

3. Farabi’nin Dil Anlayışı  

Farabi’nin ilimleri sınıflandırırken en başa dil ilmini koyduğundan bahsetmiştik. Farabi için dil düşünceyi 
aktarma aracıdır. İlimlerin Sayımı (1999b) eserinde dil ilmi hakkında malumatlara yer vermektedir. Ancak dil 
ile ilgili en kapsamlı görüş ve düşüncelerine Harfler Kitabı (Kitâbu’l-Huruf) (2015) adlı eserinde 
rastlamaktayız.  

Dilin oluşumunu anlatırken başta nida, ses, seslerin birleşimi (harflerin birleşimi) biri bir varlığa seslenir 
etraftakiler de görerek bilir ki o odur milletler aralarında anlaşmaya başlar demektedir. Milletlerin içinde bir 
şeyden aynı seslerle bahsedile bahsedile o kurala dönüşür. Başta hatabi sonra hutbeler sonra hitabet sanatıyla 
birlikte anlamların misalleri ve hayallerinin onları anlatmak için kullanılması böylece şiirsel anlamlar ortaya 
çıkar (2015). 

Farabi dilin gelişimini anlatır. Arap dilinden örnek verir. Özellikle Arap dilinin fasih olarak çöldekilerden 
öğrenildiğinden bahseder zira dil, çevre dillerden almaya çok açıktır. İhtiyaç duyuldukça ya da gelişigüzel 
dilde türemeler ve değişmeler olur, bunlar mümkün ve yaygındır. Kurallar önceki kurallara benziyorsa öyle 
adlandırılır. Bunu yaptıklarından dilleri dillerini ve lügatlerini sözle öğrenilip öğretilebilen bir sanat formuna 
sokarlar. Söyledikleri her şeyin nedenleri verilebilir. Lafızları ve yazdıkları yazılar da böyledir. Tümeller ve 
kurallar bulunduğundan öğretilip öğrenilebilir. Dil gelişerek ilerler ve böylece beş sanat ortaya çıkar (2015): 

1. Hitabet   

2. Şiir   

3. Haberleri ve şiirleri ezberleme ve rivayet etme gücü 

 4. Dillerini bilme   

 5. Kitabet 
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Farabi’ye göre hitabet sanatı, halkın meşgul olduğu şeylerde, sahip oldukları bilgi miktarınca, ilk bakışta onlar 
nezdinde etkili öncüllerle ve ilk vazda onların kullanmaya alıştıkları durumda bulunan lafızlarla onları ikna 
etmenin iyiliğidir.  

Şiir Sanatı: Bizzat bu şeylerde sözle tahayyüldür. 

Dilbilim Sanatı: İlk vazda bizzat o anlamlara delalet eden lafızları kuşatır. 

Özellikle yöneticiler ve öğretmenler bu sanatları iyi bilmeli ve yetkin bir şekilde kullanabilmelidir. Farabi 
yaşadığı dönemde büyük bir tartışma konusu olan dil ile mantık arasındaki ilişkiyi de açıklamış ve burada da 
dil ile ilgili görüşlerine yer vermiştir. Buna göre: 

Dil ile mantık arasında yakın benzerlik ve sıkı ilişki vardır. 

Dil bilgisi hatasız konuşmanın, mantık da doğru düşünmenin kurallarını vermektir.  

Dil bir dış konuşma ise mantık da iç konuşmadır.  

Gramer bir milletin diliyle ilgili kuralları içerirken mantık bütün insanlığın düşüncesine ait kanunları ifade 
etmektedir.  

Gramer bilmeyen hatasız konuşamaz, mantık bilmeyen de her zaman doğru düşünemez. 

Farabi, İlimlerin Sayımı (1999b) kitabında dili çeşitli kısımlara ayırarak açıklar. Dil ilmini bütün olarak ikiye 
ayırır. Bunlar;  sözlerin bilgisi ve sözlerin anlamının bilgisi ile sözlerin kanunlarının bilgisidir.  

Dil ili her toplulukta yedi büyük kısma ayrılır:  

1. Tekil sözler ilmi 

2. Bileşik sözler ilmi 

3. Sözlerin tekil oldukları durumdaki kanunların ilmi 

4. Sözlerin birbiriyle birleştikleri durumdaki kanunların ilmi  

5. Doğru yazma kanunları 

6. Doğru okuma kanunları 

7. Şiir kanunları ilimleri 

Farabi yaptığı tasniflerin açıklamalarına yer vermiş farklı diller için verilen özel terimlerden bahsetmiştir. Bu 
açıklamalarda özellikle Türk diline dair bir açıklama yapmamış tüm diller diyerek kaideleri ve 
sınıflandırmalarını genellemeyi tercih etmiştir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Aristo’dan sonra kendisine ikinci öğretmen -Muallim-i Sânî ya da Hâce-i Sâni- denilecek kadar 
pek çok bilim alanında kendini yetiştirmiş olan Farabi gibi büyük bir düşünürün eğitim ve dil ile ilgili fikirlerini 
ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Farabi’ye göre eğitim ailede başlamakta ve üç tür eğitimci bulunmaktadır. Bunlar: aile reisi, öğretmen ve devlet 
başkanıdır. Aile reisi, aile üyelerini eğitmekte; öğretmen çocukları ve gençleri eğitmekte; devlet başkanıysa 
tebaasını eğitmektedir. Farabi eğitim-öğretim faaliyetlerini kişinin en yüksek amaca, mutluluğa ulaşması için 
bir araç olarak görmektedir. Bu anlamda Toprak’ın (2020) da belirttiği gibi Farabi’nin eğitim felsefesi ve 
devlet felsefesi birbirini tamamlayan iki düşünce olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim yönetici toplumun 
öğretmeni olmakla birlikte öğretmenleri seçecek olan bir erktir. Ayrıca her öğretmen yöneticinin görüşüne 
uygun hareket etmek zorundadır.  

Farabi için eğitim-öğretim bireysel farklılıklara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Ona göre, insanların farklı 
yaratılmalarının nedeni, kendilerine kolay geleni yapmaları içindir ve dolayısıyla verilecek eğitim de 
yatkınlığa uygun olmalıdır (Çelikbilek, 2020). Bu yüzden öğretmenler kişinin istidadına uygun olarak doğru 
eğitim-öğretim yöntemlerini kullanmalıdırlar. Farabi’ye göre, eğitmede kullanılan amelî melekelerin ve 
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onların sonucu olan fiillerin insanların ruhlarını hâkimiyetleri altına almaları ve onların bu meleke ve fiillere 
âşıklarmış gibi davranışta bulunmaları gerekir (Çakır, 2019). Böylece eğitim-öğretim gerçekleşmiş olur. 

Farabi ilimleri sınıflandırmış ve bazı ilimleri öncül olarak kabul etmiştir. Farabi, eğitimde “İkna” metodunun 
kullanılması bilginin özümsenmesi, davranışın tutuma dönüştürülmesi ve teorik bilginin kalıcılığının 
arttırılması için inanmak ve kabul etmek gerektiği ilkesini hatırlatmakta ve bilgilerin kalıcılığının 
sağlanmasında içten güdülenmenin ilk adımı olan inanmanın ön hazırlığına işaret ettiğini belirtebiliriz (İnce 
ve Ayyıldız, 2021). Bilgiyi verirken dili kullanmanın önemi de ön plana çıkmaktadır. 

Dil düşüncenin aktarılması ve ilimlerin öğretilmesi için en önemli araçtır. Bu anlamda Farabi ilimlerin tasnifini 
yaparken dili en başa oturtmuştur. Mantık ve dil hakkında görüşlerini belirtmiştir. Farabi’ye göre; bir insan 
asgari ölçüde bir dile hâkim değilse doğal olarak mantık sanatına sahip olamaz (Uygar, 2021). Farabi her türlü 
bilimin dile dayanması ve düşüncelerin dille ifade edilmesinden dolayı dil bilimine öncelik vermiştir.  

Farabi gibi dünyaya mal olmuş büyük Türk düşünürlerinin eğitimle ilgili fikirlerini ortaya koyacak bu gibi 
çalışmaların günümüz eğitim sistemine katkı sağlayacağı ve gelecek nesillere bu önemli Türk-İslam âlimlerini 
tanıtacağı kanaatindeyiz. 
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ÖZET 

Arap ülkelerinde son bir buçuk asrı kapsayan modern dönemde Arap belâgatinde sade bir üslup ve yeni bir 
anlayışla belâgat kitapları yazılmış ve bu belâgat kitaplarında teşbihe dair birbirinden farklı tasnifler 
yapılmıştır. Ebû Ya‘kûb Sekkâkî (ö. 626/1229) ve Hatîb Kazvînî (ö. 739/1338) ile sistematik hale gelen belâgat 
ilminde teşbih konusu etraflıca anlatılmış ve modern Arap belâgati bilginleri bu iki müellifin eserlerini ve 
görüşlerini temel alarak teşbihi farklı kısımlara ayırmışlardır. Şöyle ki son dönem Arap belâgati 
müelliflerinden Alî el-Cârim (ö. 1949) ve Mustafa Emîn’in el-Belâgatü’l-vâdiha kitabında teşbihin dört unsuru 
incelenmiş, ardından teşbih; mürsel, müekked, mücmel, mufassal ve belîğ olarak beş kısma ayrılmıştır. 
Sonrasında teşbih-i temsiliyi teşbih-i zımniyi, teşbihin yapılma gayelerini ve teşbih-i maklûbu müstakil alt 
başlıklar halinde inceleyen müellifler kendilerine has bir taksim yapmışlardır. Diğer bir belâgat müellifi Hasen 
Habenneke el-Meydânî’nin (ö. 2004) el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve fünûnühâ’ adlı 
kitabında, teşbih önce unsurları yönüyle ele alınmış, ardından teşbihin gayeleri; teşbih edatının olup olmaması; 
teşbihin gayesinin olup olmaması; teşbihin iyi-kötü olması; teşbihin iki tarafının müfred-mürekkeb, hissî-aklî, 
hakiki-hayali, tesviye-cem‘, melfuf-mefrûk, maklûb, zımnî ve meknî olması yönüyle farklı açılardan kısımlara 
ayrılmıştır. Ahmed Mustafa el-Merâğî (ö. 1952) teşbihi on iki alt başlıkta değerlendirmiş, Fadl Hasan Abbâs 
(ö. 2011) ise yukarıdaki kısımlara ek olarak teşbihe, uzak-yakın şeklinde ayrı bir tasnif eklemiştir. Çalışmamıza 
konu olan diğer Arap belâgati müelliflerinin de kendilerine has tasnifleri olmuştur. Bu çalışmada; modern Arap 
belâgatiyle ilgili tespit edilen kitaplardaki teşbih tasnifleri mukayese edilmiş ve müelliflerin teşbihle ilgili 
farklı bakış açılarındaki sistematik yapının anlaşılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arap Belâgati, Belâgat Teorisi, Belâgat Kitapları, Teşbih, Tasnif. 

 

 

ABSTRACT 

In the modern period covering the last century and a half in Arab countries, rhetoric books have been written 
in a simple style and with a new understanding in Arabic rhetoric, and different classifications have been made 
about tashbīh (simile) in these rhetoric books. In the science of rhetoric, which became systematic with Abū 
Yaʿqūb al-Sakkākī (d. 626/1229) and Khaṭīb al-Qazwīnī (d. 739/1338), the subject of tashbīh has been 
explained in detail and modern Arabic rhetoric scholars have divided tashbīh into different parts based on the 
works and views of these two authors. Namely, in the book al-Balāgha al-Wāḍiḥa of the late Arab rhetoric 
writers ʿAlī al-Jārim (d. 1949) and Muṣṭafā Emīn, four elements of tashbīh were examined, then; It is divided 
into five parts as mursal, muakkad, mujmal, mufaṣṣal and balīgh. Afterwards, the authors, who examined the 
tashbīh tamsīlī, the tashbīh ḍımnī, the purposes of making the tashbīh and the tashbīh maqlūb under separate 
sub-headings, made a division unique to them. In another rhetorical author, Ḥasan Ḥabannaka al-Maydānī (d. 
2004), in his book al-Balāgha al-ʿArabiyya Ususuhā wa afnānuhā tashbīh was first discussed in terms of its 
elements, then the purposes of tashbīh; tashbīh prepositions; good or bad tashbīh; He divided the tashbīh into 
parts from different angles in that the two sides of the tashbīh are mufrad-murakkab, ḥissī- ʿ aqlī, ḥaqīqī-khayālī, 
taswiya-jamʿ, malfūf-mafrūq, dımnī and maknī. Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī (d. 1952) evaluated tashbīh under 
twelve sub-headings, while Faḍl Ḥasan ʿAbbās (d. 2011) added a separate classification as far-near to tashbīh 
in addition to the above sections. Other Arabic rhetoric writers, which are the subject of our study, also have 
their own classifications. In this study; The classification of tashbīh in the determined books on modern Arabic 
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rhetoric was compared and it was aimed to understand the systematic structure of the authors different 
perspectives on tashbīh. 

Keywords: Arabic Rhetoric, Rhetoric Theory, Rhetoric Books, Tashbīh, Classification. 

 

GİRİŞ 

Bir şeyin diğer bir şey ile anlam olarak ortak olması1, bir şeyin diğer bir şeye suret ve şekil yönünden 
benzetilmesi2 anlamlarına gelen teşbih, Arap belâgati terimleri içinde en erken tespit edilen konulardan biridir. 
Klasik dönem bilginlerinin ihtimam gösterdiği teşbih (benzetme) sanatı, Abdülkâhir el-Cürcânî, (ö. 471/1078) 
Sekkâkî ve Hatîb el-Kazvînî ile ilmi bir disiplin haline gelmiş ve beyân ilminin alt başlıklarından biri 
olmuştur.3 Kelâm ve felsefe ekolünün önemli temsilcileri olan bu üç müellifin teşbihe dair tespitleri, 
değerlendirmeleri ve kullandıkları kavramlar, çoğu modern dönem Arap belâgati müelliflerince takip edilmiş 
ve tasnife tabi tutulmuştur.  

Bu çalışmada, modern dönem Arap belâgati müelliflerinden; Alî el-Cârim ve Mustafa Emîn’in el-Belâgatü’l-
vâdiha kitabı, Hasen Habenneke el-Meydânî’nin el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve 
fünûnühâ’sı, Ahmed Mustafa el-Merâğî’nin ‘Ulûmü’l-belâğa’sı, Fadl Hasan Abbâs’ın el-Belâğa fünûnühâ ve 
efnânühâ: İlmü’l-beyân’ı, Abdülaziz ‘Atîk’in (ö. 1976) fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye: ‘ilmü’l-beyân’ı, Mustafâ es-
Sâvî el-Cüveynî’nin (ö. 1988) el-Belâğatü’l-‘Arabiyye: Te’sîl ve tecdîd’i, Ahmed el-Hâşimî’nin (ö. 1943) 
Cevâhiru’l-belâğa’sı,   Muhammed b. Sâlih el-‘Useymîn’in (ö. 2001) Dürûsu’l-belâğa’sı, Hâmid ‘Avnî’nin 
el-Minhâcü’l-vâdih li’l-belâğa’sı, Ali Bulut’un Belâgat: Meânî, beyân, bedî‘’i, teşbih tasnifleri yönüyle 
incelemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmadan önce yapılan Muhittin Eliaçık’ın “Bazı Belagat Kitaplarında 
“Teşbih” Sanatı Hakkında Tanım ve Tasnifler” isimli makalesi4 ve Günay Çelikelden’in “Teşbih ve İstiârenin 
Belâgat Kitaplarındaki Görünümü Üzerine” isimli çalışması,5 Osmanlı müelliflerinin belâgat eserleriyle 
sınırlandırıldığından bu iki çalışmada son dönem Arap belâgati müelliflerine yer verilmemiştir. Bizim 
araştırmamız ise son dönem Arap belâgati müellifleriyle sınırlandırılmış olup içerik yönüyle önceki eserlerden 
farklı olmuştur. 

 

1. Alî el-Cârim ve Mustafa Emîn’in el-Belâgatü’l-Vâdiha Kitabında Teşbih Tasnifi 

Alî el-Cârim ve Mustafa Emîn, el-Belâgatü’l-vâdiha kitabında teşbihi öncelikle öğeleri yönüyle dört kısma 
ayırmışlardır. Bu öğeler; müşebbeh (benzeyen), müşebbeh bih (kendisine benzetilen), teşbih edatı ve vech-i 
şebehtir (benzetme yönü). Ardından teşbihi türleri yönüyle; teşbih-i Mürsel (edatı zikredilen teşbih), teşbih-i 
müekked (edatı zikredilmeyen teşbih), teşbih-i mücmel (benzeme yönü hazfedilmiş olan teşbih), teşbih-i 
mufassal (benzeme yönü zikredilen teşbih) ve teşbih-i belîğ (hem teşbih edatı hem de benzeme yönü 
hazfedilmiş olan teşbih) olarak beş kısma ayırmışlardır.6 

Teşbih-i temsîlîye (benzeme yönü birden fazla öğeden meydana gelen teşbih) ve teşbih-i zımnîye (ifadenin 
lafzından değil, bağlamından teşbih olduğu anlam itibarıyla anlaşılan kapalı teşbih) müstakil alt başlıklar 
ayıran müellifler, sonrasında teşbihin yapılma amaçlarına geçmişlerdir. Teşbihin gayelerini (amaçlarını); 
müşebbehin mümkün olan bir şey olduğunu açıklamak, müşebbehin durumunu beyan etmek, müşebbehin 
hangi miktarda olduğunu açıklamak, müşebbehin durumunu onaylatmak, müşebbehi övmek veya yermek 
olduğunu söylemişlerdir. Son olarak teşbih-i maklûbu (müşebbeh ve müşebbeh bihin birbirinin yerine 
geçmesi) ayrı alt başlık olarak ele almışlardır.7 Alî el-Cârim ve Mustafa Emîn’in teşbih tasnifi şu şekildedir: 

 
1 Celâlüddîn b. Muhammed el-Hatîb el-Kazvînî, el-Îzâh fî ‘ulûmi’l-belâğa, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘ilmiyye, 2003), 164; 
2 Abdülkâhir el-Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, tah. Mahmud Şâkir, (Kahire: Matba‘atü’l-Medenî – Cidde: Dâru’l-Medenî, T.y.), 90. 
3 İsmail Durmuş, “Teşbih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 40/553-556. 
4 Muhittin Eliaçık, “Bazı Belagat Kitaplarında “Teşbih” Sanatı Hakkında Tanım ve Tasnifler”, Turkish Studies 8/8 (Summer 2013), 565-568. 
5 Günay Çelikelden, “Teşbih ve İstiârenin Belâgat Kitaplarındaki Görünümü Üzerine”, TÜBAR 35 (Bahar 2014), 61-65. 
6 Alî el-Cârim – Mustafâ Emîn, el-Belâğatü’l-vâdiha: el-Beyân el-me‘ânî el-bedî‘, (Mısır: Dâru’l-Me‘ârifi t.y.), 18-32. 
7 Cârim – Emîn, el-Belâğatü’l-vâdiha, 33-64. 
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Müellifler teşbih tasinifi yaparken sade ve özet bir anlatımı benimsemişler ve aşağıda değinileceği üzere diğer 
müellifler gibi teşbih kavramlarıyla ilgili ayrıntıya girmemişlerdir. 

 

2. Hasen Habenneke el-Meydânî’nin el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘Ulûmühâ ve Fünûnühâ’ 
Kitabında Teşbih Tasnifi 

Son dönem belâgat müelliflerinden Habenneke el-Meydânî el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve 
fünûnühâ’ kitabında teşbih öğelerinin müşebbeh, müşebbeh bih, teşbih edatı ve vech-i şebeh olduğu söylemiş, 
ardından teşbihin yapılma sebeplerini ve yapılma amaçlarını zikretmiştir. Bu amaçlar; teşbih barındıran bir 
ifadenin daha incelikli ve açıklayıcı olması, teşbih ile sözün zihinde daha iyi kavranması, içinde teşbih olan 
bir sözün estetik güzelliği daha iyi yansıtması, teşbih barındıran ifadenin daha ikna edici olması, teşbihin bir 
şeyi süslü göstermek veya bir şeyden nefret ettirmek için kullanılması, bir şeyi övmek veya kötülemek, bir 
şeye tazim etmek veya bir şeyi küçük görmek için yapılması, teşbih olan bir ifadenin kişiyi daha çok 
düşünmeye sevk etmesi, teşbihle birçok fikrin bir anda sunulması, söylenilmesinden haya edilen bir şeyin 
teşbih yoluyla söylenmesi şeklindedir. Dördüncü alt başlık olarak ideal teşbihin nitelikleri ve özelliklerine 
değinen Habenneke, bu durumla ilgili olarak sekiz kadar özellik sıralamış ve bu özelliklerin Kur’ân-ı Kerîm’e 
has olduğunu belirtmiştir.8  

Beşinci tasnif olarak; teşbihin türleri ve formları şeklinde bir alt başlık açan müellif; ilk olarak mürseli, 
müekkedi, mufassalı, mücmeli ve belîği, teşbih edatının ve vech-i şebehin zikredilip zikredilmemesi alt başlığı 
altında izah etmiş, ikinci olarak teşbihin iyi (makbul) - kötü (merdûd) olmasına değinmiştir. Üçüncü olarak 
teşbihin iki tarafının durumları için; müfred-mürekkeb, hissî-aklî, temsîlî, tesviye (birden çok müşebbehin ve 
bir müşebbeh bihin olması) - cem‘ (bir müşebbehin ve birden çok müşebbehün bihin olması), melfûf (birden 
çok öğede önce müşebbehlerin atıf yoluyla, sonra her bir müşebbeh için müşebbeh bihlerin aynı şekilde 
gelmesi) - mefrûk (müşebbeh ve müşebbeh bihlerin birbiri ardınca gelmesi), maklûb, zımnî ve meknî 
(müşebbeh bihin lafız olarak zikredilmediği gizli teşbih) kavramlarını zikreden müellif, teşbihle ilgili terimleri 
bu alt başlık içinde incelemiştir.9 Teşbih konusunu ayrıntılı bir şekilde ele alan Habenneki’nin tasnifini şöyle 
özetleyebiliriz: 

 
8 Abdurrahmân Hasen Habenneke el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve fünûnühâ, (Dimeşk: Dâru’l-Kalem – Beyrut: ed-Dâru’ş-
Şâmiyye, 1996), 2/162-172. 
9 Habenneke, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, 2/172-208. 
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Habenneke el-Meydânî’nin teşbih tasnifinin, Alî el-Cârim ve Mustafa Emîn’nin tasniflerinden daha kapsamlı 
olduğu ve teşbihle ilgili kavramların birçoğunu kapsadığı mülahaza edilmiştir. 

 

3. Ahmed Mustafa el-Merâğî’nin ‘Ulûmü’l-belâğa’ Kitabında Teşbih Tasnifi 

Ahmed Mustafa el-Merâğî ‘Ulûmü’l-belâğa kitabında öncelikle teşbihi, öğeleri yönüyle dört kısma ayırarak 
bu öğelerin müşebbeh, müşebbeh bih, vech-i şebeh ve teşbih edatı olduğu belirtmiş ve teşbihin faydalarını izah 
etmiştir. İkinci tasnif olarak teşbih, iki tarafı yani müşebbeh ve müşebbeh bih yönüyle incelenmiş ve teşbihin 
iki tarafının hissî-aklî, müfred-mürekkeb olabileceği söylenmiştir. Üçüncü olarak teşbih yine iki tarafı yönüyle 
melfûf ve mefrûk olarak iki kısma ayrılmış, ardından tesviye ve cem‘ olması izah edilmiştir.10 

Teşbih, beşinci tasnif olarak vech-i şebeh yönüyle incelenerek hakîkî-hayâlî ve vâhid-mürekkeb kısımlarına 
ayrılmıştır. Sonrasında teşbih-i temsîlî, mücmel-mufassal, karîb mübtezel (zihnin müşebbehten müşebbeh bihe 
hızlıca geçiş yapması) - ba‘îd ğarîb (zihnin, müşebbehten müşebbeh bihe düşündükten sonra geçiş yapması), 
teşbih edatları, teşbih edatlarının kısımları, teşbih belîğ, teşbih zımnî ve teşbihin amaçları müstakil alt başlıklar 
olarak zikredilmiştir. Merâğî, teşbihin amaçlarını yukarıdaki müelliflere benzer şekilde açıklamış ve teşbihin 
amaçlarının makbul ve merdûd olmasına ayrı bir alt başlık açmıştır. Diğer müelliflerden farklı olarak teşbihte 
mübalağa konusuna değinen müellif, son olarak teşbihin insan üzerindeki etkisine dair ayrı bir bölüm 
eklemiştir.11 Merâğî’nin teşbih tasnifini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz: 

 
10 Ahmed Mustafa el-Merâğî, ‘Ulûmü’l-belâğa, (Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-‘ilmiyye, 1993), 213-220. 
11 Merâğî, ‘Ulûmü’l-belâğa, 220-241. 
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Merâğî’nin teşbih tasnifine bakıldığında, Cârim-Emîn ve Habenneke’den daha karmaşık teşbih tasnifi yaptığı 
ve bu durumun teşbih konusunun anlaşılmasında zorluğa neden olabileceği düşünülmektedir. Fakat Merâğî bu 
duruma karşın, teşbihle ilgili birçok kavrama Habenneke el-Meydânî gibi açıklayıcı bir üslupla kitabında yer 
vermiştir. 

 

4. Fadl Hasan Abbâs’ın el-Belâğa Fünûnühâ ve Efnânühâ: İlmü’l-Beyân Kitabında Teşbih Tasnifi 

Fadl Hasan Abbâs el-Belâğa fünûnühâ ve efnânühâ: İlmü’l-beyân kitabında, teşbihin tarihi arka planına 
yönelik giriş mahiyetindeki açıklamalarından sonra teşbihin öğelerini zikrederek konuya başlamış ve teşbihin 
iki tarafının hissî (beş duyu organıyla hissedilebilen) veya aklî (akılla idrak edilen) olabileceğini veya her iki 
taraftan birinin aklî diğerinin hissî olabileceğini söylemiştir. Teşbih edatlarını; harf, fiil ve isim olarak üç kısma 
ayıran müellif ardından teşbihin dördüncü rüknü (öğesi) olan vech-i şebehi üç alt başlıkta incelemiştir. Bu üç 
başlık; vech-i şebehin hissî veya aklî olması, vech-i şebehin müfred veya mukayyed (mürekkeb) olması ve 
vech-i şebehin suret (tasavvur) olmasıdır.12 

Teşbihin bazı kavramlarına öğelerinin alt başlıkları içinde yer veren Abbâs, klasik dönem Arap dili bilgini 
Müberred’e (ö. 286/900) ve Alî er-Rummânî’ye (ö. 384/994) göre teşbihin kısımlarına değindikten sonra 
teşbihi müşebbeh ve müşebbeh bih yönüyle incelemiştir. Şöyle ki teşbihin iki tarafı bazen müfred, bazen 
mukayyed (mürekkeb) olurken bazen de bir tarafı müfred diğer tarafı mukayyed olabilmektedir. Yine bazen 
teşbihin bir tarafı birden fazla, diğer tarafı müfred, bazen de aksi durum söz konusu olabilmektedir.13 

Teşbihin iki tarafından edatlara geçen müellif teşbihi bu yönüyle mürsel ve müeekked olarak iki kısma ayırmış 
vech-i şebeh yönüyle teşbihin önce mufassal ve mücmel olarak, ardından temsîlî ve gayr-i temsîlî olarak farklı 
kısımlara ayrıldığını ifade etmiştir. Teşbih-i temsîlî ile ilgili Abdülkâhir el-Cürcânî, Sekkâkî ve Kazvînî’nin 
görüşlerine yer veren Abbâs, teşbih-i zımnîye ayrı bir alt başlık açmış ve teşbihin etkili olmasının sebeplerini 
açıklamıştır.14 Merâğî’de olduğu gibi teşbihin karîb mübtezel ve ba‘îd olmasına değinen müellif, diğer belâgat 

 
12 Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa fünûnühâ ve efnânühâ: İlmü’l-Beyân, 11. baskı, (Ürdün: Dâru’l-Furkân li’t-tıbâ‘ati ve’n-neşri ve’t-tevzî‘, 2007), 17-30. 
13 Abbâs, İlmü’l-Beyân, 42-54. 
14 Abbâs, İlmü’l-Beyân, 56-79. 
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müelliflerinden farklı olarak Kur’ân-ı Kerîm’den ve Hz. Peygamber’in hadislerinden örnekler vermiş ve 
buralardaki teşbihlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.15 

Teşbihin, müşebbehe ve müşebbeh bihe yönelik olarak amaçlarını iki farklı açıdan değerlendiren müellif, 
teşbihin belâgattaki yerine dair ayrı bir alt başlık açmıştır.16 Abbâs’ın teşbihle ilgili tasnifini şöyle 
özetleyebiliriz: 

 

Abbâs’ın teşbih tasnifine bakıldığında, teşbihin öğelerini saydıktan sonra bazı alt başlıkları bu öğelerin altına 
yerleştirmesi metodolojik açıdan başarılı bir tasnif olmuş fakat diğer alt başlıklar incelenirken aynı başarı 
sağlanamamıştır. Yine de Abbâs’ın sistematik olarak Habenneke ve Merâğî’den daha başarılı olduğu 
söylenebilir. 

 

5. Abdülaziz ‘Atîk’in fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye: ‘İlmü’l-Beyân Kitabında Teşbih Tasnifi 

Abdülaziz ‘Atîk’in fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye: ‘ilmü’l-beyân kitabında, konuya teşbih öğeleriyle başlayıp 
teşbihin; müşebbeh, müşebbeh bih, teşbih edatı ve vech-i şebehten meydana geldiğini söylemiş ve teşbihin iki 
tarafının hissî-aklî veya iki taraftan birinin hissî diğerinin aklî olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştur. 
Abbâs gibi Müberred’in teşbih taksimine burada yer veren Atîk, teşbih edatlarını sıralayıp bu itibarla teşbihin 
mürsel ve müekked olarak iki kısma ayrıldığını belirtmiştir.17 

Teşbihi benzetme yönüyle; hakikî-hayalî, hissî-aklî veya müfred-müteaddid (birden fazla) kısımlarına ayıran 
Atîk, aynı alt başlık içinde temsîlî-gayr-i temsîlî, mufassal-mücmel ve karîb mübtezel-ba‘îd ğarîb tasniflerini 
yapmıştır. Teşbih-i maklûba ve teşbih-i zımnîye ayrı alt başlıklar açan müellif sonrasında teşbihin amaçlarını 
izah etmiştir. Konuyu bitirirken teşbihin sanatsal özelliklerine, teşbihin güzelliklerine ve kusurlarına dair Arap 
şiirlerinden örnekler verip tahliller yapan müellifin18 teşbih tasnifini şöyle özetleyebiliriz: 

 
15 Abbâs, İlmü’l-Beyân, 80-115. 
16 Abbâs, İlmü’l-Beyân, 116-130. 
17 Abdülaziz Atîk, fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye: ‘İlmü’l-Beyân, (Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l-‘Arabiyye, 1985), 64-82. 
18 Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 83-133. 
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Atîk, teşbih tasnifinde alt başlıkları olabildiğince bütünsellik içinde konumlandırarak birçok teşbih kavramını 
vech-i şebeh açısından değerlendirmiş, fakat melfûf ve mefrûk gibi bazı alt başlıklara değinmemiştir. Her ne 
kadar bazı yerlerde sistematik yapıdan kopuk bağımsız kavramlar olsa da Atîk’in bu teşbih tasnifinde Abbâs 
gibi başarılı olduğu söylenebilir. 

 

6. Mustafâ es-Sâvî el-Cüveynî’nin el-Belâğatü’l-‘Arabiyye: Te’sîl ve Tecdîd Kitabında Teşbih Tasnifi 

Mustafâ es-Sâvî el-Cüveynî el-Belâğatü’l-‘Arabiyye: Te’sîl ve tecdîd kitabında öncelikli olarak teşbihin 
öğelerini sıralamış, ardından teşbihin türlerini mürsel, müekked, mücmel, mufassal ve belîğ olarak beş kısma 
ayırmıştır. Teşbih-i temsîlîyi, teşbih-i zımnîyi, teşbihin amaçlarını ve teşbih-i maklûbu müstakil başlıklar 
olarak ele alan19 müellifin bu tasnifi, Cârim ve Emîn’in el-Belâğatü’l-vâdiha kitabındaki teşbih tasnifiyle aynı 
olmuştur: 

 

Sâvî el-Cüveynî’nin kitabının Belâğatü’l-vâdiha’dan sonra yazıldığı göz önüne alındığında, onun bu tasnifini 
Cârim ve Emîn’den aldığı veya böyle bir tasniften haberdar olduğu söylenebilir. 

 
19 Mustafâ es-Sâvî el-Cüveynî, el-Belâğatü’l-‘Arabiyye: Te’sîl ve tecdîd, (İskenderiye: Münşeâtü’l-Me‘ârif, 1985), 84-91. 
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7. Ahmed el-Hâşimî’nin Cevâhiru’l-Belâğa Kitabında Teşbih Tasnifi 

Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa kitabında konuya teşbihin öğelerini zikrederek başlamış ve teşbihin 
öğelerinin dört tane olduğunu söylemiştir. Bunlar; müşebbeh, müşebbeh bih, teşbih edatı ve vech-i şebehtir. 
İkinci olarak teşbihi iki tarafı yönüyle hissî ve aklî olarak iki kısma ayıran müellif, iki tarafın veya iki taraftan 
bir cüzün hissî veya aklî olabileceğini belirtmiş, ardından teşbihin iki tarafının müfred veya mürekkeb 
olabileceğine dair ayrı bir tasnif yapmıştır. Üçüncü olarak teşbihin iki tarafının sıralanışı açısından melfûf, 
mefrûk, tesviye ve cem‘ olarak dört kısma ayrıldığını belirten müellif, teşbihin taraflarını iki farklı açıdan 
tasnif etmiştir.20 

Vech-i şebeh yönüyle teşbih-i; temsîl, gayr-i temsîl, mufassal, mücmel, karîb mübtezel, ba‘îd ğarîb olarak altı 
kısma ayıran müellif ardından teşbih edatlarını açıklamış ve bu yönüyle teşbihin müekked, mürsel ve mücmel 
olduğunu söylemiştir. Teşbihin yapılma amaçlarını teşbihin faydaları olarak adlandıran Hâşimî, teşbihin 
amaçlarına değindikten sonra bu yönüyle teşbihin makbûl veya merdûd olduğunu ifade etmiştir.21 Ahmed el-
Hâşimî’nin teşbih tasnifini şöyle özetleyebiliriz: 

 

Hâşimî her ne kadar teşbih-i zımnîye yer vermese de diğer teşbih kavramlarını başarılı bir şekilde birbirinin 
içine dahil etmiş ve birçok kavramı bütünsellik içinde sunmuştur. Haşimî’nin bu konuda, örnek verilen 
müelliflerden daha başarılı olduğu söylenebilir. 

 

8. Muhammed b. Sâlih el-‘Useymîn’in Dürûsu’l-Belâğa Kitabında Teşbih Tasnifi 

Teşbihin öğelerinin; müşebbeh, müşebbeh bih, vech-i şebeh ve teşbih edatı olduğunu söyleyen Muhammed b. 
Sâlih el-‘Useymîn, ikinci olarak teşbihin kısımlarına (türlerine) geçmiş ve bu kısımların alt başlığını vech-i 
şebeh yönüyle temsîl ve ğayr-i temsil, edat yönüyle de müekked ve mürsel şeklinde iki kısma ayırmıştır. 
Üçüncü olarak teşbihin maksatlarını / amaçlarını izah eden ve özet bir teşbih tasnifi yapan22 ‘Useymîn’in teşbih 
tasnifi şöyledir:  

 
20 Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa fi’l-me‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘, tah. Yûsuf es-Sûmîlî, (Beyrut: el-Mektebetü’l-‘Asriyye, ty.), 219-226. 
21 Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 233-241. 
22 Muhammed b. Sâlih el-‘Useymîn, Dürûsu’l-belâğa, tah. Hafnî Nâsıf - Muhammed Diyâb - Sultân Muhammed - Mustafa Tammûm, (Kuveyt: 
Mektebetü Ehli’l-eser, 2004), 105-113. 
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Useymîn’in tasnifinde birçok teşbih kavramı zikredilmemiş ve incelenen çalışmalar içinde en az teşbih 
kavramına değinen kitap olmuştur. Kitabın dipnot kısmında tahkiki yapan müellifler tarafından Useymîn’in 
değinmediği müekked, mufassal ve mücmel gibi teşbih kavramlarının açıklanması, bu durumu destekler 
mahiyettedir.23 

 

9. Hâmid ‘Avnî’nin el-Minhâcü’l-Vâdih li’l-Belâğa Kitabında Teşbih Tasnifi 

Hâmid ‘Avnî el-Minhâcü’l-vâdih li’l-belâğa kitabında teşbihin; müşebbeh, müşebbeh bih, vech-i şebeh ve 
teşbih edatı olarak dört öğesini zikretmiş ve teşbihi iki tarafı yönüyle üç bölüme ayırmıştır. İki tarafın hissî-
hissî, aklî-aklî, aklî-hissî ve hissî-aklî olarak dört şekilde olabileceğini söyleyen ‘Avnî, ayrıca iki tarafın 
müfred, mürekkeb, müfred-mürekkeb veya mürekkeb-müfred olarak gelebildiğini ve sayısı ve sıralanışı 
açısından teşbihin iki tarafının melfûf, mefrûk, tesviye ve cem‘ olarak dört kısma ayrıldığını ifade etmiştir.24  

Vech-i şebeh yönüyle teşbihin farklı tasniflerini yapan ‘Avnî, öncelikle vech-i şebehi; tahkîkî (hakiki) ve 
tahyîlî (hayali) olarak iki kısma; vâhid (müfred), mürekkeb ve müteaddid olarak üç kısma; hissî, aklî ve hissî 
aklî karışımı şeklinde üç kısma; temsîlî ve gayr-i temsîlî; mufassal ve mücmel; karîb mübtezel ve ba‘îd ğarîb 
şeklinde iki kısma ayırmıştır.25 Sonrasında teşbih edatlarını izah eden ‘Avnî, bu yönüyle de teşbihin, mürsel 
ve müekked olarak iki kısma ayrıldığını söylemiştir. Sonrasında teşbihin amaçlarına geçen müellif, bu yönüyle 
teşbihin, makbûl ve merdûd olarak ikiye ayrıldığını belirtmiştir.26 Hâmîd ‘Avnî’nin teşbih tasnifi şu şekilde 
özetlenebilir: 

 
23 ‘Useymîn, Dürûsu’l-belâğa, 108-110. 
24 Hâmid ‘Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih li’l-belâğa, (Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye, t.y.), 3/91-111. 
25 ‘Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 119-154. 
26 ‘Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 162-183. 
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Birçok teşbih konusunu içinde barındıran ‘Avnî’nin tasnifi kapsamlı ve ayrıntılı olmuştur. Bu tasnif her ne 
kadar bazı farklılıkları içinde barındırsa de metodolojik olarak Cevâhirî ve Atîk’in tasnifine benzemiştir. 

 

10. Ali Bulut’un Belâgat: Meânî, Beyân, Bedî‘ Kitabında Teşbih Tasnifi 

Türkiye’de son dönemde yazılan önemli Arap belâgati kitaplarından biri olan Ali Bulut’un Belâgat kitabında 
teşbih tasnifi şu şekilde olmuştur: Teşbihin dört öğesini belirttikten sonra teşbih edatıyla ilgili tasnif yapan 
müellif, teşbihi bu yönüyle; harfler, isimler ve fiiller olarak üç kısma ayırmıştır. İkinci olarak tarafları yönüyle 
teşbihi tasnif eden Bulut, bu açıdan teşbihin iki tarafının hissî-aklî ve müfred-mürekkeb olduğunu 
söylemiştir.27 

Üçüncü olarak teşbihin kısımlarını (türlerini) izah eden müellif, bu tasnifinde ilk olarak teşbihi iki tarafına 
göre; melfûf, mefrûk, tesviye, cem‘, belîğ ve maklûb olarak altı kısma, ardından vech-i şebehe göre; mufassal, 
mücmel, temsîlî ve gayr-i temsîlî olarak dört kısma ayırmıştır. Teşbihin türlerinin üçüncü tasnifi ise edata göre 
olup bu yönüyle teşbih; mürsel ve müekked şeklindedir.28 Sonrasında teşbihin gayelerini (amaçlarını) zikreden 
müellif, akabinde teşbihin dereceleri ve teşbih yapılan unsurlar şeklinde iki alt başlık daha açmıştır.29 Bulut’un 
teşbih tasnifi aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 
27 Ali Bulut, Belâgat: Meânî, beyân, bedî‘, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014), 176-180. 
28 Bulut, Belâgat, 181-190. 
29 Bulut, Belâgat, 190-193. 
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Bulut’un tasnifi, örnek verilen diğer modern Arap belâgati müelliflerinden farklı ve özgün olmuş ve müellif 
tasnifine teşbih edatıyla başlamıştır. Bu tasnifinde teşbih konularını bütünsellik içinde sunan müellif, kitabında 
birçok teşbih kavramına değinmiştir. 

 

SONUÇ 

Modern dönemde Arap belâgati üzerine yazılan on kitabın teşbihle ilgili tasniflerinin incelendiği bu çalışmada, 
müelliflerden dokuzu Arap ülkelerinden, biri de Türkiye’den seçilmiştir. İnceleme konusu olan kitaplardaki 
teşbih tasniflerinin bazen birbirine benzer, bazen de birbirinden farklı olduğu gözlemlenmiştir. Bu kitaplarda 
bazı müellifler teşbih kavramlarını sistematik halde tasnif etmişler, bazıları ise birbirinden bağımsız konular 
şeklinde bu kavramları ele almışlardır. Aynı teşbih kavramı ile ilgili olarak bu kitaplarda bazen farklı 
isimlendirmeler yapılmış ve birbirinden farklı teşbih kavramları zikredilmiştir. 

Son dönem Arap belâgati müelliflerinden Alî el-Cârim ve Mustafa Emîn el-Belâgatü’l-vâdiha, Mustafâ es-
Sâvî el-Cüveynî el-Belâğatü’l-‘Arabiyye: Te’sîl ve tecdîd ve Muhammed b. Sâlih el-‘Useymîn Dürûsu’l-
belâğa kitaplarında teşbih konusunu kısa ve özet bir biçimde tasnif etmişler ve diğer belâgat kitaplarında olan 
birçok teşbih kavramına kitaplarında yer vermemişlerdir. Ayrıca Cârim ve Emîn’in el-Belâgatü’l-vâdiha’sı ile 
Mustafâ es-Sâvî el-Cüveynî’nin el-Belâğatü’l-‘Arabiyye: Te’sîl ve tecdîd’i, tasnif yönüyle birbirinin aynısı 
olmuştur. Sâvî el-Cüveynî’nin kitabının daha sonra telif edilmesi dolayısıyla, bu müellifin Cârim ve Emîn’in 
teşbih tasnifinden etkilendiği düşünülmektedir. 

Teşbihi ayrıntılı biçimde tasnif eden müelliflerden Ahmed Mustafa el-Merâğî’nin ‘Ulûmü’l-belâğa’sında Fadl 
Hasan Abbâs’ın el-Belâğa fünûnühâ ve efnânühâ: İlmü’l-beyân’ında, Habenneke el-Meydânî’nin el-
Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve fünûnühâ’sında ve Abdülaziz ‘Atîk’in fi’l-Belâgati’l-
‘Arabiyye: ‘ilmü’l-beyân kitabındaki bazı teşbih kavramları birbirinden bağımsız alt başlıklar olarak ve 
sistematik yapıdan uzak bir şekilde tasnif edilmiştir. Ahmed el-Hâşimî’nin Cevâhiru’l-belâğa’sında Hâmid 
‘Avnî’nin el-Minhâcü’l-vâdih li’l-belâğa’sında ve Ali Bulut’un Belâgat: Meânî, beyân, bedî‘ kitabında ise 
teşbih kavramları bütünsellik içinde tasnif edilmiş ve bu açıdan müelliflerin diğerlerine göre daha başarılı 
oldukları kanaatine varılmıştır. 

 

KAYNAKÇA 

Abbâs, Fadl Hasan. el-Belâğa fünûnühâ ve efnânühâ: İlmü’l-Beyân. 11. baskı. Ürdün: Dâru’l-Furkân li’t-
tıbâ‘ati ve’n-neşri ve’t-tevzî‘, 2007. 

Teşbih

Teşbih Edatı

Harfler

İsimler

Fiiller

Teşbihin İki 
Tarafı

Hissî-Aklî

Müfred-
Mürekkeb

Teşbihin 
Kısımları 
(Türleri)

Teşbihin iki 
tarafına göre

Melfûf

Mefrûk

Tesviye

Cem‘

Belîğ

Maklûb

Vech-i şebehe 
göre

Mufassal

Mücmel

Temsîlî

Gayr-i temsîlî

Edata göre

Mürsel

Müekked

Teşbihin 
Gayeleri 

(Amaçları)



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 450 
 

‘Atîk, Abdülaziz. fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye: ‘İlmü’l-Beyân. Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l-‘Arabiyye, 1985. 
‘Avnî, Hâmid. el-Minhâcü’l-vâdih li’l-belâğa. 5 cilt. Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye, T.y. 
Bulut, Ali. Belâgat: Meânî, beyân, bedî‘.  İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 

2. Baskı, 2014. 
el-Cârim Alî - Emîn Mustafâ. el-Belâğatü’l-vâdiha: el-Beyân el-me‘ânî el-bedî‘. Mısır: Dâru’l-Me‘ârif, t.y. 
el-Cürcânî, Abdülkâhir. Esrâru’l-belâğa. tah. Mahmud Şâkir. Kahire: Matba‘atü’l-Medenî – Cidde: Dâru’l-

Medenî, T.y. 
Çelikelden, Günay. “Teşbih ve İstiârenin Belâgat Kitaplarındaki Görünümü Üzerine”. TÜBAR 35 (Bahar 

2014), 61-65. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157171 
Durmuş, İsmail. “Teşbih”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 40/553-556. İstanbul: TDV 

Yayınları, 2011. 
Eliaçık, Muhittin. “Bazı Belagat Kitaplarında Teşbih Sanatı Hakkında Tanım ve Tasnifler”. Turkish Studies 

8/8 (Summer 2013), 565-568. 
https://turkishstudies.net/turkishstudies?mod=makale_tr_ozet&makale_id=16669 

el-Hâşimî, Ahmed. Cevâhiru’l-belâğa fi’l-me‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘. tah. Yûsuf es-Sûmîlî. Beyrut: el-
Mektebetü’l-‘Asriyye, Ty. 

el-Kazvînî, Celâlüddîn b. Muhammed el-Hatîb. el-Îzâh fî ‘ulûmi’l-belâğa. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘ilmiyye, 
2003. 

el-Merâğî,  Ahmed Mustafa. ‘Ulûmü’l-belâğa. 3. baskı. Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-‘ilmiyye, 1993. 
el-Meydânî, Abdurrahmân Hasen Habenneke. el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve fünûnühâ. 2 

cilt. Dimeşk: Dâru’l-Kalem – Beyrut: ed-Dâru’ş-Şâmiyye, 1996. 
el-‘Useymîn, Muhammed b. Sâlih. Dürûsu’l-belâğa, tah. Hafnî Nâsıf - Muhammed Diyâb - Sultân Muhammed 

- Mustafa Tammûm. Kuveyt: Mektebetü Ehli’l-Eser, 2004. 
 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey 

FULL TEXT BOOK 
 

www.farabicongress.org | farabidergisi@gmail.com 451 
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AN EVALUATION ON THE EFFORTS OF THE COMPANIONS TO UNDERSTAND THE PROPHET 
MUHAMMED’ HADITHS AND DEEDS 
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Temel İslam Bilimleri Bölümü 

 

ÖZET 

İnsan, akıl ve irade olmak üzere iki önemli yeteneğe sahiptir. Bu yetenekleri sayesinde Allah (c.c.) onu 
muhatap kabul etmiş, gönderdiği peygamberler aracılığıyla kendisine hakikatin yolunu göstermiştir. 
Peygamberler sözleri ve fiilleri ile insanlara örnek olmuşlar ve vahyin ortaya koyduğu ölçülerin bir beşer 
tarafından yaşanabilir olduğunu göstermişlerdir. Söz konusu örnekliğin doğru bir şekilde tatbik edilebilmesi 
ise gayet tabi ki peygamberlerin doğru olarak anlaşılmasıyla mümkündür. “Doğru anlaşılmak” şeklinde ifade 
ettiğimiz bu hedefi temin için son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.), ashâbına vahyi oldukça açık ve 
anlaşılır bir dil ile beyan ettiği ve ortaya koyduğu pratikle de izah ettiği malumdur. Fakat kimi zaman ashâbın, 
Hz. Peygamber’in bazı sözlerini ve davranışlarını anlayamadıkları da olmuştur. Böyle durumlarda onların Hz. 
Peygamber’i doğru anlamak için ona, ilk başta kendilerine kapalı gelen konularla ilgili çeşitli sorular 
yöneltmeleri oldukça önemli bir tavırdır. Diğer yandan ashâb bu soruları sorarken Hz. Peygamber’in 
şahsiyetine veya nübüvvet vazifesine karşı bir saygısızlık yaptıklarını veya onun otoritesinin tartışılabilir 
olduğunu düşünmemişlerdir. Ashâbın bu meraklı tutumu dinî emirlerin ve uygulamaların doğru anlaşılması 
hususunda son derece değerli olduğu gibi bütün Müslüman kuşaklar için de dikkatle takip edilmesi gereken 
bir örnektir. Tarihte ve günümüzde görülen kutsanmış kişiler ve sorgulanamayacağı düşünülen dinî yorumlar 
bu açıdan değerlendirildiğinde bunların ilk Müslüman nesilde veya ilk dönem din anlayışında bir karşılığının 
olmadığı görülecektir. İlk dönemin, “fikrî canlılık” olarak ifade edilebilecek bu özelliği büyük bir medeniyetin 
de temelini oluşturmuştur. Müslümanların bu medeniyeti yeniden ihyâ etmeleri, başta Kur’ân-ı Kerîm olmak 
üzere dinî metinleri ve bilhassa Hz. Peygamber’in örnekliğini doğru bir şekilde anlamalarıyla mümkün 
olacaktır. Bu çalışma bazı örnek rivayetler aracılığıyla, Hz. Peygamber’in ilk muhatapları olan ashâbın onu 
doğru anlama hususundaki çabalarını ve bu maksadı gerçekleştirmek için çeşitli sorular sormakta bir sakınca 
görmediklerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Hz. Peygamber’in, kendisine sorulan sorulara büyük bir 
hoşgörü ile ve konuyu izah edici tarzda cevap vermesi ise onun büyük bir eğitimci olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Peygamber, Ashâb, Hadis, Soru, Anlama. 

 

ABSTRACT 

The human being has two important skills, which are mind and will. Due to these skills, Allah (c.c.) accepted 
him as an addressee and showed him the path to truth through the prophets he sent. The prophets set an example 
for humans with their words and deeds and showed that the criteria set by the revelation are appropriate for a 
human to live by. Of course, living by the example set by the prophets requires understanding them correctly 
in the first place. It is also known that in order to ensure this goal, which we expressed as “being understood 
correctly”, the last prophet Muhammed (s.a.v.) expressed the revelations to his companions with a clear 
language and explained them with his practices. However, there were times when the companions could not 
understand the prophet’s words and behaviors. In such cases, in order for them to understand the prophet 
correctly, they asked the prophet various questions on issues they were not clear about, which was an important 
attitude. On the other hand, the Prophet Muhammed did not perceive these questions of the companions as 
disrespectful of his personality or his duty of prophethood, or a questioning of his authority. This curious 
attitude of the companions is very valuable in terms of interpreting the religious obligations and practices 
correctly, and it sets an example for all Muslim generations, which they should follow carefully. When holy 
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people seen in history and in present times and religious interpretations that are thought to be unquestionable 
are evaluated from this perspective, it can be seen that these do not have any counterparts in the first Muslim 
generation or in the early religious understanding. This feature of the early period, which can be expressed as 
“intellectual spirit”, laid the ground for a great civilization. It will be possible for Muslims to restore this 
civilization by interpreting the religious texts, particularly the Qur’an, and the example of the Prophet 
Muhammed correctly. This study aims to reveal that the first addressees of the Prophet Muhammed, the 
companions, showed efforts to understand him correctly, and that they did not see any harm in asking various 
questions for this purpose. The fact that the Prophet Muhammed responded to these questions with a great 
tolerance and in an explanatory way shows that he was a great educator. 

Keywords: Prophet, the companions, hadith, question, interpreting. 

 

Giriş 

Allah Teâlâ, akıl ve irade olmak üzere iki önemli kabiliyet vermek suretiyle insanı diğer canlılardan üstün 
kılmıştır. Bunun tabiî sonucu olarak onu başıboş bırakmamış, doğru bir inancı ve bireysel ve toplumsal alanda 
olmak üzere bu inançtan kaynaklanan doğru bir yaşam tarzını, gönderdiği vahiyler aracılığıyla tarihin çeşitli 
dönemlerinde kendisine bildirmiştir. Vahyi taşıyan peygamberler muhataplarına onu eksiksiz bir şekilde 
aktardıkları gibi vahye uygun bir hayat yaşayarak canlı bir örnek de ortaya koymuşlardır. Peygamberler 
zincirinin son halkası olarak Hz. Muhammed de (s.a.v.) söz konusu görevi, insanlık tarihinde herhangi bir 
ıslahatçının gerçekleştiremediği düzeyde kısa sürede ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş, yeni bir toplum 
inşa etmiş ve büyük bir medeniyetin temelini atmıştır. 

Hz. Peygamber’in, bir dinin tebliğcisi olmasıyla ilişkili ve evrensel nitelikli nebî ve rasûl sıfatları bulunmakla 
birlikte onun, VI. yüzyılda Mekke toplumunda yaşamış ve kendi toplumunun çeşitli alışkanlıklarını, örf ve 
adetlerini devam ettirmiş bir beşer olduğu da muhakkaktır. Diğer yandan o, bazı tasarruflarını bir kamu 
yöneticisi, müftî, hâkim veya ordu komutanı olarak gerçekleştirmiştir ki bu vasıfların dünyevî yönü daha 
baskındır ve bu vasıflarla yapılan icraatlarda maslahatın gözetilmesi temel bir ilkedir.1 Hz. Peygamber’in 
hadislerini ve sünnetlerini yorumlarken bunların evrensel nitelikli ve bağlayıcı olup olmadıklarının tespit 
edilmesinde bu hususların belirleyici olduğu bilinmelidir.  

Hz. Peygamber’i anlamada onun çeşitli sözlerinin ve davranışlarının niteliği tarih boyunca ilim adamlarını 
meşgul ettiği gibi konu bu gün de tazeliğini korumaktadır.2 Bu mevzu ile ilgili çeşitli güncel araştırmalar 
içerisinde Yusuf el-Kardavî’nin Keyfe neteâmel mea’s-sünneti’n-nebeviyye3 isimli eseri oldukça önemli olup 
yazar bu eserinde sünneti doğru anlamak için gerekli olan bazı temel ilkelere yer vermiştir.4 Yine Bünyamin 
Erul’un Sahabe’nin Sünnet Anlayışı isimli eseri de Hz. Peygamber’in eylem ve söylemlerinin doğru 
anlaşılması noktasında yol göstericidir. Yazar bu eserinde ashâbın Hz. Peygamber’in sünnetine bakış açılarını 
ele almış ve neticede zâhirî, fıkhî ve ictihâdî olmak üzere üç türlü yaklaşım tespit etmiştir. İslam hukukun 
dinamik yapısının ortaya konulması ve tarihî süreçte biriken problemlerin çözümü için bilhassa fıkhî ve 
ictihâdî yaklaşımların iyi anlaşılması gerektiği de yazarın bu eserinde vardığı sonuçlar içerisindedir.5 Konuyla 
ilgili bir başka önemli çalışma ise Murat Şimşek tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır. İslâm 
Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları ismiyle yayınlanan bu eser de 
Hz. Peygamber’in davranışlarının niteliği hakkında önemli bir bakış açısı sunmaktadır.  

Bu çalışmamızdaki amacımız ise Hz. Peygamber’in bazı sözlerini ve uygulamalarını 
anlamlandıramayan ashâbın, onun şahsına karşı herhangi bir edepsizlik yapmış olma endişesi taşımaksızın 
sorular sorarak Hz. Peygamber’in ne demek veya ne yapmak istediğini anlamaya çalıştıklarını, çeşitli 
örneklerle ortaya koymaktır. Kanaatimizce bu konu gayet önemli ve güncel bir konudur. İslâm tarihinde ve 

 
1 Bu husus şöyle bir fıkıh kaidesinde ifadesini bulmuştur: “Raiyye, yani teb’a üzerine tasarruf maslahata menûtdur.” Bk. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 
Cemiyeti, Mecelle-i Ahkâm-i Adliyye (İstanbul: Matbaa-i Osmaniye, 1300/1882), 29, (mad. 58). Hz. Peygamber’in söz konusu görev ve yetkileri 
bağlamındaki tasarrufları hakkında kapsamlı bilgi için bk. Murat Şimşek, İslâm Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber’in İctihad ve 
Tasarrufları (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2011), 238-370. 
2 Hz. Peygamber’in tasarruflarının niteliği ile ilgili görüşlerin ve bunların tasnifinin, erken dönem bazı âlimlerden başlayıp günümüz ilim adamlarına 
varan tarihî seyri hakkında derli toplu bilgi için bk. Şimşek, İslâm Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları, 43-111. 
3 Bu eser Sünneti Anlamada Yöntem ismiyle Bünyamin Erul tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 
4 Yûsuf el-Kardâvî, Keyfe neteâmel mea’s-sünneti’n-nebeviyye (Kahire: Dâru’ş-Şurûk, 1423/2002), 43-61; Yûsuf el-Kardâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, 
çeviren: Bünyamin Erul (İstanbul: Rey Yayınları, 1991), 105-199. 
5 Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008), 446-449. 
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dahi günümüzde zaman zaman görülen kutsamacı yaklaşım konuyu bilhassa önemli hale getirmektedir. Buna 
göre bazı kişilikler yahut dinin çeşitli yorumları kutsanıp sorgulanamaz kabul edilirken, ashâbın Hz. 
Peygamber’in sözlerine ve uygulamalarına, bunların sebebini ve hikmetini anlama çabasıyla yaklaştıkları 
hususu görüldüğü kadarıyla dikkate alınmamaktadır.  

Konumuzla yakından ilgili olduğu düşünülebilecek bir makale çalışması Hakan Can tarafından “Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) Sahabe İle İstişaresi ve Sahabenin Bazı Konularda Hz. Muhammed’e Yaptığı İtirazlar” 
ismiyle yapılmıştır. O, bu çalışmada özellikle siyer ve megâzî kitaplarından istifade ederek Hz. Peygamber’in 
çeşitli istişarelerini bir bölümde6, ashâbın ona yaptığı bazı itirazları da ayrı bir bölümde7 incelemiştir. Çalışma, 
ismiyle uyumlu olarak Hz. Peygamber ile ashâbı arasındaki bazı fikir alışverişlerini, ashâbın çeşitli 
meselelerde ortaya koydukları çözüm önerilerini incelemektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in bazı tasarrufları 
karşısında ashâbın hoşnutsuzluğunu gösteren rivayetlere de yer verilmiştir.8  

Bu çalışmamızda ele alacağımız rivayetler ise herhangi bir istişare veya itiraz üslubu taşımaksızın ashâbın Hz. 
Peygamber’in bazı sözlerini ve tavırlarını anlama gayretini göstermektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi 
bu tutum onların hikmet arayışlarını ve nebevî bir sözün veya davranışın temelindeki asıl gayeyi bilme 
konusundaki hassasiyetlerini göstermektedir. Fakat yukarıda da işaret edildiği üzere bazı sahâbîler bu noktada 
lafzî ve şeklî bir bağlılık örneği de göstermişlerdir. Bu durum her bir sahâbînin farklı kişisel özellikleri ile 
pekâlâ izah edilebilir. Ancak gaye arayışlarına dair bazı örnekler, ashâbın en azından bir kısmının bu yöndeki 
tutumunu göstermeleri bakımından söz konusu tavrın meşruiyetini ortaya koymaktadır ki bu ayrıntı, günümüz 
Müslümanlarının zihin dünyasının teşekkülü bakımından son derece önemlidir. Ashâba güzel bir şekilde tabi 
olmanın rızâ-ı ilâhîyi celp edeceğini gösteren Kur’ân ayeti9 bu noktada tüm inananlar için rehber olmalıdır. 
Esasen çalışmamızın amacı da yukarıda temas edildiği gibi günümüzde bu yönde görülen bazı olumsuz 
örneklerin gerçek bir dinî temelinin olmadığını ortaya koymak ve Müslümanların, dinî metinlerin anlaşılması 
ve yorumlanması konusunda, gayet tabi ki ilmî donanımları ve yeterlilikleri düzeyinde bir idrak çabası 
içerisinde olmalarının gerekliliğini göstermektir. Kanaatimizce medeniyetlerin yükselmesi, o medeniyetin 
mensuplarının, özellikle de belirli bir ilmî ve fikrî birikime sahip, topluma rehberlik yapma konumunda 
bulunan aydın kimselerin bilme ve anlama çabaları oranında mümkün olacaktır. 

Çalışmamızın hadis usulü ilminin iki temel amacından biri olarak tespit edilen, hadisin doğru bir şekilde 
anlaşılması ile ilgili olduğu da belirtilmelidir. Bu husus hadis ilimleri içerisinde özellikle hadislerin 
anlaşılmasını ve onlardan hüküm çıkarılmasını konu edinen ilim dalı olarak tanımlanan “fıkhü’l-hadîs”10 
ilminin kapsamındadır. Hz. Peygamber’in müminler için güzel bir örnek oluşunun tam anlamıyla 
gerçekleşebilmesi noktasında bu ilmin hadis ilimlerinin en önemlilerinden olduğu söylenebilir. Hadis usulünün 
söz konusu amacının, hadisin kaynağına aidiyetini tespit olarak belirlenen ve isnâdı merkeze alan diğer 
amacıyla ilgili olduğu da ifade edilmelidir. Nitekim isnâdının sahîh olduğu belirlenmiş rivayetleri 
muhteva/içerik tenkidi yoluyla zayıf veya mevzu sayma eğiliminin, bu rivayetleri makul bir izah tarzıyla 
anlamak ve yorumlamak, dolayısıyla kabul edilebilir saymak gibi son derece önemli bir seçeneği dikkate 
almamaktan kaynaklandığı görülmektedir. Çalışmada incelenen bazı rivayetlerin, hadislerin anlaşılmasında 
teenni ile hareket etmeyi özendiren bu tarz bir bakış açısına yönlendirdiği de söylenebilir. Tespit ettiğimiz 
rivayetler şunlardır: 

a) Ahiretteki Hesabın Zorluğu İle İlgili Rivayet 

عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من حوسب یوم القیامة عذب قلت ألیس قال هللا {فسوف یحاسب حسابا یسیرا}  
قیامة عذب قال لیس ذاك بالحساب إنما ذاك العرض من نوقش الحساب یوم ال   

Hz. Âişe’den (ö. 58/678) nakledildiğine göre o, Hz. Peygamber’in “Her kim kıyamet gününde hesaba çekilirse 
kendisine azap edilir.” dediğini söylemiş, devamında da şöyle demiştir: “Bunun üzerine ben ‘Allah Teâlâ, 

 
6 Hakan Can, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sahabe İle İstişaresi ve Sahabenin Bazı Konularda Hz. Muhammed’e Yaptığı İtirazlar”, Bingöl Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/2 (2019), 251-258. 
7 Can, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sahabe İle İstişaresi ve Sahabenin Bazı Konularda Hz. Muhammed’e Yaptığı İtirazlar”, 258-262. 
8 Can, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Sahabe İle İstişaresi ve Sahabenin Bazı Konularda Hz. Muhammed’e Yaptığı İtirazlar”, 262; Ashâbın, Hz. Peygamber’in 
bazı tasarrufları karşısındaki hoşnutsuzluğu konusu Bünyamin Erul tarafından da işlenmiştir. Bk. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, 121-145. 
9 Tevbe, 9/100. 
10 Mehmet Görmez, “Fıkhü’l-Hadîs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1995), 12/547. Fıkhü’l-hadîs 
kavramıyla ilgili farklı tanımlar ve değerlendirmeler için bk. Fahreddin Yıldız, İlmî Bir Disiplin Olarak Fıkhü’l-Hadîs (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 11-13. 
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Kimin amel defteri sağ tarafından verilirse o kimsenin hesabı kolayca görülür11 buyurmuyor mu?’ dedim. 
Rasûlullah cevaben ‘O hesap değildir. O sadece arzdır. Yoksa her kim kıyamet gününde inceden inceye hesaba 
çekilirse kendisine azap edilir.’ buyurdu.”12 

Tahric edildiği kaynaklar dikkate alındığında sahîh ve muttefekun aleyh13 olduğu görülen bu rivayetin 
Buhârî’nin naklettiği bir metninde İbn Ebî Müleyke’nin Hz. Âişe ile ilgili bir tespiti de bulunmaktadır ki onun 
ilmî kişiliği hakkında oldukça önemlidir. Buna göre Hz. Âişe ilk başta kavrayamadığı herhangi bir şeyi 
işittiğinde onun hakikatini öğrenmek için mutlaka Hz. Peygamber’e sorardı.14 Hz. Âişe’nin İslâmî ilimler 
tarihindeki özel konumunun bu meraklı kişiliği ile ilgili olduğu açıktır.15 

Hz. Âişe’nin, anlamadığı bir meselede Hz. Peygamber’e hiç çekinmeden soru sorduğunu göstermesi 
bakımından bu rivayet konumuzla doğrudan ilgilidir. Bu olayda bir diğer dikkat çekici nokta Hz. Âişe’nin, 
Kur’ân’ın kendisine nazil olduğu Hz. Peygamber’e, onun sözüyle bağdaşmadığını düşündüğü bir âyet 
okumakta sakınca görmemesi veya bunu bir saygısızlık olarak değerlendirmemesidir. Aynı şekilde Hz. 
Peygamber’in de bunu saygısızlık olarak görmemesi ve Kur’ân âyetini güzel bir şekilde izah etmesi onun 
ahlakî yüceliğini ve büyük bir eğitimci olduğunu gösteren çok değerli bir tavırdır.  

Hz. Peygamber’in açıklamasındaki arz ise insanların mizana sunulması16 veya amellerinin kişiye gösterilmesi17 
olarak anlaşılmıştır. Bu örnek, hadislerin sıhhatini tespitte muhtevayı esas alan ve özellikle onların Kur’ân’a 
arz edilmesini gerekli gören yaklaşımın problemlerinden birini de göstermektedir. Nitekim ilk başta Kur’ân’a 
muârız gibi görünen nebevî bir beyanın, aslında öyle olmadığı Hz. Âişe’nin bir sorusu vesilesiyle ortaya 
çıkmıştır. 

b) Ayın Yirmi Dokuz Gün Olduğu İle İlgili Rivayet 

نبي صلى هللا علیھ و سلم أقسم أال یدخل على أزواجھ شھرا قال الزھري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضت تسع  عن الزھري أن ال 
 وعشرون لیلة أعدھن دخل علي رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قالت بدأ بي فقلت یا رسول هللا إنك أقسمت أال تدخل علینا شھرا وإنك دخلت 

الشھر تسع وعشرون  من تسع وعشرین أعدھن قال إن  

İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742) Hz. Peygamber’in, eşlerinin yanına bir ay boyunca girmemek üzere yemin 
ettiği bilgisini naklettikten sonra Urve b. Zübeyr (ö. 94/713) vasıtasıyla Hz. Âişe’den şu rivayeti aktarmıştır: 
“Saymış olduğum yirmi dokuz gece/gün geçince Rasûlullah (eşlerini ziyarete) benden başlayarak yanıma 
geldi. Ben ‘Ey Allah’ın Rasûlü sen yanımıza gelmemeye bir aylık süre için yemin etmiştin fakat yirmi dokuz 
gün sonra geldin.’ dediğimde o ‘Muhakkak ki ay yirmi dokuz gündür.’ buyurdu.”18 

Sahîh ve muttefekun aleyh olan bu rivayetin gösterdiği, Hz. Peygamber’in bir uygulaması ile ilgili olarak Hz. 
Âişe’nin yaşadığı tereddüt, rivayetin farklı metinlerinde başka sahâbîlere de nispet edilmiştir ki19 bu, söz 
konusu uygulamayı birçok kimsenin gözlemlemiş olmasının imkânı bakımından doğaldır. Burada önemli olan 
nokta ashâbın Hz. Peygamber’in herhangi bir davranışında ilk başta görmüş oldukları ve anlam veremedikleri 
bir yönü ona saygısızlık etmiş olacaklarına dair hiçbir endişe yaşamaksızın rahatça sormalarıdır. Gayet tabi ki 

 
11 İnşikâk, 84/8. 
12 İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed, el-Muṣannef, thk. Muhammed Avvâme (Cidde: Dâru’l-Kıble, ts.), 19/113 (No: 35540); Ahmed b. 
Hanbel, Ebû Abdillah eş-Şeybânî, el-Müsned, thk. Şuayb el-Arnaût vd. (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1416/1995), 40/236 (No: 24200), 41/429 (No: 
24958); Buhârî, Muhammed b. İsmâîl, el-Cāmiʿu’ṣ-ṣaḥīḥ (Riyad: Dâru’s-Selâm, 1999), “İlim”, 36 (No: 103); Müslim b. el-Haccâc, el-Cāmiʿu’ṣ-ṣaḥīḥ 
(İstanbul: Çağrı Yayınları ve Dâru Sehnûn, 1413/1992), “Cennet”, 79 (No: 2876); Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sünen (Kahire: Dâru 
İbni’l-Cevzî, 1432/2011), “Cenâiz”, 3 (No: 3093); Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, Cāmiʿu’t-Tirmiẕī (Riyâd: Dâru’s-Selâm, 1999), “Sıfatu’l-Kıyâme”, 5 (No: 
2426). 
13 Bu kavram Buhârî’nin ve Müslim’in ittifakla sahîh kabul ettikleri ve eserlerine aldıkları hadîsler hakkında kullanıldığı gibi daha genel anlamda hadîs 
âlimlerinin sıhhati üzerinde ittifak ettikleri hadîs anlamında da kullanılmıştır. Bkz. Uğur, Mücteba, Ansiklopedik Hadîs Terimleri Sözlüğü (Ankara: Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, 1992), 296; Talat Koçyiğit, Hadis Terimleri Sözlüğü (Ankara: Rehber Yayınları, 1992), 376. 
14 Buhârî, “İlim”, 36 (No: 103). 
15 Hz. Âişe’nin ilmî yönünü ve zeki kişiliğini ortaya koyması bakımından onun bazı büyük sahâbîlere yönelttiği çeşitli ilmî tenkitler ve bazı meselelerle 
ilgili değerlendirmeleri dikkat çekicidir. Bu tenkitlerle ve değerlendirmelerle ilgili olarak bk. Zerkeşî, Bedrüddîn Muhammed b. Bahâdır, el-İcābe li-īrādi 
me’stedrekethü ʿĀʾişe ʿale’ṣ-ṣaḥābe, thk. Saîd el-Efgānî (Beyrut: el-Mektebu’l-İslâmî, 1390/1970), 73-174. 
16 İbn Hacer Ahmed b. Ali el-Askalânî, Fetḥu’l-bārī şerḥu Ṣaḥīḥi’l-Buḫārī (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2005), 1/648. 
17 Aynî, Ebû Muhammed Bedruddîn Mahmûd b. Ahmed b. Musa el-Hanefî, ʿUmdetü’l-ḳārī şerḥu Ṣaḥīḥi’l-Buḫārī, tsh. Abdullah Mahmûd Muhammed 
Ömer (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, 1421/2001), 2/207. 
18 Abdurrezzâk, Ebû Bekr b. Hemmâm es-San‘ânî, el-Muṣannef, thk. Habîburrahman el-Aʿzamî, (Beyrut: Meclisü’l-ʿİlmî, 1403/1983), 10/401 (No: 
19497); Buhârî, “Mezâlim”, 25 (No: 2468); Müslim, “Sıyâm”, 22 (No: 1083). 
19 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 8/472 (No: 4866); Buhârî, “Salât”, 18 (No: 378), “Nikâh”, 92 (No: 5201), “Talâk”, 21 (No: 5289); İbn Mâce, Ebû Abdillah 
Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, es-Sünen (İstanbul: Çağrı Yayınları ve Dâru Sehnûn, 1992), “Talâk”, 24 (No: 2061); Tirmizî, “Savm”, 6 (No: 690). 
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Rasûlullah’ın tavrı da insanların ıslahının ve eğitiminin sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir peygambere 
yakışır şekilde, meselenin hakikatini açıklar mahiyette olmuştur. 

c) Hz. Peygamber’in Nafile Namazına Dair Rivayet 

صلى هللا علیھ وسلم كان یصلي حتى ترم قدماه فقیل لھ یا رسول هللا أتصنع ھذا وقد غفر لك ما تقدم من  عن المغیرة بن شعبة أن رسول هللا  
 ذنبك وما تأخر ؟ فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أفال أكون عبدا شكورا 

Mugīre b. Şu‘be’den (ö. 50/670) nakledildiğine göre o şöyle demiştir: “Rasûlullah ayakları şişip çatlayıncaya 
kadar namaz kılardı. Kendisine ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığı 
halde mi yapıyorsun bunu?’ denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Şükreden bir kul olmayayım mı?’ 
buyurdu.”20  

Rivayetin çeşitli metinlerinde mezkûr soruyu soran kişinin Hz. Âişe olduğu bilgisi yer almaktadır.21 Fakat 
genel olarak yukarıda kaydedilen metinde olduğu gibi “Ona denildi ki (قیل لھ)” ibaresi görülür. Abdurrezzâk’ın 
(ö. 211/826-27) tahric etmiş olduğu bir metinde ise “Dediler ki (قالوا)”22 ifadesi bulunmaktadır ki bu, sorunun 
en azından bazı sahâbîler tarafından sorulduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber’in ibadet hayatının ashâb 
tarafından genel olarak bilindiği dikkate alınırsa rivayetlerdeki bu farklılıkların bir çelişki olmadığı ve sorunun 
Hz. Peygamber’e çeşitli defalar ve farklı sahâbîler tarafından sorulmuş olduğu var sayılabilir. 

Sahîh ve muttefekun aleyh olan mezkûr rivayet konumuz açısından oldukça açıktır. Buna göre ashâb Hz. 
Peygamber’in bütün günahlarının bağışlanmış olduğunu, bazı Kur’ân âyetlerinin de23 delaletiyle bilmekteydi. 
Buna rağmen Rasûlullah’ın yoğun bir ibadet hayatı içerisinde olması kendileri açısından anlaşılır değildi. 
Görüldüğü kadarıyla bunun temelinde onların, günahların bağışlanmasıyla veya sevap kazanmakla, Allah’a 
çokça ibadet etmek arasında doğru orantı olduğunu düşünmeleri bulunmaktaydı. Hz. Peygamber’in hayatı 
boyunca bilfiil talebe oldukları ve ahlakî ve ilmî gelişimlerinin devam eden bir süreç olduğu dikkate 
alındığında, ashâbın Hz. Peygamber’in bu tutumunu ilk başta anlamamaları gayet normaldir. Fakat onlar, 
anlamadıkları bu tutumun sebebini hiç çekinmeden sormuşlar ve Allah’a şükretmenin bir üst sınırı olmadığı 
gerçeğini Hz. Peygamber’in dilinden öğrenmişlerdir. Gerçek bir eğitimin ve nitelikli nesiller yetiştirmenin 
temelinde özgürce soru sorabilmeye uygun bir ortamın tesis edilmesinin gerekliliği noktasında bu rivayet 
oldukça önemlidir.    

d) Bakire Kızın, Nikâh Teklifi Karşısındaki Tutumu İle İlgili Rivayet 

ة تقول سألت رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم عن الجاریة ینكحھا أھلھا أتستأمر أم ال فقال لھا  قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائش
ھي   رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم نعم تستأمر قالت عائشة فقلت فإنھا تستحیي فتسكت فقال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم فذلك إذنھا إذا

 سكتت 

Hz. Âişe’nin azatlısı Zekvân’ın ifadesine göre o, Hz. Âişe’nin “Rasûlullah’a (s.a.v.), ailesinin evlendirmek 
istediği kızla istişare edilip edilmeyeceğini sordum.” dediğini duymuştur. Rasûlullah ise cevaben ‘Evet, istişare 
edilir.’ demiştir. Hz. Âişe ‘Ama kız utanır ve susar.’ dediğinde ise Rasûlullah ‘Kız sustuğu zaman bu onun 
iznidir.’ buyurmuştur.”24  

Yer aldığı kaynaklar dikkate alındığında sahîh ve muttefekun aleyh olduğu anlaşılan bu rivayette de görüldüğü 
üzere Hz. Peygamber’in verdiği bir hüküm hakkında zihninde ilk başta küçük bir istifham oluşan Hz. Âişe, 
tereddüt etmeksizin soru sorarak bunu gidermiştir. Onun bu sorusuna Hz. Peygamber’in verdiği cevap yine 

 
20 Tayâlisî, Süleyman b. Dâvûd, el-Müsned, thk. Muhammed b. Abdilmuhsin et-Türkî (Mısır: Dâru Hicr, 1419/1999), 2/71 (No: 728); Abdurrezzâk, el-
Musannef, 3/50 (No: 4746); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 30/138 (No: 18198); Buhârî, “Tefsîr”, 48/2 (No: 4836, 4837); Müslim, “Sıfâtu’l-Münâfikîn”, 
79, 81 (No: 2819, 2820); İbn Mâce, “İkâmetü’s-Salât”, 200 (No: 1419, 1420); Tirmizî “Salât”, 187 (No: 412). 
21 Müslim, “Sıfâtu’l-Münâfikîn”, 81 (No: 2820). 
22 Abdurrezzâk, el-Musannef, 3/50 (No: 4747). 
23 Örneğin bk. Fetih, 48/2. 
24 Abdurrezzak, el-Musannef, 6/143 (No: 10285). Rivayetin farklı lafızlarla yer aldığı diğer kaynaklar için bk. İshâk b. Râhûye, İbn İbrahim b. Mahled el-
Hanzalî, Müsnedü İshāk b. Rāhûye, thk. Abdulğafûr b. Abdulhak el-Belûşî (Medînetü’l-Münevvere: Mektebetü’l-Îmân, 1412/1991), 3/1006 (No: 1746); 
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 40/216 (No: 24185); Buhârî, “İkrâh”, 3 (No: 6946); Müslim, “Nikâh”, 64 (No: 1419); Nesâî, Ahmed b. Şuayb, es-Sünen, 
tsh. Ahmed Şemsüddîn (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, 2009), “Nikâh”, 34 (No: 3263); İbn Hibbân, Muhammed b. Ahmed Ebû Hâtim et-Temîmî el-
Büstî, Ṣaḥīḥu İbni Ḥibbān bitertībi İbni Balabān, thk. Şuayb el-Arnaût (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1414/1993), 9/393 (No: 4081). Bu rivayetin sadece 
son kısmındaki, Hz. Âişe’nin (r.a) sorusunu ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) cevabını ihtiva eden bir başka rivayet için bk. Buhârî, “Nikâh”, 42 (No: 5137). 
Bu rivayetin, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde ve İbn Hibbân’ın es-Sahîh’inde yer alan ve yukarıdakine göre farklı lafızlara sahip iki ayrı metninin 
isnâdları hakkında Şuayb el-Arnaût, Buhârî’nin ve Müslim’in şartlarına göre sahîh oldukları değerlendirmesinde bulunmuştur. Bk. Ahmed b. Hanbel, 
el-Müsned, 40/216 (No: 24185) (Muhakkikin notu); İbn Hibbân, es-Sahîh, 9/393 (No: 4081) (Muhakkikin notu). 
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sükûnetli ve izah edici tarzdadır. Hz. Peygamber’in bu cevabı “Sâkite bir söz isnâd olunmaz, lâkin ma’razı 
hacette sükût beyandır.”25 şeklindeki bir fıkıh kuralının kaynağı olarak da kabul edilmiştir. 

e) Hz. Peygamber’in, Kadınları Sadaka Vermeye Teşviki İle İlgili Rivayet 

عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیكن فإنكن أكثر أھل النار فقامت  
 امرأة لیست من علیة النساء فقالت لم یا رسول هللا؟ قال ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشیر 

Abdullah b. Mesʿûd’dan (ö. 32/652-53) nakledildiğine göre o şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) (bir gün 
hanımlara hitaben) ‘Ey kadınlar topluluğu! Süs eşyalarınızdan dahi olsa sadaka veriniz. Muhakkak ki sizler 
cehennemliklerin çoğunluğunu oluşturmaktasınız.’ dedi. Bunun üzerine içlerinden eşraftan olmayan bir kadın 
kalkarak ‘Neden ey Allah’ın Rasûlü?’ diye sordu. Hz. Peygamber cevaben ‘Çünkü sizler çok lanet edersiniz 
(memnuniyetsizsinizdir) ve kocalarınıza nankörce davranırsınız.’ buyurdu.”26 

Hakkında, ilim adamları arasında bazı tartışmaların bulunduğu görülmekle birlikte27 tahric edilmiş olduğu 
kaynaklar dikkate alındığında sahîh ve muttefekun aleyh olduğu anlaşılan bu rivayetin, bir hanım sahâbînin 
doğrudan kendilerini ilgilendiren bir meselede çekinmeden soru sorduğunu göstermesi bakımından konumuzla 
ilgisi açıktır. Kaynaklarda ismi tespit edilemeyen bu hanım sahâbî herhangi bir kınanma ve yanlış anlaşılma 
endişesi de yaşamamıştır. Hz. Peygamber de bunu bir küstahlık olarak görmemiş ve sözünün gerekçesini 
sükûnet içerisinde açıklamıştır. 

Ebû Saîd el-Hudrî’den (ö. 74/693-94) nakledilen bir rivayete göre Hz. Peygamber ile hanımlar arasındaki bu 
diyaloğun devamı da bulunmaktadır ki şöyledir: 

ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذھب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول هللا قال ألیس شھادة  
جل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلھا ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دینھا المرأة مثل نصف شھادة الر  

Hz. Peygamber “Aklı ve dini eksik olup da aklı başında adamların aklını sizden daha çok çelen görmedim.” 
buyurdu. Bunun üzerine kadınlar “Dinimizin ve aklımızın eksikliği nedir ey Allah’ın Rasûlü?” dediler. Hz. 
Peygamber “Kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı değil midir?” diye sordu. Kadınlar “Öyledir” dediler. 
Hz. Peygamber “İşte bu aklının noksanlığındandır.” dedi. “Hayız olduklarında da namaz kılmazlar ve oruç 
tutmazlar değil mi? dedi. Kadınlar “Öyledir.” dediler. Hz. Peygamber “Bu da dininin eksikliğindendir.” dedi.28 

Bu örnek de aynı şekilde hanım sahâbîlerin kendileri hakkındaki nebevî bir beyanı anlama çabalarını ve bunu 
temin etmek için soru sormayı sakıncalı bulmadıklarını göstermesi bakımından oldukça açıktır. Bu hadis bazı 
çevreler tarafından kadını ikinci sınıf bir varlık olarak tanımladığı şeklinde yorumlansa da kanaatimizce bunun 
hakikat payı yoktur. Nitekim Kur’ân’ın ve sünnetin kadın ve erkek bütün Müslümanları Allah’ın (c.c.) eşit 
kulları, aynı zamanda bireysel ve toplumsal değeri olan şahsiyetler olarak tanımladığına dair birçok örnek 
bulunmaktadır.29 Fakat bu iki türün fizyolojik ve psikolojik olarak tamamen eşit ve aynı varlıklar olmaları 
gerekmediği gibi insanlık tarihinde böyle bir iddiada bulunan herhangi bir kimse de bilinmemektedir.      

f) Din Kardeşine Her Hâlükârda Yardımın Gerekliliğini Gösteren Rivayet 

عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قیل یا رسول هللا ھذا أنصره مظلوما فكیف أنصره إذا  
 كان ظالما قال تحجزه تمنعھ فإن ذلك نصره 

Enes b. Mâlik’ten (ö. 93/711-12) nakledildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) “Zalim de olsa mazlum da olsa 
kardeşine yardım et.” buyurdu. Bunun üzerine kendisine “Ey Allah’ın Rasûlü! Mazlum kardeşime yardım 
ederim, peki zalim olduğunda ona nasıl yardım edeceğim?” diye soruldu. Hz. Peygamber bu soruya “Onu 
zulmetmekten engellersin. İşte bu senin ona yardım etmendir.” diyerek cevap verdi.30  

Sahîh ve muttefekun aleyh olan bu rivayet, ilk başta doğru anlaşılması gerçekten zor bir ilke ortaya 
koymaktadır. Nitekim mazluma yardım, temiz fıtrata sahip her bireyin ve toplumun üzerinde ittifak ettiği bir 
tutum iken, zâlime yardım tavsiyesini, herhangi bir insanın ilk duyduğunda hemen idrak etmesi beklenemez. 

 
25 Cemiyet, Mecelle, 31 (mad. 67). 
26 Humeydî, Ebû Bekr Abdullah b. ez-Zübeyr b. Îsâ b. Ubeydillah, Müsnedü’l-Ḥumeydī, thk. Hasan Selîm Esed ed-Dârânî (Dımeşk: Dâru’s-Sekâ, 1996), 
1/204 (No: 92); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 6/40 (No: 3569); Buhârî, “Hayz”, 6 (No: 304); Müslim, “İmân”, 132 (No: 79). 
27 Bu tartışmalarla ilgili olarak bk. Ali Osman Ateş, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın (İstanbul: Beyan Yayınları, 2006), 151-255. 
28 Buhârî, “Hayz”, 6 (No: 304). Rivayetin bu kısmı Abdullah b. Ömer’den de nakledilmiştir. Bk. Müslim, “İmân”, 132 (No: 79). 
29 Örneğin bk. Âl-i İmrân, 3/195; Tevbe, 9/71; Ahzâb, 33/35. 
30 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 19/14 (No. 11949), 20/363 (No. 13079); Buhârî, “Mezâlim”, 4 (No. 2444), “İkrâh”, 7 (No. 6952). Rivayetin farklı bir 
senedle nakledilen farklı bir metni için bk. Müslim, “Birr”, 62 (No. 2584).  
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Nitekim ashâb da bunu en başta anlamamış ve bu tavsiyenin gerçekte ne ifade ettiğini sormuştur. Hz. 
Peygamber’in cevabı ise, zulmüne engel olmak suretiyle zalimin içerisinde bulunduğu kötü duruma son 
verilmesi gerektiği yönünde olmuştur ki bu onun evrensel bir rahmet kaynağı oluşuyla son derece uyumludur. 
Hz. Peygamber’in bu yapıcı tutumunun, gayrimüslimlerin İslâm’a kazanılması çabasında da görüldüğü 
belirtilmelidir. Nitekim o, davetin bilhassa Mekke döneminde putperest toplumun hidayeti için herkesle 
görüşmüş, Tâif’te kendisini taşlayanlar için dahi olumsuz bir düşünceye kapılmamış ve onların hidayeti için 
dua etmiştir.31  

 

SONUÇ 

Bu çalışma bazı sahâbîlerin, Hz. Peygamber’in çeşitli sözlerinin ve davranışlarının sebebini/hikmetini anlama 
yönünde bir çaba içerisinde olduklarını göstermiştir. Gayet tabi ki bir kısım sahâbînin bu yöndeki tutumunun 
bütün sahâbîler için genellenmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Nitekim ashâbın bir kısmının Hz. Peygamber’in 
eylemlerini ve söylemlerini değerlendirme noktasında lafzî ve şekilci bir tutum içerisinde oldukları bazı 
araştırmalarla ortaya konulmuştur. Fakat anlama/idrak merkezli tavra sahip bazı sahâbîlerin olması dahi 
hikmet arayışına dönük yaklaşımın meşrû olduğunu ve ashâbın bunu sakıncalı bulmadığını göstermektedir. 
Üstelik onlar bunu Hz. Peygamber’e karşı bir saygısızlık olarak görmemişler, onun otoritesini sorgulama 
şeklinde değerlendirmemişlerdir. Bu tespit günümüzde ve gelecekte Hz. Peygamber’e tabi olan bütün 
Müslümanların, sorgulanamayacağı iddia edilen kişilikler veya kutsanmış din yorumları karşısındaki, olması 
gereken tutumunu belirlemektedir.  

Hz. Peygamber’in, sözlerinin ve davranışlarının sebebini anlamaya dönük bu tür sorular karşısındaki tutumu 
ise kendisinin gerçek bir eğitimci olduğunu göstermektedir. Onun, muhatabına karşı sükûneti, anlayışı ve geniş 
yürekliliği bütün eğitimciler ve davetçiler için çok iyi bilinmesi ve tatbik edilmesi gereken hususlardır. Hz. 
Peygamber’in çok kısa bir süre içerisinde köklü bir toplumsal değişim gerçekleştirmesinin ve yepyeni bir nesil 
yetiştirmesinin temelinde onun bu yönünün bulunduğu kuşkusuzdur. 
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ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÇALIŞANLARIN 
KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIĞI İLE KÜLTÜREL ZEKÂ İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE 

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH TO DETERMINE THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL SENSITIVITY OF 
EMPLOYEES AND CULTURAL INTELLIGENCE WITHIN THE CONTEXT OF MANAGEMENT OF 

CULTURAL DIFFERENCES IN ORGANIZATIONS 
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ÖZET 

Küreselleşmenin getirmiş olduğu çok kültürlü örgüt yapıları her geçen gün daha fazla görülmeye başlamıştır. 
Çok kültürlülüğün bir sorun olmaktan ziyade örgütün rekabet ortamında elini güçlendirecek bir kaynak olduğu 
düşünülmektedir. Dolayısıyla çok kültürlülüğe sahip olan Türkiye’de, örgütlerin başarısını etkileyecek 
hususların incelenmesi önemlidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı Karaman ilinde imalat sektöründe 
faaliyette bulunan bir işletme çalışanlarının kültürlerarası duyarlılıklarıyla kültürel zekâları arasındaki ilişkinin 
tespit edilmesidir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formunda Chen ve Starosta (2000) tarafından 
geliştirilen Üstün (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan kültürlerarası duyarlılık ölçeği ve Ang vd., (2007) 
tarafından geliştirilen Şahin vd. (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan kültürel zekâ ölçeği kullanılmıştır. 143 
kişiden elde edilen verilerin yorumlanması için SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Normallik analizi 
sonucunda verilerin normal dağıldığı görülmüş ve analizlerde parametrik testler uygulanmıştır. Analizlerde 
tanımlayıcı istatistikler, güvenirlilik analizi, T-test, ANOVA ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla korelasyon 
ve regresyon testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışanların kültürlerarası duyarlılıkları ile 
kültürel zekâ arasında pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Aynı zamanda kültürel duyarlılık ile kültürel zekânın alt boyutları olan meta-bilişsel, bilişsel, motivasyonel ve 
davranışsal kültürel zekâlar arasında da pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda çalışanların kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâ düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca çalışanların kültürlerarası duyarlılık puanlarının demografik özelliklerine göre anlamlı farklılaşmadığı, 
kültürel zekâ puanlarının cinsiyet ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılaşmadığı fakat eğitim durumu ve 
kurumda çalışma yılına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların 
kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâ ile ilgilenen araştırmacılara ve örgütsel davranış alan yazınına katkı 
sağlaması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Farklılıkların Yönetimi, Kültürlerarası Duyarlılık, Kültürel Zekâ. 

 

ABSTRACT 

Multicultural organizational structures brought by globalization have started to be seen more and more every 
day. Multiculturalism is thought to be a resource that will strengthen the organization's hand in the competitive 
environment rather than being a problem. Therefore, it is important to examine the issues that will affect the 
success of organizations in Turkey, which has a multiculturalism. In this context, the aim of the research is to 
determine the relationship between the intercultural sensitivity and cultural intelligence of the employees of a 
business operating in the manufacturing sector in the province of Karaman. In the questionnaire used as a data 
collection tool, the intercultural sensitivity scale developed by Chen and Starosta (2000) and adapted into 
Turkish by Üstün (2011), and Şahin et al., developed by Ang et al., (2007). (2013) adapted into Turkish, the 
cultural intelligence scale was used. SPSS statistical program was used to interpret the data obtained from 143 
people. As a result of the normality analysis, it was seen that the data were normally distributed and parametric 
tests were applied. In the analyses, descriptive statistics, reliability analysis, T-test, ANOVA and correlation 
and regression tests were applied to test the hypotheses. As a result of the analysis, it was concluded that there 
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is a positive and statistically significant relationship between the intercultural sensitivity of the employees and 
cultural intelligence. At the same time, it has been determined that there is a positive relationship between 
cultural sensitivity and meta-cognitive, cognitive, motivational and behavioral cultural intelligences, which are 
sub-dimensions of cultural intelligence. As a result of the analysis, it was determined that the intercultural 
sensitivity and cultural intelligence levels of the employees were high. In addition, it was determined that the 
intercultural sensitivity scores of the employees did not differ significantly according to their demographic 
characteristics, the cultural intelligence scores did not differ significantly according to the gender and age 
variable, but it differed statistically according to the education level and working year in the institution. It is 
hoped that the findings will contribute to the researchers interested in intercultural sensitivity and cultural 
intelligence and to the organizational behavior literature.  

Keywords: Management of Cultural Differences, Intercultural Sensitivity, Cultural Intelligence. 

 

GİRİŞ 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşmenin ülke sınırlarını ortadan kaldırmasıyla birlikte, 
işletmeler faaliyetlerinde farklı kültür ve anlayışa sahip bireyler ile etkileşime geçmeye başlamıştır (Ersoy ve 
Ehtiyar, 2015: 42). Dolayısıyla tek tip işgücü yerini kültürel açıdan karma bir yapıya bırakmaktadır. Örgüt 
çalışanlarının sahip olduğu kültürel farklılıklar nedeniyle oluşabilecek sorunlar ile başa çıkmada farklılıkların 
yönetimi konusu önemli hale gelmektedir. Kültürel farklılıkların yönetimi sadece farklılıklardan kaynaklı 
sorunlar ile mücadele etmekle kalmayıp aynı zamanda farklılıkları fırsata çevirme konusuna da eğilmektedir.  

Kültürel farklılıkların yönetimi, küresel çapta iş yapan çok uluslu firmaların, uluslararası faaliyetlerinde görev 
alan, farklı ilgi, beklenti, gereksinim ve deneyimlere sahip çalışanlarının ve bunları oluşturan toplulukların 
yönetimi kapsamında yapılan tüm plan, program, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, uygulamaya dökülmesi, 
eşgüdümü ve kontrolü sürecinin tamamıdır (Özbilgin 2005: 9). Kültürel farklılıkların yönetiminde bireysel ve 
örgütsel farklı stratejiler bulunmaktadır. Bu stratejilerden bireysel bir strateji olan kültürel zekâ önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Ersoy ve Ehtiyar, 2015: 43). Kültürlerarası farklılıkların yönetiminde 
kullanılan en önemli stratejilerden biri kültürel zekâdır. Çalışanın diğer kültürlere sahip bireyler ile uyum 
içinde çalışabilmesi için kültürel zekâ gibi kabiliyetlere sahip olması gereklidir. Kültürel zekâ, farklı kültüre 
sahip kişiler ile etkileşim durumunda davranışlara yansıyacaktır. Kültürlerarası duyarlılık, başka kültürlere 
olumlu şekilde yaklaşmayı ve farklı kültürleri önyargısız bir bakış açısı ile kabul etmeyi gerekli kılar (Mercan, 
2016: 2). Örgüt çalışanlarının kültürlerarası duyarlılıklarının arttırılmasına ve diğer kültürlere yaklaşım 
tarzlarının geliştirilmesine yönelik eğitim, yönlendirme ve desteklerin sağlanması önemli katkılar sağlayabilir. 

Bu araştırmada örgütlerde kültürel farklılıkların yönetimi bağlamında çalışanların kültürlerarası duyarlılığı ile 
kültürel zekâ ilişkisi incelenecektir. Kavramsal çerçeve kapsamında fark, farklılık, farklılıkların yönetimi, 
kültürlerarası duyarlılık, kültürel zekâ ve kültürel zekânın boyutları ele alınmıştır. Alan yazında konunun yeni 
bir konu olması ve yapılan çalışmaların sınırlı sayıda kalması nedeniyle sonraki çalışmalar için literatüre 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Fark, Farklılık ve Farklılıkların Yönetimi Kavramları 

Fark, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan 
ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans” olarak tanımlanmaktadır. Farklılık 
kavramı ise “farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık” şeklinde tanımlanmıştır (TDK sözlüğü, 2022). Farklılık 
kavramı ile ilgili çok çeşitli tanımlar ve yorumlar bulunmaktadır. 

Farklılık ilk etapta dil, dini inanç, cinsiyet, köken, engellilik durumu, cinsel tercih vb. durumlar ile ilgili 
olmakla beraber bunun yanında eğitim seviyesi, mesleki durum, sosyo-ekonomik deneyimler ve birikimler, 
karakter, medeni hal, yaşanılan coğrafya ve kariyer gibi değişkenleri içine almaktadır (Aksu, 2008: 4). 

McGrath (1995) farklılığı, yaş, ırk, cinsiyet gibi demografik özelliklerin yanında, yetenek, değer, inanç, 
tutumlar, karakter vb. gibi örgütsel boyutu olan bir kavram olduğundan bahsetmektedir (McGraht vd. 1995: 
22-23). Farklılık kavramı Esty vd. (1995) göre, bireyler arası ırk, yaş, cinsiyet, bağlı olduğu sınıf, sahip olduğu 
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yetenek, cinsel tercih ve dini inanış gibi çeşitliliğin kabul edilmesi, hoşgörüyle karşılanması ve 
değerlendirilmesi şeklinde tanımlamaktadır (İlme, 2017: 29). Hubbard (2004: 27) tanımı şöyledir; “Örgüt 
hedeflerini gerçekleştirme yolunda uygulanan, farklılıklar ve benzerlikler ile karakterize edilen kolektif bir 
karışım olarak tanımlanabilir.” 

Genel manada toplumdaki farklılıkları üç başlık halinde incelenebilir. Bunlardan ilki; bireylerin doğuştan sahip 
olduğu özellikler olan, cinsiyet, fiziksel özellikler ve kabiliyetler, etnik kökendir. İkinci olarak dini inanç, 
eğitim, kültür, aile ortamı, yaşadığı çevre ve yaşantıları sonucu kazanmış olduğu deneyim ve tecrübe 
farklılıklarıdır. Son olarak da bireylerin seçmiş olduğu giysiler, yaşam tarzları ve iletişime geçme stillerinde 
oluşturmuş oldukları farklılıklardır (Güleş, 2012: 618). 

Farklılıklar için yaygın görüş, problem kaynağı olan olumsuz bir durum olarak görülmektedir. Esasında 
farklılıklar, bireysel kabiliyetlerin açığa çıkartılmasında ve kişinin diğer kişiler ile iletişim kurmasını 
kolaylaştıran fırsatlar olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda örgütler, farklılıkları görmezden gelmenin 
aksine, farklılıkları en iyi şekilde nasıl yöneteceği üzerinde çalışması gerekmektedir (Budak, 2008: 398-400; 
Akt.: Sürvegil, 2008:113). 

Farklılık söylemini ilk olarak ortaya atan Thomas’a (1992) göre farklılıkların yönetimi, örgütte bulunan her 
bireyin örgüte katkıda bulunabileceği, örgütün amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde etkin çaba içinde 
olabilecekleri bir ortam oluşturmak, olarak tanımlamaktadır (Ünalp, 2007: 68). R. Roosevelt Thomas 
farklılıkların yönetimi için, farklılıkları kontrol altında tutmaktan ziyade, örgütteki herkese sahip oldukları 
potansiyellerini gösterme fırsatını sunmak olduğunu söylemektedir(United States Government Account ability 
Office Araştırma Raporu, 2005: 5). 

Farklılıkların yönetimi kavramı için Flood ve Romm (1996), kişilerin, gerek örgütsel gerekse de toplumsal 
ilişkilerinde farklılıklar nedeniyle meydana gelen sorunlarına çözüm olduğunu ileri sürmektedir (Flood ve 
Romm, 1996: 154). 

Tanımlar ve yorumlardan da anlaşılacağı gibi farklılıkların yönetiminin temel amacı örgütteki bireylerin 
farklılıklarından kaynaklı oluşabilecek sorunların engellenmesi, farklılıkların sorun oluşturmasının aksine bir 
fırsata çevrilerek örgüte katkı sağlayacak duruma getirilmesi, bireylerin farklılıklarından kaynaklı gizil kalmış 
kabiliyetlerinin açığa çıkartılmasını sağlayacak bir örgüt iklimi ve ortamı hazırlamaktır. 

 

1.2. Farklılıkların Yönetimi Uygulamaları 

1960’lı yıllarda, geçmiş dönemlerde yaşanmış dil, din, ırk vb. ayrımcılık faaliyetlerinin sonraki kuşakları 
etkilememesi için bir takım çalışmalar ve yasal düzenlemeler yapılması örgütler ve yöneticiler için önemli bir 
konu olmuştur. Bu yasal düzenlemeler ile fırsat eşitliği kapsamında tüm farklılıklara yönelik olumsuz 
ayrımcılık hareketlerinin azaltılması hedeflenmiştir. 1980’li yılların sonlarında Amerika’da, küreselleşmenin 
örgütlere yansıması olarak heterojen örgüt yapılarının görülmeye başlanması ile farklılıkların yönetiminin 
gerekliliği hissedilmeye başlanmıştır (Yetkin, 2016: 43). 1990’lı yıllarda ayrımcılığın hissedilir boyutta 
görüldüğü Amerika’da, farklılıkların yönetimi düşüncesi, kutuplaşmış fikir ve yorum sahibi çevrelerin 
dikkatini çekmiştir. Farklılıkların yönetimi ilerleyen zamanda eşitlik ve fırsat eşitliği kavramlarını destekler 
ve tamamlar bir konuma gelmiştir (Okat, 2010: 68). 1960’lı yılların ayrımcılık hareketlerine karşı olarak çıkan 
düşüncelerin yönetim literatürüne kazandırdığı farklılıkların yönetimi kavramı, kırk yıldan bu yana 
Amerika’da önemini koruduğu görülmektedir. Fakat son 20 yıldır örgütlerin gelişmesi ve büyümesinde daha 
da önemli hale gelmiştir. Hudson Enstitüsünün yapmış olduğu çalışma ile Amerika ve diğer ülkelerde konuya 
dikkatleri çekmiştir. Bu çalışma sonrasında yönetim biliminin yanı sıra psikoloji, sosyoloji vb. alanlarda 
örgütlerdeki farklılıklar üzerine araştırmalar yapılmıştır (Sürgevil ve Budak, 2008: 68). 2000’li yıllar ile 
başlayan Türkiye’deki farklılıkların yönetimi çalışmalarına ek olarak, uluslararası sözleşmeler ve Avrupa 
Birliği uyum sürecinin etkileri ile iş hayatında farklı bireylerin bulunmasının önündeki engellerin 
kaldırılmasına çalışılmıştır. Bu konuda dezavantajlı olan kadın ve engellilerin örgütlerde istihdamları teşvik 
edilmiştir. Kadınlara yönelik doğum ve süt izni, engellilere yönelik yalnızca kendi durumundaki kişiler ile 
sınanabilecekleri memurluk sınavı ve sonrasında istihdam kolaylığı ve yasal olarak eski hükümlü çalıştırma 
zorunluluğu gibi uygulamalar ile iş hayatında bulunmalarının önü açılmaya çalışılmaktadır (İnce vd., 2015: 
294). 
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Farklılıkların yönetimi kapsamında çalışma ortamlarında demokrasi kültürünün yaygınlaşması, işe alımlarda 
fırsat eşitliğinin göz önünde bulundurulması, haksızlıkların önüne geçilmeye çalışılması (Atasoy, 2012: 13), 
çalışma hayatında kadınların daha fazla görülmeye başlanması, yaşlı ve genç çalışanların iş hayatında yer 
alması, engelli insanların iş hayatına kazandırılması, sanayileşmenin getirmiş olduğu göçlerin neden olduğu 
kültürel çeşitlilik vb. gibi konular toplum ve örgütler tarafından daha fazla ele alınmaya başlanmıştır (Sürgevil 
ve Budak, 2008: 69). 

Fortune dergisinin yayınlamış olduğu en büyük 500 işletmenin % 75’inin farklılıkların yönetimi 
uygulamalarını gerçekleştirdiklerini, geri kalan işletmelerin % 10’ un da farklılık yönetimi programlarını 
uygulamayı planladıkları bilinmektedir. Farklılıkların yönetimi konusu bir merak ve hevesten ziyade iş 
dünyasında benimsenmiş sıradan bir uygulama haline geldiği görülmektedir. Örgütlerin bu kavramı 
benimsemesindeki neden sadece farklı pazarlara daha kolay girmek için değil, rekabet üstünlüğü avantajını 
elde etmek ve örgütteki bireylerin potansiyellerini örgüt hedeflerine yöneltmek için uygun bir ortam yaratmak 
gibi daha kapsamlı bir amaca yönelik olduğu anlaşılmaktadır (Özçınar, 2013: 97-98). Dünyaca ünlü bir 
meşrubat üreticisi, farklılıkların yönetimi programı kapsamında dil, din, etnisite, cinsel tercih, kültür, yaş, 
karakter, düşünce yapısı, eğitim vb. gibi konularda farklılıklara sahip bireylere yönetimde görev vermektedir. 
Bu şekilde tüketici tercihlerini anlamayı hedeflemektedir. Firma program dâhilinde, İspanya ve Afrika 
ülkelerinde yaz mevsimine özel çalışma saatleri, İngiltere’de evden çalışma imkanı, Amerika’da cinsel tercih 
ve farklı ırkları temsil edecek danışma kurulları, Afrika’da örgüt çalışanlarına yönelik AIDS tedavisi, Ortadoğu 
ve Afrika ülkelerinde Ramazanda iftar saatine uygun çalışma mesaisi yer almaktadır (Aydın, 2007). 

Dünya geneli, bölgeden bölgeye veya kültürden kültüre farklılık kavramına bakış değişebilmektedir. Bu 
kapsamda iş gören seçimi, katılım, kariyer politikalarını düzenlemek için özel programlar ve uygulamalar 
belirlenmektedir. Farklılıkların yönetimi uygulamaları dikkate alınmadığı yıllarda, farklılığa sahip kişilerin 
işletme dışında kalması, örgütlerin bu bireylerin sahip oldukları kapasite ve kabiliyetlerinden 
faydalanamamasına sebep olmaktaydı. Farklılıkların yönetimi uygulamaları, farklılık barındıran birey ve 
grupların örgütlere kazandırılmasını ve hatta farklılık sahibi grup ve bireylerin teşvik edilmesine 
odaklanmaktadır (Mor Barak, 2005: 208; Akt.: Yeşil ve Purtaş, 2017: 176). 

Cox ve Blake’e (1991: 45) göre farklılıkların rekabet avantajı kazanmada, maliyetlerin düşmesi, kaynak 
yaratılması, pazarlama, yaratıcılık, sorun çözme ve örgütsel esneklik gibi konularda katkıları bulunmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda, farklılıkların yönetimi kapsamında uygulanan programların, örgütlerde personel devir 
hızını düşürdüğü, farklı unsurların örgüte dâhil edilmesinin iş gören moralini arttırdığı ve bunun sonucunda 
maliyet düşüşü yaşandığı şeklindedir (Fettahlıoğlu ve Tatlı, 2015: 121). 

Farklılıkların yönetimi ile örgütlerde karar alma sürecine tüm çalışanların etkin katılımının sağlanması, eşit ve 
demokratik bir örgüt ortamının sağlanması için önemlidir. Örgüt içinde çatışma ve anlaşmazlıkların önüne 
geçilmesi adına güç, yetki ve egemenliğin dağıtımı bireylerin sahip oldukları yetenek doğrultusunda olmalı ve 
tüm çalışanların birbirine karşı saygı çerçevesinde hareket etmesi sağlanmalıdır. Farklı kültürlerin oluşturmuş 
olduğu çalışanlar arasında etkin iletişim kanallarının kurulması rekabet avantajının elde edilmesinde önemli 
bir husus teşkil etmektedir. Farklılıkların doğru yönetilmesi ile oluşacak örgüt ortamı farklılıkların meydana 
getireceği problemleri en aza indirecektir (Gökçen ve Çavuş, 214: 528). 

Küreselleşme yalnızca ticari bir hareket olmakla kalmayıp, bunun yanında farklı kültürlere sahip bireyleri de 
bir araya getirmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile ülke sınırlarının ortadan kalkması 
sonucunda meydana gelen pazarlar ve çok uluslu, çok kültürlü iş hayatının yaygınlaşması örgütlerde geniş 
kültürel bir yelpaze oluşturmuştur (Mercan, 2016: 3). Küreselleşmenin sonucu olarak örgütlerin demografik 
yapısındaki değişimler, toplumsal gelişmeler, küresel ölçekli şirketlerin yaygınlaşması, şirket birleşmelerinin 
artması vb. sebepler ile farklılıkların yönetimi konusu, gerek akademik çalışmalarda gerekse de çalışma 
hayatında önemini arttırarak dikkatleri çekmektedir (Ashkanasy, Hartel ve Daus, 2002: 308; Hays-Thomas, 
2004: 3; Sonnenschein, 1997: 2-3; Dietz ve Petersen, 2006: 243; Reichenberg, 2001: 2: Akt.: Sürgevil ve 
Budak, 2008:69). 

 

1.3. Kültürlerarası Duyarlılık 

Chen (1997: 5), kültürlerarası duyarlılığı, “bireylerin kültürlerarası iletişimde uygun ve etkili bir davranışı 
teşvik eden kültürel farklılıkları anlamaya yönelik olumlu bir duygu geliştirme becerisi”  şeklinde 
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tanımlamaktadır. Bu tanım ile kültürlerarası duyarlılığın değişken bir kavram olduğu, kültürlerarası duyarlılığa 
sahip bireylerin, başka kültürleri anlayabilme, önyargısız yaklaşabilme, onları takdir edebilme ve onlarla 
iletişimde olumlu sonuçlar elde etme anlamında istekli olmaları ve bu yönde çaba göstermeleri gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

Kültürlerarası duyarlılık kavramı denildiğinde, diğer kültürlere ve bunların aidiyet bağlarına dair olumlu tutum 
ve düşünce içinde olmak anlamı anlaşılmaktadır. Olumlu tutum ve düşünce kapsamında önyargısız, klişelerden 
ve etnomerkezcilikten uzak ve yargılayıcı bir bakış açısından sıyrılmış bir şekilde farklılıkların 
değerlendirilmesidir. Bu durumda birey, diğer kültürleri anlama, onları tanıma, kabul etme ve saygılı olma gibi 
bir duygu ve düşünce içinde olması gerektiği belirtilmektedir (Bekiroğlu ve Balcı, 2014: 434). 

Bugün tüm dünyada toplulukların ve kültürlerin bir arada yoğun etkileşim içinde olduğu görülmektedir. 
Kültürlerarası duyarlılık kapsamında farklı kültürlerin birbirlerini anlama, hoşgörü ve saygı içerisinde 
yaşaması gerekliliği önemli hale gelmiştir (Bulduk vd., 2017: 75). 

 

1.4. Kültürel Zekâ 

1999 yılının sonunda, 2000’li yılların bilgisayarların çökmesine neden olacağı endişesinin olduğu dönemde 
Soon Ang bazı firmalara danışmanlık yapmaktayken çeşitli ülkelerden gelen teknoloji uzmanları ile beraber 
çalışmıştır. Farklı ülkelerden bir araya gelen bilgisayar uzmanlarının zeki ve yetenekli olduklarını fakat 
sorunların çözümünde zorlandıklarını fark etmiştir. Farklı kültürlere sahip bu uzmanların yazılım üzerinde 
anlaşmalarına rağmen sorunun çözümünü gerçekleştirememeleri üzerine çareler arayan Profesör Soon Ang ve 
Christopher Earley konuyu ele almış ve kültürel zekâ kavramı bu şekilde ortaya çıkmıştır (Aksoy, 2013: 73). 
Cultural Intelligence (CI) veya Individual’s Cultural Quotient (CQ) olarak adlandırılan kavramın Türkçe 
karşılığı olan kültürel zekâ, literatürde ilk kez 2004 yılında P. Christopher Earley ve Elaine Mosakowski 
tarafından kaleme alınan ve Harvard Business Review’de çıkan bir makale ile görülmüştür. Daha sonraları 
kavram, birçok araştırmacı tarafından çeşitli açılardan incelenmiştir (Yeşil, 2009: 123). 

Thomas vd. (2008: 127) kültürel zekâyı “kişilerin, çevrelerindeki kültürel koşullara uyum sağlamasını ve bu 
koşulları şekillendirmesini mümkün kılan kültürel üstbiliş ile bağlantılı bilgi ve beceriler sistemi”şeklinde 
tanımlamaktadır. Kültürel zekâ, kişinin yabancı olduğu bir kültür ortamında başarılı bir şekilde iş 
çıkartabilmesini sağlayan kabiliyetler bütünüdür (Earley ve Ang, 2003; Akt.: Şahin, 2011: 83). 

Kavram ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, bireyin farklı kültürel ortamlarda bilgi alışverişi yapmak ve 
işleyişini devam ettirebilmek için bir takım yeteneklere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu yetenekler; farklı 
bireylerle iletişime geçmek, onlardan bilgi almak ve karmaşık şekilde başkalarının zihinlerini okumaktır 
(Herrmann vd. 2007: 1365).  Kültürel zekâ, farklı topluluklar ve onların sahip oldukları farklı kültür ile ilişkiye 
geçme konusunda bireyler arasındaki farkları açıklamak için kullanılan bir zekâ türü olarak bilinmektedir 
(İlhan ve Çetin, 2014: 95).  

Kültürel zekâ ile birey, diğer bireyler ve farklı kültürleri anlayıp, onlara adapte olmaya çalıştığı için bu noktada 
bilişsel esneklik önemli hale gelmektedir. Esneklik ve değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olmak, bir 
yüksek kültürel zekâ ürünüdür. Bazen yeni kültürler ve topluluklara uyum sağlamak daha önce sahip olunan 
kavramlardan uzaklaşmayı da gerektirebilir. Yüksek kültürel zekâ, güçlü bir akıl yürütme becerisini 
gerektirmektedir. Birey bu yetenek sayesinde, değişen koşullarda kendisi ve diğer bireyleri yeniden 
şekillendirebilir (Earley, 2002: 275). Yurt dışında bir yerde veya ülkemizde farklı ülkelerden insanlar ile 
iletişime geçtiğimizde konuşulan dil, yeme, içme, giyim, kuşam, sanat, kullanılan jest ve mimikler vb. gibi 
yüzeysel olarak kültürü algılayabiliriz. Fakat bu yüzeysel algıladığımız kültürün arka planında birçok inanç, 
tutum, düşünce ve kalıplar bulunmaktadır. Bu unsurların tamamı bireyler arasındaki farklılıkları 
göstermektedir. Sahip olunan kültür ile diğer kültürler arasındaki farkları bilmek, diğer bireylerin 
davranışlarını anlamaya ve bireyin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını diğer bireyler ile ilişkilerde adapte 
edebilmeyi sağlayacaktır (Peterson, 2011; Akt.: Büyükbeşe ve Yıldız, 2016: 439). 

Çok boyutlu bir kavram olan kültürel zekâ, literatürdeki bazı çalışmalara göre üç, bazılarına göre ise dört boyut 
halinde incelenmiştir. Kültürel zekâyı Early ve Mosakowski (2004: 4) bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak üç 
boyutta ele alırken Ang. vd., (2007: 337) ise, üstbilişsel zekâ, bilişsel zekâ, motivasyonel zekâ ve davranışsal 
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zekâ olarak dört boyutlu bir modeli ileri sürmektedir. Kavram Van Dyne vd.,’ne (2010: 4) göre meta-bilişsel, 
bilişsel, motivasyonel ve davranışsal kültürel zekâ boyutları şeklinde incelenmiştir.  

Meta-bilişsel kültürel zekâ, bireyin farklı kültür ile karşı karşıya geldiğinde stratejiler üretebilmesi yeteneğidir 
(Ersoy ve Ehtiyar, 2015: 44). Bilişsel kültürel zekâ, eğitim ve deneyimler sonucunda sahip olunan, farklı 
kültürlerin yasal-sosyal-ekonomik-kültürel değerler sistemine dair bilgiler bütünüdür (Yeşil, 2009: 124). 
Motivasyonel kültürel zekâ, kültürlerarası çatışmalar ve zorluklar ile başa çıkabilme, farklı kültürlere adapte 
olmaya yönelik güdülenme anlamına gelmektedir (Zorel, 2014: 132). Davranışsal kültürel zekâ ise kişilerin 
diğer kültürlerden kişiler ile iletişim kurma sırasında, uygun sözlü veya sözsüz davranışları sergileme kabiliyeti 
olarak tanımlanmaktadır (Ulusoy, 2017: 36). 

Örgütlerin farklı coğrafyalara yayılması, göçler, küreselleşmenin aktörlerinden olan çok uluslu firmaların 
yaygınlaşması ve mücadele edilmesi gerekli rekabet ortamı, tüm bu durumlar farklılıklara sahip birey ve 
grupların bir arada fakat verimli ve etkili bir şekilde çalışması ihtiyacını doğurmuştur. Farklı dil, ırk, cinsiyet, 
yaş, kültür, yaşantı, cinsel tercih, dini inanç vb. unsurlara sahip bireylerin uyum içinde çalışabilmesini 
sağlamak, hatta bu farklılıklarını olumlu yönde kullanabilmek önemlidir. Dolayısıyla farklılıkların yönetimi, 
örgütlerin yönetimi için önemli bir yer teşkil etmektedir. Farklılıkların yönetimi sürecinde, gerek yöneticilerin 
gerekse de çalışanların sahip olduğu kültürel zekâ düzeyinin ön plana çıktığı görülmektedir. Kültürel zekâ ve 
kültürlerarası duyarlılık konusu nispeten yeni bir konu olmasına rağmen yerli ve yabancı literatürde 
çalışmalara rastlanmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda, kültürel zekânın kültürel farklılıkların yönetimi sürecini olumlu yönde etkilediği (Dilek 
ve Topaloğlu, 2017: 107; Yılmaz ve Kaya, 2015: 39; Ekici, 2017:1949; Ersoy ve Ehtiyar, 2015: 57), kültürel 
zekânın kişilerin kültürlerarası ilişkilerine ve görev performanslarına olumlu etkileri olduğu, (Ang vd., 2007: 
365), motivasyonel kültürel zekânın kültürlerarası uyum için önemli olduğu (Templer vd., 2006: 170) 
görülmüştür. Kültürel farklılığa sahip çalışanların olduğu işletmelerde, liderin kültürel zekâ yeteneklerinin, 
çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. (Şahin, 2011: 
96). Tayvan’da yapılan bir araştırmada Filipinli işçilere kültür şoku ile kültürel zekâ arasındaki ilişkiyi 
belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır. 382 kişiye ulaşılan bu anket sonucunda kültürel zekâ ile kültürel 
şok arasında negatif bir ilişki olduğu, kültürel zekânın artışının kültürel şoku azalttığı, bunun yanı sıra kültürel 
zekânın işçilerin performansında artışa neden olduğu görülmüştür (Chen, vd. 2011: 246). Moon’ un (2010: 
876) yapmış olduğu çalışmada, kültürel zekâ ile duygusal zekâ arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bilişsel, 
üstbilişsel, motivasyonel ve davranışsal kültürel zekâ şeklindeki kültürel zekânın dört faktör modelinin 
duygusal zekâ ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dilek ve Topaloğlu (2017: 96) A grubu seyahat acentası 
yöneticileri üzerine yapmış olduğu araştırmada, kültürel zekâ-kültürel farklılıkların yönetimi konusu ele 
alınmıştır. 310 yerli ve yabancı acenta yöneticisinden elde edilen anket verileri sonucunda kültürel zekâ düzeyi 
ile kültürel farklılıkların yönetimi arasında pozitif yönlü bir ilişkinin tespit edildiği, kültürel zekâ düzeyi 
yükselişinin kültürel farklılıkların yönetimini olumlu yönde desteklediği görülmüştür. Ersoy’un (2014: 6099) 
yapmış olduğu çalışmada kültürel zekânın kültürlerarası liderlik etkinliği üzerindeki rolünün tespiti 
amaçlanmıştır. Araştırma ile yabancı yöneticilerin sahip olduğu kültürel zekânın, kültürlerarası liderlik 
etkinliğini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Büyükbeşe ve Yıldız (2016: 438) Gaziantep 
Üniversitesi’nde öğrenim gören 369 yabancı uyruklu öğrenci üzerinde yapmış olduğu araştırmada kültürel 
zekânın yaşam doyumu üzerindeki etkisini incelemiştir. Elde edilen veriler sonucunda, ankete katılanların 
üstbilişsel ve motivasyonel kültürel zekâlarının yaşam doyumlarını pozitif yönde etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır. Literatür çalışması doğrultusunda aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür:  

H1: Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekâ arasında bir ilişki vardır. 

H1a: Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekânın meta-bilişsel boyutu arasında bir ilişki vardır. 

H1b: Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekânın bilişsel boyutu arasında bir ilişki vardır. 

H1c: Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekânın motivasyonel boyutu arasında bir ilişki vardır. 

H1d: Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekânın davranışsal boyutu arasında bir ilişki vardır. 

Geliştirilen hipotezler çerçevesinde oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır. 
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3. Araştırmanın Metodolojisi 

 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Bu araştırmada örgüt çalışanlarının kültürlerarası duyarlılıkları ile kültürel zekâları arasındaki ilişkinin tespiti 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede veri toplamak için anket tekniği tercih edilmiştir. Hazırlanan anket formu, 
Karaman ilinde gıda sektöründe faaliyette bulunan bir işletme çalışanlarına uygulanmıştır. Küreselleşmenin 
sonucu olarak çok kültürlü iş ortamlarının giderek yaygınlaşması, çalışma hayatında kültürel uyumun 
sağlanması ihtiyacı ve farklılıkların doğru yönetilerek çatışmaların önüne geçilmesi gerekliliği farklılıkların 
yönetimi konusunu gündeme getirmiştir. Farklılıkların yönetimi sürecinde kültürel zekâ konusu öne 
çıkmaktadır. Günümüzde konu ile ilgili çalışmalar mevcut olup iş hayatı ve bilim alanının ilgisini çekmekte 
ve bu konuya verilen önem giderek artmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın yazına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Karaman ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin çalışanları 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 250 işletme çalışanına anket formları dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden, 
çalışanların anketin dağıtıldığı zaman içerisinde işletmede bulunmaması ya da anket formunu doldurmakta 
istekli olmaması nedeniyle 150 âdeti geri dönmüştür. Geri dönen anket formlarından samimi olarak cevap 
verilmediği ve büyük oranda cevaplanmamış ifadenin olduğu 7 âdeti çıkartılarak geri kalan 143 adet anket 
formu analize tabi tutulmuştur. 

 

3.3. Araştırmanın Ölçekleri 

Hazırlanan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Chen ve Starosta (2000) tarafından 
geliştirilen Üstün (2011) Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık düzeylerini ölçmek için Türkçeye 
çevirerek çalışmasında kullandığı kültürlerarası duyarlılık ölçeği alınmıştır. Ölçek kültürlerarası etkileşime 
katılım, kültürel farklılıklara saygı duyma, kültürlerarası etkileşimde özgüven, kültürlerarası etkileşimden zevk 
alma ve kültürlerarası etkileşime özen gösterme boyutunu olmak üzere beş boyut altında incelenmiştir. 
Ölçekteki, olumsuz ifade barındıran 2, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21 ve 22. maddeler ters çevrilerek 
puanlanmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler “1= hiç katılmıyorum”, “2= katılmıyorum”, “3= Kararsızım”, “4= 
Katılıyorum” ve “5=tamamen katılıyorum” şeklinde sıralanmış 5’li Likert ölçeği niteliğindedir. 

İkinci bölümde, Ang vd., (2007) tarafından geliştirilen Şahin vd., (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
kültürel zekâ ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek dört boyut altında ele alınmaktadır. Bunlar; dört madde meta-
bilişsel kültürel zekâ, altı madde bilişsel kültürel zekâ, beş madde motivasyonel kültürel zekâ ve beş madde de 
davranışsal kültürel zekâ boyutu şeklindedir. Ölçekteki ifadeler “1= kesinlikle katılmıyorum”, “2= 
katılmıyorum”, “3= ne katılıyorum ne katılmıyorum”, “4= Katılıyorum” ve “5=tamamen katılıyorum” şeklinde 
sıralanmış 5’li Likert ölçeği niteliğindedir. 

 

Kültürlerarası 
Duyarlılık 

 

Kültürel Zekâ 

*Meta-Bilişsel Kültürel Zekâ 

* Bilişsel Kültürel Zekâ 

* Motivasyonel Kültürel Zekâ 

* Davranışsal Kültürel Zekâ 

 

H1 

H1a 

H1b 

H1c 

H1d 

Şekil-1. Araştırma Modeli 
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Üçüncü bölümde ise, çalışanların demografik bilgilerine yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Anket formunda 
kültürlerarası duyarlılık ölçeği kapsamında 23, kültürel zekâ ölçeği çerçevesinde 20, toplam 43 ifade yer 
almaktadır. Anket formunun son bölümünde yer alan demografik bilgilere yönelik 4 ifade bulunmaktadır. 
Anket formundan elde edilen veriler, SPSS 24 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

 

4. Araştırma Bulguları 

Anket yöntemi ile toplanan verilere öncelikle hangi testlerin uygulanacağını belirlemek için normallik dağılımı 
testi yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâ ölçeği 
verilerinin (p=,006), (p=,020) p<0.05 olduğu ve normal dağılım göstermediği görülmüştür. Ayrıca verilerin 
normal dağılıp dağılmadığının tespitinde çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerlerine bakılmaktadır 
(Saruhan ve Özdemirci, 2016: 241). Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1.5 ve +1.5 arasında değer alması 
verilerin normal dağılım gösterdiği anlamına gelmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013: 79). Tablo-1’de yer 
alan çarpıklık ve basıklık değerlerinin referans değerleri içinde olduğu ve verilerin normal dağıldığı 
görülmektedir. Bu kapsamda araştırma verilerinin analizinde parametrik testler uygulanmıştır. 

 

Tablo-1. Normallik Testi Sonuçları 

Kolmogorov-Smirnov  

 Statistic df Sig. Çarpıklık Basıklık 

Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği  ,090 143 ,006 0,339 -0,680 

Kültürel Zekâ Ölçeği ,082 143 ,020 0,80 0,782 

 

4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında 143 kişiden elde edilen anket verilerine göre, katılımcıların demografik özellikleri 
Tablo-2’de görülmektedir. Bu sonuçlara görekatılımcıların; % 42,7’sinin kadın, % 57,3’ünün erkek olduğu; 
katılımcıların yaşlarının, % 49,7’sinin 18-29 yaşaralığında, % 30,8’inin 30-45 yaş aralığında ve % 19,6’sının 
46-60 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir, 60 yaş üstünde hiçbir katılımcıya rastlanmamıştır. Katılımcıların 
eğitim durumları incelendiğinde % 14,7’sinin ilkokul, % 8,4’ünün ortaokul, % 18,2’sinin lise, % 43,4’ünün ön 
lisans, % 9,8’inin lisans ve % 5,6’sının yüksek lisans mezunu oldukları anlaşılmıştır. Katılımcıların % 
16,8’inin 1 yıldan az, % 29,4’ünün 1-5 yıl arasında, % 28,7’sinin 6-10 yıl arasında kurumda çalıştığı, % 
25,2’sinin de 10 yıldan fazladır kurumda çalışmakta olduğu görülmüştür. 

 

Tablo-2. Demografik Değişkenler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ölçek Puanlarına İlişkin Bulgular 

Çalışanların kültürlerarası duyarlılıklarının tespitinde beşli likert tipi ölçekten yararlanılmıştır. Buna göre “1= 
hiç katılmıyorum”, “2= katılmıyorum”, “3= Kararsızım”, “4= Katılıyorum” ve “5=tamamen katılıyorum” 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 
Cinsiyet Kurumda Çalışma Yılı 
Kadın 61 42,7 1 yıldan az 24 16,8 
Erkek 82 57,3 1-5 yıl arası 42 29,4 
Yaş   6-10 yıl arası 41 28,7 
18-29 yaş arası 71 49,7 10 yıl üstü 36 25,2 
30-45 yaş arası 44 30,8    
46-60 yaş arası 28 19,6    
Eğitim Durumu      
İlkokul 21 14,7    
Ortaokul 12 8,4    
Lise 26 18,2    
Ön Lisans 62 43,4    
Lisans 14 9,8    
Yüksek Lisans 8 5,6    
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seçeneklerinden meydana gelmektedir. Beşli likert tipi ölçek aritmetik ortalama değerlendirme aralığına göre 
1-1,80 arası “çok düşük”, 1,81-2,60 arası “düşük”, 2,61-3,40 arası “orta”, 3,41-4,20 arası “yüksek” ve 4,21-
5,00 arası “çok yüksek” şeklinde gruplandırılmaktadır. Analiz sonucunda çalışanların ölçek ifadelerine 
verdikleri yanıtların aritmetik ortalamasının (x̄=4,09) olduğu görülmüştür. Buna göre çalışanların 
kültürlerarası duyarlılık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Çalışanların kültürel zekâ düzeylerinin tespitinde beşli likert tipi ölçekten yararlanılmıştır. Buna göre “1= 
kesinlikle katılmıyorum”, “2= katılmıyorum”, “3= ne katılıyorum ne katılmıyorum”, “4= Katılıyorum” ve 
“5=tamamen katılıyorum” seçeneklerinden meydana gelmektedir. Analiz sonucunda çalışanların kültürel zekâ 
düzeylerinin (x̄=3,53) olduğu görülmüştür. Buna göre çalışanların kültürel zekâ düzeylerinin yüksek olduğu 
görülmektedir. 

 

4.3. Güvenilirlik Analizi 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenirlilik analizinde Cronbach Alpha Katsayısı yönteminden 
yararlanılmıştır. Kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,854 olarak bulunmuştur. 
Ölçeğin kullanıldığı (Üstün, 2011: 72) çalışmada elde edilen cronbach alpha katsayısı (α = 0,90) ve ölçeği 
orjinalinde elde edilen değer (α = 0,88) ile tutarlı olduğu görülmektedir. 

Kültürel zekâ ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı, 0,798 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, ölçeğin Türkçeye 
uyarlandığı (Şahin vd., 2013) çalışmanın sonucu (α = 0,74) ve ölçeğin kullanıldığı (Ulusoy, 2017:79) bir diğer 
çalışmada  (α = 0,74) bulunan sonuçlar ile tutarlı olduğu görülmektedir. Araştırmalarda Cronbach Alpha 
katsayısının 0.60 ve 0.80 arasında değer alması durumunda ölçek güvenilirliğinin oldukça güvenilir olduğu 
söylenebilir. (Kalaycı, 2010: 405).  

 

4.4. Korelasyon Analizi 

Bu araştırmada, ankete katılan çalışanların kültürlerarası duyarlılıkları ile kültürel zekâları arasında bir 
ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Veri setimize Pearson korelasyon 
testi uygulanmıştır. Pearson korelasyan katsayısı -1 ile +1 arasında değer alır. Değerin 0 olması değişkenler 
arasında ilişkinin olmadığını, 0’dan -1 veya + 1’e doğru gidildikçe ilişkinin düzeyi yükselmektedir. 0,00-0,25 
çok zayıf, 0,26-0,49 arası zayıf, 0,50-0,69 arası orta, 0,70-0,89 yüksek ve 0,90-1,00 çok yüksek düzeyde 
ilişkinin olduğu anlamına gelmektedir (Kalaycı, 2010: 116). Analiz sonucu elde edilen sonuçlar Tablo-3’te yer 
almaktadır. 

 

Tablo-3. Kültürlerarası Duyarlılık İle Kültürel Zekâya İlişkin Standart Sapma, Ortalama ve Korelasyon 
Katsayıları 

DEĞİŞKENLER Ort. SS 1 2 3 4 5 6 
1. Kültürlerarası Duyarlılık 4,09 ,40 1      

2. Kültürel Zekâ 3,53 ,42 ,517** 1     

3. Meta-Bilişsel Kültürel Zekâ 3,91 ,56 ,550** ,575** 1    

4. Bilişsel Kültürel Zekâ 2,97 ,62 ,224** ,663** ,156 1   

5. Motivasyonel Kültürel Zekâ 3,71 ,68 ,447** ,725** ,321** ,289** 1  

6. Davranışsal Kültürel Zekâ 3,73 ,66 ,217** ,636** ,261** ,139 ,256** 1 

**Korelasyon, 0,01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed). p<0,01 (n=143), Ort= Ortalama, SS= Standart Sapma. 

 

Kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekâ arasında pozitif yönde orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki mevcuttur (p<0.01; r= 0,517). Kültürel zekânın boyutları olan meta-bilişsel kültürel zekâ ile kültürlerarası 
duyarlılık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,01; r=,550). Kültürel zekânın boyutu olan 
bilişsel kültürel zekâ ile kültürlerarası duyarlılık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,01; 
r=,224). Motivasyonel kültürel zekâ boyutu ile kültürlerarası duyarlılık arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 
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bulunmuştur (p<0,01; r=,447). Son kültürel zekâ boyutu olan davranışsal zekâ boyutu ile duyarlılık arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,01; r=,217). 

 

4.5. Regresyon Analizi 

Kültürlerarası duyarlılığın kültürel zekâ üzerindeki etkisini test etmek amacıyla basit doğrusal regresyon 
analizi uygulanmıştır. 

 

Tablo-4 Kültürlerarası Duyarlılık İle Kültürel Zekâ Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken B β R2 F P 
Kültürlerarası duyarlılık ,534 ,517 ,267 51,450 0,00 
Bağımlı Değişken kültürel zekâ 

 

Yapılan regresyon analizi sonucuna göre modelin bütün olarak anlamlı olduğu görülmüştür (F=51,450, 
p=0,00). Bağımlı değişken olan kültürel zekâdaki değişimin % 26,7’si modele dâhil olan bağımsız değişken 
kültürlerarası duyarlılık tarafından açıklanabilir. Buna göre çalışanların kültürlerarası duyarlılık 
düzeylerindeki artışın kültürel zekâlarını pozitif yönde etkileyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo-2’ deki bulgular ışığında, araştırma çerçevesinde oluşturulan hipotezlere ilişkin olarak “örgütlerde 
kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekâ arasında bir ilişki vardır.” şeklinde kurulan H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. “Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekânın meta-bilişsel boyutu arasında bir ilişki 
vardır.” şeklinde oluşturulan H1a hipotezi kabul edilmiştir. “Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel 
zekânın bilişsel boyutu arasında bir ilişki vardır.” şeklinde oluşturulan H1b hipotezi kabul edilmiştir. 
“Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekânın motivasyonel boyutu arasında bir ilişki vardır.” 
şeklinde geliştirilen H1c hipotezi kabul edilmiştir. “Örgütlerde kültürlerarası duyarlılık ile kültürel zekânın 
davranışsal boyutu arasında bir ilişki vardır.” şeklinde kurulan H1d hipotezi kabul edilmiştir. 

 

4.6. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Kültürlerarası Duyarlılık ve Kültürel Zekâ 
Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Katılımcıların demografik özelliklerine göre kültürlerarası duyarlılık ve kültürel zekâ puanları 
karşılaştırılmıştır. Bunun için iki bağımsız grup arasındaki farkın tespiti için bağımsız t testi, ikiden fazla 
bağımsız grup arasındaki farkın tespiti için ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Katılımcıların 
kültürlerarası duyarlılık puanlarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve kurumda çalışma yılı değişkenlerine göre 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların kültürel zekâ puanlarının cinsiyet ve yaş değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılaşmadığı fakat eğitim durumu ve kurumda çalışma yılına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılaştığı 
tespit edilmiştir (p<0,05) Tespit edilen bu farkın hangi grupta olduğunun anlaşılması için Games-Howel 
metodu uygulanmıştır. Bunun sonucunda lisans mezunlarının ilkokul ve ön lisans mezunlarından, kurumda 
çalışma yılı 1 yıldan az olanların 1-5 yıl arası çalışma yılı olanlardan istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde 
farklılaştığı tespit edilmiştir. 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Küreselleşmenin etkisi ile global bir köy haline gelen dünyada, gerek işletmeler gerekse de çalışanlar için 
sınırlar kalkmış durumdadır. Farklı kültürlere sahip çalışanların bir araya geldiği örgütlerin sayısı giderek 
artmaktadır. Çok kültürlülüğün sorunlara neden olacağı düşünülse de farklılıklar rekabet üstünlüğünü elde 
etmede önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada örgütlerin üzerine düşen görev kültürel 
farklılıkları sorun olmaktan çıkartacak önlemleri almak ve bu durumu fırsata çevirmektir. Farklılıkların 
yönetiminde kullanılacak stratejilerden biri kültürel zekâdır. Çalışanların kültürlerarası duyarlılıkları kültürel 
zekânın bir yansıması olduğu varsayılmaktadır. Bu kapsamda araştırmada çalışanların kültürlerarası 
duyarlılıkları ile kültürel zekâ arasında bir ilişkinin var olup olmadığının tespiti amaçlanmıştır. 
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Yapılan analiz sonucunda çalışanların kültürlerarası duyarlılıkları ile kültürel zekâ arasında istatistiki olarak 
anlamlı ve pozitif yönde ilişkinin olduğu görülmektedir. Bunun yanında çalışanların kültürlerarası 
duyarlılıkları ile kültürel zekânın boyutları olan meta-bilişsel, bilişsel, motivasyonel ve davranışsal kültürel 
zekâları arasında da istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Mercan (2015) 
yapmış olduğu çalışmada kültürel zekânın boyutları olan bilişsel boyut, davranışsal boyut, üstbilişsel (meta-
bilişsel) boyut ve motivasyonel boyut ile kültürlerarası duyarlılık arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
bulmuştur. Örgüt çalışanlarının kültürel zekâlarının kültürlerarası duyarlılıklarını arttırdığı sonucuna 
ulaşmıştır. Bulduk vd. (2017) öğrenciler üzerinde yapmış oldukları çalışmada, kültürlerarası duyarlılığı 
etkileyen faktörleri incelemişler, farklı kültürlerle etkileşimde bulunanlarda, yabancı dil bilenlerde ve diğer 
kültürler ile etkileşime açık olanlarda kültürlerarası duyarlılık seviyesinin diğerlerine göre anlamlı farklar 
olduğunu tespit etmiştir. Yapılan çalışmaların sonuçları araştırma kapsamında ulaşılan bulguları 
desteklemektedir. 

Örgütlerin başarısında önemli bir yeri olan insan kaynağının kültürlerarası duyarlılığının arttırılmasına yönelik 
eğitim programları, destek ve yönlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 
Kültürel zekâ üzerine yabancı literatürde Earley ve Ang (2003), Early ve Mosakowski (2004), Ang vd. (2007), 
Herrmann vd. (2007), Ang ve Van Dyne (2008), Moon (2010), Chen vd. (2011) çalışmaları dikkat 
çekmektedir. Yerli literatürde Yeşil (2009), (Şahin vd., 2013), Ersoy (2014; 2015), Aksoy (2015), Mercan 
(2015; 2016), Büyükbeşe ve Yıldız (2016) ve Gezer ve Şahin (2017) kısıtlı sayıda çalışmanın olduğu 
görülmektedir. Farklı kültürlerin bir arada olduğu örgütlerin başarısı için önemli olan kültürel zekâ kavramı 
ile ilgili çalışmalarının sayısının arttırılması önemlidir. Daha sonra yapılacak çalışmalarda, kültürlerarası 
duyarlılık ve kültürel zekânın farklı değişkenler ile ele alınması veya bu değişkenlerin farklı alanlardaki 
gruplara yapılması, sonuçlar arası karşılaştırma fırsatı vermesi açısından literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Aile toplumun en küçük ve en temel yapı taşıdır. Çocuğun ilk ve öncelikli olarak eğitim almaya başladığı 
kurum olan aile, aynı zamanda çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılar. Çocuk sosyal ve kültürel yapıyı öğrenme 
sürecini öncelikle ailesi ile kurduğu iletişim ile tamamlar. Bu yüzden aile içi iletişim oldukça önemlidir. Aile 
içindeki iletişim çocuğu sadece sosyal hayata hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda onun gelişiminde önemli bir 
yere sahiptir. Çünkü aile içi iletişim çocuğun davranış kalıplarını olumlu ve olumsuz yönde şekillendirir. 
Özellikle olumsuz ya da toplumda kabul görmeyen davranış kalıpları çeşitli toplumsal sorunlara da yol açabilir. 
Günümüzün en önemli toplumsal sorunlardan biri çocuk suçluluğu olarak ortaya çıkar. Bu araştırmanın amacı, 
aile içindeki iletişimin çocuğun suça yönelimindeki etkisini incelemektedir. Bu amaçla Adana ilinde yaşayan 
6-12 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynler ile görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda aile içi 
iletişimin çocuğun suça yönelimindeki rolü üzerine bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca 
araştırmada şiddet ve toplumsal cinsiyet olguları da ele alınarak, çocuk suçluluğunda etkileri üzerinde de 
durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aile, Çocuk Suçluluğu, Aile İçi İletişim 

 

ABSTRACT 

The family is the smallest and most basic sturucture of society. The family, which is the institution where the 
child first and foremost receives education, also meets the basic needs of the child. The child first completes 
the process of learning the social and cultural structure by communicating with his family. Therefore, 
communication within the family is very important. Communication within the family not only prepares the 
child for social life, but also has an important place in his development. Because communication within the 
family shapes the behavior patterns of the child in a positive and negative way. Especially negative or 
unacceptable behavior patterns in society can cause various social problems. One of the most important social 
problems of our time emerge as child’s crime. The purpose of this research is to examine the effect of 
communication within the family on the child's criminality. For this purpose, it is aimed to make an evaluation 
on the role of intra-familial communication in the child's tendency to criminality, in line with the data obtained 
from interviews with parents who have children between the ages of 6 and 12 living in Adana. In addition, the 
research will also focus on the effects of violence and gender on child’s criminality. 

Keywords: Family, Child Criminality, Family Communications 

 

GİRİŞ 

Aile, en küçük insan topluluğudur ve toplumun temel taşıdır. Sosyalleşmeye başlarken, hayata dair tecrübe ve 
bilgiler elde edilecek kurumdur. Bu yüzden sosyalleşmenin ilk aşaması aile içerisinde gerçekleşmeye 
başlamaktadır. Aile bireylerinin karakteri, davranışları, konuşmaları ve hayata bakış açıları çocuğun gelişim 
sürecine doğrudan etki etmektedir. Bu yüzden çocuğun karşısında tek ve doğruluğundan emin olacağı bireyler 
ailesi olmuştur. Ailenin yapısı, yaşam tarzı ve düşünce yapısı çocuğa genetik aktarılmadığı halde ailenin 
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özellikleri birebir çocukta rastlanabilir. Bu durum çocuğun büyümesiyle birlikte sosyalleşme alanın 
değişmesiyle sağlanabilir ancak çocukluk dönemi boyunca bu yargıların kabulünü sağlamış olacaktır. Bu 
yüzden çocuğun yaşamı boyunca izleyeceği yolun başlangıcında edindiği tüm birikimler yaşamına etki 
edecektir.  

İletişim, yaşam boyunca varlığını sürdürmektedir. İnsan iletişim ile duygularını ve düşüncelerini 
paylaşmaktadırlar. Birey, hayata başladığı süreçten itibaren ilk önce ailesi ile iletişim halinde olmaktadır. Aile 
içinde olan iletişim çocuğun sosyal hayata hazırlanmasında etkilidir. Aile içinde, ebeveynlerin çocuk ile 
iletişimi, ebeveynlerin birbiriyle iletişimi, çocuğun kardeşleriyle iletişimi çocuğun gelişimine etki etmektedir. 
Aile içinde iletişim sürekli ve anlaşılır olmasıyla beraber iletişimde neler söylenildiği de önem taşımaktadır. 
Ailenin bilinçli ebeveyn olarak çocuk ile arasındaki iletişim sağlıklı olması çocuğun yararına olacaktır. Bu 
yüzden anne ve babanın sorumluluğunun fazla olduğu bir dönemi kapsayan çocukluk dönemini çocuğun 
davranış kalıplarını oluşturmaktadır.  

Çocuk içinde bulunduğu ortamın etkisini toplumsal hayatına yansıtabilmektedir. Bu durumda da çocuk 
suçluluğu ortaya çıkabileceği göz önüne alınmaktadır. Bu yüzden çocuk suçluluğu, ailenin etkisiyle başlayan 
ve sosyal çevresiyle etkilenen bir toplumsal sorundur. Çocuk, hayata boş bir levha olarak geldiğini 
düşünüldüğünde suça yönelimi bireysel olarak değil toplumsal bir olgu oluşturur. Bu yüzden aile içerisinde 
var olan iletişim, çocuğun suça yöneliminde bir etkisi olduğu düşüncesinden hareketle araştırmanın amacı 
oluşmuştur. Araştırma içerisinde aile, çocuk suçluluğu ve iletişim kavramı ile ilişkilendirilerek literatür 
taraması yapılmıştır. Yapılan literatür araştırması ekseninde saha çalışması yapılarak Adana ilinin Seyhan ve 
Sarıçam ilçesinde yaşayan on altı anne ve on altı baba ile görüşülmüştür. Demografik bilgiler ve yarı 
yapılandırılmış mülakat görüşmesi yapılmıştır. Yapılan görüşmeler doğrudan aktarım yapılarak analiz 
edilmiştir.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Aile, iki bireyin evlilik bağı ile oluşturduğu toplumun en küçük yapısıdır. Aluş’a göre ise aile; bireyin içinde 
yetiştiği, sevgi, saygı, güven, yardımlaşma, dayanışma ve iş bölümü gibi birincil ilişkilerin yer aldığı, anne, 
baba, kardeşler ve diğer aile üyeleriyle (hane halkıyla) sosyalleşmenin ilk adımının atıldığı, cinsel ve toplumsal 
kimliğin ilk kazanıldığı bir yapı olarak karşımıza çıkar (2016:23). Çocuğun yetiştirilmesi, toplumsal yaşama 
hazırlanması aile içinde tecrübe edilir. Dolayısıyla aile, çocuğu eğiten, ona değerleri ve inançları aktaran bir 
müessese olarak karşımıza çıkar. Toplumsallaşmanın değerleri ve inançları aktarıyor olması çocuğun 
toplumsal düzeni benimsemesini kolaylaştırmaktadır. Aile, yüz yüze ilişkilerin ve en içten duyguların 
yaşandığı birincil gruplardandır. Aile, çocuklar için en etkili müessesedir. Çocuğun değerleri ve duyguları 
deneyimleyerek öğrendiği aile, çocuğun duygusal gelişimi açısından önemlidir (Tezcan, 2005: 22).  Aile, 
çocuğun topluma hazırlanmasında önemli bir müessesedir.  Çocuğun ilk öğreticileri olan anne-babanın bireyin 
ihtiyacı olan psikolojik, sosyolojik, biyolojik, ekonomik ve kültürel konularda yeterli düzeyde bilgiye sahip 
olması, geleceğin toplumsal yapısının sağlamlığı açısından vazgeçilemez bir ön koşuldur (Bayer, 2013:124). 

Çocukluk, sosyo-kültürel bir kavramdır. Yaşam sürecinin değişmez bir parçasıdır. Bu yüzden toplumsal bir 
kavramı ifade ettiği için normlara ve değerlere göre değişiklik gösterilebilmektedir. Çocukluk ekonomik ve 
çevresel koşulların etkisiyle birlikte toplumsal koşulları da etkilemiştir. Böylece çocukluk biyolojik bir 
kavramı değil, psikolojik, sosyolojik ve tarihsel bir süreci ifade etmektedir. Çocukluk sürecinde birçok konu 
ele alınmaktadır. Bunlardan biri de çocuk suçluluğudur. Çocuk suçluluğu, kanunen reşit sayılmayan yani 18 
yaşını doldurmamış kimsenin suç işlemesi olarak tanımlanabilir (Çopur ve diğerleri, 2015:120). Çocuk 
suçluluğu biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutta ele alınabilir. Biyolojik yaklaşım, çocukların kalıtsal 
bozukluğunu ifade edebilir. Psikolojik yaklaşımın temel konusu, bireyin patolojik psikolojisidir. Son olarak 
sosyolojik yaklaşım, sosyal kurallardan sapmış olarak ele alınmaktadır (Erkan ve Erdoğdu, 2006:81). 
Sosyolojik yaklaşım, psikolojik ve biyolojik yaklaşıma göre daha genel bir açıya sahiptir. Sosyolojik 
yaklaşımla suç, bireyin en küçük topluluk içine gelmesiyle yani ailesi ile başlamaktadır. Aile içerisinde 
yaşanan olaylar ve konuşmalar etkileyebilmektedir. Bu yüzden iletişim her yerde kazandığı önemi aile 
içerisinde ve çocuk konusunda daha büyük bir önem kazanmaktadır.  

İletişim toplumun biçimlenmesinde temel oluşturmakta, birey diğerleriyle düzenli iletişim yoluyla toplumun 
bir üyesi olmaktadır. Aile bireylerinin kendilerini ifade edebilmelerinin de aile içindeki iletişim önemli bir yer 
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tutmaktadır. Aile içi iletişimde çocuğun birey olarak kabul görmesinin ve iletişime etkin olarak dahil 
edilmesinin benlik saygısını geliştirdiği bilinmektedir (Şahin ve Aral, 2012:56). Aile içinde eşlerin birbirleri 
arasındaki ilişkileri, anne-baba olarak çocukları ile olan ilişkileri ve kardeşlerin birbirleri ile olan ilişkileri 
böyle bir iletişim süreci içinde gelişir (Güngör Baran, 2004:34). Aile içinde iletişimin basamakları konusunda 
şu adımlardan söz edilir: ilk adım, olumlu ebeveynlerin varlığıdır; ikincisi, o ebeveynin ve eğitimcilerin çocuğa 
dönük çabası ve sabrı; sonraki en önemli adım, çocuklukla sıkı bir iletişim kurmaktır (Kilimci, 1999:11). Aile 
içi iletişimde önemli olan bir unsur ise konuşulan içeriktir. Aileler çocuklarına kendi düşüncelerini de 
aktarmaktadırlar. Bu aktarım ailelerde kız ve erkek çocuğuna göre farklılık sağlıyor bu sebeple toplumsal 
cinsiyet algısını çocuklara küçük yaştan itibaren aşılıyorlar. Aile, var olan belli bir biçimdeki cinsiyet rollerinin 
ve ilişkilerinin sonucu ortaya çıkan toplumsal cinsiyet ideolojisinin yeniden üretildiği ve geliştirildiği alanın 
maddi çerçevesini oluşturmaktadır (Dedeoğlu, 2000:141). Toplumsal cinsiyet rolleri çocuğun gelişim 
sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, toplumda var olan kadın ve erkeğe ilişkin roller çocukluk 
sürecinde aileden başlayarak toplumdaki diğer kurumlar tarafından pekiştirilmektedir. Böylece kız ve erkek 
çocuklar bu süreç içerisinde toplumun kadın ve erkeğe atfettiği rolleri öğrenirler (Uluyağcı ve Yılmaz, 
2007:141).  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

Araştırmanın Amacı  

Aile, çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çocukluk döneminde çocuğa karşı yapılan her davranışın 
etkisi olduğu gibi iletişimlerin etkisi de çok büyüktür. Çocuk yaşamı boyunca toplum içinde yer alacağından 
ailesinde gördüğü, duyduğu her durumu özümseyecektir. Çocuğun yaşı itibariyle rol model alacağı ve 
benimseyeceği düşünce yaşamını şekillendirirken aynı zamanda sosyalleştiği çevreye olan etkileri de 
değişecektir.  

Bu çalışma, aile içindeki iletişimin çocuğun suça yönelimine etki edeceği düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle araştırmanın amacı, çocukların aile içinde maruz kaldığı iletişimi sorgulamaktır. Bununla birlikte 
çocukluk döneminde olan bu iletişimin suça yönelimine etkisini incelemektir. 

  

Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu çalışma kapsamında Adana ilinde yaşayan ebeveynler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Adana ilinin 
Seyhan ve Sarıçam ilçesinde yaşayan ve 6-12 yaş aralığında çocuk sahibi ebeveynler ile görüşme yapılmıştır.  

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini ebeveynler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi Adana İlinde yaşayan ve 6-12 yaş 
aralığında çocuğu olan ebeveynlerden oluşmuştur. Toplamda on altı kadın (anne) ve on altı baba (erkek) ile 
görüşülmüştür.  

 

Veri Toplama Tekniği ve Veri Analizi 

Araştırma verileri literatür taraması ve yarı yapılandırılmış mülakat görüşmelerinden oluşmuştur. Veri toplama 
aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat ve gözlem tekniği kullanılarak nitel araştırma yapılmıştır. On altı 
anne ve on altı baba ile görüşme yapılarak toplamda otuz iki katılımcı ile görüşme yapılmıştır. Mülakatlara 
verilen cevaplara göre yaklaşık 30-40 dakika zaman almıştır. Görüşmeler not alarak gerçekleştirilmiştir. Veri 
kaybı yaşanmamasına dikkat edilmiştir. Elde edilen veriler doğrudan aktarım yapılarak açıklanarak 
değerlendirme yapılmıştır.  

 

VERİ ANALİZİ 

Araştırmaya katılan ebeveynlerin demografik özelliklerini belirlemek, diğer verilerin değerlendirilmesi için 
gerekli görülmektedir. Bu çerçevede ebeveynlerin demografik özelikleri, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 
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durumu, meslek, çocuk sayısı ve 6-12 yaş aralığındaki çocuğun cinsiyeti bilgileri etrafında belirlenmeye 
çalışılmıştır. Demografik verilere göre on altı kadın (anne) ve on altı baba (erkek) ile görüşülmüştür. On altı 
annenin yaşları 25- 40 aralığında, on altı babanın yaşları 25-45 yaş aralığındadır. Annelerin eğitim düzeyleri, 
2’si ilkokul mezunu, 6’sı ortaokul mezunu, 6’sı lise mezunu, 2’si üniversite mezunudur. Babaların eğitim 
düzeyi, 8’i ortaokul mezunu, 6’sı lise mezunu, 2’si üniversite mezunudur. On altı ailedeki 6-12 yaş aralığında 
olan çocuğun 8’i kız, 8’i erkektir.  

Ebeveynler çocukları ile iletişimi tanımlarken ve iletişimi kurduğu durumlar konusundaki soruya, çoğunlukla 
çocuklarına bir şeyler öğretebilmek amacıyla her durumda iletişim halinde olduğunu belirtmektedir. Ancak 
çalışan babaların yoğunluklarının olduğunu söyleyerek oyun oynarken sadece iletişim halinde olduğunu 
belirtmiştir. Bununla birlikte anneler çocukların eğitimini desteklemek için ders konusunda daha fazla iletişime 
girmektedir.  

Aile içi iletişimin çocuk üzerinde etkisi konusunda, anne ve babalar aile içi iletişimin çocuğa yansıması ve 
hayatına etki edeceğinin farkında olarak davranış kalıplarını belirlemektedirler. Bununla birlikte çocuk 
olduğundan dolayı bu iletişim şekline göre çocuklarının her durumda buna göre yol izleyeceğini 
düşünmektedirler.   

Aile içinde iletişiminin kız/erkek çocuğuna göre farklılığı ve tutumları konusundaki soruya anne ve babaların 
çoğunluğu farklı tutum sergilemediklerini belirtirler. Ancak örnekleriyle ve davranış şekillerine göre kız 
çocuğunun narin ve sakin bir yapıda olduğunu, erkek çocuğunun asi ve huysuz olduğunu söylemektedirler. 
Çocuklara yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında çocuk ile iletişim farklılaşarak küçük yaşta 
çocuklara bu ayrım empoze edilmektedir. Bu yüzden çocukların davranış kalıpları kendilerine öğretilen 
toplumsal cinsiyet ekseninde şekillenmektedir. Ebeveynlerin iletişimi kız/erkek çocuğuna göre değiştiği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Ebeveynler çocuk suçluluğu hakkındaki düşünceleri konusundaki soruya, bir çocuğun suçlu olmadığını 
düşünmektedirler. Bunun tek suçlusu aile olarak görülmektedir. Çocuklar saf ve temiz olarak dünyaya 
geldiklerinden ailesi ile şekillenerek suça yöneldiğini ifade etmektedirler.  

Ebeveynlere bir çocuğun “suçlu” tanımlanması konusundaki soruya aileler tarafından kabul edilmemektedir. 
Aileler çocukları eylemlerinden sorumlu tutmayarak aileyi sorumlu tutmaktadır. Suç ağır kavram olduğunu 
düşünerek çocukların hata yapabileceğini söylemektedirler.  

Suçluluğun kız ve erkek çocuğuna göre farklılığı konusundaki soruya, toplumsal cinsiyete bağlı olarak ailelerin 
çocuğun suça yöneliminin erkek veya kız çocuğunun yetiştirilmesine bağlanmıştır. Toplum tarafından kadına 
ve erkeğe yüklenen sorumluluk çocukken başlamaktadır.  

Aile içi iletişimde şiddet konusunun varlığı ve çocukların o ortamda yanlarında olup/olmadığı, tepkinin ne 
olduğu konusundaki soruya, aileler dikkat ettiklerini söylemelerine rağmen çocuğun yanında istemeden de olsa 
olduğunu söylemektedirler. Aileler dikkat etmesine rağmen çevresindeki insanlardan veya televizyon izlerken 
konuşulduğu söylenmektedir.  

Çocuklarının okulda/parkta/sokakta olumsuz herhangi bir olaya dahil olup/olmadığı ve oluyorsa nedeninin ne 
olduğu konusundaki soruya, ebeveynlerin çoğunluğu böyle bir durumun olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak 
bazı durumlarda çocuklar kendi haklarını aramak veya kavgayı ayırmak için olaya dahil olduklarını belirtirler.  

Ebeveynler çocuklarının yalan söylemesine şahit olup/olmadığı durumuna ve bu durum karşısında tepkisinin 
ilk önce çocuklarını dinlediklerini ve yanlış olduğunu anlattıklarını söylemişlerdir. Aileler çocuklarının yalan 
söyleme ihtimalini bile kabul etmek istememektedirler. 

Çocuklarının yalan söylemesi gibi bir durumda aile içinde iletişim konusuna, ebeveynler kendi aralarında 
konuşarak bir yol izlemeyi tercih etmektedirler. Orta aldıkları bu kararı çocukları ile konuşarak dikkat 
edeceklerini ifade etmektedirler.  

Çocuklarının isteklerini yerine getir(e)mediklerinde çocuklar ile iletişiminin nasıl şekilleneceği konusundaki 
soruya ebeveynler çocuklara gerekçeler sunduklarını ve bunu çocuğa kabul ettirdiklerini ifade etmişlerdir.  

Ebeveynler çocuklarında ona ait olmayan bir eşya bulduğunda veya şüphe uyandırdığındaki iletişimi 
konusuna, çoğunlukla empati yapması gerektiğine dair bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade etmişlerdir. Aileler 
bu duruma çok tepki göstereceklerini ve çocuklarının yaptığı açıklamaları dinleyeceklerini ifade etmişlerdir.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Aile, çocuğun ilk eğitim aldığı kurumdur. Ailede sevgi, saygı, güven, yardımlaşma ve işbölümü yer almaktadır. 
Çocuk yaşamı boyunca edindiği tüm birikimi hayatının her alanında kullanacaktır. Ailesinden öğrendiği ve 
duyduğu her şeyi kabullenip hayatına yön verecektir. Bu sebeple aile içinde iletişim anlaşılır olmasıyla birlikte 
nelerin söylendiği ve iletişimin sıklığı önem taşımaktadır. Çocuk toplumsallaşma sürecini aileden kazandığı 
temel roller ve davranışlar üzerinden sosyalleşir. Aile içinde var olan iletişime göre kazandığı roller, iletişim 
şekli, düşünceleri çocuğa olumlu veya olumsuz eylemlere yönlendirir. Anne ve babanın sorumluluğunun çok 
fazla olduğu çocukluk döneminde, gerçekleşen olumsuz durumlar çocukları, aileleri ve toplumu 
etkilemektedir. Ailenin etkisiyle başlayan ve sosyal çevre ile şekillenen toplumsal sorun olarak çocuk 
suçluluğunu meydana getirmektedir.  

Araştırmada elde edilen verilere göre aileler çocukları ile iletişimini çok sık kurduklarını bazı aileler sadece 
ders konusunda iyi olmaları için ve çalışma durumları sebebiyle oyun oynarken iletişim halinde olduğunu ifade 
etmektedirler. Aileler çocukları ile iletişim kurmalarıyla gelişimine katkı sağlarken iletişim sıklığı ve neler 
paylaşıldığı önem kazanmaktadır. Aileler çocuklarıyla kurduğu iletişimin hayatlarını belirleyeceğinin 
farkındadırlar. Ancak aileler kız ve erkek çocuklarına göre farklı tutum sergilemediklerini düşünmektedirler. 
Elde edilen verilere göre aileler kız ve erkek çocuğunun yapısının farklı olduğunu düşünerek çocuklarına 
cinsiyet kavramını yanlış aşılamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği çocuklara ailelerin iletişimi ile çocuk 
yaşta öğretmektedirler. Bu yüzden erkek çocuğu asi ve kavgaya meyilli olarak nitelendirilirken kız çocukları 
narin ve sakin olmasıyla kavgaya yöneliminin olmadığı düşünülmektedir. Buna ek olarak çocukların yanında 
bu iletişim modeli olarak aslında çocuklara bunu yine aileler aşılamaktadır. Aileler tarafından şiddet konusu 
geçmediği düşünülmektedir. Ama yanında bazı durumda şiddet konuşması olmaktadır. Çocuklar aile dışında 
duyduğu şiddet konuşmaları da aile içi iletişim ile önlenebilir niteliktedir. Çocuklar kavga durumunda aile 
içinde öğrendiği hak arama veya uzlaşmacı tavırları ile yer edildiği ifade edilmektedir. Aile içinde çocuğun 
ailesine yalan söylemesi aile içerisinde yalana şahit olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu durum çocuklar ile 
konuşularak çözüleceğini düşünmektedirler. Aileler çocukları ile konuşarak yanlışları düzelteceğini 
düşünmektedirler. Ancak aileler çocuğu suçlu olarak nitelendirmek istememektedirler. Çocuklar saf ve temiz 
olarak düşünüldüğü için hareketlerinden sorumlu olmadığını ve bilinçli yapılmadığı düşünülmektedir. Bu suç 
sadece ailelerinden dolayı yapıldığı ve bunun sadece hata olarak nitelendirilmesi daha doğru olacağı görüşü 
vardır.  

Sonuç olarak çocukların gelişiminde en çok katkısı olan aileler, çocuğun suça yöneliminde çok büyük etkiye 
sahiptirler. Çünkü aileler çocuklarını ne olursa olsun saf ve masum gördüklerinden dolayı suçlu olacağının 
düşüncesini barındırmazken yapılan suçun aileye ait olduğu görüşü hâkimdir. Aile içinde var olan iletişim 
çocukluk döneminde kazanılan ve hayatının her alanında bu temelde ilerleyeceğinden çocuğun suça yönelimi 
ailenin iletişimine bağlı olmaktadır. 
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden de tam bir iyilik hali olarak ele 
almaktadır. Dolayısıyla kişilerin kendilerini bedensel, psikolojik, sosyal, çevresel yönlerden de tam bir bütün 
olarak hissetmek istemesi önem kazanmaktadır. Öte yandan işbu durumun nasıl gerçekleştirileceği konusu da 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde ulaşım imkanlarının gelişmesi, bazı ülkelerde farklı tıbbi, holistik 
uygulamaların kullanılması ve ayrıca sağlık sigortası ve konaklama gibi imkanlarının sağlanması, kişileri 
başka ülkelerdeki uygulamalardan yararlanmaya yöneltmektedir. Kişilerin medikal olarak tedavi olma, 
sağlığını koruma ve kendilerini çeşitli yönlerden daha iyi hissetmek için turistik faaliyetlere katılması sağlık 
turizmini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin sağlık turizmi bakımından potansiyelini değerlendirmek 
amaçlanmıştır. Çalışmada SWOT analizinden yararlanılmıştır. Buna göre Türkiye’nin sağlık turizmi alanında 
kaliteli ve ucuz hizmet noktasında avantajları olduğunu; ancak tanıtım eksikliği yaşadığı görülmüştür. 
Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gelişime açık sektöre sahip olması önemli fırsatlarından biri iken artan 
maliyetler risklerden birini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Sağlık turizmi, SWOT analizi, Türkiye. 

 

ABSTRACT 

World Health Organization addresses the concept of health as a complete situation of kindness in physical, 
mental and social aspects. Therefore, it is important for people to want to feel themselves as a complete whole 
in terms of physical, psychological, social and environmental aspects. On the other hand, the issue of how to 
do this stiuation is also revealed. Today, the development of transportation opportunities, the use of different 
medical and holistic practices in some countries, as well as providing facilities such as health insurance and 
accommodation has led people to take advantage of applications in other countries. The participation of people 
in touristic activities in order to be treated medically, to protect their health and to feel better in various aspects 
constitutes health tourism. SWOT analysis was used in the study. According to this, Turkey has advantages in 
quality and cheap service in the field of health tourism; however, it has been seen that it lacks publicity. While 
Turkey has an open sector for health tourism, increasing costs are one of the risks. 

Keywords: Health tourism, SWOT analysis, Turkey. 

 

GİRİŞ 

Sağlıklı olma, her insanın ömür boyu arzuladığı bir değerdir. Sağlık kavramının bireysel olduğu kadar, 
toplumsal bir yönü de bulunmaktadır. Sağlık kavramı tarih boyunca çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Sağlık 
sosyolojik bağlamda ele alınırken biyolojik etmenlerin yanında, psiko-sosyal ve çevresel faktörlerin 
etkileşimine dikkat çekilir. 

Sağlık kavramı genetik yatkınlık, enfeksiyon riski gibi biyolojik faktörler yanında; yaş, cinsiyet, sosyal sınıf 
gibi sosyal ve çevresel faktörlerle yakından ilişkilidir (Barry ve Yuill, 2002: 6). Bireylerin sağlık durumları, 
nasıl bir sosyal çevrede yaşadığına, yaşam koşullarına, yaşına ve cinsiyet rollerine bağlı olarak 
şekillenmektedir. Başka bir tanımda kişilerin fiziksel, duygusal ve sosyal yönlerden uyum sağlama ve kendini 
yönetme becerisine dikkat çekilir. Buna göre sağlık, dış etmenlerden kaynaklanan değişimlere karşı fiziksel 
olarak dengede kalabilme gücünü; zorlayıcı bir durumu duygusal tutarlılıkla anlama, yönetebilme kabiliyetini; 
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gündelik hayatta, iş hayatında yapılması gerekenlerin, yapılması sosyal ve çevresel faktörlerin getirdiği tüm 
değişimlere uyum sağlama kapasitesini kapsar  (Huber vd. 2011). Sağlık olgusu fiziksel, sosyal, duygusal, 
çevresel, ekonomik, kültürel olmak üzere pek çok faktörün birleşiminden oluşmaktadır. 

Günümüzde sağlıklı olma halinin devamlılığını sağlamak adına çeşitli yollara başvurulmaktadır. Bunlardan 
biri sağlık turizmidir. Sağlık turizmi, sağlık ve turizm kavramlarını içinde barındırmaktadır. Turizm, geçici 
olarak boş zamanı olan kişinin, bir değişiklik yaşamak amacıyla gönüllü olarak evden uzaktaki bir yeri ziyaret 
etmesi” olarak tanımlanabilir (Smith, 1977’den akt. Graburn, 1983: 11). Bununla birlikte genel turizm kavramı 
ile sağlık turizmini birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü her iki alanın da ürün algısı üreticileri ve tüketicileri, 
hitap ettiği kitle farklıdır. Örneğin sağlık turizmi kapsamında tıbbi tedavi alan kişilerin deneyimleri bu alandaki 
pazarın tanıtılmasını etkileyecektir (Bennett vd., 2014: 4-5). Cohen’e göre, turizm genel olarak özgürlük ve 
zevkle ilişkilendirilirken, sağlık turizmi ise, hastaneye yatış, kısıtlama ve ıstırap imgelerini çağrıştırır (Cohen, 
2008: 24). Sağlık turizmi üzerine çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. Sağlık turizmi kavramı genel bir 
çerçevede iyileşmek, tedavi olmak veya sağlığı korumak amacıyla yaşanılan ülke içinde başka bir yere veya 
yurt dışına giderek bir süre orada sağlık hizmetlerinden yararlanma (Özcan Korkmaz ve Aydın, 2015: 69) 
olarak tanımlanabilir. Sağlık turizmi kavramına bazı tanımlamalarda en az 24 saat ve en fazla 1 yıl şeklinde 
zamanla ilgili veya çalışma veya yaşama amacı taşımama gibi içerikle ilgili sınırlamalara (Gülen ve Demirci, 
2012: 39) dikkat çekilmektedir. 

Sağlık turizmine katılım nedenleri arasında şu faktörler gösterilebilir (Gümüş ve Polat, 2012: 35-36; Eriş, 
2019):  

*Sağlık hizmetinde uzun bekleme süresini kısaltmak, 

*Yeterli sağlık kurumunun olmayışı 

*Sağlık hizmetlerinin ücretinin yüksek olması ancak beklenen kaliteye sahip olmaması 

*Sigorta kurumlarının bazı sağlık harcamalarını kapsamaması 

*Hastaların bir yandan hastalarını tedavi ettirirken bir yandan da seyahat etmek istemeleri, 

*Ülkeler arası teknoloji ve bilgi farkı 

*Sağlık personellerinin mesleki donanımı  

*Sağlık hizmeti sunan kurumların, ülkelerin bu sektörden gelir elde etmesi. 

Sağlık turizminin bu özelliklerinden hareketle, ülkelerin ekonomik gelirlerine önemli katkı sağladığı çıkarımı 
yapılabilmektedir. Dolayısıyla sağlık turizmi hizmetlerinin de bu anlamda kaliteli, beklentilere cevap verebilen 
nitelikte olması önem taşımaktadır. İşletmelerin sağlık turizmine uygunluğu akreditasyon kavramıyla 
değerlendirilmektedir. Akreditasyon ülkelerin kendi standartlarına veya uluslararası standartlara göre 
uygunluk belgesini ifade eder. Sağlık turizminde uluslararası akreditasyon önemlidir. Akreditasyon ile sağlık 
hizmetlerinin kalitesi ve verimliliği arttırılabilir, maliyetleri azalır, kurumsal imaj güvenilirlik kazanır, nesnel 
bir şekilde ölçme ve değerlendirme gerçekleşir ve aynı zamanda çalışanlar açısından da işten memnuniyet artar 
(Gümüş ve Polat, 2012: 38). 

Türkiye sağlık turizminde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin sağlık turizminde tercih edilmesinin nedenleri 
arasında dünya ölçeğinde kalitede hizmet sunarken ücretlerinin uygun olması, hastaların tedavi için uzun süre 
beklemek zorunda kalmaması, kişiye özel tedavi imkanlarının olması, termal kaynaklarının çeşitliliği ve tüm 
bu sağlık etmenlerinin yanında zengin bir kültürel mirasa sahip olması gibi faktörlerden söz edilebilir (USHAŞ, 
2022). 

Sağlık turizmi çeşitleri arasında medikal turizm, kaplıca turizmi, wellness turizmi ve ileri yaş ve engelli turizmi 
(Yirik vd. 2015: 10-12) gibi çeşitleri yer alır. Medikal turizm, tedavi ya da cerrahi müdahale amacıyla 
gerçekleşir. Örneğin kozmetik cerrahi, kardiyoloji, ortopedi, çeşitli kilo sorunlarıyla ilgili bariatrik cerrahi, tüp 
bebek, organ nakli, göz ve diş hastalıkları, tanı koyma ve checkup işlemleri (Lunt ve Carrera, 2010: 29) bu 
kapsamdadır. Türkiye, medikal turizm alanında coğrafya açısından önemli bir avantaja ve mükemmel tesislere 
sahiptir. Donanımlı sağlık personeli sayısı oldukça yeterli, tedavi yelpazesi geniştir. Ayrıca Türkiye, özellikle 
çocuk cerrahisinde dünyada sayılı ülkeler arasında bulunmaktadır (USHAŞ, 2022). 
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Termal veya kaplıca turizmi, termal su, içme, solunum ve çamur banyosu gibi çeşitleri yanında, iklim, fizik 
tedavi, rehabilitasyon gibi destekleyici tedavileri kapsar (Özcan Korkmaz ve Aydın, 2015: 76). Türkiye, 
volkanik ve tektonik bakımdan aktif alanların geniş yer kaplamasından dolayı jeotermal kaynaklar yönünden 
zengindir. Dolayısıyla kaplıca turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir (Akbulut, 2010: 38). 

Wellness turizminde “wellness” kavramı; beden, ruh ve zihin sağlığını hem dengede tutmasını sağlamak hem 
de artırmaya yönelik yaşam tarzı felsefesidir  (Güleç, 2011:8). Wellnes turizmi hastalık sonrası rehabilitasyon 
dönemlerinde destekleyici olarak kullanılır. Ayrıca kaplıca ve SPA turizmi ile birlikte anıldığı da 
olabilmektedir. Wellness turizminin, toplam turizm pazarı içindeki payının %9 büyüyeceği; bu büyümede 
Türkiye ve Rusya’nın en fazla payi alacagi tahmin edilmektedir (Bölüktaş, 2020).   

Yaşlı ve engelli turistlerin bakım ve rehabilitasyonu yapılması amacıyla bakım evlerinde eğitim almış 
sertifikalı personel tarafından yapılan uygulamaların tamamını ifade eder (Özer ve Sonğur, 2012: 72). Dünyada 
sağlık turizmi içinde ileri yaş grubundakilerin ve engellilerin payının ne kadar olduğu tam olarak 
bilinmemektedir. Bununla birlikte Türkiye yaşlı ve engelli turizmi açısından cazibe merkezi olabilecek 
potansiyele sahiptir (Bölüktaş, 2020). 

Türkiye’nin sağlık turizminin çeşitleri olan medikal turizm, kaplıca turizmi, wellness-spa turizmi, yaşlı ve 
engelli turizmi alanlarında halihazırda önemli bir konuma sahip olduğu gelecekte de gelişime açık 
potansiyelinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ülkemiz açısından sağlık turizminin potansiyeli SWOT 
analizi (Teoli vd., 2019) bağlamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’nin sağlık turizmi 
açısından  

a) güçlü yönleri,  

b) zayıf yönleri,  

c) fırsatları 

d) tehditleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışma betimsel düzeyde bir 
araştırmadır. Betimsel araştırmalarda mevcut durumun önceki duruma ilişkin çalışmalarla ele alarak açıklar 
(Büyüköztürk vd., 2010). Çalışmada SWOT analizinden yararlanılmıştır. 

SWOT analizi bir kuruluşun rakipleriyle nasıl karşılaştırıldığını değerlendirmek için kullanılan bir analizdir. 
Analizin kurucusu olarak 1960'larda Albert Humphrey'in çalışmalarına atıf yapılmakla beraber, bu konu 
belirsizliğini korunmaktadır. SWOT Matrisi olarak da bilinir (Teoli vd., 2019). SWOT analizi kullanımının 
sade ve akılda kalıcı olması, stratejik planlamaya ve beyin fırtınasına uygun özellikleri sayesinde pek çok kişi 
ve işletme tarafından tercih edilmektedir (Helms ve Nixon, 2010: 216). 

SWOT analizi, Strenghts, Weaknesses, Opportunities ve Threats kavramlarının kısaltılmışını ifade eder. 
Türkçe’de Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler kavramları ile karşılığını bularak GZFT analizi 
olarak da kullanılmaktadır. 

SWOT→ GZFT 

Strenghts → Güçlü yönler 

Weaknesses → Zayıf yönler 

Opportunities → Fırsatlar 

Threats→ Tehditler 

Kavramların içeriğine bakıldığında, “güçlü yönler” bir işletmenin veya bir kurumun rekabete karşı avantaj 
sağlayan yönünü ifade eder. “Zayıf yönler” ise ayı varlığın rekabet ortamında dezavantajlı taraflarını temsil 
eder. "Fırsatlar", işletmeye fayda sağlamak için kullanılabilecek daha geniş çevredeki gerçeklerdir. Öte 
yandan, "tehditler" daha büyük çevredeki gerçeklerdir ve bu durum işletme için sorunlara yol açabilir (Teoli 
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vd., 2019). Bu çalışma kapsamında ise Türkiye’nin sağlık turizmi açısından potansiyeli çeşitli kaynaklardan 
hareketle SWOT analizi yapılmaktadır. 

 

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ 

TÜİK verilerine göre, 2021 yılının son 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye’yi tercih eden turist sayısı 
370 bin 335 ve elde edilen gelir 704 milyon 261 bin dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Sağlık hizmeti almak üzere 
Türkiye’ye gelen turistlerin en çok tercih ettiği alanlar saç ekimi, estetik, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve 
tüp bebek tedavisi olmuştur. Yurt dışından gelen turistlerin % 70’ini Avrupa ve % 30’unu Orta Doğu ülkeleri 
oluşturmaktadır. Sağlık turizmi 2019 yılında en büyük başarısını yakalamıştır; ancak 2020’de pandemi 
nedeniyle gerileme göstermiştir. 2022’de yeniden büyümeye devam etmektedir (URL-1). 

 

Türkiye Sağlık Turizminin Güçlü Yönleri 

*Sağlık hizmetleri diğer ülkelere kıyasla daha ucuzdur.  

*Hastanelerin yatak kapasiteleri ve hekim kaliteleri yeterlidir. 

*İnsan kaynakları niteliklidir. 

*Sağlık turizmine uygun kaliteli otel sayısı fazladır (Gülen ve Demirci, 2012: 157). 

*Hastanelerde dil bilen personel sayısı artmaktadır. 

*Coğrafi açıdan Asya ve Avrupa ülkelerini birbirine bağlamaktadır (Tengilimoğlu ve Balçık, 2009: 69).  

*Sağlık turizmi açısından coğrafi zenginliğe sahiptir. 

*Her çeşit sağlık turizminin uygulanmasına imkan bulunmaktadır. 

 

Türkiye Sağlık Turizminin Zayıf Yönleri 

*Sağlık turizminde hizmet standartları net değildir. 

*Sağlık turizmi alanında kayıt altına alma ve denetleme sistemi mevcut değildir.  

*Sağlık personelinin ve hastane yöneticilerinin uluslararası sağlık mevzuatı ve hasta hakları konusunda 
bilgileri yetersizdir  (Şahin ve Şahin, 2018: 295). 

*Pazarlama stratejilerine yeterince önem verilmemektedir. 

*Tanıtım yetersizliği bulunmaktadır. 

*Sağlık turizmini destekleyen kuruluşların yetersizliği söz konusudur. 

*Sağlık turizmi işletmeleri arasında işbirliği eksikliği mevcuttur. 

 *Sağlık Bakanlığı il veri paylaşımında bilgi sistemleri eksikliği görülmektedir (Omay ve Cengiz, 2013). 

 

Türkiye Sağlık Turizminin Fırsatları 

*Dünyada hızlı büyüyen pazarlardan biridir. 

*Sektörün büyümesi yeni istihdam alanları açmaktadır. 

*Yeni yatırımlara imkan sağlamaktadır. 

*Bölgesel bir aktör konumundadır (Gülen ve Demirci, 2012: 159). AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlar 
Türkiye’deki doktorlara ve hastanelere güvenmesi fırsat yaratmaktadır (Tengilimoğlu ve Balçık, 2009: 70). 
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Türkiye Sağlık Turizminin Tehditleri 

*Sağlık turizmi küresel krizden çabuk etkilenen bir yapıysa sahiptir. 

*Komşu ülkelerde siyasal istikrarsızlık risk oluşturmaktadır.  

*Havayolu şirketlerinin hasta taşıma konusunda hazırlıklı değildir (Şahin ve Şahin, 2018: 297). 

*Profesyonel doktorlar özel sağlık sektörünü tercih etmektedir 

*Yurtdışından bulaşıcı hastalık yayılma ihtimali mevcuttur (Özcan Korkmaz ve Aydın, 2015: 138). 

*Doğal afetlerin yaşanma riski her zaman mevcuttur. 

*Rakip ülkelerin tanıtım faaliyetlerini güçlendirmektedir. 

*Sağlık hizmetlerinin maliyetleri yükselmektedir (Gülen ve Demirci, 2012: 160). 

Türkiye’nin sağlık turizmine ilişkin tüm veriler ışığında Şekil 1’deki değerlendirmeye ulaşılmıştır. Buna göre, 
Türkiye’nin sağlık turizminde önemli güçlü yönleri arasında kaliteli ve ucuz hizmet, yeterli sayıda ve nitelikte 
tesisler, gerek turizm tesislerinde gerekse sağlık alanında donanımlı profesyonel personelin mevcudiyeti, 
coğrafi ve kültürel zenginlikler öne çıkmaktadır. Ancak Türkiye pazarlama stratejilerini kullanma, etkili 
tanıtım faaliyetleri yürütme konusunda yetersiz kalmaktadır. Alandan elde edilen verilerin bilgi sistemleri 
kullanılarak gerek Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerekse diğer işletmelerle işbirliği geliştirme hususunda 
eksiklik ortaya çıkmaktadır. Sağlık turizminin büyümekte olan bir sektör olması, yatırım ve istihdam 
olanaklarını da elverişli kılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda 
olması ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sağlık turizmi hizmetlerinde Türkiye’yi tercih ediyor 
olması önemli fırsatlardandır. Öte yandan aynı coğrafyayı paylaştığımız diğer ülkeler çeşitli yönlerden risk 
faktörü olabilmektedir. Ayrıca küresel ekonomik kriz, giderek artan maliyetler alanda donanımlı personelin 
beyin göçüne yol açabilmektedir. Elbette bu çekirdek tablo diğer çalışmalarla değiştirilmeye, 
zenginleştirilmeye açıktır. 

 

Şekil 1. Türkiye Sağlık Turizminin SWOT Analizi 
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•Artan maliyetler
•Bölgesel istikrarsızlık
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye coğrafyası, tesisleri ve nitelikli personel kaynakları açısından sağlık turizminde önemli bir potansiyele 
sahiptir. Bu potansiyeli daha da ileriye götürmek için uygun olabilecek önlemlerin alınması önem taşımaktadır. 
Öncelikli olarak Türkiye’nin sağlık turizmine yönelik tanıtım reklamlarına önem vermesi öne çıkmaktadır. 
Hem yurt içinde hem de yurt dışını kapsayacak ve koordineli biçimde hareket eden tanıtım ofislerine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Türkiye medikal turizm, kaplıca turizmi, wellness-spa turizmi gibi alanlarda halihazırda önemli kapasiteye 
sahiptir. Bununla birlikte medikal turizm açısından diğer sağlık kurumlarının genel bir taraması yapılarak 
akreditasyon eksiklikleri tamamlanabilir. Kaplıca, wellness ve spa turizmi açısından potansiyeli henüz 
keşfedilmemiş yerler olabileceğinden ülke genelinde sağlık turizmine uygun kaynaklar araştırılmalı ve uygun 
kaynaklar hizmete sunulmalıdır. Daha ileri yaş grubunu oluşturan nüfusun, toplam nüfus içinde oranı gerek 
ülkemizde gerekse dünya genelinde artmaktadır. Dolayısıyla bu yaş grubundaki kişilerin ihtiyaçlarını 
gidermeye uygun sağlık hizmetlerinin sunulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında çeşitli engeli 
olan ve tüm dezavantajlı gruplardan kimselere yönelik sağlık hizmetlerinin varlığı toplumun tamamına 
ulaşılmaya çalışıldığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Türkiye fırsatları değerlendirdiği takdirde sağlık turizmi açısından önemli konuma ulaşacak düzeydedir. Tüm 
bunların ötesinde günümüzde sağlığın kapsamı çok daha geniş bağlamda ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
bireylerin kendilerini sağlıklı, zinde, iyi hissettirecek her türlü imkanların sağlanması günümüz toplumları 
açısından kaçınılmazdır. 
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ABSTRACT 

The main goal expected from the International Tourism industry, which is one of the indispensable activities 
for the macro-economy of the countries is to increase the number of possible tourist arrivals and the tourism 
revenue to be obtained. The realization of these goals depends on the effective and smooth functioning of 
Revenue Management in the financial management, which is one of the important parts of the organizational 
structures of the tourism & travel industry, until recently, western researchers focused on the airlines and 
accommodation sectors and relatively ignored travel agencies in their studies on revenue management. In our 
country, except for one, we did not find any article on revenue management in terms of travel agencies. This 
study aims to examine the basic developments of revenue management, plan and implement strategies that can 
be used, and evaluate the necessary performance metrics to achieve revenue and profit maximization in the 
travel agency business. Our questionnaire format was prepared according to the scope of the field study for 
many senior managers of travel agencies in various categories located in Istanbul. The obtained data were 
tested with Kruskal-Wallis’s analysis, whether revenue management was known or not, what extent was used, 
and it has been determined whether the efficiency was obtained from the applications. In the conclusion part, 
necessary evaluations were made.   

Keywords: Revenue Management, Travel Agencies, Statistics, Kruskal-Wallis Analysis, Performance 
Metrics,  

 

1. INTRODUCTION  

As in every commercial business, the primary goal of travel agencies which are one of the main stakeholders 
of the tourism industry is to create strategies that will optimize forecast demand and increase revenue and 
profit maximization. According to the data of the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, 
there are around 12.000 certified travel agencies in our country. As it is known, most of this number consists 
of small and medium-sized agencies working on a commission basis, while a minor percentage is taking risks 
bringing tourists to the country and partially sending groups abroad are composed of large agencies and tour 
operators.  

The main income sources of travel agencies are generally hotel room and air ticket sales, package tours, 
meetings, congresses, conference organizations (MICE), car rentals, insurance services, aircraft rental, 
(chartering), etc. Travel agencies obtain their revenues offline or online through distribution channels such as 
B2B or B2C (Mengü, 2018:378-379). 

The advancements in information and communication technologies (ICT) have created a very fast revolution 
in all industries and the tourism industry as well. Accordingly, businesses must change their management styles 
(Song, 2012:99). Among these changes the Revenue Management concepts of importance and necessity are 
understood by many businesses and constitute the tourism industry. In this context, as shown in this study, it 
is possible for travel agencies to compete in the market and to carry out their business successfully, by applying 
revenue management within the scope of effective finance and cost management systems. 

As a result of the developments in ICT, especially airlines and hotels instead of working with travel agencies, 
benefiting from their web, online, or global distribution systems and they are generally reaching final 
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consumers directly. For this reason, agencies should try to create value in their products by using revenue 
management approaches. (Mengü, 2018:144)  

“Revenue” and “Yield” managements cannot be fully distinguished by many tourism enterprises. In the 
accommodation (hospitality) sector the yield management is based on room sales only. In this sector, in 
addition to yield management, benefits from restaurants, bars, health clubs, spas, pool sales, room service, and 
meeting room use are revenue management examples. In the travel agency sector, the yield management is 
room and airline ticket sales only. In this sector, in addition to yield management, activities from tours, 
transfers, exclusive services, and tailor-made solutions provided to the customers are an example of revenue 
management. Thus, in the tourism industry revenue management has evolved from yield management (Kimes 
& Schruben, 2002: 111-120). 

Travel agencies should offer the right product to the right customer by applying the right pricing strategies 
through revenue management approaches. (Smith, Leimkuhler, and Darrow 1992:8). The essence of this 
concept is to understand customers' perceptions of product value and determine the prices of products properly 
to present to different customer segments (Horner&Swarbrooke, 2016:3). Travel agencies generally must work 
on credit instead of a cash basis as a requirement of the tourism business. For this reason, it is necessary to 
implement a healthy payment system that concerns revenue management. They must establish a credit system 
based on well-known finance methods or trust, both in the international and domestic markets. Any cash flow 
must be able to process accurately and on time. 

This study is one of the first researches in the tourism industry literature in Turkey. The current study mostly 
seeks the factors affecting revenue management, general pricing approaches and strategies, breakeven point 
analysis and financial performance metrics to be used in the travel agency sector. On the other hand, a 
questionnaire format was prepared within the scope of the field study and sent to 250 travel agencies located 
in Istanbul, responses were received from 168 agencies. In addition to the analysis of the findings, necessary 
evaluations were made in the conclusion part. 

 

2. LITERATURE REVIEW 

As mentioned in this study, regarding revenue management (RM), researchers have been focused on the 
airlines and accommodation sectors, relatively ignored travel agencies. In this regard, we reached some 
internationally published articles, and on a national basis regarding the subject in Turkey, we found only one 
article. 

Regarding international articles, the first article was named “Implementing RM for travel agencies” (Chan & 
Guillet, 2015:2). This study indicates that the tourism sector shares traditional RM, such as airlines and hotel 
industries, and travel agencies have the potential to enhance revenue by applying various RM techniques. The 
study’s result revealed that travel agencies have limited knowledge of RM, limiting themselves to profit 
maximization alone. While professional interviewers were involved large-scale travel agencies could apply 
RM in Hong Kong.  We are totally agreed above results, however, in our current study, we are focused on 
factors affecting RM approaches with all their dimensions in detail. Besides we indicated the importance of 
general pricing approaches and strategies, product differentiation & price discrimination, and how travel 
agencies develop themselves by using several financial performance metrics with samples. 

Regarding RM another article was “Connecting Search Marketing to Hotel Revenue Management: Conjoint 
Analysis as a Methodology to Evaluate the Optimal Online Travel Agency Commission Fee” (Jean-Pierre I. 
van der Rest et al, 2016).  In this study, the authors indicate A growing amount of travel is booked through 
third-party Internet booking sites where the booking commission the hotels are charged is subject to negotiation 
and demonstrate how to quantify the value of the placement on the third-party search results page, and thus 
point out how to assess the appropriate placement associated fee taking the benefit of this position into account. 
In this context, in our study as a result of the development in ICT due to the equality of the opportunities among 
the stakeholders in the tourism industry, it emerges that travel agencies especially those facing difficulties in 
this area need to create value in their products and services offers and how to use distribution channels 
effectively.  
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The third international study we encountered about RM was “Potentiality of Implementation of Revenue 
Management Techniques in the Travel Agency Operations” written by (Wijesekara, et al, 2017). The Key 
objectives of the study include examining travel agents ‘perception of Revenue Management applications in 
the travel industry, examining the nature of RM practices of travel agencies, and identifying the barriers to RM 
implementation in Sri Lankan travel agencies. Also, the sample of 13 travel agencies from Colombo district 
was selected for the study based on the purposive sampling technique. The structured interview method was 
applied to investigate perceptions, the potentiality of the implementation as well as barriers to implementation. 
Results of this study show that, Sri Lankan travel agencies are not familiar with the term RM and have limited 
knowledge about RM approaches. Based on the findings, researchers recommended improving the knowledge 
of RM approaches, benefits, and application of RM approaches among Sri Lankan travel agencies. As 
mentioned in our study, using Kruskal – Wallis test on the sample of 168 travel agencies from different 
categories in Istanbul as a participant, meanwhile, to understand RM in travel agencies, the high-income level 
determines the direction of this issue.  

Regarding national research for RM in travel agencies in Turkey, only one article was found in the chapter of 
the book under the name Travel Agency and Tour Operators, Principles and Management (Demir, 2017:190-
200). The author shortly indicated the concept and development, conditions, and strategies of RM. Besides, he 
briefly covered “Income Increasing Strategies, Cost Reducing Strategies, Positive and Negative Aspects of 
Revenue Management.” While we appreciate this study, our explanations mentioned above are still alleged.  

 

3. FACTORS AFFECTING REVENUE MANAGEMENT 

In practice, the factors affecting revenue management in travel agencies are discussed and listed below.  

3.1. Costs 

In all commercial enterprises, costs are the starting point of any product. General approaches and pricing 
strategies of touristic products, which is an important element of revenue management, primarily depend on 
knowing the total cost of the production. There are different classifications regarding product costs in the 
industries. In this context, it is generally classified as fixed and variable costs related to production volume, 
direct and indirect costs according to the loading of products, controllable or uncontrollable costs according to 
responsibilities, raw material expenses and worker wages according to their types, purchasing and production 
costs according to their functions (Ayaz& Akay, 2016: 93-96; Mengü, 2021: 28-29). 

The importance of fixed and variable costs emerges in the calculation of product costs in travel agencies’ 
operations. For example, in the planning of package tours or city tours, the increase or decrease in the number 
of participants should be determined by fixed and variable costs depending on the tour length. (Buttle, 1992: 
237; İçöz, 2001: 313; Bhatia, 2012: 117-122). 

3.2. Product  

Although in the modern sense the principles of marketing seem to be the same, however, the characteristics of 
the tourism products are different which are Intangibility, heterogeneity, perishability, inseparability, and lack 
of Ownership (Robinson, 2009:4).  

In this context, the main features of tourism products are invisible, untouchable, and cannot be stored. Every 
product has a life cycle in the market and consists of four phases. The longer the lifespan, the more accepted 
the product by consumers. These stages are, Introducing the Product to the Market, Growth, Maturity, and 
Decline (Kotler, Bowen, and Baloğlu, 2017:256; Uygur, 2007:256). 

In any case for a longer life of the product, the agency should make some touches to the product. So that the 
product can remain in the market for a longer period such as successful advertising campaigns, when necessary 
reducing the price, adding value to the product, making a new addition to the tour packages, branding, and 
using the latest ICTs (Mengü, 2018:297) 

3.3. Consumers and Segmentation 

Consumer behavior in travel agencies also forms the basis of all marketing activities carried out to promote, 
develop and sell tourism products. These behaviors can be expressed as the sum of the actions, such as attitudes 
and decisions of choosing, purchasing, and consuming touristic products and services and the reactions of post-
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consumption consumers (Beech, Chadwick, 2005:24-26). Considering the effectiveness and efficiency of 
marketing activities in tourism, it is necessary to know well what affects consumers' decisions to purchase 
tourism products. The problem with the academic discipline in consumer behavior is that although many 
consumer behavior models have been developed, little empirical research has been done to test these models 
against actual behavioral patterns (Horner &Swarbrooke, 2016:3). Travel agencies should be well-equipped 
based on countries or regions in which periods potential tourists can travel, their estimated payment power, 
destination selection, length of stay, attraction centers, and all other issues related to the destination.  

Travel agencies should work on customer segmentation by dividing each tourism market into segments. In this 
context, among the factors that should be considered especially in package tours prepared by the agencies, 
product differentiation should be made for instance according to the age, gender, education, occupation, and 
income levels of the customers within the scope of demographic segmentations (Mengü, 2018:317). 

3.4. Timing and Channel Management  

The right time and the efficiency and expansion of commercial distribution channels in the tourism and travel 
industry is an imperative step towards growth. With the use of new communication technologies, strong 
partnerships and effective business relationships are emerging among international enterprises. No matter how 
well-crafted, planned, and perfect the product is, in most cases, distribution decisions underlying marketing 
success or failure (Page & Connell, 2009: 340-342). No matter how advanced the production methods are; if 
the distribution channels do not work effectively, the agency is greatly affected by the correct functioning of 
the channels and it becomes difficult to hold on the market (Mengu, 2020: 155). 

In the tourism industry, hospitality and airline companies offer their products to travel agencies as B2B in 
return for a commission or special agreement and they also try to reach consumers directly on a B2C basis by 
using their hosting websites or global distribution systems. Travel agencies themselves try to create demand 
to reach customers either online as B2B or B2C or offline by adding worth to the main products they obtain 
from distributors. Of course, the agencies try to highlight the hotels with which they have special agreements 
and work for a long time more in their sales. Thus, agencies meet long-term demands through distribution 
channels, try to prevent revenue leaks, and provide the right reconciliation. Developments in new technologies 
offer equal opportunities to all stakeholders in the tourism industry (Middleton & Clarke, 2002:158-159). For 
this reason, travel agencies must use new intermediary formats such as cyber intermediaries, e-agents, and 
virtual travel agencies, as well as their ability to create value in their products. 

Market penetration guides the expansion and contraction of a company in time. For this, some methods such 
as product pricing increasing marketing communication or tracking customer loyalty and making discounts in 
the market can be applied (Ujma, 2001:33; Page & Connell, 2009: 340-342). 

3.5. Pricing 

Pricing is the most important factor affecting revenue management. Price is the pre-designed value for 
purchasing the product or service offered to consumers. It triggers perceptions of attraction or withdrawal by 
revealing the quality of the tourism product and its position in the market segment of potential customers. The 
price must match the value of the product offered, otherwise, the consumer will make his choice on the products 
of the competitor. Pricing is not only a decision variable in the tourism industry, but it is also the most 
significant, effective, critical, and reliable one. Pricing is the most adjustable of all decision variables of any 
business.  

3.5.1 Various Aspects and Dimensions of Pricing 

Considering the importance of the pricing factor, which is among the components of revenue management in 
travel agencies, the subject should be examined in terms of various aspects and dimensions as seen below. 
(Mengü, 2021:231-250) 

a) Agency's Goals: Travel agencies must apply different pricing strategies in product and service prices 
according to their short, medium, and long-term goals. Tourism pricing has a very complex structure, and it is 
of great importance at what level the pricing will be determined. For this reason, to reach the rational pricing 
target, issues such as the level of demand in the market, the seasonal variability of the product, consumer 
preferences, the degree of competition, and reactions of the competitors to the price to be applied and the 
correct cost calculations should be considered. (Dwyer, Forsyth, and Dwyer, 2010: 228). The agency's products 
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must have a distinctive feature. A standard product without distinctive features cannot achieve the desired 
success in terms of pricing.   

b) Market Structure and the Agency's Position in the Market: The market structure changes according to 
the agency's competitive power. In general, three different types of markets. The first of these is a perfect 
competition or free competition market and the others are monopoly and oligopoly markets (İçöz, 2001: 319). 
Generally, small, and medium-sized agencies operate in a competitive market. 

Monopoly market practice in tourism is quite common among tour operators both in national and international 
markets. For example, if an agency is dominant in a certain touristic product or destination, it can get very 
special (exclusive) prices from both the airlines and hotels. In this regard, most of the agencies generally try 
to send their customers through the monopolistic tour operator in the destination (Palmer, 2004:310). 

In the oligopoly tourism market, a small number of travel agencies with equal power dominate the market. It 
is very difficult for a new agency to enter the oligopoly market. Agencies operating in the oligopoly market 
must closely follow each other's tour sales amounts, promotion activities, and price policies (Lancaster, 
2001:43-44). 

Besides in the oligopoly market, depending on their power, these agencies may implement strategies such as 
product differentiation or segmentation in the market. As the competitive pressure on leading agencies in 
oligopoly markets increases, small and medium-sized agencies become more dependent on their pricing 
strategies (Palmer, 2004:309). 

c) Price Discrimination: Different consumers react differently to different prices. For this reason, agencies 
use price elasticity methods. To maximize the profit, the agency offers the same product to different consumer 
groups in a single market by applying different prices. For example, on tours more affordable prices can be 
offered for students, large meeting groups, or retirees.  

d) Cost Structure of the Agency: Travel agencies must first calculate the cost of any touristic product they 
offer to the market. Being strong in the market and using the supply chain effectively means that an agency 
can reduce product and service costs. In this case, the fixed and variable costs of the agency should be well 
examined and shaped in a way that maximizes profit. By using breakeven point analysis.  

e) The Seasonality of Tourism Demand: Tourism products are generally seasonal. Travel agency activities 
are intensive, especially at certain times of the year. Since mass tourism increases during these periods, it 
becomes difficult to find rooms in hotels and seats on airplanes. For this reason, strong agencies take risks and 
make exclusive deals with hotels and airlines before the season and buy block rooms or seats.  

f) Existence of Capacity Constraints: Problems arising from capacity constraints are frequently experienced 
in tourism. Agencies must make the most accurate estimates of supply capacity. The issue is not only the use 
of the available capacity but also the correct pricing. Travel agencies, especially in high seasons such as 
Christmas, National holidays, and half-year terms for students, according to the number of package tour 
participation, the room reservations they get from the hotels, and the blocked seats they supply from the planes 
are insufficient.  

g) Perishable Nature of Tourism Products: Many tourism products are not durable against time and cannot 
be stored. Travel agencies under this pressure must reduce prices to encourage sales before the day or hour of 
use. For example, last-minute price changes or staying 3 nights, and paying for 2 nights in individual sales are 
methods to be applied. 

h) Variability in Exchange Rates: Variability in exchange rates causes fluctuations in consumer behavior 
and decisions of the firm managers as well as product pricing. This situation can be considered from two 
perspectives. For example, the depreciation of the Turkish Lira against the Euro or USD may increase the 
touristic demand for Turkey. On the other hand, Turkish tourists who wish to go abroad will be affected. 

3.5.2. General Pricing Approaches in Travel Agencies 

A travel agency should consider external factors as well as internal factors when determining product prices. 
First of all, the possible reactions of competitors' pricing practices to an agency's pricing movements are one 
of the other important external factors affecting the price decision. Apart from that, economic factors such as 
inflation, sudden revivals in the market, or economic recession, and the interest rate decisions taken by the 
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government closely affect the pricing. The macroeconomic effects listed above on an agency create serious 
pricing pressure.  

A travel agency's product pricing occurs somewhere between levels that are too low to generate a profit and 
too high to generate enough demand. The cost of the product constitutes the base of the price to be determined. 
The agency must consider competitors' prices and other external and internal factors to find the best price 
between these two extremes. Agencies evaluate these factors and determine the general pricing approaches 
shown below (Kotler, Bowen, and Baloğlu S, 2017: 302-303). 

a) Cost-based pricing: Cost-based pricing method is the simplest and most popular form of pricing. Since the 
cost is determined within the agency itself, it is easier to calculate. Cost-oriented pricing is based only on 
production costs. (Karahan M. 2014:86) The sales price is determined by adding an appropriate profit rate 
(Markup) to the product cost. The rate of profit must be reasonable and competitive (Beech & Chadwick S, 
2006:163). Any pricing method that ignores current demand and competition cannot achieve success. The 
application of a very high-profit rate on the cost of a touristic product is not realistic. In our opinion, the rate 
of profit added to the cost should be varied between 5% and 25% depending on the market conditions and 
competitive power of the agency. Generally, large-scale agencies use break-even analysis to determine desired 
profit, as discussed in this study. 

b) Pricing by value: It is based on customers' perception of value towards the product, not on the agency's 
product cost. Before the marketing program is determined, price is evaluated along with other marketing mix 
variables. The agency considers the non-price variables in the marketing mix to create the perceived value in 
the mind of buyers. For example, when a MICE program is examined, factors such as the type of 
accommodation, quality, proximity, distance to the city, open buffet or fixed menu meal preferences, 
beverages, and the meeting room are taken into account. As a result, the agency can provide price the product 
according to the value and financial power of the customer (Mengü, 2018:247-253). 

c) Competitive pricing: Competitive pricing strategy does not consider product cost or customer demand. 
Agencies try to re-establish product prices by largely following the prices applied by their competitors. A travel 
agency may charge the same, more or less than its competitors' price, depending on the market situation. Some 
agencies generally try to keep their prices fixed because it is very difficult to be price elastic against competitors 
(Palmer, 2004:325). 

In the international competitive environment, since the agencies operate under the conditions of monopolistic 
competition and oligopoly to a large extent, they should apply product differentiation based on the cost 
structures of the market and pricing strategies. For example, agencies working in the Middle East market apply 
different prices between Gulf countries and North African countries (Mengü, 2021:236-241). 

3.5.3. Pricing strategies 

There are different pricing strategies in the travel agency business. It is useful to consider them in terms of 
new and existing products. 

3.5.3.1. New product pricing strategies:  

New product pricing strategies are penetration pricing. It is a pricing method applied by agencies who want to 
enter a certain tourism market for the first time (Kotler, Bowen, and Baloğlu S, 2017: 307). Market skimming 
pricing. It is a pricing strategy that tries to capture consumer preferences who are ready to overpay (Hollensen, 
2004, 499-500). High pricing may not attract competing agencies at first, but later, a few may want to bring 
the same product to the market. (Lancaster & Massingham, 2001: 226) Prestige pricing. The cases where the 
new products or services offered by the agency to the market are of luxury quality leading to high prices. 
(Kotler P, Bowen J.T, Baloğlu Ş, 2017: 306-307)  

3.5.3.2. Current product pricing strategies: 

Existing pricing strategies are cost leadership, retrospective, privileged and dynamic pricing (Evans et al., 
2003: 229; Mengü, Ertuğral, and Gedik, 2018: 35; İçöz, 2001: 339).  

3.5.3.3. Product differentiation and price discrimination 

For travel agencies to develop and earn optimum revenue, they should try to differentiate their products and 
product pricing compared to their competitors. 
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a) Product differentiation:  Travel agencies need to acquire new customers other than their existing 
customers. This is a common strategy of both decision-makers at the destination and travel agency managers 
that can be achieved through better product performance and a higher perception of the customer (Fyall & 
Garrod, 2005:230). Product differentiation can create market power and in time can be very successful in 
creating customer loyalty, especially when combined with branding and acceptable pricing. The agency can 
focus on the same geographical region, on a certain customer segment, or on the same type of product for a 
long time, and profit from it (Drummond & Ensor, 1999: 141). In this context, it is possible to develop and 
differentiate by preserving the basic features of existing products through the innovation process. (Mengü, 
2021: 234). 

The authors developed eight combination strategies according to consumers’ perception of the price and the 
value of the products. These combinations are (Dwyer, Forsyth, and Dwyer, 2010:232):  

- Low price / low value (No frills): It is based on cost leadership in the market. For instance, an agency carries 
passengers on low-cost (LCC) airlines.   

- Low prices: Profit margins are low. Agencies need to apply small tactics to attract customers. For example, 
three days stay, and two days’ pay.  

- Mixed (Hybrid) or Low price / high value: The production cost is low but has high value for the customers. 
So, the consumers may find the holiday package attractive. 

- Differentiation: It is based on standard price with high value. For example, in practice agency provides 
higher-level rooms (upgrades) in hotels.  

- Focused Differentiation: It is based on high price / high value. The agency can host customers in ultra-
luxury hotels. 

- Increased price / standard value: This combination can allow a higher sales margin. But, if the customer 
finds that the amount, he paid for the touristic product is high, then the agency may face losing customers. 

- Increasing price / low value: This combination is applied if the agency is in a monopoly position in the 
market. The price is high, the product value is low. It is very difficult for the other agencies to sell such 
products. 

- Standard price / low value: The product may seem attractive to the customer at first, and complaints may 
arise after the touristic product is tried. This type of combination should be fully and accurately explained to 
the customer in advance. 

The eight different strategies mentioned above are evaluated and implemented in tourism and by travel 
agencies in the markets. However, in our opinion, the last three combination strategies are risky for travel 
agencies. 

b) Price discrimination: In the application of the tourism industry, charging different prices for the same or 
similar products is based on customer requirements and payment. Different price flexibility emerges in the 
demand for the product in each customer segment. In this way, travel agencies will be able to generate more 
consumer surplus and, as a result, additional sales profit by selling more, and revenue management will be 
provided. This type of pricing discrimination is quite common in the travel agency business. To be successful, 
agencies have to fulfill three conditions. The first is in general the agency should have the power to set prices. 
However, it must determine where it will be positioned in free competition, monopoly, or oligopoly markets. 
The second is the agency must analyze different buyer groups well and have different price flexibility. 
Different prices should be applied to the demand for the product in each market segment. This practice allows 
the agency to charge higher prices for relatively inflexible customer demands and lower prices for relatively 
changing customer demands. Thus, the agency will be able to generate more consumer surplus in time, and as 
a result, it will provide additional sales revenue and profit. The third is the agency's application of different 
prices to different markets. Buyers in one market are not like buyers in another. The agency needs to price 
discriminate for different markets. In all three conditions, if there is a consumer surplus in the market, it is 
necessary to evaluate it most optimally (Dwyer, Forsyth, and Dwyer, 2010:234-240). Travel agencies can 
apply one or all of the three conditions to capture some or all of the consumer surplus. For example, students 
or over 65 (Retired) groups can be offered a discounted price on tours. Off-season discounts or 
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weekday/weekend rates can be applied for hotel reservations. An example of price discrimination occurs when 
price changes do not reflect cost differences (Mengü, 2021:238). 

 

4. BREAKEVEN POINT ANALYSIS 

Within the scope of the above-mentioned general pricing approaches and strategies, breakeven point analysis 
occupies an important place in revenue management. In revenue management to achieve profit maximization, 
the breakeven point analysis is a method commonly used by the tourism industry stakeholders and especially 
by travel agencies for package tours (Mengü, 2018: 248-250). According to this analysis, it is the place where 
operating expenses, product cost, and profit meet at zero point. In other words, there is no gain or no loss. The 
breakeven point shows the possibility of converting operating expenses into income. The main factor here is 
that the prices of package tours, including flights, hotels, transfers, and tours, of incoming or outgoing agencies, 
or the prices of daily tours they organize in their own country, must be determined correctly in a way that will 
both make the business profitable and create customer (tourist) satisfaction (Moutinho, 2007. 2010: 224-227). 
The breakeven point analysis performed by an agency not only evaluates the potential profitability rate; but 
also shows the risks the business will face. One of the risks a business faces is when sales drop to a point where 
the business is no longer profitable. The margin of safety measures the relationship between the breakeven 
point of sale and the budgeted sales level, apart from indicating how risky a business is (Beech & Chadwick, 
2006:160). The breakeven point is mainly based on two types of costs. One is a fixed cost which is depending 
on the production level of the business for a certain period. The other one is the variable cost which is the 
expenses that change according to the increase or decrease in the total production volume.  

Agency costs are determined according to the number of customers to be served and the product sales volume. 
The amount and form of cost are important in determining costs and revenues during the planning and 
budgeting stages. The cost planning phase can be done monthly or annually. Through the short-term planning 
period, the long-term cost ratio will be fixed in the sales range. If management does not take any action to 
change the amount and types of costs during the planning period, high costs should be tried to be reduced or 
fixed as much as possible. The movements of costs during the planning period and the management's measures 
to reduce costs are the determining factors that enable agency costs to be categorized. Generally, travel 
agencies do not have high capital increases. The costs of the agencies are lower than the costs of airlines, 
hotels, and transport companies. (Gee, Boberg, Choy, Makens. 1990: 214-219) 

Travel agencies cannot survive if they do not make a profit.  

Total Profit = Total Revenues-Total Expenses. 

Total Revenue (Revenue from and from Sales) = Product Unit Sales Price x Sales Quantity. 

Total Expenses = Fixed Costs + (Amount of Sales x Product Unit Variable Cost) 

As shown below, the breakeven point can be calculated by two different methods which are depending on both 
the sales amount and the sales volume. According to the sales amount method in travel agencies, the number 
of rooms in hotel accommodation, the number of tourists participating in package tours and organized tours, 
and the number of seats in scheduled and charter flights are taken into account. 
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The formula for breakeven point is as follows. 

                                               Fixed costs (FC)  

     Breakeven Point (BEP)  =  

     Unit Contribution. (UC) 

 

According to the Sales Amount, Unit Contribution (UC) is.  

UC = Unit Selling Price (UPS) - Unit Variable Cost (UVC) 

 

According to the Sales Volume, UC is. 

UC = 1- UVC / UPS 

When projected profit is added to the formula of the BEP is. 

    

                                                                                  FC + Profit 

                Breakeven Point   BEP (Unit) =     ——————————— 

         Unit Contribution (UC) 

 

An example of breakeven point analysis in travel agencies is shown below; (Mengü C, 2018:394-395) 

A travel agency is an incoming agency. Daily city tour organizations are one of the various fields of activity 
of this agency. It organizes 6 different tours a day in peak season and 3 tours in low season. When it is foreseen 
that at least 20 tourists will participate in each city tour to be organized daily, except in closed groups. 

(Note: 18,00 TL is equal to USD 1 

Vehicle – 2000TL/20 people = USD 6 

Guide- 872 TL/20 people = USD 2,5 

Meal – 150TL/20 = USD 8,5 

Guide + Captain's meal- 100 TL/20 people= USD 0,3 

Parking + Tip 100 TL/20 people= USD 0,3 

Museum Entrance - 300 TL = USD 17 

Sultanahmet District Entrance - 100 TL/20 people = USD 0,3 

Variable Costs Total is USD 35 

For this tour Sale Price Per Person =  USD 50  

The fixed cost only for this tour is USD 150, 

Calculation of breakeven point formula according to the sales amount method; 

BEP= 150: 50-35 = 10 people (Minimum participation must be 10 to meet zero point) 

10 people x USD 50 = USD 500 (A minimum of USD 500 is required to reach the breakeven point. 

Calculation according to the sales volume method: 

Unit contribution is USD 35 ÷ USD 50 = 0.7. 

BEP = USD 150 ÷ (1-0.7 = 0.3) = USD 500 (Breakeven point to be achieved for the tour) 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 494 
 

As seen above, the result of the two methods is the same. When the agency is targeted to make a profit of 
USD 450 from this round; 150 + 450 ÷ 15= 40 people must join the tour. 

Assuming that 40 people participate in the same tour, a profit of USD 450 is made. However, the decrease in 
the number of participants will arise emerge the proportion decrease in the profit margin. 

Consequently, tour operators can always face risks in preparing tour packages. For this reason, all risks must 
be foreseen, and precautions should be taken in advance. In a tour program, especially in charter operations, 
as the tour starting date approaches, variable costs become fixed costs. Since tour operators know the total 
costs of a tour, they provide discounts for last-minute participants to cover the tour expenses. Specialized tour 
operators work with niche markets they try to eliminate the risks. Thus, the tour will not be canceled, and 
customer satisfaction is achieved. 

 

5. FINANCIAL PERFORMANCE METRICS 

In small and medium-sized agencies, management and finance responsibility is generally carried out by the 
owner of the company. Unfortunately, many travel agencies in our country carry out their financial affairs with 
accounting staff and do not work with expert staff who know financial management well. Issues such as the 
analysis of historical data, the determination of the cases affecting the financial performance, and the 
compensation of the deficiencies in the previous year’s budgeting, marketing, and pricing policies should be 
examined (Mengü, 2020:351-356). 

Today, successful travel agencies operating in the tourism market must measure their performance to be able 
to compete and set targets. (Smith M, Bititci U.S. 2016:3) Tourism industry stakeholders use four different 
ratios to analyze performance metrics as shown below. (Gee, Boberg, Choy and Makens. 1990: 208-214; 
Mengü, 2018: 387-389). 

a) Liquidity Ratios: 

The survival and development of any travel agency in the market primarily depend on its credit-based work 
with the stakeholders it does business with the sector. The implementation of the credit system is possible with 
the establishment of the customary procedures and trust factor as well as its reputation with the banks. 
Otherwise, the agency cannot develop and survive.  

The current ratio compares the travel agency's instant current debts with its current assets, and this shows the 
agency's ability to pay its short-term debts. The quick liquidity ratio includes short-term payments, accrued 
expenses, and taxes (Robinson, 2009: 209-210; Beech J, Chadwick, 2006: 169-170).                                          

                         Current liquidity ratio = Current assets ÷ Current liabilities.                                                                                            

The ratio between current assets and current liabilities should be above 1 (one). If it is less than 1 (one), it 
means that the agency has difficulty with payments. In general, a current ratio of 1.5 is evidence of a healthy 
agency. 

The quick liquidity ratio is a more sensitive issue for agencies. For example, in the case of not selling tours or 
events during the day or in a short time, no liquid entry will be provided to the safe. 

Quick liquidity ratio = Current assets + Short-term sales ÷ Current liabilities. 

The agencies, which must work systematically on payments, should first check the possible money inflows 
and outflows. Daily expense and sales invoices are processed into current accounts and a collection and 
payment table is created. When small-scale agencies work with hotels, they generally work on a cash basis 
rather than on a credit basis. Medium and large-scale agencies make payments between 21-45 days according 
to the agreements they have made especially with the hotels in advance. 

b) Activity Ratios: 

This ratio shows how effectively travel agencies use all their assets. it examines the relationship between the 
product sales rate, the turnover rate of the receivables after the sale of the product, and the payment speed of 
the debts (Robinson, 2009: 214, 215; Çabuk & Lazol, 2010: 225).                                                                   

Productivity of total assets = Revenues ÷ Fixed assets 
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If the fixed asset activity ratio tends to increase, it indicates that the fixed assets are used efficiently. In the 
case of decreasing trend, the capacity has not been used effectively. The sooner the fixed assets of the agency's 
physical assets can be converted into cash, the stronger the business.  

Another formulation used during the activities of the agency is shown below                                                  

                Periodic Collections = Periodic Receivables ÷ Periodic Payments 

The numerator section of the above formula shows all receivables, if the total rate of receivables in a week is 
over 7 days, such as 9-10-12 days, it shows that the agency makes payments to suppliers easily during that 
week. 

c) Leverage Ratios: 

This ratio shows how much of the agency's assets are financed by outsourcing. When travel agencies run into 
liquidity shortages, they obtain funds from banks and other sources. Debt financing also increases the agency's 
investment risk. There may also be situations where it is more advantageous for companies to go into debt 
rather than using their funds. In this context, travel agencies in Turkey sometimes use low-cost loans from the 
Central Bank, Exim Bank loans, and treasury-backed loan guarantee funds. 

                               Financial leverage ratio = Total used credit ÷ Total assets 

When this ratio exceeds 1 (one), this indicates that the agency finances its investments with debt rather than 
equity. This shows that the margin of safety of the bank providing the loan is narrow to the agency (Ercan & 
Ban, 2012: 43). 

d) Profitability Ratios: 

This ratio shows whether an agency is making a profit from all its operating activities and whether equity 
(assets) and external loans are used correctly. The most commonly used ratios are equity profitability ratio, 
gross sales profit ratio, net profit ratio, and asset profitability ratios (Sarıaslan &Erol, 2008:199; Kosgeb.gov.tr)            

                                       Return on equity = Net profit ÷ Equities 

If travel agencies use the above-mentioned performance metrics correctly, they can both grow and enter new 
investments and achieve success in the market. 

 

6. APPLICATION FROM THE FIELDWORK  

The questionnaire format prepared within the scope of the field study was sent to different categories of 250 
travel agencies located in Istanbul, but only 168 agencies responded. In the survey, it was tried to determine 
whether the participants agreed or to what extent they agreed with seven opinions that included scientific 
methods in practices related to revenue management. The most basic feature of the survey is that the answers 
given by the agencies are according to five different revenue levels. In this study, the assumptions were first 
made on the parametric ANOVA (Analysis of variance) test but have not materialized. Instead, the non-
parametric Kruskal-Wallis test was used.  According to the Kruskal-Wallis variant analysis test, after the data 
in all categories were written one after the other and ordered from smallest to largest, the statistical difference 
between the “Mean Rank” sequence numbers was calculated separately for each group with the help of the 
sequence numbers starting from one to n=n1+n2+n3+n4+n5 tested to be significant (Tekin, 2015: 212). 

 

Kruskal-Wallis Test:  

- Preparation procedures for the test: 

a) Giving rank numbers: Values in all groups are listed in a single sequence from smallest to largest, and a 
rank is assigned to each value. If there is more than one subject in the series with the same value, the average 
of the corresponding sequence numbers will be the sequence number (Rank) of these values. 

b) Sequence numbers of the values in each group are written next to them. First, the sequence numbers in 
each group are summed (Rj), then the Rj's in all groups are added to find the T value. 
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- Test Procedures: 

a) Although the data is a continuous variable specified by measurement since the scores obtained in each 
category (group) do not show normal distribution, it is not possible to provide parametric test assumptions. 
In these cases, non-parametric Kruskal Wallis Analysis of Variance will be applied. 

Ho: There is no difference between the groups. 

H1: At least one group is different from the others. 

b) Calculation of test statistics (KW) and test procedures. 

 

�ℎ� �� =
12

�. (� + 1)
��

��
�

��

�

���

� − 3(� + 1) 

In the formula;  

RJ
2:  j. The square of the sum of the line numbers in the group: 

NJ. the number of text of subjects in the group (in each group) 

 j. number of subjects in the group (in each group)  

k: Number of groups 

n: It is the total number of attempts. 

Chi-square table value is found at α = 0.05 significance level and 2nd (group number - 1) degree of freedom. If 
the calculated KW value is greater than the chi-square table value, the H0 hypothesis is rejected. For the case 
where it is small, the Ho hypothesis is accepted. 

In case Ho is rejected, multiple comparisons can also be made to find out which samples(groups) are different. 
Depending on the sample volumes, two different methods can be used in multiple comparisons. 
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in the case of i and j. It is concluded that the distribution functions of the main mass are not similar 
(Nemlioğlu & Tekin, 2015). 

 

Analysis of any difference between all revenue groups 

The Kruskal Wallis variance test was used to determine whether there is a difference between the mean scores 
as mentioned below. The result of this test shows that there was a difference between the categories according 
to the questions about revenue management. To determine between which categories (groups) this difference 
is, subtests (Post-Hoc) were applied and the evaluation regarding the 1st question is shown in Table 1. 

 

Table:1 and its assessment 

Revenue Groups 
1 
25.000 USD - 
250.000 USD 

2 
250.000 USD - 
500.000 USD 

3 
500.000 USD - 
1.000.000 USD 

4 
1.000.000 USD - 
5.000.000 USD 

5 
5.000.000 USD - 
50.000.000 USD 

  

Question 1: I use the 
Revenue Management Model 
and it contributes to our 
agency.  

Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 5 n 

n, = 40 31 39 26 32 168 

 

Ranks 

 groups N Mean Rank 

X K1 40 42,49 

K2 31 66,10 

K3 39 85,88 

K4 26 108,73 

K5 32 133,47 

Total 168 

 

Test Statistics,b 

 X 

Chi-Square 73,257
df 4
Asymp. Sig.= p= 0,000

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Group 
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The above tables examine the statistical results of the difference between 
groups, for all paired groups for Question 1 and it is observed that there is a 
difference between all groups. When the mean rank table is examined, there 
are rank averages from K1 to K5. It is seen that starting from K4 it reaches 133.47 in K5 from 108.73. This 
means that as the average grows, it shows the existence of consciousness about the subject. It is understood 
that the agencies with high-income turnover are wise to the issue of revenue management. Looking at the Chi-
Square test statistic for Question 1 and other questions shows that the test is significant. 

Regarding the other 6 questions, the average ranking results of the analysis are shown in table 2. 

 

Table 2 : Analysis Of Any Differences Between five rIncome Groups For All Questions.  

 

 

 

Kruskal Wallis Test for Normal Distribution of Revenue Groups 

QUESTIONS 

 Mean Ranks 

K1:25.000 
USD- 
250.000 
USD 

K2:   
250.001 
USD-
500.000 
USD 

K3:500.001 
USD-
1.000.000 
USD 

K4:1.000.001 
USD- 
5.000.000 
USD 

K5: 
5.000.001 
USD-
50.000.000 
USD 

QUESTION I use the Revenue Management Model and it 
contributes to our agency. 42.49 66.10 85 108 133 
QUESTION 2: I am aware of the developments in the world 
regarding revenue management and I follow them closely. 51,86 57,97 76,74 122,81 129,33 
QUESTION 3: I have information about new trends, research, 
and how to organize them in revenue management. 43,64 59,66 84,97 122,77 127,97 
QUESTION 4: I use a statistical analysis model to obtain revenue 
management results. 53,26 70,47 81,62 113,71 116,92 
QUESTION 5: Pricing is the basis of revenue management. The 
efficiency and consistency of pricing pose technical, procedural, 
operational, and communication challenges in customer 
behavior, relationships, and segments. 44,38 62 86,68 121,81 123,48 
QUESTION 6: As a result of developments in information and 
communication technologies, changes in distribution channels 
have different effects on revenue management analyses. 49,59 55,73 87,26 110,23 131,75 
QUESTION 7: Recently, revenue management is no longer a 
revenue-maximizing tool but a calculated decision-making 
process used by top management.  48,48 59,9 85,05 108,02 133,58 

 

 

Question 1:  

As mentioned above. 

Question 2: 

it is seen that the difference between the 1st group and the 2nd group is not much significant, but there is a 
difference between all the remaining paired groups as mentioned in Question 1.  

Question 3: K1 and K2 are almost equal. K2 and K3 have almost the same idea. Others possess different 
opinions from all 3. Agencies with high turnover use a statistical revenue management analysis. 

 

DECISIONS FOR Q 1 
1 AND 2 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
1 AND 3 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
1 AND 4 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
1 AND 5 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
2 AND 3 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
2 AND 4 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
2 AND GROUPS ARE 
DIFFERENT 
3 AND 4 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
3 AND 5 GROUPS ARE 
DIFFERENT 
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Question 4: 

groups 1, 2, and 3 are not significant, but there is a difference between all the remaining paired groups. 
However, as the mean ranks are examined in the table the increase continues. 

Question 5: 

it is observed that the difference between group 1 and group 2 is not significant, but there is a difference 
between all the remaining paired groups. 

Question 6: 

the result is the same as question 5. 

Question 7: 

the result is the same as questions 5 and 6.  

 

When all questions are evaluated, as the revenue differences between the agencies increase, the answers given 
by the groups to the questions also differ in parallel. Thus, it is understood that the agencies in the first three 
groups do not know about Revenue Management. It can be argued that as the revenue levels of the agencies 
get higher, their dominance in Revenue Management increases. 

It has been concluded that travel agencies with high turnover provide more strategic and technological 
contributions to their companies by using the revenue management system. It also shows from our fieldwork 
that this study is very important for all travel agencies in different revenue categories. 

 

7. CONCLUSION 

Travel agencies are one of the most important stakeholders in the tourism and travel industry. In this study, 
necessary practices have been tried to be determined in line with the situations, attitudes, and opinions of the 
suppliers in the industry related to RM to achieve revenue and profit maximization in the travel agency 
business. We discussed the basic characteristics and the developments of RM, plan and implement strategies 
that can be used, and evaluate and determine the necessary performance metrics to achieve the required targets 
in the travel agencies. Besides, it is observed that RM is applied within the scope of effective finance and cost 
management that will provide competitive power in the market by developing strategies that will optimize 
product and service demand in the travel agency sector. One of the most important factors affecting RM is 
successful pricing, firm position in the market, and capacity constraints were examined. The study also 
includes pricing types according to cost, value, and competition within the scope of general pricing approaches 
in travel agencies. Two important strategies emerge regarding the use of RM by travel agencies are, the first 
one is to determine the quality of the product and its place in the market segmentation for potential customers, 
and the other one is to apply the right procedures, foresight, capacity, distribution channels, the right time, and 
the right pricing strategies for the products and services according to the company's short, medium and long 
term goals. In this case, the structure of the market where the agency works, its position and the cost structure, 
as well as the capacity should be carefully examined in line with the agreements it has made with the suppliers. 

Today, product and price differentiation types and customer and market segmentation in travel agencies should 
be fully integrated with all sales and marketing disciplines. As a result of the developments in Information and 
Communication Technologies (ICT), due to the equality of opportunities among the stakeholders in the tourism 
industry, it has emerged that travel agencies especially those facing difficulties, need to create value in their 
product and service offerings. 

In this study, travel agencies need to determine what type of analysis they should do to maintain and develop 
their positions in the market. The focal point of the company's success is to use all the tools to realize the 
performance metrics that are widely adopted and required to be used in RM.  It is important to use the 
breakeven point analysis as well as financial performance metrics. By focusing on all revenue streams, travel 
agencies should determine not only the control of their financial situation, but also their position in both 
domestic and foreign markets with performance criteria. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 500 
 

Within the scope of the fieldwork, an analysis was made according to the Kruskal-Wallis test. It has been 
determined that small and medium-sized agencies have a weak interest in revenue management and do not 
have much knowledge, as the revenue of the agencies increases, especially the large-scale agencies have more 
interest and knowledge, and they benefit from the revenue management model application. 

Consequently, this study, which is one of the first works, will contribute to the tourism literature in terms of 
the application of revenue management to travel agencies in Turkey, and has the nature of a road map within 
the scope of strategies that can be used for travel agencies in this field. 
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ABSTRACT 

Both nature and the woman are victims of violence, oppression, exploitation and abuse. The 21st century 
female writer, being sensitive to the happening of her society, has shifted from only speaking of herself to 
looking around to see what affects her and her environment. Having found that nature is being treated as she 
is, the woman decides to be the porte-parole of nature and she uses literature as her tool. This paper shall 
discuss how a Francophone female writer, Adélaïdé Fassinou, explores the current ecological problem of her 
society through her works of fiction to educate her reader on his/her environment. The connection for Fassinou 
is that the woman and nature are reduced to mere ‘resources’ to be used and forgotten. The paper shall therefore 
explore Fassinou’s writing to see how she makes the connection between the woman and nature – 
representatives of the “negative side of a relationship”. This discussion will depend on the concepts of 
ecoeducation and ecofeminism. Ecofeminism is believed to have been first used by Françoise d’Eaubonne. It 
refers to the paradigm that links the concept of feminism and ecological criticism while the concept of 
ecoeducation seeks to educate about the   environment and how to protect it for a better living. This paper 
contributes to knowledge by proposing that environmental education be inculcated in all disciplines, 
particularly in literature education. 

Keywords: ecofeminism, ecoeducation, francophone literature, paradigm, exploitation 

 

INTRODUCTION 

Ecofeminism coined by Françoise d’Eaubonne in 1974 is a literary theory which refers to the paradigm that 
links the concept of feminism and ecological criticism while the concept of ecoeducation seeks to educate 
about the environment and how to protect it for better living. Both nature and the woman are victims of 
violence, oppression, exploitation and abuse. The 21st century female writer, being sensitive to the happening 
of her society, has shifted from only speaking of herself to looking around to see what affects her and her 
environment. This shift is necessary because focusing on self blinds from seeing other needs around. The shift 
therefore has helped the female writer/fictionist to find out that nature is being treated as she so she decides to 
be the porte-parole of nature and she uses literature as her tool. This paper shall discuss how a Francophone 
female writer, Adélaïdé Fassinou, explores the current ecological problem of her society through her works of 
fiction to educate her reader on his/her environment. The connection for Fassinou is that the woman and nature 
are reduced to mere ‘resources’ to be used and forgotten. The paper shall therefore explore Fassinou’s writing 
to see how she makes the connection between the woman and nature – representatives of the “negative side of 
a relationship”. 
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 This discussion will depend on the concepts of ecoeducation and ecofeminism. From our discussion, literature 
education can be used to enlighten the public and or readers of fiction to understand the damage done to nature 
and how individuals can help ‘preserve’ nature for better and healthy living. 

 

CONCEPTUAL UNDERPINNINGS 

This discussion depends on the concepts of ecoeducation and ecofeminism. Ecofeminism is believed to have 
been first used by Françoise d’Eaubonne in 1974. It refers to the paradigm that links the concept of feminism 
and ecological criticism. The feminist theory and or ideology differ(s) from author to author and it is dependent 
on social and cultural realities and on the fact that no two individuals can be the same.   

The concept of ecoeducation seeks to educate about the environment and how to protect it for a better living. 
Various researches have suggested that women are in a better position to promote healthy environment because 
of the daily interactions they have with nature. Both woman and nature (water especially) are seen by 
Fassinou’s characters as “sources of life” (Fassinou 2000, 2002, 2005). 

 

FASSINOU’S ECOFEMINISM: 

As stated above, the feminist theory and or ideology differ(s) from author to author and it is dependent on 
social and cultural realities and on the fact that no two individuals can be the same. The narrator of “Morte 
pour rien” a story in Adelaide Fassinou’s (2002) collection of stories titled Toute une vie ne souffirait pas pour 
en parler captures it thus: “I never gave birth to twins, however, I had desired to have them longtime ago so 
that I could dress each of them differently because each of them possess his/her own personality” (p.178). The 
woman and nature have special connection through daily interactions. 

As stated above, Fassinou uses literature as tool to contribute her voice to the feminist paradigm. For Fassinou, 
the woman is not in competition with the man but completing and complementing each other – the man has 
energy for heavy duty tasks, the woman has strength for resilience. Fassinou seeks to promote respect both the 
woman and nature. The woman recognizes her vulnerability through the character Madame Dunian (Fassinou 
2002) where; being exhausted and tired from the sicknesses of her children sees her husband as the big baobab 
tree under whose shade she can rest. This she does by weeping over his shoulders to relieve her weariness. In 
another instance, the woman, she can represent the law through Modukpe’s mother and grandma Meme  
(Fassinou 2000, 2002) as well. Fassinou does not dislike men but she hates the affirmation that says “you are 
only a woman – an object” (Fassinou 2010, Ngou 2007). This negative affirmation may be due to the 
vulnerability of the woman. Traditionally, the woman is not ashamed of her vulnerable state but shows it 
openly and that is where lays her resilience/strength. She lives longer because the tears she sheds are 
therapeutic. How then does Fassinou make connection between women and nature? 

The connection for Fassinou is through the special daily interactions of women and nature. The nurturing role 
of the woman is seen as the nurturing of nature which is referred to as mother earth possibly because man in 
the general sense gets his food from nature. The woman must interact with the produce of the fields to prepare 
what her family will feed on – from getting water to preparing meals etc. From her daily chores and 
experiences, the woman comes in contact with animals, wood cutters, insects and she observes how refuse are 
dumped and how these block water ways. No wonder, Fassinou, through her characters, is able to use butter 
flies, male goats, waterways and trees to explain certain experiences.  

Modukpè is the heroine of Fassinou’s first novel titled Modukpè, le rêve brisé (Modukpè, the 
unfulfilled/broken dream). The heroine’s sister has this to say about the lecturer who impregnated Modukpè 
and jilted her: “From the first meeting, I had understood that this you guy is only a butterfly that jumps from 
fleur to fleur” (Fassinou 2000:47). Here, Modukpè is compared to a flower in the field. In another instance, 
Modukpè’s roomate on campus has this to say about the same lecturer : « Monsieur returned to his house 
dragging his feet heavily like a woodcutter who just cut down an oak tree »  (Fassinou 2000 :72). Modukpè 
herself refers to the treatment she received from this man as that of a wood cutter felling down a tree (Fassinou 
2000 : 86).  Sexual act in these speeches is painted as labourious which confirms what Alain in Jeté en pâture 
says to his lover Fanta  « you know … the night was labourious » (Fassinou 2005 :10). If sexual act, which 
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should be enjoyed by both the man and the woman is discribed as the act of a man felling an oak tree then 
there is much to be questionned ! 

At times, Modukpè seems to be blocked in her subconcience because of the bitter experiences she has gone 
through : rejection, infedelity and provocations by her husband’s second wife. All these seem to her like the 
debris that would normally block water ways that cause floodings in her society (Fassinou 2000 : 125). 

 

FASSINOU’S FSICTION AND ENVIRONMENTAL EDUCATION ISSUES  

Fictions are used for leisure and or in education. In education, fictions are used as texts in schools for the 
subject ‘Literature’. One of the main functions of literature education is to produce critical minds. It is a known 
fact that the literary writer is inspired by the happenings in his or her society to paint the picture of his/her text 
be it drama, poetry or prose. Fassinou gives us a picture of her society during a heavy rain fall. The city was 
inondated by the rain and it brought dirts which blocked the drainages. These drainages where constructed so 
that water can flow freely to avoid flooding. (Fassinou 2000 :40). Modukpè confirms this by saying that the 
flow of water is stopped by the dirts collecetd by house keepers (women mostly) and not collected 
appropriately (Fassinou 2000 : 125). 

 

THE WAY OUT 

In her fictional works, Fassinou is advising women to collect their waste and dispose this appropriately to 
avoid the disaster that comes with flooding. And in any disaster, researches sho that women suffer more. Using 
her one of her characters, Fassinou says:  “Do not allow yourself to be abusively emptied of all your freshness 
by this old bouc, fill your granary with grains” (Fassinou 2002:123). 

  

CONCLUSION 

The demand for quality environment for quality living cannot be overemphasized. The woman has more to 
lose in the event of environmental degradation. Fassinou is calling on women to arise and protect the 
environment seeing that they suffer the same fate as nature. 
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ABSTRACT 

Religion represents a human phenomenon at the level of man history and nature. Many approaches in the study 
of religion have presented different interpretations of the emergence of religion and its relationship to man. 
These interpretations can be divided into two groups, one group has conceived that religion is the result of 
purely man reasons, and the other has conceived that religion is the result of spiritual or metaphysical reasons. 
This study deals with the nature of religion in man consciousness through the phenomenological approach and 
religious psychology as an analytical and critical study. The importance of this study would be to emphasize 
the importance of religion to human nature, the man need for religion, and revealing the manifestations of 
religion in man life. This study concludes that the results of the approaches in the study of religion for the 
emergence of religion and its relationship with man have been drawn from an inaccurate and correct 
methodology. On the other hand, this study concludes that religion is within the structure of man 
consciousness, and that it represents a vital need that a person cannot dispense with, that it can be proven by 
rational proof, And that it is possible, through a methodological study of religion and the history of religions, 
to prove that religion represents a spiritual and cognitive system that answers the philosophical questions of 
man and the inquiry of essence, purpose and destiny. 

Keywords: Religion, Man, History, approaches, consciousness 

 

INTRODUCTİON 

The most important thing that studies of religions have proven through the historical method and the religious 
sociology approach: that man belongs to a religion from ancient times to the present era, and that the idea of 
religion is rooted in the awareness of human beings, so that no human society existed in the world except that 
religion is one of its most important components, Since history did not mention people who lived without 
having a religion, rather, all the research and evidence presented to prove the existence of a human group in 
which there was no religious trace, i.e. atheism, was not approved by the researchers later on. The importance 
of the adherence of religion with man lies in the basic purpose of religion, which is to answer three universal 
questions that trouble human, which are: What is the nature of human? Why does he exist in this life? Where 
does he go after death ? 

Westren scholars have tried since the eighteenth century to study the phenomenon of religion in terms of its 
origin. Is it a purely human act, whether it manifested in an individual or in a collective form, or is it an innate 
human nature that comes from the heaven? The first was based on anthropological and ethnological research 
and by other human sciences, on the other hand it relied on the theory of evolution in the norms of mankind 
and in its social laws. As for the other theory, it was also through anthropological research and the 
phenomenological method, on the other hand, it relied on the philosophically constant existential truth, the 
idea of direct creation and the idea of the only Creator and the ancient mastermind. Religion in the first is man-
made in progress with the levels of humanity, and in the second it is an personal instinct and an attitude in 
dealing with life that one must believe in, or at least unavoidably know it. 
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The approaches of the essense of religion 

With the formation of the humanities in the West during the nineteenth century, the study of religions was 
considered a descriptive, objective, and scientific discipline of knowledge based on the religious experiences 
of humanity, and devoid of any normative consideration related to theology and its philosophy, in order to be 
considered a science capable of analysis and criticism, and the aim of this study was to be a part complementing 
that holistic view that seeks to understand the dimensions of contemporary man. Thus, the materialistic view 
dominated the study of religion at the time. Mircea Eliade states: “The beginnings of comparative religions 
took place of the middle of the nineteenth century at the very height of the materialistic and positivist 
propaganda1”. 

There have been many approaches that have been discussed in determining the origin of religion and the 
relationship of the emergence to man, most of them relied on the primitive human religion at the present time 
as an empirical study, thinking that, what the primitive man is today is an identical image of what the first 
human was, some relied on the historical religious language and other linked religious concepts and 
psychological features in humans, all of them met on a premise, which is that it was man who created the idea 
of God, or in the words of some: man created God.2 

Among the most famous and oldest of these approaches is animism, which was one of its most important 
founders, Edward Tylor  and James Fraser,  where its results concluded that the idea of a soul separate from the 
body is the idea that formed the concept of religion in the first man, whether because of the experience of 
death, the experience of dreams, or an interpretation of natural phenomena, and “The gods in the polytheistic 
religion are nothing but an excellent elite and a group of these spirits who are destined to ascend, after they 
were mixed with the rest of the spirits that the primitive feared and worshiped. 3". 

There is naturalism that sees religion as a first attempt made by the human mind to explain natural phenomena, 
especially that which arouse astonishment or fear in man, so he worshiped them, the founders of this approach 
relied on the idea that the names of the gods in some ancient religions are mostly the names of those great 
natural powers such as the sky and fire, and then an intellectual development occurred under the influence of 
language on ideas in relation to the action of some of the forces of nature (the river runs, the sun rises). That 
is, religion began with sensory experience, then developed into the belief that natural phenomena is occupied 
by spiritual beings, Hence the habit of representing the celestial bodies and the elements in anthropomorphic 
symbols in the form of an animal or a human being arose, and imagination played an important role in that4. 

One of the most important of these approach affected the field of the history of religions is socialism which 
one of founders was Emile Durkhiem, he sees the society is the source of religion through the concept of power 
shared between religion and society, in addition to the role of rituals in strengthening social relations, and thus 
he concluded that religion is only an expression of society.5 

Psychologism had a role in explaining the human relationship with religion. The scholars of this approach 
went to the view that religion is a psychological state or neurosis, arising from psychological causes of the 
type of desires, desires and needs, linked to imagination or repression. Ludwig Feuerbach believes that “man 
drops qualities such as goodness, beauty and truth. Wisdom, which is the attributes of the human being himself 
over another being and bows before him in reverence and respect, and describes this state as religious 
alienation6” This approach concluded that religion is an illusion. 

These approaches sought to study the relationship between man and religion through assumptions based on 
conjecture and prejudgment that man created the idea of God, and reduced the concept of religion to human 
instead of studying the nature and structure of religion through the religious experience itself. In fact, there are 
other results of anthropological and historical research that proved the opposite of the results of previous 
approaches in that the first man was not naive and knew the God of heaven, whether it was through mental 
inferences made by this person, such as: the idea of the cause or the need or his imagination of the universe 

 
1 Mircea Eliade, The Quest: History & Meaning of Religion, (University of Chicago Press, 1984) p. 40. 
2 See: Robert Banks, And Man Created God, (England, Lion Hudson 1th edition, 2011) 
3 Roger Bastide, Social Origins Of Religion, Translated by Mary Baker (London: University of Minnesota Press 2003) 218. 
4 See: Ibid, p. 220. 
5 See: Emile Durhiem, The Elementary Forms of Religious Life, (London 1903/1915-Free press, New York 1965) p. 56-66. 
6 See: Feuerbach, Ludwig, The Essence of Religion, God the Image of Man (Literary Licencing, LKC. 2014) p. 40. 
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and sense of it or otherwise, which It led man in the most ancient times to the idea of the greatest God and 
Creator.7 

The phenomenology in the study of religion supported this latter method, and one of its most important scholars 
was Mircea Eliade, who emphasized the impossibility of reducing religious perceptions to social, 
psychological or rational functions and rejected natural explanations that seek to explain religion with 
something other than religion itself,8 Eliade asserted that religion cannot be explained adequately by means of 
sociology, psychology, economics, linguistics, or art. Any such attempt, he argues, reduces religion 
fundamentally to something other than itself… religion must be described and understood on its own terms, or 
within its own planes of reference,he believes that this reductionism has seriously misunderstood the role of  9  

religion in human life,10 This is because the religious experience for Eliade is an experience of omnipresence 
that cannot be reduced, divided or simplified, he mentions: "In fact, man's becoming aware of his own 
mode of being and assuming his presence in the world together constitute a “religious” experience" Then 11  

Eliade concluded, through his study of man's relationship with religion "the sacred is an essential element in 
the structure of (human) consciousness, and not a stage in the history of this consciousness12". 

 

The definition of religion 

Dealing with the idea of religion presupposes defining religion and knowing its structure on which it is based. 
The claim that it is difficult to do so is related to the fact that all approaches, including the phenomenological 
approach, focused on one or more elements of the structure of religion according to the field in which you are 
looking. Defining religion is through its common core components of all religions, both historical and 
contemporary, simple and organized, so that these components are complemented by the structure of religion, 
and each religion is formed by it separately. By analyzing the concept of religion, it becomes clear that religion 
has four basic elements, which are (sacredness), (unseen), (traditions/religious instruction), and (rituals), the 
first two elements representing the theoretical side, the second two elements representing the practical side. 

This definition is not limited to one or two elements, such as sacredness and rituals, for a purpose that to 
confirm a certain approach, or to study a group of religions without others, and it does not address the religious 
concepts in which each religion differs from others, so that it is difficult after that to provide a comprehensive 
definition of religion. That is, it came as a definition based on the structure of religion itself, in contradiction 
to the definitions addressed by the science of Western religions in its various approaches, such as; 

 

Sociology definition; ''A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to 
say, things set apart and forbidden — beliefs and practices which unite into one single moral community13''. 

Anthropology definition; ''Religion was simply a way to explain human existence and was part of an 
evolutionary mental process involving magic and myth14''. phenomenology definition; Religion ''doesn’t 
necessarily imply belief in God, gods, or ghosts, but refers to the experience of the sacred15''. 

 

According to the study of the history of religions, religion provides answers to man’s universal questions, 
which are the question of substance, the question of finality, and the question of destiny. The answer to these 
three questions constitutes a human spiritual epistemology system, which emerged through a basic belief or a 
cosmic theory of each religion that looks at life, for example: the theory of pantheism in Hinduism, self-denial 
in Buddhism, Chosen People in Judaism, salvation from sin in Christianity, succession in Islam, each of these 
theories formed their bases through the four elements of each religion. 

 
7 See: James H. Leuba, A Psychological Study Of Religion, its Origin, Function and Future (Creative Media Partners, LLC, 2018) 
8 Mircea Elade, The Quest, p. 101- 103. 
9 See: Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, (London: Sheed and Ward Ltd, 5th impression, 1987), p. xiii. 
10 See: Daniel, Eight Theories of Religion, p. 194. 
11 Mircea Elade, The Quest, p. 6. 
12 Ibid, p. 37. 
13 See, Emile Durkheim, The Elementary Forms Of Religious life, p.56. 
14 James G. Frazer, The Golden Bough, (United States, Oxford University Press, 1994) p. 26. 
15 Mircea Elade, The Quest, p. i. 
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Accordingly, religion can be defined as (a method based on the four elements of sacredness, unseen, teachings 
and rituals), and this means that the human relationship with religion is based on a cosmic vision through a 
clear methodology. 

 

The ontological thirst of Human 

Man’s relationship with religion is based on an ontological thirst as described by Eliade,16 who proved through 
his study of religions that the non-religious person tries to restore religious ideals stored in his subconscious 
in various worldly behaviors related to the essence of spiritual life, such as: 

The symbolic tendency, which appeared recently with the so-called (Tattoo) or wearing worn clothes, and the 
restoration of symbols and legends in a mundane form in the cinema, such as heroism, ideal images (Model, 
(Superman), the struggle between good and evil and the paradisiacal scene, and the tendency to live in a 
different temporal rhythm by listening To music or reading a novel, and retaining memory of space and time 
as nostalgia, and giving them a sacred value beyond history, in which a person may hide the longing for 
Paradise. These worldly behaviours or manifestations may be an attempt to resurrect religious feelings that 
can't disappear from human nature, even if they are expressed in different ways, emptied of their religious 
connotations and changing their function. This is what prompted Eliade to describe these manifestations as 
(forgotten religion) and he believes that the worldly person, whether he wants to, does not want, still preserves 
the characteristics of the behavior of the religious person.17  

It can be said that religion is also a personal instinct, as religion is a vital need for human, because religion 
gives him tranquillity and hope, and even gives the strength that makes him face the difficulties of life. This 
religious instinct does not disappear, but does not weaken and does not wither except in periods of 
extravagance in civilization and among very few individuals, even if there are those who deny religion in every 
society This exception does not negate the existence of this instinct in human nature, just as the instinct for the 
survival of the species does not preclude its generality that some people do not marry or procreate. 

 

Religiosity conjecture 

The phenomenon of religiosity itself is based on two principles through the intuition of minds, which are the 
law of causation and finality . If they are properly understood, they end up with the highest true religion 
(monotheism and immortality), because the law of causation states that nothing of the possible occurs by itself 
without something, and the law of finality is according to which every stable harmonious system cannot happen 
unintentionally, and all intent must aim at a fixed holistic goal, which is the goal of the ends. 

 

Conclusion 

This study concludes that the results of the approaches in the study of religion for the emergence of religion 
and its relationship with man have been drawn from an inaccurate and incorrect methodology, being 
assumptions based on conjecture and a prejudgment that man created the idea of God, reduction of religion, 
moreover there are other results that proved the opposite of that results. This study concludes as well, the 
essence of religion can be defined by the common core components of all religions; (sacredness, unseen, 
traditions, rituals) and being a human spiritual epistemology system, and this means that the human relationship 
with religion is based on a cosmic vision through a clear methodology. Finally, the religion is an element in 
the structure of human consciousness that can be proved by the ontological thirst, vital need and priori 
propositions of human. 

 

 

 

 
16 See; Mircea Eliade, Sacred and Profane (New York: Harcourt, Inc, 1957) p. 54. 
17 See: Douglas Allen, Myth and Religion in Mircea Eliade, p. 90. 
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ABSTRACT 

Background and aim: Academic Tahfiz Schools offer an alternative system for tahfiz education. In 
comparison to traditional or pure tahfiz schools, students of academic tahfiz schools memorise the Quran 
during their schooling years while learning mainstream selected academic subjects within the national 
curriculum. The main objective of this tahfiz education system is to develop Quran memorisers with good 
academic qualifications as well as a firm Islamic background who would go into the professional field and 
similar professions. In Malaysia, there are a small but growing number of government and private Academic 
Tahfiz Schools. This paper highlights the challenges faced by these types of schools and the potential that they 
can offer to Muslim communities. 

Material and Methods: Semi-structured interviews were conducted with five parents, four alumni, and five 
teachers were conducted and analysed using a two-stage coding process. 

Results: The themes suggest a set of initial and ongoing challenges that administrators and practitioners need 
to understand and overcome, especially concerning their current societal needs and environment.  

Conclusion: This paper concludes with recommendations on how to develop and strengthen this type of 
institution and its potential for the Muslim ummah. 

Keywords: Academic Tahfiz Schools, tahfiz education, tahfiz institutions, tahfiz school leadership, tahfiz 
school challenges, tahfiz school administration.  
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INTRODUCTION 

One of the more recent developments in Tahfiz education in Malaysia is the establishment of Academic Tahfiz 
Schools, also known as Maahad Tahfiz Sains. Academic Tahfiz Schools serve as an alternative to Tahfiz 
schools, Islamic schools, and academic schools. From another perspective, Academic Tahfiz Schools can be 
considered an amalgamation of Tahfiz schools and Integrated Islamic Schools. These institutions offer 
components of all three types of schools with an emphasis on Tahfiz as well as excellence in Islamic and 
academic subjects. The amount of emphasis differs from school to school. Some schools may prioritise Tahfiz, 
while others may strive for a balance between the different components. For parents, Academic Tahfiz 
Schools’ biggest appeal is the integration of all three components in one school system. Thus, Academic Tahfiz 
Schools offer their students wider opportunities to further their education. With their qualification, graduates 
of Academic Tahfiz Schools can choose to enrol in professional and academic programmes such as medicine 
or engineering, venture into the many branches of Islamic studies including muamalah and usuluddin, or 
deepen their study of the Qur’an by specialising in Qur’an studies. 

The study of the Qur’an can be seen as a broad spectrum. It has a wide range of knowledge and demands a 
holistic concept of interaction Al-Qarḍāwī (1999). The concept of interaction is the relationship of the servant 
of Allah SWT with the Qur’an. Abdul Jalil (2008) stated that the environment of interaction with Allah SWT 
is encompassing all deeds that can bring one closer to Him. Among the areas of interaction are reading the 
Qur’an with good recitation (tartīl), understanding the meaning of the Qur’an (tadabbur), enlivening the 
content of the Qur’an as an extension of life, and many other forms of interaction that lead to worldly and 
ukhrawi benefits.  

One of the important dimensions in the learning of the Qur’an is Tahfiz education (Murihah Abdullah et al., 
2015). Tahfiz education is a process of remembering the text of the Qur’an permanently (Muhammad Iẓhār 
‘Arif, 2015). It aims to preserve the Qur’an and is a divine process (Muhammad Omer Iqbal, 2013), as stated 
in the Qur’an, “It is We Who have sent down the Qur’an, and We are the Guardians and take care of it” (Q.S. 
Al-Hijr, 15: 9). Memorizing the Qur’an is not an easy task. It demands a high level of commitment. Not 
everyone who strives can memorize the entire Qur’an. The activity of memorizing the Qur’an is not the same 
as the activity of memorizing poems or rhymes composed by humans. This is because memorization of the 
Qur’an is an activity related to mental, spiritual, and physical strength to interact with kalāmullah (Edi Suyanto, 
2010).  

Al-Qur’an is preserved through two conditions, namely the preservation of the text of the Qur’an in the muṣḥaf 
through the method of writing and memorization in the chests of the memorizers of the Qur’an (Abd Rahman, 
2009; Mohd Nazri, 2010). Such forms of memorization are received by the method of listening (simā‘ī) or 
directly (Al-Masyāʾīlah, 2010; Amin et al., 2009). The preservation of the Qur’an in the form of memorization 
is also a tradition of the Sunnah of the Prophet SAW which remains to this day (Al-Kilānī, 2006). In the context 
of society, memorization of the Qur’an is a requirement of fardu kifayah (Yusuf Effendi, 2011). This shows 
the importance of the tradition of memorizing the Qur’an continues to this day. 

In Malaysia, Quranic education has started since the beginning of the advent of Islam hundreds of years ago 
(Murihah Abdullah et al., 2015). The study of the Qur’an is practised in boarding schools, suraus and mosques 
(Badlihisham, 2010). There were no formal studies or special institutions for the study of Tahfiz established 
by the government at that time until the early days of independence. The first Tahfiz al-Qur’an institution only 
emerged in Malaysia in 1966 when Tuanku Abdul Rahman inspired the creation of a Tahfiz al-Qur’an class 
under the auspices of the National Mosque (Darul Quran, 2016). Starting from this Tahfiz class with eight 
students, Tahfiz al-Qur’an education in Malaysia is growing rapidly.  

As of 2011, there are 278 government and private Tahfiz institutions registered with the Religious Department 
of Islamic Development Malaysia (JAKIM, 2021). It is estimated that the number of ḥuffaẓ successfully issued 
by Tahfiz institutions in Malaysia is more than 13 thousand. This is in line with the government's intention 
regarding the National Tahfiz Education Policy (DPTN) which is still in the developing stage. This policy is 
designed to find a specific guide that is consistent to produce a generation of ḥuffaẓ who are not only seen as 
proficient in memorizing the Qur’an but also show a professional character towards learning the Qur’an. This 
is among the main objective of Academic Tahfiz Schools.  
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According to Inka Risnawati (2015), the learning process of Tahfiz should be based on aspects of a student's 
spiritual and physical maturity. Spiritual maturity has to do with the internal factors of a person while physical 
maturity has to do with the external factors of a student. In Lukman Hakimi Ahmad's (2014) study, these two 
aspects are demanded in the formation of the personality of successful Muslim students. Therefore, in the 
context of Tahfiz education in Malaysia, this paper aims to investigate the challenges related to Academic 
Tahfiz Schools and how far have these schools been able to overcome the challenges often associated with 
Tahfiz institutions.  

 

BACKGROUND OF THE STUDY 

Institutions of Tahfiz are offered two forms of education, namely traditional and modern. In Malaysia, many 
Tahfiz institutions are established and offer education from childhood to adulthood (Abdul Hafiz Abdullah & 
Nur Safazilah Maksom, 2016; Abd Rahman, 2009). The methods and techniques of memorization used are 
varied (Sedek Ariffin & Mustaffa Abdullah, 2013). Some of these Tahfiz institutions only focus on 
memorization without other academic components (Umu Hani, 2014).  

The development of Tahfiz is increasingly encouraging from time to time, especially in countries where the 
majority of the population is Muslim (Mohamed Qusairy, 2015). The same is the case with Malaysia. The field 
of Tahfiz has now become one of the important aspects of Quranic education in Malaysia (Atabik, 2014). It 
has become one of the trends and components of religious education in national primary and secondary schools. 
The government has also established a Ma’had Tahfiz al-Qur’an for SPM graduates in every state and is in the 
process of upgrading its main Tahfiz institution, Darul Quran, to the status of a University College. In addition, 
Tahfiz twinning programs with public institutions of higher learning (IPTA) have also been successfully 
established (Darul Quran, 2016). The latest government effort is the creation of SMKA and MRSM Tahfiz 
which use the Tahfiz Ulul Albab model (Mohd Shahril, 2013). In recent years, several private and semi-private 
schools, for instance, Maahad Tahfiz Sains dan Teknologi Darul Ehsan in Selangor and Maahad Tahfiz Sains 
Al-Muhammadi in Kelantan, have also been established and they offer similar Tahfiz education models. In the 
context of this paper, these schools are classified as Academic Tahfiz Schools. 

 

PROBLEM STATEMENT 

Today, efforts to memorize the Qur’an are actively carried out by the Muslim community worldwide including 
in Malaysia (Sabri Mohamad et al., 2016; Murihah Abdullah et al., 2015; Khairul Anuar Mohamad et al., 
2015). This effort is practised in specific areas to accommodate students for that purpose. On average, the 
concept of Tahfiz studies emphasizes the aspect of memorizing and repeating until the goal is achieved (Mohd 
Nazri, 2010; Sedek Ariffin & Mustaffa Abdullah, 2013). In addition, many efforts have been made to help the 
process of memorizing the Qur’an run smoothly, such as the organization of special workshops on methods 
and techniques of memorizing the Qur’an specifically. This effort is believed to have positive implications on 
the level of memorization of Tahfiz students to produce quality ḥuffaẓ (Abdul Hafiz Abdullah & Nur Safazilah 
Maksom, 2016; Mohd Nazri, 2010; Ahmad Baha Mokhtar & Sarinah Yahya, 2015). 

The Tahfiz institutions in Malaysia are growing rapidly recently, especially in terms of the achievements 
produced by the Tahfiz institutions involved. This situation is in line with the government's desire to find a 
specific guide that is consistent throughout Malaysia to facilitate the progressive society to determine the flow 
of studies to be taken. This is because the latest development of Tahfiz institutions not only represents the 
government sector but also covers the private sector (Sabri Mohamad et al., 2016), even the subject of Tahfiz 
institutions involves various types of students, whether small or large (Basirah Abu Bakar, 2016). This 
situation can be referred to through the number of maahad Tahfiz registered in Malaysia either government or 
private which reached a total of 278 in 2011. The number of ḥuffaẓ is estimated to have reached 13,000 people 
in 2011 (JAKIM, 2021). 

This phenomenon is seen as a paradigm shift. Moreover, society is now increasingly emphasizing the question 
of strong religious beliefs in the lives of their children (Murihah Abdullah et al., 2015). A handful of parents 
who send their children to Tahfiz institutions are due to the will of the parents themselves. This situation occurs 
without considering the ability of the children to complete the entire memorization of the Qur’an (Umu Hani, 
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2014; Murihah Abdullah et al., 2015). Such abilities include internal factors as well as external factors of the 
students themselves. For example, the saturation of students to stand firm in memorizing the Qur’an most of 
the time (Nisrina Nur Amelia, 2015) and the ability to manage learning Tahfiz that cannot be fully mastered 
will fail their achievement (Azmil Hashim & Misnan Jemali, 2015). 

The comparison of the number of admissions annually also shows a declining number. This situation illustrates 
that not all Tahfiz students who register will be able to spend 30 juz on time. Abdul Hafiz Abdullah and Nur 
Safazilah Maksom (2016) described that failure in the achievement of Tahfiz is related to many factors. Among 
the factors that are often a hot topic of discussion is related to the phenomenon of forgetfulness (Ridhoul 
Wahidi, 2016). This situation is supported by the low achievement data shown in the study of Norlizah Che 
Hassan et al. (2015). Sedek Ariffin and Mustaffa Abdullah (2013), who conducted a test on 50 respondents, 
found that the achievement in terms of memorization retention shown by the ḥuffaẓ was very low. Only 2% 
ḥuffaẓ among men who mastered 30 juz al-Qur’an, while 0% ḥuffaẓ among women who mastered 30 juz al-
Qur’an. 

In addition, there are also external factors such as memorizing strategies practised by a student (Azmil Hashim 
& Misnan Jemali, 2015). Thus, mistakes in applying the strategy of memorizing the Qur’an are also seen as a 
condition that can cause the phenomenon of forgetfulness to occur and end with unsatisfactory achievement 
results. It is proved that more than half of Tahfiz students, i.e. 60 percent could not complete their 
memorization. Only 40 percent of students complete Tahfiz studies. The failure of the students to become a 
ḥāfiẓ after spending a relatively long period in the institution of Tahfiz had a profound effect on them. Some 
of them become desperate and not interested in continuing their studies even in other fields. If they wanted to 
switch to another field, they had to start late due to the long period they had spent in the Tahfiz institution. Not 
to mention the difficulty for students studying in conventional Tahfiz institutions, without having other 
academic components. This failure in turn causes frustration to parents who want their child to be a ḥāfiẓ (Umu 
Hani, 2014; Nisrina Nur Amelia, 2015). 

In Malaysia, academic developments regarding the study of Tahfiz education often emphasize the methods 
and techniques of memorizing the Qur’an (Abdul Hafiz Abdullah & Nur Safazilah Maksom, 2016; Sedek 
Ariffin & Mustaffa Abdullah, 2013). Studies that look at other factors that influence student achievement in 
Tahfiz institutions are few and have not been given due attention. Even existing studies that evaluate aspects 
other than methods are mostly unfocused and purely qualitative in nature. In addition, studies in the field of 
memorization of the Qur’an at the international level have been found to often link the subject of memorization 
of the Qur’an with the environment or academics (Heri Saptadi, 2012; Fitria Dwi Rizanti & Muhari, 2013). 
Studies that assess internal factors such as internal readiness and internal development strategies, as well as 
external factors such as training strategies and Qur’an memorization strategies that use objective assessment 
through human psychology science models, are still lacking. While there are many models of educational 
psychology assessment that can be used to make an assessment. 

 

HISTORY OF TAHFIZ SCHOOLS IN MALAYSIA 

Maahad Tahfiz Al-Qur’an Wal Qiraat Pusat Islam Kuala Lumpur was established in 1966. The proposal to 
establish Maahad Tahfiz Pusat Islam Kuala Lumpur was held during an inauguration of the National Mosque 
by Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj attended by Sheikh Mahmud Shaltut as Rector of Universiti Al-Azhar 
at that time (Darul Quran, 2016). The initial establishment of Maahad Tahfiz al-Qur’an Pusat Islam Kuala 
Lumpur housed a total of eight male students under the auspices of a unit of the Islamic Affairs Division 
(Bahagian Hal Ehwal Islam), Prime Minister's Department, Kuala Lumpur. They began their studies on March 
1, 1966, at the Lecture Hall of the National Mosque. Student study activities were organized by the National 
Mosque Administrative Committee and the Secretariat of the National Council for Islamic Religious Affairs 
Malaysia until 1978.  

In 1979-1980, Maahad Tahfiz Al-Qur’an Wal-Qiraat Kuala Lumpur was organized by the Islamic Research 
Center (Pusat Penyelidikan Islam), Religious Division, Prime Minister's Office. Later, in 1983, study activities 
were transferred to JKR Building 588/33 Jalan Chenderasari, Kuala Lumpur under the auspices of the Islamic 
Dakwah and Training Institute (INDAH) Religious Division, Prime Minister's Department. The recruitment 
of female students in tahfiz studies began around 1992. Female students were placed in Jalan Ledang, while 
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male students were placed in Taman Tun Dr Ismail. Female students were later transferred to Taman Tun Dr 
Ismail and male students were placed at Batu 14 Sg Semungkus Hulu Langat Selangor in 1994 (Darul Quran, 
2016).  

The upliftment of the Tahfiz institution was continued with efforts to upgrade the institution. Maahad Tahfiz 
Al-Qur’an Wal-Qiraat Kuala Lumpur was upgraded in 1997 as one of the divisions in the Department of 
Islamic Development Malaysia (JAKIM) with a new name, namely Darul Quran. Darul Quran has now been 
relocated to a permanent campus, namely Kompleks Darul Quran Ampang Pechah, Kuala Kubu Bharu since 
1 November 1998. To date, Darul Quran not only has a permanent main campus in Kuala Kubu Selangor but 
also has branches under its supervision in every state throughout Malaysia. This shows that the program of 
memorizing the Qur’an has been practised in all corners of the country. Therefore, there is a need to study all 
Tahfiz students in Malaysia in terms of their achievements in this field. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

Three semi-structured focus group discussions were conducted with three different stakeholder groups. The 
first group was parents with children in a Tahfiz institution. Five parents from various professional 
backgrounds were recruited (Parent 1-5). The second group consisted of five Tahfiz teachers, two males and 
three females, at a government academic Tahfiz school in Kuala Lumpur (Teacher 1-5). Alumni of Tahfiz 
institutions made up the final group, consisting of two males and two females (Graduate 1-4). All participants 
were recruited using the snowball sampling method. This method of sampling is best suited for studying like-
minded or mission-driven communities  (Silverman, 2013) which is in this case, people who are involved in 
and support the Tahfiz education system. Via this sampling method, individuals who know someone with 
characteristics similar to the target participants would recommend potential participants. Each participant was 
informed about the rights related to becoming involved in this study and that his or her identity will be 
anonymous. 

Each focus group discussion lasted for around an hour and was recorded and later transcribed verbatim. The 
transcripts were then analysed in two stages (Saldaña, 2014). Stage one involves Structural Coding (MacQueen 
et al., 1998), where themes were identified based on the interview questions asked, guided primarily by the 
research question. Since this study is centred on understanding the challenges of Academic Tahfiz Schools, 
the themes that emerged revolved around ideas that relate to challenges. In stage two, the themes were clustered 
into meaningful categories using Pattern Coding (Miles & Huberman, 1994). The categories of themes 
represent the different challenges related to Academic Tahfiz Schools. The final list of themes was checked 
and reviewed by two co-researchers with considerable experience with the Tahfiz education system. 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

Overall, the challenges that were identified from the analysis can be divided into two main categories, shown 
in Figure 1. 

 

 

Perception Challenges 

The challenges related to the perception of Academic Tahfiz Schools are also commonly associated with Tahfiz 
Schools and the Tahfiz institution in general. However, there are aspects of the Academic Tahfiz Schools that 
have led to changes in how the public views this institution.   

 

‘Rehabilitation’ centre 

Teacher 2 argues that, from his perspective, Tahfiz schools are sometimes seen as rehabilitation centres for 
problematic students. 

Students who lag, who have disciplinary issues, are sent to Tahfiz Schools. Why? To correct his behaviours, 
to set him straight. That’s the perception.  

Problematic students, despite their small numbers, are often at risk of causing disciplinary issues such as 
smoking and bullying. These issues tend to be one-off occurrences, but they still left a mark on the Tahfiz 
schools’ reputation. As Teacher 3 put it,  

 The difficult part is explaining to the public the problems of Tahfiz schools… But it is actually the person’s 
fault, not the school's. It is hard for us to explain that is an individual issue, not the schools.   

Graduate 1 related, 

People go to Tahfiz centres as an alternative only. It’s like, “If my child isn’t successful (in terms of academics 
or behaviour), I must put him or her in a Tahfiz centre.”  

This attitude is prevalent among certain segments of the Muslim community, especially among those who are 
unfamiliar with the traditional Islam education system such as the madrasah. They observe how madrasah 
graduates are often well-mannered or respected by others in the community. Unfortunately, they wrongly 
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assume that simply sending children to the Tahfiz centres or schools would solve the children’s academic or 
behavioural problems. This faulty understanding of the roles of Tahfiz schools contributes to the public’s 
negative perceptions of the Tahfiz schools. A study by Nazia Nawaz and Syeda Farhana Jahangir (2015) 
revealed that as many as 47 percent of parents who sent their children to Tahfiz institutions admitted that their 
children showed significant positive changes in terms of morals. The institution of Tahfiz is seen as one of the 
ways to shape the character and morals of their children in addition to seeking the glory promised by Allah 
SWT (Boyle, 2006; Abd Rahman, 2009). 

 

The last choice 

It used to be unsurprising to hear something akin to what Teacher 1 said about Tahfiz schools in general. 

Back then, if you got 2As, (people would ask) which school would you go to? Go to Tahfiz school. The last 
choice. 

Teacher 2 clarified, 

In the past, if you graduated from Tahfiz school, (people asked) what are you going to work as, what is going 
to feed yourself? Not anymore. With the establishment of schools with Tahfiz, with academic (subjects), the 
two are combined.  

Academic Tahfiz schools are an alternative to Tahfiz schools, Islamic schools, and academic schools. They 
offer components of all three types of schools with an emphasis on Tahfiz or Al-Quran memorisation as well 
as excellence in Islamic and academic subjects. The emphasis differs from school to school. Some schools 
may prioritise Tahfiz, while others may strive for a balance between the different components.  

Academic Tahfiz schools’ biggest appeal is the integration of all three components. In religious schools, the 
Tahfiz component is the main focus, although some of them require students to memorise certain chapters of 
the Al-Quran. They offer a supplementary or an additional avenue for the Islamic education taught in academic 
schools. If they wish to teach their children to memorise Al-Quran, specialised classes are also available at 
certain mosques, where oftentimes Tahfiz teachers teach Al-Quran memorisation during specified daily or 
weekly sessions. The pace of memorisation in these classes is not as rapid as the pace at academic Tahfiz 
schools due to factors such as the limited time available and the less than conducive surroundings. 

Academic Tahfiz Schools aim to change this perception by being the institution that parents consider their first 
choice. The possibility of having both Tahfiz and academic learning is indeed an attractive option, and the 
demand is currently outnumbering the supply. The awareness of Muslims on the importance, benefits and 
advantages of memorizing the Qur’an encourages parents to send their children to enter the institution of Tahfiz 
al-Qur’an (Sedek Ariffin & Mustaffa Abdullah, 2013; Murihah Abdullah et al., 2015; Abdul Hafiz Abdullah 
& Nur Safazilah Maksom, 2016; Azizan Muhammad, 2017; Mohd Aderi, 2017). According to Muhammed 
Saleh (2009), the memorizers of the Qur’an (huffaẓ) have a noble rank and dignity in the sight of Allah SWT. 

Teacher 1, who teaches at a government Academic Tahfiz School, observed, 

The demand during our yearly interview, we are not able to cater for it... 500-800 (people) would turn up for 
the interview... 

In response, Tahfiz schools including Academic Tahfiz Schools, have implemented a stricter entry requirement 
and selection process. At many schools, applicants, and sometimes their parents as well, are required to attend 
an interview to assess their personality and readiness. Personality, demeanour, motivation level, and 
commitment to basic Islamic practices (such as observing the way of dressing and daily prayers) are also taken 
into consideration.  

Academic Tahfiz Schools place great emphasis on academic achievement by admitting only the best 
performance students, which are based on their school examination or public examination results. Many other 
Tahfiz schools have implemented a similar entry requirement as a way to gauge an applicant’s baseline 
potential. High academic performance entry requirements are meant to help the school select students who 
would be able to excel both in their Quran memorisation and academic studies. With these measures in place, 
Academic Tahfiz Schools have the means to identify and assist students who may not be a good fit for this 
type of education system. 
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There are still relatively very few Academic Tahfiz Schools in Malaysia in comparison to the public schools 
and Islamic Schools. The increasing number of applications annually indicates a strong demand for this type 
of education system.  

 

Tahfiz Education Challenges 

Various challenges must be passed by the memorizers of the Qur’an, especially for those who are not fluent in 
Arabic (Zainur Rijal & Rosni Samah, 2007). Sedek Ariffin and Mustaffa Abdullah (2013) also stated that the 
effort to memorize the Qur’an is not an easy journey that includes various challenges and obstacles. This is 
evidenced by the hadith of the Prophet SAW which reminds us of the ease with which memorization of the 
Qur’an is detached from the grasp of the mind and heart (Al-Masyāʿilaṯ, 2010) due to worldly challenges. 

The following themes are related to challenges in Tahfiz education, including Academic Tahfiz Schools. A 
Tahfiz school education system, like any Islamic education system, is incomplete without any emphasis on 
student development. They aspire to groom students who possess the qualities of a good Muslim, which include 
good character, leadership capability, and being a contributing member of society. In achieving this goal, 
Academic Tahfiz Schools encounter challenges that hinder them from effectively moulding their students into 
what they hope their students would become.  

 

Preserving memorisation 

Apart from the challenge of memorizing (Sedek Ariffin & Mustaffa Abdullah, 2013), for those who have 
memorized the Qur’an for a certain amount, the effort to preserve the Qur’an in the chest is a more difficult 
challenge (Al-Khālidī, 1994). 

The recitation of the Qur’an is also associated with the method of reciting. One’s involvement in the field of 
memorization of the Qur’an requires the recitation of the Qur’an as often as possible. This situation coincides 
with the statement of Intan Zakiah (2016) who concluded that the frequent application of the recitation of the 
Qur’an by the ḥuffaẓ is divided into four stages, namely the stage before memorizing the Qur’an, the stage 
during memorizing the Qur’an, the stage after memorizing the Qur’an, and the level of practice of the 
memorizers of the Qur’an.  

This situation also illustrates that the recitation of the Qur’an should always be controlled with the care of the 
correct sound of the letters as well as the correct sounding of the letters on the various lines so that the recitation 
does not change the original meaning. This is because, correct and accurate reading is in line with the demands 
of Islamic law (Frederick, 1989). In addition, for the memorizers of the Qur’an, not only in terms of reading 
that must be observed at all times, but the condition of memorization that is memorized should also be 
observed. 

Preserving memorisation is among the chief concern among parents of Tahfiz students and the Tahfiz students. 
After completing the memorisation of the entire Quran, Tahfiz students must ensure that they can preserve 
their memorisation. In Parent 2’s words, memorising all 30 juzuks of the Quran does not necessarily mean 
retaining all 30 juzuks. During the month of Ramadan, Parent 2 noticed his son repeating specific verses while 
leading the Tarawih prayers. 

He read the same verses only. The verses he remembers. He didn’t recite from Al-Baqarah to (the last chapter 
before it, Al-Fatihah), no… Meaning, he repeatedly read the same thing, meaning, he did not memorise (all). 

Memorisation is strengthened through repetition and revision. Frequent and repeated reading is also important 
for keeping facts in mind (Dahlin, 2011). However, due to time constraints and academic demands, a student 
may struggle to retain his or her memorisation. Graduate 3 related, 

If before this I could maintain (my memorisation), but after a while, because of studying (at the university), 
there are time constraints. We become afraid of being asked how much we remember. 

The way one carries oneself may also play a role in strengthening or weakening memorisation. While at Tahfiz 
school, the genders are segregated. But at university, Tahfiz students are likely to encounter mixed gender 
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classes. If they do not restrain their behaviour and observe proper inter-gender behaviours (ikhtilat), they may 
find their memorisation deteriorating. Graduate 4 explained,  

For me, coming from Darul Quran and then joining the (Social Sciences) faculty… the faculty is rather open 
in terms of mixing. So, the challenge for us is how we interact with others, our classmates. We must build self-
discipline, what we are willing to negotiate, what we hold on to. 

 

The home environment 

The influence of lust, environment, family as well as the elements of the immorality of the heart that are 
difficult to deal with cause the knowledge of God, especially kalāmullāṯ recited to face unstable problems 
(rāsikh/māshi) (Arif Rahman Hakim, 2013). The home environment is undeniably part of the Tahfiz student’s 
learning environment. It plays a major role in terms of how well a Tahfiz student progresses in his or her 
memorisation. 

As a teacher, Teacher 1 understands that control at school can only go so far. 

We at school can give (them) everything. But, once they go home, they are exposed, exposed to games, and 
their parents cannot control that. Even during the (COVID-19) lockdown, the parents asked when will their 
children return to the hostel. This shows that the parents have lost control: “I can’t do it, at home he just sleeps. 
When is the school going to re-open?” 

The parents also concurred. Parent 3 remarked, 

In terms of discipline, we see that when they come home, there is less memorisation. They are more interested 
in their handphone and such, watching YouTube, to the point that we had to ask them (to stop). 

Parent 1 echoed a similar view, 

(If like) the Tahfiz, there is no TV, no cable channels, no nothing. That is the best. If in homes nowadays, it 
would be astonishing to not have those things.   

Certain Tahfiz have taken the initiative to brief and guide the parents on how to ensure their children would 
continue practising their memorisation when at home. The efforts by parents have a major impact on the 
student’s progress. Parents must not waver in their determination and support for their children. 

The home environment represents another source of challenge, which is the clash of values between the school 
and the home. Teacher T3 recalled how some parents were fine with their children watching Korean dramas 
that often depict romantic relationships in ways that are against Shariah. The parents reasoned that the dramas 
teach their children about love when the dramas are exposing the children to what the Quran describes as going 
near towards zina (fornication) (Al-Isra, 17:32).  

When teachers become aware of such behaviours, they would guide the students to understand what Islam 
requires from them in terms of this type of relationship. However, unless the parents are on board, the students 
will revert to the values that their families hold onto once they are back home. 

 

Personalised approach 

Memorizing activity can activate the hippocampus which is expressed as the centre of the temporal mind lobe. 
Simultaneously, this activity can also increase the concentration and comprehension of an individual. The 
focused concentration activity is intended to accurately remember each subject seen in visual form. According 
to Smith et al. (2003), this situation is also a concept of human memory that will be stored in a short-term 
memory store after receiving a subject. Short-term memory storage is a process of information stopover 
because the forgetfulness rate in this store can only last for a short time. This situation can be overcome when 
the individual can practice the memorized subject so that the information can survive for a long period. 

In Graduate 3’s opinion, there should be some personalised approach when it comes to memorisation. Every 
Tahfiz student must be aware of his or her strengths and weaknesses, learning style, and the best way one 
remembers and recall the memorised verse. 
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For example, every hafiz or hafizah has his or her own approach. Like myself previously, for example, I 
couldn’t just read. I need to listen to qaris. And then my mother gifted me a Quran I can refer to, yes, a digital 
Quran. I feel everyone has their own approach. For me, it was the digital Quran. 

It is understandably time-consuming for teachers to figure out what approach works best for every student, 
especially in a large class. A small teacher-to-student would help in determining a personalised approach to 
memorised, as well as having teachers who are experienced and well-trained in teaching Tahfiz. Teachers 
should be aware of the challenges that their students face in balancing both academic and Tahfiz workloads. 

 

Teachers’ competency 

The process of memorizing the Qur’an is often linked to an interaction between students and teachers, for 
example in the process of talaqqī and tasmiʿ (Moh. Khoeron, 2012). For example, in the process of memorizing 
the Qur’an, the process of talaqqī is the first experience that Tahfiz students go through before they can 
continue with further activities (tasmiʿ). 

At present, there is no formalised teacher training for Tahfiz components. Most teachers are graduates from a 
Tahfiz school who underwent teacher training (a standard for government schools) or they learn as they teach 
(a common practice at private schools).  

In terms of developing teachers’ competency as a Tahfiz teacher, Teacher 2 explained, 

We have courses as well. The thing is, here (at the government Academic Tahfiz School), we do not have 
specific training. It depends on the teacher, basically, to ensure the students understand what they are reading. 

The Tahfiz component also has its subjects and requirements. The Malaysian government's Academic Tahfiz 
School system follows the Maharat Al-Quran curriculum, which encompasses several subjects. Among the 
aims of this curriculum is to ensure that students acquire a good grasp of Quranic reading, writing, and 
understanding. However, as Teacher 2 pointed out,  

We, teachers, should supposedly have certification. We did learn the thing we are teaching, but not for Maharat. 
The matter has been raised and they (the Ministry) are aware of it. 

Without any specific training for teaching the Maharat Al-Quran curriculum, Teacher 4 claimed that the 
teachers were struggling. For Fiqh ul Ayat (a subject under Maharat), there is no specific method of teaching 
available at the moment. There is no clear instruction for teachers to follow, it is up to the teacher's initiative 
on what to do. 

Students’ failure in Tahfiz achievement is often indirectly linked to the Tahfiz institutions that organize their 
studies (Mohd Aderi, 2017). Abdul Hafiz Abdullah & Nur Safazilah Maksom (2016) explained that the failure 
of Tahfiz students is related to the effectiveness of Tahfiz institutions in implementing an effective learning 
system through prescribed study modules.  

 

6.  CONCLUSION 

The development of Tahfiz is becoming more encouraging from time to time, particularly in Muslim-majority 
countries. Tahfiz is now one of the most important aspects of Quranic education in Malaysia. It has become 
one of the trends and components of religious education in primary and secondary schools across the country. 
The most recent effort is the establishment of Academic Tahfiz Schools, which offer both integrations of 
knowledge and Tahfiz education. 

Many previous studies have described the internal and external challenges faced by Tahfiz students. This study 
has expanded the focus to encompass parents as well as educators at Tahfiz institutions and the challenges that 
they encounter. Overall, Malaysian Academic Tahfiz Schools are able to offer a blueprint for an integrated 
Tahfiz education that can be adapted by Muslim communities elsewhere in the world. The system in place has 
shown some promise of ensuring that Tahfiz education is at par with other non-religious schools or non-Tahfiz 
Islamic schools. However, there are challenges associated with traditional Tahfiz institutions that persist, 
which could be attributed to the fact that they are challenges common to any type of Tahfiz institution. For 
instance, the challenges found in this study offer valuable insight into the Tahfiz education ecosystem. The 
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environment and family support play a major part in the success of the Tahfiz students, during and after their 
studies. These factors need to be further explored since the real success of a Tahfiz student is in retaining and 
preserving his or her memorisation. 

On the one hand, Academic Tahfiz Schools have, for the most part, dispel many negative perceptions 
surrounding Tahfiz institutions, to the point that the current demand has outnumbered the supply. The 
Academic Tahfiz Schools’ systematic approach to administrating a Tahfiz education system has inspired 
confidence among parents and other stakeholders. The Malaysian National Tahfiz Education Policy (DPTN) 
can be considered a step in the right direction, particularly in elevating the standards of Tahfiz education. That 
said, it is also important to note the concerns that require immediate attention, which include the need for a 
specialised teaching training programme and certification for Tahfiz teachers as well as improvements to the 
existing Maharat Al-Quran curriculum. The effect of having to excel in all three areas of academic subjects, 
Islamic subjects, and Tahfiz is still unclear both immediate and long term since the number of Academic Tahfiz 
Schools and their graduates are still comparative few. Further investigation into these challenges and concerns 
is greatly needed. 
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ABSTRACT 

It is a common fact that language and the human existence may not be exclusive one from another. It may 
actually be said that the existence of one depends on the presence of the other in any given society. From the 
individual to the group and the community at large, the use of language becomes very paramount. This is 
because, language at whatsoever form or level, is the means per excellence through which virtually all 
meaningful communication is carried on in any society. On the other hand, specific cultural values are in fact 
embedded in the language of that culture. It is of course the culture that identifies the language and, the 
language is the search light through which the society interacts with one another, and even penetrate into the 
outer world, thus, language, communication and cultural values are intricately woven. The one will not 
function without the presence of the other. The cultural values peculiar to any society may be said to be the 
generality of the norms and the mode of living peculiar to its inhabitants. That is, every community radiates 
around certain laws and customs. The African understanding of existence relies a great deal on the cultural 
values through which the society breathes. The essence of this research work is to feel the impact of language 
on specific cultural values. The research has drawn examples from some African languages spoken within and 
outside the African territories. Our findings reveal that specific components of language enhance meaningful 
communication thereby giving room for the sustainability of cultural values. 

Keywords: language, African culture, African values, sustainability 

 

INTRODUCTION 

Any society in the whole world may be said to be composed of groups of people who in turn cannot exist 
without the use of language in which ever form it presents itself in the society. This implies that communication 
is paramount to all societies. In the real sense of it, meaningful communication brings peace and orderliness 
to the linguistic community which in turn enhances development. Any society not developed is considered as 
static. Meanwhile, a society moves on through various ages and centuries on the wings of the language 
embedded in its culture. Language in itself is a valuable cultural tool. It is in fact the yardstick with which to 
measure development or any positive change in the society.  

Thus, the socio-linguistic, political, religious and economic change peculiar to any society is measured through 
her cultural values which may be said to be illuminated through the various ways of getting information across 
from one generation to the other. The sustainability of which reposes on the various linguistic elements 
carefully and jealously guarded in the culture.  

Africa as a whole, has a very rich cultural heritage. To match with this is the accompanying languages filled 
with values. There are various African cultural values seen beyond the African continent. This is to say African 
languages have dialects and native speakers even beyond the continent. The Yoruba culture especially could 
be seen in some other parts of the continent of Africa and even beyond, though it is peculiar to those of the 
western part of Nigeria. In the northern part of the country is the Hausa language with various dialects in others 
parts of the African continent. The Igbo language spoken in quite a number of states in Nigeria may not have 
real native speakers outside the country. 

In any case, what is of uttermost interest to us is the contribution made through the use of language to the 
sustainability of these various African cultural values. The methodology adopted in this research is descriptive 
and the approach is from a synchronic perspective. 
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LANGUAGE AND THE ISSUE OF SUSTAINABILITY  

Language as Crystal (1987:3) opines covers all human activities and interactions. This in essence is to say that 
man cannot function without the use of language. This view joins with that of Elliot et al (1963:84) that 
language is intimately connected with all activities, desires, emotions, thoughts, and all the business of life. 
Another linguist, Mitchel (1975:65) shares the same view that language expresses thoughts and emotions, 
conveys information and influence behaviour in others. Still in the same vain, Sapir (1969:7) opines that 
language is purely human and not non instinctive. Afolayan (1979:15) aligns with all the above perspectives 
when he views that: 

 Without language, man cannot function as the social, cooperative and creative animal. And it is only with 
language accomplishment that man rises above the lower animal and is educable and indeed educated, 
governed and governing, and regulating, civilized and civilizing. 

Afolayan’s view above, simply asserts that education, cultural values and development attain the height of 
sustainability through the use of specific elements of language in any society, ranging from the individual to 
the group. In the words of Henry, cited by Robert (2021):  

Language is the expression of ideas by means of speech-words combined into sentences, the combination 
answering to that of ideas into thoughts. 

Robert did not only identify language as being a combination of speech that groups ideas and thoughts but that 
language also has as functions, imaginative expression, emotion release and the ability to communicate 
meaningfully. This is because language possess an infinite creativity and lots of creative abilities according to 
him. This explains too the power of language in the ability to sustain cultural values. 

Kramsch (2002) cited by Georgia NTAI opines that:  

Language is used not just as a tool for the exchange of information, but as a symbolic system with the power 
to create and shape symbolic realities through discourse. 

Furthermore, for Kramsch, language expresses, embodies and symbolizes cultural reality. Thus the 
sustainability of any cultural values reposes heavily on language. Kramsch’s view is also shared by Migge and 
Léglise (2007:297) in perceiving that the choice of language and the use to which it is put are central to a 
people’s definition of itself in relation to its natural and social environment, indeed in relation to the entire 
universe. In essence, language is the search light through which all cultural values operate within and beyond 
in any given linguistic community. 

It is also stated that the relation of culture and language is the way they share human values, realities and 
behaviours of a social group. And for Kramsch (op. cit) language expresses embodies and symbolizes cultural 
reality. Fathia Gwessabi (2017) argues that language is the culture in itself and that language carries meanings 
and references beyond itself in that:  

The meanings of a particular language represent the culture of a particular social group. To interact with a 
language means to do so with the culture which is its reference point. We could not understand a culture 
without having direct access to its language because of their intimate connection. 

This is to assert that culture and language are indispensable to one another. Thereby, in any given society, 
language carries culture from one generation to the other. The sustainability will however depend on some 
elements of language inherent in the culture. 

 

THE ISSUE OF CULTURE 

Culture is to be understood as the way of life of people, as opines Idang (2015:3). He continues by viewing 
that every human being who grows up in a particular society is likely to become infused with the culture of 
that society, whether knowingly or unknowingly during the process of social interaction.  

Furthermore, Edward B. Taylor according to Idang (op. cit) is reputed as the scholar who first coined and 
defined culture in his work: Primitive Culture (1871) and reprinted in 1958. He continues that Taylor saw 
culture as that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, customs or any other 
capabilities and habits acquired by man as a member of the society. He further states that Taylor’s definition 
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captures the exhaustive nature of culture and that one would have expected it to be univocal out, but it is not 
so. That there are so many definitions of culture as well as scholars interested in the phenomenon. For him: 

Culture embraces a wide range of human phenomena, material achievements and norms, beliefs, feelings, 
manners, morals and the patterned way of life shared by a particular group of people that claim to share a 
single origin or descent. 

This in essence means culture is the sum total of the human existence as Bello (1991:189) cited by Idang (op. 
cit) rightly opines:  

The totality of the way of life evolved by a people in their attempt to meet a challenge of living in their 
environment, which gives order and meaning to their social, political, economic, aesthetic and religious norms; 
thus distinguishing a people from their neighbours. 

Thus it goes that no two cultures can be perfectly identical because no two groups of people are exactly the 
same. Culture in essence is expressed in people’s history, language, art, philosophy, food, and way of dressing, 
among others. Culture like language is dynamic and not static. In fact, to say a group of people is without 
culture is to assert that they do not have any form of social organisation or institutions, norms or beliefs which 
inadvertently regulates any society. 

 

THE ISSUE OF VALUE AND AFRICAN CULTURE 

Values may easily be defined as anything that has a high esteem of worth, especially when it comes to the 
culture of a particular group of people. Values indeed may be said to be the yardstick that regulates cultures, 
which is the vehicle through which the individual move round the world. Thus Igboin (2011:98) opines that:  

Values may be ideas that propel man’s daily actions. In other words, they are the standards which members of 
the community adhere to in their personal and communal interaction towards the achievement of the goals. It 
is they that determine those who are to be praised or reprimanded for their actions. In another sense, values 
refer to what is good or desired. 

In continuation, Ewelu (1999:40) and Omotehinse (2001:101) cited by Igboin (op cit) opine that values can 
refer to the usefulness of a thing which is a function of choice-making. That is there are options opened to one 
from which a choice is made. Igboin noted that values are universal, they can be material, religious, moral, 
aesthetic, communal, or individualistic. 

African values like culture are not static. They are dynamic. Whenever changes occur, it is to meet the ever-
evolving nature of the linguistic society. Idang (op. cit) aligns with the fact that a culture is an embodiment of 
different values with all of them closely related to each other. He has categorised African values in the 
following order: 

 Social values 

These are values that can simply be seen as those beliefs and practices practiced by any particular society, 
which has a way of dictating the beliefs and practices that are performed either routinely by its members or 
performed whenever the occasion demands. Hence, festivals, games, sports, dances peculiar to different 
societies. 

 Moral values 

The African culture embedded in strong moral considerations has a system of various beliefs and customs 
which every individual ought to keep in order to live long and to avoid bringing curses on them and others. 
There is a moral code that forbids doing harm to a relative, kinsman, an in-law, a foreigner and a stranger, 
except when such a person is involved in an immoral act. 

 Religious values 

Religion in African societies seems to be the fulcrum which every activity revolves. Hence, religious values 
are not toyed which. These values hold a moral sense of justice and thruth and the knowledge of the existence 
of good and evil, thereby, streamlining human behaviour in the society.  
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 Political values 

The African society definitely has political institutions as respected individuals. The moist significant thing 
about the traditional society is that the political hierarchy begins with the family. Each family has a head, each 
village has a village head. From these, clan head and above the clan head is the paramount ruler. Political 
values are inextricably linked with other values, religious, social, moral and so on, which make people accord 
respect to political institutions and leaders. 

 Aesthetic Values 

The African concept of aesthetics is predicated on the fundamental traditional belief system which gave vent 
to the production of the art. Thus, when a people in their leisure time try to produce or create objects that they 
consider admirable, their sense of aesthetic value is brought to bear. Aesthetic value is what informs a people’s 
arts and craft as it affects their sense of what is beautiful as opposed to that which is ugly.  

 Economic values 

Economic values of the African cultural society are marked by cooperation. The traditional economy, which 
is mainly based on faming and fishing, was co-operative in nature. Two or more individuals may pool resources 
together to uplift each other economically. When a member of the society is in economic difficulty, others 
rally round to help. 

Igboin (op. cit) just like Idang has also been able to identify the various types of values. However, he has 
included communal values, which expresses the worth and appreciation of the community. These are values 
which guide the social interaction of the people towards a common goal. Here, interpersonal bonds go beyond 
biological affinity in expressing the values of communality. 

 

AFRICAN LANGUAGE WITHIN AND WITHOUT 

It may be rightly said that Africa as a continent is dominated with various languages and thereby an 
uncountable number of dialects. Adams B.C and Van de Vijver F.J.R. (2017) opine that with over 1.2 billion 
people across 58 countries and between 1200 and 3000 ethnolinguistic groups, Africa is one the most culturally 
diverse regions of the world. 

In actual fact, the number of dialects which are cultural varieties be it regional or purely linguistic may be said 
to outshine the actual number of languages. To this end, varieties of some of these languages can actually be 
traced not only on the shores of Africa, but even beyond. Languages such as Yoruba and Hausa serve as mother 
tongue for some tribes in Nigeria, west of Africa. In addition, their native speakers could also be traced to 
some countries outside Africa. The following tables give a summary of the various countries within and outside 
Africa, where these languages are spoken. In the case of the Yoruba language, the dialects are culturally 
identified according to the abode in some cases, of the native speakers. Some others will be for linguistic 
reasons:  

 

Yoruba language and the dialects 

Yoruba language and the dialects countries in which they are spoken 
Anago dialect Republic of Benin 
Lozin dialect Republic of Benin 
Ana dialect Republic of Togo 
Lukumi dialect Brazil 
Dume dialect Republic of Benin 
Mokole dialect Republic of Benin 
Sakete dialect Republic of Benin 
Nago dialect Cuba of America and Brazil 
Aku dialect Sierra Leone 
Ẹgba, Ijẹbu, Ọyọ, Ijẹṣa, Ondo, Akurẹ, Akoko, Ọwọ dialects Nigeria 
Ekiti, Igbomina, Ilorin dialects Nigeria 
Yoruba dialect Trinidad and Tobago 
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The next table shows the countries where Hausa language is spoken in and outside Nigeria 

The Hausa language Countries where the language is spoken 
Hausa dialect Republic of Togo  
Hausa dialect Niger Republic 
Hausa dialect Republic of  Benin 
Hausa dialect Republic of Ghana 
Hausa dialect Germany 
Hausa dialect America 
Hausa dialect Republic of Chad 
Hausa dialect Cameroon  
Hausa dialect Federal Republic of Nigeria 

 

The two languages appear to be most widely spoken within Africa and even beyond. Ade (2006:3) cited by 
Agai (2015:428) opines that the Yorubas and their culture have had a great influence around the world. Agai 
(op. cit) in the words of (Leroy, Olaleye – Oruene, Koeppen – Schomerus & Bryan 2010: 1; Ayandele 
2004:121) asserts that in modern Sub-Saharan Africa, the Yorubas of Nigeria have been described as one of 
the largest ethnic groups. In addition, many yorubas are also indigenes of Benin Republic and Togo. 
Furthermore, the Yorubas and their religions or cultures have had a great influence around the world. 

This study has therefore chosen Yoruba from the Kwa in Niger-Congo group of languages as the example of 
culture with which to work with. Agai (op. cit) has also noted that despite their geographical location, the 
Yorubas value their culture with the highest respect. In simple terms, according to him, the Yorubas can easily 
be described or identified as a “people of culture’. As Agai rightly observed, the origin of cultures of Africa 
people, of which Yoruba is one, is still not known, because Africans in antiquity have no written record on the 
origin of their cultures. But Oyebade (2004:52) cited by Agai (op. cit) has noted that notwithstanding, Africans 
have had other means of knowledge-dissemination such as oral tradition, oral history, songs, poems, legends, 
proverbs, myths, folktales, crafts, rituals, ceremonies and many more. All the afore mentioned together make 
up the cultural values in the society, and whose sustainability dwell richly in the language use. 

 

USE OF PROVERBS IN SUSTAINING CULTURAL VALUES 

Proverbs may be said to be that aspect of language use which regulates the cultural values in any society. 
Proverbs in especially the African sense, go beyond the semantic meanings in language use, to proceed to a 
pragmatic use. The fact is corroborated by Ojoade (1985:328):  

There is no part of the globe in which proverbs are as important as in the continent of Africa. Indeed, the 
proverbs represent the quint essence of African life and thought. Proverbs are not just platitudes but sayings 
that carry authority. Proverbs constitute a manual of authority or an analogy of gnomes. 

In essence, this entails that specific words must be made use of in deriving all proverbs. This is to say that the 
proverbial use of words will be very different from that of day to day conversation. In this wise, specific 
cultural values could be read through specific language use in proverbs as in the following Yoruba and Hausa 
(Abdulahi:2009:495) examples:  

 

 Proverbs in times of encouragement and self-admonition 

Yoruba proverbs English interpretation 
Adaniloro fi agbara kọni Adversity makes wise 

ẹniti a f ẹ ni a mo. A o mọ ẹniti o fẹni Friend of many, friend of none 
Agbajo owo ni a fii sọya It is good to have more than one anchor on the ship 

Inu ikoko dudu ni ẹko funfun tii jade On a small field good grass grows 
Bi a ko ba ri adan a o fi adaba se ebo For lack of the ox, one plows with the donkey 

 

Hausa proverbs English interpretation 
Iya ruwa fidda kai The ability to swim saves one 

Kuxi masu gidan rana (Money’s house in the sun) hard work begets fortune 
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 Proverbs for the societal tolerance and communal love 

Yoruba proverbs English interpretation 
Igba ipọnju laa mọ ọrẹ A friend in need is a friend indeed 

A kii ba ni tan ki a fa ẹni nitan ya One should not allow grass grow on friendship road 
Ogẹdẹ dudu ko ya busan ọmọ buruku ko ya alupa Allow sleeping dogs  to live 

Igi kan kii da igbo se In togetherness the society stands 
A kii ri arẹ ma ja. A kii ri a ja ma rẹ Peaceful coexistence breeds love 

 

Hausa proverbs English interpretation 
Son uwa shi ke kawo son danta Love for the mother is love for the child 

In babba juji kowa ya kawo shara ya zuba Elderly ones are like bins where everyone dumps his refuse in the community 

 

It is noted that the choice of words embedded in these proverbs go a long way to stabilize, regulate and maintain 
a peaceful atmosphere in the society. Language is not static, so proverbial use in cultural values goes on from 
one generation to the other, in a dynamic way. 

 

SUSTAINABILITY OF CULTURE IN SOCIAL VALUES 

All societies make use of language as a necessary means of communication, so also is the importance of 
cultural values or most importantly, the social values embedded in culture. We align with Gakahu and Kaguta 
(2011:163) as follows:  

A nation is a cultural system. Culture is seen to be embedded within the history of a nation, thereby becoming 
an important tool in the transformation and implementation of a nation’s political, economic and intellectual 
policies. Most of all, however is the relationship between culture and the social ties of a society. Culture is 
seen as a social stabilizer. 

In essence, culture and social values are intricately woven together especially in the African setting. The 
African language in itself is culture oriented. The following table shows how language use in social context 
regulates peace and orderliness in the Yoruba language. 

 

The phrase Literal meaning Contextual meaning 

Asọ ala kii joko nisọ elepo 
One clothed in white does not have to sit in 

a palm oil seller’s shop 
One needs to be self composed, to maintain ones 

integrity 

Eni jale lẹkan, to ba daran bori, asọ ole lo 
dabora 

He who has once engaged in stealing and 
covers afterwards with a thick cloth is 

covered with a cloth of theft. 
He who steals is not entertained in the society. 

Bi a ko ba gbagbe ọrọ ana, a ko ni ri ẹni ba 
sere loni 

Lingering on previous quarrels stops the 
friendship of a new day 

Never hold grudges against any 

Iwa rere lẹṣọ eniyan  A good behaviour serves as ornament. Be of good conduct at all time 

 

 Use of laconic phrases in social values 

These types of phrases are usually made use of in the Yoruba culture to express pleasure in conversation. The 
following explains:  

O ja mi si handicap    _________________________  Disappointment  

O ja si                        _________________________   You get the point 

Ko jọ            _________________________   I disagree 

Jamisi                        _________________________   Put me abreast the conversation 

Gbeborun                   ________________________     Backbiter 

Amebo                       _________________________   Gossiper 

Iwo ma dira o            _________________________    Be careful  
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Ko lo far                _________________________     The matter is not as serious 

Sọrọ soke              _________________________     Be outspoken  

O ja sọpẹ               _________________________     We have to be grateful 

Ori e wa mbe         _________________________    You are intelligent 

Enu gbẹ                 __________________________   Lack of funds 

Sapa mu mi           _________________________     I run out of cash 

O ja pa                  _________________________     He left the scene/ the country 

Gbe hu, gbe da, fẹsẹ fẹ __________________          Take to your hills 

O n wain mi           _________________________    Looking for trouble 

Ki lo n hap?/ ṣo wa pa/ ṣo wa_______________       How are you 

Lẹpa      _________________________   A slim one 

Ọrọbọ                    _________________________    A fat one 

Muri                      _________________________    ₦ 20. 00 note 

Waso       _________________________    ₦ 50. 00 note 

Bẹtalife/ Bẹta        _________________________     ₦ 50. 00 note 

 Sustaining social values in social functions 

 Talking drums  

Talking drums are an integral part of the Yoruba custom. The language here is contained in musical notes. For 
example:  

d : m : d : d : d. d . (ẹ ba takiti) 

m. r. m. r. d .  ( Ki ẹ fori solẹ) 

r. r. r. r . m . m . m . ( Baba ni baba n jẹ) 

(no matter what the circumstance, a superior remains one) 

 Marriage customs 

This is another aspect of the culture very prominent to the Yorubas. The following words are obvious in the 
tradition. 

Idana       ______________  engagement 

Eru idana      ______________ engagement goods 

Alarina                    ______________  middle man 

Alaga iduro/ ijoko  __________              wedding masters of ceremony (for bride and for groom) 

Aṣọ ofi                    ______________ traditional attire 

Ana        ______________ in law  

 

 Naming customs 

The Yorubas have a very peculiar naming custom according to the popular saying ‘’ ile la a wo, ki a to so omo 
loruko’’ ( the situation at hand in the family or environment dictates the name of the child), as in the following: 

Abiọdun  ______________ born during a festive period 

Abisoye  ______________ born during coronation  
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Taye/ Taiwo  ______________ the first of the set of twins 

Kẹhinde  ______________ the second of the set of twins 

Idowu/ Alaba  ______________  born consecutive after the twins 

Ojo/ Aina  ______________ one born with the cord around the neck 

Abidemi   ______________ one born in the absence of the father 

Abiona               ______________ one born during a journey 

Oluwaseun  ______________ giving glory to God 

Borrowing and cultural Identity 

The Yorubas will not loose their cultural identity in loan words. The language will make use of the borrowing 
as suitable, but will also have the word – semantic interpretation, as demonstrated below:  

 

In words As used in Yoruba orthograph 
semantic interpretation of word as used in the 

language 
Motor car Kaa  Ọkọ ayọkẹlẹ = vehicle moving slowly but majestically 

Television  Tẹlifiṣọn   
Ẹrọ amohunmaworan = apparel capturing the voice and 

the speaker 

Radio Rẹdio  
Ẹrọ asoromagbesi = apparel talking without anyone 

responding 
Computer  Computer  Ẹrọ ayara bi asa = apparel moving in the speed of light 
handset Ansẹẹti  Ẹrọ ilewọ = apparel that one holds in the hand 

Internet  Itanẹti    
Ẹrọ kaye lu jara = apparel that makes the whole world a 

global village 
Microphone  Mikrofonu  Ẹrọ amohundun gbem = apparel that loudens the voice 
Motorcycle  Motosaikulu  Alupupu = a thing that produce deep sound 

cake Keeki  Akara oyinbo = bean cake of the white man 
Birthday  Baide  Ojo – ibi = day of birth 
Lawyer  Lọya  Agbejoro = one who intervenes 

Sewing machine   Mansini  Iranṣọ = what you use in sewing 
School  Ṣukuru  Ile – iwe = house of book 
Teacher  Tisa  Olukọ = one who teaches 

Student  situdenti 
Ọmọ ile iwe = a person in school. 

Akẹkọ = one who is learning  

  

The list goes on and endless on the issue of adaptation on English loan words in the Yoruba language so as to 
sustain the cultural values. 

 

CONCLUSION 

Language and culture as already expressed in this paper cannot be divorced from one another. They are 
intricately woven together. Language communicates through culture and culture in turn is always defined 
through language. Cultural values are the norms which regulates the customs in the society. We have seen that 
specific language use breeds peaceful coexistence in the specific cultural values among the inhabitants of any 
society. This has been proved as a reality in both the Hausa and the Yoruba languages spoken in Africa and 
even beyond the continent. Cultural values in especially the Yoruba language hold such a great esteem in the 
society that the sustainability depends highly on the use of some cultural elements embedded in the language 
of the people. 
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ÖZET 

Geleneksel olarak ekonomilerin performansı gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) büyüme oranı ile 
izlenmektedir. Fakat bugünlerde enflasyon Türkiye’de iktisadi iyilik halinin önemli bir göstergesi olarak takip 
edilmektedir. Genel olarak enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış olarak tanımlanmaktadır. 
Enflasyon, satın alma gücü ve yaşam standardının nasıl değiştiğini göstermektedir. İstikrarlı ve öngörülebilir 
bir enflasyon uzun vadede ekonomik büyüme ve yatırımları teşvik etmektedir. Ayrıca ülke rekabet gücünü 
artırmakta ve parasal araçların etkinliğini değiştirmektedir. Bu nedenle enflasyonla mücadele ülkelerin 
ekonomi politikalarında öncelikli yer tutmaktadır. Enflasyonu kontrol altında tutmak için enflasyonun 
oluşmasına neden olan faktörlerin tespiti gereklidir. Para arzındaki artış enflasyon oluşumuna etki neden 
faktörlerden biridir. Bu sebeple para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki ekonomi bilimi içinde merak duyulan 
konulardan biri olmuştur. Çalışmada Türkiye’de 1960-2020 yılları için para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki 
incelenmiştir. İlk olarak değişkenlerin durağan olup olmadığı Augmented Dickey Fuller-ADF ve Phillips ve 
Perron-PP birim kök testleriyle tespit edilmiştir. Serilerin fark alma işleminden sonra durağan olduğu 
belirlenmiştir. Fark değerlerinde durağan olan seriler arasında olası bir eş bütünleşme olabileceğinden 
hareketle, Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmıştır. Test sonuçları seriler arasında uzun dönemli bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. Daha sonra modele ait katsayılar Fully Modified Ordinary Least Squares-FMOLS ve 
Dynamic Ordinary Least Squares-DOLS yöntemleriyle elde edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de para 
arzındaki artışın enflasyon düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Para Arzı, Türkiye. 

 

ABSTRACT  

Traditionally, the performance of economies is monitored by the growth rate of gross domestic product (GDP). 
But nowadays, inflation is followed as an important indicator of economic well-being in Turkey. In general, 
inflation is defined as an increase in the prices of goods and services. Inflation shows how purchasing power 
and standard of living have changed. A stable and predictable inflation encourages economic growth and 
investment in the long run. In addition, the country increases its competitiveness and changes the effectiveness 
of monetary instruments. For this reason, the fight against inflation has a priority in the economic policies of 
countries. In order to keep inflation under control, it is necessary to determine the factors that cause inflation. 
The increase in money supply is one of the factors that cause inflation. For this reason, the relationship between 
money supply and inflation has been one of the topics of interest in economics. In the study, the relationship 
between money supply and inflation for the years 1960-2020 in Turkey was examined. First, whether the 
variables are stationary or not was determined by Augmented Dickey Fuller-ADF and Phillips and Perron-PP 
unit root tests. It has been determined that the series are stationary after the difference process. Considering 
that there may be a possible cointegration between the series that are stationary in the difference values, the 
Johansen Cointegration Test was applied. The test results showed that there is a long-term relationship between 
the series. Then, the coefficients of the model were obtained by Fully Modified Ordinary Least Squares-
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FMOLS and Dynamic Ordinary Least Squares-DOLS methods. As a result, it has been determined that the 
increase in money supply in Turkey increases the level of inflation. 

Keywords: Inflation, Money Supply, Turkey. 

 

GİRİŞ  

Enflasyon ekonomi alanında neredeyse en çok tanınan kavramlardan biridir. Ülkelerin uzun süreli 
istikrarsızlara sürüklenmesine yol açan enflasyon, gelişmiş ya da gelişmekte olan her ekonomide rahatsız edici 
bir konudur. Öyle ki bazı ülkelerde politikacılar seçim vaadi olarak enflasyonun kontrol altına alınacağı 
propagandasıyla seçim kampanyalarını yürütürler. Başarısız olduklarında ise iktidarlarını kaybederler. Öte 
yandan merkez bankaları için enflasyonla mücadele temel görevdir. Merkez bankaları enflasyonla mücadelede 
enflasyon kartalları-inflation hawks olma çabasındadırlar. Enflasyon dünyada farklı ülke ve bölgelerde farklı 
büyüklüklerde ve biçimlerde görülmektedir. Fakat en tipik haliyle enflasyon, belirli bir dönemde (genellikle 
bir yılda) bir dizi mal ve hizmetin ne kadar pahalı hale geldiğini ölçmektedir. Yüksek düzeyde enflasyon yüklü 
bir ekonomide yatırımların caydırıcı hale gelmesi başta olmak üzere pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Peki, 
o halde enflasyonu tetikleyen nedir? (Oner, 2020:30; Obi ve Uzodigwe, 2015:10). Enflasyonun ortaya 
çıkmasına sebep olan iki önemli faktör olduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki talep kaynaklı olarak 
tanımlanmaktadır. Tam istihdam üretim düzeyinde talep fazlası fiyatları yukarı yöne çekmektedir. Toplam 
talep fazlalığı toplam talepte oluşan bir yükselmenin ya da toplam arzda meydana gelen düşüşün sonucunda 
oluşmaktadır. Para arzındaki artış, toplam talebi yükseltip, talep fazlasıyla halkın daha çok para tutma isteğine 
bağlı olarak harcamaları arttırabilir. Yani talep artışı mal ve hizmetlerin fiyatını artırmaktadır. İkincisi ise 
maliyet kaynaklıdır. Girdi maliyetlerindeki yükseliş fiyatların yukarıya doğru hareket etmesine sebep 
olmaktadır (Cesur, 2006:88). Para arzındaki artış sonucunda enflasyonun yükselmesini açıklayan bazı 
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu görüşler Klasik, Keynesyen, Parasalcı-Monetarist ve Yapısalcı Yaklaşım’dan 
oluşmaktadır. 

Klasik görüşte ekonominin tam istihdamda olduğu varsayımı yapılmakta ve enflasyon Fisher (1911)’in Miktar 
Teorisi ile açıklanmaktadır. Miktar teorisinde  (MV=PY) nominal gelir düzeyi (P: Fiyat düzeyi, Y:Toplam 
hasıla), para arzı (M) ve paranın dolaşım hızı (V) ile ilişkilendirilmektedir. Klasiklere göre ücret ve fiyatlar 
esnek olduğu için ekonomide üretilmiş toplam çıktı tam istihdam düzeyinde sabit kalacak ve Y’de kısa 
dönemde sabit kalacaktır. Bu durumda paranın miktar denklemindeki M’nin ikiye katlanması halinde, V ve Y 
sabit oldukları için kısa dönemde P’nin de ikiye katlanması gerekmektedir (Yıldırım vd., 2007:605-606). İkinci 
yaklaşım Keynesyen düşünce, talep yanlı ekonomik bir okul olarak kabul edilmektedir. Keynesyen iktisatçılar 
paranın önemini kabul ederken para arzındaki değişikliklerin fiyatı doğrudan etkilemeyeceğini ve fiyatlardaki 
değişmenin tek nedeni olamayacağını ileri sürürler. Enflasyona neden olan faktörlerin büyük ölçüde 
ekonomideki maliyet-itme ve talep-çekme enflasyonu şeklinde mali ayrışmaya bağlanabileceğini öne 
sürmektedirler (Amassoma vd., 2018:10). Keynesyen görüşte eksik istihdam varsayımı kabul edilmektedir. 
Ayrıca paraya mübadele ve değer saklama aracı niteliği verilmektedir. Paranın değer saklama aracı özelliği 
nedeniyle elde tutulması paranın dolaşım hızında dengesizliklere yol açmaktadır. Para talebinin faiz 
esnekliğinin yüksekliği para arzındaki bir artışın fiyatları arttırmayacağını göstermektedir.  Para arzındaki artış 
paranın dolaşım hızında bir azalma ile denge sağlayarak fiyatların değişmesini engellemektedir. Para arzı artışı 
faizi düşürerek yatırımı, toplam talep ve üretimi artırıp, fiyatları sabit tutmaktadır (Kılavuz ve Altunöz 2020: 
244).  

Monetarist görüşün para arzı ve enflasyon üzerine prensibi ise klasik yaklaşımın bir uzantısı biçimindedir.  
Fakat miktar teorisini tamamen kabul etmez. Bu yaklaşımda miktar teorisindeki paranın dolaşım hızının sabit 
olmadığı ve ekonominin her zaman tam istihdam düzeyinde olmadığı varsayılmaktadır. Bu değişikliklere 
rağmen monetarist yaklaşımda enflasyonun tek kaynağının yine para arzı olduğu öne sürülmektedir. 
Monetarist fikrin öncülerinden Milton Friedman (1970), enflasyonun çıktıdan çok para miktarının arttığı 
durumda ortaya çıktığını, her zaman ve her yerde parasal bir olgu olduğunu savunmaktadır. Maliyet ve ücret 
artışlarının para arzı artışları ile desteklenmesi enflasyona yol açabilir. Para arzı artışları olması gerekenden 
fazla olunca mal ve hizmetlere olan talep artacak talep fazlası fiyatları yükseltmiş olacaktır. Enflasyonist 
baskıdan kurtulmak için para arzının kontrol altında olması gerekmektedir (İslatince, 2017:45).  
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Para arzı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi açıklayan son yaklaşım yapısalcı yaklaşımdır. Gelişmekte olan ve az 
gelişmiş ülkelerdeki enflasyonun monetarist önerilerle giderilemeyeceği fikrinden hareketle ortaya çıkmıştır. 
Gelişme düzeyi düşük ülkelerin sorunları gelişmiş ülkelerden farklı olduğu için gelişmiş ülkelere uygulanan 
modeller diğerleri için uygun değildir. Yapısalcı yaklaşım enflasyonu ekonomik ve toplumsal yapıya 
bağlayarak iktisadi büyüme esnasında piyasa aksaklıkları, arz-talep dengesizliklerinin fiyat artışlarını 
oluşturduğunu vurgulamaktadır. Ekonomik büyümeyi sağlamak için ortaya çıkan işsizlik ya da yatırım gibi 
problemleri aşmak için para arzı artırılabilir. Aslında para arzı artışı yapısal enflasyonun bir sonucudur. Yani 
enflasyonun nedeni parasal değil, kalkınma kökenlidir (Karpat Çatalbaş, 2007:199; Palley,2017:12). 

Yukarıda sayılan yaklaşımlar birtakım farklılıklar gösteriyor olsa da ortak fikir para arzındaki değişimlerin 
enflasyonu etkilediği yönündedir. Para talebini hesaba katmadan para arzını ekonominin ihtiyaç duyduğu 
düzeyden fazla artırma yoluna gitmek mal ve hizmetlere olan talebi artırmak ve sonucunda fiyatların 
yükselmesine yol açmak demektir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dönem dönem oldukça 
yüksek seyreden enflasyon oranının kontrol altında tutulmasında para politikası ile ilgili kararların oldukça 
önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışmada teorik ve uygulamalı literatür ışığında Türkiye’de para arzının 
enflasyon üzerine etkisi 1960-2020 dönemi için incelenmiştir. Araştırmanın ilk başlığını oluşturan giriş 
kısmında para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki teorik çerçeveden ele alınmıştır. İkinci başlıkta konu ile ilgili 
literatür özetlenmiştir. Üçüncü başlılıkta veri seti, model ve yöntem hakkında bilgiler verilmiştir. Ardından 
ampirik sonuçlar raporlanmış olup sonuç başlığıyla çalışma tamamlanmıştır. 

 

LİTERATÜR 

Para arzı ve enflasyon kavramları üzerine birçok teorik ve uygulamalı çalışma mevcuttur. Bu başlık altında 
para arzının enflasyona etkisini inceleyen seçilmiş bazı çalışmalar özetlenmiştir. Literatür araştırmaları 
ülke(ler), dönem, değişken(ler) ve yöntem seçimine göre heterojen sonuçların olduğunu göstermektedir. Fakat 
araştırma çabalarının ortak noktası para arzının enflasyonun bir belirleyicisi olduğu yönündedir. 
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Tablo 1. Literatür Özeti 

Yazar(lar)/Yıl Ülke(ler)/Dönem Değişkenler Yöntem Sonuç 
Benbouziane ve 
Benamar (2004) 

Mağrip Ülkeleri (1975-2003) TÜFE, M1, M2, 
GSYİH 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi, 
Granger Nedensellik 

Testi 

Fas ve Tunus için para 
arzından enflasyona 

nedensel ilişki vardır. 

Cesur (2006) Türkiye (1994-2004) M1, M2, M2Y ve M3 
TEFE ve TÜFE 

Regresyon analizi Para arzındaki artış 
enflasyonu pozitif yönde 

etkiler. 
Karpat Çatalbaş (2007) Türkiye (1999Q1-2006Q3) M2 ve TÜFE Parametrik olmayan 

regresyon analizi 
Dönemler çoğu için para 

arzı ile enflasyon arasında 
pozitif ilişki mevcuttur. 

Sola ve Peter (2013) Nijerya (1970-2008) TÜFE, para arzı, 
GSYİH, reel döviz 

kuru, petrol fiyatları, 
para politikası oranı, 
hükümet harcamaları 

VAR Model, Granger 
Nedensellik Testi 

Para arzından enflasyona 
nedensellik vardır. 

Özcan (2014) 44 gelişmekte olan ülke (2000-
2009) 

Enflasyon, yurt dışı işçi 
gelirleri, büyüme, para 

arzı, cari açık, kur, 
ticari açıklık 

GMM Aşırı para arzı enflasyonu 
hızlandırmaktadır. 

Obi ve Uzodigwe (2015) ECOWAS üye ülkeleri (1980-
2012) 

Enflasyon, para arzı Panel regresyon Para arzı enflasyon 
üzerinde etkilidir. 

Şahin ve Karanfil (2015) Türkiye (1980-2013) TÜFE, M2, reel döviz 
kuru, bütçe açığı 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi, 
Granger Nedensellik 

Testi 

Enflasyon ve para arzı 
arasında doğrudan 
nedensellik yoktur. 

Kaya ve Öz (2016) Türkiye (1980-2014) TÜFE, M2, bütçe 
dengesi 

ARDL Enflasyon ve para arzı 
arasında pozitif ilişki 

vardır. 
Su vd. (2016) Çin (1997:01-2014:12) TÜFE, M2G (para 

arzının büyüme oranı) 
Bootstrap Granger 
Nedensellik Testi 

Para arzı enflasyon 
üzerinde etkilidir. 

İslatince (2017) Türkiye (1988Q1-2016Q4) TÜFE, imalat sanayi 
üretiminde çalışılan saat 

başına ücret endeksi, 
M1, M2 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi, 
Granger Nedensellik 

Testi 

Para arzı ve enflasyon 
arasında çift yönlü 

nedensellik 

Korkmaz (2017) Akdeniz Ülkeleri (2008-2014) TÜFE, M2, büyüme Pedroni Eşbütünleşme, 
Granger Nedensellik 

Testi 

Para arzı ve enflasyon 
arasında tek yönlü 

nedensel ilişki vardır. 
Amassoma vd. (2018) Nijerya (1970-2016) TÜFE, para arzı, 

GSYİH, reel döviz 
kuru, petrol fiyatları, 
para politikası oranı, 
hükümet harcamaları 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi, 

Hata Düzeltme 
Modeli, Granger 
Nedensellik Testi 

Para arzı hem uzun hem 
de kısa vadede 

enflasyonu etkilemez. 

Öruç (2019) Türkiye (1990:01-2019:08) TÜFE, M2, faiz oranı VAR analizi Para arzının enflasyon 
etkisi sınırlıdır.  

Smauel vd. (2019) Nijerya (2010-2018) Deflatör, M2, M3, 
GDP, Reeskont oranı 

Hata Düzeltme Modeli 
ve Granger 

Nedensellik Testi 

Enflasyon ve para arzı 
eşbütünleşiktir.  

Sultana vd. (2019) Bangladeş (2010-2017 aylık) TÜFE, M1, M2 Hata Düzeltme Modeli 
ve Granger 

Nedensellik Testi 

Uzun dönemde enflasyon 
para arzından 

etkilenmektedir. 
Karahan (2020) Türkiye (2006-2018) TÜFE, M2 Johansen 

Eşbütünleşme ve 
Granger Nedensellik 

Testi 

Para arzının enflasyon 
etkisi zayıftır. 

Kılavuz ve Altunöz 
(2020) 

Türkiye (2006Q4-2018Q4) TÜFE, M1, M2, M3, 
faiz, döviz kuru 

ARDL Enflasyon ve para arzı 
arasında pozitif ilişki 

vardır. 
Van (2020) Vietnam ve Çin (2012-2016) TÜFE, GSYİH, geniş 

para arzı 
ANOVA Para arzı uzun dönemde 

enflasyonda etkili kısa 
dönemde etkili değil.  

Uğur ve Atılgan (2021) Gelişmekte olan 5 ülke (1995-
2017) 

TÜFE, M2, GSYİH Westerlund Panel 
ECM Eşbütünleşme 

Testi 

Para arzındaki artış uzun 
dönemde enflasyonu 

artırır. 
Gharehgozli ve Le 

(2022) 
Amerika Birleşik Devletleri 

(1960:Q1-202Q4) 
Enflasyon, kişi başına 
düşen GSYİH, işsizlik, 

M2,  

VAR Model Para arzı enflasyonu 
geçici olarak etkilemştir. 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 536 
 

VERİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM 

Çalışmada, Türkiye’de para arzındaki değişimin enflasyon üzerindeki etkisinin araştırılması için yıllık veriler 
kullanılarak ampirik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenler ile ilgili bilgiler Tablo 
2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Değişken Açıklamaları 

Değişken Açıklama Veri Kaynağı Dönem 

ENF 
Enflasyon, GSYH Deflatöründeki Yıllık 
değişim 

Dünya Bankası  1960-2020 
PARA Geniş Para Arzındaki Artış, Yıllık Değişim 

��� = �(����) fonksiyonu göz önünde bulundurularak kurulan ilişkiye ait ekonometrik ��� = �� +
������ + �� formundadır. 

 

Ampirik analiz metodolojik açıdan 3 kısımdan meydana gelmektedir. Birincisi, serilerin durağanlık 
derecelerinin belirlenmesi amacıyla Augmented Dickey Fuller-ADF ve Phillips ve Perron-PP birim kök testleri 
uygulanmıştır. Serilerin durağanlık derecelerinin tespit edilmesinin ardından, ikinci olarak seriler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisinin araştırılması amacıyla Johansen Eşbütünleşme Testi kullanılmıştır. Eşbütünleşme 
ilişkisinin ortaya konulmasını takiben ise son aşamada katsayı tahmini yapılarak para arzındaki değişimin 
enflasyon üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla FMOLS (Fully Modified Least Squares) ve DOLS 
(Dynamic Ordinary Least Squares)  yöntemlerine başvurulmuştur. 

 

BULGULAR 

Serilerin durağanlık derecelerinin tespit edilmesi amacıyla uygulanan birim kök testlerine ait sonuçlar Tablo 
3’de görülmektedir. 

 

Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 

 ADF PP 

 
Sabitli Sabitli-Trendli Sabitli Sabitli-Trendli 

ENF -2.499 (0.121) -2.461 (0.346)   -2.328  (0.167) -2.313  (0.420) 

ENF -8.886a (0.000)  -8.861a (0.000)  -10.178a (0.000) -12.264a (0.000) 

PARA -1.775  (0.389) -1.738  (0.721)  -2.595c (0.099) -2.533  (0.312) 

  PARA -12.570a (0.000) -12.549a (0.000) -12.766a (0.000) -12.707a (0.000) 

Not: a, b ve c harfleri, sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.  farkı ve parantez 
içindeki değerler ise olasılık değerini ifade etmektedir. 

 

Birim kök testi sonuçlarına göre her iki değişkenin de hem ADF hem de PP testlerine göre birinci farkı 
alındığında durağan hale geldiği yani I(1) olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar katsayı tahmini yapılırken sahte 
regresyon sorununun ortaya çıkabileceğini gösterdiğinden, seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığının 
araştırılması için eşbütünleşme testi yapılmasına karar verilmiştir. Eşbütünleşme testinde kullanılacak uygun 
gecikme uzunluğunun belirlenmesine ait sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Uygun Gecikme Uzunluğu 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -498.2122   272063.0  18.18954  18.26253  18.21776 

1 -458.8501   74.43027*  75214.62  16.90364   17.12262*   16.98832* 

2 -454.6103  7.708594   74620.73*  16.89492  17.25989  17.03606 

3 -452.4713  3.733628  79986.51  16.96259  17.47355  17.16018 

4 -447.2176  8.787884  76664.11  16.91701  17.57395  17.17105 

5 -442.6009  7.386833  75339.00   16.89458*  17.69751  17.20508 

 

Tablo 4 incelendiğinde, tüm bilgi kriterlerine göre ampirik modelde en uygun gecikme uzunluğunun 1 olarak 
seçilmesine karar verilmiştir. Buna uygun şekilde yapılan Johansen Eşbütünleşme Testi sonuçları ise Tablo 
5’te görülmektedir. 

 

Tablo 5. Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Sınırsız Eşbütünleşme Sıra Testi (İz) 

Hipotezler Özdeğer İz İstatistiği Kritik Değer, %5 Olasılık  

r = 0 0.417 34.504 15.495 0.000 

r ≤ 1 0.053 3.150 3.841 0.076 

Sınırsız Eşbütünleşme Sıra Testi (Maksimum Özdeğer) 

Hipotezler Özdeğer Maksimum Özdeğer 
İstatistiği 

Kritik Değer, %5 Olasılık  

r = 0 0.417 31.354 14.265 0.000 

r ≤ 1 0.053 3.150 3.841 0.076 

Eşbütünleşme sonuçları incelendiğinde, hem İz istatistiği hem de Maksimum Özdeğer istatistiği %5 anlamlılık 
seviyesinde kritik değerlerden büyük olduğundan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 
Bu sonuçlar, serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini gösterdiğinden uzun dönem katsayı tahmini 
yapmak için uygulanan FMOLS ve DOLS testlerine ait sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Katsayı Tahmin Sonuçları 

FMOLS Sonuçları 

Değişken Katsayı Standart Hata t istatistiği Olasılık 

PARA 0.949a 0.055 17.275 0.000 

C -6.459 4.269 -1.513 0.136 

@TREND -0.024 0.102 -0.236 0.814 

DOLS Sonuçları 
Değişken Katsayı Standart Hata t istatistiği Olasılık 

PARA 0.976a 0.054 18.067 0.000 

C -9.278b 4.073 -2.278 0.027 

@TREND 0.028 0.096 0.289 0.774 

Not: a, b ve c harfleri, sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

 

Tahmin sonuçları, her iki teste göre para arzındaki değişimin enflasyonu istatistiki olarak anlamlı ve olumsuz 
yönde etkilediğini göstermiştir. FMOLS test sonuçlarına göre para arzındaki yüzde 1’lik artışın enflasyon 
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oranını % 0.949 düzeyinde arttırdığı belirlenmiştir. Benzer şekilde DOLS test sonuçları da para arzında 
meydana gelecek yüzde 1’lik artışın enflasyon oranını % 0.976 oranında arttıracağını ortaya koymuştur. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Para politikası ülkelerin iktisadi büyümelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Sürdürülebilir iktisadi kalkınmada 
ekonomik büyüme kadar makroekonomik istikrar özellikle fiyat istikrarı etkilidir. Fiyat istikrarını yakalamak 
için enflasyona sebep olan etmenlerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Güncel ekonomi literatürü 
enflasyon problemini çözmede para arzının dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple 
çalışmada Türkiye’de 1960-2020 döneminde para arzının enflasyona etkisi zaman serisi analizleriyle ele 
alınmıştır. Para arzı ve enflasyon serisinin ilgili dönemde fark değerlerinde durağan olması Johansen 
Eşbütünleşme Testiyle uzun dönemli ilişkinin araştırılmasına imkan vermiştir. Test sonuçları bu iki değişkenin 
uzun dönemde eşbütünleşik olduğunu göstermiştir.  Uzun dönemli ilişkiye ait katsayılar FMOLS ve DOLS 
testleriyle hesaplanmış, Türkiye’de para arzındaki artışın enflasyona sebep olan faktörlerden biri olduğunu 
ortaya koymuştur. Bu bulgudan yapılacak en belirgin çıkarım para arzının iktisadi büyüme ve enflasyon gibi 
makro iktisadi değişkenlerle korelasyon içinde belirlenmesi zorunluluğudur. Para arzı artışının doğru 
hesaplanması ulusal paranın değerinin korunması açısından da önemlidir.  Ekonomide para miktarı üretimden 
fazla ise sermaye yatırımlarının verimli olduğunu düşünülemez. Verimliliği sağlamak için uzun vadeli politika 
önlemleri alınmalıdır.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde merkez bankaları para arzını yönetirken açık piyasa işlemleri, faiz, 
zorunlu karşılık oranı gibi bazı araçları kullanmaktadırlar. Merkez bankalarının bu araçlar kanalıyla yaptığı 
işlemler ekonomileri etkilemektedir. Örneğin; merkez bankalarının finansal sisteme sağladığı likidite 
devamlığı için para tedariki enflasyonun yükselmesine sebep olabilir. Son olarak, Türkiye ve günümüz küresel 
ekonomik düzeninde enflasyonla mücadele eden ülkelerde fiyat artışlarına sebep olan tek faktörün para arzı 
olduğunu söylemek pek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Bu çalışma özellikle Türkiye’de enflasyon 
olgusunu anlamak için yapılmış bir araştırma çabasıdır. Bundan sonraki çalışmalarda para ve maliye politikası, 
yapısal konular vb. göstergeler dikkate alınarak başka bazı araştırmalara devam edilecektir. 

 

KAYNAKÇA 

Amassoma, D., Sunday, K. ve Onyedikachi, E. E. (2018). The influence of money supply on inflation in 
Nigeria. Journal of Economics & Management, 31, 5-23. 

Benbouziane, M. ve Benamar, A. (2004). The relationship between money and prices in the maghreb countries: 
A cointegration analysis. MPRA Working Paper No. 12741, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12741/ 

Cesur, F. (2006). Para arzı ile enflasyon ilişkisi ve Türkiye uygulaması (1994-2004). Trakya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 85-104. 

Friedman, M. (1970). The counter-revolution in monetary theory. Institute of Economic Affairs, London, 
United Kingdom. 

Gharehgozli, O. ve Lee, S. (2022). Money Supply and Inflation after COVID-19. Economies, 10, 101. 
Karahan, Ö. (2020). The relatıonship between inflation and money supply in Turkey. Congress on Scientific 

Researches and Recent Trends-7 December 6-9, Baku Euroasian University, Baku/Azerbaijan. 
Karpat Çatalbaş G. (2007). Türkiye’de para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin parametrik olmayan 

regresyon analizi ile incelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 
197-212. 

Kaya, M. G. ve Ersan, Ö. Z. (2016). Enflasyon, bütçe açığı ve para arzı ilişkisinin Türkiye ekonomisi açısından 
değerlendirilmesi: 1980-2014 dönemi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23(3), 639-651. 

Kılavuz, E. ve Altınöz, B. (2020). Türkiye’de para arzı ile enflasyon arasındaki ilişki: ARDL sınır testi 
yaklaşımı. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 242-260. 

Korkmaz, S. (2017). The relationship between money supply inflation and economic growth in mediterranean 
countries. 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 3-5 Kasım, Ankara/ 
Türkiye, 798-805. 

İslatince, H. (2017). Para arzı ve enflasyon ilişkisi: Türkiye için nedensellik analizi (1988-2016). Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(3), 43-56. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 539 
 

Obi, K. O. ve Uzodigwe, A. A. (2015). Dynamic impact of money supply on inflation: evidence from 
ECOWAS member states. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 6(3), 10-17. 

Oner (2020). Inflation: Prices on the Rise. Finance & Development, International Monetary Fund, 30-31. 
Öruç, E. Türkiye’de para arzı enflasyon ve faiz oranı ilişkisi. 3rd International Management and Social 

Sciences Conference November 2-4, Istanbul / Turkey, 566-576. 
Özcan, B. (2014). Gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun belirleyenleri: Dinamik panel veri analizi. 

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 33-53. 
Palley, T. I. (2017). The theory of endogenous money and the LM schedule: prelude to a reconstruction of 

ISLM. Brazilian Journal of Political Economy, 37, 3-22. 
Smauel, U. E., Udoh, B. E., Prince, A. I., Okoh, J. I. ve Ndu, O. M. (2019). Money supply and inflation rate 

in Nigeria: The missing link. Humanities and social sciences letters, 7(3), 156-166. 
Sola, O. ve Peter, A. (2013). Money supply and inflation in Nigeria: Implications for national development. 

Modern Economy, 4, 161-170. 
Su, C. W., Fan, J. J., Chang, H. L. ve Li, X. L. (2016). Is there causal relationship between money supply 

growth and inflation in China? Evidence from quantity theory of money. Review of Development 
Economics, 20(3), 702-719. 

Sultana, N., Koli, R. ve Firoj, M. (2019). Causal relationship of money supply and inflation: A study of 
Bangladesh. Asian Economic and Financial Review, 9(1), 42-51. 

Şahin, İ. ve Karanfil, M. (2015). Türkiye ekonomisinde 1980-2013 dönemi para arzının enflasyon üzerindeki 
etkisi. Business and Economics Research Journal, 6(4), 97-113. 

Uğur, B. ve Atılgan, D. (2021). Para arzının enflasyon üzerindeki etkisi: 5 gelişmekte olan ülke örneği. 19 
Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 774-789. 

Van, D. D. (2019). Money supply and inflation impact on economic growth. Journal of Financial Economic 
Policy, 12(1), 121-136. 

Yıldırım, K., Karaman, D. ve Taşdemir, M. (2007). Makroekonomi, Seçkin Yayıncılık: Ankara. 
 
 
 

 

 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey 

FULL TEXT BOOK 
 

www.farabicongress.org | farabidergisi@gmail.com 540 

 

EKONOMİK BÜYÜME VE YATIRIM İLİŞKİSİ: BİR SINIR TESTİ ANALİZİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT: A BOUNDS TEST 
ANALYSIS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ALBAYRAK 

1Adıyaman Üniversitesi, Besni MYO, Bankacılık ve Sigortacılık, Adıyaman, Türkiye. 
1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8516-9224 

Öğr. Gör. Dr. Ömer YILMAZ 

2Gaziantep Üniversitesi, Nizip MYO, Bankacılık ve Sigortacılık, Gazi Antep, Türkiye. 
2ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2325-6135 

 

ÖZET 

Yatırım seviyesi bir ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi için önemlidir. Gelişmiş ülkeler, üretken sektörlere yatırım 
yaparak ve katma değeri yüksek mallar ihraç ederek gelir seviyelerinde önemli ilerleme kaydetmiştir. Bu 
durum, yatırımın ekonomik büyüme ve gelişmişlik düzeyindeki rolü nedeniyle de önemlidir. Bu çalışmanın 
amacı, 1980-2021 dönemi verilerini kullanarak Türkiye'deki yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini incelemektir. Seriler arasındaki ilişkiyi belirlemek için öncelikle geleneksel analizlerden olan ADF ve 
PP birim kök testleri yapılmış ve herhangi bir problem olmadığı görülmüştür. Ekonomik büyüme ile toplam 
yatırım arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan ARDL eşbütünleşme analizi sonuçları, seriler arasında 
uzun dönemli bir eşbütünleşik ilişkinin varlığını göstermektedir. Ampirik kanıtlar, toplam yatırımın ekonomik 
büyüme üzerindeki katsayısının uzun vadede düşük olduğunu göstermektedir. Kısa vadede, toplam yatırımdaki 
bir birimlik artış, ekonomik büyümeyi %1,35 oranında artırmaktadır. Bu sonuç, toplam yatırım üzerindeki 
etkinin uzun vadede olduğundan daha etkili olduğu görülmektedir. Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini ve 
yönünü belirlemek için yapılan Granger araştırması, ekonomik büyümenin toplam yatırıma neden olduğunu 
göstermekte ve yatırımın ekonomik büyümenin nedeni olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, toplam yatırımın 
GSYİH üzerindeki görünümünün kısa vadede uzun vadeye kıyasla çok güçlü olduğunu göstermektedir. 
Granger'ın seriler arasındaki nedensellik ilişkisini ve yönünü belirlemeye yönelik araştırması, ekonomik 
büyümenin toplam yatırımın nedeni olduğunu ve yatırımın ekonomik büyümenin nedeni olmadığını 
göstermektedir. Yatırımın uzun vadeli görünümünün olumlu, ancak katsayının düşük olması, Türkiye'de uzun 
vadeli ekonomik büyümeye yönelik yatırımların gözden geçirilmesi ve stratejik planlamanın yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Uzun vadeli görünümün iyileştirilmesi için yüksek değerli 
yatırımlara öncelik ve önem verilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Toplam Yatırım, Yapısal Kırılma, ARDL 

 

ABSTRACT 

The level of investment is important for a country’s advancement and development. Developed countries have 
made significant progress in income levels by investing in productive sectors and exporting high-value-added 
goods. This situation is also important because of the role of investment in economic growth and development 
level. The aim of this study is to examine the impact of investment in Turkey on economic growth using data 
for the period 1980-2021. To determine the relationship between the series, ADF and PP unit root tests, which 
are traditional analyses, were first conducted, and it was found that there were no problems. The results of the 
ARDL cointegration analysis, which was conducted to determine the relationship between economic growth 
and total investment, show the existence of a long-term cointegrated relationship between the series. Empirical 
evidence suggests that the coefficient of the total investment on economic growth is low in the long run. In the 
short run, a one-unit increase in total investment increases economic growth by 1.35%. This result appears that 
the effect on total investment is more effective than in the long run. The Granger inquiry showed to determine 
the causality relationship and direction between the series shows that economic growth causes total investment, 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 541 
 

and it is found that investment is not the cause of economic growth. This result shows that the outlook of total 
investment on GDP is very strong in the short run compared to the long run. Granger's research to determine 
the causality relationship and direction between the series shows that economic growth is the cause of total 
investment and investment is not the cause of economic growth. The fact that the long-term outlook of the 
investment is positive, but the coefficient is low reveals that investments for long-term economic growth in 
Turkey should be reviewed and strategic planning should be rearranged. Giving priority and importance to 
high-value investments is necessary in order to improve the long-term outlook. 

Keywords: Economic Growth, Total Investment, Structural Break, ARDL 

 

1.GİRİŞ 

Yatırım seviyesi ülkelerin ilerlemesi ve gelişmesinde önemli bir faktördür. Gelişmiş ülkeler, üretken sektörlere 
yatırım yaparak ve katma değeri yüksek mallar ihraç ederek gelir seviyelerinde önemli ilerleme kaydetmiştir. 
Bu durum, yatırımın ekonomik büyüme ve gelişmişlik düzeyindeki rolünün dikkate alınması nedeniyle önem 
taşımaktadır. Devlet aracılığıyla yapılan yatırımlar ekonomik büyüme, istihdam, özel sektör yatırımları başta 
olmak üzere birçok alanda yönlendirici işlevlere sahiptir.  

Türkiye’nin yatırım politikalarında 1980 sonrasında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Kamu yatırımları 
bu süreçte sadece altyapı yatırımları ile sınırlandırılmış, yatırımların özel sektöre bırakılması ve yabancı 
yatırımların ülkeye getirilebilmesi için politik düzeyde çaba sarfedilmiştir (Altunç ve Şentürk, 2010: 533). 
Ekonomik büyümenin itici gücü olarak kabul edilen yatırımlar, literatürde önemli bir yere sahiptir. Kamu 
yatırımlarının büyüme üzerindeki etkisinin net olmadığı ve bu çerçevede tartışmaların meydana geldiği 
gözlemlenmektedir. Keynesyen görüşe göre, kamu ve özel yatırımlar birbirini tamamlar. Kamu yatırımlarının 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ise pozitiftir. Neoklasik teori ise kamu yatırımlarında meydana gelen 
artışın ekonomik büyümeyi negatif etkileyebileceğini savunmuştur. Bu yaklaşıma göre kamu yatırımlarının 
yüksek vergilerle finanse edilmesi, toplam talep ve ekonomik büyümeyi negatif etkileyebilir (Bah ve Kpognon, 
2021: 713). 

Bu çalışmada yatırımların büyüme üzerindeki etkisi son verilerle incelenerek değerlendirilmektedir. Araştırma 
ile yatırım ve ekonomik büyüme arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkinin belirlenmesinde ARDL sınır testi 
yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırmanın önemi de şu şekilde açıklanabilir. Birincisi yatırım bir ülkenin 
ekonomik kalkınması ve refah düzeyinin gelişmesinde belirleyici bir role sahiptir. İkincisi yatırımlardaki artış 
ekonomilerde görülen işsizlik gibi sorunların azaltılmasında anahtar bir rol üstlenmektedir. Üçüncüsü, yatırım 
ve büyüme arasındaki ilişkinin belirlenmesi politika uygulayıcıların strateji ve planlamasında önemli işleve 
sahiptir.  

Araştırmanın ilerleyen bölümleri de şu şekilde düzenlenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde yatırım ve 
ekonomik büyüme konusundaki araştırmaları içeren literatür özetlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde 
çalışmada kullanılan veri, yöntem açıklandıktan sonra ampirik bulgular sunulmaktadır. Çalışma 
değerlendirmelerin ve önerilerin yer aldığı dördüncü bölümdeki sonuç kısmıyla tamamlanmaktadır. 

 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Yatırım harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar ve araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar özet olarak tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Yatırım ve Büyüme İlişkisi Araştırmaları ve Sonuçları 

 

Yazar (lar) Yöntem Dönem Ülke Sonuçlar 
Ramirez ve Nazmi (2003) Panel Regresyon 1983-1993 Latin Amerika Kamu ve özel yatırım harcamalarında 

ayrım gözetmeyen kesintiler uzun 
vadede ters etki yapmaktadır. 

Köksal Tan vd. (2010) Var-Granger Nedensellik 1969-2003 Türkiye Altyapı harcamaları ile GSYH 
arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi 
vardır. Eğitim harcamaları ile reel 
GSYH arasında çift yönlü bir 
nedensellik ilişkisi vardır. Sağlık 
harcamaları reel GSYH arasında 
nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiştir. 

Asheghian (2011) Granger Nedensellik 1960-2000 ABD DYY ile ekonomik büyüme arasında 
tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. 

Gül ve Yavuz (2011) Johansen- Granger 1963-2008 Türkiye Uzun dönemde yatırım ve ekonomik 
büyüme arasında ilişki vardır. 
Yatırım harcamalarından ekonomik 
büyümeye doğru nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir. 

Akinola ve Omolade 
(2013) 

Var Analizi 
VECM  

1975- 2008 Nijerya Brüt sermaye yatırımları ile 
ekonomik büyüme uzun dönemde 
birlikte hareket etmektedir. 
Değişkenler arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi vardır. 

Şahbaz (2014) Panel Eşbütünleşme 
Granger Nedensellik 

1991-2011 Türkiye ve 27 
AB üyesi ülke 

Sabit sermaye yatırımların dan 
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 
nedensellik vardır. 

Teyyare (2018) En Küçük Kareler (EKK) 1963-2014 Türkiye Sabit sermaye yatırımları ekonomik 
büyümeyi pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Taşdemir ve Erdaş (2018) Granger Nedensellik 2006Ç1-2016Ç4 Türkiye DYY ile ekonomik büyüme arasında 
tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

Öncü ve Çelik (2018) Dumitrescu ve Hurlin 1998-2016 BRICT Ülkeleri Ekonomik büyümeden doğrudan 
yabancı yatırımlara doğru bir 
nedensellik ilişkisinin varlığı tespit 
edilmiştir. 

De Borja Reis vd. (2019 VECM 1983-2012 Brezilya Kamu yatırımları ile yapısalcı bakış 
açısıyla ekonominin itici gücü olarak 
kabul edilen endüstriyel üretim çıktısı 
arasında önemli nedensel ilişki 
vardır. 

Syzdykova (2019) ARDL Sınır Testi 1995-2017 Orta Asya 
Ülkeleri 

DYY’ın ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisi pozitiftir. 

Esen ve Farahmand 
(2020) 

ARDL Sınır Testi 
Granger Nedensellik 

1980- 2017 Afganistan Değişkenler arasında eşbütünleşme 
ilişkisi bulunamamış, fakat tek yönlü 
nedensellik tespit edilmiştir. 

Pasara ve Garidzirai  
(2020) 

VAR Analizi 1980-2018 Güney Afrika Brüt sermaye yatırımları ile 
ekonomik büyüme arasında pozitif 
ilişki vardır. 

Ahamed (2021) EKK 1990-2019 39 Gelişmekte 
Olan Ülke 

Kamu yatırımlarının özel yatırımlara 
göre büyüme üzerindeki etkisi daha 
güçlüdür. Genel olarak kamu ve özel 
yatırımlar, gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik büyümesi ve gelişmesinde 
önemlidir. 

Shabbir vd. (2021) ARDL Sınır Testi 1980-2017 Pakistan Kısa vadede yerli ve yabancı özel 
yatırımın büyüme üzerindeki etkisi 
pozitiftir. 

Bah ve Kpognon (2021) ECM ve PMG 1996-2016 ECOWAS 
Ülkeleri 

Yönetişim kalitesinin iyileştirilmesi 
ve artan kamu yatırımları, ekonomik 
büyümeyi destekler ve tamamlar. 
Ayrıca, özel yatırımın teşviki ve 
doğrudan yabancı yatırımın 
çekiciliği, kamu yatırımlarındaki 
artışa eşlik etmelidir.  

Odhiambo (2022) ARDL Sınır Testi 
Granger Nedensellik 

1980-2018 Kenya Ekonomik büyümeden DYY'ye 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 
vardır. 
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Uluslararası ve ulusal araştırma sonuçları kamu yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif 
ve anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında Gayri safi brüt sermaye yatırımlarının ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi de pozitiftir. Diğer taraftan doğrudan yatırımların büyüme üzerinde olumlu etki 
yapması, kamu yatırımlarının DYY’yi destekleyecek yapılması gerektiğini gösterecektir. Öte yandan 
yönetişim kalitesi ve yatırım teşvik politikaları da ekonomik büyümenin ve DYY girişlerinin artmasında 
önemli katkılar sağlamaktadır. 

 

3. VERİ, YÖNTEM VE UYGULAMALAR 

3.1. Veri 

Bu çalışma yatırımlar ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemektedir. Araştırmaya ilişkin veriler IMF Dünya 
Ekonomik Görünümü veri tabanından elde edilmiştir. Araştırma ile 1980-2021 döneminde toplam yatırımların 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışmada GSYH verilerinin logaritmik dönüşümü 
yapılmıştır. Verilere ilişkin tanımlayıcı bilgiler de tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Veriler ve Tanımlayıcı Bilgiler 

Değişken  Tanımlama Kaynak 
GSYH Gayri safi yurtiçi 

hasıla, cari 
fiyatlar 

Satın alma gücü 
paritesi; uluslararası dolar 
(Milyar) 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2022/April/select-subjects?c=186, 

TY Toplam Yatırım GSYH yüzdesi https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2022/April/select-subjects?c=186, 

 

Şekil 1’den de izlenebileceği gibi, Türkiye’nin ekonomik büyüme verileri incelendiğinde, 1980-2021 
döneminde gerek küresel gerekse de ülkede yaşanan krizlerin etkisiyle bazı dönemlerde ekonomik büyümenin 
hızı azalmaktadır. Bununla birlikte gayri safi yurt içi hasılanın genelde artmakta olduğu gözlemlenmektedir.  
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Şekil 1. Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın Yıllara Göre Gelişimi 

 

Toplam yatırımların yüzdesel değişimi incelendiğinde ekonomik gelişmeler doğrultusunda aşırı dalgalanma 
etkisi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 1980-1984 döneminde toplam yatırımların yüzdesi negatif 
etkilerle karşı karşıya kalarak %26’dan %18 dolaylarına kadar azalma göstermiştir. Benzeri negatif 
etkilenmelerin 2001, 2009 ve 2019 yıllarında da ortaya çıktığı ve toplam yatırım yüzdesinde azalmanın 
meydana geldiği görülmektedir. Ancak 2019 sonrası dönemde toplam yatırımların yüzdesi artış göstererek 
2021 yılında %32 dolaylarına kadar yükselme eğilimini sürdürmüştür. 
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Şekil 2. Toplam Yatırımın (%) Yıllara Göre Gelişimi 

 

3.2. Yöntem 

Türkiye’deki toplam yatırım ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 1980-2021 verileriyle incelendiği 
çalışmada öncelikle serilerin birim kökleri ADF ve PP birim kök testleriyle incelenmektedir. Daha sonra 
serilerin yapısal kırılma etkisi Lee-Strazizitch yapısal çift kırılmalı LM birim kök testi ile araştırılmaktadır. 
Geleneksel birim kök ve Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin kontrol edilmesinden sonra araştırma ARDL 
eşbütünleşme analizi ile devam ettirilmektedir. Araştırma seriler arasındaki ilişkinin yönünün Granger 
nedensellik analizi belirlenmesi ile sona erdirilmektedir. 

 

3.3. Uygulamalar 

Toplam yatırım ve gayrisafi yurt içi hasıla değişkenlerine ait verilerin durağanlık düzeyleri artırılmış Dickey 
Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleriyle incelenmiştir. Test sonuçlarına göre her iki seride sabitte 
durağan değildir. Buna karşılık serilerin sabit ve trendde durağan oldukları görülmektedir. Serilerin birinci 
farkları alındığında ise tüm seviyelerde durağanlık koşulunun sağlandığı gözlemlenmektedir (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Serilerin Durağanlık Düzeylerinin Belirlenmesi 

  ADF PP 
 At Level LNGSYH TY LNGSYH TY 
Sabitli t-Statistic -1.0534 -2.2799 -1.0825 -2.1645 
Sabitli &Trend  t-Statistic -3.2895* -4.1713** -3.2895* -4.1352** 
 At First Difference d(LNGSYH) d(TY) d(LNGSYH) d(TY) 
Sabitli t-Statistic -6.1756*** -8.1529*** -6.1718*** -9.9973*** 
Sabitli & Trend  t-Statistic -6.0769*** -8.2103*** -6.0613*** -10.4501*** 

 
Makroekonomik değişkenler genellikle yapısal kırılmalar içerdiğinden, geleneksel birim kök testine ek olarak, 
serilere yapısal kırılmalı Lee-Strazizitch birim kök testi uygulanmış ve serilerin yapısal kırılmalar içerdiği 
görülmüştür. Sonuçlar, LNGSYH değişkeninin A modeline göre 1993 ve 2000 yıllarında ve C modeline göre 
1992 ve 2003 yıllarında yapısal kırılma ile karşılaştığını göstermektedir. Öte yandan, TY değişkeni A modeline 
göre 2001 ve 2010 yıllarında, C modeline göre ise 1994 ve 2008 yıllarında yapısal kırılmalara maruz kalmıştır 
(Tablo 4). 
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Tablo 4. Lee Strazicich LM Birim Kök Test Sonuçları (2003Q1-2022Q2) 

Değişken Model Seçilen 
Gecikme 

Kırılma Tarihleri t- İstatistiği Kritik Değerler 
%1 %5 %10 

LNGSYH A 1 1993-2000 -2.533380 -4.073 -3.563 -3.296 
 C 5 1992-2003 -5.924908 -7.196 -6.312 -5.893 

TY A  7 2001-2010   2.541439 -4.073 -3.563 -3.296 
 C 7 1994-2008  -6.388751 -7.004 -6.185 -5.828 

Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin araştırılmasının önkoşulu öncelikle optimal gecikmenin 
belirlenmesini gerektirir. Bu nedenle VAR yöntemine bağlı olarak elde edilen sonuçlar tüm kriterler dahilinde 
bir gecikmenin uygulanması gerektiğini göstermektedir Tablo 5). 

 

Tablo 5. Uygun Gecikme Kriterinin Belirlenmesi 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -400.6651 NA   3184359.  20.64949  20.73480  20.68010 
1 -278.3098   225.8868*   7367.573*   14.57999*   14.83592*   14.67182* 
2 -277.7850  0.914980  8824.519  14.75821  15.18476  14.91125 
3 -277.2666  0.850669  10602.64  14.93675  15.53393  15.15101 

 

Uygun gecikme kriterinin belirlenmesinden sonra sınır testi analizine geçilerek ARDL (1,1) modeli 
doğrultusunda F istatistik değeri 13.19 olarak hesaplanmıştır. Bu değer tüm anlamlılık düzeyinde belirlenen 
kritik değerlerin tamamından daha yüksektir. Bu sonuç seriler arasında eşbütüleşme ilişkisinin olmadığı sıfır 
hipotezini reddederek alternatif hipotezin kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

H0: Eşbütünleşme Yoktur. 
Model F İstatistiği K Anlamlılık Düzeyi I(0) I(1) 

ARDL (1,1)  13.19670 1 10% 4.04 4.78 
   5% 4.94 5.73 
   2.5% 5.77 6.68 
   1% 6.84 7.84 

 
ARDL(1,1) modeli ile belirlenen uzun dönemli düzey tahmin sonuçlarına göre toplam yatırım ile gayri safi 
yurtiçi hasıla (GSYİH) değişkeni arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Bununla birlikte, düşük 
bir katsayı, yatırımın GSYİH üzerindeki etkisinin daha düşük olduğunu gösterir. Öte yandan, hata düzeltmeli 
modelden elde edilen kısa dönem katsayıları negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu, 1/-
0.036331=27.52'lik kısa vadeli sapmanın bir dönem sonra düzeltileceğini gösteriyor. Kısa vadede, TY 
değişkeninin LNGSYH üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Bu 
nedenle, kısa dönemde toplam yatırımdaki her birim artış için GSYİH %1,35 oranında artmaktadır. Kısa vadeli 
ve uzun vadeli etkiler karşılaştırıldığında, toplam yatırımın kısa vadeli etkisinin uzun vadeli etkisinden daha 
güçlü olduğu görülmektedir (Tablo 7). 

 

Tablo 7. ARDL Uzun ve Kısa Dönem Sonuçları 

Uzun Dönem 
Değişken Katsayı Standart Hata t istatistiği Olasılık    

TY 0.000245 4.00E-05 6.116761 0.0000 
EC = LNGSYH - (0.0002*TY)   

Kısa Dönem 
C 0.115949 0.013065 8.874634 0.0000 

D(TY) 1.35E-05 2.18E-06 6.177837 0.0000 
ECM(-1) -0.036331 0.009497 -3.825518 0.0005 

R-squared 0.503815 BPG 1.796425 0.1797 
Adjusted R-squared 0.477700 BG 0.076624 0.9264 

F İstatistiği ve Olasılık Değer 19.29218 (0.000002) JB 1.638789 0.440698 
    Durbin-Watson  1.972299 Ramsey 0.096095 0.9240 
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ARDL(1,1) modelinin sağlamlığı tanısal testlerle kontrol edilmiş ve herhangi bir sorunun bulunmadığı 
belirlenmiştir. Ayrıca parametre kararlılığını belirlemek için yapılan Cusum ve Cusumq testlerinin sonuçları, 
%5 anlamlılık düzeyinin üst ve alt sınırları arasında yer almasından dolayı parametreler kararlıdır. Bu sonuç 
modelin istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sorunun bulunmadığını ortaya koymaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Cusum ve Cusumq testleriyle Parametre istikrarının Sınanması 

 

Araştırmada seriler arasında nedensellik ilişkisinin yönünün belirlenmesi amacıyla Granger analizi yapılmıştır. 
Granger analizine göre, toplam yatırımdaki değişikliklerin LNGDP değişkeninin nedeni olmadığı sıfır hipotezi 
%5 anlamlılık düzeyinde reddedilemez. Öte yandan, LNGSYH değişkeninin toplam yatırımda değişikliğe yol 
açmadığı hipotezinin reddedildiği görülmektedir. Başka bir deyişle Granger,  GSYİH’nın toplam yatırımın 
nedeni olduğunu gösteren kanıt sunmaktadır. 

 

Tablo 8. Granger Nedensellik Analiz Sonuçları 

Sıfır Hipotezi Gecikme Obs F-Statistic Prob.  
 TY does not Granger Cause LNGSYH 2  40  0.30625 0.7382 
LNGSYH does not Granger Cause TY    5.65212 0.0075 

 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sürdürülebilir ekonomi politikaları ile kamu yatırımlarının artırılması, ekonomik büyüme, refah ve toplumsal 
eşitsizliklerin giderilmesi için önemlidir. Ekonomik öncelikler doğrultusunda kamu yatırımlarının artırılması 
ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bu çalışma, Türkiye'de ekonomik büyüme ile toplam 
yatırım arasındaki ilişkiyi 1980-2021 yılları arasındaki veriler ile ARDL eşbütünleşme ve Granger nedensellik 
yaklaşımları kullanarak incelemektedir.  

Çalışmada, serilerin durağanlık düzeyini belirlemek için ADF ve PP birim kök testleri kullanılmıştır. Seriler 
arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılan ARDL testinin sonuçları, değişkenlerin uzun ve kısa dönemde 
ilişkili olduğunu göstermektedir. Uzun dönemde, toplam yatırımda meydana gelen bir birimlik artış, ekonomik 
büyümeyi %0.000245 oranında artırmaktadır. Bu durumda uzun dönem katsayısı yatırımların ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisinin düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede katma değeri yüksek mal 
üretimi için yatırımların artırılması için gerekli politikalara öncelik verilmesi gerekmektedir. Kısa dönemde 
toplam yatırımda meydana gelen bir birimlik artış, ekonomik büyümeyi %1,35 oranında artırmaktadır. Bu 
sonuçlara göre, kısa dönemdeki toplam yatırımın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi uzun vadeye göre daha 
etkilidir. Genelde değerlendirildiğinde ARDL analiz sonuçları yatırım ve ekonomik büyüme arasında pozitif 
ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır.  Bu sonuç, Köksal Tan vd. (2010), Asheghian (2011), Akinola ve 
Omolade (2013), Taşdemir ve Erdaş (2018), Syzdykova (2019), Shabbir vd. (2021), Odhiambo (2022)’nın 
ulaştığı sonuçları destekleyerek literatüre katkı sağlamaktadır. Granger testi sonuçlarına göre ise, GSYİH ile 
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toplam yatırım arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. Sonuçlar, uzun vadeli yatırımlardaki artışın 
ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, kamu yatırım 
politikasının önemini göstermektedir. Bu nedenle politika yapıcılar, sürdürülebilir ekonomik büyüme için 
refahı destekleyen yatırım politikalarına öncelik vermelidir. Bunun yanında analiz sonuçlarına göre uzun 
dönemde yatırımın ekonomik büyüme üzerindeki katkısının düşük seviyede olduğu dikkate alınmalı ve bu 
çerçevede yatırımların ekonomik büyümeye katkısını artıracak şekilde teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Vergi canlılığı, kamu kesiminin vergi geliri artışındaki mali ve kurumsal değişim ile GSYH’deki değişim 
arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bir diğer ifadeyle mali ve kurumsal değişimlerin neden olduğu vergi 
gelirindeki artışın GSYH’deki değişime olan duyarlılığını ifade etmektedir. Bu kapsamda vergi oranı artmadan 
vergi geliri artıyorsa bu verginin canlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonucun kamu maliyesindeki 
karşılığı ise vergilemenin mali (fiskal) ve mali olmayan amaçlarının iyileşmesi ile borçlanma ihtiyacının 
azalmasında kendini göstermektedir. Dolayısıyla vergi canlılığı bir ekonomideki vergisel teşviklerden, 
regülasyonlardan, vergi bilincinden/kültüründen ve tarihsel mirasından etkilenmekte ve nihayetinde vergi 
tahsilatına yansımaktadır. Mevcut çalışmanın amacı Ocak 2006-Ocak 2022 dönemleri arasında vergi gelirleri 
ve bileşenleri ile GSYH değişkenlerine ait çeyreklik veriler kullanarak Türkiye’de vergi canlılığını kısa ve 
uzun dönemde tahmin etmektir. Çalışmanın hipotezi, “yüksek büyümenin olduğu her dönemde vergi canlılığı 
sağlanabilir mi?” olup, bu araştırma sorusunun sınanmasında beklenen sonucun ise iktisadi büyüme 
dönemlerinde vergi gelirleri yükseldiğinden vergi canlılığının da artabileceğidir. Ek olarak Türkiye’de 
kurumsal dönüşümlerin yaşandığı bu yıllarda vergi esnekliğinin ve canlılığının artması beklenmektedir. 
Buradan hareketle mevcut çalışmada eşbütünleşme ilişkisi kurulmakta ve ardından uzun dönemde mali 
istikrarın bu ilişkiden nasıl etkilendiği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla çalışmanın yöntemi, uzun dönem 
katsayıların tahminini elde edebilmek amacıyla Johansen Eşbütünleşme modeli kullanılmıştır. Ek olarak vergi 
gelirleri ile vergi bileşenlerine ait tahsilatlar arasında en küçük kareler yöntemi vasıtasıyla regresyon ilişkisi 
incelemiştir. Bulgulara göre ilgili yıllar arasında Türkiye’de vergi canlılığı bulunmamakta; GSYH’deki artış, 
mali istikrarı uzun dönemde pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuçlara göre iktisadi büyümenin ve kurumsal 
dönüşümün yanında vergi manipülasyonu ve kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik izlenecek politikalar, vergi 
canlılığını pozitif etkileyebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Maliye Politikası, Vergi Canlılığı, Eşbütünleşme. 

 

ABSTRACT 

Tax buoyancy explains the relationship between the fiscal and institutional change in the increase in tax 
revenues of the public sector and the change in GDP. In other words, it expresses the sensitivity of the increase 
in tax revenue caused by financial and institutional changes to the change in GDP. In this context, if the tax 
income increases without increasing the tax rate, it is concluded that this tax is alive. The response to this result 
in public finance is manifested in the improvement of fiscal (fiscal) and non-financial purposes of taxation and 
the decrease in borrowing needs. Therefore, tax buoyancy is affected by tax incentives, regulations, tax 
awareness/culture, and historical heritage in an economy, and ultimately reflects on tax collection. The present 
study aims to estimate the tax buoyancy in Turkey in the short and long term, using quarterly data on tax 
revenues and their components and GDP variables between April 2006 and January 2022. The hypothesis of 
the study is, "Can tax buoyancy be achieved in every period of high growth?" and the expected result in testing 
this research question is that tax buoyancy may increase as tax revenues increase during periods of economic 
growth. In addition, tax flexibility and buoyancy are expected to increase in these years when institutional 
transformations are experienced in Turkey. From this point of view, the cointegration relationship is 
established in the present study, and then it is estimated how financial stability is affected by this relationship 
in the long run. Therefore, the method of the study is Johansen Co-integration; the error correction model was 
used to estimate the time dimension of tax buoyancy to financial stability. In addition, the regression 
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relationship between tax revenues and collections of tax components was examined using the least squares 
method. According to the findings, there is no tax activity in Turkey between the relevant years; The increase 
in GDP affects financial stability positively in the long run. According to these results, policies to be followed 
to reduce tax manipulation and informality, as well as economic growth and institutional transformation, will 
have a positive impact on tax buoyancy. 

Keywords: Fiscal Policy, Tax Buoyancy Cointegration. 

 

GİRİŞ 

Maliye politikalarının mali ve mali olmayan amaçlarına ulaşılmasında en önemli araçlardan biri vergi 
gelirleridir. Günümüzde ülkelerin artan kamu harcamalarının neden olacağı mali istikrarsızlıkların 
önlenmesinde de vergi gelirlerinin artırılacağı ve böylece harcamaların finanse edileceği varsayılmaktadır. 
Ancak vergilemenin hukuki, iktisadi, mali, siyasi, toplumsal ve psikolojik sınırlarının olması söz konusu 
varsayımın uygulamadaki önemli kısıtlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekonomiler artırılamayan vergi 
gelirlerinin ikamesi olarak iç ve dış borçlanma yoluna gitmektedir. Bu ise (mevcut çalışmanın kapsamı dışında 
olan) mali istikrarsızlığı neden olan bir diğer etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Özellikle kamu harcamalarındaki artışla birlikte sağlanacak iktisadi büyüme ile birlikte vergi gelirlerinde de 
artış beklenmektedir. Bu kapsamda iktisadi büyümedeki artışın neden olduğu vergi geliri artışı, vergi canlılığı 
kavramı ile açıklanmaktadır. Vergi canlılığını tamamlayan bir diğer kavram ise vergi esnekliğidir. Vergi 
esnekliği ise iktisadi büyümedeki değişikliklere karşı vergi gelirlerindeki değişimi ifade etmektedir (Choudhry, 
1979: 87-88; Atabey vd.,2009). Bu açıdan vergi gelirinin esneklik katsayısı uzun dönemde vergi gelirlerinin 
iktisadi büyümeye olan tepkisini ifade ederken kısa dönemde ise büyümedeki oynaklığa karşı vergi gelirinin 
verdiği tepkiyi göstermektedir (Akar, 2013:29). 

Literatürde vergi canlılığı ve vergi esnekliğinin tespit edilmesinde tek bir ülke analizi ile birlikte OECD ve AB 
ülke gruplarından da yararlanılmıştır (Giorno vd.:1995; de Mooji vd.,2014; Bouthevillan vd.:2001). Bununla 
birlikte kurumlar vergisi, gelir vergisi, mal ve hizmet vergisi ile sosyal güvenlik katkı payları kapsamında da 
analizler yapılmıştır (Upender, 2008; Cotton, 2012.) Diğer taraftan vergi canlılığına kısa ve uzun dönem 
açısından yaklaşan çalışmalara bakıldığında kısa dönemde vergi gelirlerinin esnekliğinin vergi gelirlerinin 
istikrarsız olduğunu, uzun dönemde ise istikrarlı olduğunu ileri sürmüşlerdir (Groves ve Kahn,1952; 
Akar,2013). 

Mevcut çalışmanın amacı Ocak 2006-Ocak 2022 dönemleri arasında vergi gelirleri ve bileşenleri ile GSYH 
değişkenlerine ait çeyreklik veriler kullanarak Türkiye’de vergi canlılığını kısa ve uzun dönemde tahmin 
etmektir. Çalışmanın hipotezi, “yüksek büyümenin olduğu her dönemde vergi canlılığı sağlanabilir mi?” olup, 
bu araştırma sorusunun sınanmasında beklenen sonucun ise iktisadi büyüme dönemlerinde vergi gelirleri 
yükseldiğinden vergi canlılığının da artabileceğidir. Ek olarak Türkiye’de kurumsal dönüşümlerin yaşandığı 
bu yıllarda vergi esnekliğinin ve canlılığının artması beklenmektedir. Buradan hareketle mevcut çalışmada 
eşbütünleşme ilişkisi kurulmakta ve ardından uzun dönemde mali istikrarın bu ilişkiden nasıl etkilendiği 
tahmin edilmektedir. Bu kapsamda çalışmada giriş bölümünün ardından yöntem, veri seti ve bulgular ele 
alınacak ve çalışma sonuç bölümüyle sonlandırılacaktır. 

 

Yöntem, Veri Seti ve Bulgular 

Vergi sisteminin canlılığı, vergi gelirinin GSYH’deki değişikliklere ve zaman içinde iradi maliye 
politikalarındaki değişikliklerin tepkisini ölçmektedir. Buna göre GSYH’deki bir birimlik değişikliğe bağlı 
olarak vergi gelirindeki yüzde değişikliği ifade etmektedir. Vergi canlılığı ile esnekliği, toplam vergi gelirinin 
veya alt bileşenlerinin doğal logaritması alınarak GSYH’nin doğal logaritması arasında regresyon kurularak 
tahmin edilmektedir (Dudine ve Jalles, 2017:3,7). 

Mevcut çalışmada toplam vergi gelirleri ile GSYH arasındaki regresyon ilişkisini açıklayabilmek amacıyla 
öncelikle OLS yöntemiyle katsayı tahmini yapılacaktır. Ardından vergi geliri bileşenleri ile vergi değişim oranı 
arasındaki uzun dönem katsayı tahmini yapılacaktır. Bu tahmin ayrıca vergi geliri bileşenleri ile GSYH 
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arasında da yapılacaktır. Söz konusu değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu durumda ise uzun 
dönem katsayı tahminleri ifade edilecektir. 

Yukarıda ifade edilen metodolojiye yönelik veri seti ise merkez bankası evds’den elde edilmiştir. 2006q1-
2022q1 çeyreklik dönemler arasında Türkiye ekonomisine yönelik eşbütünleşme analiz yapılacaktır. Analizde 
toplam vergi gelirleri ile vergi gelirlerinin bileşenleri olarak gelir ve kazanç üzerinden alınan vergi gelirleri, 
dahilde alınan mal ve hizmet vergileri ve uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergiler kullanılacaktır. 

���� = �� + �������� + �                                                (1) 

���� = �� + ������� + ������� + ������� + ��                   (2) 

 

Yukarıda yer alan (1) ve (2) nolu denklemlerdeki VG toplam vergi gelirini, GSYH gayrı safi yurtiçi hasıladaki 
büyümeyi, GKV gelir ve kazanç üzerinden alınan vergi gelirlerini, DTV dahilde alınan mal ve hizmet vergi 
gelirini ve MHV uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi gelirini ifade etmektedir. 

 

Tablo 2:Vergi Esnekliği OLS Katsayı Sonucu (Toplam vergi geliri) 

 Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 
GSYH 0,959 0,011 84,270 0,000 
R² 0,99 
Durbin-Watson istatistiği 1,598 
Gözlem Değeri 64 

 

Tablo 1’de ilk olarak toplam vergi geliriyle GSYH arasındaki regresyon ilişkisi gösterilmektedir. En küçük 
kareler yöntemine göre kurulan bu ilişkinin sonucuna göre GSYH’deki bir birimlik değişim vergi gelirini 0,959 
birim pozitif etkilemektedir. Bu kapsamda iktisadi büyümedeki artış, vergi gelirlerini 0,959 birim etkilemekte 
ve esneklik neredeyse 1 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

 

Tablo 3: Vergi Canlılığı OLS Katsayı Sonucu (Vergi Bileşenleri) 

 Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 
GKV 0,378 0,037 10,075 0,000 
DTV 0,061 0,029 2,082 0,041 
MHV 0,447 0,034 13,001 0,000 
R² 0,89 
Durbin-Watson istatistiği 2,956 
Gözlem Değeri 64 

 

Tablo 2’de elde edilen bulgulara göre GSYH’deki bir birimlik artış, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde 
0,378; mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerde 0,447 ve son olarak dış ticaret üzerinden alınan vergilerde 
0,061 pozitif etkilemektedir. Bu sonuçlara göre analiz kapsamındaki üç vergi de esnek değildir. Bununla 
birlikte mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler diğer vergilere kıyasla esnek olduğu da söylenebilir. Sonuç 
olarak ilgili dönemlerde vergi canlılığı ve esnekliğinden söz edilememektedir. 

Johansen eşbütünleşme analizinin yapılabilmesi amacıyla doğal logaritması alınan serilerin birim kök 
(durağanlık) sınaması ADF (genişletilmiş Dickey Fuller) ve PP (Phillips-Perron) testleri yapılmıştır. Birim kök 
testlerinin bulgularına göre seriler düzeyde durağanlaşmamıştır. Ardından serilerin 1. farkları alınmış ve 1. 
farklarında durağanlaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Serilerin durağanlaşmalarından sonra gecikme 
uzunluklarının belirlenmesi gerekmektedir. Buna göre Akaike (AIC), Schwarz (SC) ve Hannan-Quinn (HQ) 
bilgi kriterleri açısından gecikme uzunlukları 5 olarak belirlenmiştir. Belirlenen optimal gecikme uzunluğu 
çerçevesinde Trace ve Max-Eigen istatistiklerine göre Johansen-Juselius eşbütünleşme testi bulguları ise tablo 
3’te yer almaktadır. 
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Tablo 4: Johansen eşbütünleşme analizi (bağımlı değişken vergi gelir değişimi) 

Trace İstatistiğine Göre 
Eşbütünleşme Testi 

 Özdeğer  Trace İstatistiği %5 Kritik Değer 

 Yok 0,517 84,447 47,856 
 En çok 1* 0,369 42,229 29,797 
 En çok 2 0,181 15,487 15,494 
 En çok 3 0,064 3,884 3,841 
Max-Eigen İstatistiğine 
Göre Eşbütünleşme Testi 

  Max-Eigen İstatistiği  

 Yok 0,517 42,217 27,584 
 En çok 1* 0,369 26,741 21,131 
 En çok 2 0,181 11,603 14,264 
 En çok 3* 0,064 3,884 3,841 

 

Tablo 3’te Trace (İz) ve Max-Eigen istatistikleri 3,884 değeri %5 kritik değerden (3,841) büyüktür. 
Dolayısıyla, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin olmadığına yönelik hipotezi reddedilerek 
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla tablo 3, değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisini göstermektedir. Tablo 3’e göre bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin uzun 
dönemli ilişkileri mevcuttur. Johansen eşbütünleşme analizi sonuçlarından elde edilen katsayılar tablo 4’te 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Johansen Eşbütünleşme Analizi Katsayıları 

 Katsayı Standart hata 
GKV 0,424 0,014 
DTV 0,192 0,021 
MHV 0,388 0,016 

 

Tablo 4’te yer alan eşbütünleşme katsayılarına göre GKV 0,424, DTV 0,192 ve MHV 0,388 değerlerine 
sahiptir. Eşbütünleşme katsayılarına göre yukarıda en küçük kareler yönteminin bulgularına paraleldir. Buna 
göre ilgili dönemde vergi gelirleri canlı ve esnek değildir.  

 

SONUÇ 

Mevcut çalışma 2006q1-2022q1 çeyreklik dönemler itibariyle Türkiye için vergi canlılığını ve esnekliğini 
analiz etmeyi hedeflemiştir. Bu hedefle ilk olarak en küçük kareler (OLS) yöntemi ve ardından eş bütünleşme 
analizi vasıtasıyla katsayı tahmini yapılmıştır. Analizlerin bulgularına göre ilgili dönemlerde Türkiye’de vergi 
canlılığı yoktur. Bunun yanında değişkenler arasında nispeten canlı olan vergiler ise sırasıyla gelir ve kazançlar 
üzerinden alınan vergiler, mal ve hizmetlerden alınan vergiler ile dış ticaret vergi gelirleridir.  

Bulgulara göre vergi gelirlerinin katsayı değeri 1’den küçüktür. Bu ise ekonomik konjonktürün canlanma 
dönemlerinde vergi gelirlerinin azaldığını, daralma dönemlerinde ise vergi gelirlerinin arttığını ifade 
etmektedir. Vergi geliri bileşenlerine alındığında konjonktürel dalgalanmalardan nispeten daha az etkilenen 
gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin diğer vergilerden canlı olmasının nedenlerinden biri de özellikle 
stopaj ve beyanname usulüyle vergi alınan bir vergi türü olmasıdır. Bir diğer ifadeyle vergi canlılığı nispeten 
yüksek olan vergiler kayıt dışında kalması zor ve vergi kaçırmanın pek mümkün olmadığı gelirlerdir.  

Sonuç olarak Türkiye’de ilgili dönemde GSYH’deki değişime uyum sağlayan bir vergi geliri 
bulunmamaktadır. Bu açıdan vergi canlılığının olmadığı ifade edilebilir. Vergi canlılığının artırılmasına 
yönelik kayıt dışılığın önlenmesinin yanında vergi bilincinin de artırılmasına yönelik politikaların izlenmesi 
gerekmektedir.  
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ÖZET 

Kamu hizmetlerinin performansı ulusal verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır. Rekabet ve kalkınma 
açısından bir ülkedeki yatırım miktarı önemlidir. İşsizlik, ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. 
Makroekonomik değişkenlerin istikrarı, ülke ekonomileri açısından dikkat çeken konular arasında yer 
almaktadır. İşsizlik sorunu birçok araştırmada farklı vekil değişkenler kullanılarak irdelenmiştir. Ayrıca kamu 
harcamalarının işsizlik üzerindeki etkileri dönemin ve ülkelerin yapısına ve özelliklerine göre farklılık 
göstermektedir. Keynesyen teoriye göre, kamu harcamalarında değişiklik yaparak işsizliği azaltmak 
mümkündür. Bu çalışmada, IMF verileriyle Türkiye'de devlet harcamaları ve yatırımlarının işsizlik üzerindeki 
etkileri kontrol edilmiş ve Keynesyen teorinin Türkiye'deki geçerliliği araştırılmıştır. Çalışmada 2000-2021 
dönemi verileri ARDL yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Serilerin birim kökleri incelendikten sonra yapısal 
kırılmanın etkileri kontrol edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kamu harcamaları ile işsizlik arasında uzun 
dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, kamu harcamalarının işsizlik üzerindeki etkisi uzun 
vadede negatif ve anlamlıdır. Kısa vadede ise pozitif ve gecikmeli değerlerde anlamlıdır. Kısa vadede 
logaritmik dönüşümle kamu harcamalarındaki artış normal dönemde işsizliği azaltıcı bir etkiye sahiptir. Kamu 
harcamalarındaki artışın işsizliği bir ve iki gecikmeli değerlerle artırdığı görülmektedir. Toplam yatırımlardaki 
artışın işsizlik üzerindeki etkisi negatif ve normal ve gecikmeli değerlerde anlamlıdır. Sonuçlar 
değerlendirildiğinde, kamu harcamaları ve yatırımlarındaki artışın işsizliğin azalmasına katkı sağladığı 
görülmektedir. Sonuçlar, toplam yatırım ve kamu harcamalarındaki artışın işsizlik sorununun çözümünde etkili 
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda politika uygulayıcıları, kamu harcamalarında kaynak kullanım 
verimliliğine önem vermelidir. Ayrıca politika uygulayıcılarının üretim ve işsizliği azaltmak için teknoloji 
odaklı yatırımlara öncelik vermeleri gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Yatırım, İşsizlik, ARDL 

 

ABSTRACT 

The performance of public services is crucial in terms of national productivity. In regards to competition and 
development, the amount of investment in a country is important. Unemployment is one of the most important 
problems encountered by countries. The stability of macroeconomic variables is among the remarkable issues 
in terms of national economies. The unemployment problem has been scrutinized in many investigations using 
different proxy variables. In addition, the effects of public spending on unemployment differ according to the 
structure and characteristics of the period and countries. According to Keynesian theory,  possible to reduce 
unemployment through a change in public spending. In this study, the effects of governmental expenditures 
and investments on unemployment in Turkey with IMF data were checked, and we investigated the validity of 
the Keynesian theory in Turkey. In the study, the data for the period 2000-2021 were analyzed using the ARDL 
method. The effects of the structural break were controlled after the unit roots of the series were examined. 
According to the conclusions of the research, a long-term relationship was determined between public 
expenditures and unemployment. Conferring to the results, the effect of public expenditures on unemployment 
is negative and meaningful in the long run. In the short term, it is positive and significant in lagged values. In 
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the short run, the increase in public expenditures with logarithmic transformation has a reducing effect on 
unemployment in the normal period. It is observed that the increase in public expenditures increases 
unemployment by one and two lagged values. The effect of the increase in total investments on unemployment 
is negative and significant at normal and lagged values. When the results are evaluated, it is observed that the 
increase in public expenditures and investments contributes to the decrease in unemployment. The results show 
that the increase in total investment and public expenditures is effective in solving the unemployment problem.  
In this context, policy practitioners should emphasize resource use efficiency in public expenditures. In 
addition, policy practitioners need to attach priority to technology-oriented investments to reduce the rate of 
production and unemployment. 

Keywords: Government Expenditures, Investment, Unemployment, ARDL 

 

1. Giriş 

Ülkelerin makroekonomik göstergeleri içerisinde önemli bir yere sahip olan işsizlik sorunu hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir sorundur. Bu sorunu çözmek için birçok politika ve program 
yapılmaktadır. Bu çalışmada da işsizliği azaltmada, kamu harcamalarının ve yatırımların ne derece etkin olup 
olmadığı incelenecektir. 

Hemen hemen her ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de işsizlik oranı temel olarak işgücü piyasasında işgücü arzı 
ve talebi arasında meydana gelen dengesizliklerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Açıktır ki, işsizliğin ortaya 
çıkmasında emek arzı ve talebi arasında ortaya çıkan dengesizlik işsizliğin artmasında etkili olmaktadır. Ancak 
gelişmekte olan ülkelerde işgücü piyasasının yapısal özellikleri, ülkemizdeki işsizliğin temel nedeninin faktör 
dengesizliği olduğunu göstermektedir. Bu dengesizlikten kaynaklanan işsizlik oranının artışının altında yatan 
etkenlere bakıldığında emek arzının emek talebinden daha fazla olduğu görülmekte ya da emek arz ve talebi 
arasında nicelik ve nitelik olarak ortaya çıkan uyuşmazlık işsizliğin artmasında önemli rol oynamaktadır 
(Kutal, 2012: 150).  

Türkiye'nin yapısal karakteri ülkede istihdam yaratılmasının önünde önemli bir engeldir. Ülkenin hızla 
büyüyen demografik yapısı ve yüksek genç nüfusu, kırsal alanlardan kentlere yoğun göç, piyasadaki kayıt dışı 
sektörün artması, mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasındaki dengesizlik, nitelikli işgücü eksikliği ve hızlı 
teknoloji gelişimine ayak uyduramaması işsizliğin artmasında önemli etkenlerdir. Türkiye'nin istihdam 
yapısıyla ilgili bir diğer önemli sorunda kayıt dışı istihdamın yaygınlığıdır. İşsizliği ele almaya yönelik etkisiz 
mikro ekonomik politikalar işsizliği artırmaktadır. Bu durumu işgücü piyasası bunu kayıt dışı istihdamı 
artırarak telafi etmekte; düşük ücretler düşük üretkenlik ile sonuçlanmaktadır (Bekiroğlu, 2010: 214). 

Bu çalışmada kamu harcamaları ve yatırımların işsizlik üzerindeki etkisi son verilerle incelecektir. Çalışmada 
değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkinin belirlenmesinde ARDL sınır testi yaklaşımından 
yararlanılmıştır. Araştırmanın önemi de şu şekilde açıklanabilir. Birincisi kamu harcamalarındaki değişmeler 
işsizliğin azaltılmasında veya artışında önemli bir role sahiptir. İkincisi yatırımlarda meydana gelen artış, 
işsizlikle mücadelede önemli bir faktördür. Üçüncüsü, kamu harcamaları, yatırım ve işsizlik arasındaki 
ilişkinin belirlenmesi, politika uygulayıcıların kararları açısından önemlidir. Bu çalışma kamu harcamaları ve 
yatırımların işsizliği azaltmadaki rolünü göstermek suretiyle literatüre katkı sağlamaktadır. 

Araştırmanın ilerleyen bölümleri de şu şekilde düzenlenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünün devamında 
kamu harcamaları, yatırımlar ve işsizlik ilişkisi incelenecektir. İkinci bölümünde kamu harcamaları, yatırım 
ve ekonomik büyüme konusundaki araştırmaları içeren literatür özetlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde 
çalışmada kullanılan veri, yöntem açıklandıktan sonra ampirik bulgular sunulmaktadır. Çalışma 
değerlendirmelerin ve önerilerin yer aldığı dördüncü bölümdeki sonuç kısmıyla tamamlanmaktadır. 

 

2. Türkiye’de İşsizlik, Kamu Harcamaları ve Toplam Yatırımların Altyapısı 

2.1.  Türkiye’de İşsizlik 

İşsizlik, ülkelerin ekonomik istikrarlı olduğunu gösteren önemli göstergelerden birisidir. Bir ülkede işsizlik 
oranının düşük olması, ekonomisinin sağlıklı olduğunu göstermesi bakımından da önemlidir. İşsizlik bir 
kavram olarak ekonomik olmanın ötesinde sosyal, psikolojik ve siyasal yönleri de ağırlıklı olan önemli bir 
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göstergedir. Bu nedenle de işsizlik oranının yüksek olduğu ülkelerde özellikle kamu harcamalarının ve 
yatırımların artırılması önemli politika araçları olarak kullanılmaktadır. İşsizlik gelişmiş ve gelişmekte olan 
tüm ülkelerde önemli bir sorun olarak varlığını göstermekte ve politika yapıcılar bu sorunu çözmek için çeşitli 
politikalar uygulayarak önlem almaya çalışmaktadır. Diğer bir deyişlei enflasyon, tam istihdam ve işsizlik 
ülkelerin en önemli sorunları arasında yer almaktadır (Sağdıç ve Yıldız, 2020: 209). Türkiye işsizlik ve 
enflasyon sorununu çözmeye çalışan ülkelerden birisidir. Şekil 1’den de izlenebileceği gibi Türkiye 2000’li 
yıllardan itibaren artan işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. Her ne kadar artan işsizlik 2009 yılından itibaren 
düşüş eğilimine girse de 2012 sonrasında yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen ekonomik, siyasi ve coğrafi 
etkilere bağlı artan işsizlik sorunu ile mücadele etmeye devam etmektedir. Türkiye’de işsizlik oranının 2019 
yılı sonrasında yeniden düşüş eğiliminde bulunduğu gözlemlenmektedir. 
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Şekil 1. İşsizlik Oranı Verileri (2000-2021) 

 

2.2.  Türkiye’de Kamu Harcamaları  

Kamu harcamaları konusunda iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Birinci olarak klasik yaklaşım devletin kamu 
harcamaları ile piyasaya müdahalesi sonucunda piyasada oluşacak fiyatların ve kaynak dağılımının olumsuz 
etkilendiğini savunmaktadır. Bu görüşe göre müdahaleler sonucunda büyüme olumsuz etkilenirken işsizlik 
oranı da artmaktadır. İkinci olarak Keynesyen yaklaşım ise, kamu harcamalarının talebi artırdığını, tam 
istihdamı sağlayıcı şekilde piyasayı etkilediğini, kamu harcamalarının işsizliği önlemede önemli bir araç 
olduğunu savunmaktadır. Keynes’e göre bir ülkedeki ekonominin durgunluktan kurtulmasında maliye 
politikasının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Kamu harcama kalemlerinden olan cari, yatırım ve transfer 
harcamaları ekonomideki istihdamın artırılmasında önemli bir işleve sahiptir (Kanca ve Bayrak, 2015: 58). 
Şekil 2’den de izlenebileceği gibi Türkiye’de kamu harcamaları 2000-2021 döneminde artmaya devam 
etmektedir. Ancak 2020 sonrasında yurtiçi istikrarsızlık ve küresel arz ve talep dengesizliği sonucunda kamu 
harcamalarındaki artış miktarının arttığı gözlemlenmektedir.  
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Şekil 2. Kamu Harcamaları Verileri (2000-2021) 

 

2.2. Türkiye’de Toplam Yatırımlar 

Yatırım ülkelerin kalkınmasında ve işsizliğin azaltılmasında önemli bir faktördür. Yatırımlardaki artış işsizliği 
azaltarak ekonomideki istikrarsızlığın azaltılmasında önemli bir rol oynar. Gelişmiş ülkelerin kalkınmasında 
yatırımların ve teknoloji odaklı ihracatın önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu şekilde gelişmiş ülkeler dış ticaret 
yoluyla milli gelirlerini artırarak refah düzeylerini artırma başarısını elde etmişlerdir.  Ülkelerin ekonomik 
büyümesinde doğrudan yabancı yatırımların da önemli bir etkisinin varlığı görülmektedir. Doğrudan yabancı 
yatırımların mali kaynaklar ve yatırımlarda artışa neden olması, teknolojik ilerlemeye yardımcı olması, ihracat 
artırılması ve işsizliğin azaltılmasında meydana getirdiği olumlu etkiler doğrudan yabancı yatırımların 
artırılması çabalarının temelinde yer almaktadır (Göçer vd., 2013: 104). 

Türkiye 1980 sonrasında ithal ikamesi politikalara son vererek ihracata dayalı dışa açık politika uygulamaya 
başlamıştır. Bu süreçle birlikte ortaya çıkan değişikliklerle kamu yatırımları altyapı yatırımlarıyla 
sınırlandırılmış, yatırımlar ise özel sektöre ve yabancı yatırımlara devredilerek teşvik edici uygulamalara 
(Altunç ve Şentürk, 2010: 533). Şekil 3, Türkiye’nin 2000 sonrasında toplam yatırımlardaki artış yüzdesini 
göstermektedir. Buna göre Türkiye’deki yatırımların 2001 şubat krizi, 2008 sonrası meydana gelen Avrupa 
krizi ve 2019 yılında meydana gelen salgın krizinden olumsuz etkilendiği görülmektedir. İncelenen dönemde 
dalgalı bir seyir izleyen yatırım oranının dalgalı bir seyir izleyerek artış eğilimini sürdürdüğü görülmektedir.  
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Şekil 3. Toplam Yatırımların Yıllara Göre Gelişimi (2000-2021 Yılları) 
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2.Literatür İncelemesi 

Tablo 1’de literatür çalışmaları ve sonuçları özetlenerek sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Kamu Harcamaları, Toplam Yatırımlar ve İşsizlik ile İlgili Araştırmalar 

Yazar (lar) Yöntem Dönem Ülke Sonuçlar 

Holden ve 
Sparrman 
(2011) 

Panel Veri Analizi 1960-2007 20 OECD Ülkesi Kamu harcamaları ve işsizlik arasında negatif 
bir ilişki tespit edilmiştir. 

Abdelkader vd. 
(2017) 

Granger 
Nedensellik 

2000-2012 Cezayir Kamu harcamaları ve işsizlik arasında çift 
yönlü nedensellik ilişki tespit edilmiştir. 

Onodugo vd. 
(2017) 

Regresyon Analizi 1980-2013 Nijerya Kamu harcamaları ve yatırımlardaki artış 
işsizliği azaltmaktadır.  

Erçakar ve 
Güvenoğlu 
(2018) 

Johansen 
Eşbütünleşme 
Granger 
Nedensellik 

1980-2016 Türkiye Uzun dönemde DYY ile işsizlik arasında 
negatif ilişki vardır. Yani uzun dönemde 
DYY’daki artış işsizliği azaltmaktadır 

Johnny vd. 
(2018) 

Johansen 
Eşbütünleşme 
EKK 

1980-2015 Nijerya Yatırımlar ve işsizlik arasında negatif ilişki 
tespit edilmiştir. 

Kamacı ve Kılıç 
(2019) 

Panel Granger  1996-2015 17 OECD ülkesi Kamu harcamaları ve işsizlik arasında çift 
yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir 

Bektaş (2020) Engle-Granger 
Eşbütünleşme 
Granger 
Nedensellik 

1990-2017 Türkiye Yatırımlar ile işsizlik arasında uzun dönemli 
ilişki vardır. Değişkenler arasında tek yönlü 
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Obisike vd. 
(2020) 

EKK 1981-2016 Nijerya Kamu harcamalarının işsizlik üzerindeki etkisi 
negatiftir. 

Korkmaz ve 
Daştan (2020) 

Maki 
Eşbütünleşme 
Toda Yamamoto 

2005:Q4 -2019:Q1 Türkiye DYY ile işsizlik arasında uzun dönemli ilişki 
tespit edilememiştir. Değişkenler arasında tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. 

Saraireh (2020) ARDL 1990-2019 Ürdün Kamu harcamaları ile işsizlik oranı arasında 
kısa ve uzun dönem de negatif ilişki tespit 
edilmiştir. 

Sağdıç ve Yıldız 
(2020) 

ARDL  2004-2018 Türkiye Kamu harcamaları ve işsizlik arasında kısa ve 
uzun dönemde negatif ilişki vardır.  

Nguyen (2022) Johansen 
Eşbütünleşme 
Granger 
Nedensellik 

1998-2017 5 G. Asya ülkesi İşsizlik ile DYY pozitif ilişkilidir.  DYY'den 
işsizliğe doğru nedensellik ilişkisi vardır. 

Akinmulegun ve 
Adekunle (2022) 

ARDL 1986- 2018 Nijerya DYY ve işsizlik oranı arasında uzun dönemli 
ilişki vardır. Kısa ve uzun dönemde, DYY’deki 
artış, işsizlik oranını azaltmaktadır. 

 

Literatür araştırmalarından elde edilen sonuçlara göre kamu harcamalarının işsizlik üzerindeki etkisi negatiftir. 
Bir başka deyişle kamu harcamalarındaki artışın işsizlik oranını azalttığı görülmektedir. Diğer taraftan 
yatırımlar ve doğrudan yabancı yatırımların da ekonomide pozitif etki yaparak işsizliği azalttığı görülmektedir.  
Literatür doğrudan yabancı yatırım ile işsizlik arasında uzun ve kısa dönemde ilişki tespit edilemediğini de 
ortaya koymaktadır. Bazı araştırmalar kamu harcamaları ile işsizlik arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin 
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varlığını göstermektedir. Yine nedensellik araştırması sonuçlarına göre yatırımların işsizliğin nedenini 
oluşturduğunu göstermektedir. 

 

3. VERİ, YÖNTEM VE UYGULAMALAR 

3.1. Veri 

Bu çalışmanın verileri IMF- Dünya Ekonomik Görünümü veri tabanından alınmıştır. Verilerin tanımı ve 
açıklayıcı bilgiler tablo 2’de rapor edilmiştir. Araştırma ile 2000-2021 dönemine ait kamu harcamaları ve 
toplam yatırımların işsizlik üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışmada Kamu harcamaları verilerinin 
logaritmik dönüşümü yapılmıştır. Verilere ilişkin tanımlayıcı bilgiler de tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Veriler ve Tanımlayıcı Bilgiler 

Kısaltma Değişken Birim Ortalama Maksimum Jargue-Bera 
UNEMP İşsizlik Oranı Toplam işgücünün yüzdesi 10156 13731 0.079 (0.961) 
LNKHARC Kamu Harcamaları Milyar 11.447 13.726 4.499 (0.105) 
INV Toplam Yatırım GSYİH yüzdesi 27098 2074 2.330 (0.311) 

 

3.2. Yöntem 

ARDL eşbütünleşme analizinin yapılabilmesinin önemli koşullarından birisi serilerin ikinci farkta durağan 
olmamasını gerektirmektedir. Seriler düzeyde veya ilk farkta durağan olabilir. Ancak ikinci farkta durağan 
olan seriler için ARDL eşbütünleşme analizi uygulanamaz. Bu nedenle analizde öncelikle serilerin durağanlığı 
geleneksel birim kök testlerinden genişletilmiş Dickey-Fuller ve Phillips-Perron testleriyle kontrol edilmiştir. 
Daha sonra ise ARDL eşbütünleşme analizine geçilmiştir. ARDL analizinin en önemli özelliklerinden birisi 
küçük örneklerde güvenilir sonuçlar sağlamasıdır. Bir diğer avantajı değişkenin optimal gecikme uzunluğunu 
dahil ederek içsellik problemini çözmesidir. Analizde değişkenin maksimum gecikme uzunluğu belirlenerek 
otokorelasyon sorununu çözmesi ARDL yaklaşımının önemli avantajları arasında yer alır. Hem kısa hem de 
uzun vadeli etkileri tanımlama özelliğine sahiptir. Analizde denge konumuna uyum hızını ölçmek için bir hata 
düzeltme terimi (ECT) kullanır. ARDL modelleri daha önceki çalışmalarda da kapsamlı ve başarılı bir şekilde 
araştırılmıştır. Son olarak, sonuçların doğruluğunu ve kararlılığını daha fazla araştırmak için herhangi bir 
yapısal kırılmanın modele dahil edilmesine izin vermektedir (Hashmi, 2019). 

 

3.3. Uygulamalar 

Kamu harcamaları, Toplam yatırım ve işsizlik değişkenlerine ait verilerin durağanlık düzeyleri artırılmış 
Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) testleriyle incelenmiştir. Test sonuçlarına göre her iki seride 
durağan değildir. Serilerin birinci farkları alındığında ise tüm seviyelerde durağanlık koşulunun sağlandığı 
gözlemlenmektedir (Tablo 4).  

 

3.3.1. Kovaryans Analizi 

Tablo 3. Kovaryans Analizi 

Korelasyon UNEMP  LNKHARC  INV  
UNEMP  1.000000   

LNKHARC  -0.475631 1.000000  
INV  0.255079 -0.232675 1.000000 

 

3.3.2. Birim Kök Testleri 

Zaman serisi verileri genellikle birim kök problemlerini gösterir ve durağan olmayan serilerin regresyon 
analizi sahte sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle seçilen değişkenler önce durağanlık düzeyi ve entegrasyon 
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sırasını incelemek için ADF birim kökü ile test edilmiş ve daha sonra sonuçları doğrulamak için PP birim kök 
testi kullanılmıştır. 

Tablo 2'de rapor edilen birim kök analizinin tahmini sonuçları, işsizlik verisinin ADF testine göre durağan 
olduğunu gösterirken, PP testine göre sabit ve trendde durağan olmadığını göstermektedir. Kamu harcamaları 
ve toplam yatırım serilerinin ise düzeyde durağan olmadığı sonuçlardan anlaşılmaktadır. Serilerin tamamının 
ise birinci farkta durağan olduğu ve eşbütünleşme analizinin yapılması bakımından herhangi bir sorunun 
bulunmadığı PP test sonuçlarının ADF test sonuçlarını onaylamasından anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 4. Birim Kök Analizi 

 At 
Level 

ADF PP 

  UNEMP LNKHARC INV UNEMP LNKHARC INV 
Sabitli t-Stat -2.7066* -1.0239 -2.0423 -2.7295* -1.0638 -1.7414 
Sabitli & 
Trend  

t-Stat -3.7139** -1.7698 -3.1921 -3.0213 -1.7698 -3.3943 

 At First Difference      

  d(UNEMP) d(LNKHARC) d(INV) d(UNEMP) d(LNKHARC) d(INV) 

Sabitli t-Stat -4.2707*** -4.5184*** -4.4794*** -4.7909*** -4.5188*** -8.3392*** 

Sabitli & 
Trend  

t-Stat -4.1449** -4.6382*** -4.4857** -3.9141** -4.7245*** -11.8824*** 

 

3.3.3. Eşbütünleşme Analizi 

Birim kök test sonuçlarına göre serilerin birinci farkta durağan olduğu görülmektedir. Bu durum serilerin I(2) 
düzeyinde entegre olma gibi bir durumu ortaya koymadığından dolayı eşbütünleşme analizinin 
yapılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte ARDL eşbütünleşme analizinin yapılabilmesinin öncelikli 
şartı uygun gecikme düzeyinin belirlenmesini sağlamaktır. Bu nedenle, önce VAR gecikme kriterine bağlı 
olarak serilerin uygun gecikme kriteri test edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde LR, FPE, AIC, SC ve HQ bilgi 
kriterleri ARDL eşbütünleşmesi için 3 gecikme uygulanması önerisinde bulunmaktadır. 

 

Tablo 5. Uygun Gecikme Kriterinin Belirlenmesi 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -357.1008 NA   4.78e+13  40.01120  40.15959  40.03166 
1 -339.2957  27.69676  1.84e+13  39.03286  39.62644  39.11471 
2 -330.0153  11.34276  1.98e+13  39.00170  40.04047  39.14493 
3 -309.7253   18.03558*   7.60e+12*   37.74725*   39.23120*   37.95187* 
4 -301.3276  4.665364  1.66e+13  37.81418  39.74332  38.08018 

 
VAR gecikme kriteri doğrultusunda uygun gecikmenin belirlenmesinden sonra sınır testi yapılmıştır. Akaike 
bilgi kriteri doğrultusunda F istatistik değeri 7.47 olarak hesaplanmıştır. Bu değer tüm anlamlılık düzeylerince 
belirlenen ist kritik değerlerinden daha yüksektir. Bu sonuç seriler arasında eşbütünleşmenin bulunmadığını 
gösteren sıfır hipotezini reddetmekte ve alternatif hipotez olan seriler arasında eşbütünleşmenin bulunduğunu 
gösteren savı kabul etmektedir. 

 
Tablo 6. ARDL (3, 3, 3) modelinin Sınır Testi Sonuçları 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
F-statistic  7.473936 10%   3.17 4.14 
K 2 5%   3.79 4.85 

  2.5%   4.41 5.52 
  1%   5.15 6.36 
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Hata düzeltme modeline bağlı olarak elde edilen uzun dönem seviye tahmin sonuçlarına göre LNKHARC 
değişkeni ile UNEMP ilişki arasındaki ilişki negatif ve istatiksel olarak anlamlıdır. Buna LNKHARC 
değişkeninde meydana gelen %1’lik artış işsizlik oranında -617.1073 birimlik azalmaya neden olmaktadır. 
Diğer taraftan INV değişkeninin UNEMP üzerindeki etkisi katsayı olarak negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. 

Hata düzeltme modeline bağlı olarak elde edilen katsayı negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç 
geri bildirim mekanizmasının çalıştığını göstermektedir. Sonuçlara göre kısa dönemde meydana gelen 
dalgalanma sonucunda ortaya çıkan dengesizliklerin bir dönem sonra %87’sinin ortadan kalkacağına işaret 
etmektedir. LNKHARC değişkeninin normal katsayısı negatif, bir ve iki gecikmeli değerlerinde ise pozitif ve 
istatiksel olarak anlamlıdır. Buna göre logaritmik dönüşümü uygulanan kamu harcamalarında meydana gelen 
artış normal dönemde işsizliği azaltıcı etkiye sahip iken bir ve iki gecikmeli değerlerinde kamu 
harcamalarındaki artışın işsizliği artırdığı gözlemlenmektedir. Diğer taraftan toplam yatırımlardaki artışın 
işsizlik üzerindeki etkisi normal ve gecikmeli değerlerde negatif ve istatiksel olarak anlamlıdır. Buna göre 
toplam yatırımlarda meydana gelen her birim artış, normal ve bir gecikmede işsizliği 0.37 birim azaltırken, iki 
gecikmeli değerde 0.11 birim olarak daha az düzeyde azaltıcı etkiyi ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 7. ARDL Uzun ve Kısa Dönem Sonuçları 

Levels Equation 
Case 3: Unrestricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
LNKHARC -617.1073 137.4575 -4.489439 0.0028 

INV -0.016415 0.099403 -0.165133 0.8735 
EC = UNEMP - (-617.1073*LNKHARC -0.0164*INV)  

KISA DÖNEM 
C 16343.30 2986.421 5.472537 0.0009 

D(UNEMP(-1)) -0.075745 0.148035 -0.511672 0.6246 
D(UNEMP(-2)) 0.279445 0.144995 1.927279 0.0953 
D(LNKHARC) -248.9818 76.47450 -3.255750 0.0139 

D(LNKHARC(-1)) 335.5756 84.81793 3.956423 0.0055 
D(LNKHARC(-2)) 224.3539 108.1138 2.075165 0.0766 

D(INV) -0.370567 0.048441 -7.649862 0.0001 
D(INV(-1)) -0.373355 0.088742 -4.207190 0.0040 
D(INV(-2)) -0.110858 0.057725 -1.920427 0.0963 

CointEq(-1)* -0.873478 0.162684 -5.369175 0.0010 

R-squared 0.937658 
Breusch-Pagan-

Godfrey 
0.718094 0.7009 

Adjusted R-squared 0.875316 Breusch-Godfrey 0.283724 0.7643 
F İstatistik/Olasılık 15.04050 (0.000208) JB 1.022360 0.590858 

    Durbin-Watson İstatistiği 2.119588 Ramsey Sıfırlama 0.044328 0.8385 

 
ARDL (3,3,3) modeli sonuçlarına göre modelin açıklayıcı gücünü gösteren R2 değeri oldukça yüksek ve 
anlamlıdır. Bunun yanında F istatistik değerleri de modelin bir bütün olarak anlamlılığını ortaya koymaktadır. 
Bunun yanında model sonuçlarının sağlamlığı, otokorelasyon, fonksiyonel form, normallik, değişen varyans 
testleri yapılarak modelin uyumu kontrol edilmiştir. Model tahmin edildikten sonra uygulanan hata terimleri 
için uygulanan otokorelasyon ve normallik testleri, modelin yeterince sağlam olduğunu göstermiştir. Breusch-
Godfrey serisi otokorelasyon LM testleri sonucunda otokorelasyonun olmadığı sonucuna varılmıştır. Jarque-
Berra normallik testi sonucunda hata teriminin normallik testi sınaması bakımından bir sorunun bulunmadığını 
ortaya koymuştur. 

Model uyumunun iyiliğini doğrulamak için kısa ve uzun vadeli katsayıların kararlılığı kümülatif toplam 
(CUSUM) ve kümülatif kareler toplamı (CUSUMSQ) testleri ile kontrol edilmiştir. Şekil … test sonucuna 
göre %5 anlamlılık seviyesinin kritik sınırları içinde kalan CUSUM ve CUSUMSQ test istatistiklerinin 
grafiğini göstermektedir. Bu, tahmin edilen parametrelerin hepsinin zaman içinde kararlı olduğu ve modelden 
çıkarımsal sonuçların değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir. 
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4. Değerlendirme ve Sonuç 

Ekonomilerin karşılaştığı en temel sorunlar tam istihdam, enflasyon ve işsizlikte meydana gelen artışlar 
şeklinde özetlenebilir. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilerde yönetimler para ve maliye politikasını 
uygulamak suretiyle ekonomide ortaya çıkan bu sorunları çözmeye çalışmakta ve ekonomik istikrara öncelik 
vermektedirler.  Son yıllarda küresel çerçevede arz ve talep kaynaklı olarak ortaya çıkan dengesizlikler 
enflasyon ve işsizlik sorunlarının da artmasında etkili olmuştur. Bu durum ekonomide istikrarın sağlanması 
konusunda farklı tartışmalarında yaşanmasının önemli nedenlerinden birisini oluşturmuştur. Bu çalışmada 
işsizlik sorunu ele alınarak kamu harcamaları ve yatırımların bu çerçevede meydana getireceği etkiler 
incelenmiştir. 2000-2021 dönemi verileriyle elde edilen ARDL sınır testi analizi sonuçlarına göre seriler 
arasında uzun ve kısa dönemde ilişkinin bulunduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 
göre uzun dönemde kamu harcamaları ile işsizlik arasında uzun ve kısa dönemde güçlü negatif ilişki vardır. 
Bu durum kamu harcamalarında meydana gelen artışın, işsizlikle mücadelede etkili olduğunu göstermesi 
bakımından önemli bir tespittir. Bu nedenle işsizlik sorununun çözümü açısından kamu harcamalarındaki 
artışın Keynesyen görüşün de savunduğu gibi etkili olacağı bulgulardan anlaşılmaktadır.  

Araştırmamızın sonuçlarına göre yatırımların uzun dönemde işsizlik üzerindeki etkisi negatif olmakla birlikte 
istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Buna karşılık kısa dönemde yatırımların işsizlik üzerindeki etkisi 
normal ve gecikmeli değerlerinde negatif ve istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç kısa vadede 
ortaya çıkan işsizlik sorununun çözümünde yatırımların artırılması gerektiğini göstermektedir. Araştırmamızın 
sonuçları kamu harcamalarının ve yatırımlardaki artışın ekonomideki sorunların çözümünde etkili olacağını 
ve işsizliği azaltacağını göstererek literatüre katkı sağlamaktadır. 

 İşsizlik ve enflasyon Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası çözmeye çalıştığı en önemli sorunlar olarak 
görülmektedir. Her iki sorunun çözümlenememesi ekonomideki istikrar sorununun devam etmesine yol 
açmaktadır. Sorunların artmasında Türk ekonomisinin dışa bağımlılığı yanı sıra yurt içi ve yurtdışı 
gelişmelerde etkili olmaktadır. Bu durum Türk ekonomisi açısından dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlara 
önem ve öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bunun yanında bir diğer önemli sorun ise kamu 
kaynaklarının kısıtlı olmasıdır. Bu çerçevede kamu kaynaklarının optimal verimliliği bakımından ekonomideki 
öncelikler belirlenmeli ve yapılacak yatırımlarda teşvik politikaları uygulanırken katma değeri yüksek malların 
üretimine odaklanılmalıdır. Bunun yanında araştırmalarımızdan elde edilen sonuçlara göre doğrudan yabancı 
yatırımların ekonomiye etkisi pozitif yönlüdür. Bu durum da dikkate alınarak özellikle yabancı sermayenin 
teşvik edilmesi ve yatırımların artırılması için özendirici politikalar uygulamaya geçirilmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance 
(URAP) Araştırma Laboratuvarı istatistiksel verilerine göre 2020-2021 yılı Türkiye’nin En İyi Vakıf 
Üniversiteleri sıralamasında ilk ona giren üniversitelerin web sitelerinde yayınlamış oldukları misyon ifadeleri 
kurumsal sosyal sorumluluk açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu ilk 10’a giren Vakıf 
Üniversitesi’nden oluşmaktadır. Bu üniversitelerin misyon ifadelerine web siteleri aracılığıyla ulaşılmış; elde 
edilen veriler doküman analizi yapılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre URAP Araştırma 
Laboratuvarı istatistiksel verilerine göre 2020-2021 yılı Türkiye’nin En İyi Vakıf Üniversiteleri sıralamasında 
ilk ona giren üniversitelerin hepsi misyon ifadelerinde “topluma faydalı olmak”, “toplum yararına kullanmak”, 
“toplumun gelişmesi” vb… ifadelerle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını var oluş amacı olarak 
görmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk, Stratejik Plan, Misyon, URAP, 
Üniversite, YÖK. 

 

ABSTRACT 

In this study, according to the statistical data of the University Ranking by Academic Performance (URAP) 
Research Laboratory within the body of the METU Informatics Institute, the mission statements published on 
the websites of the universities that ranked in the top ten in Turkey’s Best Foundation Universities for 2019-
2020 were examined in terms of corporate social responsibility. The study group of the research consists of 
Foundation University, which is in the top 10. The mission statements of these universities were accessed 
through their websites; The obtained data were analyzed by document analysis. According to the findings, 
according to the statistical data of the URAP Research Laboratory, all of the universities that ranked in the top 
ten in Turkey's Best Foundation Universities for 2019-2020, use corporate social statements such as “beneficial 
to society”, “use for the benefit of society”, “development of society”, etc. in their mission statements. sees 
responsibility studies as the purpose of existence. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Responsibility, Strategic Plan, Mission, URAP, University, 
YÖK. 

 

1. GİRİŞ 

Küreselleşme, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, bilgiye dayalı ekonomi, bilgi çağı gibi isimlerle 
anılan günümüz dünyasında ekonomik, sosyal, politik sistemin önem verdiği kavramlardan biri “knowledge” 
olmuş buna paralel olarak bilgi üretimi, ulusların ekonomik anlamda rekabet edebilmesinde gerekli olmuş; bu 
ihtiyacı karşılamak içinde üniversitelere önemli roller biçilmiştir (Göransson & Brundenius, 2011). Bu 
anlamda üniversiteler bilimsel araştırma yapmak, özgür düşüncenin şekillenmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan 
alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek, toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla varlıklarını 
sürdürmektedir. Üniversitelerin işlevleri eğitim-öğretim, temel bilimsel araştırmalar, nitelikli işgücü 
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yetiştirmek, toplum hizmetleri olmak üzere dört grupta toplanmaktadır (Gürüz vd., 1994).  YÖK (2007) 
“Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” adlı raporunda bilgi toplumuna ve ekonomisine geçiş sürecinde 
değişik toplumun üniversiteden değişen beklentilerini altı başlık altında toplamıştır:  

i.Massification: Daha fazla sayıda öğrenciye ve daha geniş yaş grubuna eğitim vermek, yığınlaşmak. 

ii.Academic Expansion: Hızla üretilen yeni bilgilerin tümünü kapsayacak şekilde programlarını genişletmek. 

iii.Relevance: Eğitimde mezunların iş bulabilmesine; araştırmada uygulamaya odaklanmak. 

iv.Toplumla güçlü bağlar kurmak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak. 

v.Accountability: Paydaşlarına hesap verebilen, açık, saydam yönetim. 

vi.Tüm bunları kamusal kaynaklarla karşılamak. 

Bu bağlamda üniversitelerden beklenen bu görevlerin üniversitelerin varoluş nedeni olan misyon ifadelerinde 
de yer alması kaçınılmaz olmuştur. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada URAP Araştırma Laboratuvarı 
istatistiksel verilerine göre 2019-2020 yılı Türkiye’nin En İyi Vakıf Üniversiteleri sıralamasında ilk ona giren 
üniversitelerin misyon ifadeleri kurumsal sosyal sorumluluk açısından analiz edilmiştir. 

 

1. Eğitim ve Pazarlama İletişimi 

Eğitim kurumları birer hizmet sağlayıcı ve öğrenciler de birer potansiyel müşteri olarak ele alındığında eğitim 
“pazarlanabilir bir hizmet” olarak görülmektedir (Xu, 2009). Eğitim pazarlamasında öne çıkan konular; 
kurumun ve öğrencilerin karşılıklı yarar sağlayabilmeleridir (Uyguçgil ve Demiray, 2015). Eğitim pazarlaması 
kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla, hedef pazarla kurumsal değerlerin gönüllü olarak değişiminin 
sağlanması için analiz, planlama, uygulama, kontrol süreçlerinin dikkatli şekilde tasarlanması, hedef pazarın 
istek ve ihtiyaçlarının karşılanması için bilgilendirme, iletişim, dağıtım, fiyatlandırma hizmetlerinin etkili 
şekilde yapılmasıdır (Kotler ve Fox, 1985). Dünyanın gittikçe küreselleşmesiyle birlikte yükseköğretim 
kurumlarında da ulusal ve uluslararası alanda rekabet artmış, nitelikli personel ve öğrenci çekebilmek için 
üniversitelerin de farklılaştırma çalışmaları yapmaları ve paydaşlarının gözünde bir değerlerinin olması 
çabalarını da artırmıştır (Chapleo 2004: 8). Söz konusu çalışmalar ise pazarlama iletişimi ile mümkündür. 
Pazarlama iletişimi, işletmenin ya da kurumun hedef kitlesi ile iletişime girdiği bir yönetim süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Bu süreç işletmenin ya da kurumun  hedef kitlesine bir dizi mesaj hazırlayıp sunduğu ve 
sonuçlarını değerlendirdiği aşamalardan oluşmaktadır  (Fill, 1999). Bir kurumun başarısı sunmuş olduğu 
ürünün kalitesine, özelliğine, farklılığına ve yarattığı katma değere bağlıdır (Temple, 2006).  

Bu üniversiteler açısından değerlendirildiğinde üniversitenin temel olarak sunduğu ürün eğitim olmakla 
birlikte bir diğer önemli unsur da varoluş nedeni yani misyonu olmaktadır. Üniversitenin kendi var oluş 
nedenini ne olarak belirlediği ve pazarlama iletişimi çalışmalarında bunu hedef kitlesine iletmesi tercih 
edilebilirliğini artırabilmektedir. 

 

2. Misyon Kavramı, Özellikleri, Gerekliliği 

Görev ve amaç anlamına gelmekte olan misyon;  Fransızca “mission” kelimesinden Türk diline girmiştir. Bir 
kurum, kuruluş veya örgütün varoluş nedeni veya bir kuruluştan beklenen görev şeklinde tanımlanmaktadır. 
Üstlenilen özel bir görevi ifade etmek içinde kullanıldığı yerler bulunmaktadır. Misyon; “var olma nedenimiz 
nedir?” sorusuna cevap vermekte ve böylece bir kuruluşun çalışma alanını ve varoluş nedenini tanımlayarak 
diğerlerinden ayırt edilmesini sağlamaktadır (Sarp, 2014). Misyon ifadesi stratejik yönetim uygulayan 
işletmelerin başlangıç yapısını oluşturmaktadır  (Ülgen & Mirze, 2013). Misyon ifadesini tam olarak 
belirleyebilen işletmeler vizyon, amaç ve değerlerini de aynı çerçevede düzenleyebilme becerisine sahip 
olmaktadır. Misyon ifadesi işletmenin varoluş nedenini tanımlarken; vizyon ifadesi gelecekte olunmak istenen 
noktadır. Misyon ifadesi bir işletmenin neden kurulduğunu, iş dünyasında hangi boşluğu doldurduğunu 
belirtmektedir. Misyon ifadesi daha önceden belirlenen hedeflere ulaşma konusunda yol gösterici rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla işletmelerin misyon ifadesinin bütün üyelerince benimsenmesi gerekmektedir 
(Acar, Çelik, Künç, 2019). Misyon ifadesi işletmenin şu anda bulunduğu nokta ve gelecekte olmak istediği yer 
dikkate alınarak belirlenmelidir.  Misyon ifadesi uzun yıllar değişmeyeceği gibi işletmenin yaşam süresi 
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boyunca da aynı kalabilmektedir (Alkoç, 2010). Misyon, işletmenin ne yapmak istediği bunu hangi amaçla 
yapmak istediği, kendini nasıl görmek istediği ve işletmenin varoluş nedeni hakkında bilgi vermektedir (Koçel, 
2001). Misyon ifadesinde rakamsal göstergelerin bulunmaması gerekmektedir. Üst düzey yönetim kadrosu 
için finansal göstergelerin, oranların yer aldığı rakamsal göstergeler oldukça önem arz etmektedir. Ancak; 
işletmenin daha alt kademelerinde yer alan çalışanlar için bu göstergeler aynı önemi taşımamaktadır. 
İşletmelerdeki değerler niteliksel terimlerle belirlenmektedir (Peters vd., 1995). Misyon ifadesi, işletmenin 
belirlemiş olduğu yolda gidebilmesi için kontrol mekanizması görevi yapmaktadır (Bartkus vd., 2000).  

Misyon ifadesi, doğru şekilde kaynak tahsis edilmesine yardımcı olmaktadır. Doğru belirlenmiş, açık bir 
misyon ifadesi, yöneticilerin bireysel, bölümsel veya geçici ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ortak şekilde 
hareket ederek kurumsal kaynakların akılcı ve doğru şekilde tahsisinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır 
(Klemm vd., 1991). 

 

3. Misyon İfadesinin Unsurları 

Misyon; diğer yönetimsel konulara nazaran ihmal edilmiş olup; misyon ifadesinin amacı ve içeriği hakkında 
farklı görüşler ileri sürülmüş, neleri kapsaması gerektiği konusunda görüş birliği sağlanamamıştır (Campell ve 
Yeung, 1991). Want (1986)’a göre misyon ifadelerinin içeriğinde işletme hedeflerinin ilkeleri, politikaları, 
değerleri ve ortak kimliğinin olması gerektiğini ileri sürmektedir.  Pearce ve David (1987)’e göre ise misyon 
ifadelerinde mal ve hizmetlerin ilkeleri, müşteri ve pazar hedeflerinin özelleştirilmesi, coğrafi bölge, teknoloji 
kullanımı, süreklilik, kârlılık, gelişme, felsefe, temel yetenek, çalışanlara değer verilmesi, kamu imajı gibi 
konularla ilgili bilgilerin verilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ireland ve Hitt (1992) misyon ifadelerinin 
motive edici ve ilham verici olduğunu ileri sürmüş, misyon ifadesi yaratmaktaki amacı işletmenin ürünlerini, 
pazarlarını, amacını, hedeflerini, felsefesini açık bir şekilde duyurmak olarak tanımlamışlardır. Morris 
(1996)’e göre “Bizim işimiz nedir?” sorusu; memnun edilecek müşteri kitlesi, tatmin edilecek müşteri ihtiyacı, 
müşteri ihtiyacının nasıl tatmin edileceği” unsurları üzerinde durularak cevaplandırılmalıdır. Doğan 
(2002)’nın yaptığı çalışmaya göre misyon ifadesi; “işletmenin amacını”, “işletmenin hedeflerini”, “işletmenin 
inanç ve değerlerini”, “işletmede ana hissedarların kimler olduğunu”, “çalışanlarına nasıl davranılacağına 
dair prensipleri”  “çalışanlarına nasıl davranılacağına dair prensipleri” içermelidir. Abell (2006)’ e göre 
misyon ifadesi “ne yapıyoruz?”, “kimin için yapıyoruz?”, neden yapıyoruz?” bileşenlerinden oluşmalıdır. 

Bart’a göre ise misyon ifadelerinin içeriğini “değerler/inançlar cümlesi, amaç cümlesi, eşsiz kimlik, özel 
müşterilere hizmet, rekabet/güç farklılığı, müşteri tatmini, ürün teklifi, çalışanlara ilgi, istenen kamu imajı, 
topluma ilişkin öğeler, özel davranış standartları, finansal olmayan hedefler, paydaşlara ilişkin ögeler, genel 
işletme amaçları, tedarikçilere ilişkin ögeler, teknoloji tanımı” kullanılmasını belirtmektedir (2007). Misyon 
ifadelerine önem verilmesinin ve popüler hale gelmesinin nedenlerinden biri iç ve dış piyasalar üzerinde güçlü 
motivasyon etkisi oluşturduğuna dair inançtır  (Coskun ve Geyik, 2004). 

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Misyon İfadesinin Önemi 

Özellikle bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak hayatında tamamında değişikliklere yol 
açmış; bu değişim tüm işletmeleri etkilemiş ve değişmeye zorlamıştır. İş dünyasında olduğu gibi olduğu gibi 
eğitim sektöründe de hızlı bir değişim yaşanmıştır. Artık bireysel, toplumsal, ekonomik anlamda her birey ve 
her kurum değişime ayak uydurmak zorundadır (Nartgün, 2004). Hızla değişen bu ortamda kamu-özel fark 
etmeksizin işletmelerin çevreleriyle uyum sağlamak ve oluşacak riskleri en aza indirmek için stratejileri 
belirleme ve planlama yapmaları gerekmektedir. bu noktada stratejik plan önemli rol oynamaktadır. Stratejik 
planlama, yöneticilerin uzun vadeli hedeflerinin oluşmasında ve işletme politikalarının belirlenmesinde 
üstlendiği rol ve faaliyetlere yön vermektedir. Stratejik planlamanın başında ise işletmenin varlık nedeni olan 
misyon gelmektedir (Sabuncuoğlu ve Gök, 2008). Ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan üniversitelerin 
kaliteli eğitim-öğretim hizmeti vermesi küresel anlamda giderek daha önemli hale gelmektedir. Kaliteyi 
sağlamak, sürdürmek ve geleceği planlamak için hazırlanan stratejik planların önemi artmaktadır. Dolayısıyla 
üniversitelerin kuruluş aşamasında oluşturmuş oldukları stratejik planda yer alan misyon ifadeleri nasıl bir 
eğitim-öğretim hizmeti verdikleri yönünde önemli ipuçları sağlamaktadır (Kunt, 2012). Yükseköğretim 
kurumları açısından bakıldığında misyon ifadesi; okulun felsefesini, karakterini, öğrencilerin özelliklerini ve 
ihtiyaçlarını yansıtmalı, eğitim programında da açıkça ifade edilmelidir (Gow, 2009; Zandstra, 2012).  
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Yükseköğretim kurumları radikal reform, değişim ve inovasyonların gerçekleştirilmesi kapsamında, misyon 
ifadesi geliştirmesi gereken kurumlar olarak tanımlanmaktadır (Jungblut ve Jungblut, 2017). Üniversitelerin 
öz görevini belirten misyon ifadesi; üniversitenin tüm paydaşları tarafından bilinmesi, anlaşılması, 
yaşayabilmesi açısından önemlidir. Misyon ifadesinin üniversite paydaşlarınca anlaşılması, benimsenmesi 
başarıya ulaşmada önemli rol oynamaktadır. Misyon ifadelerini yazıp duvara asarak ya da web sayfalarında 
paylaşarak mucizeler gerçekleştirmeyi beklemek doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Misyon 
ifadesinin ne olduğu konusunda tüm paydaşları bilgilendirmek, tüm paydaşların katılımını ve desteğini 
sağlamak üniversitelerin başarıya ulaşmasında ve gelecekteki varlığını sürdürmede önemlidir  (Doğan, 2008). 
Yükseköğretim kurumlarının sayıca artması ve yükseköğretim eğitimine talebin artması, devlet 
üniversitelerinin idari ve mali özerkliklerinin genişletilmesi, vakıf üniversitelerinin de rekabete dahil olması, 
yükseköğretimde ulusal ve uluslararası anlamda kalite güvencesi konusunu gündeme getirmiştir (Çelik vd., 
2017). Üniversite kavramı Üniversite kavramı “universitates” kavramından evrilen Latince “universitas” 
kelimesinden gelmektedir. “Universitas” lonca kelimesinin karşılığı olan bağımsız ve ortak çıkarları olan 
kişiler topluluğu anlamına gelmektedir (Öztunalı, 2001). Sekizinci yüzyıldan sonra İslam medeniyeti ile 
etkileşimde olan Orta Çağ Avrupa’sı, hızlı bir kentleşme süreci içerisine girmiş eve din adamlarının bilgi 
düzeyleri yükselmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak kurumsal birlik düşüncesi; kiliseler, manastırlar, diğer 
dini kurumların hiyerarşik bir düzen içerisinde yer alarak araştırma yapan, bilgi üreten kurumlar haline 
gelmesine sebep olmuştur (Versan, 1989). Diğer yandan ne İslam coğrafyasında ne de Çin, Hindistan, güney 
Amerika’daki diğer uygarlıklar ile Orta Çağ Avrupa’sı üniversiteleri temelde karşılaştırılamaz. Orta Çağ 
Avrupası üniversiteleri modern bilime ilişkin alt yapıları ve faaliyetlerinin sıra dışı olmasıyla diğerlerinden 
ayrılmaktadır (Grant, 1997). 

Bugün üniversitelerin işlevleri (1) eğitim-öğretim, (2) temel bilimsel araştırmalar, (3) toplum hizmetleri 
şeklinde üç grupta toplanmaktadır  (Doğramacı, 2000; Gürüz ve diğerleri, 1994). UNESCO’ya (1998)’e göre 
dünyada yaşanan değişimlere paralel olarak üniversitelerin misyonları da değişmiştir (Baskan, 2000): 

i. Yoksulluk, açlık, cahillik, sosyal dışlanma, ulusal ve uluslararası alandaki eşitsizliklerin artması gibi yerel, 
bölgesel, küresel sorunların çözümünde aktif rol oynamak, 

ii. Alternatif öneri ve tavsiyelerde bulunarak sürdürülebilir insani gelişim, insan haklarına evrensel boyutta 
saygı, kadın erkek eşitliği, üniversitede ve toplumda adalet ve demokrasinin uygulanması, etnik, dini, 
kültürel ve diğer gruplar arasında barış yanlısı bir tutumla entelektüel ve ahlaki dayanışmayı ilerletmek 
için çalışmak, 

iii. Kültürel çeşitliliğin korunup; desteklenmesi, kültürler arası uyumun geliştirilmesi, kültürlerin 
zenginleştirilmesi konularında çalışmalar yapmak 

iv. Öğrencilerin sorumluluk sahibi ve kendini adamış vatandaşlar olmasını sağlayabilmek için 
yönlendirilmeleri, bilgileri, becerileri, tutumları, değerleri kavramalarına yardımcı olmak. 

v. Kendisini değiştirip dönüştürmek, herkes için eğitim ve eğitsel sürecin kalitesini yükseltmek. 

Türkiye’de yükseköğretim kurumları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu (R. G. Tarih: 6/11/1981 Sayı: 
17506) çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Kanuna göre (md. 4) Türkiye’de yükseköğretimin amacı, 
“Öğrencilerini; …, İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı 
zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, 
vatandaşlar olarak yetiştirmek, … Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve 
mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve 
hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini 
sağlamak, … yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini 
yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak 
suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır” 
şeklinde ifade edilmiştir. Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin çoğu kitlelere yönelik eğitim vermekte 
olan kitlesel eğitim üniversiteleri kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. (MEB 2002; Karakütük 2002). 
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5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı, Önemi, Gelişimi 

Sosyal sorumluluk kurumların topluma fayda yaratacak yönde çalışmalar yapmasını ve paydaşları ile ilgili 
sorumluluklarını yerine getirmesini kapsamaktadır. Günümüzde tüketici rolünde olsun vatandaş rolünde olsun 
bireylerden, kamu kurum ve kuruluşlarına, işletmelere, sivil toplum kuruluşlarına ve bireylerin aydınlanması 
ve yetişmesinde önemli rol oynayan üniversitelere kadar her alanda sosyal sorumluluğa verilen önem 
artmaktadır. En genel haliyle sosyal sorumluluk; bir kurumun kaynaklarını toplum yararına olacak şekilde 
kullanması şeklinde tanımlanabilir (Grigsby vd., 1997). Özüpek (2005)’e göre sosyal sorumluluk “belirlenen 
bir görevi yerine getirmek için o işi yapmakla mükellef olan bir yöneticinin uymak zorunda olduğu kurallar 
bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı ise ilk kez Amerikalı 
İktisatçı Howard Bowen’in 1953 yılında yayınladığı Social Responsibilities of the Businessmen (İşadamının 
Sosyal Sorumlulukları) adlı kitabında yer almıştır. Bowen bu kitabında işletmelerin, toplumun değerleriyle 
örtüşen politikaları izlemeleri gerektiğini vurgulamaktadır (Aydede, 2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
hayırseverlikten farklı şekilde değerlendirilmekte, bu kapsamda yapılan çalışmaların ekonomik, sosyal geri 
dönüş sağlayan bir yönetim faaliyeti olduğu düşünülmektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarını 
ciddiye alan işletmelerin marka değeri artmaktadır. Kâr amacı güden işletmeler kadar yerel yönetimler, kamu 
kurum ve kuruluşları da sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermektedir. Diğer yandan eğitim kurumlarının 
da bu konuda yaptığı çalışmaların arttırdığı görülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ve özel okullar, kamu ve vakıf üniversiteleri farklı alanlarda sosyal 
sorumluluk projeleri geliştirmektedir. Bu çalışmalar incelendiğinde; kurumların kendilerinin sosyal 
sorumluluk çalışmaları yapması ve öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılması şeklinde iki şekilde 
yaptıkları görülmektedir (Saran vd., 2011). 

Bu çalışmanın araştırma kısmında Türkiye’de faaliyet gösteren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer 
alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı istatistiksel verilerine 
göre 2020-2021 yılı Türkiye’nin En iyi Vakıf Üniversiteleri sıralamasında ilk ona giren üniversitelerinin 
misyon ifadelerinde sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk ifadelerine yer verilip verilmediği 
araştırılmıştır. 

 

6. Araştırmanın Yöntemi 

6.1.  Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırma; yaşam tarzlarını, insan davranışlarını, 
toplumsal değişmeyi anlamaya yönelik bilgi üretme süreçlerinden biridir (Strauss ve Corbin, 1990). Nitel 
araştırmalarda genellikle amaçlı örneklem modeli kullanılmaktadır. Olasılık kuramına göre geliştirilmiş olan 
nicel örneklem yaklaşımlarının aksine amaçlı örneklem modelinde, araştırmanın konusunu oluşturan kişi, olay, 
durum hakkında ya da belirli bir amaç doğrultusunda derinlemesine bilgi toplanmaktadır (Maxwell, 1996). 

 

6.2. Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Önemi ve Kısıtları 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de bulunan vakıf üniversitelerin misyon ifadelerinin incelenmesi ve misyon 
ifadelerinde sosyal sorumluluk amacına yer verip vermediklerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında 
araştırmanın anakitlesini Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 2021verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştiren 166 üniversite oluşturmaktadır. Araştırmanın örnek kitlesini 
Türkiye’de faaliyet gösteren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by 
Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı istatistiksel verilerine göre 2020-2021 yılı 
Türkiye’nin En iyi Vakıf Üniversiteleri sıralamasında ilk ona giren üniversiteler oluşturmaktadır.  

Bu üniversiteler sırasıyla Koç Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bezm-
i Âlem Vakıf Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi,  Atılım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi, Acı Badem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Yeditepe Üniversite şeklinde 
sıralanmaktadır (yok.gov.tr). 

Araştırma Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde faaliyet gösteren University Ranking by 
Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020-2021 Türkiye sıralaması listesinde yer alan  (URAP, 2021) 
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Vakıf Üniversitelerini kapsamaktadır. Araştırmada sadece adı geçen Vakıf üniversitelerinin web sitelerinde 
yayınlamış oldukları misyon ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın bulguları araştırma 
kapsamındaki vakıf üniversitelerinin web sitelerinde yer alan bilgilerle sınırlıdır. Ayrıca her ne kadar 
kurumların var olma nedeni olan misyon çok sıklıkla değişmese de araştırma tamamlandıktan sonra 
araştırmaya katılan Vakıf Üniversitelerinin misyon ifadeleri değiştirilebilir.  

Araştırma sonucu elde edilen veriler UNESCO, YÖK’ün belirlediği misyonları içerip içermediğini belirlemek 
açısından önemlidir. Ayrıca misyon ifadeleri ile ilgili yapılan çalışmaların daha çok özel sektör alanında olması 
ve bu çalışmanın üniversiteler bazında yapılması çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 

 

6.3. Çalışma Grubu, Veri Toplama Yöntemi, Verilerin Analizi 

Çalışmanın kapsamı doğrultusunda verilere ulaşabilmek amacıyla amaçlı örneklem yaklaşımı seçilmiştir 
(Mason, 2002; Patton, 2002). Çalışmanın amacı doğrultusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik 
Enstitüsü’nde faaliyet gösteren University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2020-
2021 Türkiye sıralaması listesinde yer alan (URAP, 2020) baz alınmıştır. Bu sıralamanın birincisinde 57 Vakıf 
Üniversitesi, ikincisinde Vakıf Üniversiteleri ve Devlet Üniversiteleri (166) birlikte verilmiştir.  

Bu sıralamada 2019 yılı makale sayısı puanı+ öğretim üyesi başına düşen 2018 yılı makale sayısı puanı, atıf 
sayısı (2015-2019 yılları arası yayınlanan makalelere verilen) puanı+ öğretim üyesi başına atıf sayısı (2015-
2019 yılları arası yayınlanan makalelere verilen) puan, 2015-2019 yıllarında yapılan toplam bilimsek dokuman 
(yayın, tebliğ vb…) sayısı puanı+ öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel dokuman (yayın, tebliğ vb…) 
sayısı puanı, doktora mezun öğrenci sayısı puanı+ doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki yüzdesi 
puanı, öğretim üyesi başına düşen toplam öğrenci sayısı puanları baz alınarak yapılan listede yer alan Vakıf 
Üniversiteleri arasındaki sıralama baz alınarak ilk on sıraya yerleşen Vakıf Üniversiteleri değerlendirmeye 
alınmıştır (URAP, 2020). 57 Vakıf Üniversitesi’nin misyon ifadelerinin incelemek üzere amaçlı örneklem 
yöntemi ile ilk on Vakıf Üniversitesi çalışma grubuna dahil edilmiş; bu Vakıf Üniversitelerinin web sitelerine 
başvurulmuştur.  

Araştırmanın verileri nitel araştırma tekniklerinden olan doküman incelemesi analizi ile toplanmıştır. 
Doküman/metin analizi araştırma kapsamında incelenen olgu ve olaylarla ilgili bilgiler içeren belgelerin 
ayrıntılı olarak taranması ve bu bilgilerden yeni bir bütünlük oluşturulmasıdır (Creswell, 2002). Örnek vermek 
gerekirse; kadına yönelik şiddet ile ilgili bir araştırmada adli istatistiklerin, emniyet verilerinin, sosyal hizmet 
dosyalarının incelenmesi yanında konu ile ilgili raporların, kitapların, arşiv dosyalarının, ses kaydı ve 
görüntülerin incelenmesi yoluyla veriler elde edilebilir (Merriam, 1998). Bu kapsamda ikincil kaynaklardan 
yararlanılarak seçilen Vakıf Üniversitelerinin web sitelerinde yer alan misyon ifadeleri değerlendirilmek üzere 
ele alınmıştır. Bu doğrultuda seçilen Vakıf Üniversitelerinin web sayfalarındaki misyon ifadeleri ile ilgili veri 
toplanması Mart-Nisan 2021 tarihlerinde yapılan tarama sonucu ilgili gerçekleştirilmiştir. 

 

7. Bulgular 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listeye giren ilk on Vakıf Üniversitesi’nin 
puanlarına göre sıralaması ve web sitelerinde yayınlamış oldukları misyon ifadeleri aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo 1: URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitelerinin Puan Sıralaması ve Misyon İfadeleri 

2021 YÖK 
Sıra Üniversite Puan  
1 Koç Üniversitesi 700-749 
2 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 650-699 
3 Sabancı Üniversitesi 600-649 
4 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 500-549 
5 Çankaya Üniversitesi 450-499 
6 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 450-499 
7 Başkent Üniversitesi 450-499 
8 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 450-499 
9 Yeditepe Üniversitesi 450-499 
10 Atılım Üniversitesi 450-499 
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URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin birinci sırasında yer alan Koç 
Üniversitesi’nin web sitesinde yayınlanan misyon ifadesi “varlık nedeni başlığı altında yer almaktadır. 
Üniversite ana misyon olarak; Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, 
liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve örnek bir öğretim ve 
araştırma kurumu olarak Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi’nde 
yürütülen araştırmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyecek, teknolojik, ekonomik ve 
toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Bir “Mükemmeliyet Merkezi” kurma hedefiyle, üstün yetenekli 
gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı 
amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa 
özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler 
yetiştirmektedir. Koç Üniversitesi, akademik programlarından mimari tasarımına kadar tüm konularda 
öğrenci odaklı bir anlayış benimsemektedir. Koç Üniversitesi’nin mezunları mesleklerinde lider olacak, 
Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ve aklın ve bilimin rehberliğinde topluma katkıda bulunacaklardır. Koç 
Üniversite’nin ana misyon ifadesine topluma katkı ifadesi yer almaktadır. Koç Üniversitesi’nin hedefi, eğitim 
anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma programları ile Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olarak 
dünyada saygıyla tanınmaktır”  yayınlamıştır (www.ku.edu.tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin listenin ikinci sırasında yer alan İhsan 
Doğramacı Bilkent Üniversitesinin web sitesi incelendiğinde Misyon, Vizyon ve Değerler bölümünde 
yayınladığı misyon ifadesine göre üniversitenin misyonu tüm bilimleri, teknolojiyi, sanatı kapsayan bir 
öğrenme ve düşünsel ilerleme ortamı oluşturmak, insanlığa hizmet etmek ve dünya barışı geliştirmektir. 
Eğitime sadece iş ve kariyer odaklı bakmayıp; öğrencileri düşünmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye yöneltmektir. 
Farklı alanlara yayılan eğitim programları, bilimsel araştırma çalışmaları, kültürel etkinlikleri ile hayat boyu 
öğrenen, bağımsız düşünebilen, çözüm odaklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (bilkent.edu.tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin üçüncü sırasında yer alan Sabancı 
Üniversitesi’nin web sitesinde yayınladığı misyon ifadesine göre üniversitenin misyonu; “her alanda ve 
uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek, yenilikçi ve disiplinler ötesi 
araştırmalarla doğa bilimleri ve mühendisliğin yanı sıra, insan ve toplum bilimleri ve yönetim bilimleri 
alanlarında bilginin üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak; birlikte yaratmak ve geliştirmektir” 
(sabanciuniv.edu/tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin dördüncü sırasında yer alan Bezmiâlem 
Vakıf Üniversitesi’nin web sitesinde yayınlanan misyon ifadesinde; Modern bilim ve teknolojiyi medeniyet 
değerlerimiz ışığında kullanarak sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yenilikçi eğitim modelleriyle 
yetiştirmek, ürüne ve hizmete dönüşen araştırmalar yapmak, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak ve 
toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir (https://bezmialem.edu.tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin beşinci sırasında yer alan Çankaya 
Üniversitesi’nin misyon ifadesinin hazırlanmasında “eğitim”, “ar-ge”, “topluma katkı” olmak üzere üç 
göreve odaklanılmıştır. Web sitesinde vizyon, misyon ve temel değerler başlığı altında yayınlamış olduğu 
misyon ifadesi incelendiğinde eğitim alanında oluşturmuş olduğu misyonunun “Evrensel değerlere sahip, 
insan haklarına saygılı, farklılıkları gözeten, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, araştırma ve analitik 
düşünme yeteneği gelişmiş, disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisi kazanmış, akademik 
yönden sorgulayıcı, eleştirel bakış açısına sahip, sorun çözücü, çağdaş bilgi ile donanmış, çalışma hayatında 
üretken, bilgisini uygulama alanına taşıyabilen, yenilikçi, girişimci, yabancı dille eğitim sonucu uluslararası 
rekabete katılabilen, yaşam boyu eğitim anlayışına sahip bireyler yetiştirmek”, bilimsel araştırma alanında 
oluşturmuş olduğu misyonu; “alanındaki gelişmeleri takip ederek uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme 
çalışmaları yapan, öğrendiği teorik bilgiyi güncel teknoloji laboratuvarlarında uygulayarak bilgi üreten, bunu 
toplumsal faydaya dönüştürebilen öğrencilerle, çalışma hayatına ve topluma katkıda bulunmak.  

Bilimsel çalışmaların ilerlemesine olanak vererek üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, öğretim 
elemanlarına gerekli desteği sağlayarak teşvik etmek ve tüm çalışanlara verimli bir iş ortamı hazırlamak”, 
topluma katkı alanında oluşturmuş olduğu misyonu ise “toplumsal olaylara duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci 
yüksek ve iş ahlakına sahip bireyler yetiştirmek ve engelsiz eğitim imkânları sunmak” şeklindedir 
(cankaya.edu.tr). 
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URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin altıncı sırasında yer alan Acıbadem 
Mehmet Aydınlar Üniversitesi’nin web sitesinde duyurmuş olduğu misyon ifadesine göre misyonu; 
“Alanında yetkin, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, topluma ve çevreye duyarlı, hayat boyu öğrenme 
alışkanlığına sahip, etik değerlere önem veren lider bireyler yetiştirmek, Atatürkçü düşünceye dayalı çağdaş, 
yenilikçi ve öncü eğitim ve araştırma ortamları sağlamak, bu yolla topluma ve insana katkı sunmak, Bilimsel 
düşünceyi ön planda tutarak, eğitim, araştırma ve hizmette mükemmel düzeye ulaşmak için 
çalışmaktır”(acibadem.edu.tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin yedinci sırasında yer alan Başkent 
Üniversitesi’nin web sitesinde kurumsal başlığı altında yayınlamış olduğu misyon ifadesine göre Başkent 
Üniversitesi’nin misyonu; “Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, 
üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına 
duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; 
eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, 
sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel 
haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır 
(başkent.edu.tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin sekizinci sırasında yer alan TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nin misyonu; “kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yapan, araştırma-geliştirme 
faaliyetleri ile toplum ihtiyaçlarına yönelen ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda 
bulunan, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü 
yetiştiren bir üniversite olmak misyonu ile kurulmuştur” şeklindedir (etu.edu.tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin dokuzuncu sırasında yer alan Yeditepe 
Üniversitesi’nin misyonu; “eğitimi çağdaş bilime dayanan, toplum ihtiyaçlarını gözeten ve üretime 
dönüştüren, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde ulusal bilinci temel alan, programları ve eğiticileri 
ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uyumlu bir üniversite olmak” şeklindedir (yeditepe.edu.tr). 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında listenin onuncu sırasında Atılım Üniversitesi’nin 
misyonu; “Toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı içinde bilimsel bilginin üretimi ve 
uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli 
bireyler yetiştirmektir” (atilim.edu.tr). 

 

8. Sonuç ve Öneriler 

URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında en iyi ilk on Vakıf Üniversitesi’nin web sitelerinde 
yayınlamış olduğu misyon ifadeleri incelendiğinde birbirinde farklı temaların vurgulandığı; ancak yine de 
birbirine benzer temalara ağırlık verdikleri görülmektedir. Koç Üniversitesi araştıran, sorgulayan, eleştiren 
öğrenci yetiştirmek, bilime evrensel düzeyde katkı sağlamak, öğrenci odaklılık konularına vurgu yaparken; 
toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek ifadesi ile sosyal sorumluluk temasına vurgu 
yapmıştır.  İhsan Doğramacı Bilkent Vakıf Üniversitesi tüm bilimleri kapsayan bir öğrenme ortamı 
oluşturmayı varoluş nedeni olarak ifade ederken; aynı zamanda insanlığa hizmet etmek ve dünya barışı 
getirmek ifadesi ile sosyal sorumluluk konusuna önem verdiğini misyon ifadesi ile bildirmiştir. Sabancı 
Üniversitesi varoluş nedenini uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek, yenilikçi ve 
disiplinler ötesi araştırmalar yapmak ifadeleri ile daha çok araştırma, geliştirme ve kalifiye eleman 
yetiştirmeye odaklanmıştır. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, tekonoljiyi etkin kullanmayı, yenilikçi eğitim 
modelleri ile bilim insanı yetiştirmeyi varoluş amacı olarak belirlemiş; bunun yanında toplumun sağlık 
düzeyini yükseltmek ifadesi ile sosyal sorumlu bir varoluş amacı belirlemiştir. Çankaya Üniversitesi ise varoluş 
nedenini eğitim, ar-ge, topluma katkı olmak üzere üç grupta gruplandırmıştır. Bu kapsamda evrensel değerlere 
sahip, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı… bireyler yetiştirmek, akademik anlamda 
sorgulayıcı bireyler yetiştirmek, uluslararası düzeyde ar-ge çalışmaları yapmak, bu ar-ge çalışmalarını 
toplumsal faydaya çevirmek olarak belirlemiştir. Diğer yandan toplumsal olaylara duyarlı, iş ahlakına sahip, 
sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek ve engelsiz eğitim ortamı sağlamak şeklinde sosyal 
sorumluluk içeren varoluş amaçları da bulunmaktadır. 
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Acıbadem Mehmet Aydınlar Üniversitesi’nin web sitesinde duyurmuş olduğu misyon ifadesine göre 
misyonu; alanında yetkin, kültüel-sosyal açıdan yetkin, topluma ce çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek, 
topluma ve insana katkı sağlamak, bilimsel düşünceyi ön planda tutmak şeklinde belirlenmiş; hem 
araştırma geliştirme hem de sosyal sorumluluk konularına vurgu yapılmıştır. Başkent Üniversitesi’nin web 
sitesinde kurumsal başlığı altında yayınlamış olduğu misyon ifadesine göre Başkent Üniversitesi’nin misyonu; 
araştıran, sorgulayan, üretken, akla ve bilime saygılı bireyler yetiştirmektir. Ek olarak insan haklarına saygılı, 
çevre haklarına duyarlı, Türk toplumuna hizmetin yaygınlaşması gibi sosyal sorumluluk içeren varoluş 
amaçları bulunmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin misyon ifadesi incelendiğinde 
kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ar-ge faaliyetleri ile toplum ihtiyaçlarına yönelmek, ülkenin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak ifadeleri ile hem araştırma geliştirme faaliyetlerine verdiği 
önemi hem de bunların toplumun faydasına kullanılarak sosyal sorumluluk vazifesini yerine getirmeyi 
amaçlamaktadır.  Yeditepe Üniversitesi’nin misyon ifadesinde eğitimde çağdaş bilime dayanmak, öğrenci 
yetiştirmede ulusal bilinci temel almak, ulusal ve uluslararası standartta üniversite olmak ve toplumun 
ihtiyaçlarını gözetmek yer almaktadır. Yeditepe Üniversitesi de sosyal sorumluluğu varoluş amacı olarak 
almıştır. Atılım Üniversitesi bilginin üretimi aşamasında toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı 
güdülmesine odaklanarak sosyal sorumlu bir varoluş amacı gütmektedir. 

Tüm bu bulguların ışığında URAP 2020-2021 En İyi Vakıf Üniversitesi sıralamasında ilk on sıraya yerleşen 
Vakıf Üniversitelerinin misyonları (varoluş amaçları) genel olarak değerlendirildiğinde bilimsel araştırmaya 
önem verdikleri, ulusal ve uluslararası standartta üniversite olmayı istemeleri, kalifiye eleman yetiştirmeyi 
amaç edinmeleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bunların yanında araştırma kapsamındaki tüm Vakıf 
Üniversitelerinin misyon ifadelerinde topluma hizmet, toplumun gelişmesi, araştırma geliştirme faaliyetlerin 
toplum yararına sunulması şeklinde ifadelerle sosyal sorumluluk faaliyetlerinin de varoluş amaçlarında yer 
aldığı görülmektedir.  

Bu çalışmanın üniversitelerde stratejik plan çalışmaları kapsamında çalışan uzman ve akademisyenlere, 
üniversitelerin paydaşlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Daha sonra yapılacak olan çalışmalarda Vakıf 
Üniversiteleri ve Devlet Üniversitelerinin misyon ifadeleri kurumsal sosyal sorumluluk açısından 
karşılaştırılabilir. 
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EMPLOYEES' GREEN MOTIVATION WITH INTERNAL GREEN MARKETING: AN 
APPLICATION FOR ONSHORE BASED EMPLOYEES OF MARITIME BUSINESS 

ORGANIZATIONS IN TURKEY 

İÇSEL YEŞİL PAZARLAMA İLE ÇALIŞANLARIN YEŞİL MOTİVASYONU: TÜRKİYE'DE 
DENİZCİLİK İŞLETMESİ KARA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA 

 

Nihan ŞENBURSA 1 

Ali TEHCİ 2 

 

ABSTRACT 

This study examines the relationship between internal green marketing and the employees' green motivation. 
In this context, the research data were obtained from the questionnaire applied to 146 randomly selected 
employees of a maritime company operating in Turkey, using the Five-point Likert Scale. IBM SPSS Statistics 
24 package program was used to analyze the data. Reliability and validity analysis was applied to the variables 
of internal green marketing and employees' green motivation. Relationships between variables were tested 
with correlation analysis. As a result of the research, it was determined that there is a significant positive 
relationship at the level of 1% between the internal green marketing and the employees' green motivation. 

Keywords: Internal Green Marketing, Employees' Green Motivation, Maritime Business 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı içsel yeşil pazarlama ile çalışanların yeşil motivasyonu arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Bu kapsamda araştırma verileri Türkiye’de faaliyette bulunana bir denizcilik işletmesi kara 
çalışanları arasından rastlantısal olarak seçilen 146 çalışana Beşli Likert Ölçeği kullanılarak uygulanan anket 
neticesinde elde edilmiştir. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 24 package programı kullanılmıştır. İçsel 
yeşil pazarlama ve çalışanların yeşil motivasyonu değişkenlerine güvenirlik ve geçerlik analizi uygulanmıştır. 
Değişkenler arasındaki ilişkiler ise korelasyon analizi ile test edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde içsel yeşil 
pazarlama ile çalışanların yeşil motivasyonu arasında %1 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İçsel Yeşil Pazarlama, Çalışanların Yeşil Motivasyonu, Denizcilik İşletmesi 

 

INTRODUCTION 

Today, organizations know that being sensitive to environmental problems means a lot to employees and 
customers. While managers and consumers in maritime businesses are susceptible to green marketing 
practices, the perspective of the personnel working under the success or failure of the methods is also 
important. Today, environmentally conscious business managers are aware that natural resources are coming 
to an end by moving away from an understanding that does not care about using natural resources efficiently 
and leaves solid wastes, polluted water and emissions resulting from production to the natural environment. 
For this reason, businesses are now moving towards an understanding that is sensitive about recycling or 
reusing waste, using environmentally friendly clean technologies in production, and adopting environmental 
protection as a philosophy, not just because it is required by law (Marangoz, 2004: 76). Accepting green 
marketing practices in the management levels of the enterprises does not mean that they will be carried out 
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2 Assist. Prof. Dr., Ordu University, Fatsa Faculty of Marine Sciences, Maritime Administration Management, a.tehci@odu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-
9949-2794 
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successfully within the enterprise. Success is only possible by adopting green marketing activities by the 
employees in the organization. For this reason, in training to be given to the employees within the organization, 
it should be explained that green-friendly activities are necessary for the company and the world. In addition, 
having a say in the decisions taken regarding green marketing activities may bring success (Yetiş, 2019: 529). 
For this reason, knowing the relationships between internal green marketing and the employees' green 
motivation in the maritime sector can benefit academicians and practitioners. 

 

Purpose and Hypothesis of the Research 

Marketing, a social process, is an activity that occurs not only outside the organization but also within the 
organization. Today, the rapid development of the service sector has revealed new perspectives and marketing 
approaches in the industry. One of these approaches is internal marketing (Yeniçeri et al., 2020: 477). 
Generally, green marketing focuses on external customers. Internal green marketing includes promoting 
environmental awareness, environmental education, and the environmentalism of employees in the 
organizational environment (Vilkaite-Vaitone et al., 2022: 4). Amangala and Wali (2013) found that internal 
marketing has a positive effect on the employees' internal motivation in their study of the banking sector. 
Therefore, the motivation of employees toward green approaches can be possible with internal green 
marketing. In this context, Junsheng et al. (2020), in a study for the employees of a company that produces 
food, concluded that managerial support for environmental issues is effective on the employees' internal 
motivation. In addition, it has been determined that the employees' internal motivation positively affects 
ecological behavior. In line with this information, the following hypothesis has been proposed: 

 

H: There is a positive relationship between internal green marketing and employees' green motivation. 

 

METHOD 

The questionnaire method was used as a data collection tool in the research. As a result of the literature review, 
the green internal marketing scale Papadas et al. (2019) and employee green motivation scale Junsheng et al. 
(2020) adapted from their work. The research sample consists of randomly selected participants from a 
maritime company's onshore based employees. The research data were collected from 146 employees by 
convenience sampling between 15.06.2021 and 02.07.2021 as a result of interviews with the relevant company 
officials. In the first part of the questionnaire, there are 20 questions on a 5-point Likert scale (1: Strongly 
disagree, 2: Disagree, 3: Neutral, 4: Agree, 5: Strongly Agree). The study meets the criteria of minimum sample 
size (n>50+8m) (Tabachnik and Fidell, 2007; Çelik and Özkara, 2017). The second part of the questionnaire 
consists of questions about the demographic characteristics of the participants. The demographic 
characteristics of the participants in the study are shown in Table 1. 

 

Table 1. Demographic Characteristics 

Education N % Gender N % 
Primary Education 10 6.8 Female 39 26.7 

High School 35 24 Male 107 73.3 
University 84 57.6 Marital Status N % 
Graduate 17 11.6 Married 77 52.7 

Age N % Single 69 47.3 
18-26 24 16.4 Experience (Age) N % 
27-35 62 42.5 5 yıldan az  43 29.5 
36-44 45 30.8 5-10  51 34.9 
45+ 15 10.3 11-15 25 17.1 

Total 146 100 
16-20 16 11 
20+ 11 7.5 

 

In Table 1, it is seen that the majority of the participants in the research are men. However, it can be said that 
the distribution obtained in the study parallels the ratio of female and male employees in the sector. It is seen 
that 52.7% of the maritime sector employees participating in the research are married, and the majority (34.9%) 
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have worked in the relevant company for 5-10 years. It is seen that the majority of the participants are university 
graduates with a rate of 57.6%, and are between the ages of 27-35. According to the demographic findings of 
the study, the majority of the participants are male. In addition, the majority of the participants in the research 
are university graduates and people with 1-10 years of work experience. 

 

ANALYSIS OF DATA 

Reliability and Validity 

The data were analyzed with the IBM SPSS Statistics 24 package program. Reliability analysis was applied to 
measure the reliability of the questionnaire questions. Reliability analysis should first be used for each factor 
separately. Then the whole should be looked at (Yaşlıoğlu, 2017: 78). Within the scope of the research, 
reliability analysis was applied to all questions, and the overall Cronbach's Alpha coefficient was found to be 
0.955. Factor analysis was used to ensure the validity of the scales. As a result of the research, factor values of 
0.50 and above were taken into account, and items below 0.50 were excluded from the analysis (Yaşlıoğlu, 
2017: 77). The Cronbach's Alpha coefficient and factor analysis results of each scale are shown in Table 2. 

 

Table 2. Result of Reliability and Validity Analysis 

Variable Question Factor Load Eigen Value Variance% 
Cronbach's Alpha 

Coefficient 

Internal Green Marketing 

IGM1 0.857 

7.596 69.055 0.951 

IGM2 0.808 
IGM3 0.851 
IGM4 0.859 
IGM5 0.801 
IGM6 0.611 
IGM7 0.731 

Employees' Green Motivation 

EGM1 0.748 

1.066 9.690 0.910 
EGM2 0.771 
EGM3 0.810 

EGM4 0.914 

KMO: 0.923            Bartlett’s Test of Sphericity: 1583.701            p: 0,000 

 

As seen in Table 2, it was determined that there was a sufficient level of correlation with Bartlett's Test of 
Sphericity for factor analysis (p=0.00<0.05). The Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value is considered quite good 
(Kaiser, 1974: 35). The factor load of each scale is above 0.50. Scale items explain 78.745% of the total 
variance. 

 

RESULTS 

Within the scope of the research, the relationship between internal green marketing and the employees' green 
motivation and the direction of the relationship was examined by correlation analysis. The analysis result is 
presented in Table 3. 

 

Table 3. Result of Correlation Analysis 

Mean 
Std. 

Deviation 
 Internal Green Marketing Employees' Green Motivation 

3.68 1.085 Internal Green Marketing 0.753  

3.47 0.984 
 

Employees' Green Motivation 
 

 
 

      1 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 578 
 

As can be seen in Table 3, as a result of the correlation analysis, it is seen that there is a 1% level of positive 
correlation between internal green marketing and the green motivation of the employees. There is a high 
positive (0.753) relationship between the internal green marketing practices and the green motivation of the 
employees. Therefore, the research hypothesis was supported. 

 

CONCLUSION 

For organizations, employees are the drivers of production. Employees have active roles from producing the 
product or service to marketing. For this reason, employee motivation is crucial for businesses to gain a 
competitive advantage and operate sustainably. Internal marketing, which aims to motivate and satisfy 
employees by considering their needs, is an activity that business managers should consider in terms of service 
profit chain. In the literature, there are studies examining the relationship between internal marketing and the 
motivation of employees in different sectors. There are a limited number of studies on the maritime industry 
and other sectors, especially within the scope of green internal marketing and the green motivation of 
employees. For this reason, internal green marketing practices and the green motivation of employees in a 
maritime business were examined in this study. As a result of the research, a positive relationship at the level 
of 1% was found between the internal green marketing activities applied for internal customers and the green 
motivation of the employees. Employees' motivation for green approaches will positively impact the success 
of companies. Therefore, businesses that care about the green motivation of their employees should give 
importance to internal green marketing activities for their internal customers. 

 

REFERENCES 

Amangala, E. A., & Wali, A. F. (2013). Internal marketing orientation, employee motivation and bank 
performance. International Journal of Management Sciences, 1(2), 51-57. 

Çelik, Z., & Özkara, B. Y. (2017). Kişisel Motivasyon Faktörlerinin Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza 
İletişim Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 
6(2). 

Junsheng, H., Masud, M. M., Akhtar, R., & Rana, M. S. (2020). The mediating role of employees' green 
motivation between exploratory factors and green behaviour in the Malaysian food industry. 
Sustainability, 12(2), 509. 

Kaiser, H.F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31–36.  
Marangoz, M., 2004. İşletmelerin Çevresel Sorumluluğu: Türk Otomotiv Sanayine Yönelik Bir Araştırma 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3): 75-97. 
Papadas, K. K., Avlonitis, G. J., Carrigan, M., & Piha, L. (2019). The interplay of strategic and internal green 

marketing orientation on competitive advantage. Journal of Business Research, 104, 632-643. 
Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics, 5th Edition, Boston, Pearson Education. 
Vilkaite-Vaitone, N., Skackauskiene, I., & Díaz-Meneses, G. (2022). Measuring green marketing: Scale 

development and validation. Energies, 15(3), 718. 
Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör 

analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85. 
Yeniçeri, T., Kurt, P., & Akgül, V. (2020). İçsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisinde iş 

tatmininin aracı rolü: bankacılık sektöründe bir araştırma. Business & Management Studies: An 
International Journal, 8(1), 476-501. 

Yetiş, Ş. A. (2019). Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarına Personelin Bakış Açısı . Iğdır 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (17) , 509-532 . Retrieved from 
https://dergipark.org.tr/en/pub/igdirsosbilder/issue/66822/1045068. 

 
 

 
 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey 

FULL TEXT BOOK 
 

www.farabicongress.org | farabidergisi@gmail.com 579 

 

TÜRKİYE’DE İNTERNET REKLAMLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE 
VERGİLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN SORUNLAR 

TAXATION OF INTERNET ADVERTISEMENTS AND PROBLEMS IN TURKEY 

 

Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
ORCID. 0000000247560617 

Nagihan ERDAL 

100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri, Afyon Kocatepe Üniversitesi 
ORCID. 0000000334221373 

 

ÖZET 

Geleneksel reklamcılıktan internet reklamcılığına geçiş süreciyle birlikte dijital reklam yatırımlarının hacmi 
önemli miktarlara ulaşmıştır. Dijital reklam yatırımlarının ekonomiye katkısının her geçen gün artması 
nedeniyle internet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda yasal düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmuştur. Yasal düzenlenmeler doğrultusunda ilk uygulama 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi olup internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere veya 
aracılık edenlere yapılan ödemeler stopaj kapsamına alınmıştır. İkinci kanuni düzenleme ise 07.12.2019 tarihli 
ve 7194 sayılı Kanun ile kabul edilen Dijital Hizmet Vergisi ’dir.  Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından 
sunulan hizmetlerin vergilendirilmesi için 01.03.2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ancak internet 
reklamlarının vergilendirme kapsamına alınmasıyla bu kapsamda çeşitli vergilendirme sorunları da ortaya 
çıkmıştır. 

Çalışma kapsamında Türkiye’de internet reklamcılığı ve dijital reklamcılık alanında faaliyet gösteren IAB’den 
(Interactive Advertising Bureau) elde edilen verilerle 2011- 2021 yılları arasında Türkiye’deki dijital reklam 
yatırımlarının yıllara göre değişimini ele alınmıştır ve dijital reklam yatırımlarının ekonomiye katkısının her 
geçen yıl artması nedeniyle internet reklamları konusunda yapılan yasal düzenlemelerdeki vergilendirme 
sorunları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Reklamcılığı, Dijital Reklam Yatırımları, Dijital Hizmet Vergisi, Vergilendirme 
Sorunları 

 

 

ABSTRACT 

With the transition from traditional advertising to internet advertising, the volume of digital advertising 
investments has reached significant amounts. As the contribution of digital advertising investments to the 
economy is increasing day by day, legal regulations have been needed on the taxation of online advertising 
services. In line with the legal regulations, the first application is the Presidential Decree No. 476, and the 
payments made to those who provide this service or mediate in relation to the advertising services provided on 
the internet are included in the scope of withholding tax. The second legal regulation is the digital service tax, 
which was accepted with the Law No. 7194 dated 07.12.2019. It has entered into force as of 01.03.2020 for 
the taxation of services offered by digital service providers. However, with the inclusion of internet 
advertisements within the scope of taxation, various taxation problems have emerged in this context. 

Within the scope of the study, the change in digital advertising investments in Turkey between 2011 and 2021 
according to the years is discussed with the data obtained from the IAB (Interactive Advertising Bureau), 
which operates in the field of internet advertising and digital advertising in Turkey and due to the increase in 
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the contribution of digital advertising investments to the economy every year, taxation problems in legal 
regulations on internet advertisements are discussed. 

Keywords: Internet Advertising, Digital Advertising Investments, Digital Services Tax, Taxation Issues 

 

GİRİŞ 

Reklam ürün, mal ya da hizmetin hedef kitleleri olan tüketiciler tarafından beğenilmesini sağlayarak o ürün, 
mal ya da hizmetin talebini artırmakta kullanılan bir tanıtım aracıdır. 

Reklam faaliyetleri 1994 yılına kadar televizyon, gazete, radyo, dergi ve afiş gibi geleneksel reklam türleri 
aracılığıyla sürdürülürken internet üzerinden ilk reklamın 1994 yılında yayınlanmasıyla birlikte internet 
reklamcılığı yeni bir reklam türü olarak yerini almıştır. İnternet ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerinin de çeşitlilik göstermeye başlamasıyla geleneksel reklamcılıktan internet 
reklamcılığına geçiş süreci hızlanmıştır.  

Türkiye’de de internetin ve teknolojinin gelişmesinin yanı sıra kişilerin internet, bilgisayar ve cep telefonu 
kullanım oranlarının her yıl artmasıyla internet reklamcılığı yükselişe geçmiştir. İnternet reklamcılığının diğer 
geleneksel reklamcılık türlerine göre sağladığı en önemli avantajı ise tüketicilerin reklamla iletişim kurmasıyla 
birlikte onların istek ve beklentilerine daha kısa sürede cevap verebilmesidir. 

Türkiye’de internet reklamcılığının yükselişe geçmesiyle birlikte dijital reklam yatırımlarının hacmi önemli 
miktarlara ulaşmıştır. Bu da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet reklamlarının vergilendirilmesi 
konusunu gündeme getirmiştir. Ancak internet reklamlarının vergilendirilmesi konusunda yapılan yasal 
düzenlemeler çeşitli vergilendirme sorunlarının doğmasına neden olmuştur. 

 

TÜRKİYE’DE İNTERNET REKLAMCILIĞI VE DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI 

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre internet kullanım oranı 2021 yılında 16-
74 yaş grubundaki bireylerde %82,6’dır.  Bu oran 2020 yılında ise %79’dur. 2021 yılında hanelerin % 92 ’si 
evden internete erişim imkanına sahipken 2020 yılında bu oran %90,7’dir. Genişbant ile internete erişim 
sağlayan hanelerin oranı 2021’de %92,0 olmuştur. Buna göre hanelerin %61,9’u sabit genişbant bağlantı yani 
ADSL, kablolu internet, fiber vb. ile internete erişim sağlarken, %88,5’i mobil genişbant bağlantı ile internete 
erişim sağlamaktadır. 2020 yılında genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı ise %89,9’dur1. 

Türkiye’de hızla gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanım oranları 2021 yılında %82,6’ya ulaşmıştır. 
Türkiye’de internete erişimin kolay hale gelmesiyle birlikte internet reklamcılığı da önemli bir konuma sahip 
olmuştur. 

2007 yılında Türkiye’de dijital reklamcılığının gelişmesi ve medya yatırımlarından aldığı payın artması 
amacıyla IAB ( Interactive Advertising Bureau) kurulmuştur. IAB, 2011 yılında dernekleşen Türkiye’de 
internet reklamcılığı alanında önemli bir meslek örgütüdür. 

IAB’ den alınan veriler doğrultusunda Türkiye’de 2011-2021 yılları arasında gerçekleşen dijital reklam 
yatırımları aşağıda yer alan grafikte oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437  (13.08.2022). 
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Grafik 1: 2011-2021 Yılları Arasında Türkiye’deki Dijital Reklam Yatırımları ( Milyon TL) 

 

  Kaynak: https://www.iabturkiye.org ‘dan alınan verilerle tarafımızca oluşturulmuştur. 

 

2011-2021 yılları arasında Türkiye’de dijital reklam yatırımları incelendiğinde; her yıl artarak büyümeye 
devam ettiği görülmektedir. Türkiye’de dijital reklam yatırımları 2011 yılında 721 milyon TL iken 2021 
yılında 7 milyar 924 milyon TL’ye ulaşmıştır.  

Türkiye’de bir önceki yıla göre dijital reklam yatırımlarının en fazla artış gösterdiği yıl 2020’dir. Bunun nedeni 
ise COVİD-19 salgın sürecidir. Salgın döneminde bireylerin evde kalma sürelerinin artmasına bağlı olarak 
bireyler dijital ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye başlamıştır. Tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesine 
bağlı olarak da markalar da dijital reklam yatırımlarını artırmıştır2. 

 

TÜRKİYE’DE İNTERNET REKLAMLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE KANUNİ 
DAYANAKLAR 

a. 476 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

19.12.2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, internet ortamında verilen reklam 
hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere ya da verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler Gelir ve 
Kurumlar Vergisi stopajı kapsamına alınmıştır.  

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile internet üzerinden verilen reklam hizmetlerinin stopaj kapsamına 
alınmasının nedeni ise; kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve internet reklamlarının vergilendirilmesinde vergi 
güvenliğini sağlamaktır3. 

01.01.2019 tarihinden itibaren, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti 
verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, 
hizmet verenin durumuna göre; 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında yapılan ödemelerde %15, 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemelerde % 15, 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemelerde %0 vergi stopajı yapılmaktadır. 

 

 
2 Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2020 Raporu, 
https://iabtr.org/UploadFiles/PageFiles/2020%20Medya%20ve%20Reklam%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1%20Raporu1952021170656.pdf 
(13.08.2022). 
3https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/476_vuk_ck.pdf  
(01.06.2022).  
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b. Dijital Hizmet Vergisi  

07.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanun ile kabul edilen dijital hizmet vergisi, dijital hizmet sağlayıcıları 
tarafından sunulan hizmetlerinin vergilendirilmesi amacıyla 01.03.2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Dijital hizmet vergisinin konusu Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat oluşmaktadır 
(7194 sayılı Kanun m.1): 

 Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, 

 Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda 
dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda 
kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,  

 Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri, 

 Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık 
hizmetleri. 

Dijital hizmet vergisinin mükellefini, dijital hizmet sağlayıcıları oluşturmaktadır. Dijital hizmet vergisi 
mükelleflerinin Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup 
olmamalarının, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri 
vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemelerinin dijital vergi mükellefiyetine etkisi bulunmamaktadır.(7194 
sayılı Kanun, m.3/1). 

Türkiye’de bu hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından veya dünya genelinde elde 
edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasından az olanlar dijital hizmet 
vergisinden muaftır (7194 sayılı Kanun, m.4/1). 

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle 
elde edilen hasılattır. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Dijital 
hizmet vergisi oranı % 7,5’tir. Cumhurbaşkanı bu oranı hizmet türleri itibariyle ayrı ayrı veya birlikte %1’e 
kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir (7194 sayılı Kanun, m.5). 

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit edebilir. 
Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi 
sorumluluğu getirilmesi halinde bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. Dijital 
hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı 
bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi 
dairesince tarh olunur. Dijital hizmet vergisi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince safi kazancın tespitinde 
gider olarak indirilebilir ( 7194 sayılı Kanun, m.6). 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki temsilcisine bu yükümlülükleri yerine 
getirmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesince 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat 
yöntemleri, elektronik posta ve diğer tüm iletişim araçlarıyla ihtarda bulunabilir ve bu durum GİB’nın internet 
sayfasında ilan edilmektedir. İlandan itibaren 30 gün içerisinde bu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi 
halinde dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin; bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmesine kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir. Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
belirlenmektedir. (7194 sayılı Kanun m.7). 

 

TÜRKİYE’DE İNTERNET REKLAMLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDEKİ BAŞLICA 
SORUNLAR 

Türkiye’de internet üzerinden verilen reklam hizmetlerinden 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 
%15 oranında gelir ve kurumlar vergisi stopajının uygulanmasının yanı sıra  %7,5 oranında dijital hizmet 
vergisinin alınması internet reklamlarının vergilendirilmesi alanında yaşanan sorunların ilkidir.  
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Dijital reklam hizmetlerine uygulanan vergi stopajı, dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar açısından 
değerlendirildiğinde Türkiye’de sabit işyeri bulunmayan dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar bakımından 
Türkiye ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalamış olan ülkelerin mukimleri bakımından hukuki 
sorun oluşturmaktadır. 

Çünkü dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettikleri kazançlar yönünden vergilendirilebilmesi için bu kişilerin 
Türkiye’de sabit bir işyerine sahip olmaları veya daimi temsilci bulundurmaları ve ticari faaliyetlerini bu 
işyerleri ya da temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Mevzuatlarımızda yer alan hükümlere 
göre internet siteleri sabit bir işyeri değildir ve dar mükellef kişilerin internet yoluyla reklam hizmetlerinden 
sağladıkları kazançlar yönünden Türkiye’de vergilendirilmesi mümkün değildir4. 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Türkiye’nin tarafı olduğu Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşma hükümleri çatışmakta olup dar 
mükellef kurumlara yapılacak olan %15 oranındaki stopajı geçersiz kılmaktadır5. 

Dijital hizmet vergisinin uygulanmasından doğan sorunlardan ilki dijital hizmet vergisi oranının yüksek 
olmasıdır. Anılan vergi Avrupa Birliği’nin dijital vergi düzenleme önerileri doğrultusunda hazırlanmış olup 
uygulanması gereken vergi oranı en çok %3 olarak belirlenmiştir. Türkiye’de uygulanan dijital hizmet vergisi 
oranının %7,5 olması Avrupa Birliği önerilerine göre yüksek olduğu konusunda eleştirilmiştir6. 

Diğer bir eleştiri de 7194 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince Cumhurbaşkanının bu oranı hizmet türleri 
itibariyle ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olmasıdır. Bu 
durumun Anayasa’nın 10. ve 73. maddesinde ölçülülük prensibine göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği 
hususunda öneride bulunulmuştur7. 

Dijital hizmet vergisine ilişkin eleştirilerden bir diğeri de verginin hasılat üzerinden alınmasıdır. Dijital hizmet 
vergisi mükellefinin kar edilip edilmediğine bakılmaksızın brüt gelire vergi uygulanması vergilendirmenin 
temel ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır8. 

Vergi güvenliği başlığı altında getirilen 7194 sayılı Kanunun 7. maddesinde yetkili vergi dairesine vergi ile 
ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefe veya temsilcilerine yönelik ihtarda bulunabilme 
araçlarının sınırlandırılmaması eleştirilmiştir. İhtarda bulunabilmek için 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer 
alan tebligat yöntemleri yeterli görülmüştür. 30 gün içinde bu yükümlülüklerinin yerine getirilmeyen 
mükelleflere de yükümlülüklerini yerine getirene kadar sunulan hizmetlerin erişiminin engellenmesi de 
Anayasanın 48. maddesindeki çalışma ve sözleşme hürriyetiyle ilgili hükümlere aykırılık teşkil ettiği 
hususunda eleştirilmiştir9. 

 

SONUÇ 

Türkiye’de 2021 yılında elde edilen dijital reklam yatırımları 7 milyar 924 milyon TL’ye ulaşmıştır. Getirisi 
bu kadar yüksek olan bir sektörün vergi ödemeden gelir elde etmesi düşünülemeyeceği için internet üzerinden 
alınan reklamların vergilendirilmesi konusunda kanuni düzenlemeler getirilmiştir. 

Bu kapsamda 476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 7194 sayılı kanunla getirilen Dijital Hizmet 
Vergisi ile dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan reklam hizmetleri vergilendirme kapsamına 
alınmıştır. Ancak bu alandaki yasal düzenlemeler çeşitli vergilendirme sorunlarına yol açmıştır. 

Türkiye’de internet reklamcılığı alanında yapılmış yasal düzenlemeler çeşitli vergilendirme sorunlarını da 
gündeme getirmiş olsa da bu alandaki getirisi yüksek olan bir sektör vergilendirilmiştir.  2021 yılında 
Türkiye’de sunulan dijital hizmetlerden 37 milyar 733 milyon TL hasılat elde edilmişken bu hasılattaki toplam 
reklam gelirleri IAB tarafından tahmini olarak 16 milyar 980 milyon TL hesaplanmıştır. 

 
4  http://vergiport.com/duyuru/Duyuru-KVK.17-Teblig.pdf (06.06.2022). 
5 Şeyma Demirel- Hakan Arslaner, Türkiye’de İnternet Reklamcılığının Vergisel Boyutu, Maliye Çalışmaları Dergisi, Sayı:65, 2021, s.45. 
6 https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss128.pdf (08.06.2022). 
7 https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss128.pdf  (08.06.2022). 
8 https://www.reuters.com/article/us-eu-digital-tax/nordic-countries-oppose-eu-plans-for-digital-tax-on-firms-turnover-idUSKCN1IW337 
(08.06.2022). 
9 https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss128.pdf (08.06.2022. 
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Bu da internet reklamcılığı alanında kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesi yönünden önemli bir adım 
atıldığının önemli göstergesidir. Ancak yasal düzenlemelerin yol açtığı vergilendirme sorunlarının yönelik 
tartışmaların çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

Dijital hizmet vergisinin uygulanmasıyla oluşacak çifte vergilendirme sorununa yönelik olarak ödenen Dijital 
Hizmet Vergisi’nin ödenecek gelir ya da kurumlar vergisinden mahsubuna izin verilmelidir. 

Türkiye’de uygulanan dijital hizmet vergisi oranının yüksek olması kısa vadede kamu gelirlerinin artışını 
sağlasa da uzun vadede mükelleflerin vergi kaçakçılığına neden olabilecek fiillerde bulunmasına neden 
olacaktır. Ayrıca dijital reklam yatırımları konusunda ülkemize yatırım sağlayacak uluslararası şirketler dijital 
hizmet vergisi oranının yüksek olması nedeniyle yatırımlarından vazgeçeceklerdir. Dolayısıyla dijital hizmet 
vergisi oranının düşürülmesi gerekmektedir.  

Dijital hizmet vergisi matrahının safi tutar üzerinden hesaplanması da vergilendirme ilkeleri bağlamındaki 
değerlendirmelerde olumsuz eleştirileri ortadan kaldıracaktır. 

 

KAYNAKÇA 

Demirel, Ş. - Arslaner H. (2021), Türkiye’de İnternet Reklamcılığının Vergisel Boyutu, Maliye Çalışmaları 
Dergisi, 65, 25-48. 

Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-
Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437  

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2020 Raporu, 
https://iabtr.org/UploadFiles/PageFiles/2020%20Medya%20ve%20Reklam%20Yat%C4%B1r%C4%
B1mlar%C4%B1%20Raporu1952021170656.pdf  

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/476_vuk_ck.pdf  
http://vergiport.com/duyuru/Duyuru-KVK.17-Teblig.pdf 
https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss128.pdf  
https://www.reuters.com/article/us-eu-digital-tax/nordic-countries-oppose-eu-plans-for-digital-tax-on-firms-

turnover-idUSKCN1IW337  
18/12/2018 Tarihli ve 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı. 
05/12/2019 Tarihli ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 

 

 
 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey 

FULL TEXT BOOK 
 

www.farabicongress.org | farabidergisi@gmail.com 585 

 

TÜRKİYE’DE BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERİN VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNE ETKİSİ1 

 

Bahtiyar Cemre DEMİRTAŞ2 

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye 
ORCID: 0000-0002-8439-4865 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DURUCAN3 

Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Kırıkkale, Türkiye 
ORCID: 0000-0001-8424-4018 

 

ÖZET 

Ülkemizde bağımlılık yapıcı maddelerin vergilendirilmesi ile hedeflenen amaç gelir elde etmekten ziyade 
birey ve toplum sağlığını korumaktır. Paternalist devlet anlayışı ile özellikle alkol ve tütün ürünleri gibi 
erdemsiz mallar üzerine konulan bu vergilerin temel amacı bahse konu maddelere erişimi zorlaştırarak 
tüketimini azaltmak/kısıtlamak olsa da vergi gelirleri üzerindeki etkisi de oldukça önemlidir. Bu amaçlarla 
konulan ve “günah vergileri” olarak da adlandırılan bu vergilerin dünyada ve Türkiye’de birçok uygulama 
örneği bulunmaktadır.   

Türkiye’de vergi gelirlerinin yaklaşık olarak yüzde yetmişi dolaylı vergilerden elde edilmektedir. Alkol ve 
tütün ürünleri üzerinden alınan vergiler, dolaylı vergilerden biri olan Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) 
kapsamında yer almaktadır. Toplum ve birey sağlığını korumak için son yıllarda alkol ve tütün ürünleri üzerine 
konulan vergilerin oranlarında ciddi artışlar söz konusu olmuştur. Yapılan araştırmalarda bu artışların tüketimi 
azaltma yönünde faydası olduğu saptanmış olmakla beraber istenilen sonuca henüz ulaşılamadığı sonucu 
ortaya koyulmaktadır. Vergi sonrası fiyat artışlarına rağmen tütün ve alkol kullanımının ve bu kullanımlara 
bağlı olarak bireylerin artan sağlık sorunlarının hala arzu edilen düzeye indirilemediği görülmektedir. Devletin 
bu ürünler üzerinden elde ettiği vergi gelirlerinin yanı sıra bağımlılık yapıcı maddeler içeren bu ürünlerin yol 
açtığı sağlık sorunlarına ilişkin; bağımlılık azaltıcı tedaviler ve bağımlılık sonrası gelişen sağlık problemlerine 
yönelik yaptığı sağlık harcamalarının da göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. 
Bu bağlamda, bu çalışmayla amaçlanan bağımlılık yapıcı maddelerin vergi gelirleri üzerindeki etkisini detaylı 
olarak analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık yapıcı maddeler, vergi gelirleri, ÖTV 

 

GİRİŞ 

Devletlerin, ilk oluşmaya başladığı zamanlardan günümüze kadar değişmeyen asli görevi vatandaşlarının refah 
seviyelerini korumaktır. Devletler bu görevleri çerçevesinde bazı ilkeler benimseyerek ekonomik ve sosyal 
düzenlemeler geliştirmiştir. Çalışmamızda detaylarından bahsedileceği üzere paternalist devlet anlayışı 
içerisinde bireylerin erdemli mallara yönelimini sağlayarak bireylerin ve toplumun sağlığını koruma amacı 
gütmektedir. Bu amaç doğrultusunda devletler zararlı mal ve hizmetlerin tüketimlerini kısmak için vergileri 
araç olarak kullanmaktadır. Mali Literatürde yer alan ve bahse konu olan zararlı malların; alkollü içecek ve 
tütün mamulleri vb. üzerinden alınan vergiye Günah Vergisi denmektedir.  

Ülkemizde Günah Vergisi kapsamında değerlendirilebilen Özel Tüketim Vergisi uygulanmaktadır. Özel 
tüketim vergisi 4 listeden oluşmakla birlikte, alkol ve tütün ürünleri III sayılı listede yer almaktadır. Özel 
tüketim vergisinin alınmasında hem mali hem mali olmayan amaçlar yer almaktadır. Mali amacı kapsamında 
vergi gelirlerinin artışını sağlayarak devlet bütçesine kaynak oluşturmasıdır. Mali olmayan amaçlarından en 

 
1Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Durucan danışmanlığında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda Bahtiyar 
Cemre Demirtaş tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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önemlisi ise bağımlılık yapıcı ve toplum sağlığına zararlı malların vergilendirilerek tüketimlerinin kısıtlanması 
hedeflenmektedir. 

 

1. TÜRKİYE’DE ÖTV’NİN GELİŞİMİ 

1.1. Tanımı ve Özellikleri 

Özel tüketim vergisi yıllar içerisinde birbirinden farklı amaçlar için uygulanan bir vergidir. Bu vergi tüketim 
üzerinden alınmaktadır ve özellikle lüks tüketim ürünleri, tütün ve tütün mamulleri, alkol ve alkollü içecekler 
üzerinden alınmaktadır (Avcı ve Demirci, 2017: 50). 

Özel tüketim vergisinin ilk alınmaya başladığı yıllarda mali amaçlara yönelik; devlete gelir sağlama amacı ile 
kullanılmakta iken, yıllar içerisinde mali olmayan amaçlar için de kullanılmaya başlanmıştır (Akkaya ve 
Aktuğ, 2021: 8). Yüksek fiyatlı lüks ürünler üzerinden alınan bu vergi, devlet için önemli bir gelir kaynağı 
olmuştur ancak bunun yanı sıra Özel Tüketim Vergisindeki artışlar kamuoyu tarafından tepkiye neden 
olmuştur. ÖTV’ nin mali amacı dışında zaman içerisinde gelişen mali olmayan amacı da bulunmaktadır; bu 
amaca göre negatif dışsallıklara neden olan ürünlerin vergilendirilmesi söz konusu dışsallıklara müdahale etme 
aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Aslan, 2015: 142). 

Yürürlük tarihi 01.08.2002 olan Özel Tüketim Vergisi Kanunu 4 listeden oluşmaktadır (Taylar, 2010: 460); 

 I sayılı listede petrol ürünleri, akaryakıt ve petrol yan ürünleri  

 II sayılı listede her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları 

 III sayılı listede ise, alkollü içkiler, kolalı içecekler, tütün ve tütün mamulleri 

 IV sayılı listede, lüks mal olarak atfedilen dayanıklı tüketim malları bulunmaktadır (Avcı ve Demirci, 2017: 
53). 

Ülkelere göre ÖTV’ nin tahsil yöntemi değişiklik göstermekle birlikte ülkemizde mal ve hizmetin üretimi 
sırasında veya satışı esnasında tek aşamalı olarak alınmaktadır (Akkaya ve Aktuğ, 2021: 8). Genel bir çerçeve 
ile vergilerin özelliklerine bakılacak olursa; vergiler devletçe tahsil edilir, herkes tarafından ödenmesi zorunlu 
olup karşılıksız olarak alınır ve kamu giderlerinin finansmanında kullanılır (Ulusoy, 2020: 271). Ayrıca Özel 
Tüketim Vergisinin ülkemizdeki uygulama özellikleri aşağıdaki şu şekilde sıralanabilir;  

 Tek aşamada ve bir kez tahsil edildiği için uygulaması basitleştirilmiş ve tahsili kolay bir vergidir. 

 Sadece listelerde bulunan belli malları kapsadığı için mükellef sayısı azdır ve bu nedenle de etkin bir vergi 
türüdür. 

 Bu verginin yükümlüsü listedeki malları imal ve/veya ithal edenlerdir, taşıtlarda verginin mükellefi ise bu 
taşıtı satın alan ilk kişidir. 

 Bu vergi ithal mal veya yerli mal ayrımı olmaksızın tek bir oranda alınmaktadır. (Ceyhan, 2006: 1). 

Yukarıda belirtilen tanım ve özelliklere ek olarak ülkemiz dışında uygulanan ve Özel Tüketim Vergisine 
benzer nitelikleri bulunan Günah Vergisi uygulanmaktadır. Günah vergisi özellikle III sayılı listede bulunan 
alkollü içecek, tütün ve tütün mamullerinin vergilendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Günah vergisi önceleri 
mali amaç olarak uygulanmakta iken günümüzde özellikle mali olmayan amaçlar için kullanılmakta olup 
tüketiminin azaltılması hedeflenen negatif dışsallığa neden olan mamullere uygulanmaktadır. 

 

1.2. Özel Tüketim Vergisinin Amaçları 

Vergiler ilk ortaya çıktıkları dönem itibariyle daha çok mali amaçlar için uygulanmakta iken yıllar içerisinde 
mali olmayan sosyal amaçlar için de uygulanmaya başlamıştır. 
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1.2.1. Gelir Elde Etme Amacı 

Özel tüketim vergisi hem mali hem mali olmayan amaçlarla alınmaktadır. Mali amaçlar doğrultusunda alınan 
bu vergi bütçe gelirleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. Harcama üzerinden dolaylı olarak alınan özel 
tüketim vergisi, KDV ile kıyaslandığında daha dar tabanlı bir vergi olmasına rağmen bu vergiden elde edilen 
gelir oldukça yüksektir (Koç ve Koç, 2020: 221-216). 

Ülkemizde ÖTV’ nin kapsamında bulunan bağımlılık yaratıcı özelliği bulunan ürünlerin ve bunun yanında 
akaryakıt ürünlerinin talep esnekliklerinin sıfır olması gelir kaynağı olması açısından bu vergiyi karlı bir 
duruma getirmektedir  (Çelikkaya, 2011: 2). 

 

1.2.2.  Sosyal Maliyet Amacı 

Maliye literatüründe günah vergisi olarak da tanımlanan ülkemizde ve diğer başka ülkelerde uygulama yeri 
bulan günah vergileri toplumsal sağlık ve ahlakı açısından zararlı olduğu bilinen alkol, tütün ve benzeri 
bağımlılık yaratan mamuller üzerinden alınmakta olan bir vergi türüdür. Günümüzde bu verginin mali olmayan 
amaçları öncelik kazanmıştır. bu mali olmayan amaçlar içerisinde başlıcası bireylerin sağlığına zararı olan 
mamullerin kısıtlanarak oluşabilecek sosyal maliyetleri azaltması hedeflenmektedir (Ayrangöl ve Yelman, 
2017: 282).  

Belirtilen sosyal maliyet; tüketildiğinde bireylerin ve toplumun zararına olan alkol ve tütün mamullerinin yol 
açabileceği sağlık sorunları ve bu mamullerin kullanımını önlemek amacıyla yapılacak uygulama veya 
faaliyetlerin yapılabilmesi için oluşacak maliyetlerdir. Ayrıca söz konusu mamulleri tüketenlerin oluşturduğu 
negatif dışsallık sonucu olumsuz etkilenen bireylerin katlanmak zorunda olduğu ve/veya bu olumsuz etki 
altında kalan bireylerin eski refahlarına dönebilmeleri için yapılan harcamaları da kapsamaktadır.   

 

2.BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER VE BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞI 
ÜZERİNE ETKİSİ 

 2.1. Bağımlılık Yapıcı Madde Nedir? 

Bazı maddeler, kullanıldıklarında kişilerin sinir sistemlerini ve fiziksel yapılarını etkileyen ve ilerleyen 
zamanlarda kalıcı hasarlar bırakabilen, bu hasarlar doğrultusunda da bireyin psikolojik sorunlar yaşamasına 
ve hatta ölümüne sebep olabilecek maddelerdir. Söz konusu maddeler bireylerce tüketimine gerek olmadığı 
halde tüketilen, bağımlılık yaratan, doğal veya doğal olmayan maddelere genel olarak bağımlılık yapıcı madde 
denmektedir (Özcan Taş ve Çetin, 2013: 155-156). Genellikle toplumun ve bireyin sağlığına zarar veren mallar 
bağımlılık yapıcı niteliği sebebi ile bu maddeleri tüketen bireyler tarafından tüketimi zorunlu olarak atfedilir 
ve bu zorunluluk nedeni ile de bağımlılık yapan maddelerin talep esneklikleri nispeten daha düşüktür 
(Yücetürk, 2015: 120). 

Bağımlılık yapıcı maddelerin tüketimi veya üretiminin bazıları yasal bazıları yasal değildir. Bağımlılık yapıcı 
etkisi bulunan bu ürünler genellikle genç yaşta merak ve/veya yakın çevrenin etkisi ile tüketimine 
başlanmaktadır. Bu nedenle ülkeler başlıca genç tüketicileri bilinçlendirerek bağımlılıkla mücadelede ortak 
hedef belirlemiştir (Özcan Taş ve Çetin, 2013: 156-157). 

 

2.2. Alkollü içecek, Tütün ve Uyuşturucunun İnsan Sağlığına Etkisi 

İlk olarak merak duygusu ile başlayan alkol, sigara ve uyuşturucu tüketimi ilerleyen zaman içerisinde 
tüketimine karşı konulamayacak bir direnç ile bağımlılığa dönüşür. Oluşan bu bağımlılık sonucunda bireylerde 
birtakım ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açar. Oluşabilecek sağlık sorunlarına başlıca ; 

 Kanser 

 Alkol zehirlenmesi 

 Uyuşturucu veya alkol koması 

 Intihara meyillilik 
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 Kalp krizi 

 Böbrek hastalıkları 

 Bunama 

örnek gösterilebilir (Başkurt, 2003: 87). Ayrıca tüketim sonucu oluşan bu bozukluklar dışında bir de tüketimi 
sırasında oluşabilecek birtakım yasal sorunlarda ortaya çıkmaktadır. Bu yasal sorunlar uyuşturucu veya alkol 
etkisi altında bulunan kişilerin bir başka bireye veya mala zarar verebilmesi gibi suç unsurları doğurmaktadır 
(Çöpür, Eryılmaz vd., 2014: 85). 

 

3.PATERNALİST DEVLET ANLAYIŞI VE BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERİN DIŞSALLIK 
ETKİSİ 

3.1.  Paternalist Devlet Anlayişi 

3.1.1. Paternalist Devlet 

Baba gibi davranmak anlamına gelen paternalizm toplumun yararına olan olguları güçlendirmek, zararına olan 
olguları engellemek niyetiyle uygulanan bir ilkedir.  Paternalizm ilkesinin temelini bilgi, tecrübe ve üstün 
nitelikler oluşturmaktadır. Bu bilgi ve niteliklerin toplumda eşit dağılmadığını varsayarak bu eksikliği otorite 
kurarak tamamlamaya çalışır. Paternalizm ilkesini benimsemiş olan devletlerde kuvvetli bir otorite kurularak 
rızaya dayanmayan sert bir yapıdan bahsedilebilir. Bu ilkeyi benimseyen anlayış çerçevesinde; bireysel 
tercihlerin sınırlandırıldığı ve bu sınırlandırma sonucunda rekabetin azaltılmasına neden olarak rekabetçiliğin 
gelişimine engel olmaktadır. Paternalizmin başlıca özellikleri şöyledir (Buyrukoğlu, Bozdoğan vd., 2016: 17-
18); 

 Üretim faktörlerinin etkin kullanımı için gerekli tecrübe, bilgi ve beceri gibi beşeri sermaye önem taşır. 

 Toplumun ve bireyin eğitim, sağlık, adalet gibi gereksinimlerini göz önünde tutarak bu gereksinimlerine 
zarar verici etkenleri ortadan kaldıracak düzenlemelerde bulunur. 

  Erdemsiz malların üretim ve tüketimine engel olarak, bireylerin erdemli mal üretme ve tüketmesinde etkin 
bir rol oynar.  

 

3.1.2. Erdemsiz Mal ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Paternalist Devlet Anlayışı ile İlişkisi 

Devlet müdahalesi olmadığında bireylerde tercih çarpıklığına neden olabilecek mallara erdemli mallar 
denmektedir. Erdemli – erdemsiz mal tanımını literatüre kazandıran Musgrave, toplumun iyiliğine olabilecek 
ancak birtakım eksik bilgiler nedeniyle tüketimi az olan mallara erdemli mallar demiştir. Bahsedilen bilgi 
eksikliği nedeniyle tüketimi az olan erdemli mal ve hizmetler devlet tarafından üretilerek tüketimine 
yönlendirilmektedir. Bu mallara örnek verilecek olursa; huzurevleri, ana sağlık merkezleri ve okullarda yapılan 
aşı çalışmaları, eğitimin zorunlu tutulması sayılabilir. Erdemsiz mallara örnek olarak da bağımlılık yapıcı 
maddeler yani başlıca alkollü içki, sigara ve uyuşturucu gösterilebilir. Erdemli mallar da erdemsiz mallar da 
devlet kontrolü altında olmak zorundadır. Bu zorunluluk altında toplum erdemli mallara yönlendirilerek, 
erdemsiz mallara olan talep düşürülebilir (Şahin ve Engin, 2017: 74). 

 Erdemsiz malların tüketiminin azaltılması amacıyla bu mal ve hizmetlere konulan vergilerde bir artış söz 
konusu ise uygulamanın sonucunda elde edilmiş olan gelirden çok, bu mallara olan talepteki ve tüketimindeki 
düşüş paternalizm ilkesinin etkinliğinin belirleyicisi olacaktır  (Beşel, 2017: 70). 

 

4. ERDEMSİZ MALLARIN SEBEP OLDUĞU DIŞSALLIKLAR VE DEVLET MÜDAHALESİ 

4.1. Erdemsiz Malların Sebep Olduğu Dışsallık 

Üretim veya tüketim faaliyetinde bulunan bir ekonomik birimin, başka bir üretim veya tüketimde bulunan 
ekonomik birimi pozitif veya negative yönde etkilemesine dışsallık denmektedir (Kayalıdere ve Mastar Özcan, 
2019: 545). Devletler özel nitelikli malları ve hizmetleri serbest piyasaya bırakmakta ve rekabeti engelleyici 
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adımlar atmamaktadır. Ancak bununla birlikte alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri gibi topluma ve bireye 
negatif dışsallıkları bulunan mal ve hizmetleri kontrol altında tutabilmek için doğal tekellerden yararlanarak 
üretimini devletin kendisi üstlenmektedir (İnan, 2018: 102).  

Erdemsiz malların sebep olduğu dışsallık negatif dışsallıktır ve bu dışsallık türü tanımlanacak olursa; 
üreticilerin veya tüketicilerin yaptıkları üretim veya tüketim faaliyetleri sonucunda başka bir üretici veya 
tüketiciye zararı oluyor ve bu zararı karşılamak için herhangi bir bedel ödenmiyorsa buna negatif dışsallık 
denmektedir (Şahin ve Engin, 2017: 41-43). 

Devletlerin düzenleyici ve denetleyici rolleri gereğince erdemsiz malların oluşturduğu negatif dışsallıklara 
çözüm bulma zorunluluğu bulunmaktadır. Düzenleyicilik rolü baz alındığında sigara ve alkolden kaynaklanan 
negatif dışsallıklara pigoviyen karakterli vergiler ile çözüm üretebilmektedir. Pigoviyen vergilere göre; toplum 
üzerinde oluşan negatif dışsallıklar bu malları tüketenlere fiyat mekanizması aracılığıyla geri dönecektir, 
böylelikle bu malların tüketimi sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının maliyetlerine ve ayrıca bu 
malların tüketiminin önlenmesi için gereken çalışmaların finansmanına katlanmış olacaktır (Canbay, 2017: 4). 

 

4.2. Erdemsiz Mallara Yönelik Devlet Müdahalesinin Bağımlılık Yapıcı Maddeler İle İlişkisi 

Alkollü içecek, tütün ve tütün mamullerin üzerinden alınan vergilere yapılan zamlar tüketimi azaltmak için 
yeterli bir enstrüman olmamakla birlikte yapılan zamlara destekleyici olarak okullarda bilinçlendirme 
çalışmaları, eğitici reklam ve tanıtımlar ek olarak uygulanmalıdır (Torun ve Ekinci, 2014: 34-35). Buna ek 
olarak piyasa süreci ile özel tüketim vergisi kullanılarak zam yapılması bahse konu mamullerin tamamen 
yasaklanmaması ve bireysel tercih alanlarına direk müdahale edilmemiş olması nedeniyle tüketiciler tarafından 
şiddetli bir tepkiye neden olmayacaktır (Çelikkaya, 2011: 50). Bağımlılık yapıcı maddeler üzerinden alınan 
vergilerin artırılması tersine bir etki yaratarak tüketicilerin zorunlu giderlerini kısmasına ve bağımlılık yapıcı 
ürünlere bütçe ayırmasının önüne geçilmeli ve bu konuda tedbirler alınmalıdır (Torun ve Ekinci, 2014: 34-35). 

Tütün mamullerinin ve alkollü içeceklerin olumsuz dışsallığı sebebi ile bu mamulleri tüketmeyen bireylere 
yüklenen maliyetler nedeniyle devletin müdahale etme gereksinimi doğmuştur (Uğur ve Kömürcüler, 2015: 
328). Tütün mamulleri ve alkollü içeceklere yapılan müdahalelere bakıldığında; bu mamullerdeki vergilere 
zam yapmak, kamusal ve özel iş yerlerinde kullanımının kısıtlanması veya yasaklanması, satın alımlarına 
getirilen yaş sınırlamaları başlıca yapılan devlet müdahaleleri olarak görülmektedir (Dökmen, Pekkaya vd., 
2018: 142-143). 

  

5. BAĞIMLILIK YAPICI MADDELERİN KAÇAKÇILIĞA VE VERGİ GELİRLERİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

5.1. Kaçakçilik Üzerine Etkisi 

Ülkemizde özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinde sürekli artışlar yaşanmasına karşın paralelinde 
sigara ve alkollü içecek tüketiminde de artış görülmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre ülkemizde özellikle 
sigara tüketiminde yaklaşık %50 oranında artış görülmüştür. Türkiye’de her yıl yaklaşık 750 bin çocuğun 
sigaraya başladığı tespit edilmiştir. Alkollü içki ve sigara tüketiminin bu denli artması ile Pakistan’dan sonra 
dünyada en çok tüketim artışı ülkemizde yaşanmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tütün Salgını Raporu, 
2008). 

 Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verileri 
yorumlandığında; sigara ve alkollü içeceklerin satışlarında yaşanan düşüşe rağmen tüketimlerinde azalma 
olmaması hatta aksine artış yaşanmış olması bireylerin kaçak üretim ve tüketime yöneldiğinin bir göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Bu doğrultuda alkol ve sigaradan alınan vergilerin oranlarının yüksek olması ve bunun 
yanı sıra nispi vergilerindeki en ufak bir artış söz konusu malların yüksek oranda fiyatlarının artmasına neden 
olmaktadır (Uğur ve Kömürcüler, 2015: 341). Bu ürünlere olan talebin fazla oluşu ve fiyatlarının yüksek 
olması sigara ve alkol kaçakçılığını artırmaktadır (Hızarcı Beşer ve Aşkan, 2019: 69).  

 Kaçakçılık yapan kişilerin bu eylemlerini suç olarak görmemeleri ve sadece vergi kaçakçılığı olarak 
nitelendiriyor olmaları nedeniyle kaçakçılıktan vazgeçmemektedirler. Ayrıca ülkemizde uyuşturucu 
kaçakçılığına göre daha az cezai yaptırımı bulunan alkol ve sigara kaçakçılığının yaptırımlarının caydırıcı 
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nitelikte olmaması nedeniyle kaçak üretim ve tüketimden vazgeçmemelerinin bir diğer nedenini 
oluşturmaktadır (Uğur ve Kömürcüler, 2015: 341). 

2017 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimin yayınladığı rapora göre; ele geçirilen litre 
bazında kaçak alkollü içecek 2016 yılına göre %140’ lık bir artış göstermiştir. Tüketimi azaltmak için 
vergilerin artırılmış olması ile istenen sonuca ulaşılamamış üstüne bir de kaçakçılık sorunu ile karşılaşılmıştır. 
Söz konusu tüketimin azaltılabilmesi için vergi artışları ile birlikte kaçakçılık ile mücadelenin bir arada 
götürülebilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Koç ve Koç, 2020: 218-219).  

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi kullanılarak alkol ve sigara gibi bağımlılık yapıcı maddelerin 
tüketiminin azaltılması için artırılan vergi oranları kamu gelirlerini artırıcı etki yarattığı düşünülüyor olsa da 
bağımlı bireylerin taleplerini değiştirmemesi ve kaçak tüketime yönelmesi ile beklenen kamu gelirindeki artış 
etkisi gerçekleşmemektedir. Bireylerin kaçak tüketime yönelmesi ile birlikte kayıtdışı ekonomi genişlemekte 
ve bu kayıtdışılık zaman içerisinde kamu gelirlerini azaltıcı etki yaratmaktadır. Paul Leroy Beaulieu isimli 
maliyecinin belirttiği gibi “fazla vergi, vergiyi öldürmektedir.” (Canbay, 2017: 6). 

 

5.2. Alkollü İçecekler Ve Tütün Ürünlerinin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi 

Türkiye’ de Özel Tüketim Vergisi kapsamında alkol ve tütün mamulleri; nispi ve maktu vergiler olmak üzere 
iki farklı şekilde vergilendirilerek tahsil edilmektedir. Söz konusu vergilerle birlikte ek olarak KDV hariç 
fiyatları üzerinden bu ürünlere %18 oranında KDV eklenerek fiyatları oluşturulmaktadır. Yapılan hesaplamaya 
göre bir sigara paketi üzerinde oluşan vergi yükünün %85,3 olduğu tespit edilmiştir (Ulusal Tütün Kontrol 
Stratejisi ve Eylem Planı, 2018: 28). 

Alkol ve tütün mamullerinin zararlarının azaltılması amacıyla bu mamuller üzerinden alınan vergilerde artışlar 
yapılmaktadır. Bu artışlar ile belirli oranda tüketimde azalma görülmüş olsa da toplum sağlığını daha fazla 
tehlikeye atacak sahte alkol ve sigaraya olan talep artmıştır (DDK Raporu, 2014: 168). Kaçak tüketimin 
olmadığı varsayıldığında; sigara ve alkollü içecek tüketiminin azalması ile bireylerin gelirleri olumlu yönde 
etkilenmektedir.  

Bunun sonucu olarak bir kamu geliri olan vergi gelirlerinde artış yaşanması beklenmektedir. Alkol ve sigara 
gibi bağımlılık yapan zararlı ürünlerin tüketimleri sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarında azalma yaşanarak 
bireylerin ve devletin sağlık harcamalarına olumlu katkıda bulunulmuş olacaktır (DSÖ Küresel Tütün Salgın 
Raporu, 2008: 54). 

Alkol ve sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin en önemli etkisi vergi 
gelirlerinde artış yaratması ve böylece devlet bütçesine önemli ölçüde katkı sağlıyor olmasıdır. Bunun yanı 
sıra oluşan veya oluşması muhtemel bütçe gelir - gider dengesizliklerini en etkin ve en çabuk çözüme 
kavuşturabilmesi açısından önemli bir yere sahiptir (Canbay, 2017: 4). 
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Grafik 1: GSYİH ve Vergi Gelirlerindeki Oransal Değişim 

Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı; 2022 bütçe gerekçesi  

 

Grafik 1; Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2022 yılı bütçe gerekçesinde bulunan veriler ile 
düzenlenmiştir. Bu veriler doğrultusunda 2015 ve 2020 yılları arasında GSYİH ve Vergi gelirlerinin yıllar 
içerisindeki oransal değişimleri gösterilmiştir. Bu çerçeve de 2016 yılında yaşanan bir takım olumsuz 
gelişmeler ile GSYİH ile vergi gelirlerinde önceki yıla göre yaklaşık %3’ lük bir daralma olduğu 
görülmektedir. Daha sonrasında 2017 yılında yükseliş seyrinde olan GSYİH ve vergi gelirleri dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgınının küresel etkileri ile birlikte ciddi oranda düşüş görülmüştür. 2019 yılında 
yaşanan bu gelişme ile birlikte devlet politikalarında bir takım değişikliklere gidilmiş, üreticiyi ve tüketiciyi 
ekonomik olumsuzluklardan korumak amacı ile vergi oranlarında indirimler yapılmıştır. Son olarak pandemi 
etkisinin azalmaya başladığı 2020 yılında ekonomide yeniden hareketlilik başlaması ile birlikte GSYİH ve 
Vergi gelirleri artış eğilimine geçmiştir. 
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Grafik 2: ÖTV’ nin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı 

Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı; 2022 bütçe gerekçesi  

 

Grafik 2; Strateji ve bütçe başkanlığının yayınladığı 2022 bütçe gerekçesindeki verilere göre 2015 ve 2020 
yılları arasında gerçekleşen toplam vergi gelirleri içerinde Özel Tüketim Vergisinin payını gösteren grafik 
oluşturulmuştur. Grafikte görüldüğü üzere toplam vergi gelirleri içerisinde Özel Tüketim Vergisinin payı 
azımsanamayacak kadar yüksek bir paya sahiptir. 2015 yılında %28,90 lık paya sahip olan ÖTV ülkenin 
içerisinde bulunduğu zor zamanlar neticesinde düşüşe geçmiş ve 2019 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle 
ekonomik daralmalar yaşanmış ve bu da ülkemizde vergi gelirlerini etkilemiştir. Bunun yanı sıra pandeminin 
ilk dönemlerinde devlet politikası olarak alkol tüketimine belirli kısıtlamalar getirilmiş ve bu kısıtlamalar 
sonucunda Özel Tüketim Vergisinin payında azalma görülmüştür. 2020 yılında ekonomilerde hareketlilik 
yeniden başlamış ve bunun sonucunda vergi gelirlerinde oransal olarak artış seyri gözlemlenmiştir.  

 

5.3. Uyuşturucunun Vergi Geliri Üzerine Etkisi 

Bağımlılık yapıcı maddelerin başında gelen alkol ve tütün mamullerinin yanı sıra çok daha fazla zararlı etkisi 
bulunan uyuşturucu da bağımlılık yapıcı maddeler arasındadır. Türkiye’ de uyuşturucu maddelerin üretimi ve 
tüketimi yasal olmadığı için vergi açısından değerlendirebilme imkânı bulunmamaktadır. Ayrıca ülkemizde 
sağlık sektörü tarafından kullanılan medikal ilaç ve tedavilerde kullanılması amacıyla bu maddelerin üretimi 
ve satışı sadece devlet kontrolünde yapılmaktadır. Bu kontrol ile birlikte ayrıca belirli üretim kotaları da 
eklenerek kısıtlama altına alınmıştır (Yücetürk, 2015: 117). 

Günümüzde uyuşturucu üzerinden vergi alınabilmesinin olanaklı olup olmadığı konusunda tartışmalar 
sürmektedir. Ayrıca uyuşturucu ile bağlantısı olan ve buradan illegal yollar ile kazanç elde eden kişilerin bu 
gelirlerine bağlı olarak elde ettiği kazançlar müsadere edilmektedir. 

 

SONUÇ 

Özel Tüketim Vergisi ülkemizde 4 liste ile belirlenmiş mal ve hizmetlerin tüketiminden alınan dolaylı bir 
vergidir. ÖTV’ yi KDV’den ayıran başlıca özellik; sadece belirli mallar üzerinden alınarak KDV kadar geniş 
bir tabana sahip olmamasıdır. ÖTV’ nin kapsamına giren bağımlılık yapıcı özelliği bulunan alkollü içecekler, 
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tütün ve tütün mamullerinin ülkemizdeki yeri incelenmiştir. Söz konusu alkollü içecek ve tütün mamulleri 
Özel Tüketim Vergisi içerisinde III sayılı listede yer almaktadır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler incelendiğinde bu mamullere olan talep esnekliği oldukça düşüktür. Talep esnekliğinin düşük 
olmasından yola çıkılarak Özel Tüketim Vergisinde yapılan zamlar neticesinde bağımlılık yapıcı bu mallara 
olan talepte yeterli düşüş yaşanmayacak ve bunun yanı sıra kamu gelirlerinde artış yaratmış olacaktır. 
Çalışmada grafik ile gösterilen veriler sonucunda alkol ve tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV’ nin GSYİH 
ve Vergi gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Alkol ve tütün mamulleri üzerinden ÖTV’ nin yanı sıra KDV hariç fiyat üzerinden %18 oranında KDV 
eklenerek bu mamuller iki kere vergilendirilmiş olmaktadır. Hem KDV hem ÖTV’ nin eklenmesi bu ürün 
tüketicilerinin vergi adaletine bakış açıları olumsuz etkilenmektedir.  

Ülkemizde özel tüketim vergisi hem fiskal amaçlarla hem de ekstrafiskal amaçlar doğrultusunda alınmaktadır. 
Ekstrafiskal amaçlarının başında paternalist devlet anlayışı çerçevesinde toplum sağlığını korumak ve 
erdemsiz mallara olan yönelimi azaltma gelmektedir. Ayrıca alkollü içecek ve sigaranın tüketimi esnasında 
veya tüketimi sonrasında oluşacak negatif dışsallıkları engelleme çabası da ekstrafiskal amaçları arasında yer 
almaktadır. Ancak söz konusu vergileri artırmak veya yeni vergiler ekleyerek bu mali ve mali olmayan 
amaçlara ulaşmak her zaman kolay olmamaktadır. Bireylerin bağımlılık yapıcı bu mallara olan talebini 
düşürmek için yüksek oranda vergiye tabi tutulması çok daha fazla zararlı sonuçlara yol açabilecek kaçak 
tüketime yöneltmektedir. Sonuç olarak tüketiminin azaltılması hedeflenen, bağımlılık yapıcı ürünlere 
uygulanan vergiler kamu gelirlerinin artışına katkı sağladığı görülmüştür, ancak bunun yanı sıra yükselen vergi 
oranlarının bireylerde kaçak tüketime yönelmesine zemin hazırlamıştır. Söz konusu tüketimin azaltılması için 
hem vergi enstrümanı hem de kaçakçılıkla mücadelede denetim enstrümanının paralel olarak uygulanması 
gerektiği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Spor Kulüpleri, spor sektörünün en yaygın ve esaslı birimidir. Spor kulüpleri, elit sporun ve kitlesel sporun 
gelişiminde çok etkilidir. Belediyeler, halkın refah ve mutluğu için çalışan kurumlardır. Spor hizmetleri 
belediyelerin en önemli görev alanlarından biridir. Spor kulüpleri belediyelerle spor alanında, farklı 
yöntemlerle olsa da aynı amaç doğrultusunda çalışmaktadır. Spor kulüpleri, belediye spor hizmetlerinin daha 
etkili ve verimli yürütülmesini sağlayacak sinerjik potansiyele sahiptir. Bu araştırmanın amacı, spor 
kulüplerinin spor hizmetlerinde belediyelerden beklentilerinin belirlenmesidir.  Bu beklentiler belediyelerin 
spor politikalarının daha başarılı sonuçlar vermesine katkı sağlayacaktır. Araştırmada nitel araştırma 
yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, Düzce il merkezinde faaliyet 
gösteren spor kulüpleri arasından amaçlı örneklem metoduyla seçilmiştir. 10 spor kulübü yöneticisi ile 
görüşme yapılmıştır.  Katılımcıların beklentilerini tespit etmek amacıyla yarı yapılandırılmış bir görüşme 
formu hazırlanmıştır. Görüşme sorularının belirlenmesi için, literatür taraması yapılarak araştırma konuları 
için en iyi veri elde edilebilecek sorular ile taslak bir görüşme formu oluşturulmuştur.  Çalışma grubunda 
olmayan bir spor kulübü yöneticisiyle görüşme yapılarak, görüşme formunda düzenlemeler yapılmıştır. 
Araştırmacılar tarafından son hali verilen görüşme formu ile tamamen gönüllü olarak araştırmayı kabul eden 
katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler için spor kulüplerinin müsait alanları ve 
katılımcıların müsait zamanı tercih edilmiştir. Katılımcılardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. 
Görüşme kayıtları deşifre edilerek yazılı metin haline getirilmiştir. Bu metinler, alan uzmanı üç kişi tarafından 
kodlanmıştır. Araştırmacılar tarafından tekrar okumalar ve değerlendirmeler yapılarak ortak kodlar 
belirlenmiştir. Elde edilen kodların ana başlıkları olabilecek temalar tespit edilmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde içerik analiz ve Betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Tema ve kodlar tablo haline 
getirmiştir. Araştırmanın geçerliliğini güçlendirmek amacıyla tema ve kodları destekleyen ifadelere yer 
verilmiştir. Sonuç olarak, spor kulüplerinin belediyelerden beklentilerinin, tesis ve ekonomik destek başlıkları 
altında toplandığı ve spor kulüplerinin belediyelerin spor hizmetlerinden genel olarak memnun olmadığı 
belirlenmiştir. Katılımcıların, belediye spor hizmetlerinin her mahallede ve farklı branşlarda tesis yapımı ve 
spor alışkanlığını teşvik edecek politikalar bekledikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor kulübü, Belediye, Beklenti, Tesis. 

 

ABSTRACT 

Sports clubs are the most common and essential unit of the sports industry. Sports clubs are very influential in 
the development of elite sports and mass sports. Municipalities are institutions that work for the welfare and 
happiness of the people. Sports services are one of the most important tasks of municipalities. Sports clubs 
work with municipalities in the field of sports, albeit with different methods, for the same purpose. Sports 
clubs have synergetic potential that will enable municipal sports services to be carried out more effectively 
and efficiently. The purpose of this research is to determine the expectations of sports clubs from municipalities 
in sports services. These expectations will contribute to the more successful results of the sports policies of the 
municipalities. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The 
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study group was selected by purposive  sampling method among the sports clubs operating in Düzce city 
center. Interviews were held with 10 sports club managers. A semi-structured interview form was prepared in 
order to determine the expectations of the participants. In order to determine the interview questions, a draft 
interview form was created with the questions from which the best data can be obtained for the research topics 
by scanning the literature. Interviews were made with a sports club manager who was not in the study group, 
and arrangements were made in the interview form. With the interview form, which was finalized by the 
researchers, face-to-face interviews were conducted with the participants who agreed to participate in the 
research voluntarily. The available areas of the sports clubs and the available time of the participants were 
preferred for the interviews. Informed consent form was obtained from the participants. Interview recordings 
were deciphered and turned into written text. These texts were coded by three experts in the field. Common 
codes were determined by re-reading and evaluation by the researchers. Themes that could be the main titles 
of the codes obtained were determined. Content analysis and descriptive analysis methods were used in the 
evaluation of the data. Themes and codes have been tabulated. In order to strengthen the validity of the 
research, statements supporting the themes and codes were included. As a result, it has been determined that 
the expectations of the sports clubs from the municipalities are gathered under the headings of facilities and 
economic support, and that the sports clubs are not generally satisfied with the sports services of the 
municipalities. It has been determined that the participants expect policies that will encourage the habit of 
sports and facility construction in every neighborhood and in different branches of the municipal sports 
services. 

Keywords: Sport club, Municipality, Expectation, Facility 

 

GİRİŞ 

Spor kulüpleri, insanların çeşitli ihtiyaçları doğrultusunda bir araya gelmesiyle oluşan ve spor etkinliklerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla ortaya çıkan kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlardır (Misener ve Doherty. 
2014). Spor kulüplerine; sağlıklı nesiller yetiştirmek, sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak, spor 
organizasyonları ve yarışmalar düzenlemek, başarılı sporcular yetiştirmek, sporu bilimsel yollar ile öğretmek, 
boş zamanları etkili ve verimli kullanarak rekreasyon el ve rekabetçi katılımı sağlamak, gençleri kötü 
alışkanlıklardan korumak, sosyal bütünleşmeyi sağlamak, spor saha ve tesisleri yapmak gibi birçok görevler 
düşmektedir (Wicker ve Breuer, 2011; Rowland, Aklen ve Toumbourou, 2012; Geidne, Quennerstedt ve 
Eriksson., 2013; Kokko, Green ve Kannas, 2013; Doherty, Misener ve Cuskelly, 2014; Robertson, Eime ve 
Westerbeek 2018; Török, 2018).  

Spor kulüplerinin yukarıda bahsettiğimiz bu görevleri, genelde bağlı bulundukları toplumun ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik amaçlar doğrultusunda biçimlenmekte dolayısıyla spor kulüplerinin görevleri toplumun 
amaçları ve hedefleri doğrultusunda çeşitlilik gösterebilmektedir (Erturan, 2010). Spor kulüpleri, toplumsal 
çevreden birtakım girdileri alıp işleyerek enerjiye dönüştüren ve sonuçta yine çevreye veren açık sistemlerdir. 
Toplumsal yaşantıda insanların sportif etkinlik ve hizmet beklentileri, önemli ölçüde spordaki temel 
örgütlenme birimleri olan spor kulüplerinden karşılanmaktadır. 

Spor kulüpleri, insanların bir amaç ve hedef etrafında toplandığı, toplumun sosyal kültürel ve ekonomik 
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikler taşıyan, insanların toplumsallaşmasında ve sosyalleşmesinde çok önemli 
bir yere sahip olan özellikler taşımaktadır (Fişek, 1985) 

Spor kulüpleri öncelikle üyelerinin sporla ilgili ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda sosyal ve sportif faaliyetler 
düzenlemek amacıyla kurulmaktadır. Bu amacını gerçekleştirmek üzere yeterli sayı ve nitelikte antrenör ve 
teknik elemanları ve diğer yardımcı personeli istihdam etmektedirler (Ekinci, 1997). 

Belediyeler halkın spor ihtiyacını karşılamada önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Anayasanın 59. maddesinde 
belirtilen "devlet" kavramı ile belediyelere anayasal bir sorumluluk verilmiştir. Çünkü devletin mahalli 
düzeyde temsilcilerinden birisi de belediyedir. Bunun yanında çeşitli kanunlarda belediyelere sporla ilgili 
görevler verilmiştir. 

Yerel yönetimler ve her seviyedeki diğer devlet birimlerinin, tüm vatandaşların sağlık, huzur, güven, eğitim 
ve yasam kalitelerinin gelişiminde önemli sorumluluklara sahip olduklarını vurgulamak gerekir. Bireyler; is, 
okul ve yaşamlarını devam ettirmek için gerekli olan zamanın dışında, önemli süreleri içeren planlanmamış 
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zamana sahiptirler. Tam anlamıyla dengeli ve verimli bir yasam tarzı; zevkli, yaratıcı ve anlamlı rekreasyon 
ve serbest zaman deneyimlerini içermelidir. Diğer taraftan, geniş sayılabilecek bir kesim- yas ve fiziksel 
yetersizlikler nedeniyle bu aktivitelerle ilgilenememekte veya bu aktivitelere katılamamaktadır. Dolayısıyla, 
çağdaş bir toplumda devleti yönetenler ve hepimiz, tüm bireylerin yasam kalitelerini geliştirmek için gayret 
içinde olmalıyız. Rekreasyon, parklar ve serbest zaman hizmetleri bu doğrultuda düşünürsek en büyük önem 
arz etmektedir (Mobley,2006). 

Mahalli idare birimi olan belediyeler, pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de halka en yakın kuruluşlardır. 
Özellikle belediye başkanlarının seçimle iş başına gelmeleri belediyeleri halka yakınlaştıran temel unsurlardan 
biridir. Toplumsal yaşamda, belediyeler için, halkın güven ve desteğini kazanmak öteki kamu kuruluşlarından 
daha fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle halkın ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmak, halkın sürekli 
desteğini, beğenisini ve güvenini sağlamak belediyeler için önemlidir. (Çoban, Devecioğlu, 2006) 

Belediyeler, halkın kendi öz kuruluşlarıdır ve seçimle halkın içinden çıkmaktadır. İlke olarak kaynakları kent 
halkı tarafından sağlanmakta ve bu kaynaklar temsil mekanizmaları aracılığı ile, kent halkının kararları 
doğrultusunda, kent hizmetleri için harcanmaktadır. Bu nedenle halkın ihtiyaç ve isteklerine duyarlı 
davranmak, halkın sürekli desteğini, beğenisini ve güvenini sağlamak, belediyeler için önemlidir. (Çoban, 
Devecioğlu, 2006) 

Seçimle geldikleri için, halkın iş birliğine ihtiyaçları vardır ve varlıklarını sürdürmeleri, ancak "halkın 
belediyesi" olmakla mümkün olabilir. Belediyelerle ilgili en yaygın kabul, belediyelerin demokratik yaşamın 
başlangıç noktası, daha yaygın bir deyişle, demokrasinin beşiği olduğu kabulüdür. Organların seçimle iş başına 
gelmesi, halkın gündelik yaşamını etkileyen işleri yürütmesi, belediyelerin halkla olan ilişkilerinin 
göstergesidir. (Çoban, 2006) 

Kanunun ifade etiği gibi spor, belediyelerin asli vazifelerindendir. Kanun, spor kulüplerine ve sporculara 
yardım etme, ödül verme ve organizasyon düzenleyebilme imkânı vermiştir. Spor, insan olmanın ve insanca 
yasamanın en önemli belirleyicilerindendir. Spor, üyesi olmak için seferber olduğumuz Avrupa Birliği 
tarafından bir hak olarak belirlenmiştir. Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyi'nin kentsel politikalarından 
yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu politikalar 1980-1982 yılları arasında Konseyce düzenlenen "Kentsel 
Rönesans için Avrupa Kampanyası" kapsamında geliştirilmiştir. 1992 de Avrupa Konseyi’nce kabul edilen 
Avrupa Kentsel Şartı’nda Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonuyla geliştirmiştir. (Sivrikaya, 2009) 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli Araştırmada, yerel yönetimlerde oluşturulan spor politikaları ve bu politikaların 
işleyişinin incelenmesi, katılımcıların bu işleyişte nasıl bir rol izlediğini, beklentilerini, önerilerini ve 
düşüncelerini ortaya çıkartabilmek amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni 
kullanılmıştır. Olgu bilim, farkında olunan, ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan 
olgulara odaklanma olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Kulüp başkanı ‘ana organizasyon 
lideridir, [kulüp] yönetimi ve kontrolleri için genel sorumluluğa sahiptir. (Cuskellyve diğerleri, 2006) Bu 
nedenle, halihazırda başkan rolünü üstlenen kişiler, örgütün hem iç işleyişine hem de örgütler arası ilişkilere 
ilişkin varsayılan aşinalıkları ve uzman bilgileri nedeniyle bu çalışma için seçilmiştir (Cuskelly ve diğerleri, 
2006, Babiak ve Thibault 2008). Seçilen kulüpler futbol, kadın futbol, basketbol, voleybol, halk dansları, tenis, 
otomobil sporları, muay thai, geleneksel Türk okçuluğu ve paradigma spor kulüplerinden oluşmaktadır. 

 

ARAŞTIRMA GRUBU 

Araştırmanın çalışma grubu; amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenmiştir.2021 yılı ve öncesinde, Düzce’de 
faaliyetlerine devam eden 10 (on) kulüp başkanıyla yapılmıştır. Kulüp başkanı seçiminde aktif kulüp yapısı ve 
kişilik özelliklerine sahip başkanlar tercih edilmiştir. Yapılan görüşmelerde bu özelliklere sahip olmadığı tespit 
edilen katılımcıların görüşmeleri iptal edilmiştir. 
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VERİLERİN TOPLANMASI ve GÖRÜŞME FORMUNUN HAZIRLANMASI 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, “görüşme” yaklaşımından “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” 
kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcılara kişisel bilgi formu ve yerel yönetimlerde oluşturulan spor politikaları 
ve bu politikaların işleyişinin incelenmesi ve katılımcıların bu işleyişte nasıl bir rol izlediğini, beklentilerini, 
önerilerini ve düşüncelerini ortaya çıkartabilmeye yönelik sorular iletilmiştir. Görüşmeler, ses kayıt cihazı ve 
not alma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme soruları yarı 
yapılandırılmış açık uçlu soru metoduyla oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme esnasında çalışma 
grubundaki bireylerin hepsine aynı sorular yöneltilmektedir. Bir konu ve soru listesi sunan yarı yapılandırılmış 
görüşme formları ise araştırmacıya bu noktada rehberlik etmektedir. Bununla birlikte, görüşme formunun yarı 
yapılandırılmış olması araştırmacıya görüşmenin yönüne göre değişiklikler yapma bağlamında esneklik 
sunmaktadır (Bernard, Wutich ve Ryan, 2016). 

Soruların oluşturulması kısmında literatür taraması gerçekleştirilmiş ve araştırma sorularının yanıtlanmasını 
sağlayacağı düşünülen sorular ile taslak bir görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırma grubundaki 
örneklemlerin cevaplarını sınırlı bir çerçeveye oturtmamak için açıklamalarına olanak sağlamak amacıyla 
görüşme formunda açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırma sürecinde verilerinin toplanmasında 
faydalanılan ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu altı açık uçlu 
sorudan oluşmaktadır. 

 

VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırmada, Betimsel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde araştırmacının konuya dair 
teorik bilgiye sahip olması ve verilerin toplanacağı ortamın çok önemli bir yeri vardır. Betimsel analiz 
yönteminde ortaya çıkan veriler, daha önceden hazırlanan temalara göre özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. 
Meydana çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye dönük tahminlerde bulunulması da 
araştırmacının yapacağı yorumların arasında yer alabilmektedir. Dolayısıyla araştırmada elde edilen verilerin 
yorumlanması ve bu verilere bir anlam kazandırılması sürecinde Betimsel analiz yönteminden 
yararlanılmaktadır (Yıldırım, Şimşek, 2013).  

Araştırma verilerinin elde edilmesi ile birlikte, ses kaydı yapılmış olan veriler yazılı bir metine 
dönüştürülmüştür. Metin haline getirilen veriler, konunun kuramsal çerçevesi ve oluşturulan başlangıç kod 
listesi dikkate alınarak kodlanmıştır. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Elde edilen veriler incelendiğinde; katılımcıların spor tesisi (6), ekonomik destek (5), eğitim (2) konuları 
üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Katılımcı görüşlerine göre, genel olarak şehirdeki spor tesislerin sayı 
ve nitelik bakından yeterli olmadığı, var olan tesislerin ise futbol branşı üzerine yoğunlaştığı ifade edilmiştir. 
Belediyenin spor tesisleri konusundaki eksikliğe yönelik ciddi bir çalışması olmadığı belirtilmiştir. Yapılması 
planlanan tesislerin mahalle bazında, farklı branşlara imkan sağlayacak çok amaçlı kullanıma müsait projelerle 
yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca yapılan tesislerin idaresi ve işletilmesi konusunda da büyük 
sıkıntılar yaşandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Spor kulüplerinin belediyeden ekonomik olarak destek 
bekledikleri gereken desteğin yeterince sağlanmadığı ifade edilmiştir. Belediyenin özellikle spor tesisleri 
kullanımı ve makul ücretlendirme şeklinde ekonomik katkı yapması gerektiği belirtilmiştir. Katılımcılar genel 
olarak kulüp başkanlığı görevine çevrelerinin baskısı ve desteğiyle geldiklerini dile getirmektedirler. 
Katılımcılar spor kavramının kendilerine; sağlık, disiplin, mutluluk, sosyalleşme anlamlarını çağrıştırdığını 
ifade etmiştir. Katılımcılar genel olarak halkın spora olan ilgisinin her gecen gün arttığını söylemektedirler. 
Buna karşılık olarak belediyenin bu ihtiyacı karşılayacak yönetimsel yapıya sahip olmadığını dile 
getirmektedirler. Ayrıca yaşadıkları şehrin en önemli problemi olarak hava kirliliğini ve çarpık şehirleşmeyi 
vurgulamaktadırlar. 
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Tablo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcılar ayrıca genel olarak spora ilgili olup futbol, tenis, fitnes, branşlarına yoğun olarak ilgi duymaktadır. 
Bunların yanı sıra kayak yoga halk dansları gibi branşlarda da ilginin olduğunu görmekteyiz. Kulüpler genel 
olarak belediyelerden ekonomik anlamda destek beklemektedir. Ayrıca şehirde ki spor tesislerinin yetersiz 
oluşundan ve bölgesel bazda tesis yapılmasından yana bir fikir birliğine varılmıştır.  

(Dinç 2019), çalışmasında araştırmaya katılan katılımcıların, Mersin Büyükşehir Belediyesinin spor 
yatırımlarına yönelik olarak tesisleşmeye verdiği öneme vurgu yapmışlardır. Öyle ki tüm ilçelerde büyükşehir 
belediyesi olarak çeşitli branşlarda spor tesisleri yapıldığı, bu tesislerin profesyonel sporlara uygun şekilde 
gerçekleştirildiği ve gençlerin spor yapabileceği alanlar oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir 
kısmının da ortaya koyduğu verilerde ise tesislerin yeterli olmadığı dolayısıyla spor yatırımlarında yeteri 
seviyelere ulaşılamadığı sonucu ortaya konulmaktadır.  

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuca göre de sportif hizmetlerin yürütülmesinde diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının tesislerinin kiralanması yöntemine gidilmiş ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Bir diğer soru başlığında belirtilen; belediyelerde ideal spor ve rekreasyon hizmetleri nasıl olması gerektiği 
yönünde katılımcılar, spor ve rekreasyon hizmetlerin tüm yaş gruplarındaki vatandaşlara ulaştırılması ve 
yaygınlaştırılması, bu konuda gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

SPOR TESİSİ – EKONOMİK DESTEK – 

EĞİTİM 

YÖNETİCİ

FUTBOL

ANTRENÖR

SPOR SEVGİSİ

SAĞLIK

DİSİPLİN

MUTLULUK

HAVA KİRLİLİĞİ

ŞEHİRLEŞME

SOSYALLEŞME

SPORA İLGİ
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Son olarak çalışmada elde edilen bir bulgu ise spor alanlarının çoğaltılması ve bu anlamda vatandaşların spor 
hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin sağlayabilmesi için spor yapabilecekleri alanların nitelik ve 
sayısının artırılması gerektiğidir. 

(Kurtoğlu 2006) “Halkın Yerel Yönetimlerden Spor Hizmetleri Konusunda Beklentileri Mersin Örneği” 
başlıklı çalışmasında, anket verilerine bakıldığında katılımcıların belediyelerin spor hizmeti sunma konusunda; 
tesisleri yaptıkları ve daha sonar bu tesisleri kaderlerine terk ettikleri belirtilmektedir. Ayrıca, tesislerin araç-
gereç eksiğini gidermedikleri, bakım ve onarımlarını yapmadıkları, tesislerde spor uzmanı istihdam 
etmediklerini belirtmişlerdir.  

(Doğu ve ark., 2013) “Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Örneği” başlıklı çalışmada ise tesislerin yetersizliği ve bu konuda âtıl tesislerin olduğu 
bunun önemli sebeplerinden bazıları ise düzensiz ve gelişi güzel tesislerin yapılması fikridir. Bu bağlamda bu 
çalışma ile benzer sonuçlar ortaya konmaktadır. 

(Kurt ipek 2017) “Metropoliten Alan İçerisindeki Belediyelerin Gençlik ve Spor Politikalarının 
Değerlendirilmesi” çalışmasında; mevcut spor tesis ve alanlarının durumu incelendiğinde; katılımcıların 
neredeyse tamamı mevcut tesis ve alanların yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca 
katılımcıların büyük çoğunluğunun mevcut spor tesis ve alanlarının etkili ve verimli kullanıldığını ifade 
ederken, az sayıda katılımcının ise bu tesis ve alanların etkili ve verimli kullanılmadığını belirttikleri tespit 
edilmiştir. Belediyelerin yeni spor tesis ve alanlara olan ihtiyacı incelendiğinde; katılımcıların kapalı spor 
tesisi, çok amaçlı tesis, yüzme havuzu, stadyum ve diğer spor tesislerine ihtiyaçları olduğu yönünde görüş 
bildirdikleri elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır ve diğer çalışmalar ile benzer sonuçlar elde edilmiştir.  

(Esenkaya 2010) çalışmasında, belediye semtlerindeki spor tesislerinin verimli işletilmemesi, tesislerdeki araç-
gereç malzeme ve uzman personel eksikliğinden, tesislerin açık olduğu saatlerin yeterli ve uygun 
olmadığından, tesislere ulaşım ve verimli kullanım problemlerinin yaşanmasından, tesisleri özendirici 
çalışmaların olmayışından ve yeterli bilgilendirmenin yapılmamasından dolayı halkın tesislerden yeterli 
düzeyde yararlanmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

(Yalçınkaya 2013) Araştırmasında elde edilen önemli bir sonuç da örneklem grubunun yaklaşık 3/2’sinin 
belediyeye ait spor tesislerinden faydalanamadığının ortaya çıkmasıdır. Katılımcılar bu duruma gerekçe olarak 
“mevcut tesislerin verimli işletilmediği”, “özendirici organizasyonlar yapılmadığı” ve “tesislerin kullanılacak 
durumda olmamasını” belirtmişlerdir. Mevcut spor tesislerinin genel problemleri olarak “personel problemi”, 
“işletme sorunu” ve “kullanıma açık olmamasını” belirtmişlerdir. 

( Pepe 2013) araştırmasında Antalya BŞB’nin spor hizmetleri değerlendirildiğinde, amatör spor kulüplerine 
yönelik faaliyetler kapsamında; amatör spor kulüplerine spor tesislerinin tahsis edilmesi, maddi yardım 
yapılması, spor araç ve gereçlerinin sağlanması, amatör sporlara halkın teşvik edilmesi gibi hususlarda 
yeterlilik düzeyinin arttırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu araştırmayada bakıldığında düzce ilinde bulunan 
spor kulüplerinin belediyelerden beklentileri ile paralellik göstermektedir.  

Dünyada ve Türkiye’de spor kulüplerinin etki alanlarının, yürütmüş oldukları sportif faaliyetlerle 
sınırlandırılması veya yaşanan birçok yönetim problemleri ile karşı karşıya olmaları, sporun ilgi odağı olma 
özelliğini yanında çok zayıf kalmaktadır. Spor kulübü merkezli uygulanabilecek inovasyon yöntemleri spor 
kulüplerinin etki alanını genişletebileceği gibi, toplumda görev sorumluluklarını yerine getirebilecek, güçlü, 
proaktif bir yapıya da kavuşabileceklerdir. Spor kulüplerinin geleneksel yönetim modellerini, yeni gelişmelere 
uyum sağlayacak özellikler kazandırarak, donanımlı bir toplum kurumu haline dönüştürmek adına, inovasyon 
yönetimi ilke ve prensiplerini spor kulüpleri yönetimine uyarlayabilmek gerekmektedir (Devecioğlu, 2008). 

 

SONUÇ  

Sonuç olarak, belediyelerin halka spor hizmeti sunmaları yasalar ve halkın doğal ihtiyaçlarından ortaya çıkan 
bir sorumluluktur (Sivrikaya ve Doğu, 2011).  Buna karşılık, Türkiye’de vatandaşlara sunulan birçok hizmette 
olduğu gibi sunulan spor hizmetleri de merkeziyetçi bir yönetim anlayışı ile sunulmaktadır. Bu durum ülke 
genelinde sporun gelişmesi ve yaygınlaşmasına, bunun yanında halkın spor alanlarından yeterince 
yararlanmamasına zemin hazırlamaktadır. Bu noktada spor hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlerin daha 
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aktif rol almaları, spor hizmetlerinin çeşitlenmesine ve vatandaşların spora olan ilgilerinin arttırılmasına katkı 
sağlayacaktır (Doğu ve diğerleri, 2002). 

Araştırmadan elde edilen veriler ışığında, spor kulüplerinin belediyelerden beklentilerinin, tesis ve ekonomik 
destek başlıkları altında toplandığı ve spor kulüplerinin belediyelerin spor hizmetlerinden genel olarak 
memnun olmadığı belirlenmiştir. Düzce Belediyesi’nin spor hizmetleri konusunda yetersiz olduğu, spor 
kulübü yöneticilerinin bile varsa yapılan hizmetlerden haberdar olmadığı, spor hizmeti yaparken vatandaşların 
isteklerini gözetmediğini ve kulüplerle diyaloğa girmediği ortaya çıkmıştır.  

Katılımcıların büyük oranda ortak görüşü tesislerin yetersiz olduğu ve olan tesislerin verimli kullanılamadığı 
yönündedir. Tesis eksikliğinin giderilmesi konusunda görüş birliği vardır. Tesis eksikliğini gidermek için her 
mahalleye farklı branşlara uygun açık ve kapalı alanları olan tesisler yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bazı 
katılımcılar tanıtıma destek sağlayacak ve turistik hareket kazandıracak büyük ölçekli tesisler yapılması 
gerektiğini ifade etmiştir. Spor kulüplerinin en önemli ihtiyacının tesis olduğu ve tesis kullanımında zorluklar 
yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca belediyenin ihtiyaç sahibi kulüp ve sporculara ayni ve nakdi yardım yapması 
gerektiği ifade edilmiştir. Tespit edilen problemlerin çözümü noktasında aşağıdaki öneriler sıralanmıştır: 

 

• Belediyenin kendi spor faaliyetlerini yürütmesi için kulüplerle iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak, aynı 
zamanda spor alanında ortak projeler gerçekleştirilmesinden sorumlu bir idari birim kurulmalıdır,  

• Mevcut spor tesislerin en verimli şekilde işletilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

• Yeni yapılacak açık ve kapalı alanlı spor tesisleri, vatandaşların ulaşım, güvenlik, çeşitlilik ve kalite 
beklentilerini karşılayacak nitelikte planlanmalıdır. 

• Sporun her vatandaş için bir kamu hizmeti olduğu bilincine uygun bir hizmet anlayışı ve bu anlayışa uygun 
politikalar geliştirilmelidir.  

• Spor kulüplerinin etkili ve verimli çalışabilmesini sağlayacak çalışmalar katılımcı yönetim anlayışı 
çerçevesinde oluşturulmalıdır. 

• Spor kulüplerinin görüş ve beklentilerinin belirlenerek ortak yol haritası oluşturacak bilimsel çalışmalar 
belediye tarafından desteklenmelidir. 

• Farklı büyüklükteki illerde ve belediye yönetimi olan yerleşim yerlerinde spor kulüplerinin belediyelerden 
beklentilerinin belirlenmesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmalıdır 
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ÖZET 

Marka, bir satıcının veya bir grup satıcının mal veya hizmetlerini tanımlamayı ve bu mal veya hizmetleri 
rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan ayırt edici (logo, ticari marka veya ambalaj tasarımı gibi) bir isim ve/veya 
semboldür. Böylece bir marka, müşteriye ürünün kaynağını bildirmekte ve hem müşteriyi hem de üreticiyi, 
aynı görünen ürünleri sunmaya çalışan rakiplerden korumaktadır (Yakup & Sevil, 2011: 2). 

Marka stratejisi, en başarılı markalar için önemli bir faktördür. Aynı türden ihtiyaçları karşılamak için, 
özellikle hızlı tüketim malları endüstrisinde birçok ürün piyasaya sürülmüştür. Çok güçlü bir rekabet ortamında 
markaların hayatta kalabilmek ve karlılığı maksimize etmek için yeni stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. 
Tüketici-marka bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan pazarlamacılar, ürünlerine bir pazarlama stratejisi 
olarak antropomorfizmi uygulayabilmektedirler. Bu nedenle tüketiciler, markaları para kazandıran unsurlardan 
ziyade değerli ortaklar olarak görmeye başlamaktadırlar. Sonuç olarak, tüketicilerin markalarla ilişkileri, onları 
insan olarak gördükçe daha güçlü hale gelmektedir (Martinez, 2018: 37-39). 

Markalar, kuruluşlar için değer yaratmaktadır. Bu değeri artırmanın bir yolu marka antropomorfizmidir. Bu 
çalışma ile marka antropomorfizmin tüketici satın alma kararları üzerine etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Tüketiciler insanlaştırılmış markalara giderek daha fazla düşkün hale gelmektedirler ve hatta 
artık markalarla insanlarla aynı şekilde ilişki kurar hale gelmişlerdir. Marka güvenini sağlamada başarılı olan 
markalar, müşterileriyle insan gibi görünerek anlamlı ilişkiler geliştiren markalardır (Portal, Abratt, & 
Bendixen, 2018: 1-2). 

Marka antropomorfizmi, bir markanın veya ürünün insan benzeri özellikleri, niyetleri ve davranışları olan 
gerçek bir insan olarak algılanma derecesini ifade etmektedir. Son zamanlarda marka yöneticileri, kendilerini 
rakiplerinden farklı kılmak için bir konumlandırma stratejisi olarak marka antropomorfik kişiliğini giderek 
daha fazla benimsemektedirler. Bir ürünü veya markayı antropomorfize etmek için çeşitli yöntemler 
kullanılmıştır. Ürünler, tüketicileri bu ürünleri gerçek insanlar olarak algılamaya ikna eden insan benzeri 
özellikler veya dış görünüşlerle tasarlanmıştır. Marka antropomorfizmi, insana benzer özellikleri aktarmaya 
çalışan reklamlarda marka adlandırma, logolar veya diğer iletişim metotları aracılığıyla da kendini 
gösterebilmektedir (Han, Wang, & Li, 2020: 53). 

Marka antropomorfizmi, tüketicilerin marka ve ürün değerlendirmeleri üzerinde olumlu etkileri 
bulunmaktadır.  Tüketiciler bir teknolojiye aşina olmadığında, deneyimleri antropomorfize etmek, onların 
olumlu bir marka tutumuna sahip olma olasılığını artırabilmektedir. Tüketicilerin nesneyle olan duygusal 
bağlarını ve tüketici-marka özdeşleşmesini arttırmaktadır.  Markayı değiştirme niyetini azaltmaktadır. Bir 
varlığın, insanların potansiyel olarak sosyal ilişkiler kurabileceği dikkatli, düşünceli ve kasıtlı olarak 
algılanmasını tetiklemektedir (Delgado-Ballester & Palazón, 2019: 153). 

Anahtar Kelimeler: Marka Antropomorfizm, Tüketici Davranışı, Marka Aşkı 
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ABSTRACT 

A trademark is a distinctive name and/or symbol (such as a logo, trademark or packaging design) intended to 
identify the goods or services of a seller or a group of sellers and to distinguish those goods or services from 
their competitors. Thus, a brand informs the customer of the source of the product and protects both the 
customer and the manufacturer from competitors who try to offer products that look the same (Yakup & Sevil, 
2011: 2). 

Brand strategy is an important factor for the most successful brands. Many products have been launched to 
meet the same type of needs, especially in the FMCG industry. In a very competitive environment, brands need 
to develop new strategies to survive and maximize profitability. Marketers aiming to strengthen the consumer-
brand connection can apply anthropomorphism to their products as a marketing strategy. For this reason, 
consumers are beginning to see brands as valuable partners rather than moneymakers. As a result, consumers' 
relationships with brands become stronger as they see them as human beings (Martinez, 2018: 37-39). 

Brands create value for organizations. One way to increase this value is brand anthropomorphism. The aim of 
this study is to investigate the effects of brand anthropomorphism on consumer purchasing decisions. 
Consumers are becoming more and more fond of humanized brands, and they even relate to brands in the same 
way as people. Brands that are successful in building brand trust are those that develop meaningful 
relationships with their customers by pretending to be human (Portal, Abratt, & Bendixen, 2018: 1-2). 

Brand anthropomorphism refers to the degree to which a brand or product is perceived as a real person with 
human-like characteristics, intentions, and behaviors. Recently, brand managers are increasingly adopting the 
brand anthropomorphic personality as a positioning strategy to differentiate themselves from their competitors. 
Various methods have been used to anthropomorphize a product or brand. Products are designed with human-
like features or appearances that convince consumers to perceive these products as real people. Brand 
anthropomorphism can also manifest itself through brand naming, logos or other communication methods in 
advertisements that try to convey human-like characteristics (Han, Wang, & Li, 2020: 53). 

Brand anthropomorphism has positive effects on consumers' brand and product evaluations. When consumers 
are unfamiliar with a technology, anthropomorphizing experiences can increase their likelihood of having a 
positive brand attitude. It increases consumers' emotional attachment to the object and consumer-brand 
identification. It reduces the intention to change the brand. It triggers the careful, thoughtful and deliberate 
perception of an entity with which people can potentially establish social relationships (Delgado-Ballester & 
Palazón, 2019: 153). 

Keywords: Brand Anthropomorphism, Consumer Behavior, Brand Love 

 

GİRİŞ 

Marka, bir satıcının veya bir grup satıcının mal veya hizmetlerini tanımlamayı ve bu mal veya hizmetleri 
rakiplerinden ayırt etmeyi amaçlayan ayırt edici (logo, ticari marka veya ambalaj tasarımı gibi) bir isim ve/veya 
semboldür. Böylece bir marka, müşteriye ürünün kaynağını bildirmekte ve hem müşteriyi hem de üreticiyi, 
aynı görünen ürünleri sunmaya çalışan rakiplerden korumaktadır (Yakup & Sevil, 2011: 2). 

Marka stratejisi, en başarılı markalar için önemli bir faktördür. Aynı türden ihtiyaçları karşılamak için, 
özellikle hızlı tüketim malları endüstrisinde birçok ürün piyasaya sürülmüştür. Çok güçlü bir rekabet ortamında 
markaların hayatta kalabilmek ve karlılığı maksimize etmek için yeni stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. 
Tüketici-marka bağlantısını güçlendirmeyi amaçlayan pazarlamacılar, ürünlerine bir pazarlama stratejisi 
olarak antropomorfizmi uygulayabilmektedirler. Bu nedenle tüketiciler, markaları para kazandıran unsurlardan 
ziyade değerli ortaklar olarak görmeye başlamaktadırlar. Sonuç olarak, tüketicilerin markalarla ilişkileri, onları 
insan olarak gördükçe daha güçlü hale gelmektedir (Martinez, 2018: 37-39). 

Markalar, kuruluşlar için değer yaratmaktadır. Bu değeri artırmanın bir yolu marka antropomorfizmidir. Bu 
çalışma ile marka antropomorfizmin tüketici satın alma kararları üzerine etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Tüketiciler insanlaştırılmış markalara giderek daha fazla düşkün hale gelmektedirler ve hatta 
artık markalarla insanlarla aynı şekilde ilişki kurar hale gelmişlerdir. Marka güvenini sağlamada başarılı olan 
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markalar, müşterileriyle insan gibi görünerek anlamlı ilişkiler geliştiren markalardır (Portal, Abratt, & 
Bendixen, 2018: 1-2). 

Marka antropomorfizmi, bir markanın veya ürünün insan benzeri özellikleri, niyetleri ve davranışları olan 
gerçek bir insan olarak algılanma derecesini ifade etmektedir. Son zamanlarda marka yöneticileri, kendilerini 
rakiplerinden farklı kılmak için bir konumlandırma stratejisi olarak marka antropomorfik kişiliğini giderek 
daha fazla benimsemektedirler. Bir ürünü veya markayı antropomorfize etmek için çeşitli yöntemler 
kullanılmıştır. Ürünler, tüketicileri bu ürünleri gerçek insanlar olarak algılamaya ikna eden insan benzeri 
özellikler veya dış görünüşlerle tasarlanmıştır. Marka antropomorfizmi, insana benzer özellikleri aktarmaya 
çalışan reklamlarda marka adlandırma, logolar veya diğer iletişim metotları aracılığıyla da kendini 
gösterebilmektedir (Han, Wang, & Li, 2020: 53). 

Marka antropomorfizmi, tüketicilerin marka ve ürün değerlendirmeleri üzerinde olumlu etkileri 
bulunmaktadır.  Tüketiciler bir teknolojiye aşina olmadığında, deneyimleri antropomorfize etmek, onların 
olumlu bir marka tutumuna sahip olma olasılığını artırabilmektedir. Tüketicilerin nesneyle olan duygusal 
bağlarını ve tüketici-marka özdeşleşmesini arttırmaktadır.  Markayı değiştirme niyetini azaltmaktadır. Bir 
varlığın, insanların potansiyel olarak sosyal ilişkiler kurabileceği dikkatli, düşünceli ve kasıtlı olarak 
algılanmasını tetiklemektedir (Delgado-Ballester & Palazón, 2019: 153). 

 

ANTROPOMORFİZM 

Türk Dil Kurumu’na göre insan biçimsellik kavramı, ‘’insana ait olan özelliklerin başka varlıklara 
aktarılması’’ anlamına gelmektedir. Anthropomorphism ya da antropomorfizm olarak adlandırılan insan 
biçimselleştirme, nesnelere insanlara özgü niteliklerin yakıştırılması eğilimi olup geçmişten günümüze farklı 
şekillerde kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Aydın & Ünal, 2019: 3). Antropomorfizm 
terimi, Yunanca antropos (insan) ve morfe (biçim, görünüm) sözcüklerinden türetilmiştir. İnsan olmayan 
hayvanlara veya nesnelere insan özelliklerini, niyetlerini, motivasyonlarını ve duygularını atfetme eylemi 
olarak tanımlanmaktadır (Mota-Rojas ve diğerleri, 2021: 2). 

Antropomorfizm, genel olarak, belirgin şekilde insana benzer duyguların, zihinsel durumların ve davranışsal 
özelliklerin cansız nesnelere, hayvanlara ve genel olarak doğal fenomenlere ve doğaüstü varlıklara 
atfedilmesidir. Antropomorfize edilmiş nesnenin kendisinin belirli özellikleriyle zorunlu olarak ilişkili 
olmadığı veya antropomorfize edilmiş varlığın ontolojik statüsüne bağlı olmadığı yaygın bir olgudur. 
Antropomorfizm mevcut fiziksel özellikleri veya davranışları tanımlamaktan daha ziyade doğrudan 
gözlemlenebilir olanın ötesine geçen mevcut fiziksel özelliklerin ve davranışların belirli bir insan benzeri 
yorumunu temsil etmektedir (Salles, Evers, & Farisco, 2020: 89). 

İnsanlar, insan olmayan nesneleri insanlar gibi görme eğilimindedir. Antropomorfizm “insan olmayan 
ajanların hayali veya gerçek davranışlarını insana benzer özellikler, motivasyonlar, niyetler ve duygular 
atfetmeleri’’ biçiminde tanımlanabilir. Bu anlamda insan olmayan ajanlar arasında hayvanlar, doğa, dini 
ajanlar, teknolojik ekipman veya mekanik aletler yer almaktadır. Bireyin antropomorfizmi, bireyin insan 
olmayan nesnelere karşı nasıl davrandığı ve davrandığı ile ilgilidir. Bireyin antropomorfizmi, doğaya karşı 
ahlaki davranış da dahil olmak üzere insan olmayan nesnelere yönelik ahlaki davranışı geliştirecektir 
(Laksmidewi & Soelasih, 2019: 73-74). 

Psikolojik araştırmalar, insanların kişisel bilgisayarlar ve arabalar gibi nesnelerin yanı sıra doğaüstü varlıklar 
gibi insan olmayan ajanları ve evcil hayvanları nasıl antropomorfize etme eğiliminde olduğunu kapsamlı bir 
şekilde göstermiştir. Böyle bir eğilim, son zamanlarda markalı ürünlerle ilgili olarak antropomorfizmi araştıran 
pazarlama araştırmacılarının dikkatini çekecek kadar yaygınlaşmıştır (Guido & Peluso, 2015: 2). 

Pazarlamacılar için antropomorfizmin ortaya çıkmasının arkasındaki nedenlerin önemli olduğu söylenebilir. 
Antropomorfizmin tesadüfi, kısmi ve gerçek olmak üzere üç biçiminin tanımlanmasının, şirketler tarafından 
ürün tasarımı, markalaşma ve reklamcılık açısından kullanılabilecek stratejiler üzerinde sayısız etkisi 
bulunmaktadır (Khogeer, 2013: 31). 

 Tesadüfi antropomorfizm doğada kasıtsızdır, tesadüfün bir sonucu olarak kayalarda veya bulutlarda yüzleri 
görmek buna örnek olarak gösterilebilir.  
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 Kısmi antropomorfizm, tüketicilerin bir cihazdaki düğmelerin düzenlenmesi yoluyla gülümseyen bir yüz 
veya bir arabada çatık bir yüz gibi kısmi insan özellikleri ürünler ve markalarla yüksek oranda ilişkilidir.  

 Gerçek antropomorfizmin genellikle hayvanların veya nesnelerin zayıf ışıkta yanlış algılanmasının bir 
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Antropomorfizm, gündelik hayat içerisinde sık karşılaşılmakta olan bir yönelimdir. Çocukların oyuncak 
ayılarını düşürdüğünde canının yandığını düşünmesi, yediği yemekten oyuncağına da uzatması ile insanlarda 
olduğu gibi acı ve acıkma duygularının cansız varlıklara atfedilmesi ilerleyen zamanlarda farklı şekillerde 
ortaya çıkmaktadır. Antropomorfize etmek insanların doğasında var olan bir durumdur. Bitkilerle, hayvanlarla 
ve arabalarla konuşmak, onlara isim vermek, hatta tartışmak gündelik hayatta sık karşılaşılan durumdur 
(Ulutaş, 2021: 46). Antropomorfizm dört farklı biçimde gerçekleşebilmektedir (Oğuz & Şişman, 2022: 113); 

 Yapısal Antropomorfik biçim: İnsanların vücut yapılarına ve işleyişlerine maddesel açıdan odaklanıp taklit 
edilmesi olarak tanımlanabilir. İnsanların vücut görünümleri veya işleyişi kapsamında taklit edilen hacimler, 
şekiller ve mekanizmalar buna örnek olarak gösterilebilir. 

 Jest temelli Antropomorfik biçim: İnsanların vücutlarının birbirleriyle ilişkisi açısından odaklanarak 
insanların davranışlarının taklit edilmesi olarak tanımlanabilir. İnsanların duruş ve hareketlerinin niyet, 
anlam ve yönlendirmeyi ortaya koyacak biçimde kullanılması örnek olarak gösterilebilir. 

 Karakter temelli Antropomorfik biçim: Sosyal roller, kişilik özellikleri ve işlevler olarak tanımlanmaktadır. 
Cansız varlıklarda insanların kim olduklarıyla ilgili alışkanlık ve özelliklerin bulunması buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

 Farkındalık Temelli Antropomorfik Biçim: İnsanların sorgulama ve düşünme yeteneklerinin taklit edilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Bu insan olmanın sosyal niteliklerini de ifade etmektedir. Yapay zeka ve robotik 
uygulamalar alanında uyum sağlama, öğrenme, sosyal etkileşimde bulunma ve akıl yürütme gibi yetenekler 
buna örnek olarak gösterilebilir.  

 

Antropomorfik Motivasyonlar 

Epley, Waytz & Cacioppo (2007) üç motive edici unsurun tüketicilerin antropomorfizasyonunu artırdığını 
veya azalttığını belirtmişlerdir. Bunlar, sosyal motivasyon, etki motivasyonu ve psikolojik motivasyondur 
(Deligöz & Ünal, 2021: 233-234); 

 Sosyallik motivasyon, insani bir ihtiyaç olarak diğer insanlarla sosyal ilişkiler kurma arzusuna 
dayanmaktadır. İnsanlar sosyal ilişkilerden mahrum kalırlarsa, robotlar gibi insan olmayan varlıkları bile 
antropomorfize etme eğilimindedirler. Bu eğilim, sosyal destek eksikliğini ve yalnızlık duygularını telafi 
etmektedir. 

 Etkili motivasyon, insanların çevrelerini anlama, tahmin etme ve kontrol etme arzusunun bir sonucudur. 
İnsanlar günlük yaşamlarında çoğu zaman belirsizlikten kaçınmak ve planlı bir şekilde yaşamlarına devam 
etmek istemektedirler. Etkileyen motivasyon bu konuda antropomorfizmi desteklemektedir. Çünkü insanlar 
cansız varlıklara anlam vererek çevrelerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırabilmektedirler. İnsanlar cansız 
varlıklar veya nesnelerle ilgili her şeye kolayca erişebilmekte ve bunlar üzerinde kontrol duygusuna sahip 
olabilmektedirler. Bu şekilde, antropomorfizm, insanların çevrelerini tahmin etme ve kontrol etme 
ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. İnsanlar yaşamları boyunca edindikleri bilgileri 
yorumlamak için davranışsal gözlemler, sezgisel çıkarımlar ve sözlü raporlar kullanmaktadırlar. Dolayısıyla 
insanların cansız varlıklar ve olaylarla ilgili çıkarımları, yalnızca eylemlerinin sonucu değildir. İnsanlar, 
bitkiler, hayvanlar ve cansız varlıklar hakkında çıkarımlarda bulunurken cansız varlıkları gözlemler, cansız 
varlıklar hakkında algısal çıkarımlarda bulunur ve son olarak cansız varlıklarla ilgili diğer bilgilerden 
yararlanmaktadırlar. 

 Psikolojik motivasyon, insanların antropomorfizm eğilimlerindeki cansız varlıklar veya nesneler hakkında 
bilgileri içermektedir. Bu bilgi, insan biçimlendirilmiş varlık hakkındaki gözlemler, sezgisel çıkarımlar ve 
diğer bilgilerden oluşmaktadır.  
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Marka Antropomorfizmi 

Kasıtlı pazarlama çabaları, insanbiçimciliği veya insan benzeri özelliklerin veya zihinsel durumların insan 
olmayan aracılara ve nesnelere atfedilmesini özellikle modern pazarda yaygın hale getirmiştir. Ürün 
tasarımcıları ve marka yöneticileri genellikle, bir ürünün görsel özellikleri gibi yüze benzeyen araba ızgaraları 
veya marka maskotları aracılığıyla, müşterileri ürünlerini ve markalarını insani olarak görmeye teşvik 
etmektedirler. Dijital ortamlarda, makine öğrenimi ve yapay zekadaki ilerlemeler, insan benzeri kendi kendini 
süren arabalardan, insan adları ve konuşma kalıplarına sahip sesle etkinleştirilen sanal asistanlara kadar gelişim 
göstermiştir. “İnsanlaştırılmış” ürünlerin ve markaların, daha kişisel bir tüketiciyi teşvik ettikleri için uzun 
vadeli iş başarısı elde etme olasılıkları daha yüksektir (Crolic ve diğerleri, 2022: 133). 

Marka antropomorfizmi, müşterilerin, bir markanın içerdiği özellikler aracılığı ile insan olmayan bir nesneyi 
görme ve tanımlama, motive etme, hedefleme ve genel olarak insanlar gibi duygulara sahip olma eğilimleri 
olarak tanımlanmaktadır. Antropomorfizm, bir bireyi markalı bir ürünle tanımlama potansiyeline sahiptir. 
Tüketiciler, daha güçlü duygusal bağları olan nesneleri tanımlama eğilimindedir. Antropomorfizm markası, 
tüketici-marka özdeşleşmesi için birincil itici güçlerden biri olarak algılanmaktadır (Masnita, Reskasugih, & 
Rasyawal, 2020: 1690). 

Marka antropomorfizmi, bir markayı insan olarak algılamakla ilgilidir. “Tüketiciler tarafından sosyal bağların 
önde gelen üyeleri olarak hareket edebilen çeşitli duygu durumları, zihin, ruh ve bilinçli davranışlara sahip 
gerçek insanlar olarak algılanan markalar” olarak tanımlanmaktadır. Marka antropomorfizmi, tüketicileri ve 
markaları etkileyen hayati bir bilişsel süreç olarak kabul edilmektedir. Antropomorfize edilmiş markalar, ilgili 
bir tüketici tabanını cezbedebilmektedir (Ali ve diğerleri, 2020: 4). 

Markaların görünen unsurları olarak marka maskotlarını, hayvanlarını ve simgelerini, Lacoste’nin timsah 
simgesi, Coca-Cola’nın sevimli kutup ayıları ve Andrex köpek yavrusunu hemen hemen her yerde görmek 
mümkündür. Bunların görünen özelliklerinin yanı sıra insani özellikleri ön plana çıkartan soyut niteliklerden 
de etkilenen tüketiciler, işletmelerin önemli iletişim stratejilerinin bir parçası konumundadırlar. Marka 
antropomorfizm iki durumdan meydana gelmektedir. Bunlardan birincisi çizimsel görsellerin insansı 
özelliklerle bilişsel ilişkilerin yaratılabilmesi için kullanıldığı durumlardır. Bu duruma tüketicilerin 
beklentilerinin karşılanması vasıtasıyla bir markanın güvenilir olarak algılanması örnek olarak gösterilebilir. 
İkincisi ise tüketiciler açısından bir markanın insanmışçasına algılanmasına neden olan durumlardır.  Bu 
duruma bir markanın insansı bir zihne sahipmiş gibi algılanması örnek olarak gösterilebilir (Köse & 
Çolakoğlu, 2021: 29). 

Antropomorfize edilmiş bir marka, duyuları, hedefleri, zihniyeti, öfkesi ve hatta güç için iştahı olan elle tutulur 
bir varlıktır. Antropomorfize edilmiş markalar “çeşitli duygusal durumlar, zihin, ruh ve bilinçli davranışlara” 
sahiptirler. Bu nitelikteki marka antropomorfizminde tüketici, markayı derin bir özen ve ilgi kapasitesine sahip 
olarak görmeye başlamaktadır. Bunu başarabilen markalar, tüketicilerin kişilerarası ilişkileri ile markalarla 
olan ilişkileri arasında gerçek karşılaştırmalar yapmalarını çok daha kolay hale getirebilmektedirler. İnsanlarda 
olduğu gibi, tüketicilerin de markalarla ilişki kurdukları ve değerlendirme yaptıkları ortaya çıkmıştır. Marka 
yöneticilerinin de bunu aktif olarak yönetmeleri gerekmektedir (Portal, Abratt, & Bendixen, 2018: 2). 

 

Antropomorfizmin Markalara Olan Avantajları 

Antropomorfizm sayesinde bir markanın kişiliğinin anlaşılması, bir markaya karşı pozitif duygusal tepkilerin 
artması ve markanın ürününün beğenilmesi gibi olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra bir 
marka ya da ürün ile negatif insani özellikler bütünleştirildiği takdirde kişiselleştirilen reklamlara karşı 
psikolojik direnç, daha az elverişli ürün değerlendirmeleri gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir 
(Eroğlu, Çolakoğlu, & Köse, 2020: 707). Markaların antropomorfizmden faydalandıklarında elde edecekleri 
avantajlar arasında  aşağıda yer alan faktörler sıralanabilir (Tunçer, 2019: 64-65); 

 Antropomorfik tasarımların her yaş grubundaki ve her dönemdeki insanların dikkatlerini üzerine 
çekebilmektedir. Markaların reklam faaliyetlerinde hayvanları kullanmaları bir yaş grubu ya da insan 
tipolojisi ile sınırlı olmamaktadır. Her nitelikten ve yaş grubundan tüketicilere dokunabilmek adına 
reklamlarda hayvan figürleri kullanılabilmektedir. 
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 Antropomorfizm markaya yönelik olumlu tutumları desteklemekte ve tüketicilerin algılarını arzu edilen 
şekilde etkilemeye yardımcı olmaktadır. Antropomorfik marka sunumu olumlu tutumları teşvik etmekte ve 
tüketicileri yönlendirmektedir. Gerçekleştirilen psikolojik araştırmalara göre bir kişiliğe sahip olan 
markalarla insanlar arkadaşlık bağı kurabilmektedirler. Marka kişiliği işletmeleri rakiplerinden 
farklılaştırabilmektedir. Marka kişiliği aynı zamanda antropomorfizmin bir örneği olarak görülmektedir. 

 Antropomorfik sunucular insanlarda güven duygusu oluşturmaktadır. Güven, antropomorfize edilen 
markaların tüketicileri anladığını, iyi niyetle ve ahlaki davranışlara uygun davranıldığını ve markanın 
tüketicinin faydasına olacak şekilde sunulduğunu ima etmektedir. Arabalara olan güvenirliliğin yüksek 
oluşunda otomobili kullanan bireylerden daha insancıl (otomatik pilot, akıllı park vb.) ve daha dikkatli 
algılamaları örnek olarak gösterilebilir.  

 

Marka Güveni ve Antropomorfizm 

Marka güvenini, markanın müşteriyi memnun etmek için güvenilir ve sorumlu kalacağı algısına dayalı olarak 
bir marka ile etkileşime girerken kendini güvende hissetme durumu olarak tanımlanabilir. Marka güveni, bir 
markanın tutarlı, yetkin ve güvenilir belirli özelliklere sahip olduğuna dair inançlara dayanan algılar ve 
beklentiler olarak tanımlanabilir. Marka güveni, müşteri için risk oluşturan durumlarda markanın 
güvenilirliğine ve niyetine ilişkin kendinden emin beklentileri içermektedir. Sonuç olarak, bir markaya 
duyulan yüksek düzeyde güven, müşterilerin algılanan riski azaltmakta ve markanın tekrar satın alınmasını 
kolaylaştırmaktadır. Marka güveni tüketici bağlılığını ve sadakatini arttırmaktır (Shin ve diğerleri, 2019: 2-3). 

İnsanlar genellikle, güvenilen kişinin niteliklerine veya özelliklerine ilişkin bilişsel algıları nedeniyle 
başkalarına güvenmektedirler. Birine davranışsal olarak güvenebilmek için, kişinin bu özellikleri kendine 
faydalı olarak algılaması gerekmektedir. Yani bu özelliklerin kendi çıkarına hareket etmeye istekli ve yetenekli 
oldukları anlamına gelmektedir. Buradan hareketle bir marka ahlaki erdem, düşünce ve duygulara sahip insan 
benzeri bir varlık olarak algılandığında, tüketicilerin kendilerini daha güvende hissettikleri ve markanın 
kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları söylenebilir (Golossenko, Pillai, & Aroean, 2020, s. 13). 

Antropomorfik ilişkiler bireylerin bir markayla ilgili olarak bilgi arama, kendilerini markaya yönelik daha 
yakın hissetme ve markaya daha çok ilgi göstermelerine neden olmaktadır. Bu doğrultuda tüketiciler marka ile 
aralarında bağlılıklarını ve bağlantılarını güçlendirmektedirler. Bunun sonucu olarak da marka güveni ve 
marka aşkı oluşmasıyla birlikte tüketiciler ile marka arasındaki ilişki canlanmaktadır (Köse & Çolakoğlu, 
2021: 28). 

Antropomorfik marka unsurları tüketicilerin markaya yönelik güvenlerini, tutumlarını ve özel bir fiyattan satın 
alma istekliliklerini pozitif yönde etkilemektedir. Buradan hareketle bu durum tüketici ile marka arasındaki 
ilişkileri daha çok kuvvetlendirmektedir. Ayrıca antropomorfik marka unsurlarının marka mesajlarında 
kullanılması tüketicilerin hafızalarında kalıcı bir marka kimliğinin oluşmasına olanak sağlayarak ürüne yönelik 
satın alma niyetini etkilemektedir (Özer & Uğurhan, 2019: 339). 

 

Marka Aşkı ve Antropomorfizm 

Marka aşkı, "memnun tüketiciler ve markaları arasında karşılıklı, dinamik, çok yönlü ve amaçlı bir ilişki" veya 
"memnun bir tüketicinin markaya duyduğu tutkulu duygusal bağlılık derecesi" olarak tanımlanabilir (Merdin, 
2013: 2). Marka kullanıldığı zaman tatmin edici olabilmektedir. Ancak aşk söz konusu olduğunda müşteri ile 
marka arasında uzun süreli bir etkileşim söz konusu olmaktadır. Müşteriler sevdikleri markaları ile güçlü bir 
etkileşim içindedirler. Marka aşkı, makro boyutlar olarak adlandırılan ve çeşitli boyutları da içeren sevgi ve 
tutkuyu içeren çok boyutlu bir kavramdır. Literatürde tutum gücü, algılanan işlevsel kalite, sevgi ve olumlu 
duygular, uzun süreli kullanım, marka sadakati, ağızdan ağıza pazarlama, memnuniyet gibi marka aşkı 
kavramıyla ilişkilendirilebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Araştırmalar, marka aşkı ile antropomorfizm 
arasında güçlü bir ilişki olduğunu kanıtlamıştır. Marka aşkı, davranışsal niyetin oluşumunda güçlü bir 
öncüldür. Tüketicilerin markaları hakkında yakınlık duygusu hissetmektedirler ve yaşanan olumlu deneyimler 
marka sevgisini geliştirebilmektedir. Tüketicilerin bir markayla kurabilecekleri en güçlü ilişkiye marka aşkı 
denilmektedir (Bozbay, Karami, & Arghashi, 2018: 3). 
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Antropomorfize edilmiş markalar "tüketiciler tarafından çeşitli duygusal durumlara, zihinlere, ruhlara ve 
bilinçli davranışlara sahip, sosyal bağların önde gelen üyeleri olarak hareket edebilen gerçek insanlar olarak 
algılanan markalar" olarak görülmektedir. İki varlık arasında derin duygusal duygular içeren güçlü bir bağ 
olduğundan ve aşk duygusunun en yüksek ve en yoğun biçimi olduğundan, marka antropomorfizmi 
kavramının marka aşkı kavramıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Antropomorfizm ile marka aşkı arasında 
nedensel bir ilişki de tespit edilmiştir. Markaları antropomorfize ederek, böylece insan olmayan bu varlıkları 
insan kategorisine sınıflandırarak, insanların bunları daha olumlu değerlendirmeye, makul ilişki ortakları 
olarak tanımlamaya ve kendi benliklerine entegre etme eğiliminde olduğu ve bu durumun da marka aşkını 
teşvik ettiği düşünülmektedir (Stresewski, 2016: 10). 

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlere sevgi gibi duygularla yaklaşır ve hatta onlara aşk gibi daha yoğun 
duygularla bağlanırlar. İnsanların ürünlere duygusal yönden anlam yüklemeleri bir anlamda onları insan yerine 
koymaları anlamına gelebilmektedir. İnsan biçimsellik, markalarda kullanıldığı zaman tüketicinin markaya 
karşı pozitif ve negatif hislere sahip olmasını sağlamaktadır. Pozitif hislerden en çok marka sevgisine ya da 
aşkına yol açtığı düşünülmektedir (Aydın & Ünal, 2019: 1-3). 

 

Marka Antropomorfizmin Tüketici Satın Alma Karar Alma Sürecine Etkisi 

Antropomorfizm genellikle insanları antropomorfize edilmiş nesnelere daha bağlı hissettirmektedir. 
Kullanıcıların daha ilgili hissetmelerini sağlamakta, ilginç etkileşimler üretmekte ve tüketicilerin karar verme 
davranışlarını etkilemektedir. Araştırmalar, tüketicilerin ürünlerin insani özellikler sergilediklerinde daha 
güvenilir bulduklarını göstermiştir. Bu nedenle, ürünlere genellikle onları daha sevimli ve sevilebilir kılmak 
için insani özellikler verilirken, insan benzeri özelliklere sahip marka karakterleri bu markaların 
antropomorfizmini artırmada kullanılmaktadır (Han, 2020: 3). 

Bir arabanın ızgarasında belirgin bir gülümseme gibi bir ürünün antropomorfik görünümü, o üründen daha 
fazla hoşlanmaya yol açmakta, ürünü değiştirme arzusunu azaltmakta ve tüketicilerin risk algısını 
etkilemektedir. Araştırmacılar, insan benzeri fiziksel özelliklere sahip ürünler sunmanın tüketicilerin olumlu 
tepkisine yol açtığını belirtmektedirler. Önceki araştırmalar ayrıca, bir ürünü insan davranışıyla temsil eden 
basılı bir reklamdaki resimlerin antropomorfizmi tetikleyebileceğini ve artan marka beğenisine yol 
açabileceğini belirtmektedirler (Laksmidewi, Susianto, & Afiff, 2017: 5). 

Tüketici karar verme süreci beş aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada sorun ya da problem belirlenmektedir. 
Tüketiciler bu aşamada gereksinimlerinin ne olduğunu tanımlamaktadırlar. İkinci aşamada bilgi ve seçenekler 
aranmaktadır. Bu aşamada tüketiciler gereksinimlerinin tam olarak ne olduğu konusunda güçlü bir şekilde 
kendilerini motive ettikten sonra bilgi araştırmasına başlamaktadırlar. Bu araştırmalar tüketicilerin 
gereksinimlerine bağlı olarak bazen uzun bazen de kısa olabilmektedir. Üçüncü aşamada seçenekler 
değerlendirilmektedir. Bu aşamada tüketiciler gereksinimlerini belirleyip araştırma yaptıktan sonra 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alternatifleri değerlendirmektedirler. Dördüncü aşamada tüketiciler bir seçim 
yapmakta ve satın alma kararı vermektedirler. Bu aşamada tüketiciler alternatifleri değerlendirdikten sonra 
kendilerine en uygun olan ürünü seçmektedirler ve satın alma davranışı göstermektedirler. Beşinci ve son 
aşamada ise tüketiciler satış esnasında ve sonrasında bir değerlendirmede bulunmaktadırlar (Tığlı & Yalçın, 
2017: 55). Bu aşamada satın alam sonrası davranış ortaya çıkmakta ve bu sayede tüketici satın alma 
davranışının geneli hakkında daha belirgin bir görüş elde edilebilmektedir (Özcan, 2010: 37). 

Önceki araştırmalara göre, satın alma karar verme sürecinde antropomorfizmin tüketici davranışı üzerindeki 
en önemli etkilerinden biri, tüketicinin dikkatini ürünün kalitesinden uzaklaştırmasıdır. Teknolojinin kalitesi, 
performansı, çalışma hızı, verimlilik, genellikle satın alma karar verme sürecinde müşteri tarafından dikkate 
alınan temel parametrelerdir. Bununla birlikte, insanlaştırılmış teknolojilerin antropomorfik etkisi, tüketicinin 
dikkatini ürünün kalitesinden uzaklaştırmakta ve müşterinin teknolojinin kalitesine yönelik beklentilerini 
azaltmaktadır. Canlı ve canlı olmayan nesneler farklı şekilde algılanmaktadır. İşin hızı, kapasitesi ve 
performans kalitesi gibi teknolojinin niteliksel özelliklerini ancak bu nesneyi canlı olarak kabul edersek 
dikkate alma eğilimi gösterilebilmektedir. Ancak “canlı” bir nesne gibi görünen ve davranan ürün veya 
teknolojiyi gören insanlar onu farklı değerlendirmeye başlamaktadır. Bu “canlı” failleri, cansız nesnelere karşı 
yaptıkları gibi kalite ve performans işlevlerine karşı aynı seviyede bir tutsaklıkla değerlendirmemektedirler. 
Antropomorfik bu sayede ürün göz önüne alındığında önemli hale gelen bilgileri değiştirebilmektedir. Ürünün 
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algılanan kalite ve performans işlevleri yerine tüketiciler, genellikle kişilerarası sosyal insan ilişkilerinde daha 
önemli olan diğer "daha insani" faktörleri dikkate almaya başlayabilmektedirler (Mazurova, 2018: 8). 

Günümüzde marka antropomorfizmi yaygın olarak kullanılan bir pazarlama stratejisidir ve çoğu ampirik 
araştırma, antropomorfik ürünlerin ve reklamların tüketicilerin tutumları ve değerlendirmeleri üzerinde olumlu 
etkileri olduğunu göstermiştir. Marka antropomorfizmi, tüketicinin, etkin motivasyonunu zenginleştiren insan 
dışı faktörleri doğru bir şekilde anlamasına, kontrol etmesine ve tahmin etmesine yardımcı olabilmektedir ve 
böylece ürün değerlendirmesini iyileştirebilmektedir. Müşteriler, markalarla etkileşime girerken onlarla 
işlevsel ilişkiler kurar ve geliştirmektedirler. Bu konu müşterilerin markaya yönelik görüş ve tercihlerini 
etkilemektedir. Müşteriler markayı antropomorfize etmekte ve onunla kişiler arası bir ilişki gibi iletişim 
kurmaktadırlar (Rouholamin ve diğerleri, 2022: 66-67). 

 

SONUÇ 

Antropomorfizm genellikle insanları antropomorfize edilmiş nesnelere daha bağlı hissettirmektedir. 
Kullanıcıların daha ilgili hissetmelerini sağlamakta, ilginç etkileşimler üretmekte ve tüketicilerin karar verme 
davranışlarını etkilemektedir. 

Tüketici karar verme süreci beş aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada sorun ya da problem belirlenmektedir. 
İkinci aşamada bilgi ve seçenekler aranmaktadır. Üçüncü aşamada seçenekler değerlendirilmektedir. 
Dördüncü aşamada tüketiciler bir seçim yapmakta ve satın alma kararı vermektedirler. Beşinci ve son aşamada 
ise tüketiciler satış esnasında ve sonrasında bir değerlendirmede bulunmaktadırlar. Bu aşamada satın alam 
sonrası davranış ortaya çıkmakta ve bu sayede tüketici satın alma davranışının geneli hakkında daha belirgin 
bir görüş elde edilebilmektedir.  

Piyasalarda birçok marka birbirleriyle kıyasıya rekabet içerisindedirler. Bu rekabet içinde tüm markalar hedef 
kitlelerindeki tüketicilerin kendilerini tercih etmelerini istemektedirler. Antropomorfizmi markalarında 
kullanan işletmeler tüketicilerin satın alma kararı verme süreçlerinde diğer markalardan bir adım öne 
geçebilmektedirler. Marka antropomorfizmi, tüketicilerin bir ürün ya da marka değerlendirmesi süreçlerinde 
pozitif etkileri olmaktadır. Marka antropomorfizmi, tüketicinin, etkin motivasyonunu zenginleştiren insan dışı 
faktörleri doğru bir şekilde anlamasına, kontrol etmesine ve tahmin etmesine yardımcı olabilmektedir ve 
böylece ürün değerlendirmesini iyileştirebilmektedir. Markaya karşı olumlu tutum sergilemektedirler. Marka 
ile tüketici antropomorfizm sayesinde birbirleriyle özdeşleşmektedirler. Antropomorfizm markayı diğer rakip 
normal markalarla değiştirme niyetleri azalmaktadır.   

Satın alma karar verme sürecinde antropomorfizmin tüketici davranışı üzerindeki en önemli etkilerinden birisi 
de tüketicinin dikkatini ürünün kalitesinden uzaklaştırmasıdır. Diğer ifade ile tüketicilerin dikkati ürünün 
kalitesinden daha çok markanın insancılığına yöneliktir. Tüketiciler antropomorfizm markaları alternatif 
markalarla değerlendirirken antropomorfizm markaya olumlu yaklaşmaları, olumlu tutum sergilemeleri, 
ödeşmeleri, marka aşkı hissetmeleri, markaya güvenmeleri ve markaya karşı bağlı hissetmeleri sonucunda 
antropomorfizm tüketici satın alam kararı verirken etkili olmaktadır.  
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ÖZET 

İyi bir lider tarafından yönetilen işletmelerin günümüz rekabet koşullarında varlığını sürdürmeleri ve 
gelişmeleri büyük önem taşımaktadır. Rekabet ortamından güçlenerek çıkmak ve çalışanların da mutlu bir lider 
ve ekibi tarafından yönetiliyor olmanın mutluluğunu yaşamaları örgütün başarısı için gerekli olan en önemli 
etmenlerin başında gelmektedir. 

İşletmelerin başarılarında liderin önemi kadar lider ile çalışan takım arkadaşlarının da yaptıkları işten mutluluk 
duymaları ve lidere inanmaları gerekmektedir.  Ancak bu sayede başarı elde edilebilir. Bunun için de liderin 
takım arkadaşları üzerinde etkili olması gerekir. Lider, takımı üzerinde etkili olabildiği kadar örgütü hedefleri 
doğrultusunda yönlendirebilir. Bu sayede tüm örgüt aynı hedefe tek kişi imiş gibi varmak için çalışır ve örgütün 
tüm kapasitesi doğru biçimde kullanılmış olur. 

Lider mutlaka örgüt ve çalışanlar üzerinde etkili olacaktır. Bu çalışmada önce konunun teorik temeli anlatılarak 
liderlik kavramı ve liderlik çeşitlerinden bahsedilmiş daha sonra liderin örgüt üzerindeki etkisi ve bu etkinin 
örgüt başarısına katkısı araştırılmıştır. Bunun için kalitatif çalışma yapılarak bu alanda yapılmış yayınlar ve 
deneysel veriler incelenerek çıkarım elde edilip birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: liderlik, liderlik Türleri, liderin örgüt ve çalışan karakteristikleri üzerindeki etkisi. 

 

ABSTRACT 

İt is very important for a business being managed by a very smart leader and his/her team in today’s changind 
and developing fierce competetion atmospher. A leader and his leadership stiyle he implemented and the way 
he managed, has its own importance also. Also, for followers, working with and under such a leader makes 
them very happy which effects organisations performances in positive way. That is one of the most important 
elements affecting organisation”s performance. 

Leader”s performance directly effects business’ performance. Furthermore, follower’s performance also 
makes positive contribution to the business’ performance. That is why one more important factor comes out 
to be taken into consideration that is the happiness of followers. Successful results come only together with 
the contribution of follwers. To get the contribution of follwers, leader must be effective on their happiness, 
the way of working and characteristics etc. 

İn tihis study, theoritical basis of leadeship traits and leadership styles has been discussed. Since we discussed 
and studied the theoritical basis of subjects, published researches and articles has been scanned. The outcomes 
attributed from these articles was blended and results and experienced outcomes has been critisized. This is a 
qualitative study and therefore results are qualitatve. The results obtained has been assesed, evaluated and 
interpreted. Outcomes has been discussed and offers was developed. 

Keywords: Leadership, Leadership Types, effect of leader on organization and follower charactersitics 

 

1. GİRİŞ 

Hayatın her alanında yaşanan değşimler sancılı olmuştur bundan sonra da sancılı olacaktır. Işletmelerde 
yaşanan değişimler de beklendiği gibi sancılı olmaktadır. Çünkü çalışanlar ilk önce kurulu düzenlerinin 
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bozulmasından pozisyonlarının değişmesinden, bir takım görevlerinin ellerinden alınmasından veya 
kendilerine yük olarak gördükleri yeni görevlerin yüklenmesinden endişe edeceklerdir. Hatta 
pozisyonlarınıve/veya işlerini kaybetmekten endişe ettikleri için değişime karşı direnç gösterirler. Değişimin 
başarısızlığa uğramasına çalışırlar. “Orgnizasyonel değişim, özellikler planlanmamış değişimler bir çok 
problemler yaratabilir ve belirsizliğe doğru götürebilir. Bu süreçte örgütsel değişime karşı gelişen direnç 
değişimin başarıya ulaşmasını engelleyebilir” (Kozcu & Özmen, 2021, p17).  

Örgütsel değişimi planlayan ve gerçekleştirecek olan liderliğin iki elinde iki hüner veya çift yeteneklilik olarak 
bilinen Ambidexterity yeteneğine sahip olması gerekir. Bir yandan elinde var olan kaynakları en ideal şekilde 
değerlendirip diğer yandan ise stratejik değişimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu iki ve birbirinden uzak 
uzak noktayı birleştirip bir uyum sağlamak yönetimin, dolayısıyla liderliğin yeteneğine bağlı olarak stratejik 
değişimin başarısını etkilyecek en önemli faktördür. Eğer uyum sağlanamazsa değişim doğal olarak başarıya 
uğrayacak ya da çok sancılı gerçekleşecektir. “örgütler için var olan ve yeni kaynakları başarılı bir biçimde 
kullanabilmek önemlidir. Yeni teknolojileri uygulayabilmek ve yeni pazarlara girebilmek için bunun yapılması 
gereklidir. Diğer yandan, var olan yeteneklerin etkin kullanımı var olan pazarlarda rekabet edebilmek için 
önem taşımaktadır. Uzun vadede bir örgütün performansı yeni yeteneklerin keşfedilip örgüte kazandırılması 
ile var olan yeteneklerin dengeli bir şekilde stabil olarak kullanılmasına bağlıdır” (Kozcu & Özmen, 2021, 
p17). Çift elli yönetim (var olan ile yeni yetenklerin birlikte istihdamını sağlama) yenilikleri araştırma ile var 
olandan en iyi biçimde yararlanmanın birleşimidir” (Kozcu & Özmen, 2021, p17).  

Örgütün kültür yapısı, içinde bulunduğu toplumun kültürel yaşantısını yansıtır. Dolayısıyla her toplum o örgüt 
için kültürel çevredir. Örgüt çevresinden izole olarak yaşayamaz mutlaka etkilenir. Bu durumda stratejik 
planlmayı yapan liderlik ile bu planı yürüten yönetimin stratejilerini oluşturma ve yürütme aşamasında kültürel 
çevreyi dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Aksi durumda uygulama aşamasında büyük çatışmalar 
yaşanabilir ve planlanan değişim stratejisi başarısızlıkla sonuçlanabilir. “Kültür belli bir toplumda kabul edilen 
liderlik prototipi için önemli bir rol oynar. Bir çok bilim adamı belli toplumlarda kültürün liderlik ve astlarının 
kişilik özellikleri ve iş ahlaklarında ana etken olduğunu ifade etmektedirler (Guterman, 2017. P4).  

Toplumun kültürel değerleri ve çalışma normları liderliğin değişimi gerçekleştirmede dikkalice irdelemesi 
gereken etmenlerin başında gelmektedir. Aksi durumda iş yerinde huzursuzluk ve direnç baş gösterebilir. 
Işyerinde mutluluk bozulunca değişimin başarısızlık riski doğal olarak yükselir. “Kültürel değerler ve normlar 
liderliğin tutumunu etkilediği gibi aynı zamanda astların liderlerinin davranışlarını nasıl algılayacakları ve 
uygulamalarını Kabul edecekleri veya red edecekleri konusunda karar vermelerinde etkili olacaktır” 
(Guterman, 2017. P4).  

Işte huzur olarak kısaltılabileceğimiz “İş Yerinde Mutluluk ya da ingilizcedeki karşılığı ile Happyness At Work 
(HAW)” yoğun rekabetin yaşandığı günümüz küresel ekonomi ortamında başarının en önemli faktörü olan 
stratejik değişimlerin başarıya ulaşmasının anahtarını teşkil etmektedir.  

Işletmelerde liderlik veya lider stratejik planları yapar, politikayı belirler. Yönetim veya yöneticiler ise 
belirlenmiş olan politikaları uygulayan ekiptir. Günlük hayatta bu iki birim aynı imiş gibi algılanmaktadır. 
Ancak literatürde lider ile yönetici liderlik ile yönetim birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Bir çok bilim insanı 
bile (alan dışından olan bilim insanları) bu ayrımın farkında değildirler.  

 

“I must confess that I was shocked to discover that Leadership and Management are radically different. I have 
always assumed that they are one and the same thing. I stand at the apex of my research and trace my trail, 
how so different things look! How so mind opening the study has been!” -Billy C. Sichone 

 

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere bir bilim insanı olarak Sichone (2004) liderlik ile yöneticiliğin 
radikal olarak farklı şeyler olduklarını öğrendiğinde şoke olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada liderlik 
kavramı genel anlamda, ilham verici liderlik kavramı da özel anlamda inceşenerek ilham verici liderlik’in 
örgüt çalışanları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada tartışmaların devam ettiği cinsiyete göre liderlik 
kavramı (gender bias) ya da cinsiyet ayrımı konu dışında bırakılmıştır. Klingborg ve arkadaşları dengenin 
erkekler lehine olduğunu ve “Erkeklerin liderlik pozisyonu elde etme olasılıkları daha yüksektir” (Klingborg 
et al., 2006, p.280) belirtmişlerdir. 
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2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu çalışmada kalitatif bir yaklaşım metodu kabul edilerek pozitif ve rakamsal çıktılardan daha çok araştırma 
sonuçlarına ve yoruma dayalı yöntem kullanılmıştır. Çalışma sürecinde yaptığımız değerlendirmelerin ve 
yorumların kantitatif çalışmalara oranla daha az isabetli olması doğaldır. 

Yoruma ve kalitatif değerlendirmelere dayanan çalışmalarda veriler bilimsel araştırmalarda elde edilen 
sonuçlar gibi kesin ve net değildir. Anket çalışmaları dahi kişinin vereceği cevapları esas aldığı için kişinin 
cevabı kadar tarafsız ve doğru olabilir. Yoruma dayalı yaklaşımlar durumu derinlemesine analiz ederek ya da 
gözlemleyerek değerlendirmeye çalışırlar (Olarewaju & George, 2014, p. 5). Kantitatif analizde özellikle 
bilimsel araştırmalarda veriler tamamen deneklerden elde edilen bulgulara dayandığı için daha güvenilir 
verilerdir. 

Bu çalışmada   ikincil veriler kullanılarak elde edilen sonuçlar tartışılıp sonuç ve öneriler geliştirilmiştir. Bilgi 
ve bulgular bu anlamda değişik kitapların, dergilerin, makalelerin ve raporların araştırılıp incelenmesi ile elde 
edilmiş ve bir araya getirilerek değerlendirilip tanımlayıcı bir sonuca ulaşılmıştır. Veri güvenliği ve bilgi 
değerlendirmesi sonuçları kaynakların güvenirliğine de bağlı olarak değişebilmektedir. Sosyal bilimlerde 
verilerin doğruluğu ya da algılanışı sosyo kültürel çevreye göre de değişiklik göstermesi nedeni ile bir bölgede 
kabul gören bir anlayış başka bir bölgede kabul görmeyebilmektedir. Bu nedenle sonuçlar da bölgeden bölgeye 
değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bu tür araştırmalar belli bir an’ın belli bir keitteki yansımasıdır denilebir. 

 

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Sichone (2004) on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar lider ile yönetici aynı anlamlarda kullanıldığını o 
zamana kadar her yöneticinin kendini lider olarak gördüğünü, ancak 1900’lü yılların başından itibaren 
literatürde lider ile yöneticinin liderlik ile yöneticilik kavramlarının ayrı kullanılmaya başladığını çok sayıda 
araştırmacının liderlik kavramını araştırmaya başlaması sonucu liderlik konusunun araştırmacılar arasında kısa 
sürede ön plana çıktığını ifade etmektedir.  

Araştırma sırasında yayın taraması yaparken teorik inceleme ve ampirik çalışmaların yayınlanmış olduğu dergi 
grubu olarak iki temel esas alınmış kodlama yapılmamıştır. Yani bilim dallarına göre tasnif ve değerlendirme 
yapılmamıştır. Örneğin işletme alanındaki yayınlar ya da insan kaynakları alanında yayınlanan araştırmalar 
gibi tasnifleme yapılmamıştır. Düşünce esasllı yayınlar ile ampirik araştırmalar arasında da bir oranlama ya da 
çaprazlama yapılmamıştır. Ancak uygulamaya dayalı yayınlarda katılımcılığa önem verilmiştir. Lider ve 
follower ya da takipçileri arası etkileşim bazlı araştırma yayınlar ağırlıklı olarak incelenmiştir. Makale 
araştırmasında Google arama motoru kullanılarak elektronik ortamda bulunan yayınlar taranarak 
database’lerden elde edilen makale ve yayınlar kullanılmıştır.  

 

4. KONUNUN TEORİK İNCELEMESİ 

Sichone’un (2004) ifade ettiği gibi liderlik kavramı araştırmacıların ilgisini 1900’lerden itibaren çekmeye 
başlamış ve her geçen gün ilgi artmaktadır. Yüz yıldan fazla bir süredir üzerinde araştırmaların devam ettiği 
lider ve liderlik kavramı çok geniş bir yelpazede tanım aralığı bulmuş ve doğal olarak tek bir tanım üzerinde 
konsensüs sağlamak mümkün olmamıştır.  Liderlik ve lider tanımında yaşanan tanım yelpazesinin genişliği ve 
griftliği sınıflandırmasında da yaşanmaktadır. Hoy & Miskel (2013) “liderlik yaklaşımları ve teorilerinin 
araştırmacılara problematik alanlara odaklanarak yeni düşünme yöntemleri sunmalarına ve liderlerin takip 
edebilecekleri durumlar için karar vermelerine yardımcı olmak için geliştirldiğini “(Mollazadeh et all. 2018. 
P.223) ifade etmektedir. Bu ifadeye göre çok sayıda liderlik yaklaşımının üretilmiş olması doğaldır. Liderlik 
üzerine araştırma yapan bazı araştırmacılar liderliği bir veya birkaç tanım altında ifade etmeden doğrudan 
liderlik yaklaşımlarına ya da liderlik türlerine girmeyi tercih etmektedirler. Aynı familyanın türleri olarak genel 
kapsayıcı bir veya birkaç tanım yapmak yararlı olacaktır.  

 

4.1 Lider ve Liderlik Tanımı 

Günlük hayatımızın her alanında lider ve liderlik ile ilgili tanım ve kavramlara rastlanmaktadır. Lider hayatın 
her alanında bulunmaktadır. Askeri lider, ruhani lider. Siyasi lider, ekonomik lider, toplumlar lider, sporda 
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lider v.s. olmak üzere çok geniş bir yelpazeyi doğal olarak bir tanım altında toplmak mümkün değildir. Liderlik 
türlerini klasifiye etmek lider tanımına oranla göreceli olarak daha kolaydır. Ancak çok sayıda ve farklı liderlik 
tanımları yapılmış olsa da hemen hepsinde ortak olan fikir “kapsadıkları ve liderlerin bireysel ve kollektif 
eforları genel hedeflere ulaşmayı sağlayacakşekilde oluşturduğu sosyal etki sürecidir” (Oreg & Berson, 2019, 
p.2). 

Kısaca lider ingilizce leader kelimesinden dilimize geçmiş olup önder önderlik eden önde olan takip edilen 
anlamlarına gelmektedir. Ancak literatürde lider pocztowski (2003)’e göre örgütün hedeflerine ulaşmada 
kendilerini gönüllü olarak angaje etmelerini sağlayacak şekilde etkileme sürecidir (Schuetz. 2016. P. 77).  
Shockley-Zalabak (2006) liderliğin iletişim yoluyla gerçekleştiğini belirtmiştir. Shockley-Zalabak liderler 
hangi değişikliklerin gerektiği konusunda iletişim kurar, niyetlerinin ne olduğunu açıklar ve onları gerçeğe 
dönüştürür. Birlikte eni stratejiler önerir ve bu yeni stratejileri uygulayabilmek için hangi aksiyonların alınması 
gerektiği konusunda önerilerde bulunur (Schuetz. 2016. P. 77).   

Sichone (2004) liderlik tanımıyla ilgili olarak dünyada ne kadar liderlik araştırmacısı varsa o kadar liderlik 
tanımı vardır diyerek bu konuda belli bir tanım üzerinde konsensüs sağlamanın zorluğunu ifade etmektedir. 
Sichone kendisi liderlik tanımını şöyle yapmaktadır ki biz de bu tanımı tercih etmekteyiz. Ancak diğer tanımlar 
da eksik ya da yanlış değildir. “Liderlik, başkalarına, onları hedeflere ulaşma yolunda etkileyerek güven tesis 
etme yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Bu, birçok şeyin yanında, diğerlerine meydan okuma güç ve cesaretini 
da kapsar. Onlara cesaret ve güven vermeyi de. Ayrıca liderlik ettiğin hedeflere ulaşmaları için gerekli olan 
donanımları onlara vermeyi de kapsar” (Sichone, 2004, p.10). Lider ise bu aşamadan sonra tanımı gayet kolay 
hale geliyor. Lider, liderlik fonksiyonlarını yerine getiren kişi olarak tanımlanmaktadır.  

Rahmawati (2022) lider ile liderlik arasında farklılık bulunduğunu ifade etmektedir. Bu farklılıklar konumuz 
dışında kalmaktadır.  Peters ve Waterman (1982) “Liderliğin gerçek rolü bir örgütün değerlerini yönetmektir” 
(Rahmawati, 2022. 7) ifadesi ile yönetim yetenekleri ile liderlik yetenekleri arasındaki ilişkiyi 
vurgulamaktadır.  

Liderlik türleri konusunda da genel bir konsensüs bulunmamaktadır. Birçok açılardan değerlendirilmekte 
olduğu için her açıdan bakılınca farklı özelliklere göre sınıflandırma yapılmaktadır. Liderlik hakkındaki 
araştırma konuları liderleri işletme yönetimlerinde çalışanlara ve örgüte liderlik fonksiyonlarını yerine 
getirmeleri sırasında sergiledikleri davranış, stil (tarz) ve karakteristiklerini analiz etmektedirler. Burns (1978) 
liderliği “transaksiyonel ve transformasyonel liderlik stili olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Transaksiyonel 
liderlik tarzını görev odaklı ve hedeflere ulaşmak için çalışanları teşvik edici bir liderlik stili olarak 
düşünürken, transformasyonel liderlik tarzını daha çok talep odaklı ve çalışanların değerlerini ön plana koyan 
bir liderlik tarzı olarak değerlendirmektedir” (Kuang. 2018. P.3). Rosari (2014) çalışmasında Bass, Kotter ve 
Rost’un liderlik tanımlarını mercek altına alıp birbirleri ile karşılaştırmış ve bu üç araştırmacının kendi bakış 
açılarından yaptıkları tanımları detaylı bir şekilde irdelemiştir (Rosari. 2014. P.18-22). 

Liderlik stillerini sınıflandırmada Sichone (2004) da dikkate değer farklı bir yaklaşım uygulayarak liderliği 
otokratik, demokratik temelli, egosentrik ve liberal liderlik olmak üzere dört başlıkta değerlendirmektedir Ona 
göre liderlik total otokratik nokta ile total demokratik nokta arasında değişmektedir. Egosentrik liderler her 
şeyin merkezine kendisini koyarak her şeyin kendisinde toplanmasını ister. Liberal liderler ise tüm okları dışa 
doğru yönlendirerek her şeyin astların tarafından yapılması gerektiğini ve astların işlerini başarı ile yerine 
getireceği varsayımından hareket eder (Sichone, 2004. P.13). 

Liderlik stilleri ve özellikleri hakkında her geçen gün yeni araştırmalar yayınlanmakta ve hepsinde de farklı 
açılardan değerlendirilerek çeşitli liderlik stilleri ortaya atılmaktadır. Ancak çok karşılaşılan liderlik türlerinin 
isimlerini belirtmekte yarar bulunmaktadır. Guterman liderlik stillerini Karizmatik/değer tabanlı liderlik, 
takım merkezli liderlik, self protektif liderlik (korumacı), Humanst (insan odaklı) liderlik, katılımcı liderlik 
ve otonom liderlik olmak üzere altı kategoriye ayrılmaktadır (Guterman, 2017, p.3). Bunların dışında birçok 
araştırmacı liderlik çeşitlerini otokratik liderlik, demokratik liderlik, Laisez-Faire türü liderlik, bürokratik 
liderlik, dönüştürücü liderlik, efektif (etkin) liderlik ve ilham verici liderlik adları altında incelemektedirler. 
Servant Leadership ve Full Range Leadership stilleri de dikkati çekmektedir. Bunların dışında liderlik türleri 
tartışan araştırmacılar da bulunmaktadır.  
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4.2 İlham Verici Liderlik 

İnspirational leadership tartışması transformasyonel (dönüştürücü) liderlik tartışmasından sonra araştırmacılar 
tarafından çokça tartışılmaya başlanmıştır.  “Bi çok firmanın, liderliğin kilit elementini kaçırdığı yeni bir çağda 
yaşamakta ve çalışmaktayız. Bu kilit element ilham vericiliktir.” (Horwitch & Whipple, 2014). “Sadece 
liderlerimizi nasıl geliştireceğiz konusunu düşünmemiz değil bunun yanında gerçek ilham vericilik nedir ve 
liderlik kapasitemizi artırmak için ilham vericiliğin içimizdeki kaynaklarını bulma konusuna odaklanmamız 
gerekir” (Finney,2022, p.4). 

İlham verici liderlik diğer liderlik türleri gibi biraz sanal veya soyut bir ayrımdır. Çünkü her liderlik türünde 
az ya da çok ilham vericilik, etkinlik ve dönüştürücülük bulunmaktadır. Hem her liderlik türünde bulunan ve 
hem de hiçbir liderlik türünde bulunmayan özellik ve yetenekler içermektedir. “Bir kişiyi diğerlerinin ve/veya 
bir örgütün yararına olacak doğrudan veya yetkilendirme yoluyla ilham verebilen veya esinlendirebilme süreci 
ilham verici liderliktir” (Finney. 2022, p.6) ifadesi geniş anlamda ilham verici liderliği tanımlamaktadır. Bu 
tanıma göre herkes ilham verici lider olabilir.  

Finney (2022) liderliğin başarısı için iki kritik faktörün olduğunu, bunlardan birinin karşılıklı güven ve 
ikincisinin ise bir liderin diğerlerine ilham verme yeteneğinin olduğunu belirtmektedir. “Liderlein takımlarına 
yani çalışanlarına mentorluk yapma, koçluk yapma, rehberlik yapma ve kaynak sağlama gibi görevleri 
bulunmaktadır. Lider ayrıca çalışanlarına inisiyatiflerini kullanabilmeleri, yargılarını ve işlerini yerine 
getirebilmeleri için yetkilendirme şartlarını bulması gerekmektedir. Buna karşılık çalışanlarının da lidere 
bağlılıkla ve disiplin içinde hareket etme görevi bulunmaktadır. Bu süreçte karşılıklı güven gerekmektedir. 
Güven iki yönlü bir süreçtir” (Finney, 2022, p.6). Covey (2004) güveni karakter ve uygunluğun bir karışımı 
olarak tanımlamaktadır. 

“Her zaman liderlere ihtiyacımız olacak, ancak günümüz liderleri yorgun iş gücüne her zamankinden daha 
fazla, değişiklik kazandırabilmek için ilham vermek durumundadırlar.” (Finney,4). İlham vermek sözlükte 
şöyle tanımlanmaktadır: “Bazı şeyleri yaratıcı bir şekilde yapabilmek, bazı şeyleri hissedebilmek veya bazı 
şeyleri yapabilmek için mental olarak uyarılmış olma sürecidir. “(Finney,2022, p.4.) 

İlham verici liderlik tanımı şu şekilde yapılabilir: “Eğer sizin aksiyonlarınız daha fazla hayal etme, daha fazla 
öğrenme, daha fazla bir şeyler yapma ve daha fazla olma konusunda başkalarına ilham verebiliyorsa siz bir 
ilham verici lidersiniz” (Finney, p.5). Ancak liderlik kavramının her alanında olduğu gibi ilham verici liderlik 
tanımında da ortak bir tanım etrafında birleşilmiş değildir. 

İlham verici liderliğin diğerlerinden ayıran özelliklerini Horwitch & Whipple şunlar olarak öne çıkarmaktadır:  

-Bireyseldir 

-Dayanıklılık temellidir 

-Deneysel öğrenmeye dayanır 

- Herkes tarafından geliştirilebilir ve geliştirilmelidir. 

-Zamanla yeteneklerin ve becerilerin birikimidir. (Horwitch &Whipple, 2014, 3-5) 

Şüphesiz bu özellikler kesin kurallardır ya da bu özellikler vaşka liderlik türlerinde yoktur gibi bir sav 
bulunmamaktadır. Araştırmacılar tarafından yüzlerce liderlik tanımı yapıldığına göre bu tanımların kesişim 
noktaları, ortak bölgeleri ortak konuları içeriyor olması birbirlerinin alanlarına giriyor olmaları doğaldır. İlham 
verici liderliğin çalışanlardaki yaratıcılığı ortaya çıkarma potansiyeli yüksektir. Çalışanların moral ve 
motivasyon canlı tutulur, her daim enerjiktirler. 

Örgütün gelişmesinde, çalışanlar üzerindeki etkisinden dolayı ilham verici liderlik büyük rol oynamaktadır. 
Finney (2022) ilham verici liderlerin örgütün gelişmesindeki etkisini gelişme ve büyüme için gerekli katalist 
olarak değerlendirmektedir. “Onlar ilham vericiliğin canlandığı pozitif iklim ve kültür yaratırlar. Sonuç verilen 
ilhamın kazandırdığı çeviklik, kıvraklık, yaratıcılık ve yenilik olur. Kıvrak bir örgüt gelişmeye ve büyümeye 
adapte olacaktır” (Finney, 2022, p.8). Finney (2022) “cam göbeği” bölgesindeki örgütlerin ilham verici 
liderliğin sonucu olduğunu ve açık, dürüst risk almayı cesaretlendiren, hataları tolere edebilen, hızlı öğrenen, 
devrimci ve hedef odaklı örgütler oldukalrını ifade etmektedir. “Bu şekildeki iklim yeniliğe ve ilham vericiliğe 
olanak verir. Bu örgütlerde fikirler açıkça paylaşılır, farklılıklara saygı gösterilir ve insanlar takım içinde etkin 
biçimde çalışırlar. Karşılıklı saygı bulunur ve bireyler ile takımlara değer verilir, insanlar örgütün hedefleri 
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doğrultusunda yönlendirirlirler. İlham verici liderlik bunların olması için katalist görevi görür (Finney, 2022, 
p.8). 

Pek çok etkin liderin bir dizi liderlik stilinin özelliklerini kullanmakta ve kendi stillerini mevcut duruma 
uyarladığı görülmektedir. “Goleman’ın araştırması otoriter/vizyoner liderlerin daha ilham verici olduğunu 
göstermektedir. Bu liderlerin vizyoner, motivasyonel oldukları, açık hedefleri ve yüksek standartları oldukları, 
vizyonu belirleyip yerine getirmeleri için çalışanlarını yetkilendirdiklerini göstermiştir. Tarih boyunca 
yenilikçi ve ilham verici liderlerin otoriter/vizyoner liderlik stilinin karakteristik özelliklerini gösterdiklerini 
göstermiş… çalışanların kendi düşündüklerini uygulayabailmelerini sağlayan açık ve net bir çevre 
yaratmışlardır (Finney, 2022, p.8). Finney (2022) İlham vericilik ile Nuerobilim arasında bir ilişki olduğunu 
ifade etmektedir. 

Biraz uçuk gibi görünen ilham verici liderlik daha çok teknoloji yoğun, sürekli farklı ürünler üreten, çok fazla 
çalışanı olmayan işletmeler için daha uygun görünmektedir. Bu özellikleri ile diğer liderlik stillerinden 
ayrışmaktadır. Herkesin kendisini kreatif görmesi farklı ürün çıkarmada başarılı olabilir. Ancak üretilen her 
başarılı ürün ya da fikir tutunamayabilir. Bu da ayrı bir risk oluşturmaktadır.  

 

5. TARTIŞMA: İLHAM VERİCİ LİDERLİĞİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Şüphesiz çalışanlar hem yatay hem de dikey olarak aynı iş yerinde çalıştıkları insanlardan olumlu ya da 
olumsuz olmak üzere iki yönlü etkilenirler. İşitsel ve görsel etkileşim ister işyerinde olsun ister uzak olsun 
yeterki bir şekilde ulaşılabilsin gerçekleşmektedir. Dünya ekonomik ve siyasi sınırların kalkması ile büyük bir 
köy haline gelmiştir. Ekonomik ve kültürel gelişim de mobiliteyi hızlandırmıştır. İster ülke içi ister ülkler arası 
insan hareketliliği oldukça artmıştır. Pandeminin etkisini geride bırakmış ve hızla artmaktadır. Ayrıca medya 
yoluyla etkileşim daha hızlı gerçekleşmektedir.  

Bizim konumuzda etkileşim aynı iş yerinde çalışanlar arasındaki etkileşimin dikey ve tek yönlü olanıdır. Ast 
üst etkisi içinde sadece üst’ün hatta en üst’ün astlarının çalışma düzeni bağlılık, güvenirlilik ve iş görme 
konularındaki etkisi konumuz dahilindedir. Bu etkiyi tam olarak ölçebilmek gerçek koşullar altında mümkün 
değildir. Çünkü tatbikat her zaman gerçeklerden biraz da olsa farklıdır. Gerçekleri tüm yönleri ile ortaya 
çıkarmaz. İnsanlar iş ve yönetimsel endişelerinden dolayı bazen söylemek istediklerini değil söylenmesi 
beklenenleri söyleyebilirler. 

Marturano & Gosling insanların üstlerine karşı tutumlarını “özellikle sosyal güç dengesinin olduğu durumlarda 
insanlar düşündüklerini söylemekte kendilerini özgür hissetmezler” (Marturano & Gosling. 2008. P.3) ifadesi 
ile özetlemektedirler. Astların bu durumda içselleştirdiklerinden olmamakla birlikte liderden etkilenmeleri ve 
hoşlandığı gibi davranmaları doğal olarak değerlendirilmelidir. Lider daima uzaktaki, ulaşılması gereken birisi 
olarak görüldüğü ve algılandığı için çalışanlarını etkilemesi ya da çalışanların liderden doğal yollarla 
etkilenmesi doğaldır. Bu nedenle lider özellikleri toplum için de bir rol model olacak değerleri taşımaktadır. 

Lider çok sevilen kıskanılan ve örnek alınan birisi olmasının yanında çok kızılan ve istenmeyen “bizden uzak 
dursun” denilen birisidir de aynı zamanda. Çünkü lider işletmeyi sürekli değişim halinde tutar ve çalışanlar 
değişime her zaman karşı çıkarlar. Liderin çalışma şekli çalışanların huzurunu ve rahatını kaçırdığı için 
sevilmezler. Çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaratır. İşyerinde huzur bozulursa değişim başarızlığa 
uğrayabilir ve beklenenin aksine sonuçlar doğurabilir. Çalışanlar iş yerine gelirken mutlu oldukları bir yere 
gidiyor olduklarını bilerek güle oynaya isteyerek gitmek isterler. Bu onların işlerini ve işyerlerini sevmelerini 
sağlar. İş verimini artırır absentiizm ve defolu ürün oranını düşürür. Sonuçta işletmeye pozitif katkı sağlar. 

Genel olarak liderin çalışanlar üzerinde pozitif etkisi ne kadar yüksek olursa olsun, işi gereği lider her zaman 
sevilen birisi olamaz. İlham verici lider de bu sevilmezlik etkisini taşımaktadır. Ancak ilham verme yeteneği 
ile kitleleri sevdirmese de harekete geçirebilir. Çünkü değişim sürekli olmalıdır. Kozcu & Özmen’in (2021) 
sözünü ettiği ambidexterity yani çift yeteneklilik burada önem kazanmaktadır. Hem kendisini sevirip 
çalışanları etkileyecek ve değişimin gerekliliğine inandıracak hem de değişimin çalışanlara olan negatif 
etkisini kompanze edecek. Çalışanların fikirlerini ve ne düşündüklerini söyleyebilme konusunda kendilerini 
özgür hissetmeleri liderin onlara ilham verebilme onları harekete geçirebilme yeteneği ile doğrudan ilişkilidir. 
Kendisinde o cesareti bulan çalışanlar işletmeye pozitif katkı sağlarlar. Lider eğer ilham verici, insanları 
coşturucu ve harekete geçirici özelliği olmayan birisi ise çalışanlar tedirgin olurlar, fikirlerini açıklamaktan 
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kaçınmak için çeşitli bahaneler üretirler. “Özellikle yukarıdakilerin işitmekten hoşlanmıyacakları gerçekleri 
söylemekten ne kadar da çok kaçınırız. Konuşmamak için bu konu liderin gündemine getirilecek kadar önemli 
değil ne diye rahatsız edeyim v.s. gibi sonsuz sayıda bahane üretiriz. Çok azımız bunun sebebinin endişe ve 
korku olduğunu kabul ederiz” (Marturano & Gosling. 2008. P.3). 

Liderlerin örgüt ve çalışanlar üzerindeki etkisi şüphesiz tartışılmaz. Örgüt içinde demokratik bir iletişim 
sistemi kurulmamaı durumunda iletim olabilir, iletişim olabilir, bilgiler bir şekilde akışını sürdürür ama gerçek 
bilgiler olmadğı sürece başarı kâğıt üzerinde var görünür, gerçekleri yansıtmaz. Gerçekler farklı sonuçlar verir. 
İlham verici liderlik yeteneğine sahip bir liderin insanlara sağladığı güven ortamı gerçeğin akışını sağlar. Tüm 
liderler çalışanları tarafından başarılı imiş gibi görünse de gerçekler farklı olabilir. “Bain & Company’nin 
yaptığı ve dünya çapında 300 insan kaynakları yöneticisinin katıldığı bir araştırmada tam yarısı liderlik 
uygulamalarının çok etkili olmadığını veya uzun süren bir fayda sağlamadığını belirtmişlerdir” (Horwitch & 
whipple. 2014. P.2).  

 

 Grafik 1. İlham Verici Liderlik Bağlılığı, İş Tatminini ve Verimliliği Artırır 

 

Kaynak: Horwitch & Whipple (2014. P.3) 

 

Yukarıdaki grafikte ilham verici liderliğin çalışanlar üzerindeki etkisinin işe bağlılığı, iş tatminini ve 
verimliliği artırdığı görülmektedir. 

Finney (2022) iyi veya kötü hiçbir liderin izolasyon içinde yaşayamayacağını her liderin örgütün içinde 
bulunduğu iklim ve kültür üzerinde etkisinin olacağını belirterek asıl sorunun “o doyuma ulaşmış bir örgütün 
nasıl görüneceği” olduğudur demektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda mavi bölge olarak adlandırdığı ve 
örgütün “devrimci, gelişmeci ve hedef odaklı” bir yapıya sahip olmasında ilham verici liderliğin kritik öneme 
sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Finney (2022) ilham verici liderliğin ABD elitleri üzerinde yapılan bir araştırmada elde edilen bulgularda öne 
çıkan özelliklerini ve etkileme derecesini şu başlıklar altında özetlemektedir: Derin bir güven duygusu, yüksek 
standartlar, kuvvetli adanmışlık, büyük hedefler ve değerli amaçlar ile yükün paylaşılması (Finney, 2022, 
P.10). İlham verici liderlik türünün takım çalışması, küçük gruplarla çalışma, proje uygulamaları v.s. 
uygulamalarda daha başarılı olduğunu çünkü küçük gruplara ve takımlar gibi homojen gruplara ilham vererek 
ilham vermenin esin kaynağı olmanın daha sürdürülebilir olduğunu yukarıdaki paragrafta ifade etmiştik. HAW 
(İşyerinde Mutluluk veya İşyeri Huzuru) konusunda son zamanlarda özellikle ölçülebilir sonuçlar elde etme 
konusunda çok sayıda araştırma yapılmakta ve “birçok makale liderliğin örgütlerde ve işyerlerinde iyilik ve 
huzur’u (well-Being) teşvik etmeleri konusunda her geçen gün daha fazla dikkati çekmektedir” (Vallina et all. 
2018, p.2).  Bu alan ayrı bir araştırma konusu teşkil etmektedir. 

Lider ile çalışma arkadaşları, takım arkadaşları ya da çalışanlar arasındaki ilişki ve liderin etkisi doğrudan 
örgütün başarısına etki eder. Bu açıdan lider iile çalışanlar arasında güçlü bir etkileşim bulunmaktadır. 
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“Seminal Howtorne deneyleri (1920-1930’lar) pratisyenlerin ve örgütsel araştırmacıların performans ve 
çalışanların mutluluğu ile liderlik türünün karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı (interdependent) olduğu ve 
birbirlerini güçlendirdiği hipotezinden şaşkınlık dercesinde etkilendiklerini göstermiştir” (Vallina et all. 2018, 
p.2). Vallina et all. (2018) buradaki liderlik türlerii arasındaki ayrımı incelemeye almamışlardır. Liderlik 
türlerinin etkisi ayrıca tartışılması gerekir. 

Kuang (2018) örgütsel değişim sürecinde gösterilen direncin düşük tutulmasında ilham verici liderliğin, self-
efficacy (öz yeterlilik) ile işleri kendilerinin yapmasının istendiği çalışanların kendilerine güvenildiğini, 
fikirlerine değer verilmesini görmenin etkili olduğunu ifade etmektedir. Bilim insanları Öz yeterliliğin 
çalışanları daha olumlu bir çalışma tutumuna getirdiği sonuçta bu olumlu tutumun onların davranışlarına, 
performanslarına ve başarılarına olumlu etki yaptığı sonucuna varmışlardır (Kuang, 2018, p. 8). “Örgütsel 
değişim sürecinde çalışanlar negatif çalışma tutumları ve kendilerinin dışında ve uygun olmayan durum nedeni 
ile yeniliklere kolayca direnç gösterebilirler ve kendilerini bu değişimin içende görmek istemezler. 
Çalışanların endişelerini gidermek ve onların değişimi istekli biçimde kucaklamalarını sağlamak için 
yöneticilerin onların pozitif bir kendi kendilerini anlama ve çalışma tutumu geliştirmelerine yardımcı olmaları 
varsayılır (Kuang, 2018, p.8). İlham verici liderlik bu değişimi gerçekleştiren sürecin adıdır.  

 

Resim.1 Örgütün Doyum Noktasına Ulaşma Safhaları 

 

Kaynak: Finney (2022. P7) 

 

İlham verici liderliğin karşılaştığı problemlerin başında otoritenin formal ve görünen kanallarında bir problem, 
zaten var olan belirsizlik nedeni ile anında büyüyebilmektedir” (Vallina et all. 2018, p.2).  bu da örgütte sen 
ve biz ayrımına neden olabilmektedir. Örgüt içinde az da olsa güven kaybı oluşmaya başlayınca sorunnun 
çözülmesi lidere kalmaktadır. Eğer zamanında müdahale edilip güven kaybı onarılmazsa sorun derinleşerek 
büyüyebilir. “Saygı, etkin dinleme yetenekleri ve algısal farklılıklardaki bie eksiklik ciddi iletişim sorunlarına 
neden olabilir” (Vallina et all. 2018, p.2).   

İlham verici liderk daha çok takım çalışmalarında etkili olduğu için takım liderinin rolü de günlük ve duruma 
göre sürekli değişmektedir. Çünkü en önemli özelliklerinden birisi değişimdir. Koşullar anlık değişmekte 
olduğundan uyum sağlaNması gerekmektedir. Bu nedenle “takım liderinin rolü son yıllarda takım 
koordinatörü olmaktan bilgi arayan ve bilgi yaratan yapıya radikal biçimde değişti” (Vallina et all. 2018, p.2).   

Liderin çalışanlar üzerindeki etkisi pozitif veya negatif örgüt iklimi yaratılmasına neden olur. Örgüt iklimi 
örgüt başarısını doğrudan etkiler. “Bir takım (örgüt) için gerçekten değer yaratmak amaçlanıyorsa takım 
üyelerinin gerçekten mutlu, huzurlu ve adanmış olmaları gerekir. Bu nedenle sosyal değer yaratmada ana 
etkenin takım üyelerinin adanmışlığı olduğu düşünülür. Eğer takım elemanları belli bir projede ilgilerini 
kaybederler veya önemini algılayamazlarsa beklendiği gibi performans göstermeyecekler ve işten koptuklarını 
hissetmeye başlayacaklardır. Başarı, takımlar karmaşık sorunları etkin biçimde çözmek ve çıkarılan dersleri, 
öğrenilen tecrübeleri örgütün tamamı ile paylaştıklarında, yakın ve birlikte çalıştıklarında gerçekleşir (Vallina 
et all. 2018, p.2). Haw (işyeri huzuru) işyerinde çalışanların mutluluğu ya da mutsuzluğu dolaylı olarak tabii 
ki örgütün başarısı veya başarısızlığı da liderin astları üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak 
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değerlendirilebilir. Başarı da başarısızlık ta lider ve liderin etkisi ile ilişkilendirilen bir olgu olarak ele 
alınmaktadır. 

 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada liderlik ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin çalışanlar dolayısıyla örgüt ve örgütün başarısı 
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Liderlik ile çalışanın ruhsal yapısı veya diğer paydaşlarıyla 
olan ilişkisine etkisi araştırılmamıştır. Böylece liderin özel olarak da ilham verici liderliğin örgütün çalışma 
ikliminin oluşmasına, başarısına ya da başarısızlığına olan etkisi araştırılmış. Örgütsel değişimin 
gerçekleştirilmesi ve değişimin başarıya ulaşması için ilham verici liderliğin fonksiyonları ve değişime 
çalışanların gösterdiği direnç ve bu direncin hasarsız bir şekilde üstesinden gelinebilmesi için ilham verici 
liderliğin gösterdiği yetenekleri araştırılmıştır.  

Liderlik doğuştan mıdır sonradan öğrenilebilir mi? Sorusu halen tartışılmaya devam etmektedir. “Liderlik 
doğuştan değildir. Sonradan geliştirilebilir. Günümüz yoğun rekabet ortamında çalışanların öğrenmesine ve 
ilham verici yeteneklerini geliştirmelerine yardım eden firma kazanacak ve önde olacaktır” Horwitch & 
Whipple (2014). Ancak şu bilinmelidir ki liderlik örgüt ve çalışanlar üzerinde en etkin faktördür. 

Liderin örgüt ve çalışanlar üzerinde ve onların davranışları ile tutum değiştirmleri konusunda büyük etkisinin 
olduğu görülmüştür. Ancak örgütün içinde bulunduğu iklim ve kültürün de lider üzerinde büyük etkisinin 
olduğu bir gerçektir. Liderlik ve örgüt çalışanları birbirlerinden etkilenerek sorunları en aza indirip işletmenin 
başarısını sürekli kılmalıdırlar. Bunda en büyük rol ilham verici lidere düşmektedir. Guterman (2017) liderlik 
prototipinin, diğer özelliklerin yanında, çalışanları üzerinde etkili olacak ve kabul edilebilecek, arzulanacak ve 
gerekli olduğuna inanılacak bir dizi liderlik özelliği ve davranışlarına sahip olması gerektiğini ifade etmektedir.   

Kouzes & Posner (2003)’in yaptıkları bir araştırmada hiyerarşik bir örgütte astların ve üstlerin birbirlerinden 
beklentilerinin loyalty (tabi olma) olduğunu göstermiştir (Marturano & Gosling, 2017. P3). Burada loyalty’nin 
ne anlama geleceği ya da geldiğini ancak zeki bir ast’ın anlayabileceğini ifade etmektedir ki bu liderliğin etkisi 
açısından sorun çıkarma potansiyeli taşımaktadır. 

Liderlik için yapılabilecek en net tanımlardan birisi de şudur: “Liderlik örgütsel hedefler ile bireysel hedefler 
arasındaki köprüyü şekillendirir ve örgütün başarısının belirlenmesinde kritik öneme sahiptir (Sichone, 2004, 
20). Liderlerin kendilerini haklı ve doğru görme, her zaman en iyisini biliyor olma gibi bir yanılgıya düşmeleri 
örgütün başarısı ve çalışanlar üzerindeki etkisini düşürmesine neden olmaktadır. Places et all. (2018) yaptıkları 
araştırmada liderlerin (bunların içinde ilham verici lider ayrımı yapılmamış) uygun feedback sağlamada %82, 
diğer çalışanları dinleme ve onlarında sürecin içinde olmalarını sağlamada %81, çalışanlara uygun liderlik 
özelliği sergilemede %76, net hedefler ve amaçlar belirlemede %76, çalışanlarını eğitme ve geliştirmede %59 
oranında başarısız olduklarını tespit etmişlerdir.  

Sosyal bilimlerde kesin sonuç veren ölçüm tekniği bulunmamaktadır. Tüm ölçüm modelleri yaklaşık sonuçlar 
ya da yakınsamalı sonuçlar vermektedir. Belli bir anda belli bir kesimin fotoğrafını yansıtmaktadır. Dünyadaki 
kültürel sosyal, ırksal v.s. gibi farklılıklardan dolayı çok temel özellikler hariç diğer davranışlarda dünya 
çapında genel bir sonuç bulmak için tüm dünyayı kapsayan GLOBE türü sosyal araştırmalar gerekmektedir. 
Liderlik için de liderin veya liderliğin örgüt içindeki başarısını ya da çalışanlar üzerindeki pozitif veya negatif 
etkisini değerlendirmek için ancak örgütün overall başarısı ya da başarısızlı üzerinden yorumlayabiliriz. Bazen 
dış koşullar başarıyı ya da başarısızlığı tetikleyerek zorunlu kılabilir. Böyle bir durumda liderliğin başarısını 
ölçmek gerçekten çok zor olmaktadır. Dış etmenlerin ayrıştırılması zor olmaktadır. İlham verici liderliğin 
çalışanlar üzerindeki ektisinin en önemli göstergelerinden birisi de çalışanların değişime yaptıkları gönüllü 
katkı ve ürettikleri önerilerdir. 

Bu çalışmadan net olarak, liderlerin çalışanlar üzerinde büyük etkisi olduğu, bu etkinin liderliğin yanlış 
uygulanmasında örgütü başarısızlığa uğratma riskinin ne derece yüksek olduğu sonucuna varılabilir. O nedenle 
insan ilişkileri en önemli özelliklerinden birisi olan ilham verici liderlik, çalışanları ile olan yakın ve kuvvetli 
bağlarından dolayı onları olumlu yönde etkileyerek gerçek bağlılık ve güven ortamında verimliliği ve 
çalışanların işyerindeki mutluluğunuyani iş ve iş yeri huzurunu artırabilir. İlham verici liderliğin çalışanlar 
üzerindeki etkisini değerlendirmede örgüt çalışanların değişime gönüllü katkısı veya gösterdikleri direnç 
gösterge olarak bakılabilir.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU YÖNETİMİ: SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ISO 
26000:2010 STANDARTININ İNCELENMESİ 

SUSTAINABLE PUBLIC ADMINISTRATION: A REVIEW OF ISO 26000:2010 STANDARD IN 
SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Dr. Öğretim Üyesi Şerafettin ERTEN 

Uşak Üniversitesi, ORCID. 0000-0003-0297-0580 

 

ÖZET 

Sürdürülebilirlik günümüzde hemen her düzeyde ele alınan küresel bir politika haline gelmiştir. Kavram daha 
çok kalkınma ile birlikte ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma kaynakların ve çevrenin korunması ve adil 
kullanımı çerçevesinde sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin uyum içerisinde işletilmesini ifade 
etmektedir. Bu bağlamda bireylerden uluslararası kuruluşlara kadar tüm aktörlere sorumluluklar 
yüklemektedir. Sorumluluk alanlarının başında kurumsal sosyal sorumluluk gelmektedir. Sürdürülebilirlik 
mantığı içerisinde örgütlerin eylem ve işlemlerinin çevre ve toplumda yol açtığı etkilerden sorumlu oldukları 
kabul edilmektedir. Örgütlerden bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmeleri beklenmektedir. Uluslararası 
İstatistik Örgütü konunun önemine istinaden ISO 26000:2010 Standartı’nı geliştirmiştir. Standart bir 
sertifikasyon aracı olmayıp, amacı her türden örgüte sosyal sorumluluk alanında rehberlik etmektir. Standardın 
uygulanması aynı zamanda örgütler açısından uluslararası bir prestij unsuru olarak da kabul edilmektedir. 
Sürdürülebilirlik kamu yönetimleri açısından da vazgeçilmez bir konudur. Sürdürülebilir kamu yönetimi 
yaklaşımı kurumsal yapı ve işleyişte sürdürülebilirlik, kamu politikalarında sürdürülebilirlik ve kamu 
hizmetinde sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel alanın birleşiminden oluşmaktadır. Bu bağlamda kamu 
yönetimleri sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli ve başta gelen aktörü olarak kabul edilmektedir. 
Sürdürülebilir kalkınmayı yürütmek esasen kamu yönetimlerinin görevidir. Bu görevi yerine getirirken eylem 
ve işlemlerinde tüm toplumun çıkarlarını gözetmek durumundadır. Dolayısıyla sosyal sorumluluk alanında da 
başlıca aktör kuşkusuz kamu yönetimleridir. Kamu yönetimleri bu sorumluluğunu çeşitli araç ve yöntemlerle 
yerine getirmekle birlikte ISO 26000:2010 Standartı alternatif bir bakış açısı getirmesi ve uluslararası düzeyde 
kabul edilirliği ile kamu örgütlerinde de kullanılabilecek bir araç olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 
sürdürülebilir kamu yönetimi çerçevesinde kamu yönetimlerinin sosyal sorumluluğu ve bu sorumluluğun 
yerine getirilmesinde ISO 26000:2010 Standartı’nın yeri incelenmeye çalışılmıştır 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kamu yönetimi, Sosyal sorumluluk, ISO 26000:2010 standartı 

 

ABSTRACT  

Today, sustainability has become a global policy that is addressed at almost every level. The concept is mostly 
considered together with development. Sustainable development refers to the operation of social, economic 
and ecological systems in harmony within the scope of the protection and fair use of resources and the 
environment. In this context, it imposes responsibilities on all actors, from individuals to international 
organizations. Corporate social responsibility is one of the leading areas of responsibility. Within the logic of 
sustainability, it is accepted that organizations are responsible for the effects of their actions and operations on 
the environment and society. Organizations are expected to act within the framework of this responsibility. 
The International Statistical Organization has developed the ISO 26000:2010 Standard based on the 
importance of the subject. The standard is not a certification tool, its purpose is to guide all kinds of 
organizations in the field of social responsibility. The implementation of the standard is also accepted as an 
international prestige element for organizations. Sustainability is also an indispensable subject for public 
administrations. Sustainable public administration approach consists of a combination of three basic areas: 
sustainability in institutional structure and operation, sustainability in public policies and sustainability in 
public service. In this context, public administrations are accepted as the most important and leading actor of 
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sustainable development. Performing sustainable development is essentially the duty of public administrations. 
While fulfilling this duty, it has to look after the interests of the whole society in its actions and transactions. 
Therefore, the main actor in the field of social responsibility is undoubtedly public administrations. Although 
public administrations fulfill this responsibility with various tools and methods, ISO 26000: 2010 Standard is 
accepted as a tool that can be used in public organizations as it brings an alternative perspective and is accepted 
at the international level. In this study, the social responsibility of public administrations within the framework 
of sustainable public management and the place of ISO 26000: 2010 Standard in fulfilling this responsibility 
have been tried to be examined. 

Keywords: Sustainable public administration, Social responsibility, ISO 26000:2010 standard 

 

GİRİŞ 

Kıt kaynakların alternatif tercihler arasındaki nasıl dağıtılacağı, bu kaynakların nasıl paylaşılacağı uzun 
süreden bu tarafa, sadece iktisatçıların temel uğraş alanı olarak değil, tüm insanlığın sorunu olarak kabul 
edilmektedir. Kaynakların kontrolsüz ve sorumsuz kullanımı küresel ölçekte ekonomik, sosyal ve ekolojik 
sistemleri olumsuz etkilemekte ve insanoğlunu bir çıkmaza sürüklemektedir. Mevcut durum sadece bu günkü 
nesillerin değil, gelecek nesillerin de çıkarlarını olumsuz etkilemektedir. Sürdürülebilirlik kavramı, belirtilen 
kötü gidişe bir son vermek için ilk önce 70’li yıllarda bilim adamları tarafından dile getirilmiş, ardından 80’li 
yıllarda kalkınma kavramı ile birlikte ele alınarak küresel gündemin başlıca konularından birisi haline gelmiştir 
(Anand ve Sen, 2000; Meadows vd., 1972; United Nations, 2000; World Commission on Environment and 
Development [WCED], 1987). 

Sürdürülebilirlik esas itibariyle insan refahının uzun vadeli sürdürülmesi veya iyileştirilmesi ve doğal 
kaynakların ve çevresel bütünlüğün korunması ile ilgili bir düşünce sistemidir. Sürdürülebilir kalkınma ise bu 
düşünce çerçevesinde şekillenen eylemler bütünüdür. Günümüzde yerelden küresele kadar her düzeyde ve her 
türlü kuruluş tarafından tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir (Leuenberger ve Wakin, 2007). Bu 
noktada örgütler açısından ön plana çıkan kavramlardan birisi de sosyal sorumluluktur. Örgütlerden 
faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma mantığı çerçevesinde planlayarak, hareket etmeleri ve sorumluluk 
almaları beklenmektedir (Bowens, 2011; Parrado ve Löffler, 2010).  Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) bu 
bağlamda kamu, özel ya da kâr amacı gütmeyen tüm örgütlere sosyal sorumluluk konusunda rehber olması 
amacıyla ISO 26000:2010 Standartı’nı uygulamaya koymuştur. Standart uygulamayı kabul eden kuruluşlara 
yükümlülükler getirmemekle birlikte belirli konu ve eylem alanlarında sürdürülebilir kalkınma mantığı 
çerçevesinde uygulamaları gereken ilke ve  esasları göstermektedir (ISO, 2018). 

Sürdürülebilir kalkınmanın başta gelen aktörlerinden birisi de kamu yönetimleridir. Kamu yönetimleri kamu 
mal ve hizmet üreticileri olarak bir taraftan ulusal düzeyde, diğer taraftan da örgüt düzeyinde sürdürülebilirliği 
sağlamak durumundadır. Dolayısıyla sosyal sorumlulukları diğer tüm aktörlerden daha fazladır (Parrado ve 
Löffler, 2010; Powell ve Osborne, 2020). Diğer taraftan Guthrie, Ball ve Farneti’nin de (2010: 450) belirttiği 
gibi 21. yüzyılda kamu kuruluşları için sürdürülebilir yönetim uygulamaları bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Bu bağlamda çalışmada sürdürülebilir kamu yönetimi kavramı çerçevesinde ISO 26000:2010 Standartı 
değerlendirilmeye ve Standartın kamu yönetimlerinin sosyal sorumluluğu için de kullanılabilecek bir araç 
olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Sürdürülebilirlik son yıllarda en yaygın kullanılan ve en moda kavramlardan birisidir. Hemen her şey 
sürdürülebilirlikle ilişkilendirilebilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir 
çevre, sürdürülebilir şehir gibi kavramlar bunların en başında gelmektedir (Scoones, 2007: 589). Kavram ilk 
kez 1713'te Alman ormancı ve bilim adamı Hans Carl von Carlowitz'in “Sylvicultura O Economica” adlı 
eserinde ormanların uzun vadeli olarak nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatmak için kullanılmıştır (Heinberg, 
2021: 1). 60’lı yılların sonuna kadar kavram adeta unutulmuş ancak 1968 yılında Roma Kulübü’nün kurulması 
ve faaliyetleri ile  yeniden ve bu kez küresel ölçekte gündeme gelmiştir. On ülkeden farklı bilim adamları 
tarafından kurulan Roma Kulübü, 1972 yılında açıkladığı “Ekonomik Büyümenin Sınırları” adlı raporda 
küresel düzeydeki kontrolsüz ekonomik büyüme, kirlilik, hızlı nüfus artışı, aşırı şehirleşme, sanayileşme gibi 
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konularda gerekli önlemlerin alınmaması durumunda insanoğlunun varlığını uzun süre devam ettirmesinin 
mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu bağlamda tüm insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, her bireyin 
potansiyelini geliştirmesi için eşit fırsatlar sunacak sürdürülebilir bir ekonomik ve ekolojik dengenin kurulması 
gerektiği fikri ileri sürülmüştür (Meadows vd., 1972).  

Roma Kulübü’nün çağrısı sürdürülebilirlik konusunun uluslararası platforma taşınmasında ve bugünkü 
popülerliğini kazanmasında başlangıç noktasını oluşturmuştur. Kavram 80’li yıllarla birlikte Birleşmiş 
Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütlerin gündemine girmiş ve kalkınma kavramı ile birlikte ele alınmaya 
başlanmıştır. 1987 yılına gelindiğinde Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından hazırlanan 
“Ortak Geleceğimiz” adlı raporda ilk kez tanımlanmıştır (Adams, 2009: 59). Brundtland Raporu olarak da 
anılan belgede sürdürülebilir kalkınma “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetinden 
ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkınma” olarak ifade edilmiştir. Raporda sürdürülebilir 
kalkınmanın ihtiyaçlar ve sınırlamalar olmak üzere iki temel kavram etrafında şekillendiği belirtilmiştir 
(WCED, 1987). Raporun ortaya koyduğu sürdürülebilir kalkınma modelinin merkezinde biyolojik, ekonomik 
ve sosyal olmak üzere üç farklı sistem bulunmaktadır. Bu sistemler birbirlerinden bağımsız değil, sürekli 
etkileşim ve alış-veriş içerisinde olan sistemlerdir. Sürdürülebilir kalkınmanın mantığı, amaçları ve hedefleri 
farklı bu üç sistemin uyumlaştırılması ve bir optimum düzenin kurulması üzerine inşa edilmiştir (Barbier, 
1987: 104).  

Sürdürülebilirlik bu bağlamda özünde doğal kaynakların kullanımı ve tükenmesi ilgili bir kavram olarak ele 
alınmış (Portney, 2015); sürdürülebilir kalkınma adına  yerel, ulusal, uluslararası aktörlerden oluşan ağlar 
oluşturulmuş, kurumlar inşa edilmiş, projeler ve uluslararası belgeler hazırlanmış ve büyük miktarlarda maddi 
kaynak ayrılmıştır (Scoones, 2007). Ancak bu yaklaşım zaman içerisinde sadece çevreci politika ve 
uygulamaları ifade eden dar bir kavram algısının da oluşmasına neden olmuştur. Oysa kavram etimolojik 
olarak daha geniş bir perspektifte zaman içerisinde süreklilik gösteren herşeyi betimlemektedir (Heinberg, 
2021: 1). Bu çerçevede ele alındığında sürdürebilirlik “bir sistemin çeşitli şoklardan ve streslerden geri dönme 
ve istikrarlı durumları benimseme yeteneği (Scoones, 2007: 590)” ya da “olumsuz iç veya dış ortama rağmen, 
sürekli olarak adalet, gelişme ve denge yolunda ilerleyerek bir işlemi sürdürmek (Kairouz, El Hokayem, ve El 
Hage, 2016: 381)” gibi farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Elbette ister dar ister geniş açıdan ele alınsın 
gelinen noktada sürdürülebilirlik belirli bir şeyi sürdürmeye veya restore etmeye atıfta bulunan; bunu yaparken 
mevcut ekonomik şartlar ile çevrenin gelecekteki durumu arasında bağ kurabilen bir yaklaşımı ifade 
etmektedir (Wilkinson, Hill, ve Gollan, 2001: 1492). 

Sürdürülebilirlik, bugün, toplumların hemen her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Başta hükümetler olmak 
üzere özel sektör ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sürdürülebilirliğin çeşitli ve farklı versiyonlarını 
benimsemiştir (Portney, 2015). BM’nin sürdürülebilirliği kalkınma çerçevesinde ele alması bu noktada itici 
güç olmuştur. Özellikle 2000 yılında ilan edilen “Bin yıl Kalkınma Hedefleri (United Nations, 2000)” ve 
devamında 2015 yılında kabul edilen “Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 
(UNDP, 2016)” hükümetlerin sürdürülebilirlik konusunda daha büyük sorumluluklar almasına ve en aktif 
aktörler olmalarına yol açmıştır (Portney, 2015). Çünkü ulusal düzeyde sürdürülebilirliği sağlamak için 
ekonomik, çevresel ve sosyo-politik boyutları içeren yapısal düzenlemelere, politikalara, planlama 
yaklaşımlarına, analiz çerçevelerine, ölçüm göstergelerine, denetim sistemlerine ve değerlendirme metotlarına 
ihtiyaç duyulmuştur (Scoones, 2007). Bu bağlamda konunun önemli bir boyutunu da kamu yönetimlerinin 
sürdürülebilirlik içerisindeki konumu oluşturmaktadır.  

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KAMU YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hükümetler ve kamu yönetimleri açısından iki temel nedenle önem 
arzetmektedir. Öncelikle kamu mal ve hizmeti üretim sürecinde büyük miktarda kaynak tüketilmektedir. 
Kaynak tüketimi hem çevre, hem de gelecek kuşaklar üzerinde etkiye sahiptir. İkinci olarak kamu 
politikalarının kurumsal ve bireysel davranışlar üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu etki çevre dahil çok sayıda 
alanı kapsamaktadır (Portney, 2015: 138). Belirtilen iki temel neden, sorumluluklar çerçevesinde kamu 
yönetimi alanına yeni ve önemli boyutlar eklemiştir (Bartle ve Leunenberger, 2006). Khator’a (1998: 1786) 
göre bu boyutlardan ilki sürdürülebilir kalkınmayı yönetmek, yani sürdürülebilirlik idealinin uygulamaya 
konabileceği stratejiler bulmaktır. Bu bağlamda başta hükümetler olmak üzere,  kamu yönetimlerinin hayatın 
her alanına etki edecek yenilikçi plan ve programları ortaya koymaları gerekmektedir. İkinci boyutu ise kamu 
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yönetiminin gelişiminin sürdürülmesi oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle  kamu yönetimlerinin  hızla değişen 
ortam ve koşullarda canlılıklarını korumak, işlevlerini yerine getirebilmek için sürekli olarak yeniden gözden 
geçirilmesi ve revize edilmeleri gerekmektedir. 

Parrado ve Löffler, ( 2010: 14-15) kamu yönetimi sürdürülebilirlik ilişkisi bağlamında üç düzey tanımlamıştır. 
Birinci düzey kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğidir. Bu düzey kamu yönetimlerinin hem tüketici hem de 
işveren olarak rolüne atıfta bulunmakta ve yönetim düzenlemelerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini 
göstermektedir. Kamu yönetimlerinin kaynak kullanımı, hizmet satın alması, kamu hizmeti sunum 
yeterlilikleri, şeffaflık, yasallık gibi örgütsel performansa meşruiyet kazandıran değerler bu düzey içerisinde 
değerlendirilmektedir. İkinci düzey kamu politikalarının ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğidir. Kamu 
politikaları ve kamu hizmetleri toplumu çeşitli şekillerde etkilemektedir.  Bu etkiler ekonomik, sosyal ve 
ekolojik alanlarda etkiler çerçevesinde ele alınmaktadır. Üçüncü ve son düzey tüm paydaşlar üzerindeki etkinin 
sürdürülebilirliğidir. Kamu politika ve hizmetlerine dahil olan paydaşların topluluk üzerindeki etkisi bu düzey 
içerisinde yer almaktadır. 

Ortaya konulan boyutlar çerçevesinde sürdürülebilir kamu yönetimi literatürde çeşitli şekillerde ele alınmıştır. 
Galamba ve Nielsen, (2016) sürdürülebilir kamu yönetimini yapısal çevrede sürdürülebilirlik çerçevesinde 
incelemişler ve özellikle kamu binalarının ve tesislerinin daha çevreci olmaları ve bina ve tesis yönetim 
süreçlerine sürdürülebilirliğin eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Wilkinson ve arkadaşları ( 2001) konuya 
insan kaynakları açısından yaklaşmış; kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması için sürdürülebilir bir insan 
kaynakları politikasının gerktiğini belirtmiştir. Bu bağlamda çalışanların yeteneklerinin tanınması, onlara 
değer verilmesi ve kendilerini geliştirecek olanakların sağlanması gibi uygulamaları önermişlerdir. Trondal 
(2021) sürdürülebilir örgütsel yönetişim kavramına atıfta bulunarak, özellikle kamu yönetimi içerisindeki 
aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya yönetişim mekanizmalarının örgütsel sürdürülebilirliği sağladığını 
belirtmiştir. 

Osborne vd., (2014a; 2014b) sürdürülebilir kamu yönetimini sürdürülebilir kamu hizmeti ve sürdürülebilir 
kamu hizmet kuruluşları çerçevesinde açıklamışlardır. Osborne ve arkadaşlarına göre (2014a: 168) Yeni Kamu 
İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımı kamu hizmeti alanında sürdürülebilirliği sağlamaktan uzaktır. Bunun iki nedeni 
bulunmaktadır. Öncelikle yaklaşım özel sektör imalat ve yönetim deneyimine ve ürün temelli bir mantığa 
dayanmaktadır. Bu mantık ilişkisel hizmet sunumu sürecinden ziyade somut malların sahipliği esası üzerine 
kuruludur. İkinci olarak yaklaşım kamu hizmet kuruluşları için harici bir etkinlik ve verimlilik yoluyla kamu 
değerinin üretilmesini değil, dahili bir  etkinlik ve verimlilik ile müşteri tatminini amaçlayan bir yapıyı teşvik 
etmektedir. Oysa kamu hizmeti üretilmiş bir mal değil, bir hizmettir.  

Kamu hizmetlerinin sürdürülebilir olması için öncelikle kamu hizmet kuruluşlarının sürdürülebilir olması 
gerekmektedir. YKİ’nin argumanları özel sektör kuruluşları için geçerli olmakla birlikte kamu sektöründe 
sürdürülebilirlik için özel sektörde mevcut olmayan çeşitli sınırlılıklar bulunmaktadır. Herşeyden önce kamu 
sektöründe seçim sınırlıdır. İkinci olarak kamu yönetimleri demokratik hesap verebilirlik ilkesi gereği 
vatandaşa karşı sorumludurlar. Üçüncüsü hükümetlerin kamu hizmet kuruluşları üzerinde siyasi bir gücü 
bulunmaktadır. Bu güç onların kamu hizmeti üretmedeki kontrollerini azaltmaktadır. Ancak tüm bu 
sınırlılıklara rağmen kamu sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması grekmektedir. Bu bağlamda  kamu 
hizmet kuruluşlarının, kamu hizmeti sunum sistemlerinin ve yönetişim mekanizmalarının, yerel toplulukların 
sürdürülebilirliklerinin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gerekmektedir (Osborne vd., 2014b: 319-
320). 

Sürdürülebilir kamu yönetimi yaklaşımı kurumsal yapı ve işleyişte sürdürülebilirlik, kamu politikalarında 
sürdürülebilirlik ve kamu hizmetinde sürdürülebilirlik olmak üzere üç temel alanın birleşiminden 
oluşmaktadır. Bu temel alanlar ayrıca sürdürülebilir kalkınma mantığı çerçevesinde ekonomik, sosyal ve 
ekolojik sürdürülebilirlik boyutlarında kamu yönetimlerinin sorumluluğu ile birlikte ele alınmaktadır. Bu 
bağlamda sürdürülebilir kamu yönetimi yaklaşımının önemli bir boyutunu sosyal sorumluluk oluşturmaktadır.  
Çünkü vatandaşların  yaşam koşullarını iyileştirmek, sosyal sözleşme teorisi bağlamında onların güvenlik, 
mutluluk ve gelişme isteklerini karşılamak ve korumak, şeffaflık, bütünlük ve sağlıklı bir çevre aracılığıyla 
yöneten ve yönetilenler arasındaki etkileşimi ve güveni sağlamak ve güçlendirmek gibi sorumluluklar kamu 
yönetimlerinin çok sayıda görevi arasında en ön sıralarda yer almaktadır (Kairouz vd., 2016: 380).  

Kamu örgütlerinin kollektif çıkarı sağlama yükümlülüğü nedeniyle kurumsal sosyal sorumluluk onlar için daha 
önemlidir. Kamu sektöründe kurumsal sosyal sorumluluğun iki boyutu bulunmaktadır. Kamu örgütleri bir 
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taraftan kendi faaliyetlerinde sosyal olarak sorumlu davranış sergilemek; öbür taraftan diğer sektörlerde sosyal 
sorumluluğu teşvik edecek politika ve uygulama mekanizmalarını belirlemek zorundadırlar. Kamu hizmetinin 
doğası ve yükümlülükleri kendi içerisinde sosyal sorumluluğa ilişkin çok sayıda ilke barındırmaktadır. Çağdaş 
kamu hizmeti sosyal eşitlik, evrensellik, süreklilik, kalite, satın alınabilirlik, yararlanıcıların ve vatandaşların 
korunması gibi yükümlülükler etrafında şekillenmektedir. Bu yükümlülükler kamu yönetimlerini açıklık, 
dürüstlük, hesapverebilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket etmeye zorlamaktadır. (Ates ve Büttgen, 2011; 
Vogel, 2018). Temelde kamu yönetimleri sosyal sorumluluklarını yasalar ve diğer bir takım ilke ve esaslar 
çerçevesinde yerine getirmektedir. Ancak uluslararası standartlara uygun davranmak sorumlulukların yerine 
getirilmesi, etkinlik, verimlilik ve şeffaflığın sağlanması ve denetiminde toplum açısından ek bir güvence 
oluşturmaktadır. 

 

ISO 26000: 2010 SOSYAL STANDARTI 

Günümüzde, kamu ya da özel, sektör ayırmaksızın tüm örgütlerin aldıkları kararlar ve faaliyetlerinin toplum 
ve çevre üzerindeki etkilerinden sorumlu oldukları kabul edilmektedir (Bowens, 2011:1). Sosyal sorumluluğun 
merkezinde toplumsal ve çevreye ilişkin konuların karar ve hesap verme süreçlerine dahil edilmesi 
yatmaktadır. Dolayısıyla örgütlerin sürdürülebilirliğinin temellerinden birisi de sosyal sorumluluğa ilişkin 
tutumlarıdır (Parrado ve Löffler, 2010: 13). Çağdaş örgütlerin sosyal sorumluluğu göz ardı etmesi mümkün 
değildir. Bununla birlikte sosyal sorumluluk büyük ve karmaşık bir alandır. Bu nedenle her türden ve 
büyüklükte kuruluş sosyal sorumluluğu uygulamaya yönelik bir rehbere ihtiyaç duymaktadır. ISO 26000:2010 
Sosyal Sorumluluk Standardı bu noktada devreye girmektedir. Standart her tür kuruluşa sosyal sorumluluk 
çerçevesinde karşılaşılan sorunlar ve yapılması gereken eylemler konusunda rehberlik etmek için 
oluşturulmuştur (Bowens, 2011: 2). 

ISO 26000:2010’un içeriğini sosyal sorumluluğa ilişkin kavram, terim ve tanımlar, sosyal sorumluluğun arka 
planı, eğilimleri ve özellikleri, sosyal sorumluluğa ilişkin ilke ve uygulamalar, sosyal sorumluluğun temel 
konuları ve eylemler, sosyal açıdan sorumlu davranışı kuruluş geneline ve politikalar ve uygulamalar 
aracılığıyla etki alanı dahiline entegre etmek, uygulamak ve teşvik etmek, paydaşları belirlemek ve onlarla 
etkileşim kurmak, sosyal sorumlulukla ilgili taahhütlerin, performansın ve diğer bilgilerin iletilmesi 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda ISO 26000:2010 yedi temel sosyal sorumluluk konusunu ele almaktadır (ISO, 
2018: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 629 
 

Tablo 1: ISO 26000: 2010 Temel konular ve sosyal sorumluluk alanları 

Temel Konular Sorumluluk Alanları ve Eylemler  
 
Kurumsal Yönetişim 

Karar verme süreçleri ve yapıları 

 
 
 
 
İnsan Hakları 

Mevcut durumun tespit edilmesi  
İnsan hakları ihlali ile ilgili risk durumları 
Hak ihlali suçlarına dahil olmaktan kaçınma 
Hak ihlali şikayetlerinin çözülmesi 
Ayrımcılığın önlenmesi ve savunmasız grupların korunması 
Medeni ve siyasi hakların kullanılmasını sınırlamama 
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara saygı gösterme bu hakların 
kullanılmasını sağlama 
İşyerinde çalışma hayatına ilişkin temel ilkeler ve hakların korunması 

 
 
İşgücü Uygulamaları 

İnsan onuruna yaraşır istihdam ve istihdam ilişkileri 
Çalışma koşulların iyileştirilmesi ve sosyal korumanın sağlanması 
Çalışanlar, çalışan temsilcileri ve hükümetle sosyal diyaloğun 
sağlanması 
Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini sağlanması 
İşyerinde insan gelişimi ve eğitimine önem verilmesi ve sağlanması 

 
 
Çevre 

Kirliliğin önlenmesi 
Sürdürülebilir kaynak kullanımı 
İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonun gözetilmesi 
Çevrenin, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının 
restorasyonu 

 
 
Adil çalışma uygulamaları 

Yolsuzlukla mücadele 
Sorumlu siyasi katılım 
Adil rekabet 
Kamu değer zincirinde sosyal sorumluluğu teşvik etmek 
Her türlü mülkiyet hakkına saygı gösterilmesi 

 
 
 
Vatandaş sorunları 

Adil hizmet sunumu, anlaşılır olgusal ve tarafsız bilgi ve adil hizmet 
sözleşmesi uygulamaları 
Vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak 
Sürdürülebilir tüketimi teşvik etmek 
Kamu hizmeti desteği, şikâyet ve anlaşmazlıkların çözümü 
Vatandaş verilerinin korunması ve gizliliği 
Temel hizmetlere erişimin sağlanması 
Vatandaşların hizmet alanları ile ilgili eğitimi ve farkındalık 
yaratılması 

 
 
 
Topluluk katılımı ve geliştirme 

Karar ve hizmet süreçlerine toplum katılımı 
Eğitim fırsatlarının yaratılması ve kültürel aktivitelerin desteklenmesi 
İstihdam fırsatlarının yaratılması ve vatandaşların becerilerinin 
geliştirilmesinin desteklenmesi 
Teknoloji kullanımının artırılması ve erişimin sağlanması 
Toplum için refah ve gelir yaratacak hizmetlerin sağlanması 
Vatandaşların sağlık hakkının gözetilmesi  
Sosyal hizmetlere kaynak ayrılması ve faaliyetler yapılması 

Kaynak: (ISO, 2010; ISO, 2018’den kamu yönetimi bağlamında uyarlanmıştır.) 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki ISO 26000:2010 bir yönetim standardı değildir. Dolayısıyla birtakım 
gereksinimleri içermemekte ve sertifikasyon için kullanılmamaktadır. Standardın temel amacı kuruluşların 
sosyal sorumluluk bağlamında mevcut yasal sorumluluklarının ötesine geçerek bir taraftan da uluslararası 
davranış normlarına uymasını sağlamaktır. Böylece sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaları 
öngörülmektedir (ISO, 2018). Kuruluşlar Standardın temel konularını ve sorumluluk alanlarını ele almadan 
önce sosyal sorumluluğun iki temel uygulamasını göz önünde bulundurmak durumundadır: 1) kendi etki alanı 
içinde sosyal sorumluluğunu tanımak ve sosyal sorumluluğu belirlemek; 2) paydaşları ile iletişime geçmek. 
İlkeler anlaşıldıktan ve sosyal sorumluluğun temel konuları ile ilgili ve önemli konuları belirlendikten sonra, 
kuruluş bunları Standartta yer alan rehberliği kullanarak iş kararlarına ve faaliyetlerine entegre etmeye 
çalışmalıdır (ISO, 2018: 17). 

Standart bir uygulama rehberi olduğu kadar aynı zamanda bir değerlendirme rehberi olarak da işlev 
görmektedir.  Örgütler ISO 26000:2010’da yer alan temel konular ve eylem alanları çerçevesinde 
gerçekleştirdikleri uygulamaları yine bu standart yardımıyla derecelendirerek, kurumsal durumlarını 
görebilmektedir.  Standardı uygulamayı seçen örgütler yönetim sistemlerini ve sosyal sorumlulukla ilgili 
faaliyetlerini uyumlaştırarak küresel sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacaktır. Böylece standardı 
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benimsemeyen ve sosyal olarak sorumlu davranışlarını kanıtlayamayan kuruluşlara göre rekabet avantajını 
elde edecekler; sosyal sorumluluğa dikkat eden paydaşlar, müşteriler, vatandaşlar ve tedarikçilerle daha iyi 
ilişkiler geliştirecekler; çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırarak, kalifiye personeli elde tutma ve 
örgüte çekme imkânı kazanacaklar ve ekonomi ve finans toplulukları içerisinde itibar kazanacaklardır 
(Bowens, 2011:15). 

Standartta belirtildiği gibi ortaya konulan temel konular ve sorun alanları tüm kuruluşları ilgilendirmektedir. 
Sektörler bağlamında sosyal sorumluluk kavramına bakıldığında kamu yönetimlerinin sorumluluğunun özel 
sektörden daha fazla olduğu görülmektedir. Çünkü kamu yönetimleri meşru otoritenin temsilcisi olarak ülke 
genelinde yasaları, politikaları ve hizmetleri yürürlüğe koymakta, uygulamakta ve tüm bu faaliyetler için 
insanları görevlendirmektedir. Dolayısıyla kamu yönetimleri açısından  sürdürülebilirlik bir bütün olarak 
toplumun geleceğini, endüstriyi, mevcut doğal kaynakları ve genel olarak insan yaşamının kalitesini 
yönetmekle de ilgilidir (Kairouz vd., 2016: 379). 

Devletin görevi, vatandaşları yalnızca ekonomik veya piyasa temelli başarısızlık risklerinden korumak değil, 
aynı zamanda sosyal risklerin azaltılmak ve vatandaşların refahını artırabileceği düzenleyici işlemleri yaparak 
yasal istikrarı sağlamaktır. İnsan refahının artırılması konusunda ise karşı karşıya olunan en büyük risk 
kaynakların tükenmesidir. Bu açıdan kamu kurumlarının hizmet verdikleri vatandaşlara karşı sorumlulukları 
artmaktadır. Kaynak kıtlığının yol açtığı risklerden kaçınmak için, en fazla sayıda paydaşa adil sonuçlar 
üretecek bir ilişkiler ağını sisteminden yararlanılması gerekmektedir (Leuenberger ve Wakin, 2007: 397). 
Sürdürülebilirlik, ve bu bağlamda sosyal sorumluluk kamu yöneticilerine sosyal eşitliği ve verimliliği, rekabet 
eden değerler yerine tamamlayıcı değerler olarak entegre etme fırsatı sunmaktadır (Bartle ve Leunenberger, 
2006: 5) Bu bağlamda ISO 26000:2010 Standardı kamu yönetimlerine sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 
bağlamında önemli katkılar sağlayacak bir araç, bir rehber olarak kabul edilmektedir (Parrado ve Löffler, 
2010). 

 

SONUÇ 

Çağdaş dünyada sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma küresel bir politika haline gelmiştir. Hiçbir 
devletin ya da örgütün bu iki kavramı görmezden gelme lüksü bulunmamaktadır. Bu noktada asıl sorun 
politikaların belirlenmesi ve uygulamaya geçilmesidir. Çünkü sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 
artık sadece kaynakların etkin kullanımı, refahın ve gelirin artırılması olarak algılanmamaktadır. Bunların 
yanında insanlara daha sağlıklı bir yaşam, bilgiye ulaşım imkanı, iyi bir eğitim, kişisel güvenlik, politik katılım, 
toplumsal içerme, güvenceye alınmış temel hak ve özgürlükler gibi olanaklar da sunulmalıdır (UNDP, 1990: 
9). 

Ortaya konulan yaklaşım örgütlerin sorumluluk alanını da her geçen gün genişletmekte ve örgütlerden 
sürdürülebilir kalkınma mantığına dayalı bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri beklenmektedir. Bu 
perspektiften bakıldığında temel amacı kamu yararını, ortak iyiyi, kamu değerini gerçekleştirmek olan kamu 
yönetimlerinin sosyal sorumluluklarının diğer örgütlerden çok daha fazla olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kamu 
yönetimleri faaliyetlerinde büyük miktarda kaynak kullanmakta ve faaliyetleri tüm kişi ve kuruluşları 
etkilemektedir. Bu bağlamda ISO 26000:2010 Standartı kamu yönetimleri tarafından da rahatlıkla 
kullanılabilecek bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Standartda ortaya konulan temel konuların, özellikle son dönemde kamu yönetimi alanında da çokça 
vurgulanan ve tartışılan konular olduğu görülmektedir. Yeni kamu yönetişimi, yeni kamu hizmeti, kamu değeri 
gibi güncel kamu yönetimi teorileri de benzer şekilde daha çok katılıma, demokrasiye, hukuka, hak ve 
özgürlüklere vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla Standardı kamu yönetimi-vatandaş arasındaki iletişimi yeniden 
kurgulamada ve vatandaşın kamu yönetimlerine güvenini tesis etmede; buradan hareketle de kamu yararını, 
ortak iyiyi, kamu değerini sağlamada rahatlıkla kullanılabilecek bir araç olarak  görmek mümkündür.  
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ÖZET 

Tüm dünyada yaşanmakta olan COVİD-19 pandemi süreci insan yaşamının son üç yıldan fazla bir dönemini 
kökünden etkilemiş ve bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde değiştirmiştir. İnsanlar bu hızlı değişen yaşam 
koşullarına uyum sağlamada ilk zamanlarda bir miktar bocalasalar da daha sonradan hızlı bir şekilde dönüşüm 
sağlayarak sürece uyum sağlayabilmişlerdir. Bu dönüşüm dip dalga denilen en derinlerden başlayarak tüm 
yaşam alanlarını etkilemiş ve etkilemektedir.  

COVİD-19 sürecinin zorunlu kıldığı bu değişim ve dönüşüm sürecinde dijitalleşme hızlı bir şekilde hayatımıza 
girmiş ve dönüşüm ve değişimi hızlandırmıştır. İnsanlık bu yeni normale alışarak yaşamına devam edecektir. 
Bu sürecin hızlanarak devam etmesi beklendiğinden her sektör bu dönüşüme uyum sağlamak için büyük çaba 
göstermektedir. 

Sağlık sektörü COVID-19 pandemisinden ilk ve en derin bir şekilde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. 
COVID-19 tehlikesi ile ilk karşılaşan sektör olması nedeni ile virüsün her türlü tehlikeleri ile yüz yüze gelip 
baş etmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve sağlık çalışanları 
yeni normal ile baş etmek ve gelecekte COVID-19 benzeri salgınlarla mücadelede başarılı olabilmek için yeni 
arayışlara girişmişlerdir. Bunların arasında uzaktan muayene, robot kullanımı eğitim önlem alma gibi 
yöntemlerin yanında ilaç geliştirme ve sağlık alanında yeni teknolojiler geliştirme gibi yöntemler gelmektedir.  

COVID-19 sonrası değişen koşulların sağlık alanındaki etkisi ve sağlık alanındaki yeni eğilimlerin 
araştırılması, sağlık çalışanlarını virüs etkilerinden koruma, hayatı kolaylaştırma ve gelecekteki salgın 
tehlikelerine karşı önlem alabilmek için önceden hazır olmak büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada COVID-19’un sağlık alanındaki etkileri ve bu alanda yaşanan gelişmeler ile muhtemel yeni 
gelişmeler, trendler araştırılarak gelecek için önceden hazır olma yönünde birtakım öngörülerde 
bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, COVID-19’un sağlık alanındaki etkileri, COVID-19 sonrası sağlık 
alanında yeni trendler 

 

 

ABSTRACT 

COVID-19 still prevailing for last 3 year changed and effected daily life forever in the world. Not just life but 
also mentality of human being. People staggered in the beginning about what to do and how to cope with this 
situation. But after a while people adapted very quickly to the new conditions by changing himself and 
transforming to new era. This transformation process deeply effected whole life but mostly and firstly to the 
health sector. 
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Since health sector is one of the mostly effected sectors fromCOVID-19 pandemic. It has come face to face 
with the whole threats of virus first of all. At the beginning people did not know anything about COVID-19 
that is why it was dangerous to come face to face and encounter with this virus.  Under this circumstance health 
sector firms and health sector workers underwent to risks. Now, they are trying to adapt themselves to the new 
conditions. some of these efforts are to develop new generations of medicines, vaccines, and equipment.   

Search of Post-COVID-19’s effect in health sector and new trends that COVID-19 dictated also effect of 
COVID-19 virus on health workers will be helpful in understand the life in the future and to protect people 
from the effects of these type of viruses which may generate in the future.  

In this study new developing viruses and conditions effects also new trends that these conditions will dictate 
will be studied. Some outcomes and proposals will be developed for future os business and society. 

Keywords: COVID-19, Effect of COVID-19 on Health sector, new trends in health sector. 

 

1. GİRİŞ 

Çalışmamızda COVİD-19 sürecinin gelişimi, dünyaya yayılması ve bu sürecin iş dünyasına özel olarak ta 
sağlık sektörüne etkisi araştırılmıştır. Dünya Sağlık örgütü (DSÖ/WHO) 2019 yılı aralık ayında Çin’in Wuhan 
eyaletinde başlayan salgını ve yeni ortaya çıkan Corona ailesine ait bir virüsü 2020 yılında COVİD-19 virüsü 
olarak tanımlamış ve Pandemi olduğunu duyurmuştur.  O tarihten bu yana yaklaşık 2,5 yıldır dünya bu virüsün 
etkisi altında bulunmaktadır. Bu süreçte bir takım alt varyasyonları da zaman zaman salgın hastalık boyutuna 
ulaşıp dünyayı endişeye sevk etse de aşılamanın faydası görülmüş ve etkileri kısa sürmüştür. Ancak son 
zamanlarda Maymun çiçeği (Monkeypox) salgını etkisi görülmektedir. Bu varyasyon ile uğraşılmaktadır. 
Bunlar da bize şunu göstermektedir ki, gelecekte bu tür salgınlarla yaşamayı öğrenmeli ve bu tür salgınların 
hayatın bir gerçeği olduğunu kabullenmeliyiz. 

COVID-19 için en kötüsü geride kaldı etkisi iyice azaltıldı ve tehlike atlatılarak normale dönüldü gibi cümleler 
kullanılsa da gelişmelerden her an her şey ters yüz olabilecek gibi görünmektedir. COVİD-19’un etkisinin 
azaldığı DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) yayınladığı günlük raporlardan da anlaşılmaktadır. 

Yaklaşık 3 yıldan bu yana dünya gündemini meşgul eden ve dünya ekonomisinde ve yaşamında köklü ve geri 
dönülemez etkiler yapan pandemi dönemi birçok nedenden dolayı insanların yaşam tarzını tatil alışkanlıklarını 
ve normallerini değiştirmenin yanı sıra asıl değişimi iş ve meslek hayatında yaratmıştır. İş hayatında bir nevi 
deprem etkisi yaratmış ve eskiye dönüşü artık mümkün olmayacak hale getirmiştir. Bu dönüşüm daha çok 
dijital alanda gerçekleşmiştir. Dijital dönüşüm zaten devam etmekte olan bir süreç iken COVİD-19 bu 
dönüşümü zorunlu kılarak hızlandırmıştır. Artık içinde bulunduğumuz dönem “Yeni Normal” olarak kabul 
adlandırılmakta ve bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açıldığı bir çağ olarak adlandırılmaktadır., Birçok 
firma bu yeni normale adapte olma sürecine girmiştir. Pandeminin getirdiği yeni döneme adaptasyonu 
sağlayamayan firmalar başarısızlığa uğrayıp iş hayatına son vermiştir. Ancak bu süreçte çok sayıda yeni iş 
olanakları yeni iş alanları ortaya çıkmıştır. Covid-19’un en çok etkilediği alanların başında da sağlık sektörü 
gelmektedir. Sağlık sektöründe çalışanlar ve bu sektöre özellikle tıbbi malzeme ve ekipman sağlayan firmalar 
açısından da yeni tehditler ve fırsatlar ortaya çıkmaktadır.  

Dünya ekonomisi ve sosyal hayatı bu değişim sürecini atlatırken sancılı bir dönem yaşanmış, 6.390.401 (WTO, 
2022) can kaybı yaşanmıştır. Ekonomik olarak pandemi dünya ekonomisine büyük darbe vurmuştur. IMF üye 
ülkelerin pandeminin etkisini atlatmalarına yardımcı olabilmek için 1 trilyon dolarlık kapasitesini hemen 
kullanıma açmıştır. Dünya genelinde enflasyonun yükseleceğini, işsizliğin artacağını ve fakir ülkeler ile zengin 
ülkeler arasındaki farkın açılacağını bunun yanında hemen hemen tüm dünyada fakir ile zengin arasındaki 
uçurumun büyüyeceğin tahmin etmektedir. IMF ayrıca dünya genelinde ortalama büyüme beklentisini Rusya-
Ukrayna savaşının da etkisini dikkate alarak (burada IMF savaşın Rusya ile Ukrayna arasında sınırlı kalacağını 
varsaymaktadır) 2022 için daha önceden açıkladığı tahminini %6,1’den %3,6’ya revize etmiştir. 

COVID-19’un ortaya çıkardığı yeni normale geçiş beraberinde birtakım sancıları da getirecektir. Hiçbir 
dönüşüm sancısız olmaz kuralı işlemektedir. İnsanoğlunun yapması gereken yeni dönemin yaratacağı fırsatları 
önceden görmek ve bu fırsatlardan maksimum derecede yararlanarak işsizlik ve fakirlik gibi sorunların 
artmasını önlemeye çalışmak olmalıdır.  
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2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu çalışmada yaklaşım olarak kalitatif yöntem kabul edilmiş, pozitif ve rakamsal çıktılardan daha çok 
araştırma sonuçlarına ve yoruma dayalı yöntem uygulanmıştır. Çalışma sürecinde yaptığımız 
değerlendirmelerin ve yorumların kantitatif çalışmalara oranla tam anlamıyla tarafsız ve bağımsız olması 
beklenmemelidir.  

Yoruma ve kalitatif değerlendirmelere dayanan çalışmalarda verilerin deneysel araştırmalarda elde edilen 
sonuçlar gibi kesin ve net olmadığı aklımızda tutulmalıdır. Anket çalışmaları dahi kişinin vereceği cevapları 
esas aldığı için en fazla kişinin cevabı kadar tarafsız ve doğru olabilir. Yoruma dayalı yaklaşımlar durumu 
derinlemesine analiz ederek ya da gözlemleyerek değerlendirmeye çalışırlar (Olarewaju & George, 2014, p. 
5). Çalışmamızda ankete dayalı bir çalışma yapılmamıştır.   

 

3. COVİD-19 PANDEMİSİNİN SAĞLIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ VE YENİ EĞİLİMLER  

COVID-19 Coronavirüs ailesinin bir türü olarak ilk defa 2019 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde görüldü ve 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 yılının başlarında COVID-19 virüsü olarak adlandırılıp Pandemi olarak ilan 
edildi. Adlandırmada COrona VIrüs Disease 2019 harflerinin bir araya getirilmesi sonucu oluşturulmuştur. 
Henüz tamamen ortadan kalmamış olmasına karşın aşılamanın yaygınlaşması sonucu etkisi azalmaktadır. 
Artık tüm dünya için yeni normale uyum sağlama yani dönüşüm zamanıdır. 

 

Resim.1. Son 24 saatlik COVİD-19 Verileri (02.Ağustos. 2022) 

 

Kaynak: WHO, Global Stuation Report, 02.08.2022 

 

Resim.2. COVİD-19 Verileri (02. Ağustos 2022)  

 

Kaynak: WHO, Global Stuation Report, 02.08.2022 

 

COVİD-19’un en çok etkilediği sektörlerin başında ise sağlık çalışanları ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar 
olmuştur. Corona virüs ailesi tıp literatüründe daha önceden var ve biliniyor olmasına karşın ilk defa bu boyutta 
etkili bir salgın şeklinde görülmüş ve tıp bilimini dolayısıyla insanlığı hazırlıksız yakalamıştır. Sonuç olarak 
dünyada büyük bir yıkıma neden olmuş ve hem ekonomik olarak hem de mental olarak insanlık tarihinin en 
köklü değişimlerinden birine neden olmuştur. Bu süreçte ise en büyük yükü hem fiziksel hem de mental olarak 
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gene sağlık sektörü ve sağlık çalışanları çekmiştir. Daha önceki salgınlar göstermiştir ki ön cephede çalışanlar 
enfeksiyon, bulaşma, fiziksel darbelere maruz kalma, fiziksel sıkıntı ve üzüntü gibi alanlarda en çok mağdur 
olanlar olmuştur. Ayrıca aşırı ve yorucu iş yükü ve çalışma koşulları, aşırı derece artan vaka sayısının getirdiği 
ezici iş yükü ve insan kaynaklarındaki kısıtlılık ta eklenince sağlık sektörü büyük bir çıkmaza girmiştir. Birçok 
ülkeden sağlık sistemi iflas etme noktasına gelmiş kapasitelerinin üzerinde yük almış dolayısıyla yeterli ve 
sağlıklı hizmet üretememiştir.  

Doktor ihtiyacını karşılamada yetersiz kalan ABD New York eyaleti 2021 yılında 5. Sınıfta okuyan tıp 
fakültesi öğrencilerini mezun olmuş sayarak doktor olarak görevlendirmiştir. Medikal sektöründeki sıkıntılar 
sadece insan kaynaklı olmakla kalmamış alet ekipman sıkıntısı da yaşanmıştır. Birçok ülke solunum cihazı 
bulamamış aynı ülkenin eyaletleri birbirlerine düşmüş bazı AB üyesi ülkelerin birbirlerinin sağlık 
ekipmanlarına el koyduğuna şahit olunmuştur. COVID-19 sürecinde yaşananlar dünya devletlerinde ekonomik 
ve siyasi olarak ta birçok şeyin değişmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.  

Yaklaşık 40 yıldır yaşanmakta olan küreselleşme olgusu dünyayı bir köy haline getirmiş tüm dünya hem 
ekonomik ve hem de sosyal olarak iyiden iyiye iç içe geçmiş durumda iken pandemi insanları, işletmeleri ve 
devletleri bir anda hazırlıksız yakalamıştır. Zor durumda kalınca ne olacak? Senaryosu üzerine çalışılmadığı 
da anlaşılmış oldu. Ülkeler zor durumda kaldıklarında birbirlerinin hayat damarlarını acımasızca kesmekten 
çekinmemişlerdir. Bir ülkede fazla aşılar zaman aşımından çöpe atılırken bir diğer ülkede insanlar aşı 
bulamadıkları için hastalanıp ölmüşlerdir. Bu durum dünya çapında tepki çekse de değişmemiştir. Medikal 
ekipman fiyatları da astronomik oranda artmış az gelişmiş ülkeler bu ekipmanlara ulaşmada büyük zorluklar 
yaşamışlardır. 

Küreselleşme döneminde büyük oranda artan Ülkelerin birbirlerine bağımlılıkları (Interdependency) zor 
zamanlar geçirmelerine neden olmuştur. “Coronavirüs salgını ilk önce Çin’de başlayıp daha sonra tüm 
dünyaya yayılınca, kritik ürünlerde ve küresel tedarik zincirlerinde Çin’de üretilip dünyaya pazarlanan 
ürünlere bağlı olan ABD dahil tüm ülkeler dikkatlerini sisteme çevirdiler.” (Sutter et al. 2020, p10). Çünkü 
COVID-19 ile mücadelelerinde de Çin’e bağımlı idiler. Eğer medikal ürünler Çin’den gelmezse pandemi ile 
mücadeleleri de yetersiz kalacaktı. Çin hükümeti ise 2020 yılının şubat ayından başlayarak hemen tıbbi 
ürünlerin üretim ve dağıtımını kontrol altına alarak yurt içine yönlendirdi ve yurt dışı satışları kısıtladı. Sonuç 
olarak tüm dünyada tıbbi ekipman ve ürün sıkıntısı baş göstermeye başladı. “Çin hükümeti aynı zamanda 
bürokrasisini, yerel hükümetlerini ve firmaları eksiklerini küresel piyasalardan temin etmelerini istedi. Bu 
teşebbüs durumu daha da kötüleştirdi” (Sutter et al. 2020. P10). ABD’nin Çin’den ithal ettiği medikal 
ürünlerinin değeri 2019 yılında 20.7 milyar doları(Sutter et al. 2020. P11) bulmuştur. Tek başına bu rakam bile 
ülkelerin medikal sektörde birbirlerine bağımlılığının büyüklüğünü göstermek için yeterli bir miktardır. 

COVID-19 yaşamın tüm alanlarını derinden etkilemiş sadece medikal sektörü etkilemiş. Sosyal ve ekonomik 
hayatı, alışkanlıkları ve yaşam şekilleri ile ticaret dahil her şeyin yeniden dizayn edilmesine neden olmuştur. 
Bu süreçte her şey alt üst olmuş kurallar kökünden değişerek yeni bir dünya düzenine geçilmeye başlanmıştır. 
Tedarik zinciri daha önceki sistemi olan “Just in Time modelini “Just in Time Plus” şekline dönüştürmüştür. 
“Buradaki plus “Just in Case” anlamına gelmektedir ki daha sofistike risk yönetimi anlamına gelmektedir. 
COVİD-19 pandemisi uzun ve karmaşık tedarik zincirlerinin kırılganlığını göz önüne çıkarmıştır” (Sneader & 
Singhal, 2021. 6). “2025 yılına kadar tedarik zinciri sektörünün dünya ürün ihracatının dörtte birine yakın bir 
tutarı yaklaşık 4,5 trilyon doları yeniden dengeleme için harcaması beklenmektedir. Tedarik zinciri sektörü 
ayrıca tedarik sorunlarının olağan dışı olmadığını, her 3,7 yılda, bir aydan daha uzun süren tedarik sorunları 
yaşandığını görmüştür” (Sneader & Singhal, 2021. 6). Tedarik zinciri ve kargo-ulaştırma sektörleri pandemi 
sonrası büyük önem kazanması beklenmektedir. “Endüstri 4.02’ın da etkisi ile gelişmiş ülkeler ile gelişmekte 
olan ülkeler arasındaki maliyet farkı hızla daralmaktadır. Endüstri 4.0 gelişmiş teknoloji sayesinde ABD ile 
Çin arasındaki maliyet farkının yarısını kompanze edebilmektedir” (Sneader & Singhal. 2021. 6). Gelişen 
teknolojinin sağladığı bu olanakların özellikle gelişmiş ülkelerin iş hayatında yeni trendler yaratması 
beklenmelidir. “İMF-WB finansal sektör değerlendirmesinin (FSAP) bir parçası olarak iklimle ilgili riskler ve 
finansal istikrar gözlemleri de stres testlerine eklenmektedir. Dahası, kamu finansman yönetimi çevrimi (Yeşil 
Bütçeleme) ve altyapı projelerine iklimsel düşüncleri dahil etme konusunda çalışmalar devam etmektedir” 
(IMF. 2022. 19). Medikal ürünlerde ülkelerin birbirlerine bağımlılığını göstermesi açısından grafik1 güzel bir 
örnek teşkil etmektedir. 
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Grafik 1: Seçili Bazı Ürünlerin Devletler Arası İthalatı ve İhracatı 

 

Kaynak: CRS using data from the U.S. International Trade Commission’s DataWeb and Global Trade Atlas. 

 

Parakala & Kumar (2022) yaptığı araştırmasında COVİD-19 sonrası yakın geleceğimizi şekillendirecek 10 
trend için şu öngörülerde bulunmuştur: 

 İlk önce sosyal kapitalizm gelişecek ve sosyal kapitalizmin ortaya çıkması ile küreselleşme yeniden 
tanımlanacak. 

 Dijital dönüşüm hızlanarak artacak. 

 İhtiyaç olunca çağırmak üzere kullanılacak iş gücünün kullanımı artacaktır. 

 Sağlık sistemleri için yeniden can yakıcı bir reform gerekecek. 

 Tedarik zincirleri parçalanacak ve kendilerini yeniden tanımlayacaklar. 

 İşyeri tanımı değişecek. 

 Endüstriler en önemli öncelik haline gelen işçilerin yeni beceriler ile donatılması veya daha yüksek becerilere 
sahip olması için dönüşüme zorlanacaklar. 

 Çalışma alışkanlıklarındaki değişim şehirleşmeyi de etkileyecek. 

 Hızlı değişim işletmelerin su üstünde kalmalarını sağlayacak. 

 Yeni yaratıcı düşünceler gelecekteki başarıyı yönlendirecektir.(Parkala & Kumar, 2022. P1). 
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2021 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yaptığı bir araştırmada 15 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 
iş gücünde 5 milyon işçinin işini kaybedeceği, ancak yeni ortaya çıkan dijitalleşmenin ise milyonlarca yeni iş 
alanı açacağı öngörüsünde bulunmaktadır (Parakala, 2022). 

Gidda (2022) yaptığı araştırmada 2050 yılında dünyamızın tanınmaz bir halde olacağını öngörmektedir. Gidda 
bu sonucun zaten beklendiğini fakat COVİD-19’un bu süreci hızlandırdığını söylemektedir. “2018 yılında 1.4 
Trilyon dolar olan seyahat ve tatil harcamaları toplam eğlence harcamalarının %20’sini oluşturmaktadır” 
(Sneader & Singhal. 2021. P 3). 

COVİD-19 krizi yenilikçi bir jenerasyon ortaya çıkararak bir yenilikçilik dalgası oluşturmuştur. Dijitalizasyon 
dalgası ortaya çıkmış daha düşük yatırım ve uzaktan (online) çalışma ile dünyanın her yerinden gene dünyanın 
her yerine iş yapılabilir duruma gelinmiştir. Home working olarak bilinen evde çalışma uygulaması artacak. 
En yüksek oranda Singapur’da artması bekleniyor. Avustralya’da %32, Kanada’da %36, Yeni Zelanda’da 
%27, İngiltere’de %34, ABD’de %37 ve Singapur’da %44. (Gidda, 2022. 9). Lund et al (2021) işin fiziksel 
boyutlarının işyerine bağımlılığı belirleyeceğini ifade etmektedirler.  

Sektörlere göre yapılan değerlendirmede Ofis İşleri %51, Sınıf/eğitim %34, Hospitality space %20, fabrika 
imalat yerleri %20, hastane bakım, ameliyat %19, Alışveriş %18 ve İnşaat sahaları %18 oranında uzaktan 
çalışma şeklinde olacağı tahmin edilmektedir (Gidda. 2022. 7). Yerleşim yerlerinden bağımsız ya da uzakta 
yaşayıp çalışma açısından ise bu oranın şehir merkezlerinde %35, daha geniş şehir çevrelerinde %38, 
Varoşlarda %36 ve kırsal kesimde %24 beklenmektedir (Gidda. 2022. 7). 

Günlük hayatlarının önemli oranda değişeceğine inanan inşaların oranı daha yüksek görünmektedir. En yüksek 
oran gene %86 ile Singapur olduğu anlaşılmaktadır. Avustralya %70, Kanada %82, Yeni Zelanda %68, 
İngiltere %76 ve ABD %78 (Gidda. 2022. 7).  

Uzaktan çalışma sisteminin proximity derecesinin düşük olması nedeni ile coğrafyayı da etkilemesinin 
mümkün olduğunu belirten Lund ve arkadaşları aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gibi ülke 
gruplarında da uzaktan çalışmanın farklılık göstereceğini ifade etmektedirler. Bu durumun ülkelerde ülke içi 
ve ülke dışı yerleşimleri ve mobiliteyi artırması beklendiği için iş ve girişimcilik tercihlerini yönlendirmesi 
doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Lund et al. (2021) ABD’de yaptıkları araştırmada pandemi 
sürecinde bazı bölgelerde emlak fiyatlarının %30 kadar düştüğünü bazı bölgelerde ise %14 kadar arttığını ifade 
etmektedirler (Lund et al. 2021. 9).  

En büyük değişim E-ticarette yaşanmaktadır. Pandemi öncesine göre e-ticaret ülkeden ülkeye farklılık 
göstermekle birlikte bazı ülkelerde 2 kat artarken İngiltere, İspanya gibi bazı ülkelerde 5 kata yakın artmış, 
toplam perakende satışların içindeki payı Çin’de %27’ye İngiltere’de &24’e, ABD’de ise %20’ye ulaşmıştır. 
Japonya’da ise henüz %10’lar düzeyindedir (Lund et al. 2021. 10). 

Dijitalleşme COVİG-19 sonrasının en önemli olgularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. “COVİD-19 
krizi dijitalleşmeye ve dijital para kullanımına yönelik hareketleri hızlandırıyor. Bu eğilim muhtemelen 
uluslararası para sistemini yeniden şekillendirecektir. Sistem tam anlamıyla güvenli ve daha verimli olup 
olmayacağı IMF üye ülkelerinin riskleri yönetme ve fırsatları yakalama konularını nasıl koordine edeceklerine 
bağlıdır (IMF, 2021. 19). 

Pandeminin iş hayatına sunduğu bir fırsat ta bulunmaktadır. “COVİD-19 krizi şirketler için bir zorunluluk ve 
aynı zamanda kendilerini dönüştürebilmeleri için bir fırsat yaratmıştır. Dönüşüm sağlayabildikleri ölçüde daha 
büyük verimliliğe ulaşacaklardır” (Sineader & Singhal. 2021). Dönüşümün gecikmesi dünya çapında işsizliğin 
artmasına neden olacaktır. “ILO’ya göre ekonomik kriz ve COVID-19’un neden olduğu küresel işsizlik 2020 
yılında 5.3 milyondan 24.7 milyona çıkacaktır” (Tabish. 2020. P22).  

Sneader & Singhal (2021pandemi sonrası yeni normalde biyofarmatik devrim olacağını mRNA aşısında 
kullanılan m-harfinin molekülü temsil ettiğini ancak “Messenger” görevi gördüğünü ifade etmekte ve bu 
sayede her yıl 250.000 kişinin öldüğü sıtma gibi hastalıklara da çözüm bulunacağını ifade etmekte, mRNA 
tekniği ile üretilen aşı ve ilaçların günümüzde birçok hastalığın tedavisinde hızla sonuç almanın 
kolaylaşacağını ifade etmektedirler. Yaşanan hızlı değişim sürecinde yeşil enerji unutulmamış, 2030 yılına 
kadar yeşil enerjiye geçişin tamamlanması hedeflenmektedir. 
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Resim.3. Seçilmiş Bazı Ülkelerde E-Ticaretteki Değişim 

 

Kaynak: Lund et al. 2021. 10 

 

 Lund et al. (2021) gelişmiş ülkelerde haftada 3 ila 5 gün uzaktan çalışma oranının 2018 işgücü verilerine göre 
%20-25 aralığında olacağını ancak gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %15’ler kalacağını öngörmektedir. 
“Çalışmamız bize covid-19 salgını tarafından tetiklenen iş dağılımının pandemi döneminden önce tahmin 
ettiğimizden daha geniş olacağını göstermiştir. Özellikle düşük gelir grubunda ve düşük eğitim seviyesinde 
olan çalışanlar en kırılgan grubu oluşturmaktadırlar. Çalışmayı yürüttüğümüz sekiz ülkede 100 milyon işçinin 
işlerini değiştirmesi gerekeceğini tahmin etmekteyiz. Ortalama %12 ancak gelişmiş ülkelerde %25 civarında 
artış. Bu işçiler beceri ve yetenek gereksinimlerinde daha büyük farklılıklarla yüz yüze gelmeleri gerekecektir 
(Lund et al. 2021. 1). 

Pandemi sonrası otomasyona yatırımlarının da ivmelenerek artması beklenmektedir. Lund (2021) dünya 
çapında 800 adet işletme yöneticisi ile yaptıkları araştırmada işletmelerin üçte ikisinin bu alandaki yatırımlarını 
artırdıklarını ifade etmişlerdir. “Bu durumun göstergesi olarak, küresel robotik ve otomasyon firmalarının hisse 
senetleri 2020 yılında ortalama hisse senedi fiyatlarından çok daha hızlı yükselmiştir” (Lund et al. 2021. 11). 
COVİD-19 yüksek fiziksel yakınlık ve kişisel interaksiyon gerektiren sağlık, kuaför salonları, jimnazyum 
salonları gibi alanlardaki değişimleri de hızlandırmaktadır.  

Bu kriz beraberinde yeni fırsatlar da getirmiş, bu fırsatları değerlendirmek isteyen yeni bir yenilikçilik dalgası 
ve girişimci jenerasyonu ortaya çıkarmıştır. Bunların içinde olağanüstü büyüme görülen alan dijitalleşmedir. 
Tele-sağlık ve biofarma dahil sağlık sistemini de önemli oranda değiştiren dijitalleşme süreci, yapay zekâ (AI), 
operasyonları geliştirmek için akıllı makineler, tedarik zincirine, online müşteri servisinden uzaktan çalışma 
alanlarına kadar her alanda olağanüstü oranda kullanılmaktadır (Sneader & Singhal. 2021. 4). “Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Gelişme Ajansına göre COVID-19’un tetiklediği ekonomik maliyetin 2020 yılında 2 
trilyon dolar olması beklenmektedir” (Tabish. 2020. P22).  

 

Resim 4. COVID-19’un Hızlandırdığı Değişim Farklı Alanlarda Farklı Şekilde Oluşabilir. 

 

         Kaynak:Lund et all. . 2021, p13. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 640 
 

4. TARTIŞMA 

COVİD-19’un çalışma alışkanlıklarına yapacağı en büyük etkilerin başında dijitalleşme gelmektedir. 
Dijitalleşme her alanda uygulanabilen bir teknik olduğu için doğal olarak sağlık sektörüne de büyük etkisi 
olması beklenmektedir. Medikal cihaz ve ekipmanlarda yaşanan teknolojik gelişme sağlık çalışanlarının 
çalışma rejimlerini de değiştirecektir. Günümüzde Türkiye’den bir doktor Türkiye’deki iş yerinden ABD’deki 
bir hastayı ameliyat edebilir duruma gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler COVID-19 dahil olmak üzere her türlü 
salgın hastalıklara karşı uzaktan çalışma olanağını artıracak ve bulaşıcı hastalıkların yayılma ve dolayısıyla 
hayatımızı etkileme riskini azaltacaktır. 

Sağlık sektörü uzaktan çalışma olanağı en zor olan sektörlerden birisi olma özelliğine sahiptir. Lund et all. 
(2021) sağlık alanında uzaktan çalışmanın iş gücünde %7, iş süresinde %6’larda kalacağını dijital cihazların 
gelişmesi sonucu bu oranın %15’lere ulaşabileceğini, 2030 yılına kadar sağlık çalışanlarına olan talebin az da 
olsa (%2) artmaya devam etmesini beklemektedir (Lund. 2021. P13). Gidda (2022) bu konuda biraz daha şahin 
bir görüş ile uzaktan çalışmanın ofislerde %51 sağlık sektöründe %19 civarınnda olacağını öngörmektedir 
(Gidda. 2022. P7). Her alandaki sempozyumlar konferanslar ve eğitimler artık online yapılır hale gelmiştir. 
Bu teknik pandemi öncesinde de uygulanabilir olmasına karşın şüpheyle bakılırken pandemi sırasında olağan 
hale gelmiş ve artık geri dönüş söz konusu değildir. “ABD sağlık sisteminin dayandırıldığı hasta ile doktorun 
yüz yüze görüşmesine göre şekillenen model salgının artmasına neden olmakta ve mücadeleyi 
zorlaştırmaktadır” (Keesara et al. 202. P.1).  

Sağlık sektöründe robot ve dijital teknoloji yoğun bir şekilde kullanıma girmektedir. Artık robotlarla 
ameliyatların başladığı bilinmektedir. Daha da önemlisi muayeneler ve kontroller de uzaktan yapılmaya 
başlamıştır. Telehealth visit olarak adlandırılan uzaktan muayene ve kontrol yöntemi pandemi ile birlikte biraz 
da zorunlu olarak hız kazanmıştır. Ancak pandeminin etkisini yitirmesine karşın geri dönüş olmadığı gibi 
artarak devam etmekte ve daha da hızlanması beklenmektedir. “Cincinnati çocuk Hastanesi CEO’su Michael 
Fisher’a göre 2019 yılının tamamında 2000 olan tele-muayene sayısı Temmuz 2020’de bir haftada 5000 adet 
olmuştur. Fisher önümüzdeki dönemde bu oranın %30’lara çıkmasını beklemektedir. Japonya’da 2018’de 
1000’den daha az kurum uzaktan muayene ve kontrol önermiş iken bu oran 2020’de 16000’i geçmiştir 
(Sneader & Singhal. 2021. p7).   

COVID-19 benzeri salgınların sağlık sektörüne etkisini en aza indirgemek için tartışılmakta olan önerilerin 
başında tüketici yani hasta merkezli bir yöntem gelmektedir. Pandemiler insanları evlerine hapsetti. İnsanlar 
artık evlerinde kalmayı kanıksadı. Hizmeti evine bekliyor.  

Bir diğer tartışılan ya da önerilen yöntem ne tam evde tele tedavi ne de tam hastanede face to face veya evde 
face to face bunun yerine kalıcı hibrid yöntem önerilmektedir. Robotlar kullanılarak otomasyon da bir yöntem 
olarak önerilmektedir. Ekonomik sıkıntılar da göz önünde bulundurularak değer temelli bakım bir başka 
seçenek olarak önerilmektedir. Çünkü sağlı sektörü gelirinin büyük çoğunluğunu ameliyatlardan elde 
etmektedir. Tedavi ve bakım gelirleri yetersiz kalmaktadır.  

Bu öneriler iyi ve eksik yönleri ile tartışılmakta ve bazıları ülkeden ülkeye farklı derecelerde uygulanmakta 
olan önerilerdir. Bir kısım eksikleri zamanla giderilerek daha da yaygınlaştırılması kaçınılmaz olacaktır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

COVİD-19 etkisi ile hızlanan dijitalleşme sürecinin hayatın her aşamasına gireceği ve değiştireceği 
görülmektedir. Başta sağlık alanında olmak üzere daha önceden sistemin uygulanmasında sorun çıkaran yasal 
engeller COVID-19’un zorlaması sonucu ya hafifletilmiş ya da kaldırılmıştır. “Telemedicine gibi bazı dijital 
teknolojiler on yıllardır var olmasına karşın ağır yasal kısıtlamalar ve ödeme sistemindeki zorluklar nedeni ile 
yaygınlaşamamıştı. Price Waterhouse Cooper’un yaptığı araştırmada ABD sağlık sisteminde faaliyet gösteren 
firma yöneticilerinin %38’i overall stratejik planlarında dijital ekipman olmadığını, %94’ü idijtal ekipmanları 
veri saklama, sağlık sigortası ve hesap verilebilirlik gibi amaçlarla kullandıklarını ifade etmişlerdir (Keesara 
et al. 2020. P.1). 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 641 
 

Beklenmedik olaylar işletmeleri, ülkeleri ve insanları ansızın tutum değişikliğine gitme zorunda bırakabiliyor. 
“COVID-19 bir anda yaygınlaşınca kongre (ABD Senatosu, ç.n.) sağlık sektöründe özellikle kırsal alanlarda 
telemedicine (uzaktan tanı ve tedavi) önündeki yasal engelleri kaldırdı” (Keesara et al. 2020. P2). Bu yasal 
değişiklik medikal sektörü etkileyen önemli bir faktördür. 

COVID-19’un ekonomiye ve ekonominin alt sektörlerine etkisi hakkında her kurumdan farklı 
değerlendirmeler gelmektedir. Hatta aynı kurumun farklı raporlarında farklı rakamlar telaffuz edildiği 
görülmektedir. Ancak gerçek olan şu ki pandemi dünyayı derinden etkiledi kökünden değiştirmeye devam 
ediyor ve geri dönüşü olmayacak. Bu tür salgınların etkilerini giderebilmek için her zaman devletin devreye 
girmesi gerekecek. Örneğin UN WOMEN’ın 2020 raporuna göre pandemi kadın işsiz sayısını artıracak. 
Korunması gereken bir grup ve devlet desteği gerekiyor.  Bundan sonraki pandemilere de hazırlık olmalıyız. 
Hazırlıklı olması gereken sektör ve grupların başında ise sağlık çalışanları ve medikal sektör gelmektedir.   
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ÖZET 

Kamu diplomasisi, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda klasik diplomasi anlayışının 
giderek azalması ve eski gücünü kaybetmesi ile ülkelerin son yıllarda üzerinde önemli durduğu bir kavram 
haline gelmiştir. Kültür, sanat, eğitim, spor gibi yumuşak güç unsurlarının ülkeler üzerinde oluşturduğu olumlu 
etkilerin gözlemlenmesi, ülkeleri kamu diplomasisi faaliyetlerine yaklaştırmaktadır. Yumuşak güç 
unsurlarından olan spor faaliyetleri de kamu diplomasisi uygulamalarında kullanılmakta, öyle ki bu kapsamda 
sınır aşırı etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada kamu diplomasisi kapsamında, yumuşak güç 
unsurlarından olan sporu, Uluslararası Edirne Bisiklet Festivali üzerinden nitel ve nicel içerik analizi yöntemi 
ile incelemek amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda Festival’in 2008 yılından itibaren düzenlendiği, 
Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarına sahip Edirne’nin komşu ülkelere karşılıklı olarak tarih, coğrafya, 
kültürleri tanıtmak ve spor aracılığıyla Avrupa entegrasyonuna ve kültürler arası diyaloğa katkı sağlamak 
amacı ile bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Yumuşak güç unsurlarından olan spor vasıtasıyla her 
sene gerçekleştirilen bu etkinliğe ülke liderlerinin, kanaat önderlerinin ve yabancı kamuoyunun katıldığı 
düşünüldüğünde sporun kamu diplomasisi aracı olarak önemli bir yere sahip olduğu sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Diplomasi, Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç, Spor 

 

ABSTRACT 

Public diplomacy has become a concept that countries have focused on in recent years, as the understanding 
of classical diplomacy gradually decreased and lost its former power as a result of developments in 
communication technologies. Observing the positive effects of soft power elements such as culture, art, 
education and sports on countries brings countries closer to public diplomacy activities. Sports activities, which 
are among the soft power elements, are also used in public diplomacy practices, such that cross-border 
activities are carried out in this context. In this study, it is aimed to examine sports, which is one of the soft 
power elements, within the scope of public diplomacy, through the International Edirne Cycling Festival, with 
qualitative and quantitative content analysis method. As a result of the research, it is seen that Edirne, which 
has the border gates of Greece and Bulgaria, where the Festival has been held since 2008, hosted this event in 
order to introduce history, geography and cultures to neighboring countries and to contribute to European 
integration and intercultural dialogue through sports. Considering the participation of country leaders, opinion 
leaders and foreign public opinion in this event, which is held every year through sports, which is one of the 
soft power elements, it can be concluded that sports have an important place as a public diplomacy tool. 

Keywords: Diplomacy, Public Diplomacy, Soft Power, Sports 

 

INTRODUCTION 

It is accepted that the twenty-first century has witnessed many developments that fundamentally changed the 
lifestyles of societies. It is seen that acquiring, disseminating and rapidly consuming information becomes 
easier, and individuals and civil actors become active political elements, affecting diplomatic activities as in 
many disciplines. In the globalizing world, due to the development of technology and the importance of social 
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media tools, the distances between societies have shortened, and the world has turned into a global village in 
a sense. Communication has now become two-way, as people can easily access the right information. The 
traditional concept of diplomacy has taken the form of state-to-people or people-to-people, rather than state-
to-state. A country develops strategies to implement policies that are in line with its interests on another 
country. The concept of traditional diplomacy is insufficient at this point with the developing technology and 
the concept of public diplomacy, which is called soft power, provides the states with the opportunity to 
influence foreign public opinion and to realize the desired policies through soft power. Today, states have 
started to use not only official relations with societies, but also public diplomacy, which provides two-way 
communication and permanence compared to traditional diplomacy. Public diplomacy is based on the principle 
of being able to better explain the cultural, historical, educational and political characteristics of countries to 
other countries. It is seen that there is a soft power element on the basis of public diplomacy and it has the 
ability to change the perception of foreign public opinion in the desired direction. Soft power, which is also 
capable of seducing and lure, is an attractive power. Soft power sources are phenomena that create such 
attraction (Nye, 2008: 95). Sports diplomacy, as a sub-category of public diplomacy, has been used as an 
element of soft power in recent years. With its ability to reach people across borders, sports become an 
important tool for many states to achieve their political goals as a soft power element. The conceptual 
framework of the study consisted of public diplomacy, soft power and sports diplomacy concepts. In the study, 
the sportive activities included in the cultural diplomacy are called as sports diplomacy and the boundaries of 
sports diplomacy are tried to be drawn. In the application part of this study, which followed a qualitative and 
descriptive research method, document analysis was used as a method of data collection on the subject. The 
International Edirne Cycling Festival, which started to be organized for the first time in 2008, has been 
analyzed by qualitative content analysis method. 

 

LITERATURE REVIEW 

Globalization and new communication technologies have made the public more involved in diplomacy and 
international relations. States had to take into account not only their own national public opinion, but also the 
international public opinion. According to Manheim, diplomatic communication has expanded from states to 
people (Manheim, 1994: 3). It is stated that public diplomacy or public diplomacy (Zamorano, 2016: 168) is a 
product of this enlargement. Gregory states that public diplomacy is a tool used by internal and non-state actors 
to establish mutual relations and to direct cultural attitudes and behaviors in line with their own interests and 
values (Gregory, 2011: 353). Lee and Ayhan, on the other hand, defend, influence, create and direct public 
diplomacy by state and non-state actors; promoting, presenting and promoting other foreign policy objectives; 
They state that it is a tool used for purposes such as correcting misunderstandings, developing dialogue and 
mutual understanding, and harmonization in universal values (Lee and Ayhan, 2015:57). Diplomacy, which is 
called the implementation and execution of foreign policy activities in the context of conducting and managing 
international relations, is highly influenced by global change (Deutsch,1967:237). The radical change 
experienced in societies with globalization has transformed traditional diplomacy activities and revealed the 
field of public diplomacy (Nygard and Gates, 2013: 234). 

Diplomacy, which is one of the main political activities of states, means that states advance their interests and 
secure their foreign policy goals through negotiation, influence and persuasion, instead of resorting to the use 
of force. In other words, diplomacy is defined as the management of the power elements that states hold in 
order to implement and protect their own goals (Viotti and Kauppi, 2001: 105). Traditional diplomacy occurs 
as a result of the relations that take place from governments to governments. Public diplomacy, on the other 
hand, includes the activities of governments to inform, influence and attract attention to other societies by 
communicating with global public opinions. The phenomenon of soft power is often discussed within the 
concept of public diplomacy. It was Joseph Nye who brought the concept to the fore. Nye makes a distinction 
between hard power and soft power in international relations. Keohane and Nye define power as the ability to 
influence others in order to achieve desired results in international relations. Deterrent threats, economic 
sanctions appear as hard power. Therefore, a country's military and economic power is called its hard power. 
Soft power is seen as culture, art, education, history, sports, values and policies. In the concept of soft power, 
which forms the basis of public diplomacy, those who hold the power influence the foreign public opinion in 
the desired way with resources such as culture, ideology and institutions. Thus, people's values, ideologies and 
life practices can be adopted and internalized easily in the international arena without any coercion (Nye, 2011: 
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94). Wang (2006:43) states that public diplomacy has three main objectives. According to her, supporting the 
goals and policies of nation states, conveying the values and ideologies of the country, and finally developing 
mutual understanding and mutual trust among the countries are the main purposes of public diplomacy. Public 
diplomacy has objectives such as informing the foreign public opinion, increasing the desired effect, 
preventing misunderstanding and creating a ground for inter-communal dialogue. Public diplomacy, which is 
based on communication and interaction, makes use of soft power elements such as culture, education, and 
sports to create mutual sympathy. In particular, international sports activities have become an area that 
countries benefit from while carrying out their diplomacy studies. Sports now form a common bond with public 
diplomacy and develop this with sports diplomacy. Sports diplomacy studies have the potential and power to 
prevent cultural and linguistic differences in the process of developing dialogue and establishing sustainable 
relations, enabling individuals, societies and states to talk on a common subject, to negotiate on the solution 
of problems and to establish a consensus understanding (Esherick et al., 2017:26). In this respect, sports builds 
a platform of reconciliation by blending the differences and cultural diversity from the roots of the countries. 
What makes sports diplomacy attractive in the regional and international arena is that, in addition to being a 
universally attractive activity, it has features that eliminate national boundaries, language barriers, ideological 
and religious differences. Sports diplomacy, which dates back to the Cold War period, is among the soft power 
elements used by the great powers as a foreign policy tool. Today, organizing international sports 
organizations, positioning the famous names of the sports world as opinion leaders, protecting the image of 
the country or sending political messages through sports events show that sports diplomacy has a more formal 
and more formal place in international relations. The mass media used in the promotion of sporting events, as 
one of the important tools of public diplomacy; has the power of persuading, forming and directing opinions 
(Chehabi, 2001: 94). 

Along with the developing technologies, in the announcement of sports events, content is prepared as news, 
advertisement and promotional films by using new media as well as traditional mass media and provides cross-
border interaction. Sports is an important tool for the development of international diplomatic relations, and 
sports diplomacy paves the way for societies to get closer to each other and to change the perceptions between 
countries positively. It is possible to say that sports play a complementary role in the process of building a 
country brand. Because the countries that host international sports organizations come to the fore in the public 
opinion of different states and strengthen their image by this way. Sports is also one of the effective soft power 
elements such as science, art, culture, tourism, music and education. Messages given through sports not only 
reach much wider masses, but also ensure that the messages are permanent with the feelings of belonging, 
admiration and winning created by sports (Jackson & Haigh, 2008:352). 

 

METHOD 

In scientific studies, the use of different types of analysis in every field has become widespread. Many different 
types of analysis have been used to support the content of the studies and guide future studies. Content analysis 
is also frequently used in the field of social sciences, especially in educational science studies (Neuendorf, 
2002:26). In recent years, there has been an increase in the number of studies in which content analysis is used 
in other fields of social sciences (Cleave, Arku, Chatwin, 2017:362). The general purpose of the content 
analysis studies is to guide further academic studies within the scope of the subject discussed and to determine 
the general tendency about the subject. 

In this study, content analysis was used. Content analysis is a systematic study that covers all published or 
unpublished studies within a defined subject, and includes the evaluation of trends and research results in a 
descriptive dimension (Lin, Lin & Tsai, 2014:1349). In other words, all qualitative and quantitative studies, 
published or unpublished, made independently of each other, within a determined subject, are examined and 
organized and general trends in the field are determined. Thus, it is shown what the general tendency is for 
researchers who work or want to study in the relevant field and subject (Cohen, Manion & Morrison, 2007:46). 
The study was designed in a qualitative model and the case design was used in the study. Content analysis was 
carried out in the study using document analysis technique. It has been stated that document review is a type 
of analysis that includes visual materials such as written sources, films, videos and photographs that contain 
information about the targeted facts and events. A case study is carried out to describe one or more situations 
in depth and to draw attention to research questions and topics (Potter & Riddle, 2007:93). In this context, in 
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this study, it is aimed to analyze the sport, which is a soft power element and describes it as sports diplomacy, 
in the context of the International Edirne Cycling Festival. The years 2008-2019 were chosen as the sample, 
and within the scope of this festival, the density of participation was examined and it was tried to reveal how 
much sports contributed to international diplomacy. 

 

FINDINGS 

In this study, within the scope of public diplomacy, sports, which is one of the soft power elements, is examined 
through the content analysis method over the International Edirne Cycling Festival. As the sports diplomacy 
started to take an important place as a soft power element for the countries, the countries carried the regional 
sports activities to the international level and started to host many festivals. It is stated that there is a direct 
relationship between the geographical characteristics of the states and their position in the world and the 
foreign policy they follow (Rose & Spiegel, 2011: 73). For example, the fact that a country is a landlocked 
country or surrounded by oceans, has important rivers and maritime trade routes, has a decisive influence on 
the foreign policy of that country. Therefore, the advantage of having regions with such geographical 
characteristics plays an important role in the competition between states. In addition, the position of states in 
the world determines the state's foreign policy agenda and priorities. The fact that a state has a large geography 
can affect its rich natural resources, and climatic factors can also affect the use of resources that a country has. 
Naturally, any change in these variables manifests itself in the political structure of the country and its 
effectiveness in foreign policy (Rose & Spiegel, 2011:82). Being located on the border of Greece and Bulgaria, 
it can be stated that this city will make positive contributions to the country not only in terms of diplomacy but 
also in terms of benefiting intercultural dialogue.  

The International Edirne Cycling Festival has been held in cooperation with the Delegation of the European 
Union to Turkey, Edirne Chamber of Commerce and Edirne Nature Sports Club since 2008 (Euroinfo, 2022). 
It is aimed to revitalize EU-Turkey relations and to improve diplomatic relations between the two countries 
through sports diplomacy by bringing together international athletes from Greece and Bulgaria every year to 
Edirne, the border gate (IPA/2017-385-520:153). 

 

Table1. Number of participation in the International Edirne Cycling Festival 

International Edirne Cycling Festival  
Year Number of Participants 
2008 326 
2009 485 
2010 680 
2011 567 
2012 715 
2013 760 
2014 802 
2015 850 
2016 980 
2017 1015 
2018 1260 
2019 1600 

TOTAL 10.040 

Source:IPA/2017-385-520:156 

 

In Table1, it is seen that the International Edirne Bicycle Festival was first started to be held in 2008 and a 
total of 326 people were reached in this event. It is striking that the number of people reached through the 
event has increased gradually, and it has decreased only in 2011. It is observed that the number of participants, 
which increased from 2012 until 2019, is significant. It can be said that 1600 people participated in the festival 
held in 2019, and this number is quite remarkable. In line with the reports examined, this festival, which has 
been continuous for 11 years, is seen to be attended by the leaders of the countries and tried to support the next 
festival (IPA/2017-385-520:162). It is obvious that opinion leaders play an important role in the dimension of 
public diplomacy, so the participation of country leaders, famous artists, popular and trusted opinion leaders 
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in such festivals will further increase the confidence in the event at the local level, and therefore, participation 
in such events will gradually increase. Thus, the activities that will cease to be national will be carried to the 
international dimension and will contribute to the formation of inter-country dialogue. 

The festival, which was held for the last time before the pandemic, was held on May 12, 2019 in partnership 
with the Delegation of the European Union to Turkey, Edirne Chamber of Commerce and Edirne Outdoor 
Sports Club Association. “Europe Day and the 11th Edirne International Cycling Festival” attended by 1600 
people, organized cross-border tours around Bulgaria, Greece, and Turkey with 1000 cyclists. In the event, in 
which the leaders of the country also participated, approximately 450 cyclists from Greece and Bulgaria 
entered Edirne through the Pazarkule Border Gate, group performances were held and then Bulgarian folk 
dance performances were watched (Haberler, 2021). It can be said that this event, which was held in Edirne, 
which serves as a bridge between Europe and Turkey, and where borders were removed through sports, had a 
great impact with 67,923 social media visibility (IPA/2017-385-520: 33). Considering the multiplier effect of 
social media, it can be said that this number is actually higher. 

 

CONCLUSION 

After the Second World War, countries have turned to the process of solving their problems with soft powers 
instead of solving their problems with hard powers and accelerated their diplomacy activities. The widespread 
use of communication technologies, the rapid production and dissemination of information have also caused 
changes in the field of diplomacy. Therefore, in the 21st century, the political, military and economic relations 
between countries have become increasingly interdependent. Different public dynamics such as education, 
culture and sports have begun to play an important and priority role among countries. Thus, the changes in 
international relations have transformed the traditional diploma understanding. As a result, public diplomacy, 
which is a modern diplomacy understanding, has emerged. In addition, countries have diversified their fields 
of activity by directing their diplomacy activities not only in the field of security, but also more intensively in 
the fields of media, education, sports, tourism, culture and other social activities. The image of a country can 
be created not only by political actors, foreign policies, ministry sanctions, promotion and policies, but also by 
using social media tools and communication networks, which are the necessity of our age. Particularly, athletes 
and fans participating in sports organizations held in Turkey and abroad represent and promote their countries 
in that time period and place. These international organizations take place before the eyes of the whole world 
and can help countries to make positive contributions to country recognition and country image through media. 
Considering the country image of sports in terms of public diplomacy, as the duration of people's presence in 
organizations increases, the cultures, opinions and people they encounter diversify, and there are positive or 
negative differences in people's perceptions in relation to the experience, proportional to the knowledge and 
experience gained. In terms of public diplomacy, it is seen that the international relations studies of countries 
with a positive image, reputation and positive perception worldwide are more visible, more successful and 
permanent. Sports can be thought of as public diplomacy as a diplomatic tool because politicians use sports as 
an important tool to disseminate their ideas. Sport is an important diplomatic tool for improving relations 
between countries, bringing different cultures and nations together, and at the same time for developing 
societies to become a developed society. Sports diplomacy activities, which are used as a public diplomacy 
tool, have an important mission in the international arena, and are seen as an effective way both to introduce 
soft power and to determine the thoughts of nations. It is thought that if this power is used effectively and 
efficiently, it will enable other individuals, societies and states to be recognized, to become attractive, to create 
a positive image in the subconscious, as well as to change negative images in a positive way. 

In the study, the International Edirne Cycling Festival has been examined in the context of sports diplomacy 
with qualitative and quantitative content analysis method. It has been observed that the festival was held in 
Edirne between 2008-2019 with local and international athletes, and the festival had to be suspended due to 
the pandemic. It is observed that 326 people participated in the festival held in 2008 and this number has 
increased over the years. It is noteworthy that the number of participants decreased in 2011. The fact that 1600 
people attended the festival, which was held in 2019, shows that the recognition of this festival has increased 
over the years and that it is effective on an international scale. Although this festival, which has reached a total 
of 10,040 people for 11 years, seems like a sports organization, it also contributes greatly to the promotion and 
tourism of both the city and the country. This festival is very important for public diplomacy, as Edirne is a 
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very suitable city for cycling in terms of geography and is a center where 3 countries meet in terms of 
geopolitical terms. The International Edirne Cycling Festival provides many benefits to the host country, 
including promoting its cultural richness to the world, providing job opportunities for people, increasing 
tourism revenues and establishing friendly relations with other countries. Considering that country leaders, 
opinion leaders and foreign public participate in this event, which is held every year through sports, which is 
one of the soft power elements in the research, it can be concluded that sports have an important place as a 
public diplomacy tool. 
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ÖZET 

Haber verme, bilgilendirme işlevi medyanın temel görevi olarak değerlendirilmektedir. Tarih boyunca bu 
görevi geleneksel medya olarak tanımlanan televizyon, gazete, sinema, radyo gibi araçlar yerine getirmiştir 
(Yurdıgil ve Zinderen, 2012: 81) Günümüze gelindiğinde ise teknolojik gelişmeler, bilgi edinme süreçlerini 
etkilemiş, medyanın geleneksel sınırı yeni medya olarak genişlemiştir. Medyadaki bu genişleme ile haberin 
üretimi ve tüketimi değişikliğe uğramıştır. Dijitalleşen dünyada habercilik, hızlı, az maliyetli, kolay erişilebilir 
bir hale gelirken etik ve güvenlik sorunları ile de hiç olmadığı kadar karşı karşıya kalmıştır (Dağ ve Budak, 2022: 
361). Çalışmada yeni medya kavramı üzerinde durulmakta ve yeni medya ekseninde habercilik pratiklerinde 
yaşanan değişimler ve yeni medyanın haberciliğe sağladığı olumlu, olumsuz katkılar ele alınmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler haber pratiklerinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Dijitalleşen dünyada televizyon, 
radyo ve gazete olarak tanımlanan geleneksel medyanın yanına Twitter, Instagram, Youtube gibi sosyal ağlar 
yeni medya olarak eklenmiştir. Yanı sıra WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları neredeyse habercilik 
alanının yeni istihbarat ağına dönüşmüş ve Yurttaş Haberciliği’nin önemli uygulama alanlarından olmuştur. 
Yeni medya haber ilişkisinin ele alındığı bu çalışmanın amacı, geleneksel medyadan yeni medyaya evrilen 
sürecin haberciliğe yansımalarını tespit etmektir. Bu kapsamda Kanal D ve Show TV haber editörleri ile yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, veri elde edilmiştir. Bu kanalların 06-13 Haziran 2022 tarihlerini 
kapsayan 1 haftalık ana haber bültenleri betimsel analiz yöntemi ile incelenerek, WhatsApp ihbar hatlarına 
gelen görüntüler ile yurttaş haberciliğinin Televizyon Haberlerine yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Birkaç yıl öncesinde fax cihazı ve telefon aracılığı ile haber ihbarı alan geleneksel medyanın teknolojiden 
faydalanarak WhatsApp, BİP gibi ihbar hatları ile dönüşüme ayak uydurduğu görülmektedir. Yurttaş 
haberciliğinin doğuşu olarak görülen yeni medya, sahte haberin de kolaylıkla yayılmasına olanak tanımaktadır. 
Haberciliği dijitale taşıyan yeni medya, maliyetleri düşürüp, haberciliğe hız kazandırırken paralelinde haber 
tüketimine de hız kazandırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Haber, Yeni Medya, Yurttaş Haberciliği 

 

ABSTRACT 

Giving news and informing is considered the main task of the media. From past to present, this task has been 
fulfilled through traditional media such as television, newspaper, cinema, and radio (Yurdıgil and Zinderen, 
2012: 81). On the other hand, since recent technological developments affect the ways of obtaining 
information, the traditional frontier of the media has nowadays expanded as new media. This expansion in the 
media has changed the way news is produced and consumed. While journalism in this digitalized world has 
become fast, economic, and easily accessible; on the other hand, it has faced ethical and security issues like 
never before (Dağ and Budak, 2022: 361). The current study, therefore, deals with the new media concept and 
examines the changes in journalism practices on the axis of new media, as well as the positive and negative 
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contributions of new media to journalism. 

Recent technological advancements significantly affected journalistic practices. With the digitalization of the 
world, social networks such as Twitter, Instagram, and Youtube -as new media- have been added to the 
traditional media elements such as television, radio, and newspaper. Furthermore, messaging applications such 
as WhatsApp have almost turned into a new intelligence network for journalism and have become an important 
element of Citizen Journalism. This study aims at examining the relationship between new media and news as 
well as to determine the reflections of the evolution process from traditional media to new media in journalism. 
Accordingly, semi-structured interviews were conducted with the news editors of the Kanal D and Show TV, 
and some data were collected. During the 1-week period between 6-13 June 2022, the main news bulletins of 
these channels were examined using the descriptive analysis method, and the reflections of citizen journalism 
on Television News were revealed through the images sent to the WhatsApp crime report accounts of these 
TV channels. It seems that the traditional media, which received news reporting by fax or telephone until a 
few years ago, now uses technological developments, thus keeping up with the change using digital reporting 
channels such as WhatsApp and BIP. The new media is considered the emergence of citizen journalism; 
however, it can also cause fake news to spread easily. The new media has brought journalism to the digital 
environment, reduced costs, accelerated journalism, accordingly, increased news consumption. 

Keywords: News, New Media, Citizen Journalism 

 

GİRİŞ  

Dijitalleşme ile birlikte yeni medya, haber üretim ve tüketim süreçlerinde geleneksel kalıpları kırarak, habere 
erişim ve etkilişim anlamında bazı yenilikleri hayatımıza kazandırmıştır. Bu yeniliklerin; maliyet avantajı, 
hızlı erişim, daha çok kişiye ulaşım, izleyici, dinleyici ya da okurlarla etkileşim gibi olumlu yansımalarının 
yanında sahte haberin yayılması, haksız rekabet, sektörel istihdam daralması gibi olumsuz yanları da 
bulunmaktadır. Bu çalışmada yeni medyanın habere etkileri ele alınarak, haberci olmayan kimselerin haber 
üretim süreçlerine dahil olması incelenecektir. Çalışmanın sorunsalı yeni medyanın habere ve haber üretim 
süreçlerine etkisi, haberciliğin geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak yurttaş haberciliğine dönüşmesi ve yurttaş 
yararına yapılan haberden daha ziyade yurttaş katkısıyla oluşturulan habere doğru evrilmesidir. Çalışmada 
rastgele örneklem yoluyla seçilen iki televizyon kanalının 06-13 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan ana haber 
bültenleri incelenecektir. Bu bültenlerde kanalların WhatsApp ihbar hattı aracılığıyla oluşturulan haberler ele 
alınırken, ilgili kanalların haber editörleri ile de yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, WhatsApp 
ihbar hattı kullanımına yönelik veriler elde edilecektir. Bu veriler ışığında ihbar hattının kullanımı, yurttaş 
haberciliğinin haber üretim ve tüketim süreçlerine yansıması ele alınacaktır. Çalışma, haberin üretimi, 
güvenilirliği, haberciliğin sektörel geleceği ve haberin izleyici algısı açısından önem taşımaktadır.  

 

Yeni Medyaya Kavramsal Bakış  

Bazı yazar ve araştırmacılar CD-ROM, HTML, akan ortam, sayısal video düzenleme, ağ uygulamaları, DVD 
video, multimedyadan oluşan teknoloji listesi üzerinden yeni medyayı tanımlamıştır (Dilmen, 2007: 114). Yeni 
medyanın kimliğini sayısal temsil, modülerlik, otomosyon, değişkenlik ve kod çevrimi şeklinde beş temel 
özellik şekillendirmektedir (Manovich, 200l, ss. 49-63). Dijital olarak kodlanan verilerin çoğaltılabilmesi, 
istenilen her veriye eşit hızda ulaşılabilmesi, farklı medya türlerinin bilgisayarda gösterilebilmesi gibi 
yenilikler iletişim alanında köklü değişimleri beraberinde getirmiş analog medyayı dijital temsile çevirmiştir 
(Başlar, 2013: 777). Manovich göre (akt. Yanık, 2016: 898), teknolojideki gelişim ve değişime bağlı olarak 
yeni medya kavramı da sürekli bir gelişim halindedir ve bu yüzden kavramın kesin tanımı yapılamamaktadır. 
Gelişimdeki süreklilik yeni medyanın sınırlarının çizilmesini zorlaştırırken Yanık, dönüşümün insanı da 
dönüştüren gücünün göz önüne alınarak, yeni medya ile klasik medya arasındaki farkların belirlenmesi, yeni 
medyanın tanımına ilişkin de tasnif ve eleştirinin yapılması gerektiğini düşünmektedir (Yanık, 2016: 899). 
Dijitalleşen dünyada, internet kullanımının yaygınlaşması ve bilgiye ulaşma anlayışının değişmesi yeni 
medyaya giden sürecin en temeli olarak görülmektedir. Yeni medyayı yaratan süreç olarak görülen internet 
sayesinde iki nokta arasında mobil uygulamalar, sosyal medya, online mecralar ile ileti gönderilebilmekte ve 
bu iletiler kalıcı olarak saklanabilmektedir (Kanat, 2020) Kullanım yoğunluğu günden güne artan ve gündelik 
hayatta vazgeçilmez bir ihtiyaca dönüşen bilgisayar, İnternet, cep telefonları, oyun konsolları, Ipod gibi dijital 
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teknolojiler yeni medya başlığı altında toplanmaktadır. Yeni medyayı geleneksel medyadan (gazete, radyo, 
televizyon, sinema) ayıran temel özellik ise yeni medyanın etkileşimli ve multimedya biçimine sahip olmasıdır 
(Binark, 2007: 21). Rogers de (akt. Yanık, 2016: 908), yeni medyayı etkileşim, kitlesizleştirme ve 
eşzamansızlık ile tanımlamıştır. Kullanıcılarına etkileşimli bir alternatif sunan yeni medya, gelişen bilgisayar 
ve internet teknolojilerinin etkisiyle geleneksel medyanın dijital ortama dönüşümüdür (Misçi, 2006: 128). 
Dijitalleşme, yeni medya devriminin temeli olarak değerlendirilmektedir (Gülnar, 2011: 112). Literatüre 
bakıldığında yeni medya tanımı teknolojideki gelişmeler ve buna bağlı olarak dijitalleşme ile açıklanmaktadır. 
Bu kapsamda yeni medyaya karşılık olarak sosyal medya kavramı da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 
(Demir Askeroğlu vd., 2019: 511). Geleneksel medya ile yeni medyayı terazinin kefesine koyan Dilmen, yakın 
bir gelecekte dengede beklenmedik bir ağırlık değişiminin yaşanacağına kesin gözüyle bakmaktadır (Dilmen, 
2007: 121).  

 

Haber Üretim Sürecinde Yeni Medya Etkisi   

Teknolojideki gelişmeler ve beraberinde internetin yaygınlaşması haber üretim ve tüketim süreçlerinde de 
önemli değişimlere neden olmuştur. Geleneksel medyanın tekel olma hali yeni medyanın kullanıcılarına 
sunduğu olanaklar ile kırılmış, kitlelerin farklı yayıncılık modellerine erişimi kolaylaşmıştır (Ünal, 2017: 102). 
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2021’e göre Türkiye’de 2011 yılında yüzde 40’larda 
olan internet kullanım oranı 2021’de yüzde 92’ye yükselmiştir (TÜİK, 2021). We Are Social’ın Dijital 2022 
Küresel Genel Bakış Raporuna göre 2022 yılının başında internet kullanıcı sayısı 4,95 milyara, sosyal medya 
kullanıcısı da 4,62 milyara yükselmiştir (We Are Social, 2022).  

İnternet alt yapısı olan herkesin kolaylıkla kullanabileceği Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal 
ağların yaygınlaşması ile haber üretim süreçlerine katılım da yaygınlık kazanmıştır. Haberin tüketicisi olan 
bireyler aynı zamanda haberin üreticisi konumuna geçmiştir. Herhangi bir sosyal medya kullanıcısının 
kaydettiği ses, görüntü, fotoğraf, bilgi ya da oluşturduğu bir içerik çevrimiçi olarak anında milyonlarca 
kullanıcı ile paylaşılabilmektedir. Geleneksel medyada habercilerin üstlendiği bu rolü yeni medyada tüm 
kullanıcılar yerine getirebilmektedir. Yeni medya hız bakımından geleneksel medyanın önüne geçmektedir. 
Geleneksel medyada içeriğin hedef kitleye ulaşması yavaş ve kapsamı dardır. Bir olayın gazetede yer alıp 
okuyucuya ulaşması bir gün sürerken, yeni medya süreç çok daha hızlı tamamlanmaktadır. Geleneksel 
medyada haberin yer alması belirli bir süre, satır ve sütuna bağlı iken yeni medya daha sınırsızdır. Geleneksel 
medyada yer alacak her haber denetim sürecinden geçerken, yeni medyada denetim mekanizması 
bulunmamaktadır. Kullanıcılar hazırladığı içeriği rahatlıkla paylaşabilmekte ve istediği zaman kaldırıp, 
silebilmektedir (Kazaz ve Akyüz, 2019: 25). Yeni medya, kullanıcısına haberleri arşivleyebilme seçeneği de 
sunmaktadır. Bu kapsamda kullanıcılar, güncelliğini yitiren bir habere dahi erişim sağlayabilmektedir 
(Almasoodi ve Sucu, 2021: 64).   

 

Sahte Haberin Oluşumunda Yeni Medyanın Rolü  

Yeni medyayı geleneksel etkileşim, ulaşılabilirlik, erişim, kullanım kolaylığı ve kaynak çeşitliliği, etkinlik, 
kalıcılık, geçişkenlik başlıkları ile ayırmak mümkündür. Bu başlıklar yeni medyayı geleneksel medyaya göre 
daha fazla tercih edilir kılarken yeni medyanın beraberinde getirdiği bazı olumsuzlarda bulunmaktadır. Yeni 
medya, kontrolsüzlük, terör ve şiddete olanak sağlaması, gizlilik ihlalleri, bilgi güvenilirliği ve manipülasyon 
ve sahte haberlerin oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Kazaz ve Akyüz, 2019: 29-34).  

Sahte haber, biçimsel olarak haber gibi gözüken ancak içeriğindeki bilgi, veri veya görselin yalan, yanlış 
olması, olayın bağlamından koparılarak sunulması, kasıtlı ya da kasıtsız olarak üretilen bu içeriklerin internet 
ve sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulması olarak tanımlanmaktadır (Kocabay Şener, 2018: 359). 
Doğrulama süzgecinden geçirilmeden sunulan her haber, habercilere duyulan güveni zedelemektedir (Parlak, 
2018: 77). Editörlük merkezi bulunan geleneksel medyada haberler bir denetimden geçerken sosyal medyada 
yapılacak bir paylaşım için böyle bir denetim söz konusu değildir. Sosyal medyanın etkinliğinin artması buna 
bağlı olarak sahte haberin yaygınlık kazanması demokrasiler için tehdit haline gelirken bu alana yönelik 
araştırmaların sayısında artış gözlenmektedir. Akyüz’ün 2018 yılında Türkiye’de yaptığı araştırmaya göre 
katılımcılar siyasi gündemi en fazla sosyal medyadan takip etmektedir. Bu takip sıralaması internet haber 
siteleri, televizyon, gazete ve radyo şeklindedir. Aynı araştırmada haber yayınları açısından güvenilirlik 
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dikkate alındığında ise sıralama tam tersine dönmektedir. Siyasi gündemin en az takip edildiği radyo en 
güvenilir araç, siyasi gündemin en fazla takip edildiği sosyal medya ise en az güvenilir araç olarak ortaya 
konmuştur (Akyüz, 2018 s 218-224). Sosyal medyanın sahte haber alanında en temel değişken olduğunu ortaya 
koyan başka bir araştırma kapsamında ise 2012-2021 yılları arasında Scopus veri tabanında yer alan ve 
İngilizce yazılmış toplam 970 makale analiz edilmiştir. Bu analize göre sahte haber alanındaki akademik 
üretimin 2017 yılından itibaren hızlı bir şekilde yükseldiği tespitine varılmıştır (Çelik ve Doğan, 2021: 204). 
Dijital çağın getirisi olan sahte haber ve bu haberlerin hızlı yayılımı, medya okur yazarlığının önemini de 
ortaya koymaktadır (Bozkurt, 2021: 149).  

 

Geleneksel Medyanın Dönüşümü ve Yurttaş Haberciliğinin İzleri 

Alternatif medya açısından önemli avantajlar barındıran yurttaş gazeteciliğinin temelinde haberleri yurttaş 
odaklı inşa etme, bu kapsamda da yurttaşların sorun ve beklentilerini öne çıkaran bir denge kurulmaktadır 
(Kutlu ve Bekiroğlu, 2013: 267).  Temelinde yurttaş odaklı haber üretimi olan yurttaş haberciliği, teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak dönüşüm yaşamıştır.  

Bu dönüşümü şöyle özetlemek mümkündür: Geleneksel medyanın haber ekipleri yurttaşın sorun ve 
beklentileri dikkate alarak haberler hazırlarken artık haber üretim sürecine haberci olmayan kimselerin dahil 
edilmesi hem haber üretim sürecini değiştirmiş hem de yurttaş haberciliği kavramına yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Yurttaş haberciliği kavramı yurttaşın sunduğu belge, bilgi, görseller ile oluşturulan haberlere 
dönüşmüştür. Yeni medyada sosyal ağlar aracılığıyla bilginin, haberin paylaşımı ve anında etkileşimi göz 
önüne alındığında geleneksel medyanın da bu dönüşüme ayak uyduran yenilikleri hayata geçirdiği 
gözlemlenmektedir. Bu kapsamda birçok gazete ve dergi basımını durdurup, sadece dijital ortamda yayın 
yapma yolunu seçmiş böylece baskı maliyetlerinden kurtulmuştur. Geleneksel medya ise haberlerini dijital 
ortamlara da aktararak tüketici ile buluşturmaktadır. Haber üretim sürecinde sosyal medyadan bilgi, belge, 
içerik temini konusunda da faydalanan geleneksel medya günümüzde 180'den fazla ülkede, 2 milyarın üstünde 
kullanıcıya sahip WhatsApp uygulamasından yararlanmaktadır. 2010 yılında Jan Koum ve Brian Acton 
tarafından kurulan 2014 yılında ise Facebook’a katılan uygulama, kullanıcılarına internet aracılığıyla ücretsiz 
mesajlaşma metin, fotoğraf, video, belge ve konum gibi çeşitli medyaların gönderilip alınması imkanı 
sunmaktadır (Whatsapp, 2022). Televizyon kanalları da oluşturdukları WhatsApp ihbar numaralarını ekrandan 
duyurarak bu numara aracılığıyla haberci olmayan kimselere haber merkezlerinin kapısını açmaktadır.  

 

  

Görse1: Show Haber ve Kanal D Haber ihbar hattı numaralarının ekrandan izleyiciye duyurulması 

 

Bu hatlara haberci olmayan kimselerden gelen görüntüler değerlendirilerek ana haber bültenlerinde yer 
verilmektedir. Böylece tüketici konumunda olan bireylerin tanık oldukları olaylar ya da kişisel mağduriyetleri 
ekrana taşınırken aynı kişilere haber üretim sürecinde de rol verilmektedir. Bu ihbar hatlarına gönderilen bilgi 
ve belge, görüntünün doğruluğunun denetlenmesi ihtiyacı bulunduğu gibi haberci olmayan kimselerin ihbar 
hattı paylaşımlarının belli bir süzgeçten, editöryel bir denetimden geçirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu 
doğrultuda televizyon kanalları ihbar hatlarına gelen her paylaşımı olduğu gibi ekrana vermek yerine belirli 
bir süzgeçten geçirerek, seçim yapmaktadır. 
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Metodoloji  

Çalışmanın uygulama bölümünde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak rastlantısal örneklem 
yoluyla seçilen Show Haber ve Kanal D haber editörleri Ezgi Yağmur Küçük ve Özgen Bingöl ile WhatsApp 
ihbar hattı üzerinden haber oluşturma ele alınmıştır. Araştırmacının soruları önceden hazırladığı yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniğinde önceden hazırlanan bu sorular araştırmacıya rehberlik etmektedir. Bu 
doğrultuda araştırmacı tamamen bu sorulara bağlı kalmadığı gibi soruların sorulma sırası ve ifade ediş biçimi 
de katılımcıdan katılımcıya değişiklik gösterebilmektedir (Şencan, 2015: 539). Çalışmada, katılımcılara 
önceden hazırlanmış 4 soru yöneltilmiş ve elde edilen veriler, ilgili televizyonların 06-13 Haziran 2022 tarihli 
ana haber bültenlerinde yer alan, ihbar hattı aracılığıyla oluşturulan haberler de ele alınarak betimsel bir 
yaklaşımla analiz edilmiştir. Bahse konu haber bültenleri tek tek izlenerek ihbar hattı kaynaklı haberler gün 
gün gruplandırılmış ve bu haberler içerik bakımından ele alınmıştır.  

Kanal D ve Show TV Haber Editörleri ile Yapılan Derinlemesine Görüşme ve 06-13 Haziran 2022 
Tarihlerini Kapsayan Ana Haber Bültenleri Betimsel Analizi 

Yarı yapılandırılmış görüşme soruları 

1- Ne kadar süredir ihbar hattı kullanıyorsunuz?  

2- İhbar hattına günlük-haftalık ortalama kaç görüntü geliyor?  

3- Bu görüntülerin bir bültende ortalama kullanım oranı nedir?  

4- İhbar hattına en çok hangi tür görüntü geliyor ve gelenler arasında en çok hangi görüntüler kullanılıyor?  

Görüşmelerde iki kanalın 2016 yılından itibaren ihbar hattı kullanmaya başlandığı ve bu hatta günlük yaklaşık 
300 mesajın alındığı, alınan mesajların da çoğunluğunu görüntülerin oluşturduğu belirtilmiştir. Bu 
görüntülerin bültenlerde kullanım oranına bakıldığında ise bazı günler 7-8 habere ulaşabildiği bazı günler ise 
ihbar hattından gelen hiçbir görüntünün kullanılmadığı kaydedilmiştir. İhbar hattına en çok mahalle kavgası, 
taciz, trafikte tartışma gibi asayiş ve polisiye görüntüleri gelmektedir. Sanat, kültür spor gibi hayatın içinden 
görüntüler yok denilecek kadar azdır (Bingöl ve Küçük 6 Haziran 2022 Tarihli Görüşme).  

“Örneğin geçtiğimiz günlerde Bebek Sahili'nde iki kişinin açık alanda cinsel ilişkiye girme görüntüsü sosyal 
medyada yayılınca herkes ihbar hattımıza atmaya başladı. O gün ortalama bin 500 mesaj geldi. Çoğu da 
sahildeki videoydu” (Küçük 6 Haziran 2022 Tarihli Görüşme). 

 

 06-13 Haziran 2022                     Toplam Haber Sayısı            İhbar Hattı Haber Sayısı  

KANAL D 206 10 
SHOW TV 204 17 

 

Show TV ve Kanal D’nin 06-13 Haziran 2022 tarihleri arasındaki bir haftalık ana haber bültenlerine 
bakıldığında günlük her kanalın bir bültende en az 27, en fazla 31 habere yer verdiği görülmektedir. Bültenlerin 
tamamında İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) başta olmak üzere logolu ajans 
görüntülerinden faydalanılmıştır. Her bültenin neredeyse yarısında kullanılan ajans logolu görüntülerin büyük 
bir bölümünün kavga, tartışma eğlence, darp, taciz, şiddet vb. durumlarda olay yerindeki kişiler tarafından cep 
telefonları ile kaydedildiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ajans logosu ile kullanılan görüntüler kapsam dışı 
tutulmuştur. İki yayın organın ihbar hattı adıyla oluşturduğu numaraya gönderilen görüntüler esas alındığında 
bazı günler 1, bazı günler ise 3-4 haber ihbar hattına gelen görüntüler ile oluşturulmuştur. Haberin tamamı 
ihbar hattına gelen görüntü ile sunulabildiği gibi olay yerinden muhabir anonsu ve ilave görüntüler eklenerek 
de haberin işlendiği görülmektedir. Bazı haberlerde haberin sunumunu yapan spiker görüntünün ihbar hattına 
geldiğine özellikle vurgu yapmaktadır. Telefon kamerası ile kaydedildiği anlaşılan görüntülerin büyük 
bölümünü kavga, tartışma, şiddet, taciz, dolandırıcılık görüntüleri oluşturmaktadır. Bu görüntülerin arasında 
hırsızlık, saldırı, gibi anların kaydolduğu güvenlik kamerası görüntüleri de yer almaktadır. Mağaza açılışı vb. 
durumlarda indirimli ürünlere yoğun talep ile oluşan izdiham görüntülerinin de yine olay yerinde bulunan 
kişilerce kaydedildiği anlaşılmaktadır. İhbar hattına gelen görüntüler ile oluşturulan haberlerin büyük 
bölümünün asayiş içerikli olduğu görülmektedir. Yaşama dair eğlenceli, gülümseten, umut veren haberlere 
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çok nadir rastlanılmaktadır. Bu kapsamda Show TV’nin bir haftada yaptığı 17 haberden yalnızca biri izleyiciyi 
gülümsetmiştir. Aşağıda görselleri yer alan haber her ne kadar şiddet ve saldırıyı anlatıyor olsa da saldırının 
bir karga tarafından yapılmış olması haberin kahramanlarını da izleyici de gülümsetmektedir.  

 

 

 

Görsel 2: Show Haber İhbar hattına gelen görüntü ile oluşturulan habere ait görseller   

 

Görsel 19: Show Haber’in 06-13 Haziran 2022 tarihleri arasında ihbar hattı ile oluşturduğu haberlere ait 
görseller 
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Kanal D’nin 06-13 Haziran 2022 tarihli ana haber bültenlerine bakıldığında toplam 204 haberden 10’u, farklı 
günlerde ihbar hattına gelen görüntülerle oluşturulmuştur. Aşağıda görselleri yer alan haberlerde “Pavyonda 
hesaba itiraz dayağı”, “Kentsel dönüşümde arbade”, “Parasını istedi diye dayak yedi”, “Esnafın baltalı kavgası 
kamerada”, “Kocası levye ile saldırdı”, “Halı için birbirlerini ezdiler” şeklinde yazı bantları haberin içeriğine 
ilişkin bilgi verirken, bu içeriklerin ağırlıklı kavga, saldırı gibi asayiş içerikli haberler olduğu görülmektedir.   
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Görsel 29: Kanal D Haber’in 06-13 Haziran 2022 tarihinde ihbar hattı ile oluşturduğu haberlere ait görseller 
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SONUÇ  

Teknoloji, sunduğu kolaylıkların yanında bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda yeni 
medyanın hayatımıza girmesi habercilik pratiklerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bilgiye erişim kolaylaşmış, 
geleneksel medyanın tekelinden çıkarak sosyal mecralara taşınmış, paralelinde ise sahte haberin oluşumu ve 
yayılımı hız kazanmıştır.  

Yeni medya ile yurttaş haberciliği de hiç olmadığı kadar genişlemiştir. Öyle ki medya organlarının haber 
merkezi ekiplerinin olay yerine gitmesine gerek kalmadan, haberin üretimi mümkün hale gelmiştir. Bu durum 
haksız rekabete ve istihdam konusunda sektörel daralmaya da zemin hazırlamaktadır.  Çünkü medya organları 
ihbar hatlarına gelen paylaşımlar için (görüntü, bilgi, belge, ses vb.) herhangi bir ücret ödemezken, ekranda 
haberci olmayan kimselerin paylaşımına yer verilmesi izleyicide aidiyet duygusu oluşturmakta ve bu yolla 
izleyici kendine bağlamakta ve izlenilirliğini artırmaktadır (Karaman ve Önder, 2017: 178). Medya organları 
ihbar hattı aracılığıyla gerekli haberi oluşturduğu için sahada çekim yapacak kameraman ya da muhabire daha 
az ihtiyaç duymaktadır çünkü gönüllü haberciler aracılığıyla çeşitli haberler oluşturulmakta olay yerine bir 
ekip gönderilmesine gerek kalmadan haber temin edilmektedir. Bültende ihbar hattı ile gelen haberlere yer 
verilmediği zaman o günkü haber bülteni süresini tamamlayacak farklı haberlerin yapılması gerektiğinden 
personel istihdamı da kaçınılmaz olacaktır.   

Haber ajanslarının abonelik karşılığı yaptığı haber üretimi ve paylaşımı haberci olmayan kimseler tarafından 
gönüllü olarak yerine getirilirken haber merkezlerinde “editör denetim” ihtiyacı doğmaktadır. Ajansın servis 
ettiği bir haber, görüntü veya bilgi ajans doğrulamasından geçtiğinden haber merkezleri bu bilgi, belge, ses 
veya görüntüyü doğrulatma ihtiyacı duymazken, haberci olmayan kimselerin ulaştırdığı bilgi, belge, görüntü, 
sesin doğrulanma ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca tüketici konumundaki izleyicinin haber üretim sürecine dahil 
olması izleyici alışkanlıklarını da etkilemiştir. Zira çalışmanın uygulama bölümünde televizyonların ihbar 
hatlarına gönderilen görüntülerin büyük çoğunluğunun kavga görüntüsünden oluşması ve medyanın da 
çoğunlukla bu görüntüleri haber olarak ekrana taşıması çevremizde sadece kavga görüntülerinin haber 
olabileceği izlenimi vermektedir. Araştırma kapsamında bültenlerdeki haberlerin yarısına yakınını “trafikte 
kavga” “mahallede kavga” şeklinde haberlerin oluşturduğu görülmektedir. İnsanların çevresindeki haberlere 
bakış açısını etkileyebilecek bu durum sosyolojik olarak araştırılmaya muhtaç bir konudur.  

Öte yandan haberci olmayan kimseler tarafından kayda alınıp, paylaşılan ve bu bireylerin kendi 
mağduriyetlerinden oluşan içeriklerin haberleştirilmesi izleyicide sorunların çözümü için medya aracılığıyla 
gündem oluşturma algısına neden olurken, sorumlu kurumlara bakışı da olumsuz etkilemektedir. Bireyler 
sorunun çözümü için ilgili mercilere başvuruda bulunmuş olsalar dahi sorunun çözümünde medyaya ulaşımı 
daha etkili ve daha hızlandırıcı bir seçenek olarak değerlendirmekte ya da ilgili merciye ulaşmadan doğrudan 
önce medyaya başvurmaktadır.   
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, spor yükseköğretim kurumunda eğitim gören öğrencilerde sporda mücadele ve endişe 
düzeyinin incelenmesidir. Çalışmada, betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, Gümüşhane 
Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gören 72 kadın 84 erkek olmak üzere 156 sporcu 
öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve ‘‘Sporda Mücadele ve Endişe 
Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, gruplar arası karşılaştırmalar için Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, yaş, spor yılı ve spor türü 
değişkenlerine göre öğrencilerin mücadele ve endişe puanlarında anlamlı farklılık belirlenmemiştir (p>0.05). 
Bölüm değişkenine göre ise, mücadele puanlarında anlamlı farklılık görülmezken, endişe puanlarında 
antrenörlük bölümü öğrencileri lehine anlamlı farklılık saptanmıştır. Sonuç olarak, spor yöneticiliği bölümü 
öğrencilerinin sporda zihinsel hazırlık etkinliklerine katılmasının endişe düzeylerini iyileştirme açısından 
faydalı olabileceği ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Endişe, Mücadele, Spor 

 

ABSTRACT 

The aim of this research was to examine of challenge and threat level in student athletes studying at a sports 
higher education institution. In the study, a descriptive survey model was used. The study group consisted of 
156 students, as 72 females and 84 males, studying at Gümüşhane University Physical Education and Sports 
School. The Challenge and Threat in Sport Scale (CAT-Sport) and personal information form were used as 
data collection tools. In the analysis of data, independent Samples T-test and one-way analysis of variance 
(ANOVA) were used for comparisons between groups. According to the analysis results, there was no 
significant difference in the challenge and threat scores of the athletes according to the gender, age, sports year 
and sport type variables (p>0.05). According to the department variable, there was a significant difference in 
the threat scores in favor of the students of the coaching department (p<0.05) while there was no significant 
difference in the challenge scores (p>0.05). Consequently, it may be stated that the participation to mental 
preparation activities in sports of sports management department students may be useful in terms of improving 
their threat levels. 

Keywords: Threat, Challenge, Sports 

 

GİRİŞ 

Toplumu oluşturan tüm bireylerin spor faaliyetlerine katılması sağlıklı nesiller yetiştirmek açısından önem arz 
etmektedir (Bailey ve ark., 2019; Mills ve ark., 2019). Nitekim spor, bireylerde psikolojik ve fizyolojik yönden 
pek çok fayda sağlamaktadır. Ancak spor faaliyetleri bireylerde rekabet, stres ve endişe gibi negatif etkileri 
açığa çıkabilmektedir (Kumar ve ark., 2017; Singh ve Parmar, 2015). 
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Spor ve rekabet kavramları birbirinden ayrılamaz iki kavramdır (Jones ve ark., 2009). Sportif başarıda 
hedeflere ulaşma çabası sporcuda baskı yaratarak strese dönüşmektedir (Rossato ve ark., 2018).  Sportif 
başarının sağlanması ise tehdit ve stresin kontrol altına alınması ile mümkündür (Williams ve ark., 2010). Spor 
kavramı ile yakın ilişkide olan stres, sporcu performanslarında farklı etkilere neden olmaktadır (Brimmell ve 
ark., 2019). Öyle ki stres, kimi sporcuda motivasyonu artırırken kimi sporcuda negatif etki oluşturabilmektedir. 
Bir diğer deyişle stresi lehine çeviren sporcular süreci bir meydan okuma olarak değerlendirmektedir. Negatif 
yönde algılayan sporcular ise stresi tehdit olarak algılamaktadır (Meijen ve ark., 2013). 

Spor müsabakalarında tepki verme şekli mücadele ve tehdit olarak iki kategoride incelenmektedir (Blascovich 
ve ark., 2004; Martinek ve ark., 2003; Seery, 2011). Meydan okuma ve tehdit, stres kavramına karşıt iki 
psikolo-fizyolojik tepkidir. Bireylerin strese karşı nasıl bir tutum sergilediği söz konusu iki kavram ile 
değerlendirilmektedir. Öyle ki kavram ‘‘Sporcu stresle mücadele içerisinde mi? Yoksa stresi bir tehdit olarak 
mı algılıyor?’’ sorularına ışık tutmaktadır (Meijen ve ark., 2014). Bu düşünce Jones (1995) tarafından ortaya 
atılan ‘Sporcularda Meydan Okuma ve Tehdit Teorisi’’ ile yakın ilişki içerisindedir. Teoriye göre sporcu strese 
pozitif tepki veriyorsa ‘‘meydan okuma’’ tutumu içerisindedir. Sporcunun strese negatif tepki vermesi ise 
stresin ‘‘tehdit’’ olarak karşılık bulması anlamına gelmektedir. Bu düşünceye ek olarak, bireylerin amaçlarına 
uyum sağlamaları yüksek seviyede öz yeterlik ve kontrol duygusuna sahip olması ile ilişkilendirilmiştir. Öz 
yeterlik ve kontrol algısı azaldığında ise sporcularda tehdit duygusunun açığa çıktığı belirtilmiştir (Jones, 
1995). Ayrıca stresi kontrol altında tutabilen sporcular, stresi tehdit olarak algılayanlara göre daha iyi 
performans sergilemektedirler (Hase ve ark., 2019). Bu hususta sporcu öğrencilerde mücadele ve endişe 
düzeyinin incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Spor yükseköğretim kurumunda 
eğitim gören sporcularda mücadele ve endişe düzeyinin belirlenmesi ise bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada, mevcut durumu tespit etmeyi amaçlayan betimsel nitelik taşıyan tarama modeli kullanılmıştır. 
Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 
araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2015).  

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, spor yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 
lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 72 kadın 84 erkek toplam 156 öğrenci oluşturmaktadır.  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve “Sporda Mücadele ve Endişe Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, bölüm, spor yılı ve 
spor türü demografik değişkenleri yer almaktadır. 

Rossato ve ark. (2018) tarafından geliştirilen Sporda Mücadele ve Endişe Ölçeği’nin Gürbüz ve ark. (2021) 
tarafından Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır. Ölçek 11 madde ve 2 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Ölçek alt boyutları; endişe (1,2,3,4,5,6) ve mücadele (7,8,9,10,11) şeklinde belirtilmiştir. Ölçek 
5’li likert tipindedir ve maddeler ‘‘1= Hiç Katılmıyorum… 5=Tamamen Katılıyorum’’ şeklinde 
derecelendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları mücadele alt boyutu için α=.80, endişe alt 
boyutu için α=.84 olarak belirlenmiştir (Gürbüz ve ark., 2021). Çalışmada Cronbach Alpha değeri endişe için 
α=.89, mücadele için α=.84 olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma katılımcıları tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada gönüllülük esası temel 
alınmıştır. Ölçek yazarından kullanım izni e-posta aracılığıyla alınmıştır. Uygulanan ölçekler katılımcılardan 
sosyal medya ve internet aracılığıyla elde edilmiştir.  
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İstatiksel Analiz 

Verilerin istatistiksel analizinde ilk olarak normallik varsayımı için Skewness – Kurtosis değerlerine bakılmış 
ve değerlerin -2 ile -2 arasında olduğu tespit edilmiştir. George ve Mallery (2016)’e göre verilerin -2 ile +2 
arasında olması normal dağılım olarak varsayılmaktadır. Ölçek puanlarının değerlendirilmesinde, iki 
kategoriye bağlı bağımsız değişkenler için (cinsiyet, spor türü) bağımsız örneklem t-testi, üç ve daha fazla 
kategoriye sahip bağımsız değişkenler için (yaş, bölüm, spor yılı) Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu 
karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. 
Araştırma bulguları kişi sayısı (n), standart sapma (ss) ve ortalama (x̄) olarak verilmiş olup, 0.05 önem 
seviyesindeki farklılıklar anlamlı kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişkenler Kategori n % 

Cinsiyet 
Kadın 72 46.2 
Erkek 84 53.8 

Yaş 
18-20 65 41.7 
21-23 77 49.4 

24 ve üstü 14 9.0 

Bölüm 
Öğretmenlik 50 32.1 

Antrenörlük 58 37.2 
Spor Yöneticiliği 48 30.8 

Spor Yılı 
1-5 78 50.0 
6-10 54 34.6 

11 ve üstü 24 15.4 

Spor Türü 
Bireysel Spor 79 50.6 
Takım Sporu 77 49.4 

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Katılımcıların Mücadele ve Endişe Düzeyleri 

Ölçek ve Alt Boyutlar Cinsiyet n x̄ ss t p 

Endişe 
Kadın 72 2.80 .972 

1.346 .180 
Erkek 84 2.59 .992 

           Mücadele 
Kadın 72 4.00 .544 

-.064 .949 
Erkek 84 4.00 .832 

* p<0.05 

Araştırmada, cinsiyet değişkenine göre mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmemiştir (p>0.05) (Tablo 2.). 

 

Tablo 3. Yaşa Göre Katılımcıların Mücadele ve Endişe Düzeyleri 

Ölçek ve Alt Boyutlar Yaş n x̄ ss f p 

Endişe 
18-20 65 2.48 1.02 

2.835 .062 21-23 77 2.87 .880 
24 ve üstü 14 2.64 1.21 

Mücadele 
18-20 65 3.85 .850 

  2.625    .076 21-23 77 4.12 .465 
24 ve üstü 14 4.01 1.00 

* p<0.05 

Çalışmada, yaşa göre mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 
3.). 
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Tablo 4. Bölüm Dağılımına Göre Katılımcıların Mücadele ve Endişe Düzeyleri 

Ölçek ve Alt Boyutlar Bölüm n x̄ ss f p 

Endişe 
Öğretmenlik 50 2.69ba .929 

       3.766       .025* Antrenörlük 58 2.45b .978 
Spor Yöneticiliği 48 2.97a .996 

Mücadele 
Öğretmenlik 50 4.10 .702 

.884 .415 Antrenörlük 58 3.91 .805 
Spor Yöneticiliği 48 4.00 .593 

* p<0.05 

Araştırmada, bölüm değişkenine göre endişe puanlarında antrenörlük bölümü lehine anlamlı farklılık 
saptanmıştır (p<0.05). Bölüm değişkenine göre mücadele puanları arasında anlamlı farklılık belirlenmemiştir 
(p>0.05) (Tablo 4.). 

 

Tablo 5. Spor Yılına Göre Katılımcıların Mücadele ve Endişe Düzeyleri 

Ölçek ve Alt Boyutlar Spor Yılı n x̄ ss f p 

Endişe 
1-5 78 2.79 1.05 

  .814       .445 6-10 54 2.57 .871 
11 ve üstü 24 2.65 .992 

Mücadele 
1-5 78 3.95 .736 

   .975 .379 6-10 54 4.00 .632 
11 ve üstü 24 4.18 .797 

* p<0.05 

Çalışmada, spor yılı değişkenine göre mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır 
(p>0.05) (Tablo 5.). 

 

Tablo 6. Spor Türüne Göre Katılımcıların Mücadele ve Endişe Düzeyleri 

Ölçek ve Alt Boyutlar Spor Türü n x̄ ss t p 

Endişe 
Bireysel Spor 79 2.59 1.08 

-1.324 .188 
Takım Sporu 77 2.79 .873 

Mücadele 
Bireysel Spor 79 3.97 .828 

-.472 .638 
Takım Sporu 77 4.03 .573 

* p<0.05 

Araştırmada, spor türü değişkenine göre mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık 
belirlenmemiştir (p>0.05) (Tablo 6.). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında spor yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören lisans 
öğrencilerinin sporda mücadele ve endişe düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmada, cinsiyet değişkenine göre sporda mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmemiştir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Şar (2021) ve Cankurtaran (2021) tarafından yapılan 
araştırma sonucu ile mevcut araştırmanın sonucu örtüşürken, Lök ve ark. (2008) ve Mansell (2021) 
gerçekleştirmiş olduğu çalışma sonucu ile benzerlik göstermemektedir. Bulgular arasındaki farklılığın sporcu 
öğrencilerin farklı yaş grupları ve branş türlerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmada, yaşa göre mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Literatür 
çalışmaları incelendiğinde Yıldız (2019) ve Bilgili (2021) tarafından yapılan araştırma sonucu ile mevcut 
araştırmanın sonucu örtüşmektedir. Mansell (2021) ve Cankurtaran (2021) gerçekleştirmiş olduğu çalışma 
sonucu ile benzerlik göstermemektedir. Bulgular arasındaki farklılık genç sporcuların özgüven ve zindelik 
düzeyi ile ilişkili olduğu düşünülürken, ileri yaş grubunun ise tecrübe düzeyi ile açıklanabileceği 
öngörülmektedir. 
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Araştırmada, bölüm değişkenine göre mücadele puanları arasında anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Bölüm 
değişkenine göre endişe puanlarında ise anlamlı farklılık saptanmıştır. Buna göre spor yöneticiliği bölümü 
öğrencilerinin antrenörlük eğitimi öğrencilerine göre daha yüksek endişe düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 
Literatür çalışmaları incelendiğinde Karayol ve Eroğlu (2020) tarafından yapılan araştırma sonucu ile mevcut 
araştırmanın sonucu örtüşmektedir. Buna karşılık Bilgili (2021) gerçekleştirmiş olduğu çalışma sonucu ile 
benzerlik göstermemektedir. Benzer şekilde Beşler (2019) spor yöneticilerinin saha içinde ve saha dışında pek 
çok etkinlik ve organizasyonla ilgilenmesi nedeniyle bilişsel ve psikolojik becerilerinin daha yüksek olması 
gerektiğini ifade etmiştir. Bu anlamda oluşan farklılık spor yöneticiliği bölümü öğrencilerin eğitim sürecinde 
olmaları ve deneyim eksikliğini ile açıklanabilir. 

Çalışmada, spor yılı değişkenine göre sporda mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık 
saptanmamıştır. Literatür çalışmaları incelendiğinde Yıldız (2019) tarafından yapılan araştırma sonucun 
mevcut araştırmanın sonucunu desteklediği görülmektedir. Bilgili (2021) ve Cankurtaran (2021) tarafından 
yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermemektedir. Bulgular arasındaki farklılığın sporcuların 
profesyonel – amatör düzeyde spor yapması ve farklı branşlarda olmasından kaynaklandığı öngörülmektedir. 

Araştırmada, spor türü değişkenine göre sporda mücadele ve endişe puanları arasında anlamlı farklılık 
belirlenmemiştir. Literatür tarandığında Taşğın (2006) tarafından yapılan araştırma sonucu ile mevcut 
araştırmanın sonucu benzerlik göstermektedir. Buna karşılık Türkyılmaz (2019) tarafından yapılan araştırmada 
futbolcularda mücadele puanlarının endişe puanlarına kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer 
şekilde Cankurtaran (2021) tarafından yapılan çalışmada mücadele puanlarında en yüksek puanın voleybol, en 
yüksek değerlerin okçuluk branşında olduğu tespit edilmiştir. Tehdit puanlarında ise en düşük ortalama 
voleybol branşında görülürken, en yüksek ortalama okçuluk kategorisinde görülmüştür. Literatürdeki bulgular 
bu çalışmanın bulgularını desteklememektedir. Bulgular arasındaki farklılık öğrencilerin aktif spor yapma 
durumu ve düzeyleri ile ilişkilendirilebilir. 

Sonuç olarak; spor yükseköğretim kurumlarında eğitim gören bireylerin birçok etkinlik ve faaliyette etkin rol 
oynadığı bilinmektedir. Özellikle liderlik yeteneği bulunan bireylerin karar verme becerileri ile ön plana çıktığı 
görülmektedir (Beşler, 2019). Bu anlamda spor yükseköğretim kurumlarında eğitim gören bireyler tarafından 
alınacak risk ve kararlarda endişe durumlarının artması muhtemel olarak düşünülmektedir.  Ayrıca bu 
bireylerin sporda zihinsel hazırlık etkinliklerine katılmasının ise endişe düzeylerini iyileştirme açısından 
faydalı olabileceği ifade edilebilir.    
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ÖZET 

Emperyalizm, bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına 
alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılımcılık olarak tanımlanmaktadır. Emperyalizmin siyasi, askeri ve 
ekonomik yönü yanında kültürel boyutu da bulunmaktadır. 19’uncu yüzyıldan itibaren gelişim gösteren 
emperyalizm, stratejik önemi nedeniyle Osmanlı Devleti’ni de olumsuz etkilemiştir. İngiltere’nin politika 
değişikliği yaparak Osmanlı Devleti’ne olan desteğini çekmesi Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline 
gelmesine neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşına kadar da ucuz hammadde ve iş gücü arayışında olan Batılı 
sanayileşmiş sömürge devletleri için açık pazar haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan Mondros 
Mütarekesi’ni imzalayarak mağlup ayrılan Osmanlı Devleti, Sevres Barış Antlaşması ile emperyalist 
devletlerce işgal edilmiştir. Millî Mücadele bu işgallere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gelişmiş, 
emperyalist emeller boşa çıkarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Emperyalizme karşı yapılmış bir 
savaş niteliği taşıyan Millî Mücadele anti-emperyalist bir temele oturtulmuştur. Emperyalizme karşı bir zafer 
olan Millî Mücadele’yi anlatan birçok eser mevcuttur. Bunlar içinde belki de en önemlisi Mustafa Kemal Paşa 
tarafından 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Büyük Kongresi’nde okunan büyük Nutuk’tur. Hem 
siyasi hem tarihi belge niteliği taşıyan Nutuk, 19 Mayıs 1919 tarihinden başlayarak Mustafa Kemal Paşa’nın 
deyimiyle dokuz yıllık bir zaman diliminden bahsetmektedir. Bu konuşmanın büyük bir bölümü Millî 
Mücadele üzerinedir. Nutuk’un okunduğu tarihsel süreç değerlendirildiğinde savaşların bittiği, köklü 
inkılâpların birçoğunun tamamlandığı, tam bağımsız bir Türkiye’nin vücut bulmaya başladığı dönemi 
kapsamaktadır. Bu açıdan Mustafa Kemal Paşa tarafından Nutuk’ta anti-emperyalist düşünce etrafında 
şekillenen siyasi, askeri ve mali bağımsızlığa yönelik birçok atıf bulunmaktadır. Bu çalışmada, günümüz 
Türkçesi ile yazılmış Nutuk’un tamamı taranmış ve ilgili yazın ile desteklenerek Nutuk’taki yer alan anti-
emperyalist düşünce tahlil edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tam Bağımsızlık, Emperyalizm, Sömürgecilik, Millî Mücadele. 

 

ABSTRACT 

Imperialism is defined as expansionism when a nation takes another nation under its political and economic 
domination on the basis of exploitation and wants to spread or spread. Imperialism has a cultural dimension as 
well as its political, military and economic aspects. Imperialism, which has been developing since the 19th 
century, also negatively affected the Ottoman Empire due to its strategic importance. Britain’s policy change 
and withdrawal of its support to the Ottoman Empire caused the Ottoman Empire to become a semi-colonial. 
Until the First World War, it became an open market for the Western industrialized colonial states in search of 
cheap raw materials and labor. The Ottoman Empire, which was defeated in the First World War by signing 
the Armistice of Mudros, was occupied by the imperialist states with the Treaty of Sevres. The National 
Struggle developed under the leadership of Mustafa Kemal Pasha against these invasions, the imperialist 
ambitions were frustrated and the Republic of Turkey was established. The National Struggle, which is a war 
against imperialism, was built on an anti-imperialist basis. There are many works describing the National 
Struggle, which was a victory against imperialism. Perhaps the most important of these is the great Speech 
read by Mustafa Kemal Pasha at the Second Grand Congress of the Republican People’s Party in 1927. Speech, 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 667 
 

which is both a political and historical document, talks about a period of nine years, as Mustafa Kemal Pasha 
put it, starting from May 19, 1919. A large part of this speech is about the National Struggle. When the 
historical process in which the Nutuk is read is evaluated, it covers the period when the wars ended, many of 
the radical reforms were completed, and a fully independent Turkey began to come into existence. In this 
respect, there are many references to political, military and financial independence shaped around anti-
imperialist thought by Mustafa Kemal Pasha in Nutuk. In this study, the entire Nutuk written in today’s Turkish 
was scanned and supported by the relevant literature, the anti-imperialist thought in Nutuk was analyzed. 

Keywords: Full Independence, Imperialism, Colonialism, National Struggle. 

 

GİRİŞ 

Emperyalizm ilk çağlardan beri var olmakla birlikte, 19. yüzyılın son çeyreğinde İngiliz Başbakanı Benjamin 
Disreali’nin sömürgeci politikaları ile tarih, hukuk ve iktisat literatürüne girmiş bir kavramdır. Emperyalizm, 
askeri, iktisadi ve kültürel alanlarda etkili bir olgudur.1 Emperyalizmin çeşitli tanımları bulunmaktadır. Türkçe 
sözlükte emperyalizm; bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği 
altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılımcılık2 olarak tanımlanmaktadır. Tarih Terimleri 
Sözlüğünde; bir devletin sınırlarını genişletme siyasası ve bir devletin sınırları içine ya da erki altına aldığı 
ülke ve ulusları sömürme siyasası olduğu belirtilmektedir.3 Emperyalizme ekonomik anlamı yükleyen ise 
Vladimir Ilyic Lenin’dir.4 1947 yılında  kaleme aldığı “Imperialism, the Highest Stage of Capitalism” adlı 
eserinde, Batılı kapitalist ülkelerdeki sermaye fazlalığının bu ülkelerdeki iş gücü azlığı nedeniyle kâra 
çevrilemediğini, söz konusu sermayenin, emek ve iş gücü fazlası bulunan sanayileşememiş ülkelere 
aktarıldığını ve bu durumun sanayileşememiş ülkelerin sömürülmesine neden olduğunu belirtmektedir. 
Lenin’e göre bu durum kapitalizmin en yüksek aşamasını oluşturan emperyalizmdir. 5 

Tanımlardan anlaşılacağı üzere emperyalizmin ekonomik yönü ön plana çıkmaktadır. Ancak emperyalizmin 
kültürel boyutu da bulunmaktadır. Oryantalist Edward Said emperyalizmi, sahibi başkaları olan topraklara 
yerleşmeyi, denetim altına almayı düşünmek olarak tanımlamakta yalnızca askerler ve top tüfekle değil, 
fikirler, formlar, imgeler ve imgelemlerle de ilgili olduğunu savunur.6 Francis Fukuyama ise “Tarihin Sonu ve 
Son İnsan” adlı eserinde emperyalizmi, bir toplumun öteki üzerindeki güce dayalı egemenliği olarak 
tanımlamakta aristokratın üstün olarak kabul edilme arzusundan kaynaklandığını ve bu aristokratın kendi 
toplumunu kanlı savaşlara ittiğini iddia etmektedir. Bu durumun ancak aristokrat öldüğünde veya tüm dünyayı 
ele geçirdiğinde sona erdiğini belirtmektedir. Fukuyama’ya göre bu savaşın asıl nedeni devletler değil 
aristokratlardır ve emperyalizm aristokrat tabakadan kaynaklanır.7    

Siyasi, askeri ve ekonomik yönü bulunan emperyalizmin ortaya çıkışı uzun bir tarihsel sürecin sonunda 
gerçekleşmiştir. Yakın Çağda Coğrafi keşiflerle, Avrupalı kâşif, tüccar, misyoner ve askerler dikkatini 
Akdeniz’in dışına çevirmişlerdir. Avrupalı devletlerin Doğu Asya’ya giden yolu bulma, Çin ve Hindistan 
ürünlerini ucuza alarak Avrupa’ya taşıma istekleri sömürgeciliğin temelini oluşturmuştur. Coğrafi keşiflerle 
Avrupa’da sermaye birikimi sağlanmış, burjuvazi sınıfı zenginleşmiştir. 1815-1870 arası gerçekleşen Sanayi 
devrimi ile köylerdeki nüfusun köylere akması ve kentleşmemenin hızla yayılması, bünyesinde hammadde ve 
değerli maden stoku bulunan merkez imparatorluklara bağlı milletlerin liberalizmden etkilenmesine neden 
olmuştur. Emperyalizm bu dönemde sömürgeciliğin dönüşmesinden ortaya çıkmıştır. Bu dönüşümler Avrupalı 
devletlerin olduğu kadar bireylerin ve toplumsal yapıların davranışlarına yön vermiştir. Emperyalizm ile 
dünyada hızlı bir ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal değişim yaşanmıştır. 8 

Osmanlı Devleti’nin emperyalizmle teması ise 19.yüzyılın başında olmuştur. Ulusal birliklerini tamamlayarak 
hammadde arayışına başlayan devletler, stratejik önemi nedeniyle Osmanlı Devleti’ne yönelmişler, kendi iç 

 
1 Ahmet Kabaklı, Kültür Emperyalizmi, Toker Yayınları, İstanbul, 1975, s. 7. 
2 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 796. 
3 Bekir Sıtkı Aysal, Tarih Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1974, s. 45.  
4 Vladimir Ilyic Lenin, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, Resistance Books, Australia, 2008, s. 15-18. 
5 Ania Loomba, Kolonyalizm Postkolonyalizm, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000, s. 22-23.  
6 Edward Said, Kültür ve Emperyalizm, Hil Yayınları, İstanbul, İstanbul, 1998, s. 42. 
7 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çev. Zülfi Dicleli, Ulus İnşası Profil Yayınları, Ankara, 2016, s. 329-330.  
8 Lütfi Sunar, XIX. “Yüzyıl Avrupasında Emperyalizm Algısı”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Cilt 3, Sayı 14, 2007, s. 58-62. 
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sorunlarını bile çözmekte zorlanan Osmanlı Devleti’nde aradıkları kaynakları bulduklarını düşünmüşlerdir.9 
Ancak bu devletlerin kendi aralarındaki çekişmeler nedeniyle Osmanlı Devleti’nin varlığı daha uzun sürmüş, 
Osmanlı Devleti’nin açık pazar haline gelişi İngiltere’nin Osmanlı’dan desteğini çekmesi üzerine olmuştur.10  

 Osmanlı Devleti’nin emperyalistler için bir hedef olmasına çare arayan Yeni Osmanlılar, Panislamizm ile 
İslam’ı siyasallaştırmış, Osmanlı’yı İslam çatısı altında birleştirerek emperyalist güçlere direniş göstermeyi 
amaçlamışlardır.11 Emperyalist ülkelerin yardımıyla onlar gibi olmayı, onlara yetişmeyi hedefleyen Jön Türk 
mensupları ise emperyalizmi Avrupa kültürünün bir parçası olarak görmüşler ve bu nedenle modernleşme 
yoluyla ulusal bir çözüm tasarlamışlardır.12 Bu aydınlar II. Meşrutiyet’in ilanına kadar devletin gerileyişinin 
emperyalizm olduğunu düşünmemişlerdir. Osmanlı aydınları arasındaki korumacı ve korporatist düşünce de 
ancak II. Meşrutiyet’le birlikte milli iktisat, düşünce ve uygulamalar olarak hayata geçmiştir.13  

Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri arasında emperyal amaçlar da bulunmaktadır. Bu sebeple yarı sömürge bir 
nitelik taşıyan Osmanlı Devleti’nin savaştan mağlup ayrılması, topraklarını emperyalist devletlere açık hale 
getirmiştir. Bunun sonucu olarak emperyalist devletlerin dikte ettirdiği Mondros Mütarekesi ve Sevres Barış 
Antlaşmasını imzalamıştır. Millî Mücadele, Mustafa Kemal Paşa etrafında gelişerek işte bu emperyalist 
hedeflere karşı savaş vermiştir. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nde anti-emperyalist düşüncenin Millî Mücadele 
döneminde yoğunlaştığını, 19’uncu yüzyılda başlayan modernleşme çabalarının köklü değişimler 
içermediğinden Osmanlı Türkiye’sini yarı sömürge bir devlete dönüştürdüğünü söylemek mümkündür. Millî 
Mücadele sonrası atılmak istenen adımlar, Batı tipi cumhuriyetçi, ulus-devlet kurmaya yönelik olsa bile Millî 
Mücadele sürecinde ülkeyi işgal eden devletlere karşı yapılan mücadele anti-emperyalist nitelik taşımıştır.14  

Cumhuriyetin ilanı ile başlayan köklü inkılâp hareketlerini emperyalist devletlerin bir daha Türkiye’yi yarı 
sömürge bir ülke olarak görmelerini engelleyecek tedbirlerin hayata geçirilmesi olarak görmek mümkündür. 
Ancak Cumhuriyetin ilanından sonra atılan reformist adımlara bakıldığında anti-emperyalist düşüncenin etkili 
bir argüman olmadığı ve 19’ıncı yüzyıl Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan Batılılaşma ekseninde geliştiği 
görülmektedir.15  

Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde emperyalizme karşı kazanılmış bir savaşın lideri durumundaki Mustafa 
Kemal Paşa’nın, 1927 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin İkinci Büyük Kongresi’nde okuduğu Nutuk’ta var 
olan anti-emperyalist söylemler analiz edilmiştir.  

 

NUTUK’TA ANTİ-EMPERYALİST DÜŞÜNCE 

Nutuk, Mustafa Kemal Paşa tarafından 15-20 Ekim 1927 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin İkinci Büyük 
Kongresinde okunmuştur.16 Mustafa Kemal Paşa’nın deyimiyle dokuz yıllık bir dönemi kapsayan Nutuk, 
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinde başlamakta ve orijinal metinde 
konuşmanın büyük bölümü Millî Mücadele, kalanı ise inkılâplar, siyasi gelişmelerden oluşmaktadır. Türk 
Tayyare Cemiyeti tarafından Temmuz 1928’de eski harflerle kitap halinde getirilen Nutuk,17 Harf İnkılâbından 
sonra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1934 yılında 3 cilt, 1938 yılında ise tek cilt olarak basılmıştır.18 

Millî Mücadele, Osmanlı Devleti topraklarının Mondros Ateşkes Antlaşması hükümleri gerekçe gösterilerek 
işgale uğradığı, siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını yitirmeye başladığı bir dönemde başlar. Millî 
Mücadele başlı başına emperyalizme karşı bir savaştır. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa, İstiklal Savaşı 

 
9 Mustafa Albayrak, “Atatürk ve Anti-Emperyalizm”, Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 5, Sayı 20, 1997, s. 347.  
10 Çağlar Solmaz, “Anti Emperyalist İşleviyle Mazlum Milletlere Hürriyet İlhamı: Türk Kurtuluş Mücadelesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk 
Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Çağdaş Düşünce Hayatı Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2019, s. 16. 
11 Gökhan Atılgan, “Türkiye Sosyalist Hareketinde Anti-Emperyalizm vee Bağımsızlıkçılık (1920-1927)”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce – Sol, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2021, s. 662. 
12 Azmi Özcan, “İttihâd-ı İslâm”, İslam Ansiklopedisi Cilt 23, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2003, s. 470-475. 
13 Ernur Genç, “Fuat Köprülü’nün Milliyetçilik Anlayışı ve Onun Türkçülük’e İlişkin Yaklaşımı”, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt 18, Sayı 71, 2012, s. 76. 
14 Ali Kazancıgil, “Anti-Emperyalist Bağımsızlık İdeolojisi ve Üçüncü Dünya Ulusçuluğu Olarak Kemalizm”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce – Kemalizm, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 236. 
15 Ahmet Kuyaş, “Yeni Osmanlılar’dan 1930’lara Anti-Emperyalist Düşünce”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce – Kemalizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2019, s. 249. 
16 Cihat Akçakayalıoğlu, “Nutuk Nasıl İncelenmeli-Nasıl Tanıtılmalı ve Öğretilmelidir?”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 5, Sayı 13, 1988, s. 246. 
17 Fahri Kılıç, “Nutuk’un Analitik Bir İncelemesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2003, s. 135. 
18 Hakan Uzun, Atatürk’ün Nutuk’unun İçerik Analizi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, 
Ankara, 2005, s. 109. 
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ifadesinin üstünü çizerek yerine Kurtuluş Savaşı ifadesini kullanmış ve Millî Mücadele’ye emperyalist 
devletlerin tahakkümünden kurtulma anlamı yüklemiştir. Osmanlı Türkiye’si hiçbir zaman tam anlamında 
emperyalist devletler tarafından sömürülememiş olmasına rağmen Mondros Mütarekesi ve Sevres Barış 
Antlaşması, emperyalist devletlerin Türkiye’yi tam sömürge haline getirme planıdır. Bu açıdan bakıldığında 
Millî Mücadele’nin emperyalist devletlere karşı kazanılmış bir savaş olduğunu, Nutuk’ta Millî Mücadele ile 
ilgili tüm satırların anti-emperyalist bir düşünce hüviyetine sahip olduğunu değerlendirmek mümkündür.  

Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’a Mondros Mütarekesi sonrası ülkenin içinde bulunduğu durumu anlatarak 
başlamıştır. Bu kötü durumdan kurtulabilmek için memleketteki kurtuluş düşüncesinin, İngiliz veya Amerikan 
himayesi altında emperyalist bir devletten yardım istemek veya bölgesel kurtuluş çareleri ile her bölgenin 
kendi başının çaresine bakması etrafında şekillendiğini belirtmiştir.  Ancak Mustafa Kemal Paşa bu üç 
düşünceyi de kabul etmemiş, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli yaşayabilmesi için tam istiklale sahip olması 
gerektiğini savunmuştur. Mustafa Kemal Paşa’ya göre başka bir ülkenin koruyuculuğunu istemenin önemli 
vasıflardan yoksunluk, güçsüzlük ve miskinlik itirafı olduğunu belirttikten sonra Nutuk’ta yer alan ilk anti-
emperyalist düşüncelerini şu sözler ile aktarmıştır: “Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve 
büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir… O halde Ya İstiklal Ya Ölüm…”19 Mustafa 
Kemal Paşa’ya göre, ilk amaç vatanın kurtarılması olmakla birlikte bu durumun ancak tam bağımsızlık ile 
sağlanabileceğini düşünmüştür.20 

Bu doğrultuda Mustafa Kemal Paşa, 28 Mayıs 1919 tarihinde valilere, bağımsız mutasarrıflıklara, 13, 15, 
20’nci Kolordu Komutanlıklarına ve Konya’da bulunan Ordu Müfettişliğine bir genelge göndererek İzmir’in 
işgalini protesto edilmesi için çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı sonrası birçok yerde gösteriler ve mitingler 
yapılmış ve 31 Mayıs 1919 tarihinde Harbiye Nazırı tarafından gönderilen telgraf ile gösteriler ve mitingler ile 
ilgili bilgi talep edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu telgrafa 3 Haziran 1919 tarihinde verdiği cevapta İtilaf 
Devletlerinin ülkeyi işgalden vazgeçmesini, milletin bağımsızlığına saygılı kaldıkça, milletin de vatanının 
parçalanmadığından emin oldukça ülkedeki azınlıkların korkmamasını ancak İzmir’deki gibi millî varlığı 
tehlikeye düşüren işgallerin devam etmesi durumunda sorumluluk kabul etmeyeceğini belirtmiştir.21 Mustafa 
Kemal Paşa’nın, milletin bağımsızlığını kasteden emperyalist işgaller karşısındaki tutumuna güzel bir örnek 
teşkil eden bu görüşlerini henüz daha askerlikten istifa etmeden belirtmesi önemlidir.    

Tam bağımsızlık vurgusu, Fransız siyasi temsilci Mösyö Defrance’ın Osmanlı Devleti’nin haklarını korumak 
için Paris Barış Konferansına gideceğini yönelik haberler üzerine, Mustafa Kemal Paşa’nın 3,15, 20 ve 13. 
kolordu komutanları ile Erzurum, Sivas, Kastamonu ve Van valilerine çektiği telgrafta da görülmektedir: 
“Milletçe kesin bir şekilde savunulması istenen ve gerekli görülen haklar özellikle iki noktada önem kazanır. 
Birincisi, devlet ve milletin mutlak olarak Tam Bağımsızlığı…”22 Bu sözleriyle emperyalist güçlerden birinin 
himayesini şiddetle reddetmiştir. 

Millî Mücadele’nin başlangıç safhasını oluşturan Kongreler dönemi Nutuk’un önemli bir bölümünü teşkil 
etmekte ve Millî Mücadele’nin karakteri hakkında bilgi barındırmaktadır. Kongrelerde alınan kararlar 
sayesinde Türk varlığı, Türk bağımsızlık isteği tüm dünyaya duyurulmuştur. Erzurum Kongresi kararlarına 
bakıldığında Mustafa Kemal Paşa’nın belirlediği milliyetçi ve anti-emperyalist duruş hemen göze 
çarpmaktadır. Örneğin kararların birinci maddesinde “Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir 
bütündür. Birbirinden ayrılamaz” 23 hükmü ile Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı gün Osmanlı Devleti’ne 
bağlı toprakların bölünmez olduğu ve bu toprakları işgale karşı girişilecek teşebbüse karşı olunacağı 
vurgulanmıştır. Bu anti-emperyalist söylem “Manda ve Himaye kabul edilemez” maddesiyle de 
desteklenmiştir. 

Sivas Kongresi’nde, Amerikan Mandası tartışmaları esnasında 5’inci Kafkas Tümeni Komutan Vekili Arif 
Bey tarafından çekilen telgrafta; “Tam Bağımsızlık istediğimiz takdirde, vatanın birçok parçalara ayrılacağı 
kesin ve şüphesizdir. Şu halde, iki üç ili içine almaktan ibaret olacak bağımsızlığa, vatanın bütünlüğünü 
garanti altına alacak yabancı bir devletin himayesi (mandaterlik) elbette tercih edilir… Belli süre için 
Amerikan mandasını istemeyi milletimiz için en yararlı bir çözüm şekli olarak kabul ediyorum” sözleriyle 

 
19 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927 (Bugünkü dille yayına hazırlayan Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2011, s. 9.  
20 Uzun, agt, s. 224. 
21 Atatürk, age., s. 17-18. 
22 Age., s. 19.  
23 Age., s. 45.  
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Amerikan mandasını en makul kurtuluş yolu olarak göstermiştir. Arif Bey’in bu sözlerine Mustafa Kemal Paşa 
tarafından verilen cevapta Kongre kararlarında belirtildiği gibi devlet ve milletin istiklalinin bölünmezliğini 
ısrarla savunmuş ve Amerika’nın bir çıkar ve yararı olmadan neden mandayı kabul edeceğini sorgulayarak 
manda karşıtı olduğunu belirtmiştir.24 Mustafa Kemal Paşa’nın konuşmalarından ve yazılan anılarda manda 
yanlısı olmadığına yönelik örnekler bulunmaktadır.25 

Erzurum Kongresi’nde; Vasıf Bey, Refet Bey gibi bazı vekiller manda yanlısı konuşmalar yapmış, özellikle 
Refet Bey ile Hami Bey’in mandanın bağımsızlıktan vazgeçmek olmayacağı yönündeki konuşması dikkat 
çekmiştir. Manda yanlısı bu konuşmalara rağmen Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi’nde hiçbir şekilde 
manda kabulü hakkında karar verilmediğini belirtmiştir. Kararların ilgili maddesinde sadece “herhangi bir 
devletin teknik, sınai ve ekonomik yardımını memnunlukla karşılarız” cümlesinin geçtiğini, bu ifadenin tam 
bağımsızlığı zedeleyici bir anlamı olmadığını söyledikten sonra Nutuk’un okunduğu gün bile bu tarz bir 
yardımın kabul edilebileceğini söylemiş ve “yeter ki, memleketimize sermaye getireceklerin içeride ve dışarıda 
devlet ve milletimizin hakimiyet ve bağımsızlığı ile vatanımızın bütünlüğünü bozmaya yönelmiş gizli emelleri 
olmasın”26 sözleriyle emperyalist emelleri olmayan her türlü yardımın memnuniyetle karşılayacaklarını 
belirtmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın tam bağımsızlıktan yana olduğunu gösteren bir başka örnek ise Ali Rıza Paşa 
hükümeti ile arabuluculuk yapan Yunus Nadi Bey’le yaptığı 6 Ekim 1919 tarihli telgraflaşmadır. Bu 
telgraflaşmada, İstanbul Hükümeti’yle anlaşamadıklarını, Heyet-i Temsilye’nin ise attığı adımların sağlam 
olduğunu ve milletin isteklerini tam olarak yansıttığını belirtmiştir. Bu telgraflaşmada yer alan “Millet, 
egemenliğini bütün anlamıyla bütün dünyaya tanıttırmaya kesin olarak karar vermiştir”27 sözleriyle sadece 
kendisinin değil halkın da Türk toprakları üzerinde emelleri olan emperyalistlere karşı olduğunu ve tüm 
dünyanın tam bağımsızlık hedefini duymasını istemiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın söylemleri ülkeyi dünyada yalnızlığa atacak bir politika değildir. Mustafa Kemal 
Paşa emperyal düşünce ve fiillere karşıdır aksi halde yabancı devletlerle ilişkiye fazlasıyla önem vermekte, 
ülkenin bağımsızlığına kastetmeyen her devlet ile masaya oturabileceğini belirtmektedir. Örneğin Meclis-i 
Mebusan’ın toplanmasından önce Amasya’da Dahiliye Nazırı Salih Paşa ile imzaladıkları protokol 
maddelerinden birinde; memleketimize sermaye dökecek bir devlet olursa bağımsızlığın tam olarak korunması 
şartıyla Millî Meclisçe verilecek karara bırakılabileceğini belirtmiştir. Teknik, sanayi ve ekonomik alanlardan 
bağımsızlığımıza dokunulmadığı sürece yardım alınabileceği hükme bağlanmıştır.28 Başka bir örnekte ise 
Ankara halkıyla yakından tanışmak için verdiği konferansta Wilson ilkelerinin 14’üncü maddesi ile ilgili 
konuşmasında; “Osmanlı Devleti, bu prensiplerin gönül okşayıcı ve göz aldatıcı manzarasıyla bir süre 
oyalandı.” 29 Bu sözüyle tam bağımsızlığı desteklemeyen emperyalist amaçların boşa çaba olduğunu 
belirtmiştir. 

İngilizler tarafından, Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa’nın istifa etmeleri 
istenmiştir. Bu gelişme üzerine Sadrazam Ali Rıza Paşa’ya 22 Ocak 1920 tarihinde gönderdiği telgrafta 
İngilizlerin yapmış olduğu siyasi emperyalist baskıları eleştirmiş ve bu durum karşısında yapılması gerekenleri 
şu cümlelerle açıklamıştır: “İngilizlerin, Harbiye Nazırının ve Genelkurmay Başkanı’nın değiştirilmesini 
istemeleri, devletin siyasi bağımsızlığına kesin bir tecavüzdür. Bu tecavüz, bir süreden beri vatanımızın 
bölüşülmesi ve siyasi varlığımızın yok edilmesi yolunda dünya kamuoyunda süregelen tartışmaların kesin bir 
karara bağlanmış olması sonucu mudur? Yoksa, siyasi varlığımızı yok etme yolunda yapılacak teşebbüslerin 
ne sonuç vereceğini anlamak için yapılmış bir deneme midir?... Siyasi bağımsızlığımıza karşı yapılan bu açık 
tecavüze devletçe ses çıkarmaz, milletçe susarsak, siyasi varlığımız aleyhindeki en kötü karar ve uygulamalara 
kendimizin yol açmış olacağına hiç şüphemiz yoktur.”30  Emperyalizmin tesisi için siyasi ve askeri şartların 
oluşması gerekmektedir. Bunun fakında olan Mustafa Kemal Paşa, siyasi anlamda verilecek ufak bir tavizin 
emperyalist emellerin gerçekleşmesine bir adım niteliği taşıyacağını, bu durumun dünyada “Türkler tam 
bağımsızlıktan ödün veriyor” şeklinde değerlendirilebileceğini belirtmiştir. 

 
24 Atatürk, age., s. 64. 
25 Uzun, agt., s. 206. 
26 Atatürk, age., s. 77-78. 
27 Age., s. 145. 
28 Age., s. 168. 
29Age., s. 247. 
30 Atatürk, age., s. 251. 
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Mustafa Kemal Paşa, Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin programının milletin bağımsızlığına kastettiğini ve kabul 
edilmez olduğunu belirtmektedir. Özellikle yabancı devlet baskılarına karşı Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin eski 
Osmanlı Devleti politikalarına geri dönerek yabancıların imtiyazlarını genişleteceğini, adalet, maliye, 
bayındırlık ve güvenlik işlerinde yabancılara kontrol yetkileri verileceğini açıkladığını aktarmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa; İzmir’in, Adana’nın, Maraş’ın durumu ortadayken Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin programını 
eleştirmiştir. Hükümetin, İstanbul’un Osmanlı Devleti’ne bırakılması karşısında işgallere ses çıkarmaması 
karşısında “Boğazların, İzmir’in, Adana bölgesinin, kısacası millî sınırlarımız içindeki bütün vatan 
topraklarının egemenliğimiz altında kalması millî gayemiz değil miydi?”31  diyerek millî gayenin devletin her 
karış toprağının işgalden kurtarılması ve tam bağımsızlığına kavuşması olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. 

İngilizlerin 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u işgal etmesi sonucu Mustafa Kemal Paşa bu durumu protesto 
etmiş ve millete yayımladığı bildirinin ilk cümlesinde itilaf devletlerinin emperyalist durumunu açık bir şekilde 
gözler önüne sermiştir: “İtilaf Devletleri’nin şimdiye kadar memleketimizi paylaşmaya yol bulmak için 
başvurdukları çeşitli tedbirler bilinmektedir. Önce, Ferit Paşa ile anlaşarak ve milleti savunmasız bırakarak 
yabancı idaresine esir etmek ve memleketin birçok önemli yerlerini galip devletlerin sömürgeleri arasına 
katmak düşünülmüştü…. Bugün Türk milleti, medeni kabiliyetinin, yaşama ve bağımsız kalma hakkının ve 
bütün bir geleceğinin savunulmasına çağrıldı.”32  

Eski İzmir Valisi Nurettin Paşa 9 Mayıs 1920 tarihinde, Heyeti Temsiliye ile İstanbul’un anlaşması için 
arabuluculuk yapabileceğini ve İngilizlerin de buna onay verdiğini belirten bir telgrafı Ankara’ya göndermiştir. 
Bu telgrafa, Ankara’daki durumun İstanbul tarafından anlaşılmadığına dair bir cevap verilmiş ve Nurettin 
Paşa’dan cevap gelmemiştir. Nurettin Paşa’nın 1920 Haziran ayında Ankara’ya geldiğini belirten Mustafa 
Kemal Paşa, Nurettin Paşa’nın Bolşeviklik konusunda ve İtilaf Devletleri’ne, özellikle İngilizlere karşı, savaşa 
karar verip verilmediği konusundaki sorusuna verdiği cevapta ise “Gayemiz, milli sınırlarımız içinde toprak 
bütünlüğümüzü ve milletin bağımsızlığını tam olarak sağlamaktır. Buna engel olunmak üzere karşımıza 
çıkacak kuvvet, kim ve ne olursa olsun, mutlaka çarpışır ve başarı kazanırız. “33  diyerek tam bağımsızlığa karşı 
her teşebbüse karşı duracaklarını belirtmiştir. 

1917 yılında Çarlık Rusya’sında Bolşevik devrimi olması ile Birinci Dünya Savaşı’nın iki yıl uzadığı tarihçiler 
tarafından kabul edilmektedir. Devrim sonrası savaştan çekilen Sovyet Rusya emperyalizme karşı bir tavır 
almış, bu doğrultuda Millî Mücadele’yi desteklemiştir. Sovyetlerin bu tutumu sonrası iki taraf arasında bir 
yakınlaşma başlamış ve Mustafa Kemal Paşa tarafından Moskova’ya bir heyet gönderilmiş ve 16 Mart 1921 
tarihinde Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Sovyetler, sadece 
emperyalizme değil aynı zamanda kapitalizme de karşıdır. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nın, tam bağımsızlığı 
engellemediği sürece ekonomik sistemlere karşı bir duruşu bulunmamaktadır. Onun için en önemlisi tam 
bağımsızlıktır. Bu düşüncelerinin TBMM prensipleri olarak 19 Mayıs 1921 tarihinde Amasya Milletvekili 
Bekir Sami Bey’e söylemiştir. “Bilinen milli sınırlarımız içinde memleketimizin bütünlüğünü ve milletin 
bağımsızlığını tam olarak sağlamak.”34 

Mustafa Kemal Paşa, Ankara Antlaşması’nın imzalanmasında önce eski bakan Mösyö Franklin Bouillon ile 
yapmış olduğu görüşmelerde, ülkenin bölünmezliğinden ve Misak-ı Milli’den bahsetmiş ancak üzerinden 
durulması gereken en önemli konu olarak kapitülasyonları göstermiştir. Kapitülasyonlar ile ilgili Mösyö 
Franklin Bouillon’a; “Tam istiklal, bizim bugün üzerimize aldığımız görevin can damarıdır.” sözleriyle bu 
konudaki kararlılığını belirtmiştir. Tam bağımsızlığı ise; “Tam istiklal demek, elbette, siyasi, mali, iktisadi, 
adli, askeri, kültürel v.b. her alanda tam bir bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmak demektir. Bu saydıklarımın 
herhangi birinde istiklalden yoksun kalmak, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün istiklalinden yoksun 
kalması demektir” diye tanımlamıştır. Mustafa Kemal için en önemli tutsaklık mali tutsaklıktır. Bu sebeple 
kapitülasyonlar mutlak kaldırılmalıdır ve nitekim de Lozan Antlaşmasıyla bu düşünce hayat bulmuştur.  

5 Temmuz 1921 tarihinde Zonguldak’a gelen bir İngiliz torpidosu Mustafa Kemal Paşa’ya General Harrington 
tarafından yazılmış bir mektup getirmiştir. Bu mektupta, General Harrington’un Mustafa Kemal Paşa ile 
görüşme isteği olmuştur.  Mustafa Kemal Paşa, aralarında geçen bir telgraflaşmada, millî isteklerin General 
tarafından bilindiğini belirttikten sonra; “milli topraklarımızın düşmanlardan tamamıyla kurtulması, milli 

 
31 Age., s. 261-262. 
32 Age., s. 286-287. 
33 Atatürk, age., s. 313. 
34 Age., s. 400. 
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sınırlarımız içinde siyasi, mali, iktisadi, askeri, adli ve kültürel alanda tam istiklal ilkesi kabul edildiği 
takdirde, görüşmelere başlamaya hazır olduğumuzu bildiririz.”35 ifadeleriyle İtilaf Devletlerince düşünülen 
herhangi bir emperyalist düşünce var ise, bu düşüncelerinden arınmadıkları sürece görüşmelere 
başlanmayacağını belirtmiş ve asıl mücadelenin emperyalist güçlere karşı açıldığını söylemiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta, Sevres Barış Antlaşması ile Lozan Barış Antlaşması’nın mali hükümlerini 
karşılaştırırken Lozan’da kazanılan başarıların çoğunun tam bağımsız bir Türkiye’ye giden yolu açtığını, 
aksine Sevres Barış Antlaşması ile Türkiye’nin emperyalist ülkelere nasıl tutsak edildiğini belirtmiştir.36 

 

SONUÇ  

Mustafa Kemal Paşa, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıktığını ancak Mondros 
Mütarekesi’nin imzalandığı gün sahip olduğu toprakların emperyalist emellerin hedefi olamayacağını 
düşünmektedir. Bu bağlamda Millî Mücadele dönemi, tam bağımsızlık hedefi etrafında şekillenmiş ve tam 
bağımsızlık düşüncesi dışındaki tüm kurtuluş çareleri reddedilmiştir.  

Millî Mücadele’nin Kongreler dönemi Türklerin bağımsızlık isteğini dünya kamuoyuna duyurmasına yardımcı 
olmuştur. Hem Erzurum Kongresi’nde hem de Sivas Kongresi’ndeki manda ve himayeye ilişkin maddeler 
siyasi ve askeri alanda emperyalizmin kabul edilmeyeceğinin ifadesidir. Örneğin kapitülasyonlar siyasi ve 
ekonomik anlamda emperyalizmin Türkiye’de varlığını devam ettirme anlamı taşıyacağından kesinlikle 
reddedilmiştir.  

Mustafa Kemal Paşa’nın emperyalizm olarak kabul ettiği bir diğer nokta askeri alandaki yabancı 
müdahalesidir. İngilizlerin, Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa’nın istifasını istemelerini emperyalizm olarak 
kabul etmektedir. 

Millî Mücadele anti-emperyalist düşünce temelinde gelişmiş, milliyetçilik ve millî irade söylemiyle beslenerek 
başarıya ulaşmıştır. Millî Mücadele döneminde benimsenen anti-emperyalist düşünce Lenin tarafından 
şekillenen kapitalizm karşıtı bir düşünce değildir. Bu sebeple Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye 
Cumhuriyeti’nin belirlediği inkılâp adımlarında Batılılaşma ve Batı’nın kurumsal atılımları örnek alınmıştır. 
Bu anlamda Nutuk’ta yer alan anti-emperyalist düşüncenin büyük çoğunluğunun Millî Mücadele döneminde 
olduğu tespit edilmiştir. Millî Mücadele, ülkeyi işgallerden kurtararak bağımsızlığın sağlanması yolunda 
atılmış bir adımdır. Bu kapsamda, Millî Mücadele döneminden sonra atılmış adımların anti-emperyalist 
karakter içermemesi, 19’uncu yüzyıl Osmanlı Modernleşmesiyle başlayan Avrupalılaşmak hedefinin devamı 
olduğunu söylemek mümkündür. 
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ÖZET  

Kıbrıs uzun yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun toprağı olmuş ve adadaki Rumlar ile Türkler sorun 
yaşamadan adadaki varlıklarını sürdürmüşlerdir. 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu adayı İngiltere’ye 
kiralamak zorunda kalmıştır. Adadaki konumunu güçlendirmek isteyen İngiltere Rumlar ile yakınlaşmış ve 
Rumların adada güç kazanmasına yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Rumlar adanın Yunanistan ile 
birleşmesi için çalışmaya başlamışlardır. İngiltere’nin bunu kabul etmemesi üzerine Rumlar İngilizlere yönelik 
terör eylemleri başlatmışlardır. İngiltere adada tutunabilmek için bu kez Türkler ile yakınlaşmaya başlamıştır. 
Ayrıca Kıbrıs sorununun çözümü için devam eden görüşmelere Türkiye’nin de dahil olmasını sağlamıştır. 
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında 1960 yılında varılan uzlaşma sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti 
kurulmuştur. Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirmek istemeleri yüzünden adadaki Türkler ile Rumlar 
arasında sorunlar bitmemiştir. Rumların adadaki Türkleri devlet yönetiminden dışlamaları ve Türklere yönelik 
silahlı saldırılar nedeniyle Türkiye Kıbrıs’a müdahale etmiştir. Türkiye’nin 1974 yılında düzenlediği Barış 
Harekâtı sonrasında Kıbrıs fiili olarak iki farklı devlete bölünmüştür. Müdahale sonrasında Kıbrıs sorununa 
çözüm bulmak için uzun bir diplomatik süreç başlamıştır. Birleşmiş Milletler’de Kıbrıs konusunda yapılan 
görüşmeler yıllardır devam etmektedir. 1983 yılında Birleşmiş Milletler görüşmesi öncesinde İngiltere Lordlar 
Kamarası’nda Kıbrıs’ın durumu, yaşananlar ve çözüm önerileri hakkında bir tartışma yapılmıştır. Bu oturumda 
bazı İngiliz politikacıların Kıbrıs sorunundan Türkiye’yi sorumlu tuttukları ve bazı boş hayaller besledikleri 
anlaşılmaktadır. Buna karşın İngiliz Hükümeti’nin Kıbrıs konusuna son derece gerçekçi yaklaştığı ve gerçek 
sorunların farkında olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında devam eden 
diplomatik gelişmeler süresinde İngiltere’de Kıbrıs konusunun nasıl algılandığı parlamento tutanakları 
vasıtasıyla gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, İngiltere, Türkiye, Yunanistan 

 

ABSTRACT 

Cyprus has been the territory of the Ottoman Empire for many years, and the Greeks and Turks on the island 
continued their existence on the island without any problems. In 1878, the Ottoman Empire had to lease the 
island to the United Kingdom. The United Kingdom, who wanted to strengthen its position on the island, got 
closer to the Greeks and led the Greeks to gain power on the island. With the First World War, the Greeks 
started to work to unite the island with Greece. When the United Kingdom did not accept this, the Greek 
Cypriots started terrorist acts against the British. This time, England started to get closer to the Turks in order 
to hold on to the island. It also enabled Turkey to be included in the ongoing negotiations for the solution of 
the Cyprus problem. The Republic of Cyprus was established as a result of the agreement reached between the 
United Kingdom, Greece and Turkey in 1960. Because the Greeks wanted to unite Cyprus with Greece, the 
problems between the Turks and the Greeks on the island did not end. Turks on the island from the state 
administration and the armed attacks against the Turks. After the Peace Operation organized by Turkey in 
1974, Cyprus was de facto divided into two different states. After the intervention, a long diplomatic process 
started to find a solution to the Cyprus problem. Negotiations on Cyprus at the United Nations have been going 
on for years. Before the United Nations meeting in 1983, a discussion was held in the British House of Lords 
about the situation in Cyprus, the events and solution proposals. In this session, it is understood that some 
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British politicians blamed Turkey for the Cyprus problem and kept some false dreams. On the other hand, it is 
seen that the British Government has a very realistic approach to the Cyprus issue and is aware of the real 
problems. In this study, it was tried to reveal how the Cyprus issue was perceived in the United Kingdom 
during the diplomatic developments that continued after the Cyprus Peace Operation, through the 
parliamentary minutes. 

Keywords: Cyprus, the United Kingdom, Turkey, Greece     

 

GİRİŞ 

İngiltere’nin 1878 yılında Kıbrıs’a yerleşmesi ile adadaki Türk hakimiyeti önce fiili daha sonra hukuki olarak 
son bulmaya başlamıştır (Orhun, 2017: 61; Küçük, 1988: 218). İngiliz yönetimi altında adadaki Rumlar gittikçe 
güçlenmişler ve Türkler idari ve sosyal statülerini kaybetmişlerdir (Beratlı, 2019: 8). İngiltere Kıbrıs’taki 
konumunu güçlendirmek için Rumlarla yakın iş birliği içerisine girmiştir (Bozkurt, 2005: 68). Böylece 
İngiltere adadaki konumunu her geçen gün sağlamlaştırmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya 
Savaşı’na Almanya’nın yanında girmesi sonrasında adayı ilhak etmiştir (Alasya, 2002: 380). Bu olay 
sonrasında adadaki Rumlar arasında Yunanistan ile birleşme fikri güç kazanmaya başlamıştır. İngiltere’nin 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kıbrıslı Rumlara savaş sonrasında öz yönetim vaat etmesi ve Yunanistan’a 
savaşa girmesi karşılığında Kıbrıs’ı teklif etmesi hem Yunan kamuoyunda hem de Kıbrıslı Rumlarda birleşme 
fikrinin iyice güçlenmesine yol açmıştır. Fakat Yunan Hükümeti savaş girmeyi kabul etmemiş ve konu bir süre 
için gündemden düşmüştür (Satan, 2018: 112). 

1930’lu yıllara kadar Kıbrıslı Rumlar arasında Yunanistan ile birleşme fikri sessizce yayılmaya devam etmiştir 
(Soysal, 2000: 100; Yüksel, 2009: 167). İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin zayıflamış olması, 
dünyada artan bağımsızlık hareketleri ve Birleşmiş Milletler’in ulusların kendi kaderini tayin hakkını kabul 
etmesi Kıbrıslı Rumları Yunanistan ile birleşme konusunda oldukça cesaretlendirmiştir (Alasya, 2002: 380). 
Bunun sonucunda Rumlar ile İngiliz yönetimi arasında sorunlar başlamış ve sonunda çatışmalar çıkmıştır. 
Rumların davranışlarına tepki olarak İngiltere Kıbrıslı Türklerden faydalanmaya çalışmış ve böylece Kıbrıslı 
Rumlar ile Türkler arasında gerginlikler başlamıştır. Kıbrıslı Rumlar Türkleri, hedefleri önündeki engel olarak 
görmüşlerdir (Fırat, 2001: 603). 

Kıbrıs sorununun çözümü için İngiltere ve Yunanistan arasındaki görüşmelere İngiltere’nin teşviki ile Türkiye 
de dahil olmuştur. İngiltere böylece Yunanistan karşısında yalnız kalmamayı ve soruna çeşitli boyutlar 
kazandırmayı hedeflemiştir. Yürütülen müzakereler sonucunda iki toplumlu bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş, 
İngiltere, Türkiye ve Yunanistan bu devletin garantörü olmuşlardır (Arık, 2011: 4; Necatigil, 1989: 10). Fakat 
Kıbrıslı Rumlar Yunanistan ile birleşme fikrinden vazgeçmemişlerdir. İngiltere’yi adadan uzaklaştırmak ve 
Türkleri sindirmek için EOKA isimli bir terör örgütü kurarak İngiliz güvenlik güçlerine ve Türklere yönelik 
terör eylemlerine başlamıştır. Yaşanan krizler neticesinde Türkiye 1974 yılında Kıbrıs’a müdahale etmiştir. 

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Rum tezini kabul eden Batı ülkeleri Kıbrıslı Türklerin adada azınlık 
olduklarını ancak buna karşın Türkiye’nin adanın yüzde 40’ını işgal ettiğini savunmuşlardır. Yunanistan ve 
Kıbrıslı Rumlar Türkiye’yi işgalci olarak nitelemişler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmakla 
suçlamışlardır. Buna karşın Türkiye ise Kıbrıslı Rumların adadaki Türklere soykırım yaptıklarını ve Rum 
yönetiminin Yunanistan ile birleşmekten başka gayesi olmadığını ifade etmiştir. Türkiye Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı Makarios’a karşı darbe düzenleyen Yunanistan’ı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kaldıran asıl 
etmen olarak ilan etmiştir. Kıbrıs toplulukları da birbirlerine karşı güvensizlik yaşamaktadırlar. Kıbrıslı 
Türkler Rumları kendilerine soykırım yapmakla suçlarken, Kıbrıslı Rumlar ise Türkleri, Yunanistan ile 
birleşme hedefleri önündeki en büyük engel olarak görmektedirler.  

Bu şartlar altında Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün sağlanması imkânsız görülmektedir. Buna rağmen Batı ülkeleri 
sorunun görüşmeler yoluyla çözülebileceğini savunmaktadırlar. 1974 yılından itibaren Kıbrıs’ta çözüme 
ulaşmak için tartışmalar ve diplomatik görüşmeler devam etmektedir. Bu tartışmalar adada üsleri bulunan 
İngiltere’de de zaman zaman siyaset gündemini meşgul etmektedir. Bu kapsamda 1983 yılında İngiltere 
Lordlar Kamarası’nda yine Kıbrıs’a nasıl çözüm getirileceğini tartışan bir oturum düzenlenmiştir. 
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1983 Yılında Lordlar Kamarası’nda Düzenlenen Kıbrıs Oturumu ve Değerlendirmeler  

Birleşmiş Milletler’de Kıbrıs konusunda yapılan görüşmeler devam ederken 20 Nisan 1983 günü Lordlar 
Kamarası’nda Kıbrıs’taki durumu ve olası çözüm önerilerini tartışmak üzere bir oturum düzenlenmiştir. Bu 
oturumda ilk olarak Lord Brockway söz almıştır. Lord Brockway Kıbrıs’a yönelik anılarını paylaşarak 
konuşmasına başlamıştır. Eskiden Kıbrıslı Rumlar ile Türklerin uyum içinde bir arada yaşadıklarını, aynı 
köyde hem Rumların hem de Türklerin huzur içerisinde bulunduklarını anımsatmıştır. İngiltere’nin Birinci 
Dünya Savaşı sırasında Kıbrıslı Rumlara yerinden yönetim sözü verdiğini ve daha sonra bu sözü tutmadığını 
anımsatan Lord Brockway, bu gelişme sonrasında Rumların bağımsızlık için mücadeleye başladıklarını ifade 
etmiştir. Böylece ada halkının yüzde 82’sinin bağımsızlık için çabaladığını ve bu durumun adadaki uyumu 
bozduğunu ileri sürmüştür. EOKA’nın Yunanistan ile birleşmek için faaliyete başladığını belirtmiştir. Lord 
Brockway bu gelişmeler üzerine İngiliz idaresinin Türklerle yakınlaşmaya başladığını ve yerel güvenlik 
güçlerini Türklerden oluşturduğunu dile getirmiştir. Adada mücadelenin 1974 yılına kadar devam ettiğini ve 
Türkiye’nin bu tarihte Kıbrıs’ı işgal ettiğini öne sürmüştür (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1983: 618). 

Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası antlaşmalarla belirlenen bir anayasa ile kurulmuştur. Bu anayasada devletin 
eşit iki toplum tarafından teşkil edildiği açıkça belirtilmiştir. Kıbrıs’taki sorunun temel nedeni Rumların 
Türkleri azınlık statüsüne indirerek Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirme girişimleridir. Lord Brockway 
konuşmasında İngiliz politikasının Rumları Yunanistan ile birleşmeye teşvik ettiğini ve Rumların Kıbrıs’ta 
bazı sorunlara yol açtığını kabul etmiştir. Buna rağmen Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik müdahalesini işgal olarak 
nitelemekten geri durmamıştır. Burada Lord Brockway’in meseleye taraflı bakmasının yanı sıra Türkiye’nin 
Kıbrıs konusunda kendisini yeterince iyi ifade edemediği de görülmektedir. 

Lord Brockway yaşanan sorunlardan bütün tarafların sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
Makarios’un Londra ve Zürih Antlaşmaları ile belirlenen anayasayı değiştirmeye çalıştığını ve bu girişimin 
Türkler aleyhine olduğunu belirtmiştir. Ancak Türk liderlerinde hatalı olduklarını, Türklerin ayrı bir devlet 
kurma girişimlerinde bulunduklarını ve Türkiye’nin adayı işgal ettiğini ileri sürmüştür (İngiltere Parlamento 
Tutanakları, 1983: 618). 

Konuşmanın bu bölümünde Lord Brockway’in Rumların Kıbrıs’ta Türkler aleyhinde girişimde bulunduklarını 
ifade etmesine rağmen Türkiye’yi işgalcilikle, Kıbrıslı Türkleri ise bölücülükle suçlamaktadır. Fakat Rumların 
saldırıları karşısında Türklerin kendilerini nasıl koruyacaklarına dair bir öneri sunmamaktadır. 

Lord Brockway bir hafta önce Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanın Kıbrıs’ta çözüme ulaşılması 
için dünya kamuoyuna çağrı yaptıklarını hatırlatmıştır. Konuşmasının devamında Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs 
konusundaki politikasını değerlendirmiştir. Türkiye’nin müdahalesi sonrasında Birleşmiş Milletler’in ateşkes 
çağrısı yaptığını, Türkiye’yi adadan çekilmesini istediğini ve Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’yi görüşme 
yapmaya davet ettiğini hatırlatmıştır. Lord Brockway Türkiye’nin adanın yüzde 40’ını işgal ettiğini ve bu 
işgalin 200.000 insanı yerinden ettiğini ileri sürmüştür. Adadaki Türk nüfusun yüzde 18 olduğunu 
savunmuştur. Batı dünyasının Türkiye’yi dışlamak istemediğini, stratejik önemi nedeniyle NATO’nun da 
Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamayacağını belirtmiştir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler’in Türkiye karşısında 
etkili olamadığını iddia etmiştir. Lord Brockway Londra ve Zürih Antlaşmaları ile İngiltere, Türkiye ve 
Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü garanti altına aldıklarını 
hatırlatarak Türkiye’nin işgali karşısında İngiltere’nin sessiz kalmasını anlayamadığını belirtmiştir. Falkland 
Savaşı’nda 1.200 kişi tehdit altında kalınca İngiliz Hükümeti’nin müdahale ettiğini fakat Türkiye Kıbrıs’a 
40.000 askerle müdahale edip 200.000 kişi yerinde olunca İngiltere’nin sessiz kaldığını ileri sürmüştür. Bu 
durumu Türkiye’nin NATO üyesi olmasına bağlamıştır. Birleşmiş Milletler’de kesin bir karar alınmasını ve 
Türkiye’ye baskı yapılarak Türk Ordusu’nun adadan çekilmesinin sağlanmasını talep etmiştir. Lord Brockway 
Türk Ordusu çekildiği takdirde Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılacağını ileri sürmüştür. Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletler’in taleplerini kabul etmemesi durumunda ekonomik ambargo uygulanması gerektiğini belirtmiştir. 
Türkiye’nin mevcut durumda ekonomik ambargoya uzun süre direnemeyeceğini savunmuştur. Lord Brockway 
Batı dünyasının özgür dünyayı savunmak için silahlandığını oysa Türkiye’nin baskıcı ülkelerden biri 
olduğunu, muhaliflere işkence ve hapis uyguladığını bazı kişileri idam etmekten çekinmediğini söylemiştir. 
Bu nedenle Birleşmiş Milletler’de Kıbrıs’a özgürlük kararı alınması gerektiğini savunmuştur (İngiltere 
Parlamento Tutanakları, 1983: 619-620). 

Lord Brockway’in vurguladığı üzere Garanti Antlaşması garantör devletlere Kıbrıs’a müdahale hakkı 
tanımıştır. Türkiye de Rumların saldırıları karşısında Türkleri korumak üzere harekete geçmiştir. İngiltere’ye 
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ortak müdahale teklif etmiş ancak sonuç alamayınca Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenlemiştir. Lord Brockway’in 
Kıbrıs konusu ile Falkland Savaşı arasında paralellik kurması ile oldukça ilginçtir. Falkland Savaşı Arjantin’in 
İngiliz toprağı olan Falkland adalarına saldırması ile başlamıştır. Oysa Kıbrıs bağımsız bir cumhuriyettir. Bu 
konuşma bazı İngiliz politikacıların Kıbrıs’ı hala İngiliz sömürgesi olarak gördüklerini gözler önüne 
sermektedir. Lord Brockway’in Türk Ordusu’nun çekilmesi ile Kıbrıs’ta çözüme ulaşılacağı tezi ise açıkça 
tutarsızdır. Kıbrıs hem İngiltere’nin yönetiminde olduğu dönemde hem de Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildikten 
sonra Rumların faaliyetleri nedeniyle kana bulanmıştır. Güvenlik sağlanmadan Türk Ordusu’nun adadan 
çekilmesi sadece Rumları silahlı saldırılar düzenleme konusunda özgür bırakacaktır. 

Bir sonraki konuşmacı Lord Caradon kendisinin Garanti Antlaşması’nı imzalayanlardan biri olduğunu 
belirtmiştir. Bu antlaşmanın Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına aldığını, İngiltere, 
Türkiye ve Yunanistan’a gerekirse tek başına Kıbrıs’a müdahale hakkı tanıdığını ancak bu hakkın sadece 
adanın statüsünü korumaya yönelik olarak kullanılabileceğini ifade etmiştir. Ancak ulaşılan çözümün başarısız 
olduğunu ve Kıbrıs’ta yaşananları utanç içinde izlediğini ifade etmiştir. Kıbrıs ziyaretinde köylerde ve 
kasabalarda Kıbrıslı Rumlar ile Türklerin birlikte yaşadıklarını gördüğünü ve sonrasında EOKA terörünün 
yaşandığını hatırlatmıştır. İngiltere’nin 100 yıl adayı yönettikten sonra yaşanan sıkıntıları gidermek için 
yeterince çaba göstermemiş olmasını eleştirmiştir. Lord Caradon artık Kıbrıs’ta ortak bir kültür olmadığını iki 
tarafta da birbirini tanımadan büyüyen iki nesil olduğunu dile getirmiştir. Bu nedenle Kıbrıs’ta çözüm 
umudunun her geçen yıl azaldığını ifade ederek gelecek ay yapılacak olan Birleşmiş Milletler oturumunda 
çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini savunmuştur. Kıbrıs’ta iki tarafın basınını takip ettiğini ve yapılan 
görüşmelerden bir sonuç çıkmasını beklemediğini belirtmiştir. (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1983: 620-
622). 

Türkiye Kıbrıs’a Rumların Türkleri imha etmesini engellemek ve adanın statüsünü korumak için müdahale 
etmiştir. Fakat bu olay sonrasında Batı dünyasının Kıbrıs’a yönelik mantıklı bir çözüm önermemesi ve Rumları 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek temsilcisi kabul etmesi nedeniyle adanın statüsü değişmiştir. Kıbrıs’taki statüyü 
değiştirmeye çalışan Rumlar ve Yunanistan olmuştur. Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsilcisi kabul eden 
Batı dünyası statünün değişmesine katkı sağlamıştır. Lord Caradon’ın iddia ettiği bir Kıbrıs milleti ve kültürü 
ise gerçekte hiçbir zaman var olmamıştır. Bu nedenle adadaki bölünmenin iki farklı toplum inşa ettiği savı 
doğru değildir. Kıbrıs’ta zaten Rumlar ve Türkler iki ayrı topluluk oldukları için Kıbrıs Cumhuriyeti iki 
toplumlu bir devlet olarak ilan edilmiştir. 

Sonraki konuşmacı Lord Spens Kıbrıs Barış Harekâtı yaşandığı sırada İngiliz Dışişleri Bakanı’nın başarısız 
bir politika izlediğini savunarak konuşmasına başlamıştır. Türkiye’nin harekattan 5 gün önce İngiltere ile 
temas kurarak Kıbrıs’ta yaşanan duruma müdahale edilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak, Kıbrıs’ta 
yapılan darbe ile Makarios’un öldürülmekten zor kurtulduğunu anımsatmıştır. Bu olay sonrasında adada beş 
gün boyunda korkunç çatışmalar yaşandığını dile getirerek Türkiye’nin ortak hareket etmek için İngiltere’ye 
adeta yalvardığını ancak İngiliz Hükümeti’nin bu çağrıyı reddettiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Türkiye’nin 
kendi başına adaya müdahale etmek zorunda kaldığını hatırlatmıştır. Kıbrıs’ta Türk Ordusu ile çatışan 
Rumların Rus tankları kullandıklarını ifade ederek, bu tankların sivil Türklere karşı kullanılmaları durumunda 
ne tür sonuçlar doğacağını sormuştur. Lord Brockway’in Atina’da Kıbrıs Cumhurbaşkanı ile Yunanistan 
Başbakanı arasındaki görüşmeye değindiğini ancak detay vermediğini belirterek bu görüşmede Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Rumlarının Yunanistan ile birleşme arzusunu bir kez daha açıkladığını 
hatırlatmıştır (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1983: 622-624). 

Gerçekten de Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’un bir darbe ile devrilmesi ve Rumların katliamları sonrasında 
Türkiye Kıbrıs’ta düzeni sağlamak için İngiltere’ye ortak müdahale teklifinde bulunmuştur. İngiltere’nin bu 
teklifi kabul etmemesi üzerine Türkiye Kıbrıs Barış Harekâtı ile adadaki Türklerin güvenliğini sağlamıştır. 
Lord Spens Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan’ın hala enosis peşinde koştuklarının altını çizmiştir. Bu ifade 
Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılamamasının hangi tarafın tutumundan kaynaklandığını açıkça göstermektedir. 

Lord Spens konuşmasının devamında 1974’ten beri Kuzey Kıbrıs’ta neredeyse hiç cinayet işlenmediğini oysa 
1974 öncesinde Kıbrıs’ta pek çok Türkün hayatını kaybettiğini belirtmiştir. 1963-1974 arasında 100’den fazla 
Türk köyünün ortadan kaldırıldığını ve Türklere yeni yerleşimler kurma izni verilmediğini hatırlatarak, şimdi 
Türklerin güvenliklerinden vazgeçmelerinin olası görünmediğini söylemiştir. Toplumlar arasında yapılan 
görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Lord Spens Kıbrıslı Rumların ekonomik açıdan pek 
çok avantaja sahip olduklarını ve yeniden birleşme durumunda bazı kazanımlarını kaybedeceklerini 
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vurgulamıştır. Mevcut durumda Kıbrıs konusuna ancak dışardan bir çözüm bulunabileceğini fakat Birleşmiş 
Milletler’in başarılı olma şansının düşük olduğunu savunmuştur. 1963-1974 yılında Birleşmiş Milletler 
askerlerinin Rumların Türklere yönelik saldırılarına engel olamadığını hatırlatmıştır. Kıbrıs konusunda İngiliz 
Hükümeti’ni daha aktif bir politika izlemeye davet etmiştir (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1983: 624-625). 

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar bir yandan Batı devletlerinden Kıbrıs konusunda çözüme varılması için destek 
isterken diğer yandan hazırlanan planları reddetmekten geri durmamışlardır. Bu tavır Rumların sadece adada 
kendi hakimiyetlerini tesis edecek bir çözüme evet diyeceklerini göstermektedir. Lord Spens bu tavrın 
ekonomik arka planını ortaya koymuştur. 

Sıradaki konuşmacı Barones Jeger Kıbrıslı Rumlar ile Türklerin yeniden bir araya gelebileceklerine dair umut 
beslediğini ifade ederek konuşmasına başlamıştır. Kıbrıs tartışmalarının Türkler ile Rumlar etrafında 
yoğunlaştığını ancak Kıbrıs’ta önemli miktarda İngiliz vatandaşının da yaşadığını belirtmiştir. 1974 yılında 
Kıbrıs’taki İngiliz vatandaşlarının da evlerinin zarar gördüğünü, bu nedenle bazı tazminat girişimleri 
yaşandığını ifade etmiştir. Bir NATO ülkesinin İngiliz Uluslar Topluluğu’na üye bir ülkeyi işgal etmesinin 
kabul edilemez olduğunu savunmuştur. Kıbrıslı Türklerin kendilerini güvende hissetmemeleri için hiçbir 
neden olmadığını ileri sürerek eğer bir endişe varsa bölgeye Birleşmiş Milletler kuvveti gönderilmesini teklif 
etmiştir. Kıbrıslı Rumlar ile Türkler arasında sorun bulunmadığını ve adadaki bazı Türklerin de Türk 
Ordusu’ndan rahatsız olduklarını iddia etmiştir (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1983: 626). 

Barones Jeger ve benzer fikri savunanlar sadece dar bir çevreyi gözlemleyerek bunun bütün Kıbrıs’ta böyle 
olduğunu savunmaktadırlar. Elbette hem Rumlar hem Türkler içinde bir arada yaşamak isteyenler mevcuttur. 
Fakat sorun Rumların büyük bir kesiminin Yunanistan ile birleşmek ve bu uğurda gerekirse Türkleri ortadan 
kaldırmak istemelerinden kaynaklanmaktadır.  

Sıradaki konuşmacı Lord Cledwyn Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik müdahalesinin haksız ve savunulamaz 
olduğunu öne sürerek, bu müdahale sırasında 200.000 Kıbrıslı Rum’un sürüldüğünü ve bazılarının hayatlarını 
kaybettiklerini iddia etmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türklere ikinci sınıf muamele edilmesinin ve 
Makarios’un devrilmesinin Türkiye’nin müdahalesine zemin hazırladığını kabul etmekle beraber işgal 
sırasında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ileri sürmüştür. Lord Cledwyn Kıbrıs’ın bölünmesinin 
taraflara bir şey getirmeyeceğini savunmuştur. Türkiye ve Yunanistan’da yeni hükümetler kurulduğunu ve 
artık yeni bir çözüm için doğru zamanın geldiğini ifade etmiştir. Konuşmasının devamında 18 Kasım 1981’de 
Birleşmiş Milletler’de hazırlanan raporun tartışılmasının çözüm için ilk adım olabileceğini belirtmiştir. Hem 
Yunanistan’ın hem de Kıbrıslı Rumların bu raporu temel almaya sıcak baktıklarını ileri sürmüştür (İngiltere 
Parlamento Tutanakları, 1983: 626-627). 

Lord Cledwyn bir yandan Makarios’un devrilmesinin ve Rumların faaliyetlerinin Türkiye’nin Kıbrıs’a 
müdahalesine yol açtığını itiraf ederken diğer yandan asıl kabul edilemez olanın Türkiye’nin yaptıkları 
olduğunu ileri sürmüştür. Türkiye ve Yunanistan’da yeni hükümetler kurulmasının çözüme giden yolu açtığını 
ifade etmesi onun Kıbrıs sorununun Rumların Yunanistan ile birleşmek istemelerinden kaynaklandığını fark 
etmediğini göstermektedir.  

Sıradaki konuşmacı Lord Drumalbyn Kıbrıs konusunda çözüme ulaşılmasında en büyük engelin Kıbrıslı 
Rumların tavrı olduğunun altını çizmiştir. Kıbrıs’ta Rumların bir halk oylaması ile Yunanistan’a katılmak 
istemelerinin Türkleri dikkatli olmaya iten temel etken olduğunu hatırlatmıştır (İngiltere Parlamento 
Tutanakları, 1983: 627). 

Lord Drumalbyn oturumda Kıbrıs’ta gerçek soruna dikkat çeken kişi olmuştur. İngiltere’nin Kıbrıs’ı yönettiği 
dönemde de Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildikten sonra da Kıbrıs'ta sorun yaşanmasına Rumların Yunanistan ile 
birleşme istekleri ve bu uğurda yaptıkları neden olmuştur. 

Lord Cledwyn iki toplumun da endişeleri olduğunu ancak Türklerin endişelerini çözmek için ayrı bir devlet 
kurmak istediklerini belirtmiştir. Bu durumu olumsuz bir davranış olarak nitelendirmekten çekinmemiştir. 
Kıbrıs’ta tek çözümün iki toplumlu federal bir cumhuriyet olduğunu hem Türk tarafının hem de Rumların bunu 
kabul edeceklerini savunmuştur. Diplomatik görüşmelerin bu hedefe varmak için yoğunlaştırılmasını ve 
Amerika Bileşik Devletleri’nin Türkiye üzerinde baskı kurmasını istemiştir.  (İngiltere Parlamento 
Tutanakları, 1983: 628). 
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Lord Cledwyn Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan’ın endişesini açıkça belirtmemiştir. Yaşananlar göz önüne 
alındığında Rumların Yunanistan ile birleşememekten başka bir korkuları olmadığı görülmektedir. Oysa 
Türklerin hayatta kalma endişeleri vardır. Tarihte görüldüğü üzere Rumlar fırsat bulduklarında Türklere 
saldırmaktan endişe etmemişlerdir. Kıbrıs Cumhuriyeti iki toplumlu federal bir devlet olarak kurulmuş ancak 
Rumlar bununla yetinmeyerek Yunanistan ile birleşmeye çalışmışlardır. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
yaşamamasının nedeni gerçekte budur. İşlememiş bir düzeni yeterli güvenceler vermeden yeniden kurmak 
Türkler açısından istenilen bir çözüm değildir. Ortadan kaldırılamayacak bir yapıyı ise Rumların kabul 
etmeyecekleri tarihte defalarca görülmüştür. 

Hükümet adına konuşan Lord Belstead toplumlar arası görüşmelerde henüz az bir mesafe kat edildiğini hala 
gidilecek uzun bir yol olduğunu açıklamıştır. Birleşmiş Milletler’de yapılacak görüşmelerde tarafları 
uzlaşmacı olmaya davet etmiştir. Lord Belstead İngiltere’nin inisiyatif almasını isteyenlere cevap olarak ise 
sürecin Birleşmiş Milletler’de yürümesi gerektiğini, İngiltere’nin müdahalesinin sürece olumlu bir katkı 
yapmayacağını ifade etmiştir. İngiliz Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler’deki süreci destekleyeceğini fakat 
kendi başına yeni bir girişimde bulunmayacağını söylemiştir. Kıbrıs sorununun kaçınılmaz olarak Türkiye ve 
Yunanistan’ı da ilgilendirdiğinin ve Türk Ordusu’nun Kıbrıs’taki varlığının tek sorun olmadığının altını 
çizmiştir. İngiltere’nin çözüm görüşmelerini desteklediğini ve barış gücüne hem maddi hem de askeri destek 
verdiğini dile getirmiştir. Ayrıca Kıbrıs’ta zarar gören İngiliz vatandaşlarının zararlarını tazmin için çalışma 
yürütüldüğünü açıklamıştır. Lord Belstead Kıbrıs’ta güvenlik tam olarak sağlanmadan önce Türk birliklerinin 
adadan çekilmelerini bekleyenlerin hayalperest olduklarını belirtmiştir. Son olarak Kıbrıs’ta bir yıl içinde bir 
çözüme ulaşılacağına inanmadığını ancak toplumlar arasındaki temasın esneklikle ve kararlı şekilde 
sürdürülmesi gerektiğini ifade etmiştir. İngiltere’nin Birleşmiş Milletler’deki süreci destekleyeceğini dile 
getirmiştir (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1983: 630-633). 

İngiltere Kıbrıs’taki üslerini güvence altına aldıktan ve askerlerine yönelik terör eylemlerini sona erdirdikten 
sonra Rumlarla Türklerin yaşadıkları sorunlara pek ilgi göstermemiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı öncesinde 
Türkiye’nin teklifine sıcak bakmaması bunu açıkça göstermektedir. İngiliz Hükümeti adına konuşan Lord 
Belstead İngiltere’nin Kıbrıs görüşmelerinde kendi başına hareket etmeyeceğini söyleyerek bu politikanın 
devam edeceğini göstermiştir. Son derece gerçekçi davranarak Kıbrıs konusunun Türkiye ve Yunanistan 
olmadan çözülemeyeceğini ve adadaki tek sorunun Türk Ordusu olmadığını ifade etmiştir. Lord Belstead 
yeterli güvenlik sağlanmadan Türk Ordusu’nun adadan çekilmeyeceğini belirterek hayal kurmaya gerek 
olmadığını vurgulamıştır. Ayrıca Kıbrıs konusunun kısa sürede çözülmeyeceğini ifade etmiştir ki sorun 
günümüzde bile çözüme ulaşmış değildir. 

 

SONUÇ  

Oturumda göze çarpan nokta bazı İngiliz politikacıların Kıbrıs sorununun temel nedenini kavrayamadıklarıdır. 
İngiltere’nin yaptığı hataları ve Rumların düzenledikleri saldırıları bir noktaya kadar dile getirseler de Kıbrıs’ta 
yaşanan sorunu Türkiye’nin adaya müdahale etmesine ve adada Türk askeri bulunmasına bağlamışlardır. 
Bunun dışında bir Kıbrıs milleti oluşabileceğine inananların da olduğu göze çarpmaktadır. Bu kişilerden farklı 
olarak Kıbrıs sorununun kökeninde Rumların Yunanistan ile birleşme isteklerinin yattığını fark edenler de 
mevcuttur. Oturumda Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik soykırım girişimleri de dile getirilmiştir. 

Pek çok politikacıdan farklı olarak İngiliz Hükümeti’nin Kıbrıs konusuna daha gerçekçi baktığı oturumda 
yapılan konuşmalardan anlaşılmaktadır. Hükümet öncelikle Kıbrıslı Rumların Yunanistan ile birleşme 
isteklerinin Kıbrıs sorununun en önemli nedenlerinden biri olduğunu net şekilde kavramıştır. Yüne 
Türkiye’nin Kıbrıs’a adadaki Türkleri korumak için çıktığı ve adada Rumlardan ve Türklerden oluşmak üzere 
iki farklı topluluk bulunduğu açıkça anlaşılmıştır. Adadaki sorunların sadece Türk askeri varlığından 
kaynaklanmadığı İngiliz Hükümeti’nin bildiği gerçeklerden birisidir. İngiliz Hükümeti Kıbrıs konusunun kısa 
vadede çözülemeyeceği ve sağlam bir güvence verilmeden Türk Ordusu’nun Kıbrıs’tan çekilmeyeceği 
tahmininde bulunmuştur. Ayrıca Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasındaki görüşmeler 
ile çözülemeyeceği, konuya Türkiye ve Yunanistan’ın da taraf olduğu iyice kavranmıştır. İngiliz Hükümeti 
İngiltere Kıbrıs’a el koyduğundan beri yürütülen adada çıkan sorunları görüşmeler yoluyla çözme ve radikal 
değişikliklerden kaçınma politikasını kararlı şekilde sürdürmüştür. Kıbrıs’ta İngilizlere yönelik terör saldırıları 
sırasında, Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Rumların Türklere yönelik saldırıları başladığında, Yunanistan darbe 
ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’u devirdiğinde ve Türkiye Kıbrıs’a müdahale ettiğinde İngiltere aynı 
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politikayı sürdürmüştür. Bunun arkasında İngiltere’nin Kıbrıs ve ada halkı ile ilgili bir endişeye sahip 
olmaması yatmaktadır. İngiltere’nin en önemli amacı Kıbrıs’ta elde ettiği üsleri elinde bulundurmaya devam 
etmektir. 

Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinden sonra 9 yıl boyunca devam eden görüşmelerden kesin bir netice 
çıkmamıştır. Özellikle Yunanistan ile Rumların uzlaşmaz tavırları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerçek sahibi 
gibi davranmaları nedeniyle görüşmeler başarısız olmuştur. Bunun neticesinde 1983 yılı kasım ayında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye dışında bir 
ülke tanımamıştır. Bu olay Türkiye’nin Kıbrıs konusunda kendisini yeterince iyi anlatamadığını 
göstermektedir.  

 Bütün bunlara rağmen bazı popülist yaklaşımlarla Batı dünyası sık sık Kıbrıs sorununa Türkiye’nin adaya 
müdahalesinin yol açtığını ifade etmektedir. Aslında Kıbrıs’ta çözüm için iki toplumlu federal bir devlet 
kurulmuş fakat Rumlar bu devletin altını oymuşlardır. Sonunda Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'a’ darbe 
yaparak adayı Yunanistan ile birleştirmek isteyenler de yine Rumlar olmuştur. Eğer Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm 
aranıyorsa öncelikle Rumları enosis arzusundan vaz geçirmenin yolu bulunmalıdır. Bu olmadan sadece 
Türkiye’yi sıkıştırmak 1960 yılındaki gibi geçici bir çözüme yol açacaktır. 
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ÖZET 

Sovyet Sosyal Sistemi Hakkında Harvard Projesi, genellikle Harvard Mülakat Projesi olarak bilinmektedir. Bu 
proje 1951 ile 1952 arasında Sovyetler Birliği’nden 1500 göçmenle yapılan görüşmelerin bir derlemesidir. 
Dijital koleksiyon esas olarak Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında Sovyetler Birliği’nden mültecilerle yapılan 705 
görüşmenin özet dökümlerinden oluşmaktadır. Proje, sosyolog Alex Inkeles ve sosyal psikolog Raymond 
Bauer tarafından geliştirilmiştir. Bu projeyle 1917 ve 1940’ların ortalarına ilişkin Sovyet toplumunun 
incelenmesi noktasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok hususa ilişkin büyük miktarda malumatın 
paylaşılması amaçlanmıştır. Proje, ABD Hükümeti’nin siyasi iklimi nedeniyle öncelikle Stalinist baskı 
hakkında sorular sormuştur. Görüşme yapılan Sovyet vatandaşları arasında Türk kökenli insanlar da 
bulunmaktadır. Proje sonuçları II. Dünya Savaşı sonrası Türk göçmenlerinin geçmişlerini nasıl 
anlamlandırdıklarına dair zengin ve yeni anlayışlar sunmaktadır. Türkiye’de bu zamana kadar Harvard 
Mülakat Projesinin sonuçları müstakil bir araştırmanın konusu yapılmamıştır. Bu çalışmada amacımız Harvard 
Projesinin bulguları ışığında Türk halklarının Sovyet toplumundaki yerini belirlemek ve bir Sovyet toplum 
modeli ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet Sosyal Sistemi Hakkında Harvard Projesi, Harvard Mülakat Projesi, Sovyetler 
Birliği, Türk Halkları. 

 

ABSTRACT 

The Harvard Project on the Soviet Social System is commonly known as the Harvard Interview Project. This 
project is a compilation of interviews with 1500 immigrants from the Soviet Union between 1951 and 1952. 
The digital collection consists mainly of summary transcripts of 705 interviews with refugees from the Soviet 
Union in the early years of the Cold War. The project was developed by sociologist Alex Inkeles and social 
psychologist Raymond Bauer. With this project, it was aimed to share a large amount of information on many 
political, economic, social and cultural issues in terms of examining Soviet society in the mid-1917s and 1940s. 
Due to the political climate of the US Government, the project primarily raised questions about Stalinist 
repression. There are also people of Turkish origin among the Soviet citizens interviewed. The project results 
offer rich and new insights into how Turkish immigrants made sense of their past after the Second World War. 
In Turkey, the results of the Harvard Interview Project have not been the subject of a research so far. In this 
study, our aim is to determine the place of Turkish peoples in Soviet society and to present a model of Soviet 
society in the light of the findings of the Harvard Project. 

Keywords: The Harvard Project on the Soviet Social System, Harvard Interview Project, Soviet Union, Turkic 
Peoples. 

 

GİRİŞ 

Sovyet sistemine ilişkin ilim âlemindeki bilgi artışı 1950’li yılların ortalarında Harvard Mülakat Projesinin 
sonuçlarının yayınlandığı zaman dilimine rastlamaktadır. Soğuk Savaşın ilk yıllarında gerek siyasiler gerekse 
üniversite çevreleri Sovyet sistemine dair artan bir ilginin merkezinde bulunuyorlardı. ABD Hava Kuvvetleri 
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tarafından vazifelendirilen Harvard Üniversitesi Rus Araştırma Merkezi, 1955 yılında Sovyet sosyal sisteminin 
beş yıllık bir çalışmasını tamamladı. Çalışmanın temeli Sovyetlerin farklı milletlerine mensup çeşitli meslek 
gruplarıyla yapılan anketler ve röportajlara dayanmaktaydı. Dijital koleksiyon esas itibariyle mültecilerle 
yapılan 705 görüşmenin özet dökümlerini kapsamaktaydı. Bu girişim, Soğuk Savaş’ın zirvesinde yüzlerce 
Sovyet mülteciyle gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetleri tarafından finanse edilen iddialı bir sosyolojik 
araştırmanın deneyimlerine dayanarak ortaya konulan bir projeydi. 

Proje, sosyolog Alex Inkeles ve sosyal psikolog Raymond Bauer tarafından geliştirilmiştir. Bilim insanları 
araştırma için kullanılan büyük fonlardan geniş ölçüde yararlanarak benzersiz bir veri seti toplamayı 
başarmışlardır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da kalan yerinden edilmiş insanlar, Sovyetler Birliği 
sisteminin ve bu sistemde gündelik yaşamın nasıl olduğuna dair önemli bir kaynak durumundaydı.1 Proje, 
ABD Hava Kuvvetleri’nin temel araştırma programının bir parçası olarak desteklenmiş ve İnsan Kaynakları 
Araştırma Enstitüsü, Maxwell Hava Kuvvetleri Üssü, Alabama ve Rusya Araştırma Merkezi arasında 33 
(038)-12909 sayılı Hava Kuvvetleri araştırma sözleşmesi kapsamında yürütülmüştür.2 

Pek çok görüşmenin yer aldığı Harvard Mülakat Projesi, Program A ve Program B olmak üzere iki temel cilde 
ayrılmaktadır. Bunların arasında 343 tanesi Program A dahilinde temel mülakat, bireyin öz yaşam öyküsü ve 
Sovyet yaşamındaki deneyimleri; 364 tanesi Program B dahilinde özel mülakatları kapsamaktadır.3 Proje, 
birincil amacı askeri istihbarat için bilgi toplamak olan ABD Hava Kuvvetleri tarafından finanse edilmesine 
rağmen, aynı zamanda Sovyet rejiminin bilginleri için bir kaynak olarak hizmet etmiştir.4 Bu girişim aynı 
zamanda Sovyet toplumunun çok daha temsili bir portresinin yaratılma çabasını da temsil etmektedir. 

Sürgünde yaşayan göçmenlerin çoğu, mülakatlar sırasında kendilerini belirli bir şekilde sunma konusunda 
kazanılmış bir ilgiye sahipti ve sonuç olarak bu durum verilerin güvenilirliğini etkilemişti. Bu insanlar 
röportajlarda muhtemelen dönemin siyasi atmosferinin de etkisiyle anti-Stalinist ve anti-komünist olmak için 
çok fazla baskı hissetmişlerdi. Çünkü pek çok göçmenin ABD veya Kanada’ya göç etmeyi umdukları 
bilinmekte ve bu hususa ilişkin resmî makamlarda bekleyen belgeleri bulunmaktaydı. Söz konusu sebeplerden 
dolayı pek çok göçmen, Komünist Parti üyesi olduklarını inkar etmiş ve komünizmi kınamak için büyük çaba 
harcamıştı.  

Savaş sonrası yakalanan askerlerin hayatta kalan azınlığı arasında orantısız bir sayı, Slav olmayan etnik 
gruplara aitti. Hayatlarını, Alman ırkçı fantezilerine ve Sovyet iktidarının sorunlu kuruluş yıllarında kendi 
ülkelerinden kaçan Berlin merkezli bir avuç Donkişot milliyetçisine borçluydular. Bu mültecilerin çoğunluğu 
yıllardır Sovyetler Birliği’nde bulunmadığından, bu isimsiz röportajların birçokları için hayat hikayeleri 
hakkında samimi bir şekilde konuşmak, nostaljiye dalmak ve katlandıkları acıları aktarmak için ilk fırsatları 
olduğu şüphe götürmemektedir. 

Sosyal bilimciler Harvard proje sonuçlarını sınırlı bir şekilde kullanarak çalışmalarını Sovyet renkleriyle 
bezemek için ondan alıntılar yapmışlardır. Bunlardan sayıca az tarihçi, transkriptleri kapsamlı bir şekilde 
kullanmış ve daha azı da onu analitik olarak değerlendirmiştir. Bilim insanları Harvard Mülakat Projesini 
temelde hakikatler veya gerçek anılar olarak kullanmışlardır. Bu durumun zengin bir kaynak için tatmin edici 
olmayan bir nokta olduğu çok açıktır.5 

Sovyet tarihçileri bu tarz girişimlere aynı şekilde birçok anı ve tarih üreterek karşılık vermiştir.6 Sovyetler 
Birliği’nde projenin araştırması daha yaygın olarak bilinir hale geldikçe, Sovyet hükümeti projeyi büyük bir 
Amerikan projesi ve “akademiyi silahlandırma planının bir parçası” olarak kınamıştır. Hatta projeyi, CIA’nın 
üniversite kültürünün derinliklerine indiğinin kanıtı olarak göstermeyi de ihmal etmemişlerdir. 

II. Dünya Savaşı sonunda Stalin, savaşın kazanılmasında en büyük pay sahibi gördüğü Rus halkını 
onurlandırmak için kadeh kaldırmıştı. Stalin’in gözünden Türkler ve diğer Rus olmayan topluluklar açıkça 
düşmanla iş birliği yapmış ve Sovyet zaferini baltalamaya çalışmışlardı. Savaştan hemen sonraki yıllarda 

 
1 Mark Edele, “Soviet Society, Social Structure, and Everyday Life: Major Frameworks Reconsidered”, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 
History, 8 (2), 2007, s. 352-353. 
2 Raymond A. Bauer, Alex Inkeles, Clyde Kluckhohn, How the Soviet System Works: Cultural, Psychological, and Social Themes, Cambridge 1956, s. 3. 
3 HPSSS, https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/collections/hpsss/index.html 
4 Projeye ilişkin çalışma rehberi için bkz. David Brandenberger, “A Guide to Working with the Harvard Project on the Soviet Social System Online” 
https://library.harvard.edu/sites/default/files/static/collections/hpsss/HPSSSguide2020.pdf 
5 Sam Prendergast, “Revisiting the Harvard Project on the Soviet Social System”, The Oral History Review, 44 (1), 2017, s. 21. 
6 Amir Weiner, Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution, Princeton, NJ. 2001, s. 12. 
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Ruslar, Müslümanları geri kalmış olarak nitelendirdi. Rus askerleri, askeri bir endişe olan dil farklılıkları 
nedeniyle Müslüman Türkleri eğitilmesi zor bir toplum olarak nitelendirip onlarla alay ettiler. Sözde Rus 
geriliğini Müslüman halkların Rus tarihindeki rolüne bağlayan “Tatar boyunduruğu” mitini sık sık gündeme 
getirdiler. Son olarak Rus askerleri, kendi kendilerine zarar verdiklerini ve Alman işgalcilerle iş birliği 
yaptıklarını vurgulayarak Türk askerlerin cephedeki katkılarını en aza indirme veya görmezden gelme 
şeklindeki eğilimi sürdürdüler.  

Vladimir Zimakov adında bir Kızıl Ordu mensubunun, anılarında Özbek Türkü bir askerin cepheden kaçışına 
ilişkin anlatımı yukarıdaki algının bir sonucudur. Zimakov’un cephedeki ilk günlerinden birine ilişkin anlatımı 
şu şekildedir: 

“Sanırım Almanlar ateş altında nasıl davranacağımızı test etmeye karar verdiler. Böylece topçu ve havan 
bombardımanına başladılar. Ateş güçlüydü, siperin dibindeki mermilerden saklanıyorduk. Görünüşe göre bir 
sonraki sipere bir mermi isabet etmişti. Bazı askerler öldürüldü. Bir Özbek yaralandı. Siperden atladı, döndü 
ve Almanlara doğru koştu. Burada tabur komutanımız koşuyor, “Vur onu! Vur onu!” diye bağırıyordu. 
Koşarak bize geldi, Malyshev’i bir kenara itti, PTR’mizle o askere nişan aldı ve tam kafasının arkasından 
vurdu...”7 Bu açıklamalar, açıkça Kızıl Ordu zaferinde Ruslara daha büyük bir rol atfetme eğiliminin 
sonuçlarıydı. II. Dünya Savaşı’nın kolektif hafızasında Ruslar, fedakârlık hiyerarşisinde en önde gelen 
konumlarını korumuşlardı.  

Şüphesiz ki Türklere ve diğer azınlıklara yönelik Sovyet bakışı, II. Dünya Savaşı tecrübeleri etkisiyle de 
şekillenmişti. Esasen 1939’da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı imzalanınca herkes savaş olmayacağını ve on 
yıllık barış için bir anlaşma olduğunu düşünüyordu. Bir Azerbaycan Türk’ünün ifadesiyle, o zamanlar Sovyet 
bayraklarının yanında Alman bayrakları vardı. Antlaşmadan sonra, eğer biri Almanlara karşı çıkarsa ya da 
faşistlerle barışmanın yanlış olduğunu söylerse, derhal götürülür ve hapse atılırdı.8 Bir Tatar vatandaşın 
anlatımına göre Alman-Sovyet harbi başladığında yetkililer, akşam onları toplayarak faşistlerin beklenmeyen 
bir şekilde onlara saldırdığını ve ana yurtlarını özgürleştirmek için savaşmaları gerektiğini söylemişlerdi. Bu 
insanlar Almanların savaşı kazanacağını ve onları komünistlerden kurtaracağını düşünüyordu. Sovyetlerin 
Almanya ile ilgili propagandalarının doğru olduğuna kimse inanmıyordu. Ruslar, Türk ve Müslüman askerlere 
Almanların onların gözlerini çıkaracaklarını söylemişlerdi. Tatar görüşmeci Stalin’in her bir esirin hain olduğu 
şeklindeki kararı nedeniyle eve dönemediğini ifade etmişti. Sovyetler Birliği’nde hiç güzel bir hayat görmediği 
için geri dönmenin bir anlamı olmadığını ve yurt dışındaki hayatı gördükten sonra rejim tahakkümü altında 
eve gideceğine, bir yabancı olarak Avrupa’da kalmayı tercih ettiğini bildiriyordu. 9 

Harvard Mülakat Projesi kapsamında görüşme yapılan bir Sovyet vatandaşına göre Almanların safında 
savaşanların yüzde sekseni umutsuz bir durumdaydı; nefret ettikleri Sovyetler için değil, maruz kaldıkları 
aşağılamalar ve aldatmalar nedeniyle aşağılanan onurları için savaşıyorlardı. 1942, büyük bir fikrî değişiminin 
yılıydı. Ukrayna’da, Kırım’da ve Kafkasya’da bu durum gözlemleniyordu. 1941’de Ukrayna’yı dolaştığını 
ifade eden görüşmeci, insanların Almanları gerçekten ekmek ve tuzla karşıladığını bildiriyordu. Almanlar 
arzulanan, onurlu konuklardı ve bu durum Ruslar, Ukraynalılar ve Kırım Tatarları için eşit derecede doğruydu. 
Görüşmeciye göre bu durumu gerçekleştirmek için Almanların muazzam aptallığı gerekti ve bu yanlış strateji 
sonucunda binlerce insan gereksiz yere telef oldu.10 Alman işgaline ilişkin Azerbaycanlı bir vatandaşın 
söyledikleri de aynı ölçüde dikkate değerdir: 

“Tanrıya şükür dedim. Almanlar bizi kurtarmaya geldi. O kadar mutluydum ki, Almanların ne zaman 
geleceğini merak ederek uyuyamadım. Geleceklerini bir yıl boyunca umdum. Almanlara (saflarına) çok 
isteyerek gittim.”11 

Özbek bir Sovyet vatandaşının dediğine göre Türkistanlılar rejim için tehlikeliydi. Kızıl Ordu’da Ruslar ve 
Türkistanlılar arasında büyük bir düşmanlık vardı. Teknik ve askeri işler için Rus dilini bilmek gerekirken 
Türklerin çoğu Rusça bilmiyor ve Ruslar, Türkistanlı askerlere dilde zorluk çektikleri için gülüyorlardı. Bunun 

 
7 Vladimir Zimakov ile yapılan röportaj. https://iremember.ru/en/memoirs/infantrymen/vladimir-zimakov/ 
8 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 3, Case 24 (interviewer K.G., type A3). Male, 37, Azerbaidjan, Doctor. Widener Library, 
Harvard University, p. 35. 
9 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 16, Case 319 (interviewer M.F., type A4). Male, 25, Tatar. Widener Library, Harvard 
University, p. 24-25. 
10 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 10, Case 76 (interviewer A.D.). Widener Library, Harvard University, p. 3. 
11 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 55. 
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sonucunda Türkler arasında Ruslara yönelik bir antipati gelişti ve Türkistanlılar boş zamanlarında bir araya 
gelerek Ruslar hakkında aşağılayıcı bir şekilde konuşmaya başladılar. Ruslar da Türkistanlıları “kara 
yoldaşlar” olarak adlandırdı. Özbek mültecinin belirttiğine göre Türkistanlı askerler, derdini bir Rus subayına 
aktarmaz ve ona güvenmezlerdi. Bunun yerine Tatar kardeşleri gibi bir ulusal azınlık görevlisine iletirlerdi.12 

Özbek asker diğer Türklerle benzer bir zihniyet sergiliyordu. Sovyet yetkililerinin Basmacı isyancılarına karşı 
kullanılan bağımsız Özbek uyruklu oluşumlara güvenmediğini ve bu nedenle çoğunluğa sahip Rus 
oluşumlarının, Özbek birliklerine her zaman savaşta eşlik ettiğini iddia etti. Özbek askeri, rejimin Müslüman 
azınlıklara güvenmediğine özellikle inanıyordu. Cepheye gönderildiklerinde bu tümenler dağıtılmış ve taburlar 
Rus tümenlerine dahil edilmişti. Buna ilaveten daha sonraları silah verilerek onların ek eğitim almalarına 
müsaade edildi. Bunun nedeni rejimin açıkça ulusal azınlıklara güvenememesiydi. Söz konusu sebepten dolayı 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Stalin, savaşın kazanılmasına en çok katkıda bulunan (!) Büyük Rus halkına 
kadeh kaldırmıştı.13 

Doğal olarak Sovyet halkının azınlıkları Rus halkının düşmanı konumundaydı. Üstelik birbirini sevmeyen 
azınlıklar da vardı. Örneğin Azerbaycanlılar ve Ermeniler bu duruma örnekti. Ermeniler her zaman Ruslardan 
yardım almış ve Azerbaycanlılara karşı çalışmışlardı. Azerbaycanlı bir görüşmecinin ifadesiyle, 1904 ve 
1905’te ve 1918’den 1921’e kadar böylesi bir korkunç durum söz konusuydu. Ermeniler Ruslarla birlikte 
bebekleri pencerelerden atmış ve başka pek çok vahşette bulunmuşlardı. Gürcüler ve Ermeniler, Ruslar 
tarafından diğer halklara karşı silah olarak kullanılmaktaydılar. Bu nedenle hem Bolşevizm’de hem de Çarlık 
döneminde büyük rol oynamışlardı.14 

Müslüman Türk askerler, Sovyet askeri yetkililerinin ulusal birliklere veya onların askerlerine güvenmedikleri 
ve bunun yerine Rus ve Ukraynalı çoğunluk birimlerine güvendikleri yönündeki bir kanaati dile getiriyorlardı. 
Bazı Müslüman askerler kendilerini Kızıl Ordu kurumuna bağlı hissetmiyorlardı. Bunun yerine askerler, kendi 
milliyet oluşumlarıyla özdeşleştiler. Sovyet reformları sonucu bu program sona erdirildiğinde Müslüman 
askerler bu durumu, Sovyetlerin Rus olmayan milletlerin askeri yeteneklerine yönelik tutumlarının bir 
yansıması olarak algıladılar. Müslüman askerler, Kızıl Ordu’nun milliyetleri nedeniyle kendilerine 
güvenmediğini ve Kızıl Ordu’nun Rus merkezli bir örgüt olarak işlev gördüğünü hissettiler. Birçok asker için 
Kızıl Ordu, askerlik hizmeti sonucunda öğrenilen dil ve becerilerle toplum içinde ilerlemek için bir vasıta 
olarak görülmeye devam etti. 

 

1. SOVYET SİSTEM ELEŞTİRİSİ 

Harvard Mülakat Projesinde Sovyet Politikalarının yıkıcı taraflarına dair çok sayıda malumat bulmak 
mümkündür. Sadece Slav halkları değil, Türkler ve Türk olmayan halklar da Sovyet yönetimine ilişkin çok 
ciddi eleştiriler getirmiştir. Çarlık rejimi altında asırlarca çile ve zulüm gören Türk halklarının hafızasında Rus 
nefreti hiçbir zaman silinmemiş, Stalin’in boyunduruğu döneminde katlanarak devam etmiştir. Özellikle 
Türkistan halkı; Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen şeklindeki yapay bölünmeye karşı çıkmış, Sovyet sömürü 
siyasetinin amaçlarını ortaya koymuştur.  

Fergana şehrinde doğan bir Özbek vatandaşın anlatımına göre Kazak ve Kırgız halkları ile Özbekler ve 
Türkmenler arasındaki farklar Bavyera ve Württemberg arasındaki fark kadar büyük olmamasına rağmen 
Bolşevikler halkı beş cumhuriyete veya kabileye bölmüşlerdi. Özbek mültecinin anlatımıyla; Çarlar, 
Bolşeviklerin aksine onları tek bir halk olarak görmüş ve bütün Türkistanlılar için tek bir isim vermişlerdi. Bu 
isim “köpekler” idi. Sovyet rejimi ise onları bölmüş ve bu bölünme 1936’da yeni anayasanın ilan edilmesi ve 
beş cumhuriyetin kurulmasıyla tamamlamıştı. Ona göre Alman halkını bir dizi küçük devlete bölmek nasıl bir 
hata ise aynısı Türkistan için de geçerliydi.15 

Azerbaycan doğumlu bir Türk, Kırım ve Türkistan’ın bağımsız devletlere sahip olmasını arzu ettiğini 
belirtmişti. O, bir Türk imparatorluğuna veya birleşik bir Türk devletine karşıydı. Önce Türk toprakları 
Ruslardan arındırılmalıydı ve bu ancak savaşla yapılabilirdi. Lenin, Tolstoy, Karamzin gibilerinin hepsinde 

 
12 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 221 (interviewer J.R.). Widener Library, Harvard University, p. 13. 
13 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 221 (interviewer J.R.). Widener Library, Harvard University, p. 9-11. 
14 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 3, Case 24 (interviewer K.G., type A3). Male, 37, Azerbaidjan, Doctor. Widener Library, 
Harvard University, p. 51. 
15 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 221 (interviewer J.R.). Widener Library, Harvard University, p. 39. 
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Türk kanı vardı. Azerbaycanlıya göre bunlardan kurtulmak gerekiyordu çünkü onlar saf Ruslardan daha kötü 
ve en kötü emperyalistlerdi. Ardından barışçıl yollarla, Türkçeye önem vererek, bilimsel enstitüler kurarak ve 
diğer Türk topraklarıyla bilgi ve beceri alışverişinde bulunarak Ruslardan arındırma siyaseti izlenmeliydi. 
Öncelikle diğer Türk coğrafyalarıyla kültürel ve ekonomik bağlar tesis edilmeliydi. Aksi halde içinde 
bulunulan konjonktürde zorla birleşme çabası kan dökülmesine davetiye çıkaracaktı.16  

Bir Azerbaycan Türk’ü SSCB ve komünistler olmasaydı, kendi toprakları ve eskiden olduğu gibi kendi 
bağımsız devletleri olacağını ifade ediyordu. Komünistler, Marksistler ve Rusların hepsinin aynı olduğunu 
belirten görüşmeci, onların çok güçlü olduklarını, kendilerinin büyük bir gücü olmadıklarını ve bu nedenle de 
bir şey yapılamadığını açıkça vurguluyordu. Ona göre Rus halkı ancak karşı taraftan bir şey alabileceği zaman 
onlara değer verirdi. Görüşmecinin ifadesiyle: “onlara elini verirsen, acıyana kadar sıkarlar”. Ona göre 
Rusya 170 milyonluk büyük bir ülke, Azerbaycan ise sadece 3 milyonluk küçük bir ülke idi.17 

Azeri görüşmecinin belirttiğine göre, bağımsız Azerbaycan’da I. Dünya Savaşı’ndan önce 4 milyon insan 
yaşıyordu. Komünistler ülkeyi ele geçirdikten sonra Azerbaycan’ın nüfusu sadece 2 buçuk milyona düşmüştü. 
Geride kalanların hepsi ortadan kaldırılmıştı. Azeri görüşmecinin babası ve kardeşleri ile büyükbabası ve onun 
kardeşleri de bu süreçte yok edilmişti. Bağımsızlık zamanları Azerbaycan’ın daha iyi bir ülke olduğu açıktı. 
Sadece Müsavat adlı bir parti vardı. Görüşmecinin fikrine göre Lenin ve Stalin birer şeytandı. Stalin’in 
Lenin’den farklı kendi fikirleri vardı, ancak program tamamen aynıydı.18 

Sovyet rejimi Türkistan’ın birleşmesini istemediği için daima bilinçli bir şekilde “Özbek dili”, “Türkmen dili” 
vb. terimleri kullanıyordu. Bu yüzden beş ayrı cumhuriyet kurdular. Cedit okullarında Türklere Türk dili 
öğretilirdi. Özbekçe, Kazakça yerine Türkçe ifadesi kullanılırdı. Tabii ki Özbek Cumhuriyetinin farklı 
bölgeleri arasında, örneğin Taşkent ve Fergana Vadisi arasındaki gibi diyalektik farklılıkları bulunmaktaydı. 
Beş cumhuriyet arasında da diyalektik farklılıklar vardı, ancak temelde bunlar tek bir dil olduğu için halk 
birbirini anlayabilirdi. Türkistan’a öğretmenlik yapmak için gelen Kazan Tatarları Türkçe konuştukları için 
zorluk çekmiyorlardı. Ortaokullarda Rus öğrenciler, haftada iki saat Özbek dilini öğreniyorlardı; bu durum 
zorunlu olsa da çok etkili olmuyordu. Özbek çocuklar, okullarda Özbek edebiyatı, Sovyet Özbek edebiyatı ve 
Rus edebiyatı okuyorlardı. Beşinci sınıfta Sovyet Özbek edebiyatı, altıncı sınıfta ise klasik Özbek edebiyatı 
işleniyordu. Ayrıca beşinci ve altıncı sınıflarda Sovyet edebiyatını ve Rus klasiklerini incelemeye başlarlar, 
Dünya edebiyatının klasiklerini sekizinci sınıfta öğrenirlerdi. Rus okullarında ise çok az Özbek edebiyatı 
incelenirdi. Özbek Cumhuriyeti’ndeki Rus çocuklar, dokuzuncu ve onuncu sınıflarda Sovyet Özbek 
edebiyatının bir kısmını inceliyorlar ama Özbek klasiklerinden hiçbirini öğrenmiyorlardı.19   

Tarih ilminin milli bilinç oluşturmaya yönelik araçların başında geldiği şüphe götürmeyen bir gerçekti. 
Sovyetlerin baskısını şiddetlendirdiği dönemde okullarda sadece SSCB tarihi incelenirdi. Türkistan tarihi kesin 
bir şekilde yasaktı. Standart metinlerde sadece birkaç kelime yer alır ve Emir Timur’dan bahsedilirdi. 1935’e 
kadar Tarih fakülteleri Türkistan tarihini ayrı bir ders olarak sunuyordu, ancak daha sonra 1938’e kadar üç yıl 
boyunca, tüm kitapların Marksist açıdan burjuva milliyetçisi ve yanlış olduğu ilan edildiğinden bu müfredat 
kaldırıldı. 1938’de revize edilen metinlerle Türkistan tarihi yeniden öğretildi, ancak bu çok kısa bir ders oldu. 
1938’den sonra sadece parti üyeleri ortaokullarda ve diğer üst kurumlarda tarih öğretebilirdi ve tarih 
hocalarının çoğu sadece Merkez Komite propagandacılarıydı. 1937’de milliyetçilikle suçlanan tarih 
öğretmenleri geniş çapta tasfiye edildi. Harvard Projesi kapsamında mülakat yapılan bir Türk, kadim tarihini 
ancak göçmen olarak bulunduğu Avrupa’da, Sovyetler Birliği’nde bulunmayan kitaplardan öğrendiğini itiraf 
ediyordu.20 

Metin eksikliğinden dolayı tarih öğretimi 1936-1937 yılına kadar çok zayıftı. Ruslar tarafından yazılan 
metinler Özbekçe tercümesiyle ortaya çıktı, ancak ideolojik olarak sağlam olmadığı çabucak anlaşıldı. 
Yazarlar, proletaryanın Ekim Devrimi’nde oynadığı rolü veya Büyük Petro’nun Rus tarihindeki rolünü 

 
16 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 7, Case 135 (interviewer M.L.). Widener Library, Harvard University, p. 20. 
17 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 26,34. 
18 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 28. 
19 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 221 (interviewer J.R.). Widener Library, Harvard University, p. 6. 
20 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 221 (interviewer J.R.). Widener Library, Harvard University, p.7. 
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yeterince vurgulamamakla suçlanıyorlardı. Shestakov’un SSCB Tarihinin Kısa Kursu21 ortaya çıkana ve 
durumu stabilize edene kadar metinlerde çok yüksek bir devir hızı vardı. Orta Asya tarihi, ancak tarih 
fakültelerinde özel bir konu olarak incelenebilirdi. SSCB tarihiyle ilgili metinler büyük ölçüde Rus halkının 
tarihiydi. Örneğin Shestakov’un metninde Emir Timur bir haydut olarak kabul ediliyor ve tüm Orta Asya tarihi 
birkaç satırda ele alınıyordu. Elbette gençlik, Türkistan tarihini yeterince tanımamakta ve Sovyet metinlerinden 
etkilenmekteydi. Söz konusu kara propagandanın etkisiyle genç yaştaki pek çok Türk, Türkistan halkının 
devrimden önce bir geçmişi olmadığını düşünmeye başlamıştı.22 

Eğitim öyle bir nitelikteydi ki kardeş kardeşe, oğul babaya, hatta erkek kardeş kız kardeşe karşıydı. Aile 
bireylerinin birbirine güveni kalmamıştı. Hepsinin birbirine güvendiği ve birbirini anladığı sadece ender bir 
durumdu. Yaşlılar yeni rejimin adaletsiz olduğunu ama oğulları ve kızları adil olduğunu düşünüyorlardı. Bu 
nedenle evlatlar babalarına ve annelerine karşı mücadele ettiler, hatta ebeveynlerini NKVD’ye ihbar ederek 
onlara karşı propaganda yaptılar. Bu durum çoğunlukla alt sınıfta yaşanıyordu. Daha önce kendilerini eğitmek 
için hiçbir araçları yoktu, ancak Sovyet okulunda büyüklerine karşı savaşmayı öğrenmişlerdi. Okullarda 
çocuklara babalarının köle olarak çalıştığını öğrettiler ve bu onlardan nefret etmelerine neden oldu. Onlara 
sadece yeni rejimin tarihi ve kültürü öğretildi. Böylece SSCB’nin dünyadaki en demokratik ülke olduğuna 
inandılar ve bu doğrultuda eski kitapların hepsi yok edildi. Bu gençler Amerika ve Almanya’da ne olduğunu 
dahi bilmiyorlardı. Çünkü onlar yalnızca Marksist ruhla yetiştirildiler. Söz konusu yıkıcı eğitim politikası 
sonucunda aileler, Sovyetler için çok faydalı olmakla beraber tüm insanlığını kaybetmiş ve vahşileşmişlerdi. 
SSCB’deki gençlik, yaşlandıklarında rejim için çok daha önemli ve olumlu bir rol oynayacaktı. Sovyet rejimi 
onları zamanla yıpratacak ve yerini bir sonraki nesil alacaktı. Bu adeta rejimin kuralıydı. Rejim, insanları artık 
işlerine yaramayacak hale gelene kadar kullanırdı. Belli bir yaşa geldikten sonra insan neler olduğunu anlar ve 
şaşırırdı. Ama cehalet içindeki gençlik bunun farkına varmaz, sonunda onlar da diğer tarafa geçene kadar 
sistem içinde yerlerini alırlardı.23 

Türkmen halkları için de Sovyet yönetimine bakış noktasında pek bir farklılık yoktu.  Rejim, sorumluluk 
isteyen görevlerde Türkmenlere güvenmiyordu. Türkmenler de Müslüman inançları açısından Sovyet yüksek 
öğrenimini olumsuz karşılamaktaydı. Bu hususları vurgulayan katılımcı ayrıca görüşme sırasında çok ilginç 
bir yorumda bulundu. Görüşmeci, birçok insanın toprakları dışında kendilerini daha güvende hissettiklerini, 
çünkü daha az kişinin onları tanıdığını ve diğer yetkililerin de onları daha az tanıdıklarını söyledi. Kişinin 
kendi toprakları haricinde bir bölgedeki yetkililer arasındaki ilişkiler daha resmiydi. Görüşmecinin 
vurguladığına göre, insanlar kendi topraklarında her zaman yerel milliyetçilikle suçlanabilirdi, oysa başka bir 
yerde çalışan için durum böyle değildi. Özetle Sovyet sistemi, ulusal azınlık halklarının karışmasını tamamen 
kişisel bir bakış açısıyla teşvik etmekteydi.24 

Komünist sistem ısrarla Sovyet iktidarından daha iyi bir şey olmadığını haykırıyordu. Türkler üretimde 
çalışırken, komünistler ülkelerinin güzelliğini, özgürlüğünü ve çalışma koşullarını övmek, kazançlarını 
abartmak gibi olağanüstü hâl ve tavırlar içinde bulunuyorlardı. Bunları gören işçiler, buna dair bir tepki 
verememekle birlikte hepsi bunun bir yalan olduğunu biliyordu.25 Kolektif işçi olarak çalışmış 25 yaşında bir 
Tatar erkeğin belirttiğine göre çalışmayı reddetmek, Sovyet zulmüne karşı gelmek demekti. Yılda 2000 
rubleye kadar sigorta ödemek gerekiyordu. Ayrıca kültür vergileri, krediler ve daha başka vergiler de mevcuttu. 
Normlar yoktu ve herkes elinden geldiğince çalışmak zorundaydı. Herkes emeğinin karşılığı olarak hiçbir şey 
almadığını biliyordu. Tatar vatandaşa göre parti üyeleri dahil halk, Almanların onları kurtarmasını beklemekle 
beraber Almanların da komünistler kadar kötü olabileceğini düşünüyordu. Bununla beraber halk, Komünist 
Parti’nin Almanlar hakkındaki propagandasına inanmıyordu. Ona göre Ruslar misafir ve cömert insanlardı, 
Almanlardan daha kolay ve daha iyi karakterleri vardı. Ama onların kültürü biraz geriydi. Ruslar daha yumuşak 
bir kalbe sahip olup Ukraynalılar ise daha sertti. Tatarlar da Ruslar gibi misafirperverdi. Bununla birlikte 

 
21 1937 yılında Sovyetler Birliği’nin ilk tarih ders kitabı 3. ve 4. sınıflar için “SSCB Tarihi’nin Kısa Kursu (Kratkii Kurs İstorii SSSR)” adıyla Andrey Vasilevich 
Shestakov editörlüğünde çıkmıştır. 
22 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 252 (interviewer J.R.). Widener Library, Harvard University, p. 9.  
23 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 3, Case 24 (interviewer K.G., type A3). Male, 37, Azerbaidjan, Doctor. Widener 
Library, Harvard University, p. 29-31. 
24 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 182 (interviewer J.R.). Widener Library, Harvard University, p. 14. 
25 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 47. 
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toplumda hızlı bir yükseliş için parti üyeliğinin gerekli olduğu anlaşılıyordu. Parti üyeleri için kapılar her 
zaman açıktı ve bu, parti üyesi olmayanlara nazaran her daim öncelikli bir konumdu.26  

Görüşmelerde dikkat çekilen bir önemli nokta da Sovyetlerin kulak sistemi idi. Tatar vatandaşın belirttiğine 
göre Sovyet rejimi çok kötüydü, insanları sebepsiz yere kulaklaştırmıştı. Devrim zamanında Bolşevikler 
fabrikaları toprak sahiplerinden almışlardı. Vergiler 3-4 katı arttığından 1934’te kolhoza katılmayı kendileri 
istemişti. O sırada bir libre tereyağı, iki ilâ üç ruble ve vergiler yılda dokuz yüz bin ruble idi. 1934’te ve 1935’te 
daha iyi bir hasat olmuş ama 1936’da hasat çok kötü olduğundan onlara bir şey verilmemişti. 1938’de kulak 
oldukları için Sovyetler onlara tekrar zulmetmeye başlamıştı. Hasat kötü olduğunda tüm hayvanlar satılmak 
zorunda kalmış, vergiler artırılmış ve yeni tasfiyeler yaşanmıştı. Görüşmecinin anlatımına göre yaşanan tahıl 
sorunu nedeniyle 1925 doğumlu bir arkadaşı, on beş ile yirmi kilogram hububat çalmış ve bu nedenle üç yıl 
hapiste kalmıştı. Tüm bu sebeplerden ötürü Sovyet rejiminin her zaman iğrenç olduğunu düşünüyordu.27 
Kolektifleştirme başladığında rejim, 50 kişinin yaşayabileceği büyük yurtlar inşa etmiş ve insanları yurtlarda 
kalmaya mecbur bırakmıştı. Azeri bir görüşmeci, yurtta yaşamayı sevmediklerini ve o zamanlar özellikle tüm 
servetini kaybedenler başta olmak üzere pek çok insanın çıldırıp kendini astığını hatırlatıyordu.28 

Sovyet yönetimi Türklere pek çok zor görev veriyordu. 1930’larda “Kara vergisi” denilen 5-6 bin rublelik bir 
vergi getirmişlerdi. Her hane bu vergiyi ödemek zorundaydı. Ödenmediğinde insanlardan zorla malları alınırdı. 
Borç para alındığında ödemek için ise sadece 3 gün verilirdi. Buna kolektifleştirme deniyordu. İnsanların ev 
eşyaları sokağa çıkarılacak ve orada satılacak, böylece insanlar vergi ödemek için para kazanacak ve devlet 
satılan her şeyin fiyatını belirleyecekti.29 Azeri Türk’üne göre Sovyetler Birliği’nde insanlar yaşayamazlardı. 
Onlar sadece çalışıyorlar ve emeklerinin karşılığını almak şöyle dursun neredeyse hiçbir şey satın 
alamıyorlardı. Görüşmeci, ölmenin yaşamaktan daha iyi olduğunu söyleyen bir komşusu olduğunu 
belirtiyordu.30 

37 yaşındaki Azeri doktora göre Sovyetler Birliği’nde hiçbir yerde uzun süre çalışılamazdı. Çünkü bir tür 
yıkım, bir tür entrika veya bir Parti kuralının ihlali kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktı. Kendisi işinden zorunlu 
çalışma yasalarını çiğnediği için kovulmuştu. Okul çalışmalarını bitiren doktorların ülkede 5 yıl boyunca 
çalışması gerektiğini bildiren bir yasa bulunmaktaydı. Bu nedenle okulu bitirdikten sonra onları ülkeye, 
örneğin bir kolhoza gönderirlerdi. Ancak genç bir doktor bunu istemezdi. Klinikte uygulama şansı yoktu, 
çünkü hem teori hem de pratiğini kaybetme riski vardı. Azeri vatandaş 1938’de tıp fakültesini bitirmiş ve 
yasayı çiğnediği için 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Buna ek olarak 3 yıl boyunca maaşının %35’i oranında 
para ödemek zorunda kalmıştı. Zaman içerisinde Ruslara daha iyi mevkiler verildiği fark edilmişti. Sovyetler 
sömürü amaçlı ellerindeki ulusal azınlıkları üst makamlara kabul etmiyorlardı. Diğer taraftan önemli bir göreve 
sahip olmak isteyen herkes işini Rus dilinde yapmalıydı. Görüşmeciye göre bir insanın SSCB’de 
ilerleyebilmesi için öncelikle vicdan sahibi olmaması gerekirdi. İkincisi, diğer muhtaç kişilere karşı insanî bir 
sempati duymamalıydı. Üçüncüsü, Partinin bir ajanı veya bir NKVD üyesi olmalıydı. Dördüncüsü, Parti üyesi 
olmalıydı. Bu iki kurum ona göre en güçlü kurumlardı. Herkes Parti’nin etkisi altındaydı ve özgür bir mesleğe 
sahip değildi. Örneğin herhangi bir kolhozda bir doktor, partinin izni olmadan hasta olan bir adamı işten 
çıkaramazdı. SSCB’de bir doktor kendini doktor değil, adeta bir memur olarak görürdü. Doktor her daim 
Parti’nin kontrolü altındaydı ve samimi olması çok zordu. Tıp, bu dönemde adeta bir devlet bilimi haline 
getirilmişti. Bir doktorun yalnızca bir doktor değil, aynı zamanda Parti için bir propagandacı ve kışkırtıcı 
olması gerektiği yetkililerce açıkça istenen bir durumdu.31 

Azeri bir görüşmecinin “devrilme durumunda Rusya’da nasıl bir yönetim olmalı?” sorusuna verdiği cevap ve 
diğer kapsamlı değerlendirmeleri kayda değerdir. Azeri Türk’üne göre, özgürlük ve demokrasinin egemen 

 
26 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 16, Case 319 (interviewer M.F., type A4). Male, 25, Tatar. Widener Library, Harvard 
University, p. 5-6, 19, 21-22. 
27 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 16, Case 319 (interviewer M.F., type A4). Male, 25, Tatar. Widener Library, Harvard 
University, p. 23-24. 
28 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 51. 
29 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 50. 
30 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 13. 
31 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 3, Case 24 (interviewer K.G., type A3). Male, 37, Azerbaidjan, Doctor. Widener Library, 
Harvard University, p. 3-6,8-9,36. 
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olduğu bir devlet olmalı ve insanlar yemek yeme ve çalışma özgürlüğüne sahip olmalıydı. Parti elitlerinden 
hiçbiri kalmamalı, sonuncusu yok edilene kadar kamplarda tutulmalıydı. Görüşmeci, insanlara komünizmden 
başka bir şey olduğunu öğretmenin zaruretine ve onların 10-15 yıl boyunca propagandaya tabi tutulmaları 
gerektiğine inanıyordu. Çünkü ancak o zaman insanlar komünizmi unutabilirlerdi. Diğer taraftan 
entelijansiyadan birisinin yaşamasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Azeri vatandaş, onların hayatta 
kalması durumunda İtalya ve Fransa’ya gideceklerini ve orada Lenin, Stalin ve Marx gibi çalışacaklarını 
düşünüyordu.32 

Azeri vatandaşın görüşüne göre devlet, dine karışmamalıdır. Kim neye inanırsa ya da hangi mabede giderse, 
devlet onları güvence altına almalı ve onlara müdahale etmek şöyle dursun, aksine yardım etmelidir. Devlet 
kilise okullarına veya kilise örgütlerine de müdahale etmemelidir. Devlet insanlara nasıl ibadet edileceğini 
söylememelidir. Dini teşkilatlar kapatılırsa, devlet artık var olamaz veya din işlerine karışırsa, derhal alt üst 
olur. Görüşmeciye göre Sovyet halkının Allah inancı yoktu. Tanrınız kim diye sorulduğunda, Lenin diyorlardı. 
Onlara kimin can verdiği sorulduğunda, Marx diyorlardı. Halbuki her dinin yaşamasına izin verilmeli, insanlar 
Allah’a diledikleri gibi inanabilmeliydi.33 Azeri görüşmecinin fikrine göre Sovyet gücünün iyi bir tarafı da 
bulunmaktaydı. Sovyet iktidarından önce Azerbaycan’da bağımsız bir devlet varken, o zamanlar her adam 
yanında büyük bir bıçak taşırdı. Çoğu zaman erkekler birbirleriyle kavga ettiklerinde bıçaklarını çeker ve 
birbirlerini öldürürlerdi. Sovyet yönetimi bıçak kullanımını durdurdu. Hiç kimsenin bir tane bile taşımasına 
izin verilmedi. Bu çok iyi bir şeydi.34 

İki Azeri, bir Tatar ve bir Çerkes, Ruslar da dahil olmak üzere tüm insanları Sovyet rejimi altında acı çekenler 
olarak tanımlıyordu.35 Bu Müslüman askerler, ayrımcı Sovyet politikaları için Rusları suçladılar. Üç asker, 
zorluğu herkesin farklı derecelerde acı çektiği bir milliyet hiyerarşisine bağladı.36 Bir asker bölünme olduğunu 
belirtirken; devleti ayrımcı politikalardan sorumlu tek varlık olarak gördü.37 Bu görüş farklılığının nedenleri 
eğitim, çalışma koşulları ve diğer milletlerden ayrılma olabilir. Birçok görüşmeci, Rus ve Rus olmayan 
milliyetler arasındaki bir ayrımı tanımladı. Bu durum şüphesiz ki temas eksikliğine, daha az etkileşime ve Rus 
vatandaşları için hayatın nasıl bir şey olduğuna dair daha az anlayışa yol açtı. Söz konusu fikrî ayrılık çoğu 
zaman, Rusların yaşam koşullarının yanlış anlaşılmasına ve çok daha iyi bir yaşamları olduğuna dair yanlış bir 
izlenime sebebiyet veriyordu. Sonuç itibariyle, dil bilgisi olmayan veya Ruslarla daha önce teması olmayan 
Müslümanlar, Rusları Sovyet rejimiyle aynı kefeye koyma eğilimindeydi. İmparatorluk ve Sovyet hükümetleri 
arasındaki sürekliliğe veya Sovyet-Rus kültürel değerlerinin birleştirilmesine dair olan inanç, Rus ve 
Sovyetlerin bir potada değerlendirilmesine neden oldu. Bununla birlikte çok dilli Müslüman Türkler veya daha 
önce Ruslarla teması olan kimseler, Rus menşeli olanları Sovyet rejiminden ayırma eğilimindeydi. 

Sovyet sistem eleştirisi sadece Türk halkları arasında değil Ukraynalı vatandaşlar arasında da görülmekteydi. 
40 yaşındaki Ukraynalı bir öğretmen, 1928-1936 yıllarında gelecekteki kariyeri sınırlı olan gençliğin bir 
parçası olduğu için duyduğu pişmanlığını ifade ediyordu. Kitlesel Sovyet terörü yayıldığında, sözde muhteşem 
kariyerler trajik bir şekilde sona erdiğinde ve binlerce insan hapishanede kaybolduğunda kendisi de sürgüne 
gönderilerek toplama kamplarındaki akıbetten kaçamamıştı. Ukraynalının ifadesiyle gençliğinde kaybettiği 
fırsatları düşünmek için ne zamanı ne de arzusu vardı. Tüm dikkati, onun için acımasız, sert, zalim bir üvey 
anne haline gelen bu ülkede kendini nasıl kurtaracağına odaklanmıştı. Kasabalarda ve şehirlerde din karşıtı 
propaganda, ülkedekinden daha güçlü ve daha etkiliydi. Bolşevik din karşıtı propagandaya karşı köylülerin 
direnişi sert ve kendiliğinden olmuştu. Onlar evlerinde dua etmeye devam etmiş, köylü evlerinde dini ikonalar 

 
32 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 21,27. 
33 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 32-33. 
34 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 6, Case 86 (interviewer J.B., type A3). Male, 39, Azerbaijan, Butcher/canal worker. 
Widener Library, Harvard University, p. 50. 
35 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 16, Case 319 (interviewer M.F., type A4). Male, 25, Tatar. Widener Library, Harvard 
University; Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 3, Case 24 (interviewer K.G., type A3). Male, 37, Azerbaidjan, Doctor. Widener 
Library, Harvard University; Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 18, Case 344 (interviewer M.L., type A4). Male, 26, 
Cherkessian. Widener Library, Harvard University; Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 346 (interviewer M.L.). 
Widener Library, Harvard University. 
36 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 16, Case 319 (interviewer M.F., type A4). Male, 25, Tatar. Widener Library, Harvard 
University; Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 7, Case 24 (interviewer M.L.). Widener Library, Harvard University; Harvard 
Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 18, Case 344 (interviewer M.L., type A4). Male, 26, Cherkessian. Widener Library, Harvard 
University. 
37 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule B, Vol. 8, Case 346 (interviewer M.L.). Widener Library, Harvard University. 
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uzun süre kalmıştı. Görüşmeci, her zaman din karşıtı propaganda ve ruhla eğitilmesine rağmen materyalist 
felsefenin kendi tarafından kabul görmediğini ve ailesiyle din konusunda hiçbir tartışma yaşamadığını 
belirtiyordu.38 

 

SONUÇ 

Şüphesiz ki Harvard Mülakat projesi, II. Dünya Savaşı’ndan ziyâde Sovyet siyasi sistemine odaklanmıştır. 
Çünkü Harvard Projesi’ne katılanlar, Sovyet rejimine odaklandıklarını yansıtan savaş yıllarından çok, savaş 
öncesi yıllara dikkat çekmişlerdir. Harvard proje röportajlarında açık bir şekilde Sovyetler Birliği, Sovyet 
mültecileri için mevcut bir rakip olarak konumlanmıştır. Harvard projesine katılanlar, Sovyetler Birliği’nden 
aktif olarak saklanmışlar ve bu durum, tüm hatıraların üzerinde bir gerçek olarak önemini korumuştur. 
Sovyetler Birliği’nden kaçan bu mülteciler, savaş sonrası yaşamları ve yaşadıkları zorlukları, savaştan önce 
kolektifleştirme, tehcir, Büyük Terör veya Yörükler için zorla yerleşik hayat baskısı yoluyla yaşadıkları 
sıkıntıları yansıtan bir geçmiş ortaya koymuşlardır. 

Mülakat sonuçlarına baktığımızda projeye katılan Türklerin ilk yıllarından itibaren Rus karşıtı ve Sovyet 
karşıtı fikirleri benimsemiş göründükleri çok açıktır. Pek çok ailede geleneksel yapı hâlen geçerliliğini 
koruduğu için ailede çok fazla fikir çatışması olması muhtemel değildi. Aile etkisi bu nedenle muhtemelen tek 
tip anti-Sovyet karakteri ortaya koyan bir gerçekti. Katılımcı Türklerin hayatındaki diğer tüm etkilerin bu 
hususu pekiştirici nitelikte olduğu görülmektedir. Pek çok Türk’ün eğitim ve çalışma dönemine ilişkin olumsuz 
deneyimleri onların rejime karşı olan nefret hislerini daha da güçlendirmiştir. Bazı katılımcıların eğitimi 
yetersiz olduğu için bilgi kaynaklarının çoğu ağızdan ağızaydı. Rejim tarafından uygulanan ayrımcı ve şiddetli 
politikalar ile Türklerin dezavantajlı konumu, onların Sovyet yanlısı pek çok insanla tanışmamış olma 
ihtimalini artırmıştı. Bu insanların resmî propagandaya maruz kalması sadece radyodan ve gazete okuyan diğer 
insanlardan edinmiş oldukları bilgilerden gelmekteydi. 

Harvard Projesi, Sovyet sosyal yaşamının pek çok alanına ilişkin sorular yöneltmiştir. Bu bakımdan görüşme 
yapılan Türklerin pek çoğu hemen hemen ortak yaşadıkları sorunları dile getirmişlerdir. Eğitimden, çalışma 
hayatına, dinî yaşamdan kolektifleştirme ve rejimin baskı araçlarına kadar pek çok konuda detaylı cevaplar 
verildiği anlaşılmaktadır. Projenin odak noktası, geniş Sovyet sosyal sistemine dikkat çekecek kapsamlı soru 
yelpazesini uygulamaktı. Harvard projesine katılanların daha ziyade milliyet ilişkilerine yapılan vurguyla 
Müslümanların milliyet özelliklerine odaklanması, beklenen bir sonuç olarak dikkat çekmiştir. Görüşme 
verileri, sunulan ana malzeme olmasına rağmen, onun yalnızca kendi içinde değil, aynı zamanda eski 
gerçeklere yeni bir ışık tutarak ve yeni bir bilgi birikimine izin vererek değerlendirilmesi önemlidir. Sonuç 
olarak, bulgularımız büyük ölçüde Sovyet toplumuna yönelik deneyimler ve tutumlara ilişkin yeni bakışlar 
ortaya koymaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Harvard Project on the Soviet Social System. Schedule A, Vol. 35, Case 118/(NY)1517 (interviewer W.T., type A4). Male, 40, Ukrainian, Secondary 
school teacher. Widener Library, Harvard University, p. 29-30. 
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ÖZET 

Hizbullah, Lübnan iç savaşı sırasında ortaya çıkmıştır. Kendini anti-emparyalist olarak tanımlayan 
Hizbullah’ın asıl hedefi İsrail’dir. İran Devrimi’ni benimseyen ve hatta İran’dan her türlü desteği alan 
Hizbullah, Lübnan’da artan Şii radikalizmin bir sonucudur. Zaten Hizbullah’ı Lübnan’daki diğer milis 
güçlerden ayıran en önemli özellik; liderlerinin hemen hemen hepsinin Şii olmasıdır. Devlet dışı silahlı 
aktörlerin son derece etkili hale gelmesinde, elbette yaşanan Arap Baharı sürecinin de etkisi olmuştur. Bu 
devlet dışı silahlı aktörlerden birisi olan Hizbullah, zamanla ülke içinde ve dışında etkili bir aktör haline 
gelmiştir. Şöyle ki ilk başlarda silahlı bir milis güç olan Hizbullah, giderek siyasi parti olarak da faaliyetlerini 
sürdürmeye devam etmiştir.  

İlk olarak Tunus’ta başlayıp tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasına yayılan halk ayaklanmalarına 
verilen isim olan Arap Baharı’ndan önce Lübnan’da Sedir Devrimi yaşanmıştır. Bu sürecin tetikleyicisi 
Lübnan’ın sabık başbakanı Refik Hariri’nin öldürülmesidir. Sonrasında yaşanan halk gösterileri o kadar ciddi 
boyutlara ulaşmıştır ki, söz konusu olaylar Arap Baharı’nın provası ya da öncülü olarak yorumlanmıştır.  

Çalışmanın amacı ilk olarak, Lübnan’da ortaya çıkan Hizbullah’ı inceleyerek, örgütün hızlı bir şekilde 
büyümesini, bölgesel bir örgüt iken uluslararası bir örgüt olmasının sebeplerini açıklamaktır. Bu doğrultuda 
hem Sedir Devrimini hem de Arap Baharı süreçlerini Hizbullah özelinde değerlendirmektir.  

Çalışmada öncelikle Hizbullah’ın ortaya çıkış sebepleri ve ideolojisi açıklanmıştır. Sonrasında Refik Hariri 
suikastının Hizbullah ile olan ilişkisi belirtilmiş ve bu dönemin Sedir Devrimi olarak adlandırılmasının nedeni 
ve önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca Arap Baharı sürecinin Hizbullah ve Lübnan açısından ilişkisi ve 
etkileri incelenmiştir. Sonuç itibariyle, eninde sonunda İslam Devleti kurmak amacına sahip olan Hizbullah 
her ne kadar zamanla siyasi bir partiye dönüşse de askeri kanadını yani milis gücünü kaybetmiş değildir. Zaten 
İsrail hâlâ Hizbullah için önemli bir tehdittir. Bu tehdidin sadece Lübnan’ın sınırları içinde olması 
gerekmemektedir. Dolayısıyla Hizbullah siyasallaşmış olsa da silahlı eylemlerine devam edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Hizbullah, Lübnan, Sedir Devrimi 

 

ABSTRACT 

Hezbollah emerged during Lebanese civil war. The main target of Hezbollah, which describes itself as anti-
imperialist, is Israel. Adopting Iranian Revolution and even receiving all kinds of support from Iran, Hezbollah 
is a result of growing Shiite radicalism in Lebanon. The most important feature that distinguishes Hezbollah 
from other militia forces in Lebanon is; almost all of its leaders are Shia. Of course, the Arab Spring process 
had an impact on the fact that non-state armed actors became extremely effective. Hezbollah, one of these non-
state armed actors, has become an effective actor in and outside country over time. Namely, Hezbollah, which 
was an armed militia at first, continued to continue its activities as a political party. 

Before the Arab Spring, which is name given to popular uprisings that first started in Tunisia and spread to 
entire Middle East and North Africa, the Cedar Revolution took place in Lebanon. The trigger for this process 
was murder of former prime minister of Lebanon, Rafik Hariri. Public demonstrations that took place 
afterwards reached such serious dimensions that events in question were interpreted as a rehearsal or precursor 
to the Arab Spring.  
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The aim of study is to first examine Hezbollah, which emerged in Lebanon, and to explain reasons for rapid 
growth of organization and the fact that it is an international organization while it is a regional organization. 
In this direction, it is to evaluate both the Cedar Revolution and the Arab Spring processes in context of 
Hezbollah. 

In the study, first of all, reasons for emergence of Hezbollah and its ideology are explained. Afterwards, 
relationship between assassination of Refik Hariri and Hezbollah was stated and reason and importance of this 
period being called the Cedar Revolution was emphasized. In addition, relationship and effects of the Arab 
Spring process in terms of Hezbollah and Lebanon were examined. As a result, although Hezbollah, which 
ultimately aims to establish Islamic State, has turned into a political party over time, it hasn’t lost its military 
wing, namely militia. After all, Israel is still an important threat to Hezbollah. This threat need not only be 
within borders of Lebanon. Therefore, even if Hezbollah has become politicized, it will continue its armed 
actions. 

Keywords: Arab Spring, Hezbollah, Lebanon, Cedar Revolution 

 

GİRİŞ 

İslamcı Şii hareketler, Şii Müslümanların ekonomik ve siyasi sorunlarını protesto etmek için siyasallaşan 
oluşumlardır. Şii hareketlenmelerin Orta Doğu’da özellikle Lübnan topraklarında görülmesinde siyasal ve 
toplumsal yapı etkili olmuştur (Acar, 2007: 19). Hizbullah, dini eğilimi fazla olan Lübnan’daki Şiiler arasında 
Kerbela söylemi, aşure törenleri ve İslami düzen vurgusu gibi girişimlerle ciddi manada destek bulmuştur. 
İnanç boyutunun yanı sıra iç savaş, göç ya da İsrail gibi bölge devletlerinin işgaline uğranması ve dahası 
Lübnan devletinin kendi ekonomik kaynaklarından yeteri oranda yararlanamaması neticesinde özellikle 
Şiilerin Hizbullah’a olan desteği artmıştır. Ayrıca İsrail’e karşı yapılan mücadele, Filistin sorununa sahip 
çıkma ve Hamas ile birlikte hareket edilmesi, Hizbullah’ın hem Lübnan’da hem de Orta Doğu bölgesindeki 
imajını arttırmıştır (Yetim, 2018: 375). 

Hizbullah Lübnan’da ortaya çıkan ve faaliyetine hala devam eden devlet dışı silahlı bir aktördür. Bu doğrultuda 
bölge siyasetine damga vurmuş bir örgüttür. 1990’lı yıllardan itibaren siyasallaşan ve seçimlere giren 
Hizbullah’ın destek görmesindeki başlıca sebepler; mezhep faktörü, Lübnan’da yaşanan güvenlik sıkıntısı, zira 
ülke İsrail işgali ve Suriye etkisi altındadır ve Şiilerin ülke içinde hep geri planda kalmış olmasıdır.  

Bu çalışma Lübnan özelinde Hizbullah’ın Sedir Devrimi ve Arap Baharı’ndaki tutumları üzerine 
odaklanmıştır. Dolayısıyla Hizbullah’ın ortaya çıkışı ve gelişimi, Sedir Devrimi ve Arap Baharı açıklanmıştır. 
Ancak Arap Baharı’nın Tunus, Mısır, Libya’da yaşananlar gibi Lübnan’da ciddi bir etkisi olmadığı için 
üzerinde fazla durulamamıştır.  

 

HİZBULLAH 

Hizbullah, ilk olarak 1982 yılında Lübnan’da ortaya çıkan devlet dışı silahlı bir aktördür (Tozlu, 2016: 44). 
Allah’ın taraftarları ya da Allah’ın partisi anlamlarına gelen Hizbullah, Arapça kökenli bir kelimedir ve “Hizb” 
ile “Allah” kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Hizbullah, mezhepsel olarak Şii tabanlıdır ve dolayısıyla 
Şiiler’in geneli tarafından desteklenmektedir (Bozkurt, 2011: 601-602).  

İran İslam devrimi sonrasında artan Şii radikalizmin sonucu olan Hizbullah,  asıl itibariyle 1982 yılında 
eylemlerine başladığı için kuruluş tarihi 1982 baz alınsa da, resmi olarak 1985 yılında kurulduğunu 
duyurmuştur. Lübnan’da Şiiler ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturmasına karşın siyasi ve ekonomik anlamda 
ülkedeki başka dini grupların gerisinde bulunmaktadır. Fakat 1960’lı yıllarında itibaren bu durum yavaş yavaş 
değişmeye başlamış ve özellikle Lübnan iç savaşıyla birlikte Hizbullah’ın kuruluşuna giden süreç hızlanmıştır. 
Lübnan iç savaşı devam ederken İran’da yaşanan devrim sonrasında Şii radikallerden bir grup Hizbullah’ı 
kurmuştur (Ergenekon, 2014: 69-70). 

Esas itibariyle Hizbullah’ın ortaya çıkışını ideolojik ve cihat hareketi olarak iki şekilde ele alabiliriz. İdeolojik 
ya da fikri olarak baktığımızda, en büyük etki, İran’da şah rejimine karşı ortaya çıkan ve büyüyen devrimci 
hareketler ve bu hareketleri geliştiren ve olgunlaştıran medreseler sayesinde olmuştur. Cihat hareketi olarak 
baktığımızda da Lübnan’ın İsrail tarafından işgal edilmesine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Cihat adı altında 
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yapılan ilk eylem Kasım 1982 tarihinde bomba yüklü bir aracın Sur şehrindeki İsrail askeri komuta merkezine 
gerçekleştirilen saldırı olmuştur. Hizbullah eylemlerine bu şekilde devam etmesine karşın, yapılan eylemler 
başka örgütler tarafından üstlenilmiştir. Bu yüzden eylemleri duyurma kararı alan örgüt, bu kapsamda ilk 
gerçekleştirdiği eylemi 1984 tarihinde yapmıştır. 1985 yılına gelindiğinde ise Lübnan halkının tümünü 
kucaklaması adına şura tarafından örgütün ismi Hizbullah olarak duyurulmuştur.  Aslında Dokuzlar 
Komisyonu1’nun kararlaştırdığı isim “İslami Direniş”tir. Fakat isim halka duyurulmamış yapılan eylemler 
güvenlik gerekçesiyle üstlenilmemiştir (Bozkurt, 2011: 604-606). 

Hem fikirsel etkilerin hem de 1975-1989 yılları arasında Lübnan’da yaşanan iç savaşın yanında Maruni ve 
Sünni kesimin öncelikli durumuna dayalı devlet sistemi vb. yerel nedenler ile İran’daki İslami (Şii) rejim ile 
İsrail’in uzun süren Lübnan işgali gibi bölgesel nedenler Hizbullah’ın oluşumunu şekillendirmiştir. Ayrıca 
Lübnan’da, Hizbullah’ın bilhassa örgütsel durumunu ve radikal (Şii) İslamcı yönünü etkileyen Şii grupları; 
İslami Emel, Müslüman Din Adamları Derneği, Lübnan Müslüman Öğrenci, Cebel Amil Din Adamları 
Derneği, Lübnanlı “Kabadayı” şeklinde belirtebiliriz (Yetim, 2018: 364-365). 

15 yıllık iç savaşın ardından 1990 yılında Taif Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre, Maruni 
cumhurbaşkanı birtakım yetkilerini Sünni başbakana devretmiş, parlamentodaki Hıristiyan-Müslüman 
temsilcilerin sayısı da eşitlenmiştir. Böylece ülkenin kurulmasından beri var olan Maruni üstünlüğü 
sınırlandırılmıştır. Ayrıca 1982 yılından beri Lübnan’da bulunan Suriye’nin varlığı meşruluk kazanmıştır. 
Dahası, ülkedeki bütün silahlı grupların silahlarını bırakması ancak İsrail’in işgaline karşı mücadele eden 
Hizbullah’ın istisna olması kararlaştırılmıştır. Hizbullah’a tanınan bu ayrıcalık, onun meşruluk kazanmasında 
önemli bir adım olmuştur. Zaten örgütün sürekli olarak vurguladığı İsrail karşıtı tavrı ve söylemleri, ülkedeki 
konumunu giderek güçlendirmiştir (Danış, 2016: 2). 

Öte yandan yapılan antlaşma, Şiiler tarafından yeterli görülmemiş ve bu durum Hizbullah’ın ülke içindeki etki 
alanının büyütmesine yaramıştır. Hizbullah’ın nüfuzunu arttırmasının ve giderek genişleyip güçlenmesinde 2 
temel amaç vardır: Birincisi Lübnan’dan İsrail, ABD, Fransa ve diğer emperyalist devletlerin gitmesidir. 
İkincisi de Lübnan İslam devleti olmalı ve kendini yönetecek kişiyi seçebilmelidir (Tozlu, 2016: 45).  

İsrail, ABD ve bazı Batılı devletleri “şeytan toplumu” olarak ifade eden Hizbullah, söz konusu ülkelerin Orta 
Doğu’daki çıkarlarına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Zaten özellikle ilk kurulduğu yıllarda bu devletler karşı 
doğrudan terörizm içerikli şiddet araçları ile eylemlerde bulunmuştur (Yetim, 2018: 369). Hizbullah’ın yapmış 
olduğu saldırılar neticesinde İsrail ordusunun 1982 yılından 2000 yılına kadar ortalama toplam kaybı 1200 
civarında olduğu sanılmaktadır. Dolayısıyla İsrail’in, Lübnan’daki işgalinin sona ermesindeki en önemli etki 
Hizbullah’a aittir. Hatta Hizbullah ilk eylemlerine gerçekleştirdikten sonra, İsrail 1985 yılı itibariyle Lübnan 
topraklarının yarısından daha fazlasından çekilmek durumunda kalmıştır (Ergenekon, 2014: 78).  

1990’lı yılların başından itibaren Hizbullah sosyal ve siyasal bir güç olarak tekrardan yapılandırma aşamasına 
girmiştir. Hatta bu süreç “Lübnanlaşma” ve siyasi bir harekete dönüşüm süreci olarak da nitelendirilmiştir 
(Sütalan, 2007: 72). Bu dönüm noktasında Hizbullah ya her türlü siyasi uzlaşmayı reddedecek ki, bu durumda 
tüm Lübnanlı siyasi aktörlerin hedefi haline gelecektir, ya da seçimler yoluyla siyaset girecek ve var olan 
gücünü yeni ittifaklarla daha da güçlendirecektir. Bu kararı verirken de elbette İran, Hizbullah’a destek veren 
taban ve Hizbullah’ın dayandığı sınıfların menfaatleri göz önünde bulundurulacaktır. Seçimlere katılma 
kararının alınmasında 12 kişilik bir komite kurulmuş ve komiteden 2 oya karşı 10 oyla seçimlere katılma kararı 
çıkmıştır. Ancak bu durumun meşruiyet kazanması için komite İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den 
icazet alınması gerektiğini bildirerek kararı ona bırakmıştır. Neticede Hamaney, Hizbullah’ın seçimlere girme 
kararını onayladığını belirterek, 1992 seçimlerine katılmasına destek olmuştur (Elçi, 2010: 89, 94). 

 

SEDİR DEVRİMİ VE ARAP BAHARI 

Taif Antlaşması’ndan 2005 yılındaki Sedir Devrimi’ne kadar geçen süreçte Lübnan’daki siyasal sistem 
Suriye’nin Lübnan’daki çeşitli dini ve mezhepsel grupları tarafından yönetilmiştir. Ayrıca Lübnan toplumunda 
yer alan farklı kesimlerin çoğunluğu, başta Şiiler olmak üzere, Taif Antlaşması’ndan ve Suriye’nin ülkedeki 
varlığından hoşnut olmamışlardır. Zira Marunîler ülkedeki egemen gücünü kaybetmekten, Şiiler istediğini 

 
1 Beka bölgesinde yer alan ulema topluluğundan, İslami Komitelerden ve İslami EMEL hareketinden üçer, toplamda dokuz kişiden oluşan ve ismine de 
“Dokuzlar Komisyonu”  denilen oluşum doğrudan Humeyni’den onay almıştır. Bu komisyon, örgütün ilk ismini “Lübnan İslami Hareketi” olarak 
kararlaştırmasına karşın, ismin başka bir grup tarafından kullanılmasından ötürü vazgeçilmiştir (Bozkurt, 2011: 605-606).   
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alamamaktan, Sünniler Şii etkisinin artmasından ve Dürziler de özerk konumlarını yitirmekten dolayı şikâyet 
etmişlerdir (Kuşoğlu, 2013: 106). 

1990 yılında sona eren iç savaş sonrasında, Lübnan’da İsrail ve Suriye’nin egemenlik kurma çabası ülkede yer 
alan belli grupları temsil eden ve önde gelen ailelere ait politikacılar bağımsız Lübnan yerine, bu iki güçten 
birinin desteğini alarak, o gücün menfaatleri doğrultusunda siyasi arenada boy göstermişlerdir. Bu durum da 
Hizbullah’ın siyasallaşmasına imkân vermiş ve destekçilerini arttırmıştır. Bu dönemde Hizbullah’ın meşruiyet 
kazanmasında etkili olan İsrail savaşı sonrası İsrail 2000 yılında Lübnan’dan çekilmiştir (Cuzdan ve Koca, 
2021: 419).  

Suriye ise 2005 yılında Lübnan’ın sabık başbakanı Refik Hariri’nin bombalı bir saldırı sonucunda 
öldürülmesinden sonra tüm askeri ve istihbarat personelini ülkeden geri çekmek zorunda kalmıştır. Zira Suriye 
Baas rejimi, suikastı düzenlemekle suçlanmıştır. Halkın da yaşanan bu olaya tepkisi çok büyük olmuştur 
(Danış, 2016: 3). 

Hariri suikastının yarattığı tepki Hizbullah ve Suriye yanlısı Emel Örgütü dışında tüm çevrelerin bir araya 
gelerek hepsi Suriye karşıtlığı etrafında birleşmişlerdir. Büyük sokak gösterileri yaşanmış ve protestolar 
sonucunda başbakan istifa etmiştir. Akabinde genel seçimler yapılmıştır (Kuşoğlu, 2013: 107). Bu da 
Suriye’nin varlığı ve etkisi olmadan 30 yıldan sonra ilk defa yapılan genel seçimler olmuştur ve seçimi Refik 
Hariri’nin oğlu liderliğindeki Suriye karşıtı koalisyon kazanmıştır (Altunışık, 2007: 10). Refik Hariri suikastı, 
Suriye yönetiminin Batılı devletlerle olan ilişkisini gerginleştirmiş ve akabinde Suriye Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda Lübnan’daki askeri varlığını sonlandırmak zorunda kalmıştır 
(Buçukcu, 2012: 7). Suriye’nin, Lübnan’dan çekilmesi sonrasında, ülkede oluşan güç boşluğundan Hizbullah 
sahip olduğu silah gücü ile faydalanmıştır (Tozlu, 2016: 45). 

Suriye’nin Lübnan’daki etkisini kaybettirdiği ve yeni bir iktidar kurulmasına yardımcı olduğu için bu 
yaşananlar devrim olarak belirtilmiştir. Sedir ismi ise Lübnan’ın ulusal simgesinin sedir ağacı olması ve 
Lübnan bayrağında da sedir ağacının yer alması nedeniyle sürece ismi verilmiştir. Özetle yaşanan bu süreç 
tarihe “Sedir Devrimi” olarak geçmiştir (Cuzdan ve Koca, 2021: 419). Bu süreçteki halk hareketleri öyle 
büyük oranda yaşanmış ki, bu sürecin Arap Baharı’na ilham verdiği iddia edilmiştir (Kuşoğlu, 2013: 107). 

Öte yandan, Tunus’ta başlayıp akabinde Mısır, Libya ve tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasına yayılan 
halk ayaklanmalarına verilen isim olan Arap Baharı sürecinde Hizbullah, meydandaki halka açıkça destek 
vermiştir. Zira Hizbullah, uzun zamandan beri savunduğu ezilmiş halklarla beraber acımasız sisteme karşı 
gelme tutumunu meşrulaştırmıştır. Hizbullah, Arap Baharı ülkelerindeki rejim değişikliğini ABD ve İsrail’in 
bölgedeki hem siyasi hem de askeri zemin kaybetmesi olarak yorumlamış ve erken dönemdeki Arap 
ayaklanmalarını fırsat olarak görmüştür. Suriye olayları döneminde ise Hizbullah daha çok mezhepsel bir 
tutum takınmıştır (Yetim, 2018: 375-376).   

 

SONUÇ YERİNE 

Hizbullah’ın ideolojik temelinde din vardır ve Şiilik de örgütün mezhebidir. Ancak örgüt kendisini 
Müslümanların tümünü temsil eden bir oluşum olarak görmektedir. Diğer taraftan, Hizbullah, birçok terör 
örgütü gibi kendini saklayan bir örgüt değildir. Aksine, Lübnan hükümeti tarafından saygı duyulan bir örgüttür. 
Ayrıca, örgütün kendine ait televizyonu, gazetesi, bayrağı, marşları ve ordu şeklinde silah güçleri vardır. ABD 
ve batılı devletler tarafından terör örgütü olarak görülen Hizbullah, İsrail ile olan mücadelesi nedeniyle birçok 
Müslüman ve Ortadoğu ülkesi tarafından terör örgütü olarak görülmez (Tozlu, 2016: 46-47). 

Sonuç olarak, Hizbullah her ne kadar siyasete girmiş ve parlamentoda yer almış olsa da hem bir devlet dışı 
silahlı bir örgüt hem de bahsedildiği üzere Batılı devletler için terör örgütüdür. 
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SİBİR HANLIĞI ÖNCESİ SİBİRYA: HACI MUHAMMED HAN VE FAALİYETLERİ 

SIBERIA BEFORE THE SIBERIAN KHANATE: HAJI MUHAMMED KHAN AND HIS ACTIVITIES 

 

Yusuf AKBABA1 

 

ÖZET 

Hacı Muhammed Han Sibir Hanlığının kuruluşundan önceki süreçte Cuçi ulusunun son temsilcilerinden 
biridir. 15. yüzyılda Sibirya'da siyasi vaziyetin şekillenmesine önemli katkılarda bulunmuştur. İlk defa, Han 
Timur Kutluğ'un 1398 tarihli yarlığında Hacı Muhammed'den bahsedildiği sanılmaktadır. Hacı Muhammed'in 
kim olduğu hakkında kaynaklarda pek bilgi olmasa da hem Timur Kutlug hem de Hacı Muhammed'in, 
dönemin önemli bir askerî gücü olan Müslüman Moğol halkı Mangıtların beyi Edigey ile bağlantıları olduğu 
söylenebilir.  Hacı Muhammed, Edigey tarafından Cuçi ulusunun hanı olarak seçilmiştir. Ancak Edigey'in 
düşmanı Kadir Birdi Han ile yaptığı savaşta, 1419-1420'de Yayık’taki muharebeler sırasında hem Edigey hem 
de Kadir Birdi öldürülmüştür. Hacı Muhammed, bu savaşta yer almış ve ittifak gereği Edigey’in yanında saf 
tutmuştur. Bu savaşın ardından Hacı Muhammed, Edigey’in ölümünden sonra Mangıt beyi olan Mansur 
tarafından han ilan edilmiştir. Han ilan edilmesinin ardından Hacı Muhammed de Mansur'u Mirza olarak 
atamıştır. Türkiye’de üzerine bir çalışma yapılmasa da Hacı Muhammed Han yaklaşık dört yıllık 
hükümdarlığında Sibirya’nın geleceğini şekillendiren faaliyetlerde bulunmuştur. Çalışmada Hacı Muhammed 
Han’ın bu faaliyetleri hakkında bilgiler verilecek ve tartışmalı konular ortaya konacaktır. 

Bu çalışmada ilk olarak Hacı Muhammed hakkında edinilen bilgiler ışığında onun, Sibirya’daki siyasi vaziyete 
tesiri incelenecektir. Kızıl Tura şehrinin kuruluşu bilhassa mühimdir. Çünkü Sibirya’da dönemin önemli 
şehirlerinden biri olan Kızıl Tura’nın Hacı Muhammed Han döneminde kurulduğu düşünülmektedir. Hacı 
Muhammed Han bazı Rus tarihçilerince Özbek Hanlığı’nın temellerini atmış, bazılarına göre de Sibir 
Hanlığı’nın bizzat kurucusu olmuştur. Tüm bu iddiaların temelinde Hacı Muhammed Han’ın kurduğu 
varsayılan Kızıl Tura şehrinin konumu yatmaktadır. Çalışmada bu konudaki tüm iddialar incelenecektir.  

Yaptığı savaşlar, elde ettiği başarıların yanı sıra sıkça başka isimlerle karıştırılması meselesine de 
değinilecektir. Kendisi Altın Orda Han’ı Uluğ Muhammed ve Küçük Muhammed Han ile sıklıkla 
karıştırılmıştır. Çalışmada bu hususta kronolojik olarak birtakım varsayımlar ortaya konacaktır. Mahmud Hoca 
Han ile Hacı Muhammed Han da bazı eserlerde aynı kişi olarak ele alınmıştır. Bu konudaki görüşler çalışmada 
ifade edilecektir. Günümüzde bu konuda çözüme kavuşturulamayan bazı karışıklıklar ortaya koyulacaktır. 

Neticede Türk tarihçiliğinde eksik bir alan olan Sibirya ve Sibir Hanlığı tarihinin çalışılmayan ve pek az bilinen 
bir konusu ortaya konmuş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sibirya, Kızıl Tura, Hacı Muhammed 

 

 

ABSTRACT 

Haji Muhammed Khan was one of the last representatives of the Juchi nation in the period before the 
establishment of the Sibir Khanate. He made significant contributions to shaping the political situation in 
Siberia in the 15th century. It is thought that Haji Muhammad was mentioned for the first time in Khan Timur 
Kutlug's courtship dated 1398. Although there is not much information in the sources about the identity of Haji 
Muhammed, it can be said that both Timur Kutlug and Haji Muhammed had connections with Edigey, the 
ruler of the Mangits, a Muslim Mongolian people, who was an important military power of the time. Haji 
Muhammed was chosen by Edigey as the khan of the Juchi nation. However, both Edigey and Kadir Birdi 

 
1 Arş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE, E-Posta: yakbaba@ogu.edu.tr, 
ORCID ID: 0000-0002-1082-616X. 
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were killed during the battles in Yaik in 1419-1420, during the war with Edigey's enemy Kadir Birdi Khan. 
Haji Muhammed took part in this war and took sides with Yedigei as per the alliance. After this war, Haji 
Muhammed was declared Khan by Mansur, who was the Bey of Mangit, after Edigey's death. After being 
proclaimed a khan, Haji Muhammed appointed Mansur as the governor. Although there is no study on it in 
Turkey, Haji Muhammed Khan was involved in activities that shaped the future of Siberia during his reign of 
nearly four years. In this study, information about the activities of Haji Muhammed Khan will be given and 
controversial issues will be revealed. 

In this study, first of all, in the light of the information obtained about Haji Muhammed, his influence on the 
political situation in Siberia will be examined. The foundation of the city of Kyzyl Tura is particularly 
important. It is thought that Kyzyl Tura, one of the important cities of the period in Siberia, was founded during 
the reign of Haji Muhammed Khan. Haji Muhammed Khan is claimed by some Russian historians as the 
founder of the Uzbek Khanate and the founder of the Sibir Khanate. The basis of all these claims is the location 
of the city of Kyzyl Tura, which is supposed to be founded by Haji Muhammed Khan. In this study, all the 
claims on this subject will be examined. 

In addition to the wars he fought and the successes he achieved, the issue of his frequent confusion with other 
names will also be mentioned. Ulugh Muhammed, Khan of the Golden Horde, and Kucuk Muhammed Khan 
are often confused. In this study, assumptions that are likely to be correct chronologically will be put forward. 
Mahmud Khoca Khan and Haji Muhammed Khan are also discussed as the same person in some works. 
Opinions on this subject will also be expressed in the study. Today, there will be some confusion that cannot 
be resolved on this issue. 

As a result, an incomplete and little-known subject of the history of Siberia and Siberian Khanate, a missing 
field in Turkish historiography, will be revealed. 

Keywords: Siberia, Kyzyl Tura, Haji Muhammed. 

 

Giriş 

Yüzyıllar boyunca pek çok Türk ve Moğol halkına ev sahipliği yapan Sibirya 13. yüzyılda Moğolların 
hâkimiyetine girmiştir. 15. yüzyılda Altın Orda Hanı Toktamış’ın hâkimiyeti Sibirya’da Çimgi Tura (Tümen) 
şehrine kadar uzanıyordu. Ancak Batı Sibirya toprakları Çingiz Han’ın oğlu Cuçi’nin soyundan gelen Şibani 
hâkimiyetindeydi. İşim ve Tobol arasındaki topraklar Mustafa Han’ın, Tobol’un kuzeyi İbrahim bin Pulad’ın, 
Kazakistan’ın kuzeyi Cumaduk Han bin Sufi’nin, Tobol’un güneyi ise Mahmud Hoca bin Kaanbek’in 
idaresindeydi.2 Sibir Hanlığı’nın kuruluşundan hemen önceki bu karmaşık siyasi ortamda dikkat çeken 
isimlerden birisi Hacı Muhammed Han idi. Çalışmada Hacı Muhammed Han’ın hayatı ve faaliyetleri 
anlatılmış, tartışmalı konular ele alınmıştır. 

 

“Hacı Muhammed” Hakkında İlk Bilgiler 

Hacı Muhammed Han adına ilk kez Timur Kutluğ'un 1398 tarihli yarlığında rastlanılmakta olup yarlıkta 
“Muhammednin oğlanları ilki Hacı Muhammed ve Mahmudnı azad tarhan bulsun” denilmiştir.3 16. yüzyılda 
Hive Hanlığı’nda eserler yazmış olan tarihçi Ötemiş Hacı’nın Kara Tevarih adlı eserinde Hacı Muhammed’in 
faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Bu eserde soy kütüğü sırasıyla Çingiz Han, Cuçi, Şiban, Bahadır, Kalbak 
Buga, Cuçi Buga, Batavul, Melik Timur, Bek-Kondı, Ali Oğlan ve Hacı Muhammed şeklinde ilerlemekte olup 
sonunda “Allah onlardan razı olsun” cümlesiyle bitmektedir.4 Başka soy kütükleri ve listelere de 

 
2 Aleksandr Nesterov, “Tyumenskoe Hanstvo: Gosudarstvo Sibirskih Şeybanidov v XV v.”, Uralskoe Vostokovedenie, Ekaterinburg, 2007, s. 78. (ss. 78-
84). 
3 Akdes Nimet Kurat, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’ndeki Altın Ordu Kırım ve Türkistan Hanlılarına ait Yarlık ve Bitikler, Burhaneddin Matbaası, İstanbul 
1940; P. Y. Poçekayev, Pravo Zolotoy Ordı, Fen İzdatelstvo, Kazan, 2009, s. 71. 
4 Ötemiş Hacı, Kara Tavarih, (Haz. İ. M. Mirgaleyev, E. G. Sayfetdinova), İnstitut İstorii im. Mardjani, Kazan 2017, s. 84; Ötemiş Hacı’ya ait bir diğer eser 
İlyas Kemaloğlu tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştır. Bk. Ötemiş Hacı, Çengiz-name, (haz. İlyas Kemaloğlu), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
2009. 
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rastlanmaktadır. 1602 yılında Kadir Ali Bey tarafından yazılan Camiu’t Tevarih’tir. Bu eserde Urus Han’dan 
Uraz Muhammed Han’a dek hükümdar listesi verilmiş, listede Hacı Muhammed’in adı da zikredilmiştir.5  

16. yüzyılda yazılmış olan Tevarih-i Güzide Nusretname adlı eserde de Hacı Muhammed adı geçmekte ve soy 
kütüğü verilmektedir. Bu eserde Hacı Muhammed’in soyu Cuçi’ye dayandırılmaktadır. Sırasıyla Çingiz Han, 
Cuçi, Şiban, Bahadur, Cuçi Buka, Badakul Oğlan, Mengü Timur, Bek-Kondı, Ali Oğlan ve Hacı Muhammed 
şeklinde ilerlemektedir.6 1634-1640 yılları arasında Mahmud ibn Vali tarafından yazılan Bahrü’l Esrar fi 
Menakıbü’l Ahyar adlı eserde ise Mengü Timur’un Ali ve Hasan adında iki oğlu olduğu ve Ali’nin de Anuk, 
Kurulay, Ahmet, Hacı Muhammed, Abdülaziz ve Baba Ahmet adında altı oğlu olduğu ifade edilmiştir.7 

 

Siyasi Faaliyetleri 

Hacı Muhammed, dönemin Müslüman Moğol halkı Mangıtların beyi Edigey ile ilişki içerisinde olmuştur. Bu 
ilişkinin bir göstergesi Toktamış Han’ın oğullarından biri olan Kadir Birdi ile Edigey arasında 1419 yılında 
gerçekleşen Yayık Savaşı’nda Hacı Muhammed’in Edigey’in tarafında yer almasıdır. Bu savaşta hem Kadir 
Birdi’nin hem de Edigey’in öldüğü sanılmaktadır. Zira kaynaklarda adına bir daha rastlanmamaktadır.8 Ancak 
Edigey’in oğlu Mansur, Mangıtların beyi olduktan sonra Hacı Muhammed ile olan iyi ilişkiler devam etmiştir. 
Edigey’in han ilan edilmesi yönünde destek vereceğine dair söz verdiği Hacı Muhammed, Mansur’un 
yardımıyla 1420 yahut 1421 yılında Han ilan edilmiştir.9 Bu savaşta Hacı Muhammed’in değil Uluğ 
Muhammed’in yer aldığı düşünülebilir. Bunun gibi karışıklıkların temel nedenlerinden biri Muhammed 
isminin bu dönemde çok fazla olmasıdır. Örneğin Edigey öldükten sonra oğullarından Mansur, Hacı 
Muhammed Han’ın, Küçük Muhammed ve Barak’ın, Nevruz Uluğ Muhammed ve Küçük Muhammed’in; 
Key-Kavad, Pulad’ın; Gazi ise Küçük Muhammed ve Cumaduk’un hizmetine girmiştir.10 Mansur’un Hacı 
Muhammed’e yardım ederek onun han olmasını sağlamasından dolayı, Hacı Muhammed’in Yayık savaşında 
Mansur’un babası Edigey’in yanında yer aldığı söylenebilir. 

Dönemin bir diğer önemli savaşı Hacı Muhammed Han tarafından 1421-1422 yılında Gök Orda’nın sol 
kanadının hükümdarı Barak Han’a karşı gerçekleştirilmiştir. Hacı Muhammed Han, Çimgi Tura merkezli bir 
hanlık kurmak için Barak Han’a karşı savaşmıştır. Bu savaş Hacı Muhammed Han’ın galibiyeti ile 
neticelenmiştir. Tarihçiler arasında bu konuda çokça ihtilaf vardır. Bir anlatıya göre savaşın ardından Barak 
Han, Semerkant’a Uluğ Bey’in yanına giderek onun desteğini almıştır. Ardından Barak Han yeniden Hacı 
Muhammed Han ile savaşmış ve bu savaşta Mangıt Beyi Mansur’un taraf değiştirmesi sonucu Hacı 
Muhammed yenilmiş ve öldürülmüştür. Bir diğer anlatıya göre bu savaşa katılan aslında Uluğ Muhammed’dir. 
Örneğin Rus tarihçi Poçekayev 1421-1422’deki savaşta Uluğ Muhammed’in Barak’a karşı savaşı kaybettiğini 
ve Litvanya’ya kaçtığını ileri sürmüştür.11 Rus Tarihçi Georgiy Vernadskiy de aynı fikirdedir. Poçekayev’den 
farklı olarak Vernadskiy, Uluğ Muhammed’in Litvanya’ya kaçmasından sonra Barak Han’ın kendisini 
bağımsız bir Han ilan ettiğini ve bu yüzden de Uluğ Bey’in ona karşı bir ordu gönderdiğini ancak bu ordunun 
mağlup olduğunu savunmaktadır.12 Ahmedov da Barak Han ile 1420’lerde yapılan savaşlarda yer alan kişi 
Uluğ Muhammed olduğunu savunmuştur. Ona göre ilk savaşta Uluğ Muhammed, Barak’ı mağlup etmiş ve 
Barak Semerkant’a giderek Uluğ Bey’in yardımını almış, 1423 yılında da Uluğ Muhammed’i mağlup 
etmiştir.13  

Bir diğer anlatıya göre ise bu savaşta yer alan kişi Hacı Muhammed Han’dır; sadece bu savaşta değil 1430’a 
dek gerçekleşen bir dizi savaşta yer alan kişi Uluğ Muhammed değil Hacı Muhammed’dir. 14 Hatta 

 
5 Hiroyuki Nagamine, “Yeşyo Raz O Soçinenii Kadır Ali Beka Cami At-Tavarih/Sbornik Letopisey”, Zolotoordınskoe Obozrenie, C. 7, S. 1, 2019, s. 117. 
(ss. 115-130) 
6 “Tevarih-i Güzide Nusretname”, Materialı po İstorii Kazahskih Hanstv XV-XVIII Vekov, İzdatelstvo Kazahskoy SSR, Almaata, 1969, s. 37. 
7 Mahmud ibn Vali, “Bahrü’l Esrar fi Menakıbü’l Ahyar”, Materialı po İstorii Kazahskih Hanstv XV-XVIII Vekov, İzdatelstvo Kazahskoy SSR, Alma-ata, 
1969, s. 350.   
8 M. G. Safargaliyev, Raspad Zolotoy Ordı, Mordovskoe Knijnoe İzdatelstvo, Saransk, 1960, s. 194. 
9 A. V. Parunin, “Problemı İzuçeniya Naçalnogo Etapa İstorii Tyumenskogo Hanstva”, İstoriçeskie Nauki, C. 23, S. 3, 2019, s. 33 (ss. 32-37); D. N. 
Maslyujenko, “Etapı Stanovleniya i Vnutrennaya Politika”, Tyumenskoe i Sibirskoe Hanstvo, İzdatelstvo Kazanskogo Universiteta, Kazan, 2018, 58. 
10 V. V. Trepavlov, İstoriya Nogayskoy Ordı, Vostoçnaya Literatura, Moskova, 2002, s. 97. 
11 R. Y. Poçekayev, Tsari Ordınskie Biofgafii Hanov i Praviteley Zolotoy Ordı, Evraziya, St. Petersburg, 2010, s. 197-198. 
12 George Vernadsky, Mongols and Russia, Yale University Press, New Haven, 1953, s. 293. Vernadskiy St. Petersburg doğumlu ve Rus kökenli olsa da 
uzun yıllar Yale Üniversitesi’nde görev yapmış eserlerinde George Vernadsky adını kullanmıştır. 
13 V. A. Ahmedov, Gosudarstvo Koçevıh Uzbekov, İzdatelstvo Nauka, Moskova, 1965, s. 123. 
14 Parunin “Problemı İzuçeniya…”, s. 33; İzmaylov, a.g.m., s. 224; Safargaliyev, a.g.e., s. 203.  
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Safargaliyev Hafız Muhammed Taşkendî’ye dayanarak Mahmud Hoca bin Kaanbek’in Hacı Muhammed ile 
aynı kişi olduğunu ileri sürmüştür. Ancak diğer kaynaklarda örneğin Tevarih-i Güzide Nusretname adlı eserde 
ve Ötemiş Hacı’nın Kara Tevarih adlı eserinde Hacı Muhammed ve Mahmud Hoca iki ayrı kişi olarak 
geçmektedir.15 

Neticede 1421-1422’de gerçekleşen savaşta Hacı Muhammed yer alıp galip geldiyse, Barak Han Uluğ Bey’den 
destek alıp yeniden savaştığı kişi Hacı Muhammed olmalıdır. Zira Kara Tevarih’te de Mansur’un destek 
verdiği kişiler arasında bir noktadan sonra artık Hacı Muhammed’in adı değil Uluğ Muhammed ve Küçük 
Muhammed’in isimleri zikredilmektedir.16 Bu anlatı doğru kabul edilirse 1427 yılında Barak Han’ın 
öldürüldüğü savaşta yer alan Uluğ Muhammed’dir. Ancak diğer bir ihtimale göre, eğer Uluğ Muhammed değil 
Hacı Muhammed Barak Han’ı öldürüp Ebu’l Hayr tarafından mağlup edilene dek hüküm sürdüyse, Hacı 
Muhammed’in Tümen Hanlığı’nın kurucusu olduğu kabul edilmelidir. Bu varsayımı 14 Mart 1428 tarihli Uluğ 
Muhammed Bitiği zayıflatmaktadır. Bu bitigde Uluğ Muhammed, Osmanlı Padişahı II. Murad’a Barak Han 
ve Mansur Bey’i mağlup edip Altın Orda tahtını yeniden ele geçirdiğini yazmıştır.17 Osmanlı Padişahları ile 
Uluğ Muhammed arasında başka yazışmalar olup olmadığına dair bir kaynak yoktur. Ancak Kazan Hanlığı’nın 
kurulmasından sona Uluğ-Muhammed’in çıkarları ve politikasında Osmanlı’ya yer ayrılmadığı 
düşünülmektedir.18 Verilerin eksikliğinden dolayı ne yazık ki kesin bir sonuca varmak mümkün 
olamamaktadır.  

İkinci ihtimal ile bağlantılı olarak Kızıl Tura şehrinin kuruluşu da tartışma konusu olmuştur. Z. Y. Boryaşinova 
ve N. N. Stepanov, Hacı Muhammed’in 1420 yılında artık İşim bölgesi Tatarlarını yönetmekte olduğunu ve 
İşim ile İrtiş’in kesiştiği noktada Kızıl Tura şehrini kurduğunu öne sürmüşler; Nesterov ise buna karşı çıkarak 
Taybuga ulusunun tarihî merkezi olan Kızıl Tura’nın kuruluşunun Hacı Muhammed Han’ın faaliyetleri ile eş 
zamanlı olamayacağını iddia etmiştir.19 Nitekim son arkeolojik keşifler de bunu doğrular niteliktedir. Kızıl 
Tura şehri bir Tatar yerleşimi hüviyetini, 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra, yani Hacı Muhammed öldükten 
sonra kazanmıştır. 20 

 

Sonuç 

Tüm ihtimaller, kaynaklarda yer alan bilgiler ile karşılaştırıldığında, Altın Orda Devleti’nde yaşanan iç karışık 
sürecinde, 15. yüzyılın bilhassa ilk yarısında önemli rol oynayan şahsiyetlerden birinin Hacı Muhammed Han 
olduğu anlaşılmaktadır. Uluğ Muhammed ya da Mahmud Hoca Han ile aynı kişi olduğu iddia edilse de dönem 
kaynaklarından, yapılan savaşların seyrinden ve şecerelerden Hacı Muhammed’in ayrı bir şahsiyet olduğu 
çıkarımı yapılabilir. Hacı Muhammed Han, Kadir Birdi ile yapılan savaşta Mangıt Beyi Edigey’in yanında yer 
alarak belirleyici rol oynamıştır. Bunun dışında Barak Han ile de savaşlar yaptığı anlaşılmaktadır. Ancak 
1420’ler boyunca Barak Han ile yapılan tüm savaşlarda yer alan kişinin Hacı Muhammed olduğu iddia edilse 
de bu iddiayı Uluğ Muhammed Bitiği’nin zayıflattığı söylenebilir. Aynı şekilde Kızıl Tura’nın ve Tümen 
Hanlığı’nın kurucusu olduğu iddiaları da arkeolojik veriler ile uyuşmamaktadır. Hacı Muhammed ile ilgili 
bilgilerin az olması onun hakkında kimi zaman uçlarda yer alan anlatıların doğmasına yol açmıştır. Ancak 
kaynaklar ve arkeolojik verilere dayanarak makul çıkarımlar yapmak ve tahminlerde bulunmak mümkündür. 
Diğer Şibani hanlarının 15. yüzyılın ilk çeyreğindeki hâkimiyet alanları ve Kızıl Tura’nın da henüz 
kurulmadığı dikkate alındığında Hacı Muhammed’in Tobolsk havalisinde 1419-1423 yılları arasında 
azımsanamayacak bir topluluğa hükmettiği, Kadir Birdi’nin mağlup edilmesinde pay sahibi olarak bir dönem 
Mangıt beylerinin desteğini aldığı, 1421 yahut 1422’de Barak Han’ı mağlup ettiği ancak Uluğ Bey’in desteğini 
alan Barak Han’ın 1423 yılında yapılan diğer bir savaşta Hacı Muhammed’i öldürdüğü söylenebilir. 

 

 
15 Bunun dışında Mahmud Hoca’nın Tobol kıyısında yapılan savaşta Ebu’l Hayr tarafından öldürüldüğü bilinmektedir. Dolayısıyla Safargaliyev’in 
teorisinin aksine Hacı Muhammed ve Mahmud Hoca’nın iki ayrı tarihî şahsiyet olduğu söylenebilir. Bk. “Tevarih-i Güzide Nusretname”, s. 35; Ötemiş 
Hacı, “Kara Tevarih”, s. 79; Umut Yolsever, ”Kazak Hanlığı‘nın Kuruluşu Evresınde Doğu Deşt-i Kıpçak‘ın Siyasi Durumu Üzerine“, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 22, S. 2, Aralık 2021, s. 624. (ss. 619-627)   
16 Ötemiş Hacı, “Kara Tevarih”, s. 76.  
17 Melek Özyetgin, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslûp İncelemesi, Türk Dil Kurumu, Ankara 1996, s. 5, 108. 
18 İlyas Kamalov, İlknur Mirgaliyev, "Altın Ordu-Osmanlı Münasebetleri", Akademik Bakış, C. 2, S. 3, Kış 2008, s. 194. (ss. 187-198) 
19 Nesterov, a.g.m., s. 79. 
20 A. V. Parunin, ”Taybugidı: ot Klana k Knyajeskoy Dinastii”, Sredevekovıe Tyurko-Tatarskie Gosudarstvo, İhlas İzdatelstvo, Kazan, 2011, s. 106.  
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ÖZET 

Siyasal bir hareket olarak popülizm, bugün başta Batı Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere, dünyanın birçok 
ülkesinde liberal demokratik pratikleri tehdit etmektedir. Özellikle zenofobi, göçmen düşmanlığı ve küresel 
çapta gerçekleşen ekonomik krizlerden güç alan popülist siyaset, günümüzde ana akım partileri bile oldukça 
etkiler hale gelmiştir. Anti elitist, basit bir söyleme dayalı ve kurulu düzen karşıtı bir siyasal hareket olan 
popülizm, geniş halk kitlelerinin ilgisini hızlıca çekebilmekte, düzen partilerinin yapamadığını yapabilecek 
basiret ve iradeye sahip olduğunu iddia etmektedir. Özellikle birçok Batı ve Doğu Avrupa ülkesinde popülist 
hareketler ya iktidar ya da muhalefet olabilecek kadar başarıya ulaşırken Amerika Birleşik Devletleri de bahsi 
geçen bu popülizm furyasından nasibini almıştır. Önceki dönem Amerika Birleşik Devletleri başkanı olan 
Donald Trump, her ne kadar bu ülkedeki popülist siyasetin en önemli figürü olarak görülse de Trump’ın 
başkanlığına yol açacak ideolojik altyapı ve eylemlerin adresi Çay Partisi hareketidir. Çay Partisi Hareketi, 
1773 yılında “temsil olmadan vergilendirme de yok” anlayışıyla hareket eden bir grup Amerikalının eylemi 
sonucu Amerikan Bağımsızlık Hareketini de etkileyen ve günümüzde bu tarihsel hadiseyi de referans alarak 
popülist söylemlere sahip, liberal/muhafazakâr ve aşırı sağ politikaları benimseyen bir sentez harekettir. Bu 
çalışmada, Amerika Birleşik Devletlerindeki popülist siyasetin en önemli aktörlerinden biri olarak görülen Çay 
Partisi’nin tarihsel kökenleri, politikaları ve siyasal yelpazedeki yeri incelenmiştir. Ayrıca çalışma Çay Partisi 
hareketini, Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki önemini popülist söylem ve politikalar ile 
ilişkilendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çay Partisi, Aşırı Sağ, ABD Siyaseti. 

 

ABSTRACT 

As a political movement, populism threatens liberal democratic practices in many countries of the world, 
especially in Western Europe and North America. Populist politics, especially powered by xenophobia, 
hostility to immigrants and the global economic crisis, affects even the mainstream parties today. Populism, 
which is an anti-elitist, simple discourse-based and anti-establishment political movement, can quickly attract 
the attention of large masses of people. Populists claim that they have the foresight and will to do what the 
establishment parties cannot. Especially in many Western and Eastern European countries, populist 
movements have been successful enough to be either the government or the opposition. The United States also 
got its share from this populism frenzy. Although Donald Trump, the former president of the United States, is 
seen as the most important figure of populist politics in this country, the ideological infrastructure and actions 
that will lead to Trump's presidency are the Tea Party movement. The Tea Party Movement is a synthesis 
movement that has influenced the American Independence Movement as a result of the action of a group of 
Americans who acted with the understanding of "there is no taxation without representation" in 1773, and that 
adopts liberal/conservative and far-right policies, with populist discourses, taking this historical event as a 
reference. In this study, the historical origins, policies and place of the Tea Party in the political spectrum, 
which is seen as one of the most important actors of populist politics in the United States, are examined. The 
study also links the Tea Party movement, its importance in the domestic politics of the United States, with 
populist discourse and policies. 

Keywords: Tea Party, Extreme Right, US Politics. 
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1. Giriş 

2. Sağ-Sol Kavramları ve Siyasi Yelpaze 

Gündelik hayatta sıkça rastladığımız sağ ve sol kavramları, siyasi ideoloji ve fikirlerin basit bir şekilde 
kategorize edilmesinde kullanılan ancak siyaset bilimi açısından değerlendirildiğinde “güdük” kalan bir ayrımı 
ifade etmektedir. Günümüzde insanların inançlarından bağlı olduğu sosyal gruplara, giyim tarzlarından 
bıraktıkları bıyık şekline kadar çok basit detayların dahi bu kategorizasyonda belirleyici unsurlar olması, sağ 
ve sol kavramlarını güdük olarak nitelememizi haklı kılmaktadır. Zaten bahsi geçen kavramlara tarihsel açıdan 
da bakıldığında, bunların derin bir felsefi ayrımla ortaya çıkmadığı ve günümüz siyasal fikirlerinin 
kategorizasyonunda yetersiz kaldığı görülecektir. “Sağ ve sol kavramlarının siyasal alanda ilk kez ortaya çıkışı, 
her ne kadar sosyalist düşünce ve yazının temelleri bazı Antik Yunan düşünürlerine ve Thomas More’a kadar 
dayandırılabilse de, daha çok 1789 Fransız Devrimi sonrasında Kurucu Meclis’in yapısından 
kaynaklanmaktadır”1. Kurucu Meclis’in ilk toplantısında gerçekleşen oturma düzeni sağ ve sol kavramlarının 
tarih sahnesine de çıkmasını sağlamıştır. “Bu mecliste, Kral 16. Louis’nin meclis kararlarını veto hakkını 
savunan ve eski rejime destek olan üyeler (Kilise mensupları, Kral ve Aristokratlar2) oturum başkanı 
Mounier’in sağında, bu imtiyazı reddederek kayıtsız şartsız millet egemenliğini savunan ve yeni rejime 
sempati duyanlar ise solunda yer almıştır”3. Benzeri oturuş şekli meclisin daha sonraki oturumlarında da devam 
edince sağ ve sol zamanla kavramsallaşmış; “böylelikle sağ, muhafazakâr ve monarşiden yana; sol ise devrimci 
ve eşitlikçi değerlerle anılmaya başlamıştır”4. Buradan da anlaşılacağı üzere sağ daha çok mevcut düzeni 
koruyan, geçmişe özlemle bakan, eşitlik fikrine çok sıcak bakmayan bir anlayışı temsil ederken; sol ise 
devrimci karaktere sahip, yenilikçi, eşitliğe ve özgürlüğe inanan bir anlayışı temsil etmektedir. 

Özellikle aydınlanmadan sonra çağdaş siyasal akımların da ortaya çıkmasıyla birlikte sağ ve sol kavramları, 
siyasi fikirlerin kategorize edilmesinde yetersiz kalmış ve bu siyasal akımların sağ ya da sol fikir yakınlığı 
ölçüsünde doğrusal bir çizgiyle ilk siyasi yelpaze modeli de ortaya çıkmıştır. Bu modele göre, “çizginin 
ortasında merkez noktası bulunmakta ve siyasi ideolojiler, teoriler, partiler bu noktanın sağında veya solunda 
merkeze olan uzaklıklarına göre sıralanmaktadır”5. Bu doğrusal siyasi yelpazenin sağında sırasıyla merkez 
sağ, liberalizm, muhafazakârlık ve en uçta faşizm gibi siyasi ideolojiler bulunmaktadır. Buna karşın siyasi 
yelpazenin solunda merkez sol, sosyal demokrasi, demokratik sosyalizm, sosyalizm ve anarşizm yer 
almaktadır. 

Ancak daha önce de altı çizildiği üzere doğrusal bir düzlem üzerinde tarif edilen siyasi yelpaze günümüz siyasi 
ideolojilerin, teorilerin ve partilerin konumlandırılmasında yetersiz kalmaktadır. Bunun başlıca sebepleri 
arasında 1930’lardan 1970’lere kadar sosyal devlet anlayışının neredeyse bütün siyasi ideolojilerde, teorilerde 
ve bu görüşleri paylaşan siyasi partilerde karşılık görmesi ve netice olarak bahsi geçen ideolojilerin, teorilerin 
ve görüşlerin kendisini o dönemin paradigmasına göre konumlandırmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç 
olarak ise siyasi ideolojiler, kendi aralarında çeşitli ayrımlara tabi tutulmuş ve iç içe geçmiş ya da fraksiyonlara 
bölünmüştür. Liberalizmde yaşanan değişim, bunun en bariz ve en çarpıcı örneğini yansıtmaktadır. Klasik 
liberalizmin temel ilkeleri olan bireycilik, özgürlük (negatif özgürlük), doğal düzen/kendiliğinden düzen, 
serbest piyasa ekonomisi, liberal devlet ve liberal demokrasi6 gibi unsurların önem sıralarına göre 
sınıflandırılması ve birey- toplum ve devlete olan bakış açılarında meydana gelen çeşitli değişimler liberalizm 
ideolojisinin içinde Amerikan liberalizmi (sosyal liberalizm), klasik liberalizm, minarkizm ve anarko-
kapitalizm gibi fraksiyonların doğmasına neden olmuştur7. Benzer durumları sosyalizm, muhafazakarlık gibi 
ideolojilerde de görmemek mümkündür.  

Siyasi ideolojilerin ve teorilerin kendi içinde dahi farklılık barındırıp fraksiyonlara bölünmesi, farklı 
ideolojilerin birbirleriyle yakınlaşması (anarşizm ve anarko-kapitalizm örneğinde olduğu gibi) doğrusal (liner) 
siyasi yelpazenin “sağ ve sol”a dayalı ayrımını geçersiz kılmıştır. Bunun alternatifi olan at nalı tayfı ve iki 

 
1Örmeci, Ozan. “Sağ-Sol Kavramları ve Yenilikçilik Üzerine”, Uluslararası Politika Akademisi, http://politikaakademisi.org/2016/02/11/sag-sol-
kavramlari-ve-yenilikcilik-uzerine/ (Erişim Tarihi:09.04.2022) 
2 Jost, John T., “Elective Affinities: On the Psychological Bases of Left-Right Differences” Psychological Inquiry, 20:2, p.130 
3 Ozan Örmeci, “Sağ-Sol…”. 
4 Türk, H. Bahadır. “İdeolojiler”, Mümtaz’er Türköne (Ed.), Siyaset, Lotus Yayınları (İkinci Baskı), Ankara, 2005, s. 136. 
5 Atilla Yayla, Demokrasiyi Koruma Kılavuzu, Liberte Yayınları, Ankara, 2011, s.1. 
6 Bkz: Halis Çetin, “Liberalizmin Temel İlkeleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, s.219-235. 
7 Bkz: Cennet Uslu, “Robert Nozick: Anarko-Kapitalizme Karşı Minarkizm”, Özgür Toplumun Değerleri, 
http://www.ozgurtoplumundegerleri.com/res/Cennet_Uslu_Anarko_Kapitalizme_karsi_Minarkizm.pdf (Erişim Tarihi: 09.04.2022). Bu konuda ayrıca 
bakınız: Atilla Yayla, Hangi Liberalizm?, Liberte Yayınları, Ankara, 2013. 
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boyutlu tayf8 modelleri ise benzer şekilde ideolojilerin ve siyasi partilerin siyasi yelpazede tam olarak 
konumlandırılmasına olanak vermemiştir. Sağ ve sol kavramlarının ortaya çıkmasının ardından bu kavramlara 
göre konumlandırılan siyasi ideoloji, teori ve felsefelerin temsilcileri durumundaki siyasi partilerin de bahsi 
geçen siyasi yelpaze modellerinde konumlandırılması günümüzde daha da olanaksız hale gelmiştir. Bu 
çalışmanın ilerleyen satırlarında ele alınacak olan Çay Partisi Hareketi, bu açıdan çarpıcı bir örnektir. Ancak 
öncesinde siyasi yelpazeyi şekillendiren siyasi ideoloji ve teorilerin uygulayıcısı durumunda olan siyasi 
partilerin incelenmesi, çalışmamızın daha derinlemesine ve daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 

 

3. Siyasi Partiler: Kökleri, İşlevleri ve Parti Sistemleri 

3.1.  Kökleri 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, siyasi partilerin kökeni konusunda çeşitli kaynakların farklı bilgiler 
içerdiği görülecektir. Bazı yazarların, siyasi partilerin ortaya çıkışını çok gerilere götürdüğü (Antik Yunan’da 
ilk demokrasi deneyimleri ve Roma İmparatorluğu örnekleri9) bilinse de “siyasi partiler ve parti sistemleri esas 
olarak 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılda Kuzey Amerika’da ve Batı Avrupa’daki yaşanan gelişmelerin 
ürünleridir”10. Duverger’e göre gerçek siyasi partiler ortaya çıkalı yüz yıl bile olmamıştır. “1850’de dünyanın 
(Amerika dışında) hiç bir ülkesi, kelimenin bugünkü anlamında siyasal partileri tanımıyordu. Buralarda fikir 
akımları, halk kulüpleri, felsefi dernekler ve parlamento grupları vardı; fakat gerçek siyasi partiler yoktu”11. 
1950’lerde ise partiler, uygar ulusların çoğunda faaliyet gösterir duruma gelmiş; bunun yanı sıra diğer uluslar 
ise uygar toplumları taklit ederek siyasi parti kültürü inşa etmeye başlamıştır. 

Çok eski bir tarihe dayanmayan siyasi partilerin en dikkat çekici özellikleri arasında kuruldukları dönemdeki 
anlayış ve onu ortaya çıkaran sebeplerin, bu partilerin geleceğini şekillendirmesi ve kuruluşundaki etkinin 
altında kalması gösterilebilir. Başka bir deyişle, “her parti bugün, yaşadığı tarihsel sürecin izlerini taşımaktadır. 
Mesela İngiliz İşçi Partisi ile Fransız Sosyalist Partisi arasında, bugün de devam eden farklılığı, bu tarihe 
eğilmeden anlayamayız”12. 

Siyasi partilerin ortaya çıkışlarını parlamento gruplarının ve seçim komitelerinin doğuşuna bağlayan Duverger, 
bunun yanı sıra, parlamento gruplarının yaratılması ve sonrasında seçim komitelerinin belirlenmesiyle 
meydana gelen partileri “seçimlerde ve parlamentoda doğan partiler” olarak isimlendirmiştir. Burada grupların 
kuruluşundaki başlıca itici güç siyasi doktrin ortaklığı değil; çoğu zaman coğrafi yakınlık ya da kendi mesleğini 
savunma isteğidir. Siyasi partilerin ortaya çıkışındaki önemli unsurlardan bir diğeri kişisel çıkarların rolüdür13. 
Duverger, parlamento dışında doğan partilerin ortaya çıkışını da siyasi partilerin kökenini açıklarken alt 
başlıkta incelemiş ve bunlar daha özerk, adem-i merkeziyetçi ve daha yöresel olarak tanımlamıştır14. Başka bir 
deyişle Duverger, “Siyasi Partiler” isimli eserinde çeşitli yapısal özelliklerini göz önünde bulundurarak 
partileri birçok tasnife tabi tutmaktadır. Örneğin “yapının dolaysız ve dolaylı oluşuna göre komite, ocak, hücre 
ve milis partileri; parti içi iktidarın toplanış yerlerine göre merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi partiler; üyelik 
kavramına göre kadro ve kütle partileri; partiye katılışın niteliğine göre totaliter ve sınırlı partiler vb.”15 
tasnifler, bunlardan bir kaçıdır. 

 

3.2. İşlevleri 

Siyasi partilerin ortaya çıkışı kadar önem arz eden bir diğer konu da siyasi partilerin işlevleridir. Genel olarak 
siyasi partilerin kuruluş amaçlarına bakıldığında, işlevlerinin de ne olduğunu anlayabilmek mümkündür. Bu 
açıdan her siyasi parti bazı ortak ve farklı işlevlere sahiptir diyebiliriz. Kısacası siyasi partilerin işlevleri, her 
birinin kuruluş gayesine göre farklılık gösterebilir. “Partilerin yerine getirdiği işlevlerden bazıları, siyasi 

 
8 Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, Adres Yayınları, Ankara, 2008, s.34-35. 
9 Leslie Lipson, Demokratik Uygarlık, Çeviren: Haldun Gülalp, Türker Alkan, Türkiye İş Bankası Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 1986, s.263. 
10 Sabri Sayarı, Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, s.125. 
11 Maurice Duverger, Siyasi Partiler, Çeviren: Ergun Özbudun, Bilgi Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 1974, s.15. 
12 Mümtaz’er Türköne, Siyaset, Lotus Yayınları  (İkinci Baskı), Ankara, 2005, s.256. 
13 Bkz: Maurice Duverger, age, s.18. 
14 Bkz: Maurice Duverger, age,s.23-31. 
15 Ergun Özbudun, M. Duverger’in Siyasal Partiler’i ve Siyasal Partilerin İncelenmesinde Bazı Metodolojik Problemler, 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/338/3468.pdf (Erişim Tarihi: 09.04.2022). 
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sitemin işleyişi açısından kritik öneme sahip olmalarının yanı sıra başka bazı işlevlerse daha az önemde 
olabilir. Partilerin en önemli işlevleri arasında siyasal sistemdeki çeşitli mevkilere bireylerin yerleştirilmesi ve 
yönetişim, toplumsal çıkarların dile getirilmesi ve birleştirilmesi, siyasal katılım ve siyasi iletişim”16dir. 
Burada bahsi geçen “çeşitli mevkilere bireylerin yerleştirilmesi”, temsil açısından büyük önem taşımaktadır. 
Zira temsili demokrasilerde, temsili kurumlaştıran siyasi partilerdir ve bu siyasi partilerin temsilcileri 
kendilerine inanan ve oy veren kişileri temsil eder. Kısacası halkı temsil eder. Yönetişim kavramı ise halkın 
temsili noktasında siyasi partilerin çeşitli paydaşları bir arayı araya getirerek toplumun geneline hitap etmesi 
ve destek görmesi açısından önem arz etmektedir. Sonuç olarak siyasi partiler, halkın isteklerini de göz önünde 
bulundurarak, kendi içlerinde uyguladıkları aday gösterme ve seçim mekanizmalarıyla temsil ve yönetişim 
işlevini yerine getirirler. Siyasi partilerin bir diğer işlevi olan toplumsal çıkarların dile getirilmesi ve 
birleştirilmesi, çeşitli kişi, grup ve kurumların siyasal sistem karşısındaki menfaatlerini bir araya getirerek 
siyasal politikalarını oluşturmasını sağlamaktadır. Bunun gerçekleşmesi için ise bahsi geçen kişi, grup ve 
kuruluşlarla sağlıklı bir iletişim sürecinin inşa edilmesi ve katılıma teşviki siyasi partiler eliyle yapılır. Bunların 
yanı sıra “örgütlenme, süreklilik, siyasi iktidarı ele geçirme gibi, çağdaş partilerin temel unsurlarını taşımayan 
oluşumları parti olarak kabul etmek mümkün değildir”17. 

Siyasi partilerin kuruluşu, meydana geliş şekilleri ve işlevlerini de göz önüne alarak kapsayıcı bir tanım 
yapmak zor olsa da literatürde çeşitli tanımlara rastlamak mümkündür. Bu tanımlardan birini yapan Berkes’e 
göre siyasi partiler, “aynı düşünce etrafında bir araya gelen insanların meydana getirdiği topluluk”18tur. Teziç’e 
göre siyasi partiler, “halkın düşünce ve inançlarının oluşmasında birer araç olan serbest kuruluşlar”19dır.  
Münci Kapani’nin tanımında siyasi partiler,  “bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek ya 
da paylaşmak amacını güden, sürekli bir örgüte sahip kuruluşlar”20dır. Sartori ise siyasi partiyi, “seçimlerde 
sunulan resmi bir nitelendirici isimle tanımlanabilen ve seçimler yoluyla siyasi makamlara adaylarını 
yerleştirebilen grup”21 olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlardan da yola çıkarak genel bir tanım yapmak 
gerekirse siyasi partiler; aynı düşünce etrafından bir araya gelen insanların oluşturduğu, halkın düşünce ve 
inançlarının oluşmasında birer araç olan, seçimler yoluyla siyasi makamlara adaylar yerleştiren, devamlı bir 
örgütlenmeye sahip, seçimlerde rekabet ortamında yarışabilen, siyasi iktidarı arzulayan ve siyasi iktidar 
olamadığı zamanlarda siyasi iktidarı kontrol etmeyi amaç edinen örgütlerdir. 

 

3.3. Parti Sistemleri 

Yukarıdaki satırlarda değinilen siyasi partilerin işlevleri ve tanımlarında belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi 
açısından önem arz eden bir unsur olarak parti sistemlerinden de söz etmek gerekir. “Dünyadaki parti sistemleri 
seçimlere giren ve parlamentoda sandalye kazanan partilerin sayısı, partilerin birbirlerine göre büyüklüğü ve 
gücü, temel konulara yaklaşımlarını etkileyen ideolojik mesafeleri ve partiler arası işbirliği ve rekabetin 
hükümetin istikrarı üzerindeki etkileri bakımından birbirinden farklıdırlar”22. Bu sebepten dolayıdır ki siyaset 
bilimciler parti sistemlerini farklı şekillerde sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmalardan ilkini yapan Duverger, 
bu sınıflandırmasını partilerin sayısını esas alarak yapmış ve çoğunluk esasına dayalı seçim sistemlerini iki 
partili sistem; nisbi temsil esasına dayalı seçim sistemlerini ise çok partili sistem olarak adlandırmıştır.23 Sartori 
ise parti sistemlerinin sınıflandırılmalarında parti sayısını belirlemenin iki ölçütü vardır diyerek, bunları 
koalisyon potansiyelleri (koalisyon hükümetlerine katılma olasılıkları) ve şantaj potansiyelleri 
(muhalefetteyken iktidarı tedirgin edebilme güçleri) olarak belirtmiştir.24  

Murat Yanık ise “parti sistemleri ayrımı yapılırken sayı ölçütünün yanında partilerin kuvvet oranları, karşılıklı 
ilişkileri, sosyolojik nitelikleri, ideolojik tutum ve davranışları gibi faktörlerin hesaba katılması gerektiğini”25 
belirtiyor ve parti sistemlerini Yarışmacı Olmayan Sistemler ve Yarışmacı Sistemler başlıkları altında ele 

 
16 Sabri Sayarı, age, s.128. 
17 Murat Yanık, Türkiye’de Siyasi Partiler ve Demokrasi, Özgürlük Araştırmaları Derneği Liberal Perspektif Raporu, Sayı:5, Ocak 2016, s.4. 
18 Niyazi Berkes, Siyasi Partiler, 1946, s.2; Aktaran: Murat Yanık, Parti İçi Demokrasi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 
Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2002, s.6. 
19 Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 1996, İstanbul, s.316. 
20 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 1995, s.160. 
21 Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Cambridge University Press, New York, 1976, p.63. 
22 Sabri Sayarı, age, s.135. 
23 Bkz: Maurice Duverger, age, s.276-364. 
24 Bkz: Sabri Sayarı, age, s.135. 
25 Murat Yanık, Parti Sistemleri ve Türkiye Uygulamaları, AÜEHFD, Cilt VII, Sayı 1-2, (Haziran 2003), s.272 
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almıştır. Ona göre Yarışmacı Olmayan Sistemler, tek parti sistemleri olup partiler arasında yarışma ve iktidarın 
el değiştirmesi söz konusu değildir. Kendi içinde gerçek tek parti sistemleri (otoriter ve totaliter), karmaşık tek 
parti sistemleri (hakim parti, hegemonik parti) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek tek parti sistemlerinde 
hukuken ve fiilen sadece bir parti vardır ve bu parti dışında bir başka partinin kurulması yasaklanmıştır. Bu 
manada gerçek tek parti sistemleri tekelci, iktidar üzerinde her türlü rekabeti redderer. Bunlardan otoriter tek 
partiler katı ve kapsayıcı bir ideoljiye dayanmazken; ulusal bütünleşme, ekonomik kalkınma ve siyasal 
modernleşmeyi gerçekleştirmeyi hedefler. Totaliter tek partiler ise kapsayıcı bir ideolojiye sahip olmakla 
birlikte ideolojinin gereklerine uygun bir toplum modeli yaratmayı amaçlar. Karmaşık tek parti sistemlerinde 
ise bir ülkede birden fazla parti bulunmasına karşın fiili olarak bu partilerden biri diğerlerine üstündür. Bu 
üstünlüğün derecesine göre hakim parti sisteminde iktidar yarışında birden çok parti meşru olarak vardır ve 
az-çok eşit şartlarda faaliyet gösterirler. Ancak bunlardan biri aldığı oy ve parlamentoda sağladığı çoğunluk 
açısından diğerlerine oranla daha güçlüdür. Hegemonik parti sisteminde ise eşit şartlarda iktidar yarışından 
söz etmek mümkün değildir. Buradaki muhalefet partileri ise uydu parti olmaktan öteye gidemez. 

Yarışmacı Sistemler, partiler arası iktidar yarışması ve iktidarın el değiştirmesinin mümkün olduğu 
sistemlerdir. Bunlar da kendi içinde iki partili sistem (saf iki partili, destekli iki partili) ve çok partili sistem 
(ılımlı çok parti sistemi, aşırı çok parti sistemi) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İki partili sistemlerde, var olan 
partiler içerisinde iki büyük partinin siyasal yaşama egemen olması söz konusudur. Başka bir deyişle, iki büyük 
parti dışında diğer partilerin iktidara ağırlıklarını koyabilecekleri güçleri yoksa o ülkede iki parti sistemi vardır.  
Saf iki partili sistemin en belirleyici özelliği büyük partilerden birinin koalisyona gerek kalmaksızın tek başına 
iktidar olabilmesidir. Destekli parti sisteminde siyasal yaşama hakim olan iki büyük partinin yanına üçüncü 
bir partinin de ağırlığını koyduğu durumlar ortaya çıkabilir. Çok partili sistemlerde ikiden çok parti siyasal 
yaşamda etkindir ancak hiçbiri sürekli olarak iktidarı tek başına kullanabilecek çoğunluğa sahip değildir. 
Bunlardan ılımlı çok parti sisteminde mevcut partiler arasında derin ideolojik farklılıklar yoktur ve mevcut 
rejime olan eğilimler güçlüdür. Son olarak aşırı çok parti sisteminde ise ülkenin temel sorunları üzerindeki 
görüşler bakımından çok farklı ve birbirleriyle uyuşmayacak kadar geniş partiler yelpazesi vardır. Bu sistemde 
kutuplaşmalar sıkça görülür.26 

 

Tablo-1: Parti Sistemleri Tasnifi 

Yarışmacı Olmayan Sistemler (Tek Parti Sistemleri) Yarışmacı Sistemler (Çok Partili Sistemler) 
a) Gerçek Tek Partili Sistem 
 Otoriter Tek Parti 
 Totaliter Tek Parti 
b) Karmaşık Tek Partili Sistem  
 Hakim Parti 
 Hegemonik Parti 

a) İki Partili Sistem 
 Saf İki Partili Sistem 
 Destekli İki Partili Sistem 
b) Çok Partili Sistem 
 Saf Ilımlı Çok Parti Sistemi 
 Aşırı Çok Parti Sistemi 

 

Parti sistemlerinin dünyada en çok bilinen örneklerinden biri İngiliz parti sistemidir. İngiltere siyasi yaşamının 
iki büyük partisi olan İşçi Partisi ve Muhafazakâr Parti’nin parlamentoda hakim olmasından dolayı buradaki 
sistem iki partili sistem olarak tanımlanabilir. Ancak İngiltere siyasetinde zaman zaman bir aktör olarak ön 
plana çıkan Liberal Demokratlar, siyasi sistemin destekli iki parti sistemi olmasına da neden olabilmektedir. 
Almanya’daki siyasi parti sistemiyle İngiltere’deki arasında benzerlikler ve farklılıkların olduğunu söylemek 
mümkündür. Tıpkı İngiliz sisteminde olduğu gibi Almanya’da da Hıristiyan Demokratlar ve Sosyal 
Demokratlar hakim iki parti olarak göze çarpmaktadır. Ancak İngiltere’den farklı olarak Almanya’da hiçbir 
parti tek başına iktidarı sağlayacak çoğunluğu elde edemediği gibi Yeşiller ve Demokratik Sosyalistler’in 
parlamentoya girmesi, bu farklılaşmanın bir başka boyutunu göstermektedir. Türkiye’de ise 1923- 1945 yılları 
arasında tek parti döneminin başat unsuru olarak CHP dikkat çekmektedir. Bu dönem için zaman zaman 
otoriter, zaman zaman ise totaliter tek parti modeline örnek olduğunu söylemek mümkündür. 1946’dan itibaren 
ise çok partili yaşama geçilmiş olup, genel olarak yarışmacı çok partili sistemin bir örneği olarak 
değerlendirilebilir.27 Ancak zaman zaman karmaşık tek parti modelinin uygulandığı ve hegemonik parti 

 
26 Bu paragraf, büyük oranda “Murat Yanık, Parti Sistemleri ve Türkiye Uygulamaları, AÜEHFD, Cilt VII, Sayı 1-2, (Haziran 2003)” adlı makaleden 
derlenmiştir. 
27 Türkiye örneği çalışmamızın konusu olmadığı için detaya girilmemiştir. Ancak bu konuda derinlemesine bilgi için bkz: Hakan Mehmet Kiriş, Parti 
Sisteminde Kutuplaşma ve Türk Parti Sistemi Örneği, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 4, s.33-67. 
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sisteminin hâkim olduğu eleştirileri de ön plana çıkmaktadır.28 Parti sistemleri konusunda kendi has 
özellikleriyle bütün dünyada bilinen bir diğer örnek ABD’dir. 

 

4. ABD Parti Sistemi ve Çay Partisi Hareketi 

ABD saf iki partili sistemin en tipik örneğidir. Uygulanan çoğunluk seçim sisteminin de etkisiyle iki partili 
sistem oluşmuş ve her seçimde parlamentoda salt çoğunluğu sağlayan bir parti olmuştur. Günümüzde de 
Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki rekabete tanık olan ABD siyasetinde, yerel siyasi partilerin etkileri 
olduğu gibi ulusal siyasi hareketlerin de son yıllarda -Çay Partisi Hareketi örneğinde olduğu gibi- etkisi 
gözlemlenmektedir. Siyasi parti olmayan ancak Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Çay Partisi Hareketi; 
ideolojik duruşu, temel politikaları ve popülist söylemleriyle dikkat çekmekte ve büyük tartışmalara konu 
olmaktadır. Zira Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, bu hareketin ABD ulusal sınırları aşan bir dalga olduğunun 
da sinyallerini vermektedir. Bu açıdan çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde Çay Partisi hareketinin tarihsel 
kökenleri, ortaya çıkış sebepleri, temel politikaları ve ABD siyasetindeki yeri incelenecektir. 

 

4.1. Çay Partisi Hareketinin Tarihsel Kökenleri ve Ortaya Çıkış Sebepleri 

Çay Partisi Hareketi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı açısından sembolik bir yeri olan 1773 Boston Çay Partisi 
olayından esinlenmekte ve harekete de bu olayın ismini vermektedir. Bahsi geçen olay ise şu şekilde 
gelişmiştir. “16. yüzyılda Galli (Gallerliler), İskoçlar, İrlandalılar, Amerikalılar, Kanadalılar, Hindistan, 
Avustralya ve Afrika ile Endonezya’nın bir kısmı İngiliz egemenliğinde bulunuyordu”29. 16 ve 17. yüzyılda 
İngilizlerin koloni politikası, tıpkı Fransız ve Portekiz gibi ülkelerle aynı çizgiyi izlemiş; koloni çıkarları ana 
ülkenin çıkarlarına bağımlı kılınmıştır. 17 ve 18. yüzyıllarda ise İngilizler tarafından çıkarılan bir dizi ticaret 
yasası, kolonilerin ana ülke ekonomisiyle rekabetini önlemeye çalışmış, 1660-1763 tarihleri arasında eski 
koloni sistemini düzenleyen ticaret ve taşımacılık yasaları, kolonileri siyasal olmaktan çok, bağımlı birer birim 
olarak saymıştır”30. Bu anlayışın bir ürünü olarak 1773 yılı mayıs ayında İngiliz parlamentosunda çay kanunu 
geçmişti. “Kanunun amacı İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyasını/Şirketini borçlarından kurtarmak ve finansal 
olarak gelişmesini sağlamaktı. Kumpanyanın elinde kalmış olan (satamadığı) 8.164.656 kg çay vardı ve bu 
çayın satışı Kumpanyayı finansal güçlüklerden kurtaracaktı. İngiliz parlamentosu, Doğu Hindistan 
Kumpanyasının hiçbir vergi ödemeden bu çayların Amerikan kolonilerine sevk edilmesini öngörmüştü. Bu 
durum ise Kumpanyanın bahsi geçen çayları kolonyal tüccarlardan daha ucuza satacağı anlamına geliyordu.”31 
Bunun üzerine “16 Aralık 1973 tarihinde Kızılderili kılığına girmiş bir grup Amerikan koloni kuvvetleri, 
İngiltere’nin ABD üzerindeki kolonyal politikalarını ve yüksek vergileri ortadan kaldırabilmek için Boston 
Limanı’ndaki Doğu Hindistan Kumpanyası’na ait İngiliz gemilerinde bulunan tonlarca çayı denize döktüler. 
Bu olay sırasında eylemcilerin sloganı Temsil olmadan vergilendirme de yok’tu”32. Bu olayla Amerikalılar, 
kendilerini temsil etmeyen İngiliz parlamentosunun kararına karşı tepki koyuyor ve vergi ödemeyi de 
reddediyorlardı. Bu olayın sonucunda on üç koloni topluluğu Bağımsızlık Savaşı sonrasında Fransa’nın da 
desteğini alarak 1776 yılında Amerika’nın bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Bağımsızlık savaşını başlatan bu kıvılcım, “devletin ekonomi üzerindeki kontrolüne ve piyasa dengesini 
bozacak her türlü vergiye karşı Amerikan muhafazakâr/liberal hareketini tanımlayan bir benzetme olarak 
kullanılagelmiştir”33. Böylece, Amerikan muhafazakârlığı; güçlü dış politikayı savunan, iç politikada 
müdahaleciliğe karşı duran ve piyasa ekonomisini destekleyen bir anlayış üzerine kurulmuş ve yüzyıllar 
boyunca Amerikan iç siyasetini belirleyen iki siyasi akımdan biri olarak günümüzde de Amerikan halkı 
tarafından karşılık bulmaya devam etmiştir.  

Geçtiğimiz 10 yılda ABD’nin gündeminde önemli bir yer tutan Çay Partisi Hareketi, 24 Ocak 2009’da Young 
Americans for Liberty isimli gençlik örgütünün başkanı Trevor Leach’in New York’taki obezite vergilerini 

 
28 Bkz: Ümit Özdağ, İkinci Tek Parti Dönemi: AKP’nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi, Kripto Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2011. 
29 James M. Volo, The Boston Tea Party: The Foundations of Revolution, Praeger Press, 2012 ,p.6. 
30 Muzaffer Sencer, İnsan Hakları Açısından Amerikan Devrimi, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 9, s.88. 
31 Cory Gunderson, American Moments: The Boston Tea Party, ABDO Publishing, Minnesota, 2004, p.26. 
32 Evren Altınkaş, Murat Necip Arman, Amerika Birleşik Devletleri’nde Popülist Yeni Sağ: Çay Partisi Hareketi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, s.52-53 
33 Evren Altınkaş, Murat Necip Arman, age, s.53. 
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protesto etmek amacıyla düzenlediği bir çay partisi protestosuyla ortaya çıkmıştır. Bu protestoya katılanların 
bir kısmı, 18. yüzyılda Boston’da İngiliz çaylarını denize döken Amerikalıları andıran kıyafetler giymişti. Çay 
Partisi Hareketi, bu eylemle 1773 yılında gerçekleşen olayı referans aldığını34 (bir manada) deklare etmiş ve 
politikalarına bu anlayış çerçevesinde şekillendirmiştir. 

 

4.2. Çay Partisinin Temel Politikaları 

Obama yönetimi altında eski dönemlere nazaran dünyanın süper gücü olmaktan uzaklaşan Amerika, 
muhafazakârların ve de özellikle aşırı sağ cenahın tepkisini çekmekte, öte yandan sosyal politikaları nedeniyle 
birtakım çevreler tarafından eleştirilere maruz kalmaktadır. “Muhafazakâr kesimin Obama’ya yönelttiği 
eleştiri ve suçlamalara bakıldığında sağlık reformu çıkarması, kendine yakın yargıçlar ataması, piyasaya devlet 
müdahalesinden yana olması, refahı halk arasında devlet eliyle yeniden dağıtmaya çalışması ve bireysel 
silahlanmaya karşı duruşu gibi gerçeklerle alakası olan ya da olmayan pek çok husus dikkat çekmektedir ve 
bu söylemler Amerikan siyasetinde çok ciddi ve derin bir kutuplaşmayı da beraberinde getirmektedir”35. 

Bu derin kutuplaşmanın önemli bir aktörü olan ve son otuz yılda Amerikan siyaseti üzerinde ciddi bir etkiye 
sahip olan muhafazakâr söylemin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden olan Çay Partisi Hareketi, “genel 
hatlarıyla bakıldığında; Obama’nın Müslüman ülkelere –Bush yönetimine oranla çok daha güçlü- bir temas 
halinde olmasına karşı tepkici bir tutum sergileyen; kaçak göçmenlere karşı alınan önlemlerin daha sıkı 
olmasını talep eden; eşcinsellerin evlenme haklarının olmadığını, hatta eşcinsellerin toplum içinde bir politik 
güce sahip olmalarının kabul edilemez olduğunu düşünen ve çoğunlukla Protestan beyazlardan oluşan bir 
gruptur”36. Başka bir deyişle Çay Partisi Hareketi vergilerin düşürülmesi, devletin küçültülmesi gibi klasik 
liberal taleplerin yanı sıra; kürtaj karşıtlarının, bireysel silahlanma hakkı savunucularının, göçmen 
karşıtlarının, sağlık reformu karşıtlarının, gay evlilik karşıtlarının katıldığı bir tür liberal-muhafazakâr sentezi 
yansıtmaktadır”37. “Hareketin çatısı altında vatansever gruplar (Patriot Movement), beyaz ırkın üstünlüğünü 
savunan ırkçılar (White Supremacists), neo-Nazi aşırıları, Başkan Obama’nın Amerikalı olmadığını inananlar 
(Birthers), teokratik dinciler ve hatta şiddete bulaşmış diğer aşırı sağ gruplar”38 olsa da, Hareket ırkçı 
söylemleri açık açık kullanmaktan çekinmekte; bunun yerine değerler ve ekonomi üzerinden dile getirdiği 
eleştirilerle kendisine kitlelerin desteğini sağlamaktadır. 

Çay Partisi Hareketi’nin resmî web sitesinde, partinin olmazsa olmazları 15 maddede sıralanmıştır.39 Bu 
maddelerden bazıları şu şekildedir: 

 Yasadışı olarak gelen yabancılar geri gönderilmelidir. 

 İç istihdam zaruridir. 

 Güçlü bir ordu şarttır. 

 Yönetenler, devlet yönetiminde özel çıkarlara son vermelidir. 

 Silahlanma kutsaldır. 

 Hükümet/devlet minimize edilmelidir. 

 Milli bütçede denge sağlanmalıdır. 

 Bütçe açıkları son bulmalıdır. 

 Banka kurtarmalar ve teşvikler yasal değildir. 

 Bireysel gelir vergileri azaltılmalıdır. 

 
34 Bkz: teaparty.com: http://www.teaparty.org/about-us/ (Erişim Tarihi: 10.04.2022). 
35 Ömer Kurtbağ, Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Çay Partisi Öncülüğünde Bir Yeniden Diriliş Mi?, Uluslararası 
Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 7, Sayı 26, 2011, s.2. 
36 Evren Altınkaş, Murat Necip Arman, age, s.55-56. 
37 Ozan Örmeci, Çay Partisi Hareketi (Tea Party Movement), http://ydemokrat.blogspot.com.tr/2010/10/cay-partisi-hareketi-tea-party-
movement.html (Erişim Tarihi:10.04.2022). 
38 Ömer Kurtbağ, age, s.6 
39 Bkz: http://www.teaparty.org/about-us/ (Erişim Tarihi: 10.04.2022). 
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 İş geliri vergileri kısılmalıdır. 

 Siyasi ofisler ortalama vatandaşlar için uygun hale getirilmelidir. (Siyasal seçkinlerin olduğu bir sınıfın 
yaratılması eleştiriliyor) 

 Kullanışsız hükümet politikalarına son verilmelidir. 

 Anadil olarak İngilizce elzemdir. 

 Geleneksel aile değerleri teşvik edilmelidir. 

Görüldüğü üzere Çay Partisi Hareketi’nin olmazsa olmazları milliyetçi, liberal ve muhafazakâr söylemleri bir 
arada barındırmaktadır. Bu bakımdan hareketi, çalışmanın birinci bölümünde bahsi geçen siyasi yelpaze 
modellerinden birinde konumlandırmak neredeyse imkânsızdır. Zira, hareket bir yandan hükümetin minimize 
edilmesi, vergilerin düşürülmesi, piyasaya müdahale edilmemesi, silahlanma serbestisi gibi liberal ve hatta 
liberteryen politikaları savunurken; öte yandan eşcinsel evliliklerine karşı çıkmak, xenophobia (yabancı 
düşmanlığı), kürtaj karşıtlığı gibi muhafazakâr ve milliyetçi söylemleri dile getirmektedir. Partinin öne çıkan 
isimlerinden Mark Williams’ın “Müslümanların Allah’ı, teröristlerin maymun tanrısıdır”40 sözü ise, partinin 
ırkçı tavırlarının zaman zaman dışa vurulmasının bir ürünü olarak dikkat çekmektedir. 

 

4.3. Çay Partisi Hareketi ve Amerikan Siyasetinde Yeri 

Daha önce de vurgulandığı üzere ABD parti sistemi, çoğunluk seçim sistemine dayalı, saf iki partili sistemin 
bilinen en tipik örneğidir. Parti sisteminin bu şekilde olması, iki büyük parti olan Cumhuriyetçiler ve 
Demokratların, ABD siyasetinde 1860 yılından beri hâkim iki aktör olmasını sağlamıştır. “Aynı iki partinin 
sürekli olarak ulusal seçim politika ortamını tekelinde tutması hem siyasi sistemin yapısal özelliklerini hem 
Amerikan siyasi partilerinin özelliklerini yansıtmaktadır”41. Bu sistemde küçük olan üçüncü parti adayları 
dezavantajlı durumdadır. Çünkü seçim sistemi finansal kaynakları küçük olan ve halk tarafından fazla 
desteklenmeyen partilerin kazanma şansını ortadan kaldırmaktadır. 

ABD’nin iki önemli kurumsal partisinden biri olan Demokratlar, büyük oranda refah devleti uygulamalarını 
savunan, zaman zaman piyasaya müdahaleyi meşru gören ve siyasi yelpazenin sol tarafında konumlanabilecek 
politikaları savunan fikirleriyle dikkat çekmektedir. Michigan Üniversitesi Siyasal Bilimler Merkezi’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre42 en kuvvetli Demokrat destekçileri Afrikalı Amerikalılardır ve bunların ezici 
çoğunluğu Demokratlara oy verir. Bunun yanı sıra demokratlara oy veren diğer gruplar; düşük gelirliler, 
sendika mensubu aileler, boşanmış insanlar ve göçmenlerdir. Öte yandan Cumhuriyetçilerin destekçileri 
arasında ise orta sınıf beyazlar, kilise mensupları ve dindar olarak nitelendirilen çevreler dikkat çekmektedir. 
“Sonuç olarak, Cumhuriyetçi parti dindar ve kültürel muhafazakârların, iş adamlarının, Güney bölgelerin, 
coğrafi açıdan dağlık kesimde yaşayan insanların, Orta Batı Amerika’nın, kırsal alanların ve dış banliyölerin 
partisi olarak düşünülebilir. Buna karşılık Demokrat Parti azınlıkların, laiklerin, sosyal liberallerin, sendikacı 
ailelerin, büyük şehrin küçük gelirli kesiminin, Doğu ve Batı kıyılarının partisidir43. 

Bu görüntü içinde Çay Partisi Hareketi’nin daha çok Cumhuriyetçilerle yakın olduğu bilinmektedir. Bunun en 
bariz örneği Alaska eski valisi olan Sarah Palin’in 2008 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan 
yardımcı adayı seçilebilmek için istifa etmesi gösterilebilir. Seçmen kitlesinin daha çok Cumhuriyetçilere 
yakın olması, Çay Partisi Hareketi’nin hiçbir seçime kendi adıyla girmemesinin nedenlerinden biridir ve bu 
partinin adayları, Cumhuriyetçi Parti adına yapılan ön seçimlerde büyük halk desteği alarak Cumhuriyetçi Parti 
adayı olabilmektedirler”44. Ancak partinin örtülü de olsa aşırı sağcı ve ırkçı söylemleri, Bush dönemini 
hatırlatan dış politika önerileri45 Cumhuriyetçilerin Çay Partisi Hareketine tereddütle bakmasına neden 
olmakta ve zaman zaman rahatsızlık hissi uyandırmaktadır. Bu bakımdan Çay Partisi Hareketi’nin popülist 

 
40 Bkz: http://www.nydailynews.com/new-york/tea-party-leader-mark-williams-muslims-worship-monkey-god-blasts-ground-zero-mosque-article-
1.446043 (Erişim Tarihi: 10.04.2022) 
41 John F. Bibby, ABD’de Siyasi Partiler, s.4, http://usa.usembassy.de/etexts/turkish/ElectionsTurkish.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2022) 
42 Bkz: Paul Malamud, Thomas Mann ile 2004 Seçim Kampanyası Hakkında Söyleşi, s.21, http://usa.usembassy.de/etexts/turkish/ElectionsTurkish.pdf 
(Erişim Tarihi: 10.04.2022) 
43 Paul Malamud, age, s.21 
44 İdris Kardaş, ABD Çay Partisi, Küresel Sorunlar Platformu Raporu, s.3 
45 Bkz: Ömer Kurtbağ, age 
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söylemleri ve politikaları Demokratlardan çok Cumhuriyetçiler için önemli bir tehlike ve tehdit olarak 
düşünülebilir. Zira sistem gereği üçüncü bir parti kurulmasının çok zor olduğu ABD’de, Çay Partisi Hareketi 
yakın dönemde partileşemeyecek ve Cumhuriyetçiler arasında daha kalabalık bir grup haline gelebilecektir. 

“Çay Partisi Hareketi, ABD siyasetine etkilerinin yanı sıra, Avrupa’da başlayan ekonomik krizle beraber 
adından söz ettiren bir hareket olmaya başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ekonomik 
daralmanın yaşandığı ülkelerin genelinde işbaşına gelen sağcı hükümetler Avrupa’da artmaya başlarken, Çay 
Partisi takipçileri iletişimin bu kadar yoğun yaşandığı günümüzde kendini Avrupa’da hissettirmeye 
başlamıştır. Başta İspanya ve İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Çay Partisi adında oluşumlar hız 
kazanmaya başlamıştır”46. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde yaşanan ekonomik krizler ve özellikle Suriye iç 
savaşı sonrası göç akımlarına maruz kalan AB ülkelerinde aşırı sağcı politikalar yükselişe geçerken, Çay Partisi 
de günden güne güçlenmekte ve toplumda karşılık bulmaktadır. 

Obama yıllarında çok güçlü olan, Cumhuriyetçi Parti siyasetini karıştıran ve Marco Rubio ve Ted Cruz gibi 
yıldızları yaratan Çay Partisi, 2016'da Trump hareketi tarafından püskürtülmüş ve kapanmıştır. Donald 
Trump’a ideolojik yakınlığı bilinen Çay Partisi, iç siyasi çekişmeler sonucu varlığı ortadan kalkmıştır ancak 
bu partinin ideolojik görüşleri gerek Trump döneminde gerekse günümüzde ABD toplumunda önemli bir 
karşılık bulmuştur. 

 

 

SONUÇ 

Çay Partisi Hareketi milliyetçi, liberal ve muhafazakâr söylemleri bir arada barındıran; Obama’nın dış 
politikasına karşı çıkan; vergilerin düşürülmesi, devletin küçültülmesi gibi klasik liberal talepleri savunan; 
kürtaj karşıtlarının, bireysel silahlanma hakkı savunucularının, göçmen karşıtlarının, sağlık reformu 
karşıtlarının ve azınlık politikasına karşı olanların desteklediği aşırı sağcı, liberal/muhafazakâr bir sentezin 
temsilcisi olarak görünmektedir. Amerikan parti sistemi gereği, parti olarak seçimlere giremeyen hareket 
günümüze kadar daha çok Cumhuriyetçi Parti’den çıkardığı adaylarla dikkat çekmiş ve partide zaman zaman 
huzursuzluklara da neden olmuştur. Yakın zamanda gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerinde Trump’a 
destek vereceğini açıklayan Çay Partisi Hareketi’nin fikirleri; hem liberal, hem muhafazakâr hem de zaman 
zaman ırkçı öğeler taşıdığından ve bu karmaşıklığın politikalara da yansımasından dolayı siyasi yelpazede bu 
hareketi konumlandırmanın bir hayli zor olduğunu söylemek mümkündür. Öte yandan Çay Partisi hareketi 
günümüzde parti örgütü olarak varlığını devam ettirememiş olsa da fikri düzeyde ABD toplumunda karşılık 
görmektedir. 
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İRANIN NÜVƏ PROQRAMI İLƏ BAĞLI DAXİLİ VƏ BEYNƏLXALQ TƏSİRLƏR 

DOMESTIC AND INTERNATIONAL IMPLICATIONS OF IRAN'S NUCLEAR PROGRAM 

ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЯДЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИРАНА 

 

Nərgiz CARÇIYEVA  

 

 

Açar sözlər: İran, İsrail, nüvə proqramı, geosiyasi təsirlər, təhlükə 

Giriş 

Hazırkı ABŞ-İran nüvə mübahisəsində toyuq oyununa bənzədilə bilən bir sıra mürəkkəb faktorlar var. Xüsusilə 
daxili siyasət mübahisəyə bir sıra yollarla təsir edə bilər və əslində daxili siyasətin hər iki dövlətin davranışına 
təsir göstərməsi ilə bağlı bir sıra paralellər vardır. Bu vacibdir, çünki “toyuq” ssenarisi diqqəti yayındıran və 
məhdudiyyətlər yaratmayan arxa oturacaq sürücüləri olmadan kifayət qədər çətin və təhlükəlidir. Bu 
vəziyyətdə daxili siyasətin İran siyasətinə təsir edə biləcəyi dörd əsas yol var: 

Birincisi “xariciləşdirmə”dir. İranda diqqəti yayındırmaq və daxili dəstəyi səfərbər etmək üçün daxili böhranı 
xaricə çevirmək meyli vardır. Girov böhranı, Salman Rüşdi fətvası və prezident Mahmud Əhmədinejadın 
təxribatçı anti-Qərb ritorikası buna yaxşı nümunədir. Onun güc balansını islahatçılardan uzaqlaşdırmaq və sərt 
xətt tərəfdarlarına yönəltmək üçün nə dərəcədə böhrana səbəb olduğu açıq sualdır. 

İkincisi, nüvə proqramı ilə bağlı qərara gəlmək mümkünsüz görünür. Bu, (əvvəllər Sadeqinin təqdimatında 
qeyd olunmuşdu) “fiefdoms” fenomeninin nəticəsi ola bilər və ya iranlıların nüvə proqramı ilə nə qədər 
irəliləmək istədiklərini bilmədikləri üçün ortaya atıla bilər. İran, şübhəsiz ki, uranı zənginləşdirmək 
qabiliyyətinə sahib olmaq istəyir, amma rejim son addımı atıb. İran nüvə silahı hazırlamaq istəyir? Bu açıq 
sual olaraq qalır və görünür, rejim daxilində fikir ayrılıqları var.  

Üçüncüsü, fraksiya siyasəti var. Xüsusilə 1980-ci illərdə fraksiya siyasəti xarici siyasətin həyata keçirilməsinə 
mühüm təsir göstərmişdir. Bu, bəlkə də o qədər də kəskin olmasa da, mövcud böhrana təsir edən bir 
fenomendir. Əvvəllər ABŞ-la danışıqlar üçün fürsət yarananda biz İranın ABŞ-la danışıb-danışmayacağı ilə 
bağlı deyil, İranda kimin danışacağı ilə bağlı sualın olduğunu görürdük. Bundan əlavə, rejim daxilində 
ləyaqətindən daha çox ideoloji etimadlarına görə irəli çəkilmiş və nüfuzlu vəzifələrdə çalışan insanlar vardır. 
Əgər İran öz ideoloji düşmənini itirsə və ideologiya ölkədə əhəmiyyətini itirsə, onlar çox şey itirəcəklər.  

Dördüncüsü, nüvə məsələsinin İranın daxili siyasətində millətçi simvol kimi əhəmiyyəti vardır. Bu, 
danışıqlarda əhəmiyyətli məhdudiyyət yaratmışdı, çünki əhalinin rejimi bəyənib- bəyənməməsindən asılı 
olmayaraq, nüvə enerjisi və onun inkişafı milli qürurun mühüm simvoluna çevrilib. ( Patrick, 2010: p. 310 ) 

Hazırda hökumət legitimlik problemi ilə üzləşdiyindən bu, onun güzəştə getmək imkanlarını məhdudlaşdırır. 
Hökumət güzəştə getsə, ictimai rəyin bu məsələ ətrafında cəmləşdiyi üçün ciddi problemlərlə üzləşə bilərlər. 
Əslində, İran rəhbərliyi hökumətin legitimliyinin simvolu kimi bu məsələni özləri qurmaqla, öz itaətkar 
mövqeyindən geri çəkilməli olsa, uğursuzluğa düçar ola bilər. Bununla belə, digər amillər – aydın qərar qəbul 
edə bilməmək, fraksiya/partizan siyasət və daxili siyasətin və ictimai rəyin təsiri – hamısı ABŞ-ın siyasətini 
məhdudlaşdırmaqda oxşar rol oynayır. ABŞ-da qərar qəbul etmə prosesinə gəldikdə, əsas qərar qəbul edənlər 
arasında fikir ayrılıqları vardır (Neo-cons xaricində). İstər qurumlar, istərsə də sadəcə şəxsiyyətlər olsun, 
amerikalıların İranla necə davranacağına qərar verə bilməməsi, İranın ABŞ-la necə davranacağına qərar verə 
bilməməsi kimi qarşılıqlı problemdir. ABŞ İran məsələsində fraksiya dinamikasını əks etdirir. 

 
 Bakı Avrasiya Universitetinin doktorantı 
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İsrailin İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlığı  

İsrailin İranla bağlı narahatlığı təkcə İranın artan hərbi imkanları və terrorçu qrup və fəaliyyətlərlə əlaqəsi 
nəticəsində ortaya çıxmayıb. İsrail həmçinin İranın ABŞ və onun regional müttəfiqləri hesabına regional güc 
tarazlığının “müqavimət” qruplarının xeyrinə dəyişməsi kimi artan İran təsirindən getdikcə narahat olmağa 
başlayıblar. Bir çox israilli analitiklər və rəsmilər İranı radikal və hegemon regional istəkləri özündə saxlayan 
inqilabi qüvvə hesab edirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin strateji qiymətləndirməsindən göründüyü kimi: “İranın 
həyata keçirdiyi regional hegemonluq strategiyası bu regionda əsas strateji təsirdir. Dörd ünsürü özündə ehtiva 
edən İran təhlükəsi – nüvə layihəsi, terrorizmə dəstək, praqmatik ərəb rejimlərini sarsıtmaq cəhdləri və 
ideoloji-teoloji təhlükəsi İsrailin xarici siyasət gündəminin əsasını təşkil edir.(Simonov, 2013). İsrail rəsmiləri 
həmçinin İranın məqsədlərini ABŞ və Qərbin təsirini sarsıdan yollarla qlobal güc balansına meydan oxumaq 
olan Əl-Qaidə kimi digər ekstremist aktorların hədəflərinə bənzəyir. Əl-Qaidədəki sünni ekstremistlərinin 
əslində şiə İranı üçün təhlükə yarada biləcəyi fikri, bir sıra Qərb qiymətləndirmələrinə görə, bütün İslam 
ekstremizmini İsrailin maraqlarına zərərli hesab edən bir çox israilli təhlükəsizlik analitikləri arasında rezonans 
doğurmur. Ekspertlərin fikrincə, İran Əl-Qaidədən yalnız taktika baxımından fərqlənir, Əl-Qaidənin ABŞ-a 
fokuslanmasının əksinə olaraq ilk növbədə İsraili hədəf alır, strateji baxımdan bu iki hərəkat bir-birinə uyğun 
gəlir. Ekspertlərin fikrincə, Birləşmiş Ştatlar “Əl-Qaidə” və İranla eyni vaxtda qarşı-qarşıya gəlməyi tələb edən 
“ikibaşlı canavar”la üz-üzədir. İsrail İrana, Əl-Qaidə kimi, təkcə sığınacaq yeri kimi baxmır. (Sobhani, 1993). 

İsrail liderləri xəbərdarlıq edirdilər ki, Misirdə Mübarəkdən sonra gələcək hökumət islamçı hökumətlə İran 
modelini davam etdirə bilər. Onlar həmçinin İranın regional qeyri-sabitlikdən istifadə edərək regional təsirini 
gücləndirəcəyindən narahatlığını ifadə ediblər və bunu xarici işlər naziri Aviqdor Liberman “Regionun 
iranlaşması” kimi adlandırıb.  Ərəb üsyanlarının İran üçün yeni problemlər yarada biləcəyi fikri İsrail siyasət 
dairələrində geniş müzakirə olunmur və qəbul edilmirdi. Əsas fikir İran və onun müttəfiqlərinin, xüsusən də 
HƏMAS-ın qarışıqlıqdan qazanacağı ilə bağlı narahatlıqdan ibarət idi. Suriyadakı iğtişaşlar İsraildə İranın 
rəddedici cəbhəsini qırmaq potensialı ilə bağlı yeni müzakirələr açsa da, Misirin Qəzzaya sərhədinin açılması 
və Fəth-Həmas barışıq razılaşmasına vasitəçilik kimi yeni siyasət xəttinin İsrailin İran tərəfindən dəstəklənən 
qüvvələrinin davamlı müqaviməti ilə bağlı narahatlığını gücləndirir. ( Roth, 2009: 250-255) 

Bir hərbi analitikin fikrincə, məsələn, Mossad-ın keçmiş rəhbəri əmin idi ki, misirlilər və səudiyyəlilər İsrailə 
kömək etmək çətin olsa belə, İrandan İsrail qədər narahatdırlar (ən azı prezident Mübarəkin devrilməsindən 
əvvəl). Keçmiş bir kəşfiyyat rəsmisi eyni şəkildə iddia etmişdi ki, Körfəz Əməkdaşlıq Şurası (KƏŞ) ölkələri 
İsraildən daha çox İran tərəfindən təhlükə hiss edə bilər və ABŞ-ın İranın nüvə silahının hazırlanmasının 
qarşısını alması lazım olduğuna dair İsrailin gözləntilərini təhlil etməlidir. İsrailli rəsmi, Körfəz ölkələrinin 
nüvə təhlükəsindən çox İranın şiə əhalisi arasında təxribat törətməsindən daha çox narahat olduğunu irəli 
sürmüşdü. Bu narahatçılıq 2011-ci ildə regionda baş verən üsyanlarla artdı və Körfəz rəhbərliyinin İrana qarşı 
mövqelərini sərtləşdirdi. Bu mənada, ekspertin fikrincə, bu yanaşma “praqmatik” ərəb hökmdarları ilə İsrail 
arasında üst-üstə düşür ki, bu da problemi təkcə İsrailə aid olmayan bir problem kimi qələmə verməyə kömək 
edir. Yenə də İsrail qorxur ki, əgər İran nüvə potensialı əldə edə bilsə, ərəblərin İrana qarşı müqaviməti 
sönəcək, çünki İranın gücü və qisas imkanları ilə bağlı qorxular artacaqdır. Belə bir nüvə gələcəyi israillilərin 
İsrail və İranın təsirinə qarşı çıxan qərbyönümlü ərəb dövlətləri arasında inkişaf edən sırf ittifaq kimi qəbul 
etdikləri şeyi sarsıdacaq. Bununla belə, belə bir anti-İran ittifaqının heç vaxt İsrailin qiymətləndirmələrinin 
göstərdiyi kimi möhkəm olmadığını və İrana böyük antipatiya bəsləyən Mürbərək kimi ərəb hökmdarlarının 
devrilməsi ilə daha da zəiflənə biləcəyini iddia etmək olar. Başqa sözlə, İranın satın alınması nüvə silahları 
vahid anti-İran koalisiyasını zəiflətmək üçün kritik amil olmaya bilər, çünki belə bir ittifaq heç vaxt İsrail 
analitiklərinin güman etdiyi qədər güclü və ya vahid olmamışdır. Üçüncü İsrail narahatlığı İran bombasının 
ABŞ-ın regional təsirində davam edən azalmanı gücləndirəcəyinə dair geniş yayılmış təsəvvürlərlə bağlıdır. 
Bir İsrail rəsmisinin fikrincə, İranın nüvə potensialına can atması günün ən mühüm beynəlxalq 
problemlərindən biridir və beləliklə də, onun nəticəsi ABŞ-ın dünyadakı mövqeyinə təsir edə bilər. Onun 
fikrincə, İranın nüvə uğurunun qlobal təsiri də ola bilər. Steven Simon, ‘Iran and Israel’, The Iran 
Premier.http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-israel. 

Başqa bir İsrail rəsmisi də eyni şəkildə İranın nüvə proqramını ABŞ-ın gücü və onun qlobal radikalizmlə 
mübarizəsi üçün lakmus sınağı kimi qələmə vermişdir. Bu ekspertin fikrincə, söhbət ümumilikdə nüvə 
silahının mövcudluğu deyil, “nüvə silahı məhz İranda olarsa, regionun necə fərqli olacağından” gedir. Bu 
qiymətləndirmədə İran nüvə silahı regional ekstremistləri əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə və ərəb 
hökumətlərinin süqutuna səbəb ola bilər. Bu fikir 2011-ci ildəki ərəb üsyanlarından əvvəl dilə gətirilərək həm 
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İsrail, həm də ABŞ üçün riskləri artırdı. Təbii ki, ABŞ-ın təsirinin azaldılması ilə bağlı narahatlıqlar, hətta 
İranın nüvə silahı potensialını inkişaf etdirməsə də, artıq geniş yayılmışdı və belə regional təsəvvürlər 2003-
cü il İraq müharibəsi və ərəb üsyanlarından sonra artmışdır. İranın nüvə silahına sahib olması bölgədə nüvə 
silahının daha da yayılmasına səbəb olma ehtimalı vardır. Mövzu ilə bağlı İsrailin demək olar ki, hər bir strateji 
qiymətləndirməsi bu perspektivi ehtiva edir, bu cür fərziyyələri şübhə altına alan yayılma tendensiyaları ilə 
bağlı araşdırmaları böyük ölçüdə rədd edir. İsrail çoxsaylı nüvə gücləri ilə regional mühitin mürəkkəbliyi 
nəzərə alınmaqla, bunu regional sabitliyə və İsrailin təhlükəsizliyinə təhdid hesab edir. 

 

İran və ABŞ: nüvə amili 

İraqdakı kobud səhvdən sonra Demokratlar Buşu tənqid etmiş və əsl təhlükə kimi İranı görürdülər. Bu cür 
ritorika vəziyyəti gərginləşdirirdi. Heç bir Amerika prezidenti zəif görünmədən və özünü müxalifət qarşısında 
aciz qoymadan geri addım ata və ya güzəştə gedə bilməzdi. İran müxtəlif səbəblərə görə (terror qruplarına 
sponsorluq etmək, İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına müdaxilə, ABŞ-ın girov böhranı və s.) düşmən hesab 
olunur. Keçmişdə baş verən hadisələrdən sonra İrana güzəştə getmək istənilən hökumətin ölkə daxilində haqq 
qazandırılması çətin proses olacaqdı. 

Bu daxili faktorların hər iki tərəfə təsir etməsi qarşılıqlı təsir effekti yaradır və vəziyyəti yalnız bir tərəfin 
problemlə mübarizə aparmasından daha da mürəkkəbləşdirir. Ən əsası, bu inamsızlıq mühitində danışıqlar 
prosesində hər iki tərəfin bir-birinə kompromisə getməsini son dərəcə çətinləşdirir. Hər iki ölkə öz yerli 
auditoriyasını eyni vaxtda razı salmalıdır ki, onlar ikitərəfli münasibətləri müəyyən səviyyədə saxlamağa 
çalışırlar. Bu, kifayət qədər acınacaqlı vəziyyət yarada bilər ki, yerli auditoriya üçün nəzərdə tutulan mesajlar 
digər ölkə tərəfindən onların real niyyətlərinin və danışıqlardakı mövqeyinin ən etibarlı göstəricisi kimi qəbul 
edilir. Məsələn, ABŞ daxili ictimai əhval-ruhiyyəni sakitləşdirməyə çalışaraq, İranla güzəştə getməyəcəyini 
iddia edərsə, iranlılar da bundan xəbərdar olacaqlar. Nəticə o olacaq ki, onsuz da ABŞ-a inanmayan İran daha 
da şübhəli yanaşma ortaya qoyacaq. Daha da pisi, bu mesajlar digər ölkədə də yerli auditoriya tərəfindən tez-
tez alınır. Bu, prosesi daha da çətinləşdirir. (Patrick, 2010: p. 310 ) 

Buna görə də daxili məhdudiyyətlər tərəflərin güzəştə getmələrini və ya hazırda möhkəmləndikləri sərt 
mövqelərdən çıxmalarını çətinləşdirir. Bu vəziyyət həm də danışıqlar prosesini daha həssas edir. Hər iki tərəfin 
sərt xətt tərəfdarları gərginliyi artıraraq danışıqları poza bilər. Məsələn, İran və ABŞ danışmağa və öz 
problemləri və şikayətləri ilə məşğul olmağa başlasalar, belə danışıqların dayandırılması üçün Əhmədinejadın 
İsrailin xəritədən silinməsi ilə bağlı daha bir çıxışı kifayət edə bilərdi. Bu, ABŞ hökumətinin danışıqları davam 
etdirməsini qeyri-mümkün edəcək. 

Nəzərə alınmalı digər amil isə hər iki aktorun bu məsələdə qətiyyətsizliyidir. Heç bir tərəfin qərar verə 
bilməməsi danışıqların qarışıq xarakter daşıması və ölkələrin bu və ya digər istiqamətə getmək niyyətində 
olub-olmadığı bəlli deyil. Nəticə etibarı ilə hər iki tərəf istənilən növ təmaslara başlamaqdan ehtiyatlanır və 
hətta bir növ diplomatik əlaqə olsa belə, hər ikisi tez geri çəkilir. Bu vəziyyətdə danışıqlar aparanların gücü də 
vacib məsələdir. Kimin kompromis danışıqları aparmaq səlahiyyəti var? Tərəflər öz vədlərini ölkə daxilində 
dəstəkləyə biləcəklərmi? Onlar həqiqətən buna nail ola biləcəklərmi? Aydındır ki, qeyri-rəsmi siyasi gücün 
belə mühüm rol oynadığı İran məsələsində bunlar çətin suallardır. Bununla belə, demokratik proseslərə və 
hökumətdə müntəzəm dəyişikliklərə görə Amerika tərəfi üçün də vacib suallardır. (Israel and Iran, 2011) 

Təbii ki, daxili siyasət bu böhranın bütün mahiyyətini əks etdirmir. Hər iki tərəfin həll etməli olduqları bir sıra 
ziddiyyətli təhlükəsizlik və iqtisadi maraqları vardır. Burada diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, daxili 
siyasət vəziyyətə əlavə mürəkkəblik qatır və hər iki tərəfin ehtiyatlı, rasional seçim etmək imkanlarını 
məhdudlaşdırır. Nəhayət, nəzərə almaq lazımdır ki, daxili siyasətlə bağlı olmayan mürəkkəbləşdirici amillər 
vardır. Hər şeydən əvvəl, İranın vəziyyəti ABŞ-ın nüvə silahının yayılması ilə bağlı daha geniş siyasəti 
kontekstdə yerləşdirilməlidir.  

 

Nəticə 

Nəzərə alsaq ki, Birləşmiş Ştatlar və İran arasındakı münaqişələr İranı nüvə silahından istifadə etməyə vadar 
edə bilər - əgər bu silahları əldə etmək istəyirdisə - Birləşmiş Ştatlar etibarlı nüvə silahının qarşısının alınması 
strategiyası hazırlamalı idi. Bu, öz növbəsində İranın nüvə silahından istifadənin potensial xərclərini və 
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qazanclarını necə qəbul etdiyinə təsir etmək üçün ABŞ üçün mövcud olan müxtəlif yanaşmaları 
qiymətləndirməyi tələb edir. İranı ABŞ-ın nüvə qisası təhdidindən çəkindirəcəkmi, yoxsa adi münaqişədə 
eskalasiyanı idarə etmək və ya İranı hərbi yolla məğlub etmək qabiliyyətinə nail olmaq kimi başqa yollar 
axtarmağa ehtiyac varmı? Aydındır ki, qeyri-müəyyənliklər mövcuddur, lakin seçimlər də var və bunlar İranın 
potensial nüvə silahı əldə etməsindən əvvəl nəzərdən keçirilməlidir. 

İsrail təhlükəsizlik elitasının İranın nüvə silahı imkanları əldə etməsi ilə bağlı bir sıra aktual narahatlıqları 
vardır. Xüsusilə, İsrail liderləri nüvə silahlarının İranı və onun müttəfiqlərini cəsarətləndirəcək, İranla daha 
geniş regional uyğunlaşmaya səbəb olacaq, ABŞ-ın təsirini daha da zəiflədəcək və İsrailin fəaliyyət azadlığını 
daha da məhdudlaşdıracaq daha geniş regional ekspansiyaya səbəb ola biləcəyindən narahatdırlar. İran nüvə 
silahının İran və onun müttəfiqlərinin İsrailə qarşı daha aqressiv davranmaları üçün ört-basdır edəcəyi ilə bağlı 
ilk narahatlıq Hizbullahın timsalında ifadə edilir. Bu gün israilli analitiklər hesab edirlər ki, Hizbullah Beyrutda 
İsrailin qisas alacağından qorxduğu üçün İsrailə qarşı hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Ancaq bəzi hərbi 
analitiklərin fikrincə, əgər İran nüvə potensialına malik olsaydı, İsrail Livana qarşı sərbəst hərəkət edə 
bilməyəcək və beləliklə, Hizbullahın hərəkətlərini məhdudlaşdıra bilməyəcəkdir. İsrail həmçinin İranın İsrailin 
nüvə imkanlarına inandırıcı baxmayacağından narahatdır. Çünki İsrail hələ belə imkanlardan istifadə etməyib 
və İran İsrailin kütləvi şəkildə mülki əhaliyə tələfat vermək istəyini şübhə altına ala bilər. Əlbəttə, İsrail hələ 
də geniş və üstün konvensional imkanlara malikdir, lakin onun ordusu hətta ənənəvi silahlarda belə daha 
ehtiyatlı davranmağa ehtiyac hiss edə bilər. İsrailin hansı hərəkətlərinin nüvə eskalasiyasına gətirib 
çıxaracağına dair aydın bir məqam hələ də yoxdur.  

İkincisi, bir çox israilli analitiklər və rəsmilər hesab edir ki, İranın nüvə silahı ərəb dünyasını İranla daha sıx 
birləşməyə apara bilər. İsrailin hazırkı qiymətləndirmələri ərəblərin İrana qarşı geniş düşmənçiliyini və onun 
artan təsirindən qorxduğunu göstərir. 
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ÖZET 

Makalede, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer programına ilişkin kaygıları, İran ile ilişkilerin olası nükleer 
tehdidinin düzenlenmesindeki yönergeler ve bu konudaki çeşitli araştırmacıların görüşleri tartışılmaktadır. 
Güvenlik faktörünün her üç devlet için de önemli bir faktör olduğu düşünüldüğünde rejimlerin bu alanda 
temkinli davrandıklarını görmek mümkündür. 

Müttefiklerin İran'a karşı stratejisi, İran'ı dış politikasında daha düşünceli davranmaya ve kamuoyu desteği 
almaya teşvik ediyor. Böyle bir durumda diplomasinin önemi ön plana çıkıyor. Karşılıklı anlayış ve 
uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi alternatifi olmayan bir konu olarak önemini korumaktadır. 

Anahtar kelimeler: İran, İsrail, nükleer program, jeopolitik etkiler, tehlike 
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SUMMARY 

The article discusses the concern of Israel and the United States regarding Iran's nuclear program, the directions 
in regulating the possible nuclear threat of relations with Iran, and the opinions of various researchers on this 
matter. Considering that the security factor is an important factor for all three states, it is possible to see that 
the regimes are cautious in this issue. The allies' strategy against Iran encourages Iran, in turn, to act more 
thoughtfully in its foreign policy and to gain public support. In such a case, the importance of diplomacy comes 
to the fore. Mutual understanding and fulfillment of international obligations remain important as a non-
alternative issue. 

Keywords: Iran, Israel, nuclear program, geopolitical effects, danger 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются озабоченность Израиля и США связона ядерной программой Ирана, 
направления в регулировании возможной ядерной угрозы отношений с Ираном, а также мнения 
различных исследователей по данному вопросу. Учитывая, что фактор безопасности является важным 
фактором для всех трех государств, можно увидеть осторожность режимов в этой сфере. Стратегия 
союзников в отношении Ирана побуждает Иран, в свою очередь, действовать более обдуманно во 
внешней политике и добиваться общественной поддержки. В таком случае важность дипломатии 
выходит на первый план. Взаимопонимание и выполнение международных обязательств остаются 
важным вопросом безальтернативности. 

Ключевые слова: Иран, Израиль, ядерная программа, геополитические эффекты, опасность. 
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ÖZET 

Çağdaş siyasal ideolojilerin ilki ve en önemlileri arasında görülen liberalizm, sistematik bir fikirler bütünüdür. 
Özgürlük, bireycilik, piyasa ekonomisi, minimal devlet ve anayasal devlet gibi liberal ilke ve değerleri savunan 
liberalizm ideolojisi, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda da taraftar bulmuştur. 20. yüzyılın başında ise 
liberal görüşleri savunan Osmanlı Ahrar Fırkası (Partisi) kurulmuştur. Osmanlı Ahrar Fırkası, her ne kadar 
kurucuları arasında resmen yer almasa da Prens Sabahattin ile özdeşleşmiştir. Osmanlı Ahrar Fırkası, kendi 
döneminin siyasal iktidarını elinde bulunduran İttihat ve Terakki Fırkasına (ve Cemiyetine) karşı en sert 
muhalefeti gösteren örgütlü grup olarak dikkat çekmiştir. İttihat ve Terakki’nin tekelci, yarı gizli ve 
diktatörlüğe yol açabilecek eğilimleri olduğu iddiasını taşıyan Ahrar Partisi; düşünce özgürlüğü, basın 
özgürlüğü, haberleşme, ticaret, eğitim, seyahat, toplantı ve vicdan özgürlüklerini savunmuş, insan haklarını en 
temel değerlerin başında görmüştür. Parti programında bireycilik ve farklı unsurları kucaklayıcı bir vizyon 
dikkat çekmektedir. Ancak Osmanlı Ahrar Fırkası’nın özellikle âdem-i merkeziyetçi yaklaşımları benimsemiş 
olması, özellikle İttihat ve Terakki tarafından bir tehdit olarak görülmesine neden olmuştur. 31 Mart 
Ayaklanması sonrası, ayaklanmayla ilişkilendirilmeleri sonucunda kapatılmıştır. Türk siyasal hayatında ilk 
liberal siyasi parti hüviyetini taşıyan Osmanlı Ahrar Fırkası kısa ömrüne rağmen kendi dönemine göre farklı 
söylemlere ve Batılı bir programa sahip olması açısından önemlidir. Bu çalışmada, uzun bir ömre sahip olmasa 
da liberal bir parti programına sahip olan Osmanlı Ahrar Fırkası’nın liberalizm anlayışı incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahrar Partisi, Liberalizm, İttihat ve Terakki. 

 

ABSTRACT 

Liberalism, known among the first and most important of the contemporary political ideologies, is a systematic 
set of ideas. The ideology of liberalism, which advocates liberal principles and values such as freedom, 
individualism, market economy, minimal state and constitutional state, found supporters in the Ottoman 
Empire in the 19th century. At the beginning of the 20th century, the Ottoman Ahrar Party was established, 
which advocated liberal views. Although not officially among the founders of the Ottoman Ahrar Party, it was 
identified with Prince Sabahattin. The Ottoman Ahrar Party drew attention as the organized group that showed 
the strongest opposition to the Committee of Union and Progress (and the Society), which held the political 
power of its time. Ahrar Party, which claims that the Union and Progress had monopolistic, semi-secret 
tendencies that could lead to dictatorship; defended the freedom of thought, freedom of the press, 
communication, trade, education, travel, assembly and conscience, and saw human rights as one of the most 
basic values. Individualism and a vision embracing different elements draw attention in the party program. 
However, the fact that the Ottoman Ahrar Party especially adopted decentralized approaches caused it to be 
seen as a threat, especially by the Committee of Union and Progress. After the March 31 Uprising, it was 
closed as a result of being associated with the uprising. The Ottoman Ahrar Party, which is the first liberal 
political party in Turkish political life, is important in terms of having different discourses and a Western 
program compared to its own period, despite its short life. In this study, the liberalism understanding of the 
Ottoman Ahrar Party, which did not have a long life but had a liberal party program, will be examined. 

Keywords: Ahrar Party, Liberalism, Committee of Union and Progress. 
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GİRİŞ 

Türkiye'deki günümüz siyasal akımlarını ve siyasal partilerini anlamak için, özellikle II. Meşrutiyet öncesi ve 
sonrası siyasal olaylarını iyi analiz etmek gerekir. Tanzimat'tan başlatabileceğimiz bu süreç, özellikle Yeni 
Osmanlılar ve sonrasında Jön Türkler'in fikri yapısı ve hizipleşmeler sonucu ortaya çıkan fraksiyonlar da dahil 
olmak üzere çok sayıda siyasal olayı içermektedir. Bahsi geçen dönem sonucunda Osmanlıcılık, Türkçülük, 
milliyetçilik, muhafazakârlık ve liberalizm gibi çok sayıda siyasal akım, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kez 
örgütlü şekilde ortaya çıkmış ve bu ideolojik zaviyelerden “bu devlet nasıl kurtulur?” sorusunun cevapları 
aranmıştır. 

Osmanlı liberalizmi de bahsi geçen akımlardan biridir. Tanzimat bürokratlarının temel tezi olan Osmanlıcık 
politikası, Osmanlı liberalizmi için ilk adım olarak kabul edilebilir (Tekin ve Okutan, 2012: 62). 1839’dan 
1876 yılına kadar uzanan Tanzimat, iki dönemden oluşmaktadır. Birinci dönem, 1839’dan 1856’ya kadar olan 
süreci -Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun hüküm ve uygulamalarını- kapsar iken; ikinci dönem ise 1856 Islahat 
Fermanı’nın ilanından 1876 yılında gerçekleşen I. Meşrutiyet’e kadar olan süreyi içine almaktadır. Esasında 
birbirini tamamlayıcı nitelikte olan bu Tanzimat devri; Türk siyasi, idari, iktisadi ve içtimai hayatında topyekûn 
bir değişmeyi ve yeniden yapılanmayı ifade etmektedir (Eryılmaz, 2010: 95). 

Tanzimat Devri ve sonrasında özellikle Avrupa’ya tahsil için ya da bürokratik sebeplerle giden Osmanlı 
aydınları, burada tesis edilen ve o dönem için kusursuz sayılabilecek kadar iyi tasarlanmış olan nizamın 
arkasında en büyük güç olarak özgürlükleri ve fikir akımlarını görmüşler; dolayısıyla bundan da 
etkilenmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nda liberal fikirlerin neşvünema bulması da bu döneme denk 
gelmektedir (Çiçek ve Savaş: 2021). Liberal tezler, II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında meydana gelen özgürlük 
ortamında daha kolay örgütlenme imkânı yakalamıştır. Özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir kanadı, 
liberal tezleri yoğun şekilde savunmaktadır. Liderliğini Prens Sabahattin’in yaptığı bu grup, âdem-i 
merkeziyetçi fikirleri ile bilinmekte olup; cemiyetin merkeziyetçiliği savunan Ahmet Rıza grubuyla bir tür 
rekabet içindedir. Bahsi geçen rekabet süreci, zamanla hizipleşmeyle sonuçlanmış ve İttihat ve Terakki 
Cemiyeti kadrolarının âdem-i merkeziyetçi kanadı, cemiyetten ayrılarak liberal fikirleri savunan Osmanlı 
Ahrar Fırkası’nı kurmuşlardır. Bu çalışma, Osmanlı Ahrar Fırkası’nın liberal tezlerini konu almaktadır. 
Osmanlı Ahrar Fırkası’nın liberal tezlerinden bahsetmezden önce ise dönemin siyasal gelişmelerine 
değinilecektir. 

 

Osmanlı’da İlk Siyasi Parti Hareketinin Öncülleri: Yeni Osmanlılar 

Türk demokrasi tarihinde siyasal partilerin doğması ve gelişmesi sürecini, Tanzimat Fermanı ile başlayan 
değişim ve yenileşme hareketlerinin sonucu olarak görmek mümkündür. Hatta bu manada ilk siyasi oluşum 
ya da grubun da Yeni Osmanlılar hareketi olduğu söylenebilir. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin hangi tarihte 
kurulduğu kesin olmamakla birlikte, Ebuzziya Tevfik bu cemiyetin 1865 yılı haziran ayında Belgrat 
Ormanları’nda yapılan bir toplantıda kurulduğunu ileri sürmektedir. Ona göre cemiyetin tüzüğü, İtalyan 
Carbonari cemiyetinin ihtilalci örgütlenmesinden ilham alınarak hazırlanmıştır (Tevfik, 2019).  Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti’nin kurucuları arasında Namık Kemal, Suphi Paşazade Ayetullah Bey, Nuri Bey, Sağır 
Ahmetoğlu Mehmet Bey, Reşad Bey gibi kurucu beşlinin yanı sıra cemiyete daha sonra dahil olan Ziya Paşa, 
Mithat Paşa, Ali Suavi, Şinasi, Mustafa Fazıl Paşa gibi isimler de vardır. Cemiyet, özellikle padişahın 
etrafındaki kişilerin yanlış politikaları yüzünden ülkenin zor duruma düştüğünü, mutlak monarşinin 
sınırlandırılması gerektiğini, yönetimde alınan kararların meşveret usulüyle gerçekleştirilmesini gerektiğini 
ileri sürmektedirler.  

Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin bugünkü manada bir siyasal parti olduğunu söylemek mümkün değil. Cemiyet 
üyeleri, müşterek bir program etrafında birleşerek resmi bir örgüt kurmamışlardır. Ancak Yeni Osmanlılar, 
Tanzimatla birlikte doğan ve gelişen liberal düşüncelerin, can ve mal dokunulmazlığı ve adil vergi gibi 
haklardan hareket ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun modern bir monarşiye dönüşmesini arzulamışlardır. 
Kuran (2000: 21), cemiyetin amacını, memlekette meşrutiyeti kurmak ve genel ıslahat yapılması sağlamak 
şeklinde özetlemektedir. Cemiyetin özellikle basın yayın faaliyetleri ile ülkedeki eğitimli gençleri etkiledikleri 
ve II. Meşruiyeti gerçekleştirecek olan Jön Türklerin fikir babası oldukları bilinmektedir. Bu yönüyle 
cemiyetin, kendi döneminde liberal sayılabilecek bir düşünce yapısında olduğu ileri sürülebilir.  Nitekim 
Petrosyan (2015: 11), Yeni Osmanlıların kendilerini Osmanlı Liberalleri şeklinde adlandırdıklarından 
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bahsetmektedir. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin liberal fikirleri, daha sonraki dönemde Jön Türklere ve İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’ne miras kalmıştır. 

 

Osmanlı’da İlk Parti Hareketi: İttihat ve Terakki Cemiyeti 

İttihat ve Terakki hareketi, ikinci kuşak Jön Türklerin genel ismidir. Ana doğrultusu meşrutiyetçilik olan 
grubun çıkış noktası ise Osmanlı vatanseverliğidir. Cemiyet, birbirinden oldukça farklı karakterleri bir araya 
getirmiştir. Örneğin Rahmi Bey, Kara Kemal Bey, İsmail Hakkı Bey gibi isimlerin parti içindeki işlevleri ile 
Cavit Bey gibi liberallerin durumu birbirinden oldukça farklıydı. Bunun dışında bir de partinin askeri kanadı 
vardı ki burada da Enver ve Cemal Paşalar zaman zaman birbirleriyle rekabet eden bir hizbi temsil 
etmekteydiler (Akın, 2012: 18). 

İttihat ve Terakki’nin, 1889 yılında Askeri Tıbbiye’de kurulan ilk grubu, Osmanlı Birliği adını almıştır. Bu 
örgütün İttihat ve Terakki ismini alması, örgüt üyelerinin Paris’te Ahmet Rıza ile temas kurmasından sonra 
gerçekleşmiştir. Bahsi geçen dönemde Ahmet Rıza, Auguste Comte’un pozitivist felsefesinin etkisi altında 
olduğu bilinmektedir. Pozitivistlerin parolası olan düzen ve ilerleme, İttihat ve Terraki’ye ismini vermiştir 
(Petrosyan, 2015: 192). Örgüt tüzüğünün birinci maddesinde İttihat ve Terakki’nin amacı; “adalet, eşitlik, 
özgürlük gibi insan haklarını çiğneyen, tüm Osmanlıların ilerleme ve gelişmelerine engel olan ve vatanı 
yabancıların ellerine bırakan şimdiki hükümetin hareket şeklini değiştirmek üzere, Müslüman ve Hristiyan tüm 
yurttaşlarımı uyarmaktır” şeklinde deklare edilmiştir. İkinci maddede ise örgüt herkesin çıkarlarını savunmayı 
hedeflediğini belirtmiş ve devam etmiştir: “aramızda herhangi bir ulusa, kabileye, ırka ya da dine karşı 
kayırmacılığa yer yoktur. Örgüt üyesi, düşüncesinde özgür ve bağımsızdır; ortak çıkarlar dışında hiçbir şeye 
bağlı değildir” (Tunaya, 1988: 39).  

Tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler, İttihat ve Terakki’nin Osmanlıcılık fikrini benimsediğini ortaya 
koymaktadır. Devletin kurtuluşu için Osmanlı İmparatorluğu’nun tebaası olan Müslüman ya da gayrı 
Müslimlerin devlet nezdinde eşitliğini öngören bir yaklaşım benimseyen İttihat ve Terakki, özellikle gayrı 
Müslimlerin milliyetçilik akımından etkilenmesi ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsızlıklarını 
ilan etmesi, Araplarda da milliyetçi elitlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Türkçü söylemlere yönelmiştir. Ayrıca 
1908’de II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi sonrasında İttihat ve Terakki Fırkası, otoriterleşme eğilimi gösterdiği 
gerekçesiyle de bazı eleştirilerin hedefi olmuştur. Böyle bir siyasal iklimde liberal ilkelere dayanan 
programıyla Osmanlı Ahrar Fırkası, İttihat ve Terakki içinden çıkarak bu partiye en büyük muhalefeti yapan 
ve yine en büyük rakip haline gelen bir oluşum haline gelmiştir. 

 

Osmanlı Ahrar Fırkası’nın Doğuşu 

Osmanlı Ahrar Fırkası'nın doğuşunu 1902'de Paris'te toplanan Jön Türk Kongresinde Prens Sabahattin ve ona 
bağlı olan bir grubun Jön Türkler'le fikir ayrılıklarına kadar götürmek mümkündür. Prens Sabahattin ve 
arkadaşları önce Hürriyetperveran Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Bu cemiyet, 1906 yılında ise Teşebbüs-i Şahsi ve 
Ademi Merkeziyet Cemiyeti adını almıştır. Özgürlükçü fikirleri benimseyen ve liderliğini Prens Sabahattin’in 
yaptığı Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti, 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve 
Terakki ile yeniden birleşmiştir. 

II. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle doğan hürriyet ortamından da yararlanan Âdem-i Merkeziyetçiler, ülkeye 
geri dönüp nispeten güçlü hale de gelmişlerdir. İttihat ve Terakki'yle birleşmelerine rağmen bu grup, kendi 
fikirlerini yaymak için propagandaya başlamıştır ve bu durum da İttihat ve Terakki'nin hoşuna gitmemiştir. 
Çünkü İttihat ve Terakki ile bu grup arasında ideolojik bir farklılık söz konusudur. Bu ideolojik ayrılığın 
kaynağı, Prens Sabahattin grubunun âdem-i merkeziyetçi fikirleridir. İttihat ve Terakki, liberal fikirlere karşı 
olmamakla birlikte âdem-i merkeziyet fikrinin, Osmanlı'nın heterojen yapısına zarar vereceği ve hatta ülkeyi 
böleceği düşüncesini savunarak yönetimde merkeziyetçiliği savunuyordu. İki grup esasında 1908 Devrimi 
sonrası âdem-i merkeziyet yerine tevsi-i mezuniyet (yani yetkilerin genişletilmesi) koşuluyla bir araya 
gelmişti. Burada amaç biraz da âdem-i merkeziyetçi grubu kontrol altında tutmaktı. Ancak iki grup arasındaki 
uzlaşma kısa sürdü ve Sabahattin grubu âdem-i merkeziyetçiliği esas alan ve İttihat ve Terakkiye sert muhalefet 
yapacak olan Osmanlı Ahrar Fırkası’nı kurmuştur (Seyitdanlıoğlu, 1997: 102). 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 719 
 

Osmanlı Ahrar Fırkasını kuran liberaller genellikle Osmanlı toplumundaki zengin ve tutucu ailelere mensup 
olup, sosyal açıdan İttihatçılardan daha üst bir tabakadaydılar. Yönetimde âdem-i merkeziyetçilik ve 
geleneksel millet sisteminde olduğu gibi etnik grupların fiili özerkliğinden yanaydılar. Bu durum da Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Türk olmayan nüfusun onları desteklemesine yol açıyordu (Ahmad, 2016: 12). 

Siyasi partiler tarihimizde ve çok partili hayata geçmemizde bir ilk olarak kabul gören, liberal bir parti olan 
Osmanlı Ahrar Fırkası, 14 Eylül 1908'de Prens Sabahattin'in Paris'teki çevresinde bulunan liberal Osmanlı 
aydınları tarafından kurulmuştur. Kurucuları arasında Ahmet Fazlı, Mahir Sait, Celalettin Arif, Nurettin Ferruh 
Bey gibi isimler yer almıştır. Ahrar Fırkası'nın esasında fikir babası Prens Sabahattin olmasına rağmen, Prens 
partinin kurucuları arasında resmi olarak yer almamış ve kendisine teklif edilen başkanlığı da kabul etmemiştir 
(Tunaya, 1988: 143). Zaten Ahrar Fırkası, kısa siyasi hayatı boyunca başkanlık sorununu hiçbir zaman 
çözememiştir; bu makam hep boş kalmıştır. Başkanlık için Kâmil Paşa ve İsmail Kemal Beyler'in isimleri 
geçmiş olsa da bu kişiler de başkan seçilmemiştir; ancak herkes Prens Sabahattin'i gizli başkan olarak 
görmüştür. 

Osmanlı Ahrar Fırkası, İttihat ve Terakki'ye karşı; bu cemiyetin tekelci, yarı gizli ve diktatörlüğe yol 
açabilecek eğilimleri olduğu görüşüyle muhalefet etmiştir. Ahrar'a göre İttihat ve Terakki, Osmanlıcık 
siyasetine zarar veriyorlar ve Türkçü anlayışlarıyla Osmanlı'daki diğer unsurları yok sayıyorlardı. Bu manada 
kendilerini siyasette bir tür denge unsuru olarak görmüşlerdir (Seyitdanlıoğlu, 1997: 102). 

 

Osmanlı Ahrar Fırkası’ın Parti Programı 

Osmanlı Ahrar Fırkası'nın 1 giriş ve 25 maddeden oluşan parti programı, Avrupa'nın diğer liberal parti 
programlarının Türkçeye tercüme edilerek incelenmesi sonucunda hazırlanmıştır. Parti programını, partinin 
kurucuların Nurettin Ferruh Bey hazırlamıştır. Ayrıca bu programın hazırlanmasında Osmanlı hükümeti 
tarafından yürütülmekte olan adalet reformu için danışman olarak görevlendirilen ünlü Fransız hukukçu Leon 
Ostrorog'un katkısı söz konusu olmuştur. Ayrıca Prens Sabahattin’in de parti programının hazırlanmasında 
katkısı olduğunu belirtenler vardır (Kaluç, 2019: 84). 

Osmanlı Ahrar Fırkası'nın programı, Anglo-sakson, İngiliz gelenekçilerinden etkilenmiş, liberal prensiplere 
geniş ölçüde yer veren bir içeriğe sahiptir. Henüz giriş kısmında hürriyet kavramı tanımlanmış ve insan 
haklarına yer verilmiştir. Düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, eğitim, ticaret, haberleşme, seyahat, toplantı 
ve vicdan özgürlükleri Ahrarcılar tarafından bu programda savunulmuştur. Başka bir deyişle program, insan 
haklarını henüz o erken dönemde dahi esas almaktaydı. Programda saltanat korunmakla birlikte padişahın 
ismine hiç yer verilmemiştir. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması istenmekteydi. Meclisi Ayan (yani senato) 
üyelerinin atanmasının meclise bırakılması öngörülmekteydi. Bunun yanı sıra anayasada öngörülen 
değişikliklerle yerel yönetimlerin âdem-i merkeziyet usulüne uygun hale getirilmesi, seçimlerin tek dereceli 
olması, vergi verip verilmediğine bakılmaksızın 20 yaş üzerindeki her erkeğin oy hakkına sahip olması bu 
programın öngörüleri arasındaydı (Seyitdanlıoğlu, 1997: 103). 

 

Osmanlı Ahrar Fırkası'nın Muhalefeti ve Kapanması 

Ahrar Fırkası siyaset arenası çıktığı andan itibaren özellikle İstanbul basınından büyük bir ilgi ve destek 
görmüştür. Ahrar'ın resmi yayın organı gibi çalışan Serbesti gazetesi, Prens Sabahattin'in mali desteği ile 
Ahmet Fazlı Bey tarafından çıkarılmış; bunun yanı sıra İttihat ve Terakki karşıtı basın organlarından olan 
İkdam, Sabah, Yeni Gazete, Volkan ve Servet-i Fünun da Ahrar'ın liberal muhalefetine destek olmuştur.  

Ahrar, yeni bir parti olmasına ve yalnızca İstanbul'da teşkilatlanmasına rağmen 1909 seçimlerine İttihat ve 
Terakki karşısına çıkmış ancak tek bir mebus bile çıkaramayarak büyük bir yenilgi almıştır. Ancak İtihat ve 
Terakki ile ortak gösterdiği adaylardan Kozmidi Efendi, Konstantinidi Efendi, Zohrap Efendi ve Hallacyan 
Efendi seçilmiştir. Bir de Ankara'dan bağımsız olarak mebus seçilen Mahir Sait Bey vardır. O da sonrada 
Ahrar'a katılarak Ahrarın meclisteki vekilleri arasında girmiştir. Ahrar, meclis açıldıktan sonra muhalefeti 
kendi bünyesinde toplamaya çalışmış ve İttihatçılara karşı sert bir muhalefet sergilemiştir. Zamanla 
İttihatçılara karşı 60-70 kişilik bir grup meydana getirmiş ve hükümeti bile kontrol etmeye başlamıştır. Ancak 
31 Mart Ayaklanması'nda rol oynayan Ahrar, ayaklanmanın bastırılması sonrasında iktidarı tekrar İttihatçıların 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 720 
 

alması sonucunda kapatılmıştır. Parti kadrolarının bir kısmı tutuklanmış bir kısmı ise yurtdışına kaçmıştır 
(Seyitdanlıoğlu, 1997: 103; Kaluç, 2019: 99-101). 

 

SONUÇ 

Tanzimat dönemi ve sonrasında Türkiye’de siyasal hayatın aktörleri olabildiğince çeşitlenmiş ve dolayısıyla 
fikir akımları da Osmanlı İmparatorluğu’nda doğmaya ve yayılmamaya başlamıştır. Özellikle Avrupa’ya 
giderek buradaki kurumları, fikir akımlarını, siyasal düzeni gören genç Türkler, Osmanlı ülkesinde de benzer 
bir sosyal, ekonomik ve siyasal düzenin kurulması için mücadele vermişler. Bu mücadelenin başlangıç noktası, 
Yeni Osmanlılar’la başlamış ve Jön Türkler’le (bunların içine İttihat ve Terakki ile Osmanlı Ahrar Fırkası gibi 
grupları da dahil etmek mümkündür) devam etmiştir. Jön Türkler, temelinde meşrutiyet ve özgürlük isteyen 
ve bunun önünde en büyük engel olarak II. Abdülhamid rejimini gören dönemin en güçlü siyasal muhalefeti 
iken, bunlar esasında iki ana gruba ayrılmaktaydı.  

Bahsi geçen grubun ilki, İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir. İttihat ve Terakki; Comte pozitivizminden etkilenen, 
merkeziyetçi, Batılı değerlere göre bir sosyal ve siyasal yaşamı arzulayan, liberal ilkeleri benimseyen ve 
Osmanlıcılık akımını savunan güçlü bir gruptur. Ancak zamanla İmparatorluğa bağlı gruplardan önce gayrı 
Müslümlerin sonra da Arapların milliyetçilik akımına kapılarak bağımsızlık istemeleri, İttihat ve Terakki’yi 
Türkçülüğe zorlamıştır. İttihat ve Terakki’nin otoriter eğilimlerinden şikâyet eden, adem-i merkeziyetçiliği 
esas alan, ülkedeki farklı etnik grupların millet sistemine göre tasnif edilmesi ancak meşveret usulü ile 
yönetimde söz sahibi olmasını öngören Osmanlı liberalleri ise dönemin ikinci büyük grubudur. Bahsi geçen 
iki grup, İttihat ve Terakki Cemiyeti altında birlikte faaliyetler yürütmüş olsalar da ideolojik farklılıkları 
dolayısıyla ayrılmışlardır.  

1908 yılında gelen son ayrılık neticesinde Osmanlı liberalleri, özellikle Prens Sabahattin’in maddi ve manevi 
desteği ile Osmanlı Ahrar Fırkası’nı kurmuştur. Türk siyasal tarihinde ikinci siyasal parti olma özelliğini 
taşıyan Osmanlı Ahrar Fırkası, kendi döneminde oldukça liberal fikirleri savunan bir ideolojiye sahiptir. 
Partinin programı, dönemin Avrupa’daki liberal parti programlarından esinlenerek hazırlanmıştır. Osmanlı 
Ahrar Fırkası; düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, eğitim, ticaret, haberleşme, seyahat, toplantı ve vicdan 
özgürlüklerini henüz 1908’li yılların Osmanlı İmparatorluğu’nda savunmuştur. Âdem-i merkeziyetçiliği esasa 
alan parti, Osmanlıcık fikrine sadık kalmakla birlikte; Osmanlıcılığı İttihat ve Terakki’den farklı 
yorumlamaktadır. 1909 seçimlerinde, seçime girdiği İstanbul’da hüsrana uğrayan parti kısa bir sürede 
toparlanarak güçlü bir muhalefet haline gelmiştir. Ancak 31 Mart Vakası’na karıştığı gerekçesiyle partinin 
lider kadroları ceza almış ve parti de kısa ömrünü tamamlayarak kapatılmıştır. Liberal değerleri savunan 
Osmanlı Ahrar Fırkası’nın kapatılması sonrasında ise muhalefetsiz kalan İttihat ve Terakki’nin otoriter 
eğilimleri daha da güçlenmiştir. 
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ÖZET 

Yabancı dil öğrenme sürecinde hedef dil ve ana dili arasındaki farklılıklar, öğrenme sürecine etki 
edebilmektedir. Morfolojik, fonetik, semantik farklılıklar bu etkiye neden olabildiği gibi kültürel farklılıklar 
da hedef dil ve ana dili arasında bir öğrenme değişkeni olabilmektedir. Çok dilliliğin doğal sonuçlarından biri 
olarak kabul edilen kod karıştırma, söz konusu değişkenlerin sonucunda ortaya çıkan unsurlardandır. Bu 
çalışmada kod karıştırma kavramı, Türkçe – Rusça dil çifti üzerinden ele alınmış, çalışmanın ana problemi 
“Türkçe konuşuru olan Rusların kod karıştırmaya başvurma durumları nedir?” olarak belirlenmiştir. Nitel 
araştırma türlerinden biri olan etnografik araştırma niteliğindeki araştırmanın çalışma grubunu Ankara’da 
ikamet eden, B2 ve üzeri düzeyde Türkçe bilgisine sahip, ana dili Rusça olan 20 katılımcı oluşturmaktadır. 
Veriler, katılımcılardan yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda yapılan birebir görüşmelerle 
alınmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler, MAXQDA Pro programı aracılığıyla nitel analize tabi 
tutulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların başlıcaları şöyledir: 15 katılımcı kod karıştırmaya sık 
sık başvurduğunu belirtirken 4 katılımcı nadiren başvurduğunu söylemiş, 1 katılımcı ise hiç başvurmadığını 
belirtmiştir. Katılımcıların kod karıştırmaya başvurduğu kelime ve kelime grupları, genellikle kamusal alan ve 
mesleki alana yönelik kelime/kelime gruplarıdır. Katılımcıların kolaylık (15), muhatap (13), uyum (10), telafi 
(9), bilinç dışı (7), karşılıksızlık (7), duygu yükü (7), düşük dil profili (6), mizah (5), zihinsel yorgunluk (3) 
gerekçeleriyle kod karıştırmaya başvurdukları görülmektedir. Çalışma sonuçlarının yabancı/ikinci dil 
alanındaki çalışmalara yön gösterici olacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: kod karıştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Rusça 

 

ABSTRACT 

The differences between the target language and the mother tongue can affect the foreign language learning 
process. Morphological, phonetic and semantic differences can cause this effect, as well as cultural differences 
can be a learning variable between the target language and mother tongue. Code mixing, which is accepted as 
one of the natural consequences of multilingualism, is one of the elements that arise because of these variables. 
In this study, the concept of code mixing is handled through the Turkish-Russian language pair, and the main 
problem of the study has been determined as the following: "What causes the Turkish-speaking Russians to 
use code mixing?". The study group of the ethnographic research, which is one of the qualitative research 
types, consists of 20 participants – Russian native speakers having B2 or higher level of Turkish knowledge 
and residing in Ankara. The data was obtained from the participants through one-to-one interviews conducted 
in line with the semi-structured interview form. The data obtained at the end of the study was subjected to a 
qualitative analysis through the MAXQDA Pro program. The main findings of the study are as follows: While 
15 participants stated that they frequently applied to code scrambling, 4 participants said that they rarely 
applied, and 1 participant stated that they never applied. The words and phrases that participants refer to for 

 
1 Bu çalışma, Gazi Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından 7763 ID numarası ile desteklenen “Türkçe Konuşuru Olan Rus Bireylerin Ana 
Dilinde Konuşma Sürecine Türkçenin Etkisi” isimli yüksek lisans projesinin ürünüdür. 
2 This study is the product of the master's project titled “The Effect of Turkish on the Mother Tongue Speaking Process of Turkish-Speaking Russian 
Individuals” supported by Gazi University BAP Coordination Unit with ID number 7763. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 722 
 

code scrambling are generally word/word groups for the public domain and the professional domain. Ease 
(15), addressee (13), harmony (10), compensation (9), unconscious (7), reciprocity (7), emotional load (7), low 
language profile (6), humor (5), it is seen that they resort to code mixing due to mental fatigue (3). 

Keywords: Code mixing, teaching Turkish as a foreign language, Russian. 

 

GİRİŞ 

21. yüzyılda diller arası etkileşim; yabancı dil öğretiminin teşvik edilmesi, sınırlar arası yakınlaşma, ülke 
politikalarının yönlendirmesi gibi sebeplerle hiç olmadığı kadar yüksek düzeydedir. Bu etkileşimin sosyal, 
psikolojik ve dilbilimsel sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlardan birisi de birden çok dil bilen bireylerin 
konuşma esnasında ana dile yahut ikinci dile diğer dil yapısı içinde yer vermesidir. Bu durum, literatürde kod 
karıştırma şeklinde ifade edilmektedir. Bokamba (1989), kod karıştırmayı “Aynı konuşmanın ve aynı cümlenin 
içerisinde iki farklı dilbilim sisteminden ek, sözcük, ifade ve cümle gibi dil birimlerinin eklenmesidir. Kod 
karıştırma, cümle içerisindeki değiştirmedir (s. 278).” şeklinde tanımlamaktadır. 

Diller arası etkileşimin sonucu olan kod karıştırma, kod değiştirme gibi araştırmacılar arasında hâlen tartışılan 
bir dil fenomeni konumundadır. Kod karıştırma, kimi araştırmacılar tarafından kod değiştirmeyle aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Kimi araştırmacılar ise kod karıştırmayı kod değiştirmenin bir türü olarak 
değerlendirilmektedir. Kod karıştırma, tek bir söylemde iki dil arasında gidip gelmek olarak tanımlanabilir 
(Skiba, 1997, s. 47; Riaz, 2019, s.411). 

Bilimsel çalışmalara göre iki kavram arasındaki en belirgin fark; kod değiştirmenin cümleler bazında 
gerçekleşirken, kod karıştırmanın bir cümlenin içindeki yapıların temelinde meydana gelmesidir. Thelander 
(1976) kod değiştirmenin bir cümleden başka cümleye geçiş esnasında meydana geldiğini ve bir konuşmacının 
bir cümleyi bitirdikten sonra kod değiştirmesi durumunda, bu konuşmacıdan aynı cümleyi değiştirdiği kod 
sistemine uygun olarak söylemesi beklenebildiğini ifade etmektedir (s.111). Aynı şekilde Bokamba (1989) iki 
kavram arasındaki farkı, kod değiştirmenin cümleler arasında (intersentential switching), kod karıştırmanın ise 
cümlenin içinde (intrasentential switching) olması şeklinde tanımlamaktadır.  

Kod karıştırma türleri üzerinde temel ve son çalışmalardan bir tanesi Pieter Muysken tarafından kaleme alınmış 
“Bilingual speech: A typology of code-mixing” adlı eserdir. Muysken (2000) kod karıştırmayı iki dilden 
sözcük ögeleri ve dil bilgisi özelliklerinin tek bir cümlede göründüğü tüm durumlar olarak değerlendirip, 
kavramı aşağıdaki gruplara ayırmaktadır: 

“- Bir dilden malzemenin başka bir dilden olan yapının içine yerleştirilmesi (insertion) 

- İki dil yapısı arasındaki dönüşümlü kullanım (alternation),  

- Paylaşılan bir gramer yapısı içinde farklı söz varlığı enventarinden malzemenin eş sözcükleşmesi (congruent 
lexicalization)” (Akt. Killi Yılmaz, 2014, s. 210). 

Literatür her ne kadar birbirine akraba yahut yakın diller arasında bu tür etkileşimlerin varlığını ön plana 
çıkarsa da farklı dil ailelerine mensup dillerin konuşucusu ortak olduğunda bu durum ortaya çıkabilmektedir. 
Türkçe de diller arası etkileşim kapsamında etkileyen yahut etkilenen dillerden biri olarak literatürdeki 
çalışmalara kaynaklık etmiştir. Bu durumda şüphesiz Türkçe öğrenen kitlelerin ana dillerinin etkisi vardır.  

Türkiye’de öğrenim amaçlı dâhil olmak üzere farklı sebeplerden bulunan Rus nüfusunun giderek artması göz 
önünde alındığında çalışma sonuçlarının Ruslara Türkçe öğretimine yönelik akademik ve eğitsel çalışmalara 
ana dili ve hedef dil kullanım tutumları konusunda ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda yabancı dilin 
de ana dilini etkilenebildiği düşünülerek ana dili Rusça olan bireylerin Türkçe öğrenme esnasında konuşma 
becerilerinin bu kapsamda geliştirilmesi amacıyla çalışmanın ana problemi “Türkçe konuşuru olan Rusların 
kod karıştırmaya başvurma durumları nedir?” olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ana problemi araştırılırken 
aşağıdaki alt problemlerinin cevaplarının bulunması amaçlanmıştır:  

1. Ana dili Rusça olan Türkçe konuşurları, Rusça konuşurken kod karıştırmaya ne sıklıkta başvurmaktadırlar? 

2. Ana dili Rusça olan Türkçe konuşurlarının dil seviyeleri ve kod karıştırma eğilimleri arasındaki ilişki 
nasıldır? 

3. Ana dili Rusça olan Türkçe konuşurlarının kod karıştırmaya başvurma sebepleri nelerdir? 
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YÖNTEM 

Çalışma, nitel araştırma türlerinden biri olan etnografik araştırma niteliğindedir. Bir süreç olarak etnografi, en 
çok katılımcı gözlem yoluyla olmak üzere, araştırmacının insanların günlük yaşamının içine girdiği ve grup 
katılımcılarını gözlemleyip kendileriyle mülakat gerçekleştirdiği, gruplara yönelik geniş çaplı gözlemleri 
kapsamaktadır (Creswell, 2013, s. 90). Etnografik desen türleri içerisinde çalışma, kültürel bir grubun özel bir 
yönüne (Creswell, 2020, s.603), dilbilimsel alışkanlıklarına yöneldiği için mikroetnografi türündedir. 

Etnografik araştırmaların tüm türlerinde bulunması gereken ortak paydayı Creswell (2020); kültürel temalar, 
kültür paylaşım grubu, ortak davranış ve dil örüntüleri, saha çalışması, tanımlama, temalar ve yorumlama, 
bağlam veya ortam, araştırmacı düşünümlülüğü olarak tanımlamıştır. Aşağıdaki tabloda bu ortak payda 
ögelerinin söz konusu çalışmadaki karşılıklarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Etnografik araştırmadaki temel ögelerin çalışmadaki karşılığı 

Öge Çalışmadaki karşılığı 
Kültürel temalar Kod karıştırma, kod değiştirme ve girişim hatasına başvurma sıklıkları, söz 

konusu dil fenomenlerine yönelik algı 
Kültür paylaşım grubu Ana dili Rusça olan, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler 
Ortak dil, inanç, davranış örüntüleri Rusça konuşma esnasında ikinci dilin (Türkçe) ana dili sürecinde kod 

karıştırma, kod değiştirme ve girişim hatası boyutlarında yansıması 
Alan çalışması Emik veriler (görüşme) ve etik veriler (araştırmacının grubun doğal bir üyesi 

olmasından bağımsız olarak görüşme sonuçlarına ilişkin yorumu) 
Betimleme, tema ve yorumlama Belirlenen kodlar çerçevesinde elde edilen görüşme verilerini tematik olarak 

kodlama, yorumlama 
Bağlam veya ortam Araştırmacının ve katılımcıların iş yeri 
Araştırmacının düşünümselliği Araştırmacı, görüşmeler esnasında gruptan biri olmakla birlikte görüşmeleri 

temalaştırma ve yorumlama aşamasında bu kimliği geri plandadır.  

  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Ankara ilinde ikamet eden, gönüllük esasına bağlı olarak sürece 
dâhil olan B2 ve üzeri düzeyde Türkçe bilgisine sahip, ana dili Rusça olan 20 birey oluşturmuştur. Çalışma 
grubunu oluşturan katılımcılardan 14’ü kadın ve 6’sı erkektir. Şekil 1, katılımcıların dil seviyelerini 
göstermektedir. 

 

 

Şekil 1. Katılımcıların dil seviyelerinin katılımcı bazlı dağılımı. 

 

Görüldüğü üzere katılımcıların 9’u B2, 6’sı C2, 5’i C1 düzeyinde Türkçe bilgisine sahiptir.  

Çalışma grubundaki bireyler, Ankara ilinde bir özel şirket bünyesinde bir arada çalışmaktadırlar. Dolayısıyla 
ortak kabul, inanış ve alışkanlıklara sahiptirler. Kültür paylaşım gruplarının sahip olması gereken temel 
özellikler (Creswell, 2020) bakımından düzenli aralıklarla etkileşim hâlinde olmaları, çalışmanın deseni 
açısından önemlidir.  

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlamış yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz 
yüze gerçekleştirilen görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmeler esnasında tespit edilen verilere ilişkin 
katılımcıların kişisel verileri kayda alınmamıştır.  

Ölçme aracı olan yarı yapılandırılmış formunun geliştirilmesi sürecinde ilk olarak madde havuzu oluşturulmuş 
olup bu maddeler “Genel Bilgiler”, “Kod Değiştirme”, “Kod Karıştırma”, “Fonetik Girişim” ve “Stilistik 
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Girişim” “Algı” olmak üzere 6 ayrı başlık altında toplanmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama sürecinin 
geçerliliğinin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu 3 alan uzmanına 
(Dilbilim ve Türkçe Eğitimi) gönderilmiştir. Uzmanlar arası güvenirlik, Miles ve Huberman (1994, s. 60) 
formülü ekseninde sağlanmış ve %90 oranına ulaşılınca form, uzmanlara tekrar gönderilmiştir. Forma son hâli 
verildikten ve etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından ana dili Rusça olan gönüllü üst düzey 
Türkçe kullanıcılarına ulaşılmış, görüşme takvimi oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme takvimine uygun 
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulamaya konulmuştur.  

Uygulama yapılmadan önce katılımcılar araştırma konusu hakkında ve ses kaydın alınacağı konusunda 
bilgilendirilmiştir. Görüşmeler Etik Kurul bilgisi ve izni dâhilinde ses kaydına alınmıştır. Görüşmeler Türkçe 
gerçekleştirilmiş olup en kısa görüşme 09:18 dakika, en uzun görüşme ise 25:17 dakika sürmüştür.  

 

Verilerin Analizi 

Katılımcılarının tümü ile görüşmeler yapıldıktan sonra alınan ses kayıtları araştırmacı tarafından yazılı metin 
hâline getirilmiştir. Elde edilen veriler, MAXQDA Pro programı aracılığıyla nitel analize tabi tutulmuştur. 
Kod haritalarında yer alan ( K K3, 52) şeklindeki parantez içi açıklamalar, sırasıyla katılımcının cinsiyetine 
(K/E), sıra numarasına (K3) ve görüşmedeki cümle sırasına (52) denk gelmektedir. Her ana kod altında söz 
konusu fenomenlerin ne sıklıkla yapıldığına, yapılmasının sebeplerin neleri olduğuna, katılımcıların görüşme 
esnasında yaptığı ilgili örnekler ve örnek verdiği ilgili cümle, kelime, kalıp ifadeleri vs. ile katılımcıların söz 
konusu kavramlara yönelik algılarına ilişkin bilgileri içeren alt kodlar oluşturulmuştur.  

Veri kümesinin etiketlenmesinde araştırmacı ve tez danışmanı birlikte çalışmamış, araştırmacı tarafından ve 
tez danışmanı tarafından kodlama sistemi ayrı ayrı geliştirilmiş, daha sonra ortalama görüş birliği sağlanarak 
nitel sürecin öznel katmanının azaltılması sağlanmıştır.   

Kod listesinin son hâlinin oluşmasından sonra kodlar, alt problemlere bağlı olarak betimsel, karşılaştırmalı ve 
ilişkisel analize tabi tutulmuştur. Çalışmada betimsel analiz kapsamında alt kodların istatistiği, kod teori 
modeli ve tek vaka modelinden, karşılaştırmalı analiz kapsamında kod matris tarayıcısı, iki vaka analizinden, 
ilişkisel analiz kapsamında ise kod ilişkileri tarayıcısından yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

1. Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum 

Çalışmanın birinci alt problemini “Ana dili Rusça olan Türkçe konuşurları, Rusça konuşurken kod 
karıştırmaya3 ne sıklıkta başvurmaktadırlar?” sorusu oluşturmaktadır. Bu soruya cevap bulabilmek amacıyla 
katılımcılara KK’ya ne sıklıkta başvurdukları sorulmuş, tespit edilmiş bilgiler Şekil 2 ve Tablo 2’de 
sunulmuştur. 

 

Şekil 2. Katılımcıların kod karıştırmaya başvurma sıklığına ilişkin veriler 

 
3 “Kod karıştırma” bundan böyle “KK” olarak anılacaktır. 
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15 katılımcı KK’ya sık sık başvurduğunu belirtirken 4 katılımcı nadiren başvurduğunu söylemiş, 1 katılımcı 
ise hiç başvurmadığını belirtmiştir. Tablo 2, KK’ya başvurma sıklığının katılımcı bazlı dağılımını 
göstermektedir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların kod karıştırmaya başvurma sıklığına ilişkin verilerin katılımcı bazlı dağılımı 

 

Tablo 2’tde görüldüğü üzere erkek katılımcılardan 3’ü nadiren, 3’ü sık sık kod karıştırmaya başvurduğunu 
belirtmiştir. Kadın katılımcılardan ise 1’i nadiren, 12’si sık sık kod karıştırmaya başvurduğunu belirtirken 1’i 
hiç başvurmadığını söylemiştir. KK’ya günlük konuşmalarında sıklıkla yer verdiğini söyleyen katılımcı 
görüşlerinden örnekler Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3, kod karıştırmaya sıklıkla başvurduğunu belirten katılımcı görüşlerini içermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil3. Kod karıştırmaya sık sık başvurduğunu belirten katılımcı görüşleri 

KK’ya nadiren başvurduğunu söyleyen katılımcı görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur. 
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Şekil 4. Kod karıştırmaya nadir başvuran katılımcıların görüşleri 

20 katılımcı arasında tek bir katılımcı KK’ya başvurmadığını belirtmiştir.  

 

2. Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum 

Tipik bir çoklu durum çalışması prosedürü, öncelikle her durumun ayrı ayrı analiz edilmesi ve sonra 
durumlardaki ortak ve farklı temaları belirtmek üzere karşılaştırmalı bir durum analizinin yapılmasıdır (Stake, 
1995; Creswell, 2020, s. 622). Bu sebeple katılımcıların Türkçe seviyeleri ve KK eğilimleri arasında bir ilişki 
olup olmadığı araştırılmış, elde edilen sonuçlar Şekil 5’te gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Katılımcıların KK eğilimleri ve dil seviyeleri arasındaki ilişki 

 

Şekil 5 incelendiğinde B2 seviyesindeki katılımcılardan 7’si sık sık, 1’i hiç,  1’i nadiren KK’ya başvurduğunu 
belirtmiştir. C1 seviyesindeki 5 katılımcıdan 2’si sık sık, 3’ü nadiren KK’ya başvurduğunu söylemiştir. C2 
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seviyesindeki 6 katılımcının tamamı, sık sık KK’ya başvurduğunu söylemiştir. Eldeki çalışma grubundan 
hareketle dil seviyesi yükseldikçe kod karıştırmaya başvurma durumunun arttığını söylemek mümkündür.  

 

3. Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum 

Çalışmanın üçüncü alt problemini “Ana dili Rusça olan Türkçe konuşurlarının kod karıştırmaya başvurma 
sebepleri nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. Bu probleme cevap bulabilmek için katılımcılara kod karıştırmaya 
başvurma sebepleri sorulmuş, elde edilen sonuçlar Şekil 6’da sunulmuştur. 

 

 

Şekil 6. Katılımcıların kod karıştırmaya başvurma gerekçeleri 

 

Şekil 6 incelendiğinde katılımcıların kolaylık (15), muhatap (13), uyum (10), telafi (9), bilinç dışı (7), 
karşılıksızlık (7), duygu yükü (7), düşük dil profili (6), mizah (5), zihinsel yorgunluk (3) gerekçeleriyle kod 
karıştırmaya başvurdukları görülmektedir. Kod karıştırmaya en sık başvurma gerekçesi, kolaylık olarak 
gösterilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşme esnasında katılımcıların KK’ya canlı olarak farklı sebeplerden dolayı (telafi, 
kelime hatırlayamama, bilinçsiz olarak) başvurduğu kaydedilmiştir. Rusçadan ziyade İngilice KK’lar da 
kaydedilmiştir. İlgili örnekler aşağıda yer almıştır. 

 

1. K4: /Между подружками/, arkadaşlar arasında “şu bardağı” – “дaй /bardak/” там, “там где – то /bardak 
стоял/” /так типо/?.  

       /dönüşümlü kullanım/                                 /ekleme/            /eş sözcükleşmesi/ /dönüşümlü kullanım/ 

       /Да, такое бывает./ 

Bu örnek KK’nın 3 türünün de içinde olduğu bir yapıyı teşkil etmektedir.  

2.  K8: Yani sonuçta senin yeni bir tane /опция дополнительная/, ekstra bir 

                                   /dönüşümlü kullanım/ 

     M: Seçenek 

     K8: Seçenek. Ara dil donanımı gibi.” 

 

Burada görüldüğü üzere KK’nın sadece dönüşümlü kullanım olan türü mevcuttur. 

3. K12: (…)Mesela körleşmek değil de bir dili diğer diller ne diyorlar ona  

             /не деградация, как это называется, когда один язык все время, ассимиляция/,  
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                                  /dönüşümlü kullanım/ 

             bu asimilasyon değil de bu bir ortak dil oluşumu gibi bir şey. 

 

3 numaralı örnekte, 2 numaralı örnekteki gibi, sadece dönüşümlü kullanım söz konusudur. 

4. K15: Böyle bir şey, şey, o sözler anlamak kolay. Herkes anlıyor “Allah! Allah!”. Onlar şey 
/универсальные слова/. 

                                                                              /dönüşümlü kullanım/ 

Aynı şekilde 4 numaralı örnekte de sadece dönüşümlü kullanım olan KK görülmektedir. 

5. K16: Bu şekilde oluyor. Benim arkadaşlarımla değil, çocuk Rusça Türkçe konuşan /bilingual/ çocuğum 
var onunla evet, onunla sık  

                                                                  /ekleme/ 

sık böyle durumlar oluyor yine de çünkü hem Rusça önce söylüyorum baktım ki anlamadı, Türkçe tekrar bu 
cümleyi söylemek zorunda kalıyorum, bu şekilde sadece. 

Bu örnekte görüldüğü üzere, görüşmede sadece Rusça ve Türkçenin konuşulmasının öngörülmesine rağmen, 
katılımcı Türkçe cümlenin içinde İngilizce sözcük kullanmış bulunmaktadır. Burada KK olarak sadece ekleme 
görülmektedir. 

6. K17: Yani dediğim gibi /switch ederken/ sadece dilleri bir anda /switch ettiğiniz/ zaman cümle kurma 
şeyisi hemen  

                  /eş sözcükleşmesi/                  / eş sözcükleşmesi/ 

/switch olmayabiliyor/. Dolayısıyla orada çok da nadir olsa olabilir ama dediğim gibi çok da öyle sıkıntı 
yaşadığım  

/eş sözcükleşme/ 

bir durum değil. 

 

Bu örnekte de, bir önceki örnekteki gibi, Rusçadan ziyade İngilizce KK görülmektedir. 6 numaralı örnekte eş 
sözcükleşmesi olan KK mevcuttur. Katılımcı, İngilizce ve Türkçe dil bilgisi sistmelerinden herhangi birini 
değişime uğramaksızın iki dilden de kelimeleri kullanıp bir yapıyı oluşturmuştur. 

 

SONUÇ 

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyrukluların içinde Rus vatandaşlarının sayısının düşük olmadığı 
bilinmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında Rus dilinin örneklem olarak ele alındığı bilimsel 
çalışmaların düşük sayısı dikkate alınarak bu çalışma, kod karıştırma fenomeni üzerine kurulmuştur. Birinci 
alt problem ekseninde çalışma sonuçları değerlendirildiğinde kod karıştırma fenomeninin çalışma grubu 
tarafından sıklıkla başvurulan bir fenomen olduğu görülmektedir. Morozova (2012) söz konusu dillerin Rusça 
ve Ukraynaca gibi akraba diller veya benzer dil yapılarına sahip diller olmaları durumunda bu dillerin birbiriyle 
daha kolay karışabildiğini, ancak ilişki olmadığı durumlarda ise bu dillerin birbirine karışmasının uzun bir 
etkileşim süreci olmadığı sürece zor olduğunu belirtmiştir (s.2). Türkçe ve Rusça, farklı dil ailelerine mensup 
diller olarak Morozova’nın (2012) karışma ihtimali düşük diller sınıflaması içinde yer alsa da çalışma sonuçları 
bu doğrultuda değildir. 

Katılımcıların kolaylık, muhatap, uyum, telafi, bilinç dışı, karşılıksızlık, duygu yükü, düşük dil profili, mizah, 
zihinsel yorgunluk gerekçeleriyle kod karıştırmaya başvurdukları görülmektedir. Kod karıştırmaya en sık 
başvurma gerekçesi, kolaylık olarak gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar bir dilin kelimelerinin başka dilde 
eşdeğerlilerinin olmamasını KK’nın sebeplerinden biri olarak değerlendirmektedir (Quay, 1995, s.382). Aynı 
şekilde Oskolskaya (2012), ekleme olayının meydana gelmesini sağlayan nedenler olarak matris dilde ilgili 
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sözcüksel ögenin olmaması veya konuşmacının dil yetersizliği hususlarını sıralamıştır (s. 147). Bu bağlamda 
katılımcıların  Rusça konuşma esnasında Türkçenin etkisiyle yapılan KK’nın en yaygın sebeplerinden biri 
olarak Rusça sözcüksel ögelerin Türkçede karşılığının olmaması hususunu yorumlamak mümkündür. Ancak 
Altarriba ve Hereida (2001) kod değiştirme ve kod karıştırmanın ortaya çıkmasında, konuşmacıların kelime 
bilmemelerinden ziyade, asıl ilgili kelimeyi hatırlamamalarının önemli rol oynadığını söylemektedir (s.165). 
Dolayısıyla karşılıksızlık gerekçesinin alt boyutlarına hatırlamama ihtimalini de dâhil etmek gerekmektedir. 

Aneros, Herni ve Kania (2020) Hiroshima Üniversitesi tarafından organize edilmiş kültürel değişim forumuna 
katılmış uluslararası katılımcıların vermek istedikleri bilgilerin anlamını iletmek için kod değiştirme ve 
karıştırmaya sıklıkla başvurduğunu tespit etmiştir (s.379). Bu tespitte kültürel aspektlerden ziyade 
konuşmacıların vermek istedikleri mesajın dinleyici tarafından algılanmama korkusu ve şüphesi söz 
konusudur. Telafi ve muhatap gerekçesiyle KK’ya başvurma durumunu bu bağlamda açıklamak mümkündür.  

Katılımcılar, kod karıştırmaya başvurma sebeplerinden birini bilinç dışı unsurlar olarak belirtmişlerdir. Kurske 
ve Varlamova (2010) Altay bölgesinde yer alan Alman Millî Bölgesinde yaşayan Rus asıllı Almanların dil 
uygulamalarını araştırırken konuşmacıların çoğu zaman Sovyet dönemine ait Rusça kelimeleri Almanca 
konuşurken kullandıklarını saptamıştır (s.107). Ancak yazarlar bu tarz kelimelerin Almanca karşılığı 
olmadığından KK’nın ortaya çıktığını savunurken aynı zamanda bu kelimelerden sonra otomatik olarak başka 
Rusça kelimelerin Almanca konuşmasına eklendiğini, başka bir deyişle bilinçsiz bir şekilde KK’ya yol açtığını 
ifade etmiştir (Varlamova ve Kurske, 2010, s.107). Nitekim Gabdreeva (2014) da KK’nin bilinçsiz ve bilinçli 
olarak gerçekleşebileceğini belirtmektedir.  

Duygu değişimi ve bilinç dışı hususları kapsamında Hoffman (1991)’a göre iki dillilerin KK’ya başvurmaların 
sebepleri arasında “Belli bir konu hakkında konuşma” ve “Ünlem” faktörleri yer almaktadır (Akt. Girsang, 
2015, s.6).  

Katılımcıların Türkçe seviyesi ve KK eğilimi arasındaki ilişkiye bakıldığında B2 seviyesindeki katılımcılardan 
7’si sık sık, 1’i hiç, 1’i nadiren KK’ya başvurduğunu belirtmiştir. C1 seviyesindeki 5 katılımcıdan 2’si sık sık, 
3’ü nadiren KK’ya başvurduğunu söylemiştir. C2 seviyesindeki 6 katılımcının tamamı, sık sık KK’ya 
başvurduğunu söylemiştir. Eldeki çalışma grubundan hareketle dil seviyesi yükseldikçe kod karıştırmaya 
başvurma durumunun arttığını söylemek mümkündür.  

Görüşme esnasında katılımcılar tarafından KK’nın uygulanmış olması, katılımcıların KK’ya başvurduğuna 
ilişkin vermiş oldukları bilgilerin doğrululuğunu göstermektedir. Görüşme esnasında katılımcılar tarafından 
yapılmış KK örneklerin arasında Türkçe-Rusça kod karıştırmalardan ziyade Türkçe-İngilizce karıştırmalar da 
görülmüştür. Bu da yine konuşmacının bildiği tüm dillerin birbirini KK düzeyinde de etkilediği hususunun 
kanaatidir.  
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ÖZET 

Mana ve hakikatler, yakini olarak bilinen şeylere kıyas edilmek suretiyle anlatılması ve zihne yaklaştıran 
uygun kalıplara dökülmesiyle en güzel suretlere dönüşürler. Temsili anlatımda gaibin hazıra, makulün 
mahsusa benzetilmesi ve benzer şeylerin kıyas edilmesiyle canlı bir surete dönüşen manaların zihne yerleşmesi 
sağlanmaktadır. Temsili anlatım, nice pek güzel manalara ayrı bir güzellik ve canlılık kazandırmıştır. 
Kur’an’da, beyan çeşitleri ve icaz yönlerinden biri olan temsili anlatım yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda, 
Kur’an’da kullanılan anlatım üsluplarından bir olan temsili anlatım/mesel konusu, çeşitli boyutlarıyla ele 
alınarak işlenmiştir. Mesel kelimesinin etimolojisi ve Kur’an’da kullanılışı, mesellerin gaye ve faydaları, 
çeşitleri ve önemi, Kur’an mesellerinin özellikleri gibi hususlara dikkat çekilmesi ve bilgi verilmesi amacıyla 
bu çalışma yapılmıştır. Tarihsel metot, tarama ve analiz incelemesiyle yapılan bu çalışmanın neticesinde, 
Kur’an’da mesellerin hem lügat hem de ıstılahi manada geçtiği, çeşit olarak da açık, gizli ve mürsel şeklinde 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kur’an mesellerinin anlatımıyla, insanları tefekküre yöneltmek suretiyle nasihatte 
bulunulması gaye edinildiği tespit edilmiştir. Kur’an’da bu mesellerin bolca kullanılmasıyla, itikat, amel, ahlak 
ve sosyal alan gibi pek çok mevzuda farklı boyutlarıyla izahatın yapıldığı, bu vesile ile insanların batıl inanış 
ve davranışlara karşı korunmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır. Mesellerin, aklen kabul edilen şeyleri, 
insanın dokunabildiği hallere dönüştürerek ve görünür kılarak kabul edilmesini sağladığı, güzel ve parlak 
manayı, özlü bir ifade ile bir arada toplamak suretiyle zikrettiği, nefiste çok tesirli, vaazda çok etkili, engelleme 
veya ikna etmede çok kuvvetli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yine mesellerin psikolojik, sosyolojik 
ve pedagojik birçok faydasının olduğu da söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Tefsir, Mesel, Teşbih. 

 

ABSTRACT 

Meaning and truths turn into the most beautiful forms when they are told by comparing them to the things 
known as yakini and poured into appropriate molds that bring them closer to the mind. In the representational 
expression, the meanings that gain vitality by comparing the absent to the ready, the reasonable to the special 
and comparing similar things are ensured to settle in the mind. Representational expression has brought a 
different beauty and vitality to many beautiful meanings. In the Qur'an, the representative expression method, 
which is one of the types of declarations and ijaz aspects, is used. In our study, the subject of representational 
narration/parable, which is one of the narrative styles used in the Qur'an, has been handled with various 
dimensions. The etymology of the word parable and its use in the Qur'an, the purpose and benefits of the 
parables, their types and importance, the characteristics of the Qur'an parables were drawn attention and a 
study was carried out to provide information. As a result of this study, which was carried out with historical 
method, scanning and analysis, it is understood that the parables in the Qur'an are both lexical and syntactic. 
It is used in the form of open, hidden and mursel as a variety. It has been determined that by telling the parables 
in the Qur'an, it is aimed to give advice by directing people to contemplation. With the abundant use of these 
parables in the Qur'an, many subjects such as creed, deeds, morals and social areas have been explained with 
different dimensions. By this means, it is understood that it is aimed to protect people against superstitious 
beliefs and deeds. He enabled the parables to be accepted by transforming the things that were accepted in the 
mind into situations that people can touch and making them visible. He mentioned the beautiful and bright 
meaning by combining it with a concise expression. It is understood to be very effective in the soul, very 
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effective in preaching, and very powerful in inhibiting or persuading. It can also be said that parables have 
many psychological, sociological and pedagogical benefits. 

Keywords: Qur’an, Tafsir,  Parable, Simile. 

           

GİRİŞ 

Kur’an-ı Kerim edebi alanda bir mucize eser olduğu için onda sanat dallarının tüm zevk ve inceliklerini görmek 
mümkündür. Bu edebi özellik ve güzelliklerden bir tanesi de benzetmeler ve darbı mesellerdir. Mesel, 
benzetmede bulunma, delil getirme, bir varlığın niteliği ve halk tarafından kabul görerek yayılan sözler 
manasına gelmektedir. Bunların dile getirilmesi ise darbı mesel olmaktadır (İzmirli, 1956: 174). Genel olarak 
tüm toplumlarda açıklamaları ziyadeleştirme, beyanları tamamlama, gizli manaları ve hakikatleri ortaya 
çıkarma, hayal ve düşünceleri somutlaştırarak canlandırmak üzere mesel ve nazirelerden yararlanma gibi bir 
yönteme başvurdukları bilinmektedir. Yüce Allah’ın da Kur’an’da meselleri bolca kullandığı açıkça 
görülmektedir. Bu sebeple mesellerin, toplumun dini ve sosyal hayatında büyük bir yer edindiği müşahede 
edilmektedir.    

Kur’an’da mesel kelimesi tekil olarak ve çoğulu emsal şeklinde toplam yüz altmış dört yerde geçmektedir 
(Abdulbâkî, 1994: 834-836). Bu kelime Kur’an’da pek çok yerde isim veya fiil şeklinde, sıfat olarak, isim 
tamlaması gibi değişik türevleriyle farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Mesel kelimesinin Kur’an’da geçtiği 
yerlerde, kelimenin kök manası olan müşâbehet ve mümâselet unsuru münasebetiyle bir şeyi başka bir şeye 
benzetmek manası (Meydânî, trs: 7) bulunmakla beraber, ibret manasında (ez-Zuhrûf, 43/56; İbn Âşûr, 1984: 
XXV/235-241), örnek anlamında (ez-Zuhrûf, 43/59), surete bürünmek/tasvir etmek manasında (Meryem, 
19/17), sıfat anlamında (er-Rûm, 30/27) kullanılmıştır. Açıkça görüldüğü gibi mesel kelimesinin Kur’an’da 
benzetme manasının yanı sıra ibret, sıfat, olgunluk gibi pek çok farklı (on kadar) manada kullanılması (Zebîdî, 
1994: XXX/379-380), bu kelimenin nasıl bir mana zenginliğine sahip olduğunu göstermesi bakımından 
oldukça önem arz etmektedir.  

Ulûmu’l-Kur’an’da, meselleri ele alan ve işleyen ilim için Emsâlu’l-Kur’an ifadesi kullanılmaktadır. 
Emsâlu’l-Kur’an, ahlaki ya da manevi değerleri benimsetmek amacıyla, ayetlerde gaye edinilen manaların 
insan ruhunda iz bırakması ve hayret verici olması şeklinde kısa ve öz olarak ifade edilmesidir (Kattan, 1997: 
393). Kimi âlimler Emsâlu’l-Kur’an adı altında müstakil eserler ortaya koyarken, kimi âlimler de bu mevzuyu 
eserlerinde bir bölüm şeklinde ele almışlardır. 

 

Mesel Kelimesinin Lügat ve Istılah Manası 

Mesel kelimesi lügatte; bir şeyin benzeri, nazir, delil, hüccet, örnek, karşılaştırma, konuşma, atasözü, durum, 
ibret, ayet (mucize) anlamlarına gelir (İsfehânî, 1992: 462; İbn Manẓûr, trs: XIV/19; Heyet, 1986: 746; Zebîdî, 
1994: XXX/382). Mesel kelimesi ile aynı veya yakın manada kullanılan şibih, şebeh, şebih, misil, mesil gibi 
kelimeler de mevcuttur (Nesefî, 1998: I/39).  

Mesel kelimesi ıstılahta; insanlar arasında nakledilip dolaşan, kinayeli, veciz söz, düstur ve hikmet dolu, 
manaya açıklık ve canlılık kazandırmak amacıyla aralarındaki benzerlikten dolayı bir şeyi başka bir şeye 
benzetmek suretiyle yapılan anlatımdır (İsfehânî, 1992: 463; İbn Manẓûr, trs: XIV/18; Cürcânî, 1993: 60).  
Ahlaki ya da manevi değerleri benimsetmek amacıyla söylenen, durumu hayret verici kıssa ve öykü 
anlamlarına da gelir. Bunların söylenmesine darbı mesel (atasözü) denir (Zebîdî, 1994: XXX/382). Kur’an’da 
kullanılan bu mesellere ise, Ulûmu’l-Kur’an literatüründe emsal denir ki mesel kelimesinin çoğuludur (Suyûtî, 
1973: 267;  Cerrahoğlu, 1993: 174;  Kattân,  1997: 393; Turgut, 1991: 181; Çiçek, 1996: 67).  

Durumu hayret verici ve dikkat çekici olan kıssa ve hallere de mesel denilmektedir. Nitekim Kur’an ayetlerinin 
pek çoğunda geçen mesel ifadesi bu manada tefsir edilmiştir. Duruma şu ayet örnek verilebilir:   َمثَُل اْلَجنَِّة الَّٖتى
اْلُمتَّقُوَن ٖفیَھا اَْنَھاٌر ِمْن َماٍء َغْیِر ٰاِسنٍ   :Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir“ ُوِعدَ 
Orada bozulmayan su ırmakları…” (Muhammed, 47/38). Bu ayette geçen meselü’l-cennet den maksadın, 
cennetin hayret verici öyküsü ve niteliği olduğu ifade edilmiştir (Kattân,  1997: 393).  

Mana ve hedeflerinde ulvî değerler bulunan hakikatlerin, yakini olarak bilinen şeylere kıyas edilmek suretiyle 
anlatılması, onları zihne yaklaştıran uygun kalıplara dökülmesiyle en güzel suretlere dönüşürler. Temsili 
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anlatımda gaip olanı hazıra, makul olanı mahsusa benzetmek ve benzer şeyleri birbirine kıyas etmek suretiyle 
hâsıl olan manaların zihne yerleşmesini sağlayan ve canlı bir suret şekline dönüştüren kalıp ifadelerdir. Nice 
pek güzel manalar var ki, temsili anlatım onlara ayrı bir güzellik ve canlılık kazandırmış olmaktadır. Böylece 
zihnin o malumatı benimsemesine ve aklın da ikna olmasına vesile olmaktadır. Temsili anlatım, Kur’an’ın icaz 
yönlerinden biri olan anlatım üsluplarından bir beyan çeşididir   (Kattân,  1997: 391).      

 

Mesel Kelimesinin Kur’an’da Kullanılışı  

1. Mesel kelimesi bazen lügat manasında kullanılmıştır:  

ْنَساُن اَنَّا َخلَْقَناهُ ِمْن نُْطفٍَة فَِاذَا ھَُو َخٖصیٌم ُمٖبینٌ  َوَضَرَب لََنا َمثًَال َوَنِسَى َخْلقَھُ قَاَل َمْن یُْحيِ اْلِعَظاَم َوِھَى َرٖمیمٌ   اََولَْم َیَر اْالِ  “İnsanlar kendisini 
bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da çürümüş 
kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar” (Yâsîn, 36/77-78).  

اْلعَٖلی  ُق  اْلَخالَّ َوھَُو  َبٰلى  ِمْثلَُھْم  َیْخلَُق  اَْن  َعٰلى  بِقَاِدٍر  َواْالَْرَض  السَّٰمَواِت  َخلََق  الَّٖذى  مُ اََولَْیَس   “Gökleri ve yeri yaratan kendilerinin 
benzerini yaratmaya kadir olmaz mı elbette olur. Çünkü o yaratandır ve bilendir” (Yâsîn, 36/81).  

2. Mesel kelimesi bazen de ıstılah manasında kullanılmıştır: (Râzî, 1981: I/122;  İbn Kesîr, 1994: 2/233; 
Elmalılı,  trs: 1/217). 

ِ َوِتْلَك اْالَْمثَاُل َنْضِربَُھا ِللنَّاِس لَعَلَُّھْم َیتَفَكَُّرونَ ْو اَْنَزْلَنا ٰھذَا اْلقُْرٰاَن َعٰلى َجَبٍل لََراَْیتَھُ َخاِشعًا  لَ  ًعا ِمْن َخْشَیِة �ّٰ ُمتََصدِّ  “Eğer biz, bu Kur'an'ı bir 
dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! 
Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz” (el-Haşr, 59/21). 

ا یُوقِدُوَن عَ  ْیُل َزبَدًا َراِبیًا َوِممَّ بِقَدَِرَھا فَاْحتََمَل السَّ ُ لَْیِھ فِى النَّاِر اْبتِغَاَء ِحْلَیٍة اَْو َمتَاعٍ َزَبدٌ ِمْثلُھُ َكٰذِلَك  اَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْت اَْوِدَیةٌ  َیْضِرُب �ّٰ
ا َما َیْنفَُع النَّاَس فَیَْمُكُث فِى اْالَْرِض َكٰذِلَك   َبدُ فََیذَْھُب ُجفَاًء َواَمَّ ا الزَّ ُ اْالَْمثَالَ اْلَحقَّ َواْلبَاِطَل فَاَمَّ َیْضِرُب �ّٰ   “O, gökten su indirdi de dereler 

kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde 
etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe 
gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah, böyle misaller verir” (er-Râ’d, 13/17).  

ا الَّٖذیَن ٰاَمنُوا فَیَْعلَُموَن اَنَّ اِ  َ َال َیْستَْحٖي اَْن َیْضِرَب َمثًَال َما بَعُوَضةً فََما فَْوقََھا فَاَمَّ ُ ِب نَّ �ّٰ ا الَّٖذیَن َكفَُروا فَیَقُولُوَن َماذَا اََرادَ �ّٰ ٰھذَا  ھُ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّھْم َواَمَّ
 Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek“ َمثًَال یُِضلُّ ِبٖھ َكٖثیًرا َویَْھٖدى ِبٖھ َكٖثیًرا َوَما یُِضلُّ ِبٖھ اِالَّ اْلفَاِسٖقینَ 
olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre 
saplananlar ise, Allah, örnek olarak bununla neyi kastetmiştir? derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, 
birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır” (el-Bakara, 2/26). 

 

 Kur’an’daki Mesellerin Çeşitleri  

1. Açık meseller:  

İçinde mesel kelimesinin açıkça kullanıldığı ve teşbihe delalet eden meselelerdir (Suyûtî, 1973:  II/169; 
Cerrahoğlu, 1993: 175; Kattân, 1997: 396; Çiçek, 1996: 67; Turgut, 1991: 182).  

ا اََضاَءْت مَ  َناًرا فَلَمَّ ِبنُوِرِھْم َوتََرَكُھْم ٖفى ُظلَُماٍت َال یُْبِصُرونَ َمثَلُُھْم َكَمثَِل الَِّذى اْستَْوقَدَ   ُ ا َحْولَھُ ذََھَب �ّٰ  “Onların durumu, (geceleyin) 
ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de 
onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir” (el-Bakara, 2/17)  

لُوا التَّْوٰریةَ  ِ   َمثَُل الَّٖذیَن ُحّمِ ُ َال یَْھِدى اْلقَْوَم الظَّاِلٖمینَ   ثُمَّ لَْم َیْحِملُوَھا َكَمثَِل اْلِحَماِر َیْحِمُل اَْسفَاًرا ِبْئَس َمثَُل اْلقَْوِم الَّٖذیَن َكذَّبُوا بِٰاَیاِت �ّٰ َو�ّٰ  “Tevrat'la 
yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın 
âyetlerini inkâr eden topluluğun hâli ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez” (el-Cuma, 
62/5).  

 

2. Gizli meseller: 

İçinde mesel kelimesi bulunmayan, kapalı olan meselelerdir. Âlimler bunun için Arap kelamında; “Haber 
almak görmek gibi değildir” gibi atasözlerinden birinin anlamını kapsayan ayetleri örnek veriyorlar (Suyûtî, 
1973:  II/169; Cerrahoğlu, 1993: 175-176; Kattân, 1997: 396; Çiçek, 1996: 67; Turgut, 1991: 182).   
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َ یُْحيِ ا َیاِت لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ اِْعلَُموا اَنَّ �ّٰ ْالَْرَض بَْعدَ َمْوتَِھا قَدْ َبیَّنَّا لَُكُم اْالٰ  “Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. 
Düşünesiniz diye gerçekten, size âyetleri açıkladık” (el-Hadîd, 57/17).  

 

3. Mürsel meseller: 

Mana ve lafzı açısından darbı mesel gibi dillerde dolaşan Kur’an’ın veciz cümleleridir (Suyûtî, 1973: II/169; 
Kattân, 1997: 396; Çiçek, 1996: 67). 

الْ  یَدُْخلُوَن  َوَال  السََّماِء  اَْبَواُب  لَُھْم  تُفَتَُّح  َال  َعْنَھا  َواْستَْكَبُروا  بِٰایَاِتَنا  َكذَّبُوا  الَّٖذیَن  اْلُمْجِرٖمینَ َجنَّةَ اِنَّ  َنْجِزى  َوَكٰذِلَك  اْلِخیَاِط  َسّمِ  ٖفى  اْلَجَمُل  َیِلَج  َحتّٰى    
“Âyetlerimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara göklerin kapıları 
açılmaz. Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!  Biz suçluları işte böyle 
cezalandırırız” (el-Â’râf, 7/40).  

ِلقَْوِلِھْم َكاَنَُّھمْ  تَْسَمْع  یَقُولُوا  تُْعِجبَُك اَْجَساُمُھْم َواِْن  یُْؤفَُكونَ   َواِذَا َراَْیتَُھْم  اَنّٰى   ُ فَاْحذَْرھُْم قَاتَلَُھُم �ّٰ َیْحَسبُوَن ُكلَّ َصْیَحٍة َعلَْیِھْم ھُُم اْلعَدُوُّ  ُخُشٌب ُمَسنَّدَةٌ   
“Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise 
giydirilmiş kütük gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! 
Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!” (el-Münâfikûn, 63/4).  

 

Kur’an Mesellerinin Gayesi  

1. İnsanları tefekküre sevk etmek: 

ِ َوِتْلَك اْالَْمثَاُل َنْضِربَُھا ِللنَّاِس لَعَلَّ لَْو اَْنَزْلَنا ٰھذَا اْلقُرْ  ًعا ِمْن َخْشَیِة �ّٰ ُھْم َیتَفَكَُّرونَ ٰاَن َعٰلى َجَبٍل لََراَْیتَھُ َخاِشعًا ُمتََصدِّ  “Eğer biz, bu Kur'an'ı bir 
dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte 
misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz” (el-Haşr, 59/21).  

 

2. İnsanlara nasihat vermek: 

 Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her“ َولَقَدْ َضَرْبَنا ِللنَّاِس ٖفى ٰھذَا اْلقُْرٰاِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل لَعَلَُّھْم َیتَذَكَُّرونَ 
türlü misali verdik”  (Zümer, 39/27).  

 

3. İnsanların imanını ölçmek: (Cerrahoğlu, 1993: 175; Turgut, 1991: 181; Çiçek, 1996: 68). 

ا الَّٖذیَن َكفَ  اْلَحقُّ ِمْن َربِِّھْم َواَمَّ ا الَّٖذیَن ٰاَمنُوا فَیَْعلَُموَن اَنَّھُ  بِٰھذَا َمثًَال یُِضلُّ ِبٖھ َكٖثیًرا َویَْھٖدى ِبٖھ َكٖثیًرا َوَما یُِضلُّ ِبٖھ اِالَّ فَاَمَّ  ُ   ُروا فَیَقُولُوَن َماذَا اََرادَ �ّٰ
 İnananlar bunun Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. İnkâr edenler ise Allah bu misalle neyi…“ اْلفَاِسٖقینَ 
murat etti derler. O bu misalle birçoğunu saptırır birçoğunu da yola getirir” (el-Bakara, 2/26). 

 

Kur’an Mesellerinin Faydaları  

1. Meseller, aklen kabul edilen şeyleri, insanın dokunabildiği hallere dönüştürerek ve görünür kılarak kabul 
edilmesini sağlar. Çünkü aklın kabul ettiği manalar, anlamaya yakın hissi bir surete büründürülmeleri 
halinde, zihne iyice yerleşmeleri sağlanmış olur. Mesela, Cenâb-ı Hakk, münafık kimselerin gösteriş 
yapmak suretiyle yaptıkları infakın kendilerine bir sevap kazandırmadığını buyurmak üzere şöyle bir misal 
vermektedir:  َا َكس بُوا  فََمثَلُھُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْیِھ تَُراٌب فَاََصاَبھُ َواِبٌل فَتََرَكھُ َصْلدًا َال یَْقِدُروَن َعٰلى َشْیٍء ِممَّ  “…Böylesinin durumu, 
üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın 
durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler…” (el-Bakara, 2/264).     

2.  Meseller, hakikat şeyleri açığa çıkarırlar ve gaip olanı da hazır tarzında arz ederler:   ٰبوا َال یَقُوُموَن اَلَّٖذیَن یَاُْكلُوَن الّرِ
اْلَمّسِ  ِمَن  الشَّْیَطاُن  َیتََخبَُّطھُ  الَّٖذى  یَقُوُم  َكَما   Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi“ اِالَّ 
kalkarlar…” (el-Bakara, 2/275).  

3.  Meseller, yukarıda zikredilen mürsel meseller ve kapalı mesellerdeki ayetlerde geçtiği gibi, güzel ve parlak 
manayı, özlü bir ifadeyle bir arada toplamak suretiyle zikreder  (el-Â’râf, 7/40). 

4.  Meseller, temsil olunanı övmek suretiyle onlara rağbet edilmesine katkıda bulunur, böylece insanların 
onları işlemeleri teşvik edilmiş olur:  ََكَمثَِل َحبٍَّة اَْنَبتَْت َسْبَع َسَناِبَل ٖفى ُكّلِ ُسْنبُل ِ ائَةُ َحبٍَّة  ٍة مِ َمثَُل الَّٖذیَن یُْنِفقُوَن اَْمَوالَُھْم ٖفى َسٖبیِل �ّٰ
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ُ َواِسٌع َعٖلیمٌ  ُ یَُضاِعُف ِلَمْن َیَشاُء َو�ّٰ  Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her“ َو�ّٰ
başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, 
hakkıyla bilendir” (el-Bakara, 2/261).  

5.  Meseller, temsil olunanı yermek ve nefret ettirmek suretiyle insanların onlardan sakınması yönünde ikaz 
edilmelerine vesile olur: ْب بَْعُضُكْم بَْعًضا اَیُِحبُّ  یَا اَیَُّھا الَّٖذیَن ٰاَمنُوا اْجتَِنبُوا َكٖثیًرا ِمَن الظَّّنِ اِنَّ بَْعَض الظَّّنِ اِثٌْم َوَال تََجسَُّسوا َوَال یَْغتَ   
اٌب َرٖحیمٌ  َ تَوَّ َ اِنَّ �ّٰ  Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü“  اََحدُُكْم اَْن یَاُْكَل لَْحَم اَٖخیِھ َمْیتًا فََكِرْھتُُموهُ َواتَّقُوا �ّٰ
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini 
yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a 
karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir” (el-Hucûrât, 
49/12). 

6.  Meseller nefiste çok tesirli, vaazda çok etkili, engelleme veya ikna etmede çok kuvvetli bir etkiye sahiptir. 
Nitekim Cenâb-ı Hakk, öğüt ve ibret alınması için pek çok yerde meseller zikretmiştir: َوِتْلَك اْالَْمثَاُل َنْضِربَُھا    

وَ  اْلعَاِلُمونَ ِللنَّاِس  اِالَّ  یَْعِقلَُھا  َما   “İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp 
anlarlar” (el-Ankebût, 29/43). 

7. Bunların yanı sıra mesellerin psikolojik, sosyolojik ve pedagojik birçok faydasının olduğu söylenebilir. 
Eğitim uzmanları Kur’an mesellerinden faydalanmak suretiyle heveslendirme ya da nefret ettirmede, övme 
veya yermede terbiye araçları olarak istimal etmelerinde yarar vardır (Kattân, 1997: 402-404; Çiçek, 1996: 
68-69). 

 

 Kur’an Mesellerinin Özellikleri  

1. Kur’an meselleri hem hüküm hem de hikmeti içerir (el-Hucûrât, 49/12).  

2. Kur’an meselleri, her biri geçerli olan farklı manaları da aynı anda içerir (el-Cumâ, 62/5).  

3. Kur’an mesellerinin lafızları az, manalarının ilginç oluşu (en-Nûr, 24/39). 

4.  Kur’an meselelerinin özlü oluşu değişik müspet anlayışlara yorumlanabilir oluşu (el-Münâfikûn, 63/4). 

 

Kur’an Mesellerinin Önemi  

Meseller, Kur’an’ın en mühim edebi üsluplarından biri olarak değerlendirilmektedir (Bulut, 1991: 41). 
Görülmeyeni görülene, gizliyi açık olana, vehmi olanı gerçek olana ve hasmı susturmak için mesele başvurmak 
gereklidir. Çünkü ilmi bir meseleyi, akli bir mevzuyu, siyasi bir olayı, dini bir gerçeği ve herhangi bir soyut 
bir olayı, düşünceyi açıklamak için mesele başvurulur. Arap dilinde meşhur olan bu üslup Kur’an’da da 
kullanılmıştır (Çiçek. 1996: 66). 

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kur’an beş vecih üzerine nazil oldu. Bunlar helal, haram, muhkem, 
müteşabih ve emsaldir. Helali işleyin, haramdan kaçının, muhkeme tabi olun, müteşabihe inanın ve 
emsallerden de ibret alın” (Tebrîzî, 2013: I/54).    

Ayrıca İmam Şafii, bu ilmi, müçtehidin bilmesi gereken Kur’an ilimlerinden biri olarak kabul etmiştir. 
Zemahşerî de; “Kur’an’daki bu emsaller insanları manaları keşfetmeye yöneltir” demektir. Mâverdî ise emsal 
ilmini, Kur’an ilimlerinin en büyüklerinden biri olduğunu ifade etmektedir (Suyûtî, 1973: II/167; Cerrahoğlu, 
1993: 175). 

Kur’an’da takriben yirmi sekiz surede başta itikat, ibâdet ve ahlak konuları olmak üzere yaklaşık olarak yetmiş 
küsur konuda temsili anlatıma başvurulmuştur (Abdülaziz, 2012: 9). Bu temsili anlatımlarda nasihat etme, 
hatırlatma, ikna etme, övme, iyiliğe teşvik etme, münkerden alıkoyma, ibret alma, teselli etme, eleştiride 
bulunma, yerme ve kınama gibi hedeflerin gözetildiği görülmektedir (Zerkeşî, trs: I/487-488; Suyûtî, 1973: 
II/1042). Nitekim temsili anlatım üslubu, hayali şeyleri kuvvetlendirmek suretiyle soyut halden somut hale 
dönüştürerek akıl ile duygular arasında bağlantıyı sağlamakta ve mevzuyu daha anlaşılır kılmaktadır (Ulutürk, 
1995: 17). Mesellerde getirilen örneklerin yaygın, kültürel, halkın aşina olduğu ifadelerden seçilmiş olması 
mevzunun daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır (Bûtî, trs: 182). Bu sebepledir ki meseller, Kur’an’ın 
insanların hidayetine yönelik rehberlikte bulunması yönüyle önem arz etmektedir. Ayrıca mesellerde verilen 
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örneklerin toplumun durumunu yansıtması hasebiyle, vahyin indiği dönemin sosyal dokusu hakkında da bir 
kanaat vermesi bakımından önem arz ettiği söylenebilir (Ahmed Emin, trs: VIII/230). 

Emsâlu’l-Kur’an, üslup açısından Kur’an’ın icaz yönlerinden bir olarak kabul edilirken, insanlara yönelik bir 
eğitim ve terbiye yöntemi olarak da eğitimciler tarafından da ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir 
metot olarak tavsiye edilmesi mümkündür. 

 

SONUÇ  
Kur’ân’da hakikate dair pek çok bildirimler farklı yöntem ve üsluplarla yapılmıştır. Bu yöntemlerden biri de 
genellikle tüm toplumlarda kullanılan ve ilâhî hitabın nazil olduğu dönemdeki muhatapların da aşina olduğu 
mesel yoluyla anlatım üslubudur.  

İlâhî bildirim ve hakikatlerin, yakini olarak bilinen şeylere kıyas edilmek suretiyle anlatılması, onları zihne 
yaklaştıran güzel kalıplara dökülmesiyle en güzel suretlere dönüşürler. Temsili anlatımda gaip olanı hazıra 
dönüşürken, benzer şeyler de birbirine kıyas edilerek manaların zihne yerleşmesi sağlanmış olur ve böylece 
canlı bir surete dönüşen kalıplara dökülmüş olurlar. Temsili anlatım, Kur’an’ın icaz yönlerinden biri olan 
anlatım üsluplarından bir beyan çeşididir.     

Meseller, Kur’ân’da kullanılan en mühim anlatım üsluplarından biridir. Kur’ân’da bu anlatım yöntemi ile başta 
itikâd ve amelî konular olmak üzere ahlak ve sosyal hayata dair pek çok konu, duyu organlarıyla ya da şuur ve 
idrakle kavranıp algılanabilecek şekilde değişik mesellerle kolaylıkla açıklanmış ve daha da anlaşılır hale 
getirilmiştir. Meseller yoluyla ilâhî bildirimler, insanların idrak seviyelerine indirgenmiş ve onların bu derin 
hakikatleri anlayabilecekleri formata dönüştürülmüştür. Böylece ilâhî mesajının anlaşılmasına katkıda 
bulunurken insanları düşünmeye, akletmeye ve gerekli tedbirleri almaya dönük faydalar sağladığı söylenebilir.  

Kur’an’daki meseller, benzetme veya darbı mesel olmanın ötesinde, bu anlatım üslubuyla ayetlerin içerdikleri 
manalar insan nefsi üzerinde derin bir etki bırakmış, hayranlık uyandırmış, sözün veciz ve özlü bir şekilde 
kalıcı olmasını sağlamıştır. Meselle anlatım toplumlarda yaygın iken, Kur’an mesellerinin farklı teşbih ve 
temsiller içerdiğini söylemek mümkündür.  

Kur’ân meselleri, toplumu bâtıl ve yanlış olan şeylere karşı koruyarak eğitme, gönüllere ilâhî bildirimleri 
yerleştirme, apaçık delillerle hakikatleri ortaya çıkarma, şükür ve itaat duygusunu yerleştirme, ders çıkarma 
ve ibret alma gibi hususları hedeflediği söylenebilir.  
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ÖZET 

İnsanların ve toplumların temel iletişim aracı olan dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda insanların 
ve toplumların geçmişleri ve gelecekleri arasında bağ kurarak o zamana kadar edinilen bütün bilgi birikimini 
geleceğe aktaran bir vasıtadır. Toplumların kültürel kodları dil sayesinde nesilden nesile aktarılır. Türk 
milletinin yüzlerce yılllık birikimi de Türk dili sayesinde nesilden nesile aktarılmakta ve korunmaktadır. Sözlü 
gelenek yoluyla nesiller arasında kurulan köprüler yazı yoluyla da kayıt altına alınarak geçmişle gelecek 
arasında kurulan bağ, iyice sağlamlaşmış ve Türk kültürü daha sağlıklı bir şekilde hem korunmuş hem de 
gelecek nesillere ulaştırılmıştır.  

Ölçünlü dile kaynaklık eden yöre ağızları kültüre ait her ögeyi barındıran eşsiz bir hazine özelliğine sahiptir. 
Söz varlığı çalışmaları sayesinde bu hazineler ortaya çıkarılabilmekte ve kaybolmaları önlenmeye 
çalışılmaktadır. Bu yüzden yöre ağızları üzerine ve yöre ağızlarının söz varlığı üzerine yapılacak çalışmalar 
çok önemlidir. 

Adana İli Kozan İlçesi ağzında yaşayan bazı sözcükleri kayıt altına almak ve Derleme Sözlüğüne katkıda 
bulunmak amacıyla yapılan çalışmada yapılandırılmamış yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
Kozan merkez mahalleleri Çanaklı, Varsaklar, Şevkiye, Hacımirzalı ile merkeze bağlı Güneri, Köseli ve 
Karanebili köylerinde yapılmıştır. Yapılan saha araştırmasıyla elde edilen veriler Türk Dil Kurumunun 
https://sozluk.gov.tr ağ adresi üzerinden erişime açılan derleme ve ağız çalışmalarının sözlük kısımları 
kullanılarak sorgulanmış, elde edilen bulgular üç başlık altında ele alınmıştır. Kozan ağzında kullanılıp 
Derleme Sözlüğünde bulunmayan dokuz isim (çatıriye, ġırcalı, ḥobuç/ḥopuç, petçi, pola, şifanaḳ, taḳdoğan, 
tıñġırıḳ/pıñġır, zıncar/zıncırıḳ), iki birleşik fiil (aşını daṭlandır-, ġuyruğuyla oyna-) ve bir deyim (kölgesi ağır); 
Derleme Sözlüğünde Kozan ağzındaki anlamıyla bulunmayan sekiz isim (cübür, göğlemez, heşve, 
ḥombul/tombul, ḥoppaḳ, manġış, süllüm, sürāç) ve bir birleşik fiil (hışı çıḳ-); Kozan ağzında Derleme 
Sözlüğünde verilenlere yakın anlamlı iki isim (carbıḳ/cazġır, öşür) ve iki birleşik fiil (iz azdır-, umudunu üz-) 
bağlam anlamları örnek cümlelerle tanıklanarak yöreye mahsus ağız özellikleri açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kozan Ağzı, Türkiye Türkçesi Ağızları, Ağız Araştırmaları, Türk Dil Bilgisi, Derleme 
Sözlüğü. 

 

ABSTRACT 

Language, which is the basic communication tool of people and societies, is not only a means of 
communication, but also a means of transferring all the knowledge gained up to that time to the future by 
establishing a link between the past and future of people and societies. The cultural codes of societies are 
transmitted from generation to generation thanks to language. Hundreds of years of experience of the Turkish 
nation is also transmitted and preserved from generation to generation thanks to the Turkish language. The 
bridges established between generations through oral tradition were also recorded through writing, and the 
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bond established between the past and the future was strengthened and Turkish culture was both preserved and 
transmitted to future generations in a healthier way. 

Local dialects, which are the source of the standard language, have a unique treasure feature that contains 
every element of the culture. Thanks to vocabulary studies, these treasures can be discovered and their 
disappearance is tried to be prevented. Therefore, studies on local dialects and vocabulary of local dialects are 
very important. 

Unstructured face-to-face interview method was used in the study carried out to record the some words living 
in the dialect of Kozan District of Adana Province and to contribute to the Derleme Sözlüğü. The research was 
carried out in Kozan central districts Çanaklı, Varsaklar, Şevkiye, Hacımirzalı and Güneri, Köseli and 
Karanebili villages of the center. The data obtained from the field research were questioned by using the 
dictionary parts of the compilation and dialect studies opened to access via the https://sozluk.gov.tr network 
address of the Türk Dil Kurumu, and the findings were discussed under three headings. Nine nouns used in 
Kozan dialect but not found in the Derleme Sözlüğü (çatıriye, ġırcalı, ḥobuç/ḥopuç, petçi, pola, şifanaḳ, 
taḳdoğan, tıñġırıḳ/pıñġır, zıncar/zıncırıḳ), two compound verbs (aşını daṭlandır-, ġuyruğuyla oyna-) and one 
idiom (kölgesi ağır); eight nouns that do not have the meaning of Kozan in the Derleme Sözlüğü (cübür, 
göğlemez, heşve, ḥombul/tombul, ḥoppaḳ, manġış, süllüm, sürāç), a compound verb (hışı çıḳ-); the context 
meanings of two meaningful nouns (carbıḳ/cazġır, ḥoppaḳ) and two compound verbs (iz azdır-, umudunu üz-
) close to those given in the Kozan dialect Derleme Sözlüğü were evaluated in terms of dialect peculiar to the 
region by witnessing with example sentences. 

Keywords: Kozan Dialect, Turkey Turkish Dialects, Dialect Studies, Turkish Grammar, Derleme Sözlüğü. 

 

1. Giriş 

Yazı dili, sözlü gelenek yoluyla yüzyıllarca nesiller arasında bağlar kurarak taşınan kültürel kodların kayıt 
altına alınmasını sağlayan önemli bir özelliğe sahiptir. Sözlü dilin yazı diline dönüşmesiyle, dilin somutlaşarak 
kültürün muhafazasını da sağladığı görülür. 

Sözlü gelenek yoluyla binlerce yıllık bir geçmişi günümüze taşıyan Türkçe, tarihî derinliğe sahip dünyadaki 
birkaç dilden biridir. 8. yüzyıldan itibaren yazıyla takip edebildiğimiz Türkçe, bu dönemden sonra artık Türk 
kültürünün bütün özelliklerini içeren söz varlığının kayıt altına alınarak daha sağlıklı bir şekilde korunması ve 
gelecek nesillere aktarılması görevini de yerine getirecektir. Bugün ölçünlü dilin söz varlığı yazı sayesinde 
kayıt altına alınırken, yöre ağızlarının söz varlığı sadece konuşma dilinde varlığını sürdürmektedir. Yöre 
ağızları her gün biraz daha ölçünlü dile yaklaştığı ve her gün biraz daha kaybolmaya yüz tuttuğu için yöre 
ağızlarındaki söz varlığının kayıt altına alınması çok önemli bir gerekliliktir. 

Türkiye Türkçesi ağızları ile ilgili verilerin kaybolmadan önce kayıt altına alarak belgelenmesi Türklük bilimi 
için çok önemli bir konudur (Gülsevin, 2006: 11-12). 

Derleme Sözlüğü, Türkiye Türkçesi ağızlarına ait verileri muhafaza eden önemli bir eserdir. 1920’li yıllarda 
henüz Türk Dil Kurumu kurulmadan önce başlayan ağızlardaki söz varlığını derleme çalışmaları, 1932 yılında 
kurumsal bir destekle devam etmiş; 2008 yılında da Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adıyla derlenen 
sözcükler sanal ortama aktarılmıştır. 

Türkiye Türkçesi ağızlarının söz varlığını içeren ve 1963-1982 yılları arasında 12 cilt olarak yayımlanmış olan 
Derleme Sözlüğü; Türkçenin söz hazinesini göstermesi açısından hâlâ önemli bir başvuru kaynağıdır. Ama 
yine de, Türkiye Türkçesi ağızlarında Derleme Sözlüğüne ve yazı diline kazandırılabilecek pek çok sözcük 
bulunmaktadır (Akar, 2006, s. 42). 

Ölçünlü dil, belirli ölçülere göre belirli bir insan topluluğunun kullandığı ortak dildir. Türk Dil Kurumunun 
Güncel Türkçe Sözlüğünde ölçünlü dil, “Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş, eğitim, 
hukuk, basın yayın alanları ile resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf ve 
yerel iz taşımayan dil türü, standart dil.” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, GTS, 2022). 

Türklük bilimi bakımından Türkiye Türkçesi ağızları, gerçekten büyük bir öneme 

sahiptir. (Buran, 1999, s. 90). Yörelere mahsus birer konuşma dili özelliğine sahip olan ağızlar ve ağızlara ait 
söz varlığı, ölçünlü dilin dışında kalmaktadır. Ancak ağızlar ve ağızlara ait söz varlığı, ölçünlü dilin beslendiği 
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önemli kaynaklardan biridir. Ölçünlü dili besleyen önemli bir kaynak olarak Türkiye Türkçesi ağızlarının 
günümüze ulaşan söz varlığı, kültürel etkileşimle ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle yavaş yavaş özelliğini 
kaybederek ölçünlü dile yaklaşmaktadır. 

Genel yazı dili içerisinde bulunmayan sözler bölge ağızlarında yaşayabilmektedir. Sözler, dilin tarihi seyri 
içerisinde kullanımdan düşebilir ya da fonetik değişimlere uğrayarak ilk kullanımından uzaklaşabilir. Ölçünlü 
dilde yaşanan bu değişimler ağızlarda görülmeyebilir. Bu durumda ağızlarda yaşayan sözler eski biçimlerini 
muhafaza ederek varlığını sürdürüyor olabilir (Akalın, 2007, s.13). Bu yüzden, Türkiye Türkçesi ağızları 
üzerine yapılacak çalışmalarla ağızlarda yaşayan söz varlığının tespiti ve kayıt altına alınması çok önemlidir. 

19. yüzyılın ortalarında başlayan Anadolu ağızları çalışmaları, uzun yıllar yabancı araştırmacıların inceleme 
alanıdır. Yerli araştırmacıların ilgisini 1940 yılından bu yana çeken bu alanda, günümüze kadar pek çok 
derleme, inceleme ve karşılaştırma çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar ağızlar atlası hazırlamak ve 
ayrıntılı bir sınıflandırma yapmak için yeterli değildir (Karahan, 2017, s. X). 

Yapılan ağız çalışmaları ile ölçünlü dil ve yöre ağızları arasındaki farklılaşmalar da tespit edilip kayıt altına 
alınmaktadır. Çalışması yapılan ağız bölgesinin kültürünün iyi bilinmesi veya bu kültür dairesine hakim 
olunması, verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve elde edilen verilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 
açısından önemlidir. Bu sayede yöre ağızlarının dil özellikleri daha sağlıklı raporlaştırılabilecektir. 

Bir yörenin söz varlığı, oradaki halkın kültür yapısını, dünyaya bakışını, olayları algılama biçimini kısacası 
kültür özelliklerini ortaya koyup orada yaşayanların diğer kültürlerle arasındaki etkileşimin boyutları 
konusunda da ipuçları verir (Akalın, 2008: 305). 

Ağız çalışmaları; Türk dili tarihinin bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılabilmesi ve Türkçenin olabildiğince 
eksiksiz bir köken bilgisi sözlüğünün oluşturulabilmesi yanında, Türkiye Türkçesi “Ağız Atlası”nın 
tamamlanabilmesi için de önemli katkılar sağlayacak çalışmalardır. 

 

1.1. Amaç 

Bu çalışmada; Kozan ağzında kullanılıp Derleme Sözlüğünde bulunmayan, Derleme Sözlüğünde Kozan 
ağzındaki anlamıyla bulunmayan ve Kozan ağzında kullanılıp Derleme Sözlüğünde bunun tam olarak karşılığı 
bulunmayan ama onunla anlam veya biçim açısından ilişkili olan sözcükler, bağlam anlamları örnek cümlelerle 
tanıklanarak yöreye mahsus ağız özellikleri açısından değerlendirilmiş, Kozan ağzı söz varlığında yer alan 
ancak kayıt altına alınmamış veya kullanım anlamlarıyla kaydedilmemiş sözcük ve sözcük öbeklerinin kayıt 
altına alınması suretiyle Derleme Sözlüğüne ve Türkiye Türkçesi Ağızları çalışmalarına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. 

 

1.2. Yöntem 

Araştırma 2021-2022 yılları arasında yapılmış, yapılan saha çalışmasında yapılandırılmamış yüz yüze görüşme 
yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmada tespit edilen sözcüklerin Derleme Sözlüğündeki durumları, Türk Dil Kurumunun 
“https://sozluk.gov.tr” internet adresi üzerinde genel ağ ortamına aktarılan Derleme Sözlüğü ve Anadolu 
ağızlarıyla ilgili olarak yayımlanan çalışmaların sözlük kısımları kullanılarak tespit edilmiştir. 

Çalışmaya konu olan sözcük ve sözcük öbekleri; “Derleme Sözlüğünde Bulunmayanlar”, “Derleme 
Sözlüğünde Kozan Ağzındaki Anlamıyla Bulunmayanlar” ve “Kozan Ağzında Derleme Sözlüğünde 
Verilenlere Yakın Anlamlı Olanlar” ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma neticesinde 
Derleme Sözlüğünde bulunmayan dokuz isim, iki birleşik fiil, bir deyim; Derleme Sözlüğünde Kozan 
ağzındaki anlamıyla bulunmayan sekiz isim, bir birleşik fiil; Kozan ağzında Derleme sözlüğünde verilenlere 
yakın anlamlı iki isim ve iki birleşik fiil çalışmanın içeriğini oluşturmuştur. Bu sözcük ve sözcük öbekleri, 
tanıklanmış bağlam anlamlarıyla ve kaynak kişi gösterilerek değerlendirilmiştir. 
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1.3. Kapsam 

Araştırmanın evreni Adana ili Kozan ilçesi merkez mahalleleri ve köyleri; örneklemi ise Varsaklar, Şevkiye, 
Çanaklı, Hacımirzalı mahalleleri ile Güneri, Köseli ve Karanebili köyleridir.  

 

1.4. Kozan Ağzı 

Adana iline bağlı Kozan ilçesi, il merkezine 75 km uzaklıkta olup Toros dağlarının eteklerine kurulmuş olan 
bir yerleşim yeridir. Kuzeyinde Feke, doğusunda Kadirli (Osmaniye), güneyinde İmamoğlu ve 
güneydoğusunda Ceyhan yer almaktadır. 

Tarihi kaynaklarda XVII. yüzyıla kadar adı Sis olarak geçen Kozan, MÖ XV. yüzyıllarda Asurlulara bağlı 
bulunuyordu. 395 tarihine kadar sırasıyla Medlerin, Perslerin ve Roma İmparatorluğunun egemenliğinde 
bulunan Sis, bu tarihten sonra Bizans İmparatorluğunun idaresi altına girmiştir. Emevi Halifesi Abdülmelik 
döneminde müslümanların idaresi altına girdiği tahmin edilen Sis’e Türk iskânı Abbasiler zamanında 
yoğunlaşmıştır. X. yüzyıllarda Rumların, XI. yüzyıllarda Selçukluların, XII. yüzyıllarda Haçlıların ve XV. 
yüzyıllardan itibaren Mısır Memlüklerine bağlı Ramazanoğlularının egemenliği altında bulunan Sis, Yavuz 
Sultan Selim’in 1516 Mısır seferinden sonra Osmanlı’ya bağlanmıştır. 1610’dan sonra bir süre Kıbrıs 
Beylerbeyliği’ne bağlanan Sis, daha sonra Kozanoğlularının idaresi altına girmiş; Kozan adını da idaresi 
altında bulunduğu bu beylikten almıştır (Halaçoğlu, 1979, s. 820;  Gökbel, 1998, s. 52-53). 

Yapılan saha çalışmalarında, kaynak kişilerin mensubu olduğu boy veya aşiretle ilgili olarak genellikle Avşar 
veya Yörük oldukları ifade edilse de, kaynak kişilerin çoğunluğu Farsak (Varsak) Türkmeni olduğunu 
belirtmiştir.   

Varsaklar, köken itibarıyla Oğuz (Türkmen) boylarına mensup aşiretlerin birleşmesiyle oluşan federasyon 
özelliğine sahip bir topluluktur. Bu topluluk içerisinde Oğuzların Üçok koluna mensup Bayındır ve Salur 
boylarına bağlı aşiretlerle birlikte yine Oğuzların Bozok koluna bağlı Begdili, Kargın ve Dodurga boyları da 
yer almaktadır. Avşar boyu ise Oğuzların Bozok koluna bağlıdır (Bilgili, 2010, s. 8-9). 

Halk edebiyatı nazım biçimi koşmanın özel bir ezgiyle söylenişi olan varsağı, Varsak Türkmenlerince 
söylendiği için bu adı alır. Varsağıda yiğitçe bir söyleyiş özelliği vardır ve çoğunlukla "bre!", "hey!", “hey 
gidi!”, "be hey!" gibi ünlemler bulunur. Varsakların edebiyatımıza kendi adlarıyla kazandırdıkları varsağının 
söyleyiş özelliği Kozan ağzını etkilemiş, hitaplı cümlelerin varlığı Kozan ağzını diğer Anadolu ağızlarından 
bu yönüyle biraz farklılaştırmıştır. 

Türkiye Türkçesi Ağızları, Türkiye Türkçesi yazı dili dışında gelişen, yerli ağız ayrılıkları üzerine temellenmiş, 
Anadolu ve Rumeli bölgelerinde gelişen konuşma dilleri ve bölge ağızlarıdır ve bu ağızların oluşumu Eski 
Anadolu Türkçesine dayanır (Korkmaz, 2020, s. 136).  

Kozan sınırları içerisinde farklı boy ve aşiretlerin iskânı söz konusu olsa da ilçede meskûn halkın çoğunluğu 
Varsak ve Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Bu sebeple Kozan ağzını oluşturan dil özelliklerinin Oğuz 
Türkçesi temelli olduğunu söylemek gerekir.  

Anadolu’nun farklı ağız yapılarını barındırması XI. yüzyıldan itibaren bu coğrafyaya yerleşen Oğuz boylarının 
farklı ağız özelliklerine sahip olmasına bağlanmaktadır. Oğuz dışı Türk unsurların da bu ağızların teşekkülünde 
katkısı olduğu söylenebilir. Varlıklarını hâlen sürdüren bu ağızlar aynı veya benzer özellikleriyle Anadolu’nun 
belirli yerlerinde tarihî ve etnik yapılarıyla bağlantılı olarak topluluk oluşturmaktadır (Karahan, 2017, s. 1). 

Anadolu ağızlarını sınıflandıran Leyla Karahan bu sınıflandırmayı üç ana başlık altında yapar: Doğu Grubu 
Ağızları, Kuzeydoğu Grubu Ağızları ve Batı Grubu Ağızları (Karahan, 2017, s. 1-2). Bu sınıflandırma 
içerisinde Adana ağzını Batı Grubu Ağızları içerisinde değerlendiren Karahan, “Batı Grubu Ağızları”nı da 
dokuz alt gruba ayır. Bu alt gruplar içinde Tarsus (İçel), Ereğli, Konya merkez ilçesinin bazı yöreleri, Hatay, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Darende, Akçadağ, Doğanşehir (Malatya), Birecik ve Halfeti (Urfa) 
ağızlarıyla birlikte Adana yedinci alt grupta gösterilir. (Karahan, 2017, s. 116-117). Bu gösterimde müstakil 
olarak yer almayan Kozan ağzı, Adana ağzı içerisinde değerlendirilmektedir. 

“Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları” adlı eserinde Çukurova Ağızları’nı Kuzeybatı Çukurova Ağızları, Merkez 
Ağızları ve Doğu Çukurova Ağızları şeklinde üç ağız bölgesine ayıran Faruk Yıldırım’a göre Kozan ağzı, 
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Doğu Çukurova Ağızları grubunun “Kozan Alt Ağız Grubu” içerisinde yer almaktadır (Yıldırım, 2006, s. 29-
31). 

 

2. Bulgular 

2.1. Derleme Sözlüğünde Bulunmayanlar 

2.1.1. İsimler 

çatıriye: 1.Yan yana dizilmiş misketlerin tek atışla birden fazlasını dağıtmak. 2. Bir veya birden fazla av 
hayvanına rastgele ateş etmek. 

Yöre ağzında misket için gülle/gulle sözcüğü kullanılmaktadır. 

Gulleñi çatıriye vurdum, ikisi de benim, vermesseñ ġarışmam baḳ! (Hacımirzalı Mahallesi, Ali Adır, 42). 

Çatıriye sıḳdıydım doñuza, şişālmış dereniñ içinde (Çanaklı Mahallesi, Zafer Kıral, 38). 

ġırcalı: Tüketime hazır, kaçak tütüne verilen ad.  

Kozan ağzında deli tütün olarak da adlandırılan “ġırcalı” bazı dağ köylerinde kişisel tüketim için ekilir. “Acı 
tütün” ve “deli tütün” olarak da isimlendirilen “ġırcalı”nın içimi ağırdır. Bu adın Kırcaali kasabasının adından 
mülhem olduğu düşünülmektedir 

Kırcaali, Bulgaristan’ın güneydoğusunda yer alan tarihi bir Osmanlı kasabası olup bahsi geçen kasaba yüksek 
kaliteli tütün üretiminin merkezidir (Kıprovska ve Kıel, 2022). 

Baña da bi ġırcalı sar da dostlūmuzu bekiştirek (Hacımirzalı Mahallesi, Ali Adır, 42). 

Çok dertli çekiyoñ ġırcalıyı, ne derdiñ var bre! (Çanaklı Mahallesi, Zafer Kıral, 38). 

ḥobuç/ḥopuç: İnsanın sırtı/omuzu. 

Kozan ağzında “ḥobuç/ḥopuç” ve “ḥombul/tombul” sözcüklerinin birbiri yerine kullanıldığı tespit edilmekle 
birlikte genellikle insanın omuz kısmı için “ḥombul/tombul”, sırt kısmı için de “ḥobuç/ḥopuç” sözcüklerinin 
kullanımı daha yaygındır. Bu sözcükler, sırta ya da omuza alınan herhangi bir şey için kullanılabilirken daha 
ziyade çocukların sırta ya da omuza alındıkları durumlar için kullanılır. 

Kırsal kesimde tarlada çalışırken ya da ev işlerini yaparken küçük çocuklarını kucaklarına alamayan kadınlar, 
böyle bir durumda günlük işlerine aksatmadan devam edebilmek için genellikle uzunca bir bez yardımıyla 
çocuklarını sırtlarına sararlar. Yöre ağzında bu durum “ḥobucuna al-” şeklinde ifade edilmektedir. Yıldırım, 
bu kullanımın yöre ağzında “hopuna al-” (sırtına, omuzuna bindirmek) şeklini de tespit etmiştir (Yıldırım, 
2006, s. 476). 

Sırt, omuz anlamlı kullanılan ḥobuç/ḥopuç sözcüğünün Derleme Sözlüğünde karşılığı tespit edilememiştir.  

Şu portaġalıñ çuvalından dut da ḥobucuma atıverek bre! (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 55) 

Çocū ḥobucuna sarmış, sallana sallana gediyordu aşşāsına. (Hacımirzalı Mahallesi, Ali Adır, 42) 

petçi: Gençlerin sivri uçlu bir sopayla oynadığı bir oyun. 

Bir ucu sivriltilmiş sopanın hızlıca atılarak toprağa saplanması, öbür oyuncunun da saplı duran kazığın üzerine 
kendi ucu sivri sopasını atması ve kendi sopasının toprağa saplanırken öbür sopayı devirerek oyunun 
kazanılması şeklinde oynanan bir oyun adıdır. Yöre ağzında bu oyuna “köküç” de denilmektedir (Yıldırım, 
2006, s. 479). 

Dūnnerde niyen petçi oynarıdıḳ üçümüz beşimiz birleşdik miyidi (Varsaklar Mahallesi, Süleyman Karakuzu, 
65). 

Petçiyi bilmiyen mi varıdı ḳı, bullar hep biliridi, esgiden öyliyedi (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 55). 

pola: Tavuğun istenilen yere yumurtlamasını sağlamak için o yere konulan yumurtaya verilen ad. 

Kozan ağzındaki “pola” sözcüğü Derleme Sözlüğünde yoktur, ancak bu sözcüğün karşıladığı anlam sözlükte 
“fol” sözcüğüyle karşılık bulmuştur. 
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Derleme Sözlüğünde “pol”, “Hayvanları bağlamak için toprağa çakılan ağaç ya da demir kazık.” şeklinde 
geçmektedir (TDK, DS, 2022).  

Kozan ağzında bulunmayan “fol” sözcüğü; Güncel Türkçe Sözlükte “Tavuğun istenilen yere yumurtlaması 
için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey.” şeklinde, Derleme Sözlüğünde de “Tavukların 
yumurtlaması için bırakılmış yumurta” şeklindedir (TDK, DS, 2022). Derleme Sözlüğünde “fola” sözcüğü için 
de “Çelik çomak oyununda merkez ve başlangıç yerlerine açılan küçük çukurlar.” “Mısır koçanının dış 
kabuğu.” açıklamaları bulunmaktadır (TDK, DS, 2022). 

Kozan ağzında çelik çomak oyununda merkez ve başlangıç yerlerine açılan küçük çukurlara “yarık” denirken, 
mısır koçanının dış kabuğu “zar” olarak adlandırılır. 

Salla da sesini dinne, aldığın yumurta pola olmasın, cılḳ yumurta ġırdırma bize. (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 
55). 

Kümesdeki poliye it götürmüş gene (Varsaklar Mahallesi, Süleyman Karakuzu, 65). 

şifanaḳ: Yabani yulaf. 

Derleme Sözlüğünde “yulaf” anlamında “şıfan” sözcüğü bulunmakta (TDK, DS, 2022) ve yöre ağzında bu 
şekilde kullanılmakta, fakat “şifanaḳ” sözcüğü sözlükte bulunmamaktadır. Tahıl ekili arazilerde görülen ve 
ekili tahılın büyümesini engelleyen “şifanaḳ”, yulafın yabanisi olup zararlı bitkilerden sayılmaktadır. 

Şifanaḳdan alamadıḳ bu sene tarliye, her yanını bastı, ilaç ta sıḳdîdim, ġurutmamış (Çanaklı Mahallesi, Zafer 
Kıral, 38). 

Būdayıñ depesine çıḳdı gene şifanaḳ, būdayı biçince de baş belası oluyor (Karanebili köyü- Hacımirzalı 
Mahallesi, Cebrail Adır, 40). 

ṭakdoğan: Ağaçkakan kuşuna verilen ad. 

Şō çamlarıñ arasında ṭakdoğan çok olurdu, şindilerde ġayboldu gitti (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 55). 

Çamıñ ġurdunu yer ṭaḳdoğan başḳa ne yiyici? (Köseli köyü, Bayram Öz, 56). 

tıñġırıḳ/pıñġır: Sacayağıyla tencere veya kazan arasına konan, ince, ortası delik metal levha.  

Kozan ağzında bahsi geçen metal levha “tıñġırıḳ” ve “pıñġır” sözcükleriyle karşılanmaktadır. Her iki sözcük 
de Derleme Sözlüğünde yer almamaktadır. 

Şu tıñġırī da ġo da ġazan düz dursuñ, devrilir yōsa (Varsaklar Mahallesi, Süleyman Karakuzu, 65). 

Siziñ pıñġır közüñ altında ġalıḳ, ḥabarıñˬossuñ (Çanaklı Mahallesi, Zafer Kıral 38). 

zıncar/zıncırıḳ: 1.Dikenli çalı kümesi. 2.Yabani böğürtlen çalısı. 

Kozan ağzında, ormandaki veya bahçe kenarlarındaki dikenli çalı kümesi ya da yabani böğürtlen bitkisinin 
dallarından oluşan topluluk “zıncar” ve “zıncırıḳ” şeklinde adlandırılmaktadır. 

Derleme Sözlüğünde “zıncar” ve “zıncırıḳ” sözcükleri bulunmamaktadır, ancak “zıncar” sözcüğünün ince 
ünlülü seslendirilen “zincer” şekli bulunmaktadır. “Zincer” sözcüğüne Derleme Sözlüğünde “Bir çeşit dikenli 
çalı” açıklamasıyla yer verilmiştir (TDK, DS, 2022). 

Zıncarıñ içine ġoca bir yılan aḳtı gördüñ mü? (Varsaklar Mahallesi, Eşe Karakuzu, 65). 

Şu zıncırīn arḳa tarafında bir geçi topallıyor, ġıçı ġırılıḳ elleḥam  (Karanebili köyü- Hacımirzalı Mahallesi, 
Cebrail Adır, 40). 

 

2.1.2 Fiiller 

2.1.2.1. Birleşik Fiiller 

aşını daṭlandır-: Kendini önemsetmeye çalışmak için nazlanmak. 

İstese hemen örüverir duvarı, ağırdan alıyor, aşını daṭlandırıyor ellām (Köseli köyü, Bayram Öz, 56). 
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Biliyor aslında tarlanıñ sınırı nerden geçiyor, kimseye söylemiyor, aşını daṭlandırıyor zaḥar! (Varsaklar 
Mahallesi, Süleyman Karakuzu, 65). 

ġuyruğuyla oyna-: Gereksiz ve yararsız boş işlerle uğraşıp oyalanmak. 

Ḥadi, işiyiñ başına geç, bıraḳ ġuyruğuñla oynamayı, herkes seni bekliyor! (Köseli köyü, Bayram Öz, 56). 

Kimse ġuyruğuyla oynamasıñ, yapılacaḳ çokˬiş var (Şevkiye Mahallesi, İlhami Tanrıkulu, 72). 

 

2.1.3. Deyimler 

kölgesi ağır: Sayılan, ağır başlı, ciddi duruşlu kimse.  

Emin Emmi’niñ kölgesi ār, ondan bişe istemeye çekiniyom ben. (Karanebili köyü- Hacımirzalı Mahallesi, 
Cebrail Adır, 40). 

Bek kölgesi ār, şaḳa yapamaḳ, her lafı veremekˬoña (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 55). 

 

2.2. Derleme Sözlüğünde Kozan Ağzındaki Anlamıyla Bulunmayanlar  

2.2.1. İsimler 

cübür: İnce, kuru dal; çalı çırpı. 

Derleme Sözlüğünde “cübür” sözcüğünün karşılığı sadece “gübre”  olarak verilmiştir (TDK, DS, 2022). 
Derleme Sözlüğünde “cübür” ile ilişkilendirilebilecek “gübür” sözcüğü bulunmaktadır. “Gübür” sözcüğünün 
anlamları da şöyle sıralanmaktadır: “Çöp, süprüntü”, “Süprüntü, toz, çöp”, “Gübre”, “Kuru ağaç yaprakları, 
gazel.”, “Çöp, toz toprak” (TDK, DS, 2022). Bu anlamlar içerisinde “Kuru ağaç yaprakları, gazel.”, “cübür” 
sözcüğüne anlamca yakın olsa da yapılan saha çalışmalarında “gübür” sözcüğünün Kozan ağzında kullanımına 
rastlanmamıştır. 

Ġalın dalları ben toplarım, sen ağacıñˬaltındaki cübürleri temizle (Şevkiye Mahallesi, İlhami Tanrıkulu, 72). 

Icıḳ cübür toplayıñ hele, sobayı alevlendirek (Varsaklar Mahallesi, Ramazan Karakuzu, 43). 

göğlemez: Taze fasulyenin kurutulmuşuna verilen ad. 

Derleme Sözlüğünde “göğlemez” sözcüğü bulunmakta, ama sözcüğün karşılığı “Tere gibi yenen, baharlı bir 
çeşit bitki.” şeklinde açıklanmaktadır (TDK, DS, 2022). Bu açıklamanın Kozan ağzındaki “göğlemez” sözcüğü 
ve anlamıyla herhangi bir ilgisi yoktur. 

Geçen sene bir teneke göğlemez aldıḳ, daha bitiremedik (Varsaklar Mahallesi, Ramazan Karakuzu, 43). 

Bu āşam bir ġazan göğlemez ġavuruñ (Şevkiye Mahallesi, İlhami Tanrıkulu, 72). 

heşve: Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinden geriye kalan tortu, posa. 

Sözcüğe Derleme Sözlüğünde sırasıyla “Avlu, bahçe.”, “Yapıda kullanılan küçük taş parçaları.” ve “Elbise 
içine konulan pamuk ya da keten.” anlamlarıyla yer verilmiştir (TDK, DS, 2022). 

“Heşve” sözcüğünün eş anlamlısı diyebileceğimiz “posa”nın Güncel Türkçe Sözlükte şu anlamları 
bulunmaktadır: 1.Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı. 2.Tortu, çökelti. 3.Ezilmiş pancarın soğuk 
suda birkaç kez sıkılmasından sonra geriye kalan ve suda erimeyen artık (TDK, GTS, 2022). Derleme 
Sözlüğünde ise “posa” sözcüğü sırasıyla “Ekmek pazısı konulan, uzun, göz göz tahta tabla.”, “Akarsuların 
getirdiği birikinti, mil.”, “[-> pasa (III) (Ekmek pazısı konulan, uzun, göz göz tahta tabla.)]” karşılıkları ile yer 
almaktadır (TDK, DS, 2022). 

“Heşve” sözcüğünün Kozan ağzında kullanılan anlamıyla karşılığı Derleme Sözlüğünde yoktur. 

Portaġalıñ suyunu sıḳınca heşvesini suyuna ġarıştırıñ, daha daṭlı olur (Varsaklar Mahallesi, Eşe Karakuzu, 
65). 

Narıñ heşvesi de ġaynaṭılsa eşgisi çıḳar mı ki? (Varsaklar Mahallesi, Ramazan Karakuzu, 43). 
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ḥombul/tombul: Omuz. 

Kozan ağzında insanın omuz kısmı için kullanılan sözcük Derleme Sözlüğünde “Obur (kimse).”, “Omur.”, 
“Uzun bir evleklik bağ: Bizim üzüm bağı iki hombul.”, “[->hobu (Biçimsiz, iri vücutlu (kimse).) -2]” şeklinde 
karşılık bulurken zaman zaman ḥombul yerine kullanılan tombul sözcüğü ise “Sevimli.”, “Küçük üzüm 
salkımı.” sözcükleriyle karşılanmaktadır (TDK, DS, 2022).  

Kozan ağzında omuz anlamında kullanılan “ḥombul” ya da “tombul” sözcüklerinin Derleme Sözlüğündeki 
anlamlarıyla herhangi bir ilgisi yoktur. 

Torunnu çok sever, tombulundan indirmezidi (Varsaklar Mahallesi, Ramazan Karakuzu, 43). 

Ḥombuluna aldığı çuvalı güç bela eve getirdi (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 55). 

ḥopbaḳ: Henüz görünür olmuş, olgunlaşmamış meyve. 

Kozan ağzında özellikle narenciye ve incir (maya) meyvelerinin olgunlaşması zaman alacak olan küçük hâlini 
ifade etmek için kullanılan “ḥopbaḳ” sözcüğü, Osmaniye ağzında sadece “incir ağacının henüz olgunlaşmamış 
meyvesi” için kullanılmaktadır (Demirtaş 2017, s. 204). 

Derleme Sözlüğünde hem “hoppak” hem de “hupbak” şeklinin karşılığı “portakal” olarak açıklanmıştır: 
“hoppak [->hupbak] (Portakal.)”. Derleme Sözlüğünde “ḥopbaḳ” karşılığı olarak “Gürültücü (kimse)” ve 
hobbak karşılığı olarak “Çerez.” sözcükleri de vardır (TDK, DS, 2022). Derleme Sözlüğünde verilen 
karşılıkların Kozan ağzındaki kullanımlarla bir ilgisi  bulunmamaktadır. 

Bu sene ızıcıḳ ḥopbaḳ varıdı mayanıñ başında, onu da ṭolu sergen etti (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 55). 

Bahçe daha ḥopbāken meyvesine müşteri çıktı, meyve para edecek (Hacımirzalı Mahallesi, Ali Adır, 42). 

manġış: Yabani dişi domuz. 

Derleme Sözlüğünde “manġış” sözcüğü “domuz yavrusu” anlamıyla, ince ünlülü olarak “mengüş” şekli ise 
“mengiş (I) 1. Yeni doğmuş domuz yavrusu 2. Dişi domuz” anlamlarıyla gösterilmiştir (TDK, DS, 2022). 
Ancak yöre ağzında “manġış” sözcüğü “yabani dişi domuz” anlamıyla kullanılmakta, domuz yavrusu “cıba” 
ve “coşḳa” sözcükleriyle karşılanmaktadır. “Cıba” sözcüğü benzetme yoluyla çok yaramaz çocuklar için de 
kullanılabilmektedir. Yıldırım’ın da böyle bir tespiti bulunmaktadır: cıba: Domuz yavrusu, çocuk (kızgınlıkla) 
(Yıldırım, 2006, s. 461). 

Yöre ağzında dişisine “manġış”, yavrusuna “cıba” ya da “coşḳa” denen yaban domuzunun erkeğine ise “azılı” 
adı verilmektedir. Azılı adının, ağzının dışına doğru uzanan ve çıplak gözle görülebilen azı dişlerinden ilham 
alınarak verildiği sanılmaktadır. Ayrıca, cinsiyet ayırt edilmeksizin adı anılmak istenilmeyen bir hayvan 
olduğu için farklı adlandırmalar yanında “böcü”, “dağdaḳı” (dağdaki), “adı batasıca” gibi sözcükler de domuzu 
karşılamak için yöre ağzında kullanılmaktadır.  

Manġışıñ dişi görükmez, erkâne göre ufāraḳˬolur, āzında dişi görünüyossa oña azılı deller (Güneri köyü, Hacı 
Ali Alkış, 55). 

Ardında iki de cıbası vardı, manġışa beñziyordu, ālıñ içinde gördüm dün āşam (Varsaklar Mahallesi, Ramazan 
Karakuzu, 43). 

süllüm: Doğada kendiliğinden yetişen ebe gümeci (kömeç) bitkisinin haşlandıktan sonra nar ekşisi, limon 
suyu ve pul biber gibi baharatların eklenmesiyle hazırlanan bir tür salata, atıştırmalık yemek, meze. 

Süllüm sözcüğünün Derleme Sözlüğünde sırasıyla “Sünepe.”, “Merdiven.”, “[>sülepe (I)] (sünepe), “Dibi dar, 
üstü geniş tas.” karşılıkları bulunmaktadır (TDK, DS, 2022). 

Süllümün Kozan ağzında kullanılan anlamı Derleme Sözlüğünde yer almamaktadır. 

Kömeci sapı yumşiyene ġader bişirecēñ, hafif lıḳırdaṭıp ocā ḳapaṭacāñ, yoḳsa süllüm biraz selli olur 
(Varsaklar Mahallesi, Eşe Karakuzu, 65). 

Süllüm eşgiliyek bu aḳşam, çoḳdandır yemedik (Çanaklı Mahallesi, Zafer Kıral, 38).  

sürāç: Yıkanırken beden temizliğinde kullanılan, bitkisel liften ya da el örgüsünden yapılan temizlik aracı. 
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Derleme Sözlüğünde “süraç” sözcüğü için “[-> sürgüç (I)- 1]” ve “Bulaşık bezi, paçavra” açıklamaları; 
“sürgüç” için de “1. Bulaşık bezi, paçavra.” açıklaması bulunmaktadır (TDK, DS, 2022). Bu açıklamaların, 
yöre ağzında temizlik amacıyla kullanılan “sürāç” sözcüğüyle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Esgiden ġızġın suyu bulduḳ mu sürācınan ġırglanırdıḳ (Köseli köyü, Bayram Öz, 56). 

Ben ufāken anam eliyneñ örerdi sürāci vayh! (Güneri köyü, Hacı Ali Alkış, 55). 

 

2.2.2. Fiiler 

2.2.2.1. Birleşik Fiiller 

ḥışı çıḳ-: Çok yorulmak. 

Derleme Sözlüğünde “ḥışı çıḳ-” için “paramparça olmak.” karşılığı verilmiştir. (TDK, DS, 2022). Kozan 
ağzında yorgunluk belirtmek için kullanılan bu birleşik fiilin “paramparça olmak” anlamıyla bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Ancak, Derleme Sözlüğünde yer alan “hışırı çık-” ile yöre ağzındaki “ḥışı çıḳ-” arasında bir 
ilgi vardır. Derleme Sözlüğündeki “hışırı çık-” şu şekilde kaydedilmiştir: “hışırı çıkmak 1) eşya, çok hırpalanıp 
örselenmek; 2) insan ağır işlerle uğraşıp çok yorulmak.” (TDK, DS, 2022). 

Sabaḥṭan āşama ḥışım çıḳardı tarlada, ne çektik biz zamanında (Varsaklar Mahallesi, Eşe Karakuzu, 65). 

Gene ḥışım çıḳtı, çoḳ ġalabalıḳtı işyeri (Çanaklı Mahallesi, Zafer Kıral, 38). 

 

2.3. Kozan Ağzında Derleme Sözlüğünde Verilenlere Yakın Anlamlı Olanlar 

2.3.1. İsimler 

carbıḳ/cazġır: Kavgacı kadın. 

Derleme Sözlüğünde “carbıḳ” sözcüğüne “[->çalık (Çarpık, yamuk.) -1] (Hırsız.)”,  “[-> çalık (Anası babası 
belli olmayan.) -3](Oynak, ahlâksız.)”, “Tarla faresi.” “Çarpık, yamuk.”, “Oynak, ahlâksız.” karşılıkları 
verilmiştir (TDK, DS, 2022). 

Kozan ağzında kavgacı kadınlar için kullanılan “carbıḳ” sözcüğü için sözlükte karşılığı verilen en yakın anlam 
“oynak, ahlaksız” olarak görülmektedir. 

Kavgacı kadınlar için yöre ağzında “cazġır” da kullanılmaktadır. Güncel Türkçe Sözlükte “cazgır” için yapılan 
açıklama şu şekildedir: “cazgır 1. isim Güreşecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dua 
okuyarak onları alana süren kimse. 2. isim, halk ağzında Fitneci.” (TDK, GTS, 2022). Derleme Sözlüğünde 
ise yöre ağzındaki anlama en yakın anlamlar şunlardır: “Vazgeçen, işin ardını bırakan, dönek.”, “Cadı, 
fitneci.”, “Sözünden dönen, sözünde durmayan.” (TDK, DS, 2022). 

Yöre ağzında kullanılan “carbıḳ” ve “cazġır” sözcüklerinin Derleme Sözlüğünde tam karşılığı 
bulunmamaktadır. 

Şu carbīñ yaptīna baḳ, köyü ayā ġaldırdı gene (Şevkiye Mahallesi, İlhami Tanrıkulu, 72). 

Bek carbıḳ anası var bunuñ, māllede herkesineñ ġavġalı (Köseli köyü, Bayram Öz, 56). 

öşür: Eskiden toprak ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergi. 

Derleme Sözlüğünde “öşür” sözcüğü bulunmamakta, fakat “aşar” sözcüğü bulunmaktadır: “aşar Toprak 
mahsullerinden hazine için alınan onda bir nispetindeki vergi.” (TDK, DS, 2022). Kozan ağzında “öşür” 
sözcüğü, “aşar” sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. 

Güncel Türkçe Sözlükte “öşür” ve “öşürcü” sözcükleri vardır. Sözlükte “ondalık” anlamıyla yer alan “öşür”ün 
tam karşılığı, “aşar” maddesinde “aşar: isim, eskimiş, ekonomi Türkiye’de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün 
onda biri oranında aynî olarak alınan vergi.” şeklinde; “öşürcü” de “öşürcü: Öşür alan, toplayan görevli” 
şeklinde yer almaktadır (TDK, GTS, 2022). 

Püskülloğlu’nun sözlüğünde de “öşür”ün birinci anlamı aynıdır ama ikinci anlamı “Eskiden toprak 
ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergi.” şeklindedir (Püskülloğlu, 2003, s.755). 
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Ben ufādım, Adnen Menderes Parkı’nıñ orda öşür varıdı, oriye götürür dökerdik būdiye (Güneri köyü, Hacı 
Ali Alkış, 55). 

Būdiye öşürde saḳlamiyen mi varıdı ki, éveli hep͜ öyliyedi! (Hacımirzalı Mahallesi, Ali Adır, 42). 

 

2.3.2. Fiiler 

2.3.2.1. Birleşik Fiiler 

iz azdır-: Bir olay ya da durumu gerçekliğinden saptırarak farklı göstermek. 

Derleme Sözlüğünde “iz azdır-” birleşik fiili yoktur. Sözlükte “azmak” ve “azdırmak” sözcükleri, “azmak (IV) 
Yolunu kaybetmek, şaşırmak, kaybolmak.” ve “azdırmak, azdırmah 5. yolu şaşırmak, şaşırtmak” (TDK, DS, 
2022) şeklinde bulunmaktadır. Yöre ağzında kullanılan “iz azdır-” birleşik fiili de emare, belirti, eser, nişan 
anlamlarına gelen “iz” ismiyle şaşırtmak anlamına gelen “azdır-” fiilinin birleşimiyle teşekkül ettirilmiştir. 

Tüfā gendi patlatmış, kimse görmeden çocūñˬeline vermiş soñra, iz azdırıyor namıssız! (Çanaklı Mahallesi, 
Zafer Kıral 38). 

Fireze ataşı atıp getmiş, bi de gāveye gelmiş “Fireze ateş vermişler, duyduñuz mu?” diyor;  iz azdırıyor aḳlınca 
(Köseli köyü, Bayram Öz, 56). 

umudunu üz-: Umudunu kesmek. 

Derleme Sözlüğünde; “üz-” fiili koparmak, ayırmak anlamıyla “üzmek” şeklinde, “umut” sözcüğü “(<Ar. 
ümmîd) Ümit” şeklinde, “ümit” sözcüğü de “(< Ar. ümîd) ümit” şeklinde yer almaktadır (TDK, DS, 2022). 
Fakat Derleme Sözlüğünde “umudunu üz-” biçimi yoktur. Yöre ağzında “umudunu üz-”, bir şeyden ümidini 
kesmek anlamıyla kullanılmaktadır. 

Umuduñu üz artıḳ bu işten, başġa işlere bakmañ gerek (Varsaklar Mahallesi, Eşe Karakuzu, 65). 

Tarlanıñ dapısını saña vermezler, umuduñu üz, ġır ġıçıñı otur eviñde (Şevkiye Mahallesi, İlhami Tanrıkulu, 
72).  

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Ölçünlü dilin söz varlığı yazı dili sayesinde kayıt altına alınıp muhafaza edilebilirken, yüzlerce yıllık bir 
birikimi yansıtan yöre ağızlarının söz varlığı sadece konuşma dilinde yaşatılabilmektedir. Yöre ağızlarında 
kullanılan dil, olumsuz dış etkenlere ve değişimlere karşı dirençli bir yapıya sahip olsa da, doğal bir şekilde 
ölçünlü dilin önemli bir baskısı ile karşı karşıyadır. Türkiye Türkçesi ağızları her geçen gün biraz daha ölçünlü 
dile yaklaşmakta ve Türklük bilimi için çok önemli olan Türkiye Türkçesi ağızlarına ait veriler her geçen gün 
biraz daha kaybolmaktadır. Türkiye Türkçesi ağızları, ölçünlü dili besleyen belki de en önemli kaynaktır. Bu 
yüzden, Türkiye Türkçesi ağızlarına ait veriler kayıt altına alınarak belgelenip muhafaza edilmek zorundadır.  

Derleme Sözlüğüne katkıda bulunmak ve Türkiye Türkçesi ağızları üzerine yapılacak araştırmalara katkı 
sağlamak amacıyla ve yapılandırılmamış yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma ile de 
Adana İli Kozan İlçesi ağzı ile ilgili elde edilen bazı ağız verileri kayıt altına alınarak değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilenler şunlardır: Kozan ağzında kullanılıp Derleme Sözlüğünde bulunmayan dokuz 
isim (çatıriye, ġırcalı, ḥobuç/ḥopuç, petçi, pola, şifanaḳ, taḳdoğan, tıñġırıḳ/pıñġır, zıncar/zıncırıḳ), iki birleşik 
fiil (aşını daṭlandır-, ġuyruğuyla oyna-) ve bir deyim (kölgesi ağır); Derleme Sözlüğünde Kozan ağzındaki 
anlamıyla bulunmayan sekiz isim (cübür, göğlemez, heşve, ḥombul/tombul, ḥoppaḳ, manġış, süllüm, sürāç) 
ve bir birleşik fiil (hışı çıḳ-); Kozan ağzında Derleme Sözlüğünde verilenlere yakın anlamlı iki isim 
(carbıḳ/cazġır, öşür) ve iki birleşik fiil (iz azdır-, umudunu üz-). Bağlam anlamları örnek cümlelerle 
tanıklanarak yöreye mahsus ağız özellikleri açısından değerlendirilen bu söz varlığı ögeleri, Kozan ağzında 
kullanılıp Derleme Sözlüğünde bulunmayanlar, Derleme Sözlüğünde Kozan ağzındaki anlamıyla 
bulunmayanlar ve Kozan ağzında Derleme Sözlüğünde verilenlere yakın anlamlı olanlar şeklinde tasnif 
edilmiştir.  
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Aynı ağız yöresi içerisinde bazen “tıñġırıḳ/pıñġır”, “zıncar/zıncırıḳ” ve “carbıḳ/cazġır” gibi aynı kavram için 
farklı biçimleri kullanılan bu söz varlığı ögeleri, Derleme Sözlüğüne ilave edilerek Derleme Sözlüğünün söz 
varlığı genişletilmelidir. Bu sayede; veri kaynağı zenginleştirilmiş olacak ve daha sağlıklı mukayeseli ağız 
araştırmaları yapılabilecek, Türkiye Türkçesindeki sözcüklerin köken bilgisi üzerine ve Türk Dili Tarihi 
üzerine yapılacak çalışmalara da katkı sağlanmış olacaktır. 
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ÖZET       

Teknolojiyle birlikte iletişimde de hızlı bir değişim yaşanmış ve bu durum dil öğretimini ve niteliğini de 
etkilemiştir. Artık çevrimiçi etkinliklerden, sanal oyun atölyelerine kadar birçok platformda dil öğretimi 
gerçekleştirilebilmektedir. Fakat dil öğretiminde nerdeyse değişmeyen ve her zaman ihtiyaç duyulan temel 
kaynak ders kitaplarıdır. Bu materyaller öğrencilerin ve öğretmenlerin temel başvuru kaynaklarıdır. Bunlar her 
dilin kendine özgü kuraları dikkate alınarak oluşturulmuş ve dil öğrenenlerin istifadesine sunulmuştur. Ama 
bu materyaller ana dili konuşurlarının yanında yabancı dil öğrenenler için de ayrı bir önem arz etmiştir. Çünkü 
bir dilin yabancı dil olarak öğretiminde izlenen yöntem ya da sıralama ana dil öğretiminden farklı 
olabilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan materyallerde farklılıkların dikkate alınması dilin edinimi ya da 
öğretimi açısından gerekli hatta zorunludur. Çünkü hedef kitlenin hazır bulunuşluk düzeyi, dilsel becerilerini 
eşit düzeyde anlayabilmesi, ana dille hedef dil arasındaki ilişkiyi kavrayabilmesi gibi pek çok boyutlu söz 
konusunu olabilmektedir. Bundan dolayı yabancı dil olarak hazırlanan ders kitaplarının ana dili konuşurları 
için oluşturulanlardan birçok yönüyle ayrıldığı bilinen bir gerçektir. Bunun yanında yabancı bir dil olarak 
öğretimi amaçlanan dilin kendine özgü kuralları dikkat alınması, becerilerin sıralanmasından dil bilgisi 
konularının eşit düzeyde ele alınıp alınmamasına kadar birçok yönüyle de değişiklik gösterebilmektedir. Dil 
öğretimi için gayet doğal olan bu durumunun hangi yönlerle farklılık ya da benzerlik arz ettiği üzerinde 
durulması gereken konulardan biri olmaktadır. Çünkü hedef dilin ve hedef kitlenin özelliklerinin iyi bir şekilde 
bilinmesi dil edinimi ve öğretimini kolaylaştıracaktır. Yapılan bu çalışmada da Türkçenin ve Gürcücenin 
yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey ders kitapları içerik açısından karşılaştırılmıştır. 
Doküman taraması yönteminin kullanıldığı çalışmada iki dil arasındaki farklılık ve benzerliklerin ders 
kitaplarında nasıl yer bulduğu bulgularla desteklenerek yorumlanmıştır. Buna göre görsellerden beceri 
alanlarına, eklerden söz dizime kadar birçok konuda ders kitapları arasında farklılık olduğu sonucuna 
varılmıştır. Böylelikle bu çalışmayla gerek Türkçenin gerek Gürcücenin edinimi konusunda ders kitaplarının 
durumu ve hangi beceri alanlarında ne tür düzenlemeler yapılması gerektiği konusunda önerilerle alan yazına 
katkı sunmak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Gürcücenin yabancı dil olarak öğretimi, temel 
düzey ders kitabı karşılaştırması.  

 

ABSTRACT 

Along with technology, there has been a rapid change in communication and this has also affected language 
teaching and its quality. Now, language teaching can be carried out on many platforms, from online events to 
virtual game workshops. However, the basic resource that is almost constant and always needed in language 
teaching is textbooks. These materials are the main reference resources for students and teachers. These were 
created by taking into account the specific rules of each language and presented to the use of language learners. 
However, these materials have a special importance for foreign language learners as well as native speakers. 
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Because the method or sequence followed in teaching a language as a foreign language may be different from 
mother tongue teaching. Considering the differences in the materials prepared in this framework is necessary, 
even compulsory, in terms of language acquisition or teaching. Because the target audience's level of readiness, 
equal understanding of linguistic skills, understanding the relationship between the mother tongue and the 
target language can be the subject of many dimensions. Therefore, it is a known fact that textbooks prepared 
as a foreign language differ from those created for native speakers in many ways. In addition, taking into 
account the specific rules of the language that is intended to be taught as a foreign language, can vary in many 
aspects, from the ordering of skills to whether grammar topics are handled on an equal basis. It is one of the 
issues that should be emphasized in which aspects this situation, which is quite natural for language teaching, 
is different or similar. Because knowing the characteristics of the target language and target audience well will 
facilitate language acquisition and teaching. In this study, the basic level textbooks used in teaching Turkish 
and Georgian as a foreign language were compared in terms of content. In the study, in which the document 
scanning method was used, how the differences and similarities between the two languages took place in the 
textbooks was interpreted by supporting the findings. Accordingly, it has been concluded that there are 
differences between textbooks in many subjects from visuals to skill areas, from affixes to syntax. Thus, with 
this study, it is aimed to contribute to the literature with suggestions about the status of the textbooks on the 
acquisition of both Turkish and Georgian and what kind of arrangements should be made in which skill areas. 

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, teaching Georgian as a foreign language, basic textbook 
comparison. 

 

GİRİŞ  

Ülkelerin ve kültürlerin birbirileriyle canlı bir etkileşim ya da sağlıklı bir kaynaşma içerisinde bulunmalarında, 
dil öğretimi birinci derecede önem taşımaktadır (Yalçın, 2002: 9). Çünkü insanlar arasında iletişimi sağlayan 
en temel araç dildir.  Günümüzde teknolojiyle birlikte birey ya da toplumlar arasındaki etkileşimin her alanda 
yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu durumu sağlayan en etkili aracın da dil olduğu bir gerçektir. Dille 
oluşan bu etkili iletişim yabancı dil öğretim ve öğreniminin de önemini her geçen gün ortaya koymaktadır 
(Göçer, 2017: 2). Dil öğretimini oluşturan pek çok bileşen vardır. Bunlardan biri de ders kitaplarıdır. Hasırcı 
yapmış olduğu çalışmada (2019) Hutchinson ve Torres, (1994) ve Allwright’tan yapmış olduğu aktarımlarla 
(1981), ders kitaplarının öğretme ve öğrenme sistemi içerisinde hayati bir önem taşıdığına değinir ve bunların 
seçimi, uygulanması ve değerlendirilmesi arasındaki dinamik bir ilişki olduğunu ve bunun da daha sonraki 
çalışmalar için öncül bir rol oynadığını belirtir (s. 1070). Ders kitaplarının bu işlevi yabancı dil öğretiminin 
niteliği açısından onları vazgeçilmez materyaller kılmaktadır. Bu nedenle onların renklendirilmesinden 
tasarımına, içeriğinden anlatımına kadar pek çok boyutun dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan bu 
çalışmada da Türkçe ve Gürcüce dillerinin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ve araştırmacılar 
tarafından örneklem olarak belirlenen temel düzey ders kitapları üzerine karşılaştırma bir çalışma yapılması 
amaçlanmıştır. Bunun için de Avrupa Konseyi’nin (2021) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni dikkate 
alınmıştır. Bu metin nitelikli ve kapsayıcı bir dil eğitiminin ilkelerini ortaya koyması bakımında son derece 
önemli bir işlev görmektedir. Çünkü kültürlerarası etkileşimi ortaya koyabilmenin en temel yolu yabancı bir 
dilin öğrenilmesi ya da öğretilmesinden geçmektedir. Bu nedenle ilgili metin dil öğretimi açısından bir model 
ya da yol gösterici olması bakımından kolaylaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda ölçüt olarak ele alınan 
metin doğrultusunda ders kitapları arasındaki uyumun neler olduğunun saptanmasına çalışılmış ve böylece 
alan yazına katkı sunmak hedeflenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Türkçenin ve Gürcücenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey ders kitaplarının 
karşılaştırılmasını amaçlayan bu çalışmada doküman incelemesinden faydalanılmıştır. Nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan bu tekniğe göre araştırılması amaçlanan olay ya da olguya ilişkin verileri elde etmek 
için yazılı dokümanlar incelenip değerlendirilir. Yöntemin esas aldığı ölçütlere göre yazılı materyaller 
araştırmacılar tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenerek çözümlenir. Böylece değişkenler arasında ilişkinin 
neler olduğu ortaya konulur (Yıldırım ve Şimşek, 2011, ss. 187-193). Yapılan çalışmada da bu tekniğin 
aşamalarına dikkat edilerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan İstanbul Yabancılar İçin 
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Türkçe Ders Kitabı A1. (2017) ile İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A2 (2017) temel düzey ders 
kitaplarıyla Gürcücenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ve hem A1 düzeyi hem de A2 düzeyi içine 
alan Gürcüce konuşmayan öğrenciler için Gürcü dili (2015) adlı temel düzey ders kitabı örneklem olarak ele 
alınıp incelenmiştir.  Böylece her iki dilin öğretiminde kullanılan bu ders kitapları üzerinden bilimsel 
genellemeyi ortaya koyabilecek bazı çıkarımlara ulaşılmıştır. Çalışmada her iki dilin yabancı dil olarak 
öğretiminde temel farklılıkların neler olduğu üzerinden bir fikir verebilmesi amaçlandığından sadece kültürel, 
edimsel vb. özel bir yeti ya da alana yönelik bir karşılaştırmaya gidilmemiştir. Bu çerçevede araştırmanın daha 
özel alanlarda yapılacak çalışmalar için de ufuk açıcı olacağı öngörülmektedir. Araştırmadaki verilerin elde 
edilmesi ve analizi için de Avrupa Konseyi’nin (2021) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, 
Öğretme ve Değerlendirme adlı metninde geçen ölçütler dikkate alınarak çalışmanın bulgularına erişilmesi 
amaçlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmacıların incelenen ders kitaplarından elde ettiği bulgular başlıklar altında aşağıda gösterilmiştir.  

 

1. Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı’nın ölçütlerine uygunluk  

Avrupa Konseyi (2021) yirmi yılı aşkın bir süredir yabancı dil öğretim ve öğreniminde kaliteyi artırmak için 
çeşitli çalışmalar yapmakta ve bunu da hazırlamış olduğu çerçeve programlarla sürekli güncellemektedir. Dil 
öğrenenlerin işini kolaylaştırma, dil edinimini daha hızlı ve kalıcı sağlamaya yönelik olarak bazı ölçütler 
geliştirilmiştir. Bunlar düzeye ve yetiye göre farklılıklar göstermektedir. Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretimine yönelik olarak hazırlanan ders kitapları da bu ölçütler dikkate alınarak oluşturulmakta ve 
güncellenmektedir. Nitekim çalışmada örneklem olarak ele alınan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 
A1. (2017) ile İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A2 (2017) temel düzey ders kitaplarının Avrupa 
Birliği Ortak Çerçeve Programı’nın belirlediği ölçütlere göre hazırlandığı veya yapılandırıldığı görülmektedir. 
Fakat Gürcücenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanmış olan Gürcüce konuşmayan öğrenciler için Gürcü 
dili (2015) adlı ders kitabına bakıldığında ise Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı’na göre hazırlanmadığı 
tespit edilmiştir. Eserde A1 ve A2 düzey tek bir eserde temel düzey olarak oluşturulmuş ve farklı beceri 
alanlarına göre bir ayrıma gidilmediği saptanmıştır. Bunun da öğrenenlerin işini oldukça zorlaştırdığı 
öngörülmektedir. Nitekim bu karmaşıklığın neler olduğu konusu dil bilgisi ve beceri alanlarına yönelik yapılan 
değerlendirmede değinilecektir.  

 

2. Ders kitaplarında becerilerin dağılımı 

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 (Temel Düzey) ders kitaplarında her bir kitap 12 ayrı üniteden 
oluşmakta ve bu ünitelerin her birinde okuma, yazma, dinleme, dil bilgisi ve konuşma becerilerine göre 
etkinlikler düzenlenmiştir. Fakat Gürcücenin öğretimi için düzenlenmiş olan kitaba bakıldığında ise daha çok 
yazma ve dil bilgisi becerilerine yönelik olduğunu görülmektedir. Gürcü alfabesi ve dilinin kendine özgü 
mekanizması dikkate alınarak dil öğrenenlerin  karşılaşacakları sorunları çözebilmek adına kitap kolaylaştırıcı 
birçok etkinlikle desteklenmiştir. Gürcüce öğrenenlerin metinleri yazabilmeleri için çizelgeler oluşturularak 
yazma becerisi kolaylaştırıcı etkinlikler düzenlenmiştir. Fakat yer yer okuma ve konuşma becerisi için 
alıştırmalar olduğu görülse de bunların oldukça yetersiz olduğu söylenebilir. Kitapta dinleme becerisi için 
CD’lerle destekli etkinlikler de vardır. Fakat bütün beceri alanlarına göre bir sınıflandırmaya gidilmediği ve 
dolayısıyla geleneksel bir formda materyalin hazırlandığı söylenebilir. Bu nedenle Gürcüce öğretimi için 
hazırlanmış kaynakların gözden geçirilip tekrar düzenlenmesi gerektiği açıktır. Nitekim Avrupa Konseyi’nin 
(2021) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni dil öğretiminin öğrenenler açısından beceri alanlarına göre 
onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yapılandırmasını önermektedir. Diller arasındaki farklılıkların 
beceri alanlarına göre de farklılık taşıyabileceği mümkün olsa da bunun genel çerçeveye ters düşecek şekilde 
olmamasına dikkat edilmelidir. Sadece temel becerilerin dikkate alınarak ders kitaplarının oluşturulmasıyla 
yetinilmemeli aynı zamanda Avrupa Konseyi’nin (2021) iletişimsel dil etkinlikleri için ortaya koyduğu 
“alımlama üretim, etkileşim, aracılık” gibi dil kullanım alanlarına göre de ders kitaplarının yapılandırılması 
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gerekmektedir (s. 37).  Bu çerçevede dil etkinliklerinin temel becerilerinin ötesinde yeni yaklaşımlarla 
desteklenmesi dil öğretim ve öğrenimine katkı sağlayacaktır.  

 

3. Dil öğretim ilkelerine uygunluk 

Avrupa Konseyi’nin (2021, s. 31-32-33) hazırladığı metnin ikinci bölümü dil öğretim ve öğreniminin anahtar 
boyutlarına ayrılmıştır. Burada bir takım ana ilkelerden bahsedilmiş ve tüm düzeyler için dil yeterliliğinin 
farklı boyutlarını dikkate alarak “yapabilirlik” tanımı etrafında bir yol haritası sunulmuştur. “Dil öğrenimi, 
öğrenenlerin gerçek hayatlarında hareket edebilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve farklı nitelikteki 
görevleri yerine getirebilmelerini hedeflemelidir. Bu nedenle beceri sürekliliğine bağlı olarak (A1-C2 arası 
seviyeler), değerlendirme için önerilen ölçüt gerçek hayatın içindeki iletişim becerisi üzerinedir.”  Bu 
çerçevede dil öğretimin temel ilkeleri olan konuların basitten karmaşığa, somuttan soyuta, kolaydan zora gibi 
ölçütlerin dikkate alınarak ders kitaplarının oluşturulması gerekmektedir. Nitekim her bir düzey için esas 
alınan ölçütler de buna göre olmaktadır. Bu ilkeler üzerinden ders kitapları genel olarak değerlendirildiğinde 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey ders kitabında herhangi bir olumsuzlukla 
karşılaşılmadığı saptanmıştır. Benzer durumun Gürcüce öğretimi için hazırlanmış ders kitabı için de söz 
konusu olduğu görülse de bazı sorunlarla da karşılaşıldığı da saptanmıştır. Bu tespitin iki dil arasındaki 
farklılıklardan kaynaklı olmadığını belirtmek de fayda vardır.  Örneğin Gürcüce ders kitabında ad durum ekleri 
ve soru sözcükleri konularından sonra kişi zamirlerinin anlatılmıştır. Fakat aynı konu ad durum ekleri 
konusunun alıştırma bahsinde kullanılmıştır. Dolayısıyla konuların aktarımında kimi zaman düzensizliklerle 
karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Bu durumun öğrenenlerin konular arasında bağlantı kurmalarını olumsuz 
etkileyebilir.  

 

4. Görsellerin kullanımı 

Dil öğretiminde öğrenenlerin dikkatini ve ilgisini çekerek onların öğrenmelerine, motivasyonlarına katkı 
sağlayan görsellerin kullanımı ve sunumu son derece önemlidir. Nitekim birçok araştırmacı (Güneş, 2013; 
Arslan ve Adem, 2010) dil öğretiminde görsellerin dil öğrenimini kodlama, zihinde canlandırma, eğlendirici 
kılma, somutlaştırma gibi pek çok kolaylaştırıcı etkisine değinmektedirler. Bu durumun temel düzey 
öğrenmeler için daha da önemli olduğu göz önünde bulundurulabilir.  Nitekim Doğan (2014) ve Ersoy’un 
(2019) temel düzeyde görsellerin önemini ortaya koyacak çalışmaları da bunu desteklemektedir. Bu bağlamda 
incelenen ders kitaplarına bakıldığında İstanbul yabancılar için Türkçe temel düzey ders kitaplarında hemen 
hemen her sayfada görsellerin etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Fakat Gürcücenin yabancı dil olarak 
öğretimi için hazırlanmış olan ders kitabında ise hiçbir görsellin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede 
Gürcücenin öğretimi konusunda hazırlanan materyallerin gözden geçirilmesi ve içeriklerinin 
zenginleştirilmesi gerektiği açıktır.  Benzer durum içeriklerin renklendirilmesi için de söz konusudur.  

 

5. Ders kitaplarında alfabenin öğretimi 

Bir dili öğrenmek isteyenler için ilk aşama alfabenin öğrenimidir. Çok kolay gibi görünen alfabe öğretiminin 
en zor yanı harflerin seslendirme boyutudur. Dil öğretiminde bu konuya yeterince önem verilmediği 
düşünülmektedir. Örneğin İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1. (2017) ders kitabında ilgili 
konunun birkaç etkinlikle sınırlı olduğu görülmektedir (s.12-13). Dolayısıyla ilgili konunun ders kitaplarında 
ileriki ünitelerde de ele alınması ve özellikle seslendirmede öğrencilerin zorluklarla karşılaşabileceği sözcükler 
üzerinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi gerektiği açıktır. Gürcüce konuşmayan öğrenciler için Gürcü dili 
(2015) adlı kitaba bakıldığında ise alfabe öğretimi konusunda daha ayrıntılı bir durum söz konusudur. Doğru 
yönde yazma, dört satırlık sisteme bağlı kalma, her harfin şekli – tüm bunlar öğrenciye verilir. Bu durum hiç 
şüphesiz Gürcüce alfabesinin yazımının zorluğuyla da açıklanabilir.  

 

6. Dil bilgisi öğretimi 

Bir dilin yabancı dil olarak öğretimi ve öğreniminde en temel konulardan biri dil bilgisidir. Dilin temel yapısını 
ortaya koyması bakımından üzerinde önemle durulmalı ve öğrencilerin zihnini bulanıklaştırmadan anlatımına 
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dikkat edilmelidir. Dil bilgisi oldukça ayrıntılı bir konu olduğundan yapılan çalışmada bu konuyu sadece 
“zamanlar” bahsi üzerinden örneklenmesine çalışılmıştır. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Düzey 
ders kitaplarında sırasıyla şimdiki zaman, belirli geçmiş zaman, gelecek zaman, belirsiz geçmiş zaman ve son 
olarak da birleşik zamanlar konusu işlenmiştir. Basitten zora doğru bir yaklaşım söz konusudur. Gürcücede ise 
şimdiki zaman geçmiş zaman ve sonra da gelecek zaman konusu ele alınmıştır. Kolaydan zora doğru bir 
öğretim burada da görülse de Gürcücede zamanlar konusu Türkçeden oldukça farklı olduğu söylenebilir. 

Gürcü dilinde üç zaman vardır: şimdiki zaman (Gürcücede ახლანდელი დრო (akhlandeli dro) ya da აწმყო 

(atzmk’o) denir), geçmiş ve gelecek.  Geçmiş Zaman (Gürcücede წარსული დრო (tzarsuli dro) ya da ნამყო 

(namk’o) denir) ve gelecek zaman (Gürcücede მომავალი დრო (momavali dro) ya da მყოფადი (mk’opadi) 
denir. Gürcücede fiiller formlar açısından zengindir. Bu formlar gruplara ayrılmıştır.Günümüz Gürcücesinde 
üç gruba veya bölümlere ayrılmış 11 form vardır. 

Bahsedilen formlar aşağıdaki tablo 1,2 ve 3’te görebilirsiniz: 
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Tablo 1: Günümüz Gürcücesinde zamanların fiillere göre formları 

I grup (bölüm) – პირველი სერია (p’irveli seria) 

Formlar Ekler Fonksiyon 
(İşlev) 

Tekil Çokluk Çeviri 
Tekil Çokluk 

აწმყო (atzmk’o) 

 
Şimdiki Zaman 
 

-------- Şimdiki 
Zaman; 
Geniş Zaman 
(Genel 
gerçek); 
Haber Kipi 

ვწერ (vtzer) 

 
წერ  (tzer) 

 
წერს (tzers) 

 

ვწერთ (vtzert) 

 
წერთ (tzert) 

 
წერენ (tzeren) 

 

Yazıyorum/ 
 Yazarım 
Yazıyorsun/ 
Yazarsın 
Yazıyor/ 
Yazar 

Yazıyoruz/ 
Yazarız 
Yazıyorsunuz/ 
Yazarsınız 
Yazıyorlar/ 
Yazarlar 

უწყვეტელი 
(utzk’vet’eli) 
 
Geçmiş Zaman; 
Geçmişte devam 
eden eylem; 
 

 
-დ 

-ოდ 

Şimdiki 
Zamanın 
Hikayesi; 
Geniş 
Zamanın 
Hikayesi; 
Haber Kipi 

ვწერდი 
(vtzerdi) 
 
წერდი  
(tzerdi) 
 
წერდა (tzerda) 
 

ვწერდით 
(vtzerdit) 
 
წერდით 
(tzerdit) 
 
წერდნენ 
(tzerdnen) 
 

Yazıyordum/ 
Yazardım 
 
Yazıyordun/ 
yazardın 
 
Yazıyordu/ 
Yazardı 

Yazıyorduk/ 
Yazardık 
 
Yazıyordunuz/ 
yazardınız 
 
Yazıyorlardı/ 
Yazarlardı 

აწმყოს 

კავშირებითი 
 (atzmk’os 
k’avşirebiti) 
 
Şimdiki/ Geniş  
(Dilek kipi) 

 
-დ-ე 

 
-ოდ-ე 

Şimdiki/ 
Geniş Zaman; 
Dilek Kipi 
(Olasılık, 
dilek, ihtiyaç) 

ვწერდე 
(vtzerde) 
 
წერდე  

(tzerde) 
 
წერდეს 

(tzerdes) 
 

ვწერდეთ 
(vtzerdet) 
 
წერდეთ 

(tzerdet) 
 
წერდნენ 

(tzerdnen) 
 

Yazsam (keşke 
yazsam) 
 
Yazsan (keşke 
yazsan) 
 
Yazsa (keşke 
yazsa) 

Yazsak (keşke 
yazsak) 
 
Yazsanız (keşke 
yazsanız) 
 
Yazsalar (keşke 
yazsalar) 

მყოფადი 

(mk’opadi) 
 
Gelecek Zaman; 
 

-------- Gelecek 
Zaman; 
Geniş Zaman; 
Haber Kipi 

დავწერ 

(davtzer) 
 
დაწერ  

(datzer) 
 
დაწერს 
(datzers) 
 

დავწერთ 

(davtzert) 
 
დაწერთ 

(datzert) 
 
დაწერენ 
(datzeren) 
 

Yazacağım/ 
Yazarım 
 
Yazacaksın/ 
Yazarsın 
 
Yazacak/ Yazar 

Yazacağız/ 
Yazarız 
 
Yazacaksınız/ 
Yazarsınız 
 
Yazacaklar/ 
Yazarlar 

ხოლმეობითი 

(kholmeobiti) 
 
Koşullu (Şartlı) 

 
-დ 

-ოდ 

Geniş 
Zamanın 
Hikayesi; 
Gelecek 
Zamanın 
hikayesi; 
Haber Kipi 

დავწერდი 

(davtzerdi) 
 
დაწერდი   

(datzerdi) 
 
დაწერდა 

(datzerda) 
 

დავწერდით 

(davtzerdit) 
 
დაწერდით 

(datzerdit) 
 
დაწერდნენ 

(datzerdnen) 
 

Yazardım/ 
Yazacaktım 
 
Yazardın/ 
Yazacaktın 
 
Yazardı/ 
Yazacaktı 

Yazardık/ 
Yazacaktık 
 
Yazardınız/ 
Yazacaktınız 
 
Yazarlardı/ 
Yazacaklardı 

მყოფადის 

კავსირებითი 

(mk’opadis 
k’avşirebiti) 
 
Gelecek  
(Dilek Şart kipi) 

 
-დ-ე 

 
-ოდ-ე 

Gelecek 
Zaman; 
Dilek Şart kipi 
(olasılık, istek, 
ihtiyaç, 
varsayım) 
 

დავწერდე 

(davtzerde) 
 
დაწერდე   

(datzerde) 
 
დაწერდეს 
(datzerdes) 

დავწერდეთ 

(davtzerdet) 
 
დაწერდეთ 

(datzerdet) 
 
დაწერდნენ 
(datzerdnen) 

Yazsam; 
Yazarsam  
 
Yazsan; 
Yazarsan 
 
Yazsa; 
Yazarsa  

Yazsak; 
Yazarsak  
 
Yazsanız; 
Yazarsanız  
 
Yazsalar; 
Yazarlarsa  

ნეტავ,  იქნებ, რომ   

(net’av), (ikneb), (rom)-Keşke, belki, 
eğer 
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Tablo 2: Günümüz Gürcücesinde zamanların fiillere göre formları 

II grup (bölüm) – მეორე სერია (meore seria) 

Formlar Ekler Fonksiyon 
(İşlev) 

Tekil Çokluk Çeviri  

წყვეტილი 
(tzk’vet’ili) 
 
Geçmiş Zaman 

 
-ე  

-ი 

Belirli Geçmiş 
Zaman; 
Haber kipi 

დავწერე 
(davtzere) 
 
დაწერე   

(datzere) 
 
დაწერა 

(datzera) 
 

დავწერეთ 
(davtzeret) 
 
დაწერეთ 

(datzeret) 
 
დაწერეს 

(datzeres) 

Yazdım 
 
 
Yazdın 
 
 
Yazdı 

Yazdık 
 
 
Yazdınız 
 
 
Yazdılar 

მეორე 

კავშირებითი 

(meore 
k’avşirebiti) 
 
Gelecek 
(Gereklilik kipi) 

 -ო 

 -ე 

 -ა 

Gelecek zaman; 
Gereklilik kipi 

დავწერო 

(davtzero) 
 
 
დაწერო   

(datzero) 
 
 
დაწეროს 

(datzeros) 

დავწეროთ 

(davtzerot) 
 
 
დაწეროთ 

(datzerot) 
 
 
დაწერონ 

(datzeron) 

Yazmalıyım; 
Yazmak 
zorundayım 
 
Yazmalısın; 
Yazmak 
zorundasın 
 
Yazmalı; 
Yazmak zorunda 

Yazmalıyız; 
Yazmak 
zorundayım 
 
Yazmalısınız; 
Yazmak 
zorundasınız 
 
Yazmalılar; 
Yazmak 
zorundalar 

 

 

Tablo 3: Günümüz Gürcücesinde zamanların fiillere göre formları 

III grup (bölüm) – მეორე სერია (meore seria) 

Formlar Ekler Fonksiyon 
(İşlev) 

Tekil Çokluk Çeviri  

პირველი 

თურმეობითი 

(pirveli turmeobiti) 
 
Geçmiş Zaman 

----------
- 

Belirsiz 
Geçmiş 
Zaman 

დამიწერია 
(damitzeria) 
 
დაგიწერია 
(dagitzeria) 
 
დაუწერია 
(dautzeria) 

დაგვიწერია 
(dagvitzeria)  
 
დაგიწერიათ 
(dagitzeriat)  
 
დაუწერიათ 
(dautzeriat) 

Yazmışım 
 
 
Yazmışsın 
 
 
Yazmış 

Yazmışız 
 
 
Yazmışsınız 
 
 
Yazmışlar 

მეორე 

თურმეობითი 

(meore turmeobiti) 
 
Geçmiş Zaman 

 Belirsiz 
Geçmiş 
Zamanın 
Hikayesi; 
Dilek Şart 
Kipinin 
Rivayeti 

დამეწერა 

(dametzera) 
 
დაგეწერა 

(dagetzera) 
 
დაეწერა 
(daetzera) 
 

დაგვეწერა 

(dagvetzera)  
 
დაგეწერათ 

(dagetzerat)  
 
დაეწერათ 
(daetzerat) 

Yazmıştım; 
Yazsaymışım 
 
Yazmıştın; 
Yazsaymışsın 
 
Yazmıştı; 
Yazsaymış 

Yazmıştık; 
Yazsaymıştık 
 
Yazmıştınız; 
Yazsaymışsınız 
 
Yazmışlardı; 
Yazsaymış(lar) 

მესამე 

კავშირებითი 
(mesame 
k’avşirebiti) 
 
Dilek Şart Kipi 

 Dilek Şart 
Kipinin 
Hikayesi 

დამეწეროს 

(dametzeros) 
 
დაგეწეროს 

(dagetzeros) 
 
დაეწეროს 

(daetzeros) 

დაგვეწეროს 

(dagvetzeros)  
 
დაგეწეროთ 

(dagetzerot)  
 
დაეწერათ 

(daetzerot) 

Yazsaydım 
 
 
Yazsaydın 
 
 
Yazsaydı 

Yazsaydık 
 
 
Yazsaydınız 
 
 
Yazsaydı(lar) 

ნეტავ (net’av) - Keşke 

 

Türkçede belirli geçmiş zaman eki dı- di şeklinde fiilin köküne eklenerek yapılırken Gürcücede ise Gürcü 
fiilinin özelliği çok şahıslı (polypersonalism) oluşudur. Yalnızca özneyi değil, aynı zamanda nesneyi 
(doğrudan veya dolaylı) da gösterebilir. Bu nedenle Gürcü dilinde özneyi karşılayan eklerin yanında nesneyi 
karşılayan ekler de vardır. Örneğin bunu geçmiş zamanla örneklendirmek mümkündür: 
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Türkçede belirli geçmiş zaman eki di-dı şekilde ve sonra özneyi karşılayan şahıs ekleri fiilin köküne eklenerek 
yapılırken Gürcücede ise hem özneyi hem de nesneyi karşılayan ekler eklemektedir: (O) yaz-dı – (მან) დაწერ-

ა ((man) datzer-a) ama (O) ona yaz-dı – (მან) მას მი-ს-წერ-ა ((man) mas mi-s-tzer-a). Gürcüde მი-ს-წერ-ა 
(mi-s-tzer-a) fiilindeki s harfi nesneyi karşılayan, -a ise özneyi karşılayan ektir. Bu durum Tablo 4’e 
gösterilmiştir.  

 

Tablo 4: Günümüz Gürcücesinde özne ve nesneyi karşılayan ekler: 

 
 
Konuşan 

Özneyi karşılayan ekler Nesneyi karşılayan ekler 

tekil çokluk tekil çokluk 
1. şahıs ვ................ 

(v..............) 
ვ................თ 
(v...............t) 

მ.................. 
(m...............) 

გვ................... 
(gv................) 

2.  şahıs .................. ...................თ 

(..................t) 

გ.................... 

(g..................) 

გ.................(თ) 

(g................t) 
3. şahıs ..................ს, ა, ო 

(...............s, a, o) 
................ეს, ენ, ან, ნ, 

ნენ 
(.....................es, en, n, 
nen) 

ჰ,ს.................... 
(h, s..................) 

ჰ,ს...................(თ) 
(h,s..................t) 

 

Gürcü dilinde nesneyi karşılayan ekler hiçbir zaman değişmez, Ancak özneyi karşılayan ekler (üçüncü şahıs 
ekleri) fiillere ve zamanlarına göre değişir. Örneğin: Tablo 5, 6 ve 7’de yazmak fiilinin çekimleriyle bunu 
örneklendirmek mümkündür. 

 

Tablo 5: Günümüz Gürcücesinde şimdiki zamanda წერა (tzera) - yazmak fiilinin çekimi: 

 
 
Konuşan 

Özneyi karşılayan ekler Nesneyi karşılayan ekler 

tekil çokluk tekil çokluk 
1. şahıs ვ-წერ 

(v-tzer) 
(yazıyorum) 

ვ-წერ-თ 

(v-tzer-t) 
(yazıyoruz) 

მ-წერს 

(m-tzers) 
(O bana yazıyor) 

გვ-წერს 

(gv-tzers) 
(O bize yazıyor) 

2.  şahıs წერ 
(tzer) 
yazıyorsun 

წერ-თ 
(tzer-t) 
(yazıyorsunuz) 

გ-წერს 
(g-tzers) 
(O sana yazıyor) 

გ-წერ-თ 
(g-tzer-t) 
(O size yazıyor) 

3. şahıs წერ-ს 

(tzer-s) 
(yazıyor) 

წერ-ენ 

(tzer-en) 
(yazıyorlar) 

ს-წერს 

(s-tzers) 
(O ona yazıyor) 

ს-წერს 

(s-tzers) 
(O onlara yazıyor) 

 

Tablo 6: Günümüz Gürcücesinde geçmiş zamanda დაწერა (datzera) - yazmak fiilinin çekimi: 

 
 
Konuşan 

Özneyi karşılayan ekler Nesneyi karşılayan ekler 

tekil çokluk tekil çokluk 

1. şahıs და-ვ-წერე 
 (da-v-tzere) 
(yazdım) 

და-ვ-წერე-თ (da-v-
tzere-t) 
(yazdık) 
 

მო-მ-წერა 
(mo-m-tzera) 
(O bana yazdı) 

მო-გვ-წერა 
(mo-gv-tzera) 
(O bize yazdı) 

2.  şahıs დაწერე   (datzere) 
(yazdın) 

დაწერე-თ (datzere-t) 
(yazdınız) 

მო-გ-წერა 
(mo-g-tzera) 
(O sana yazdı) 

მო-გ-წერა-თ 
(mo-g-tzera-t) 
(O size yazdı) 

3. şahıs დაწერ-ა  

(datzer-a) 
(yazdı) 
 

დაწერ-ეს 

 (datzer-es) 
(yazdılar) 
 

მი-ს-წერა 

(mi-s-tzera) 
(O ona yazdı) 

მი-ს-წერა 

(mi-s-tzera) 
(O onlara yazdı) 
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Tablo 7: Günümüz Gürcücesinde gelecek zamanda დაწერა (datzera) - yazmak fiilinin çekimi: 

 
Konuşan 

özneyi karşılayan ekler nesneyi karşılayan ekler 
tekil çokluk tekil çokluk 

1. şahıs და-ვ-წერ 

 (da-v-tzer) 
(yazacağım) 

და-ვ-წერ-თ  

(da-v-tzer-t) 
(yazacağız) 
 
 

მო-მ-წერს 

(mo-m-tzers) 
(O bana yazacak) 

მო-გვ-წერს 

(mo-gv-tzers) 
(O bize yazacak) 

2.  şahıs დაწერ 

(datzer) 
(yazacaksın) 
 

დაწერ-თ (datzer-t) 

(yazacaksınız) 

მო-გ-წერს 

(mo-g-tzers) 
(O sana yazacak) 

მო-გ-წერ-თ 

(mo-g-tzer-t) 
(O size yazacak) 

3. şahıs დაწერ-ს  

(datzer-s) 
(yazacak) 
 

დაწერ-ენ 

 (datzer-en) 
(yazacaklar) 
 

მი-ს-წერს 

(mi-s-tzers) 
(O ona yazacak) 

მი-ს-წერს 

(mi-s-tzers) 
(O onlara 
yazacak) 

 

Gürcü dilindeki fiilin bu kadar karmaşık biçimlerine rağmen, temel düzeyde her üç zamanın da (şimdiki zaman, 
belirli geçmiş zaman, gelecek zaman) aynı anda verildiği saptanmıştır. Sadece şimdiki zamanda birkaç fiil 
çekimi verildikten sonra hemen üç zamanın tümü aynı anda verilmesi dil öğretimi açısından doğru değildir. 
Fakat İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1. (2017, s. 40) ders kitabına bakıldığında ise zamanlar 
bahsinin öğrencilerin öğrenecekleri bir şekilde ele alınıp düzenlendiği tespit edilmiştir. Her bir zamana ait 
çekimler etkinliklerle desteklenerek ayrı bir şekilde gösterilmiştir. Örneğin şimdiki zaman konusunu Tablo 
8’de görüldüğü gibi örneklendirmek mümkündür: 

 

Tablo 8: Türkiye Türkçesinde şimdiki zamanda gelmek fiilinin çekimi: 

 Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 
Ben geliyorum  gelmiyorum  geliyor muyum  gelmiyor muyum  
Sen  geliyorsun  gelmiyorsun  geliyor musun  gelmiyor musun  
O geliyor  gelmiyor  geliyor mu  gelmiyor mu 
Biz geliyoruz  gelmiyoruz  geliyor muyuz  gelmiyor muyuz 
Siz geliyorsunuz  gelmiyorsunuz  geliyor musunuz  gelmiyor musunuz 
Onlar geliyor(lar)  gelmiyor(lar)  geliyor(lar) mı  gelmiyor(lar) mı 

 

Zamanlar konusu üzerinden örneklendirilmeye çalışılan dil bilgisi alanının diğer konularında da pek çok 
sorunla karşılaşıldığını söylemek mümkündür. Oldukça ayrıntılı bir konu olduğundan bu çalışmada cümle 
yapılarının sunumu, kalıplaşmış ifadelerin kullanımı vb. diğer konular üzerinde durulmamıştır. Diller 
arasındaki farklılıkların olması doğal bir durumdur fakat bunun dil öğrenenlere sunumu kolaylaştırıcı 
olmalıdır. Bu çerçevede ders kitaplarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

 

7. Ölçme ve değerlendirme 

Dil öğretim ve öğreniminin en önemli aşamalarından biri ölçme ve değerlendirmedir. Bunun için de ders 
kitaplarında farklı ölçme araçlarının kullanımı önem arz etmektedir. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve 
A2 (Temel Düzey) ders kitaplarında kısa cevaplı, eşleştirmeli, çoktan seçmeli vb. birçok testlere yer verildiği 
görülmüştür. Bu çerçevede ölçme araçlarındaki bu farklılığın öğrenenlerin öğrenmelerini daha iyi tespit 
etmeye yönelik olarak olumlu bir durum olduğu açıktır. Fakat Gürcüce öğretimi için hazırlanan ders kitabında 
ise soru tipi olarak farklılıklar söz konusu olsa da bunun yeterince olmadığı saptanmıştır. Bu çerçevede ders 
kitaplarının Avrupa Konseyi’nin (2021) öngörüleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği 
söylenebilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER  

Türkçenin ve Gürcücenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey ders kitapları üzerinde yapılan 
karşılaştırmalı incelemede birçok benzerlik ve farklılık tespit edilmiştir. Buna göre elde edilen bulgular 
çerçevesinde aşağıda belirtilen sonuçlara erişilmiş ve çeşitli önerilerle bunlar destelenerek yorumlanmıştır.  

Türkçe ve Gürcücedeki arasında alfabe, dil bilgisi, söz dizimi vb. birçok farklılıkların olduğu bilinen bir durum. 
Fakat bu farklılıkların Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı esas alınarak ders kitaplarında nasıl yer bulduğu 
araştırmacıların üzerinde durdukları önemli bir ölçüt olmuştur.  Bu bağlamda Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretiminde kullanılan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1 (2017) ile İstanbul Yabancılar İçin 
Türkçe Ders Kitabı A2 (2017) ders kitaplarının çerçeve programındaki ölçütlere göre hazırlandığı sonucuna 
varılmışken Gürcücenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ve hem A1 düzeyi hem de A2 düzeyi içine 
alan Gürcüce konuşmayan öğrenciler için Gürcü dili (2015) adlı temel düzey ders kitabının bunu karşılamadığı 
sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Gürcücenin yabancı dil olarak öğretiminde Avrupa Konseyi’nin (2021) 
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme adlı metinde geçen ölçütlere 
göre ders kitaplarının oluşturulması gerektiği açıktır. Alan uzmanı kişilerce oluşturulan komisyonlarca bu 
konuda çalışma yapılıp materyallerin hazırlanması Gürcücenin öğretimine katkı sunacaktır. Ayrıca alfabe gibi 
konularda da İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1 (2017) ile İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders 
Kitabı A2 (2017) düzey ders kitaplarındaki eksiklikler konusunda da çeşitli etkinlikler ve eklemeler yapılabilir.  

Dil öğretiminde görsellerin etkili bir şekilde kullanımına dikkat edilmelidir. Becerilerin kazandırılmasında 
renklendirilmesinden çeşitliliğine varıncaya dek her aşamasında görsellerin sunumu ve kullanımı yabancı dil 
öğrenenler için oldukça faydalı olacaktır. Bu nedenle özellikle Gürcücenin yabancı dil olarak öğretimi için 
hazırlanmış olan ders kitaplarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Ders kitaplarında Avrupa Konseyi’nin (2021) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni dikkate alınarak 
becerilerin öğretimi konusunda etkinliklerden konuların beceri alanlarına göre dağılımına kadar pek çok 
hususta özenli davranılmalıdır. Belirli beceri alanlarına yoğunlaşılması dil öğrenimini sekteye uğratabilir. Her 
ne kadar diller arasındaki farklılıklar kimi zaman belirli beceri alanlarına yoğunlaşmayı gerektirse de bu durum 
genel çerçeveyi bozacak şekilde olmamalıdır. Nitekim Aktaş (2004: 50-51) çalışmasında yabancı dil 
öğretiminde belirli bir dil becerisinin kazandırılmasının günümüz dünyasında geçerli olmadığına değinerek dil 
becerilerinin bir bütün olarak tamamının kazandırılmasının hedeflenmesi gerektiğine değinmektedir. 

Dil bilgisi konularının öğretimi öğrenenlerin anlayacağı şekilde sunulmalıdır. Bunun için de dil öğretiminin 
kolaydan zora, basitten karmaşığa vb. pek çok temel ilkeleri dikkate alınarak ders kitaplarının oluşturulması 
ya da güncellenmesi gerekmektedir. Bunun için de alan uzmanı kişilerce özenli bir çalışma yoluna gidilmesi 
gerekmektedir. Bu durum sadece ders kitaplarının oluşturulmasında değil aynı zamanda karşılaştırmalı 
çalışmalar için de söz konusudur. Nitekim diller arasındaki farklılıklar üzerinden yapılabilecek karşılaştırmalı 
çalışmalarda pek çok boyut söz konusu olabilmektedir. Örneğin bunu Gürcüce ve Türkçe için kısaca 
örneklendirme gerekirse Türkçede -lar, -ler çoğul ekinin sadece isimlere değil fiil biçimlerine de eklenmesi 
mümkünken Gürcücede böyle bir durumun söz konusu olmaması, belirtme ve yönelme eklerinin Gürcücede 
tek bir ek üzerinden sağlanışı, belirtisiz isim tamlamasının belirtili isim tamlaması şeklinde kullanımı gibi pek 
çok ayrıntının olabileceği görülebilir. Bu nedenle bu farklılıkların öğreneler açısından nasıl ele alındığı 
üzerinde durulmasında fayda vardır.  

Bir dilin yabancı dil olarak öğretimi oldukça zor ve karmaşık olabilmektedir. Hedef kitlenin özelliklerinden 
hedef dille ana dil arasındaki ilişkiye varıncaya dek çok boyutlu bir durum söz konusudur. Bu nedenle her 
ayrıntının gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bunlardan biri de hiç şüphesiz hedef kitleden elde edilecek 
dönütlerin belirlenmesidir. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin çeşitliliği ve amaca uygunluğu 
konusuna özen gösterilmelidir.  

Türkçenin ve Gürcücenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan temel düzey ders kitapları üzerinden 
yapılan bu karşılaştırmalı çalışmayla araştırmacılara yeni, farklı bakış açıları kazandırmak amaçlanmıştır. 
Diller arasındaki farklılıkların ders kitaplarına nasıl yansıdığı sorusu da dikkate alınarak Avrupa Konseyi’nin 
(2021) Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre ders kitapları arasında ne tür eksiklik ya da 
benzerlikler olduğu hususuna bir nebze de olsa cevap aranmasına çalışılmıştır.  Böylece bu çalışmayla gerek 
Türkçenin gerekse Gürcücenin yabancı dil olarak öğretimini daha nitelikli hale getirilmesine katkı sunmak 
amaçlanmıştır.  
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ÖZET  

Hayatımızın her döneminde var olan iletişim insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Geçmişten 
günümüze çeşitli iletişim yolları bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi iletişimde var olmaya başlayan yeni 
ortamların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bilgisayarların kullanımın artması ile elektronik ortamlarda bilgi 
paylaşımı yapılırken internet teknolojisinin kullanımı artmasıyla da bilgi paylaşımı web ortamlarında 
yapılmaya başlanmıştır. Sosyal medya bireylere her an her yerden ulaşım imkânı sağlayarak yer ve zaman 
sınırlamasını ortadan kaldırarak çok kısa süre içerisinde daha geniş kitlelere ulaşma imkânı sunmuştur. 
Günümüzde birçok sosyal medya aracı bulunmaktadır. Bunlar Facebook, Instagram, Twitter vb. ortamlardır. 
Sosyal medyalar bireysel veya kurumsal olarak kullanılmaktadır. Örneğin belediyeler, bakanlıklar, 
üniversiteler vb. resmi bir sosyal medya hesapları bulunmaktadır.  Twitter, sosyal medya ortamları arasında 
genellikle yazılı ve görsel içerikler bulundurduğu için gündem takip etme isteği olan insanların ağırlıklı olarak 
kullandığı bir ortam halini almıştır. Twitter, bazen bir eğlence aracı, bazen öğrenme ve araştırma aracı, bazen 
de duygu ve düşüncenin paylaşıldığı bir araç olarak kullanılabilmektedir.  Bu nedenle bu çalışmada 
üniversitelerin Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar belirli kriterler göre incelenmiştir. Araştırma 
kapsamında URAP 2021-2022 Türkiye genel sıralamasında yer alan 6 vakıf 12 devlet üniversitesi olmak üzere 
toplam 18 üniversitenin resmi Twitter hesapları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu üniversitelerin 
statüleri devlet, vakıf ve başarı düzeyleri açısından yüksek düzey başarılı, orta düzey başarılı ve düşük düzey 
başarılı olarak gruplandırılmıştır. Araştırma için 01.03.2022-31.03.2022 tarihleri baz alınmıştır. Bu tarihler 
arasında toplam 981 tweet paylaşımı yapılmış olup araştırma da bu tweetler incelenmiştir. Tweetler paylaşım 
türlerine, amacına ve konusuna göre analiz edilmiştir. Ayrıca üniversitelerin statülerinin paylaşım amaçlarına 
ve paylaşım konularına göre durumları incelenmiştir. Araştırma sonucunda devlet üniversitelerin daha çok 
paylaşımda bulunduğu gözlenmiştir. Paylaşım türlerinde en çok tweet atarken retweet ve cevap tweetlerini az 
kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Paylaşım amacında en fazla bilgilendirme olduğu bulunmuştur. Yapılan 
paylaşım konularından ise bilgilendirme tweetlerin fazla olduğu belirlenmiştir. Üniversite statülerinin 
paylaşım amaç ve konularına göre bazı kısımlarda anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sosyal medya, Üniversite, Twitter. 

 

ABSTRACT  

Communication with the environment is important for human beings to meet their needs. There are various 
ways of communication from past to present. The development of technology has led to the emergence of new 
environments in communication that did not exist before. With the increase in the use of internet technology, 
information sharing and communication started to be done in virtual environments. There are many social 
media tools that can be used for different purposes in virtual environments. Twitter, one of these media, is an 
application that accelerates and facilitates the communication of individuals or institutions with each other, 
especially by providing short text and visual content. Today, it is seen that many official institutions or 
individuals use this application. Twitter can sometimes be used as a means of communication, sometimes as a 
means of entertainment, learning, commerce, following the agenda or creating a day. The aim of this study is 
to examine the posts made by universities on their Twitter accounts according to the determined criteria. Within 
the scope of the research, the official Twitter accounts of 18 universities, 12 of which are state universities and 
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6 of which are foundation universities, were examined. Comparisons were made between the sharing contents 
of these universities in terms of their status and success levels. The research is limited to the Twitter posts 
made between March 1, 2022 and March 31, 2022. Between the specified dates, the universities in the relevant 
sample shared a total of 981 tweets. Tweets have been analyzed according to post types, purpose and subject. 
In addition, the status of universities according to their status, sharing purposes and sharing topics were 
examined. As a result of the research, it has been observed that state universities share more. It has been 
concluded that while tweeting is the most common type of sharing, retweet and reply tweets are used less. It 
has been determined that there are more informative tweets among the sharing topics. It was found that 
university statuses differed significantly in some parts according to the purposes and topics of sharing. 

Keywords: Twitter, University, Communication, Social media. 

 

1. GİRİŞ 

Bilgi paylaşımı ve sohbet insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. İnsanlar arasındaki yazılı materyaller 
MS 700 yıllarında matbaanın icadı ile başlamıştır ve günümüze kadar hızlı bir şekilde gelişerek sürekli 
değişmektedir. Mektuplar, gazeteler, dergiler vb. araçlarla bilgi paylaşımı sağlanmıştır (Mora, 2008). İnternet 
ve bilgisayar teknolojilerinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile birlikte bilgi paylaşım alanları farklı ortamlarda 
da yapılmaya başlanmıştır (Yılmaz ve Aktaş, 2020). Bilgisayarların gelişmesi ile elektronik ortamlarda bilgi 
paylaşımı yapılırken internet teknolojisinin kullanımı artmasıyla da bilgi paylaşımı web ortamlarında 
yapılmaya başlanmıştır. 

İnternet ortamında kullanıcı ile etkileşim sağlayan web ortamları günümüzde web 2.0 olarak 
adlandırılmaktadır. Web 2.0 araçları ile çift yönlü bir iletişim sağlanarak paylaşımlar ve sohbetler 
yapılmaktadır (Odabaşı vd., 2012).  Sosyal medya bu ortamlardan biridir. Sosyal medya ortamları hem 
sundukları ortamın özellikleri hem de kullanıcıların sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri dolayısıyla 
farklı gruplara hitap edebilmektedir (Cemiloğlu Altunay, 2010). Sosyal Medyanın geleneksel medya 
araçlarından en önemli farkı aynı anda karşılıklı bir iletişim ortamı sunmasıdır. Bunun yanı sıra her an her 
yerden ulaşım imkanına sahip olan sosyal medya yer ve zaman sınırlamasını ortadan kaldırarak çok kısa süre 
içerisinde çok daha geniş kitlelere ulaşma imkânı sunmuştur. Günümüzde birçok sosyal medya aracı 
bulunmaktadır. Bunlar Facebook, Instagram, Twitter vb. ortamlardır. Sosyal medyalar bireysel veya kurumsal 
olarak kullanılmaktadır. Örneğin belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler vb. resmi bir sosyal medya hesapları 
bulunmaktadır. Bu kurumlardan olan üniversiteler sosyal medyayı kendileri ile ilgili haber ve duyuruları anlık 
paylaşarak takipçilerini bilgilendirmek amacıyla kullanmaktadır (Salur ve Aydın, 2017).  

Twitter, sosyal medya ortamları arasında genellikle yazılı ve görsel içerikler bulundurduğu için gündem takip 
etme isteği olan insanların ağırlıklı olarak kullandığı bir ortam halini almıştır. Devlet başkanları, parti liderleri, 
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi paylaşımında ilk sıraya koydukları, ilk ağızdan resmî 
açıklamaların paylaşıldığı ve etkisi kanıtlanmış bir sosyal medya ortamı olmuştur (Darı, 2018). Son yıllarda 
kamu otoritelerinin sosyal medyaya, özellikle Twitter’ a verdiği önemin artmasında Türkiye’deki kullanım 
sıklığının etkisi de bulunmaktadır. Birçok içerik hem bilgi vermek hem de gündemi belirlemek amacıyla 
paylaşılmaktadır. Genç nüfusun sosyal medyada, özellikle Twitter ’da aktif olarak yer alması resmî kurum ve 
kuruluşların da gençleri kazanmak adına bu alana daha çok ilgi göstermesine neden olmaktadır (Bilgiç ve 
Akyüz, 2020). Birçok sağlıkçı, eğitimci, yönetmen, yazar, sanatçı gibi toplumdaki farklı kesimler tarafından 
kullanılan Twitter, bazen bir eğlence aracı, bazen öğrenme ve araştırma aracı, bazen de duygu ve düşüncenin 
paylaşıldığı bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bir yazarın yeni kitabını duyurduğu, bir öğretmenin sınıfta 
gerçekleştirdiği etkinlikleri paylaştığı, bir doktorun sağlık veya hastalık ile ilgili bilgileri paylaştığı ya da 
bireyin bir film hakkında yorum yaptığı bir ortam olarak kullanılabilmektedir. Bu şekildeki tüm paylaşımların 
yaş, cinsiyet, meslek, ilgi ve olanaklar gibi değişkenlere göre farklılaştığı gözlenmektedir. Twitter 
reklamcılıktan pazarlamacılığa, iletişimden eğitime birçok alanda kullanılmaya çalışılmaktadır (Keleş, 2017).  

Çalışmanın amaçlarından biri olan Twitter uygulamasını birçok üniversite kullanmaktadır. Kurum veya 
kuruluşların, hedef kitle ile iletişimde kalmak, kitleyi yönlendirmek; kurum, ürün, hizmet ve sektör hakkında 
söylenenleri takip etmek; ürün ve hizmetler hakkında tanıtımlar yaparak kurum, ürün ya da hizmet hakkında 
bilincin artırılmasına yardımcı olmak; çift yönlü iletişimi sağlamak; gündem oluşturmak ya da bilinmesini 
istenen konuların kullanıcılar arasında aktarımını sağlamak; kurumların yapmış olduğu etkinliklerin 
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bilgilendirme amaçlı sosyal paylaşımında bulunmak amacıyla Twitter’ ı kullandığı belirtilmektedir (Kartal ve 
Algül, 2019). Böylece üniversiteler öğrenciler ile iletişim kurma işlevi, öğrencilere haber, duyuru, etkinlik ve 
aktivite vb. konularda paylaşım yapmak için Twitter ortamını aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu durum 
öğrencilerin bilgi paylaşımı ve bilgiye erişimini kolaylaştırmaktadır. Üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmı 
sosyal medyayı kullanmaktadır (Salur ve Aydın, 2017). Twitter’ ı kullanan öğrenciler üniversiteleri ile ilgili 
gelişmeleri (haber, duyuru ve etkinlik vb.) takip edebilmektedirler.  

2006 yılında Even Williams, Biz Stone ve Jack Dorsey tarafından kurulmuştur (Akar, 2010). Adını ‘kuş 
cıvıltısı’ anlamına gelen ‘tweet’ den almıştır. Twitter kullanıcılarına 140 karakter ile sınırlı olan tweet adlı 
mesajlar ile iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu durum yazmak ve okumak için pratiklik sağlar (Köseoğlu 
ve Köker, 2014). 7 Kasım 2017’de Twitter, tweet uzunluğunu 140’dan 280 karaktere yükseltmiştir. Böylece 
bu değişim kullanıcılara düşüncelerini, duygularını ve bilgilerini daha rahat ve kolay bir şekilde paylaşmalarını 
sağlamıştır (Asur ve Huberman, 2010).  

Twitter kullanıcıları yaşamları aktiviteleri ve etkinlikleri vb. ile ilgili fotoğraf, video ve düşüncelerini 
paylaşabilmektedir. Yapılan paylaşımlara kullanıcının takipçileri tarafından cevap verilip yorumlar 
yapılabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar beğendiği, sevdiği konular hakkında gündemleri, paylaşımları ve kişileri 
takip ederek sosyal ağlara katılım sağlamıştır. 

Twitter’ da tweet atma, retweet (RT), trend topic (TT) direk mesaj (Dm) vb. kullanım kolaylığı sağlayan 
kavramlar vardır. 

Tweet: Paylaşılmak istenen düşünce, bilgi, duyuru, haber, fotoğraf ve video vb. mesajlardır. Tweetlere en fazla 
4 fotoğraf, bir .gif veya bir video eklenmektedir. 

Retweet (RT): Başka hesapların tweetlerini kendi Twitter hesabında yayınlama işlemidir. 

Direk Message (DM): Twitter kullanıcılarının kendi aralarında özel olarak mesajlaşmasıdır. Herkese açık 
değildir sadece iki kişilik veya bir grup arasında olan mesajlardır. 

Friday Follow (FF): Takip ve Cuma sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir tavsiye etme biçimidir. Birini 
önermek için onun kullanıcı adıyla FF etiketi koyara tweet atmak işlemidir. 

Hashtag (#): Türkçe anlamı etiketlemedir. # işareti ile gösterilir. Herhangi bir konu hakkında başlık oluşturmak 
ve aramak için # simgesiyle kelimeler yazılır. #23nisangünü, #annelergünü vb. 

Mention (@): Bahsetmek anlamına gelir. Twitter de birinden bahsetmek için @ işareti kullanılır. 

Trending Topic (TT): Gündemde en çok bahsedilen, tweet atılan konuların listesidir. Her ülkeye, bölgeye ve 
dünya geneline özel TT alanları mevcuttur. 

Twitter yaratıcılarından Sagolla’a (2009) göre herkes tarafından basitçe oluşturulabilecek ve algılanabilecek, 
kısa, öz ve açık ifadeler için bir sosyal iletişim aracıdır. Bu yapısıyla Twitter reklam, pazarlama, tanıtım ve 
eğitim ortamı olarak da 
kullanılabilmektedir. Twitter’ da anlık bilgi-haber-duyuru paylaşımları kurumsal bilgi paylaşımları etkinlik-
aktivite duyuruları yapılabilmektedir.  

Twitter da paylaşım türü, 3’e ayrılmaktadır; orijinal mesaj, retweet ve cevaptır. Orijinal tweetler, kurumun 
kendi gönderdiği tweetleri işaret etmektedir. Retweetler, kurumun takipçilerinden gelen tweetleri paylaşması 
anlamına gelmektedir. Cevap ise kurumun bir başka kullanıcıya ismiyle işaret ederek geri dönüşte 
bulunmasıdır (Tarhan, 2012). 

Tweetlerin paylaşım amacı ise bilgilendirme, tanıtım ve duyuru olmak üzere 3 kategoriye ayrılmıştır. 
Bilgilendirme tweetleri, kurumun tweetlerinde haber içerikli yapılan paylaşımlardır. Üniversitelerin kurumla 
haber niteliği taşıyan her türlü paylaşımlardır.  Bu tweetlerin amacı bilgilendirmektir. Tanıtım tweetleri, 
kurumun varlık sebebini ve amaçlarını ortaya koyan tweetleri içermektedir. Duyuru tweetleri ise faaliyetler ya 
da etkinlikler hakkında tarih ve ajanda belirtilmesidir. Belirli tarihlerde yapılacak olan etkinliklerin, 
faaliyetlerin paylaşımıdır (Yıldırım, 2014). 

Bu bilgilerden yola çıkarak bu araştırmanın amacı üniversitelerin Twitter hesapları üzerinden yaptıkları 
paylaşımların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 
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1. Üniversitelerin Twitter mesajlarının paylaşım türlerine göre dağılımı nedir? 

2. Üniversitelerin Twitter mesajlarının paylaşım amacına göre dağılımı nedir? 

3. Üniversitelerin Twitter mesajlarının paylaşım amaçları üniversite statülerine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Üniversitelerin Twitter mesajlarının paylaşım konusuna göre dağılımı nedir? 

5. Üniversitelerin Twitter mesajlarının paylaşım konuları üniversite statülerine göre farklılaşmakta mıdır? 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, kullanılan model, evren örneklem ve verilerin toplanması ile ilgili bilgiler 
açıklanmıştır. 

 

2.1. Tarama Modeli  

Bu araştırmada seçilen devlet ve vakıf üniversitelerinin Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımların 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirlenen sorulara yanıt bulmak için içerik analizi 
modelinden yararlanılmıştır. İçerik analizi mesajdan çıkarılan yorumların bir dizi işlem sonucu ortaya 
konulduğu bir araştırma tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı 
hakkındadır (Weber, 1989). İçerik analizi bilgiden onun içeriğine dair tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar 
çıkarmak üzere kullanılan bir araştırma yöntemidir (Krippendorff, 2004). İçerik analizi, iletişimin sunulan 
içeriğinin tarafsız, sistematik ve niceliksel tanımıdır (Berelson 1952). 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evren ve örneklemi URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2021-2022 Ekim raporundaki 
devlet ve vakıf üniversitelerinden rastgele seçilip üniversitelerin başarı puanları dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Araştırma kapsamında URAP 2021-2022 Türkiye genel sıralamasında yer alan 6 vakıf 12 devlet üniversitesi 
olmak üzere toplam 18 üniversitenin resmi Twitter hesapları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır (Tablo 
1). Seçilen üniversiteler olasılıklı olmayan örneklem türlerinden “birimlerin belli bir sistematik izlenerek 
bulunan bir aralık ve başlangıç noktasına dayalı olarak seçildiği” sistematik örneklem (Erdoğan, 2012) 
tekniğinden hareketle seçilmiştir.  

URAP Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından kurulmuştur. 
URAP' in amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için 
bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Böylece 
üniversiteler çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle 
karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını görebileceklerdir. Listelerdeki 
sıralamalar yapılırken temel alınan ölçütler, üniversitelerin toplam yayın sayıları, yayınlara yapılan atıf 
sayıları, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, doktora öğrenci sayısı, 
doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı ve öğretim üyesi başına düşen lisans ve lisansüstü 
öğrenci sayısı olarak sıralanmaktadır. Yapılan sıralama sonucunda elde puanlar doğrultusunda seçilen 
üniversiteler başarı açısından başarılı, orta ve başarısız olarak gruplandırılmıştır. 
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2.3. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında belirli bir kesit alınarak bu tarihlerde veri toplama yoluna gidilmiştir. Bunun için 
01.03.2022-31.03.2022 tarihleri baz alınmıştır. Araştırma için yapılacak tarihlerin belirlenmesinde eğitim 
döneminin ortasının olması ve ara sınavların yapıldığı tarihler aralığı olması etkili olmuştur. Araştırmada 
kullanılan bir tweet birden fazla madde, alan ya da kategoride yer alabilmektedir.  Tablo 1. de seçilen 
üniversitelerin Twitter hesap bilgileri verilmiştir. Bu Twitter hesaplarının belirlenen tarih aralığında yaptıkları 
paylaşımlar tek tek incelenerek gruplandırılmaya çalışılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bulgular başlığı altında devlet ve vakıf üniversitelerinin Twitter hesaplarındaki mesaj paylaşım dağılımına 
yönelik bulgulara yer verilmektedir. 

Devlet ve vakıf üniversitelerinin belirtilen zaman (01.03.2022-31.03.2022) tarihindeki mesaj paylaşımı şöyle 
yer almaktadır: Ankara Üniversitesi 82 tweet, Erciyes Üniversitesi 69 tweet, Süleyman Demirel Üniversitesi 
51 tweet, Pamukkale Üniversitesi 87 tweet, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 49 tweet, Çanakkale 18 Mart 
Üniversitesi 34 tweet, Yozgat Bozok Üniversitesi 42 tweet, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 55 tweet, 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 98 tweet, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 84 tweet, Burdur Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi 19 tweet, Alanya Alâaddin Keykubat Üniversitesi 85 tweet, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi 23 tweet, İzmir Ekonomi Üniversitesi 82 tweet, Doğuş Üniversitesi 18 tweet, İstinye 
Üniversitesi 39 tweet, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 59 tweet, Beykoz Üniversitesi 5 tweet. Bu 
bilgiler doğrultusunda üniversitelerin Twitter hesapları kullanım düzeylerinin farklı olduğunu göstermektedir. 

 

3.1. Üniversitelerin Twitter Mesajlarının Paylaşım Türlerine Göre Dağılımı 

Bu araştırma sorusunun cevabı aşağıdaki Tablo 2. ye göre değerlendirilecektir. 

 

Tablo1. URAP 2021-2022 Ekim Raporu Üniversitelerin Başarı Sıralaması 
 Sıra Puan Üniversite Adı Twitter Hesabı 

D
E

V
L

E
T

 Ü
N

İV
E

R
S

İT
E

L
E

R
İ 

5. 708,42 Ankara Ü. https://twitter.com/AnkaraUni 

15. 610,28 Erciyes Ü. https://twitter.com/EruMedya 

25. 546,20 Süleyman Demirel Ü. https://twitter.com/sd_universitesi 

35. 501,56 Pamukkale Ü. https://twitter.com/pauedutr 

45. 474,57 Muğla Sıtkı Koçman Ü. https://twitter.com/muglaedutr/ 

55. 450,12 Çanakkale 18 Mart Ü. https://twitter.com/onsekizmartuni 

65. 421,43 Yozgat Bozok Ü. https://twitter.com/bozokedutr 

75. 404,89 Karamanoğlu Mehmet Bey Ü. https://twitter.com/universitekmu 

85. 390,98 Tekirdağ Namık Kemal Ü. https://twitter.com/tekirdag_nku 

95. 340,25 Osmaniye Korkut Ata Ü. https://twitter.com/korkutatauni 

105. 298,58 Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. https://twitter.com/makuedutr 

115. 230,85 Alanya Alâaddin Keykubat Ü. https://twitter.com/AlanyaAlku 

V
A

K
IF

 Ü
N

İV
E

R
S

İT
E

L
E

R
İ 

8. 478,09 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. https://twitter.com/tobbetum  

18.  374,82 İzmir Ekonomi Ü. https://twitter.com/izmirekonomiuni  

28. 319,04 Doğuş Ü. https://twitter.com/DogusUniv  

38. 270,14 İstinye Ü. https://twitter.com/istinyeunivedu  

48. 214,48 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. 
https://twitter.com/fsmvu  

58. 79,43 Beykoz Ü. https://twitter.com/beykozedutr  
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Tablo 2. Tweetlerin Paylaşım Türlerine Göre Dağılımı 
 Statü N  Tweet Retweet Cevap Toplam 

Devlet 
Üniversiteleri 

 Yüksek Düzey Başarılı 4 254 25 10 289 
Orta Düzey Başarılı 4 142 37 1 180 
Düşük Düzey Başarı 4 249 36 1 286 

Toplam  12 640 100 12  
X (toplam/ n)   640/12 100/12 12/12  

Vakıf Üniversiteleri Yüksek Düzey Başarılı 2 80 16 9 105 
Orta Düzey Başarılı 2 52          1 4 57 

Düşük Düzey Başarılı 2 21 35 8 64 
Toplam  6 153 50 21  

X (toplam/ n)   143/6 50/6 21/6  
Genel Toplam  18 798 150 33  

 

Tablo 2.’ye bakıldığında paylaşım türlerinin 4 başlıkta incelendiği görülerek araştırma kapsamında seçilen 
üniversitelerin %81,34’lük (798) oranda tweet, %15.29’ lük (150) oranda retweet ve %3,36 ‘lük (33) oranda 
cevap paylaştığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında seçilen üniversiteler arasından devlet üniversitelerinin 
daha fazla paylaşımda bulunduğu gözlenmiştir. Devlet üniversitelerinden yüksek ve düşük düzeyde başarılı 
olanların tweet sayılarının orta düzeyde başarılı olanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Vakıf 
üniversitelerinde başarı düzeyleri ile tweet sayılarının pozitif yönde ilişkili olduğu söylenebilir. Ayrıca 
üniversitelerin tweet sayıları fazla görülürken retweet ve cevap sayısının düşük olması tek yönlü bir iletişimin 
hâkim olduğunu göstermektedir. Bu nedenle üniversitelerin öğrencilerle etkileşim kurma konusunda zayıf 
kaldığını ve üniversite ile ilgili alınacak herhangi bir kararda öğrencilerin katılımını sağlayacak bir ortamın 
eksik olduğu görülmektedir. 

 

3.2. Üniversitelerin Twitter Mesajlarının Paylaşım Amacına Göre Dağılımı 

 

 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda üniversitelerin paylaşım amaçlarının Tablo 3. e göre en çok bilgilendirme 
amaçlı olduğu bulunmuştur. Bunun nedeni ise üniversitelerin eğitim kurumları olmasının etkisi olduğu 
söylenebilir. Üniversiteler dersler hakkında, sınavlar hakkında ve kurum ile ilgili bilgilendirme tweetleri 
atmaktadırlar. Paylaşılan tweetlerin %64,39’luk (633) oranda bilgilendirme, %8,44’ lük (83) oranda tanıtım 
ve %27,16 ‘lük (267) oranda duyuru amaçlı tweetlerin paylaştığı belirlenmiştir. Bilgilendirme amaçlı 
paylaşımları devlet üniversiteleri fazla kullandığı görülürken duyuru amaçlı paylaşımları vakıf 
üniversitelerinin fazla kullanıldığı görülmektedir. Tanıtım amaçlı paylaşımların ise devlet ve vakıf 
üniversitelerinin ortalama aynı oranda kullandıkları belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. Tweetlerin Paylaşım Amacına Göre Dağılımı 
 Statü N Bilgilendirme Tanıtım Duyuru Toplam 

Devlet 
Üniversiteleri 

 Yüksek Düzey Başarılı 4 204 44 45 293 
Orta Düzey Başarılı 4 126 9 38 173 
Düşük Düzey Başarı 4 194 19 84 297 

Toplam  12 524 72 167 763 
X (Toplam / n)   524/12 72/12 167/12  

Vakıf Üniversiteleri  Yüksek Düzey Başarılı 2 46 5 55 106 
Orta Düzey Başarılı 2 34         3 16 53 
Düşük Düzey Başarı 2 29 3 29 61 

Toplam  6 109 11 100 220 
X (Toplam/ n)   109/6 11/6 100/6 220/6 
Genel Toplam                            18 633 83 267       983 
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3.3. Üniversitelerin Twitter Mesajlarının Paylaşım Amaçları Üniversite Statülerine Göre 
Farklılaşmakta mı?  

Bu araştırma sorusunda üniversitelerin devlet, vakıf ve başarı düzeyleri açısından farklılık durumuna cevap 
aranacaktır. Bunun için Tablo 4. ve Tablo 5. kullanılacaktır. Tablo 4.  te ANOVA Testi kullanılırken Tablo 
5. te Independent Sample Testi (bağımsız örneklem testi) kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA testi bir değişken ve en az 3 grupta karşılaştırılmak istendiğinde kullanılır. Araştırma sorusunda 3 
farklı başarı seviyesi bulunduğu için bu testi kullanıyoruz. ANOVA testi gruplardan en az birinin diğerlerinden 
farklı olup olmadığını test eder. Yapılan test sonucunda P<0,05 ise anlamlı fark olduğu ortaya çıkar. Bu 
bilgilere göre Tablo 4. de ANOVA testi bilgilerine baktığımızda bilgilendirme ve duyuru amaçlı paylaşımların 
Sig. Değeri 0,05’den büyük olduğu görülerek tanıtım amaçlı paylaşımların ise Sig. Değeri 0,05’den küçük 
olduğu görülmüştür. Bu durumda üniversitelerin başarı durumu açısından bilgilendirme ve duyuru 
paylaşımlarında anlamlı bir farklılık görülmediği sonucuna ulaşılırken tanıtım paylaşımlarında ise anlamlı bir 
farklılık olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

Tablo 4. Üniversitelerin Statülerine Göre Paylaşım Amaçları Dağılımı (ANOVA Testi) 

  Sum of 
Squares  

df. Mean Squares F Sig. 

Bilgilendirme 

Between Groups  711,000 2 355,500 ,807 ,465 

Within Groups  6607,500 15 440,500 

Total 7318,500 17  

Tanıtım 

Between Groups  122,111 2 61,056 3,911 ,043 

Within Groups  234,167 15 15,611 

Total 356,278 17  

Duyuru 

Between Groups  320,333 2 160,167 1,178 ,335 

Within Groups  2040,167 15 136,011 

Total 2360,500 17  

Tablo 5. Üniversitelerin Statülerine Göre Paylaşım Amaçları Dağılımı ( Independent Samples Testi) 

 

Levene’s Test for 
Equality of 
Variances 

t- test for Equality of Means 

F Sig t df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval ot the 

Difference 
Lower Upper 

Bilgilendirme 

Equal 
variances 
assumed 

2,841 ,111 
2,970 16 ,009 25,500 8,585 7,299 43,700 

Equal 
variances not 

assumed 
  3,542 15,427 ,003 25,500 7,199 10,191 40,808 

Tanıtım 

Equal 
variances 
assumed 

4,447 ,051 1,968 16 ,067 4,166 2,117 -,321 8,654 

Equal 
variances not 

assumed 
  2,661 14,196 ,018 4,166 1,565 

 
,812 

7,520 

Duyuru 

Equal 
variances 
assumed 

5,329 ,035 -,456 16 ,655 -2,750 6,034 -15,541 10,041 

Equal 
variances not 

assumed 
  -,366 6,289 ,726 -2,750 7,504 -20,911 15,411 
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Independent Sample Testi (bağımsız örneklem testi) iki bağımsız grup arasında ortalamalara bakarak anlamlı 
bir fark olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bu araştırma sorusunda üniversite statüsü olarak devlet ve 
vakıf olmak üzere 2 farklı grup ve paylaşım amacına göre analiz edilmiştir. Statüler arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını anlamak için Tablo 5. de Levene testinin Sig. Değerine baktığımızda 0,05’den küçük 
olduğu görerek Sig (2-tailed) sonucundaki alttaki değere bakılması gerekmektedir. Sig. (2-tailed) alttaki değere 
baktığımızda bilgilendirme ve tanıtım amaçlı paylaşımların 0,05’den küçük olduğu görülerek anlamlı 
farklılığın olduğu belirlenmiştir. Duyuru amaçlı paylaşımların Sig. (2-tailed) değerinin 0,05’den büyük olduğu 
görülerek anlamlı farklılığın olmadığı söylenebilir. 

 

3.4. Üniversitelerin Twitter Mesajlarının Paylaşım Konusuna Göre Dağılımı 

Üniversitelerin Twitter mesajlarının paylaşım konularına göre dağılımı incelemek için Tablo 6. 
kullanılacaktır.  Paylaşım konularını sağlık, sosyal ve kültürel, sanat ve spor, eğitim, bilim ve teknoloji 
olmak üzere 5 konu alanı olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 6. Tweetlerin Paylaşım Konusuna Göre Dağılımı 
 

Statü N Sağlık Sos. ve Kül. 
Sanat ve 

Spor 
Eğitim 

Bil. ve 
Tek. 

Toplam 

Devlet 
Üniversiteleri 

 Yüksek Düzey Başarılı 6 
 

39 88 61 97 27 312 

Orta Düzey Başarılı 6 13 62 42 60 23 200 
Düşük Düzey Başarı 6 19 108 67 82 16 292 

Toplam  12 71 258 170 239 66  
X(Toplam/n)   71/12 258/12 170/12 239/12 66/12  

Vakıf 
Üniversiteleri 

 Yüksek Düzey Başarılı 2 4 59 8 26 10 107 
Orta Düzey Başarılı 2 2         28 11 12 4 57 
Düşük Düzey Başarı 2 0 37 7 13 4 61 

Toplam  6 6 124 26 51 18  
X(Toplam/n)   6/6 124/6 26/6 51/6 18/6  

 Genel Toplam  18 77 382 196 290 84  

 

Tablo 6. ya bakarak üniversitelerin paylaşım konularında ilk sırayı sosyal ve kültürel tweetleri aldığı 
görülmektedir. Üniversitelerde gençlerimiz sadece eğitim-öğretim görmeyerek sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
de bulunmaktadırlar. Fuarlar, konserler, piknikler, festivaller vb. sosyal ve kültürel tweetlerin içeriğidir. Tablo 
6. da %7,48’lük (77) oranda sağlık, %37,12’lük (382) oranda sosyal ve kültürel, %19,04’ lük (196) oranda 
sanat ve spor, %28,18’lük (290) oranda eğitim ve %8,16’lık (84) oranda bilim ve teknoloji konulu tweet 
paylaşımları yapılmıştır.  

 

3.5. Üniversitelerin Twitter Mesajlarının Paylaşım Konuları Üniversite Statülerine Göre 
Farklılaşmakta mı?  

 Son araştırma sorusu olan üniversitelerin Twitter mesajlarının paylaşım konularına göre farklılık durumunu 
cevaplamak için Tablo 7. ve Tablo 8. kullanılacaktır. Tablo 7.  te ANOVA Testi kullanılırken Tablo 8. te 
Independent Sample Testi (bağımsız örneklem testi) kullanılmıştır. 
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Yapılan araştırmalarda devlet ve vakıf üniversitelerinin en çok sosyal ve kültürel alanda paylaşım yaptıkları 
görülmektedir. Sosyal ve kültürel konulu paylaşımlarından sonra en çok eğitim konularında paylaşım 
yaptıkları görülmüştür.  Devlet üniversitelerinde en az bilim ve teknoloji konusunda paylaşım yapılırken vakıf 
üniversitelerinde en az sağlık konusunda paylaşım yapıldığı belirlenmiştir. Araştırma sorusu incelendiğinde 
kullanılacak olan ANOVA testi gruplardan en az birinin diğerlerinden farklı olup olmadığını test eder. Yapılan 
analiz sonucunda P<0,05 ise anlamlı fark olduğu ortaya çıkar. Bu bilgilere göre Tablo 7. Sig. değerlerinin 
0,05’den büyük olduğu belirlenerek üniversitelerin başarı durumuna bağlı olarak yaptıkları paylaşım konuları 
arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 8. Üniversitelerin Statülerine Göre Paylaşım Konuları Dağılımı ( Independent Samples Testi) 

 

Levene’s Test for 
Equality of 
Variances 

t- test for Equality of Means 

F Sig t df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval ot the 

Difference 
Lower Upper 

Sağlık 

Equal variances 
assumed 

10,980 ,004 2,574 16 ,020 4,833 1,877 ,852 8,814 

Equal variances 
not assumed 

3,540 13,378 ,003 4,833 1,365 1,892 7,774 

 
Sosyal ve 
Kültürel 

Equal variances 
assumed 

4,392 ,052 ,121 16 ,906 ,833 6,915 -13,825 15,492 

Equal variances 
not assumed 

,096 6,152 ,927 ,833 8,713 -20,359 22,026 

Sanat ve 
Spor 

Equal variances 
assumed 

2,201 ,157 2,675 16 ,017 9,833 3,676 2,039 17,626 

Equal variances 
not assumed 

3,481 15,522 ,003 9,833 2,824 3,830 15,836 

 
Eğitim 

Equal variances 
assumed 

,776 ,391 3,071 16 ,007 11,416 3,717 3,536 19,297 

Equal variances 
not assumed 

3,416 13,376 ,004 11,416 3,342 4,217 18,616 

Bilim ve 
Teknoloji 

Equal variances 
assumed 

,578 ,458 1,638 16 ,121 2,500 1,525 -,734 5,734 

Equal variances 
not assumed 

1,920 14,995 ,074 2,500 1,302 -,275 5,275 

 

 

Tablo 7. Üniversitelerin Statülerine Göre Paylaşım Konuları Dağılımı (ANOVA Testi) 

  Sum of 
Squares  

df. Mean Squares F Sig. 

Sağlık 

Between Groups  78,778 2 39,389 2,458 ,119 

Within Groups  240,333 15 16,022 

Total 319,111 17  

Sosyal ve Kültürel 

Between Groups  348,778 2 174,389 ,964 ,404 

Within Groups  2714,333 15 180,956 

Total 3063,111 17  

Sanat ve Spor 

Between Groups  40,111 2 20,056 ,248 ,783 

Within Groups  1211,667 15 80,778 

Total 1251,778 17  

Eğitim 

Between Groups  217,444 2 108,722 1,372 ,284 

Within Groups  1188,333 15 79,222 

Total 1405,778 17  

Bilim ve Teknoloji 

Between Groups  24,333 2 12,167 1,219 ,323 

Within Groups  149,667 15 9,978 

Total 174,000 17  
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Bu araştırma sorusunda üniversite statüsü olarak devlet ve vakıf olmak üzere 2 farklı grup ve paylaşım 
konularına göre analiz edilmesi gerektiği için Independent Sample Testi (bağımsız örneklem testi) 
kullanılmıştır. Statüler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını anlamak için Tablo 8. de Sig. (2-tailed) 
değerine baktığımızda sanat ve spor, sağlık ve eğitim konularındaki paylaşımlarının 0,05’den küçük olduğu 
görülerek üniversitelerin statülerine göre anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir. Bilim ve teknoloji, sosyal 
ve kültürel konularındaki paylaşımların Sig. (2-tailed) değerinin 0,05’den büyük olduğu görülerek 
üniversitelerin statülerine göre anlamlı farklılığın olmadığı söylenebilir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında 12 devlet ve 6 vakıf olmak üzere toplamda 18 adet belirlenen üniversitelerin tamamının 
resmi Twitter hesabının olduğu bulunmuştur. Bu durum üniversitelerin sosyal medyayı kullandıklarının 
göstergesidir.1 Mart 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Twitter içerik analizinde devlet 
ve vakıf üniversitelerin Twitter hesapları araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada 981 tweet analiz 
edilmiştir. Analiz sonucunda belirtilen zaman aralığında devlet üniversitelerin paylaştığı toplam tweet sayısı 
755 iken vakıf üniversitelerin 226 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum vakıf üniversitelerinin Twitter’ ı 
daha aktif kullanmak için daha fazla paylaşım yapmaları gerektiğini göstermektedir.   

Araştırma kapsamında 5 adet araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Bu sorulara göre   üniversiteler genellikle 
orijinal tweetler atarak iletişimi sağlamaktadır. İletişim karşılıklı olması için retweet ve cevap tweetlerini daha 
aktif olarak kullanmaları gerekmektedir. Üniversitelerin tweet içerikleri genellikle bilgilendirme tweetleridir. 
Üniversiteler başarı seviyelerine göre tweet içerikleri açısından analiz edildiğinde bilgilendirme ve duyuru 
amaçlı paylaşımların arasında anlamlı farklılık olmadığı görülerek tanıtım paylaşımlarında ise anlamlı farklılık 
olduğu belirlenmiştir. Tweet içeriklerinin üniversitelerin statülerine göre analiz edildiğinde ise bilgilendirme 
ve tanıtım amaçlı paylaşımları arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna varılırken duyuru paylaşımlarının 
farklı olmadığı belirlenmiştir. 

 Üniversitelerin Twitter hesaplarından en fazla sosyal ve kültürel alanda paylaşımların yapıldığı belirlenmiştir. 
Yapılan paylaşım konuları üniversitelerin başarı seviyelerine göre üniversiteler arasında anlamlı farklılık 
olmadığı belirlenirken statülerine göre analiz yapıldığında ise sanat ve spor, sağlık ve eğitim konularında 
anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. 

Yapılan çalışmada sadece üniversitelerin resmi Twitter hesaplarını ele almıştır. Üniversitelerin öğrenciler ile 
iletişim durumlarını daha kapsamlı belirlemek için Eğitim alanındaki diğer kademelerin kurumlarında Twitter 
hesapları incelenebilir. Böylece eğitim alanındaki sosyal medyanın kullanım durumları açısından genel bir 
bakış oluşturulabilir. 
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ÖZET 

Okul ortamı, kültürün birey üzerindeki etkisini en çok hissettirdiği yerlerin başında gelir. Gözlerini dünyaya 
açtığı ilk günden itibaren ailesinin kültürel yapısıyla yoğurulmaya başlayan çocuk, görece farklı bir kültürle 
okulda karşılaşır. Zihni, farklılıkların ne olduğunu ve ne anlama geldiğini ilk kez burada tartışma ortamı içinde 
görür. Bu tartışmadan çıkaracağı sonuçlar her ne kadar ailesinin kültürel algısı ile doğrudan ilişkili ise de 
kültürel farklılık algılarına yön verebilecek kişiler arasında öğretmenler de yer alır. Öğretmenin söylem ve 
tutumları ilkokul çağındaki çocukların yasası niteliğini taşır. Bu nedenle de kültürel farklılıklara bakış açısının 
öğretmenler nezdinde ortaya konması, gelecek nesillerin mimarı olmaları sebebiyle değerlidir. Sınıf öğretmeni, 
ilkokul çağına gelmiş çocuğun disipliner bağlamda ilk rol modeli olma özelliği taşır. Öğretmenin davranışları 
öğrencinin hayatında büyük yere sahiptir. Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin kültürel kişilikleri ilkokul 
öğrencisinin de kültürel kişiliğini doğrudan etkiler. Sınıf öğretmenleriyle yapılacak çalışmalar kültürel 
kişiliklerinin boyutlarını açıklamak ve farklı kültüre bakışlarını belirlemek amacıyla değerlidir. Bu 
araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin farklı kültüre bakışlarını ve kültürlerarası duyarlılıklarını 
incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Gaziantep, Şahinbey’de 
devlet ilkokullarında görev yapan 110 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada karma araştırma modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ‘‘Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği’’ ve görüş belirtme formu kullanılarak 
toplanmıştır. Nicel verilerin analizi yüzde değerleriyle nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile yapılmıştır. 
Araştırma sonucunda öğretmenlerin farklı kültüre karşı olumlu algılar geliştirmiş oldukları belirlenirken, 
kültürlerarası duyarlılıklarının yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası duyarlılık, sınıf öğretmeni, okul, iletişim 

 

ABSTRACT 

The school environment is one of the places where the effect of culture on the individual is felt the most. 
Starting from the first day he opened his eyes to the world, the child, who started to mix with the cultural 
structure of his family, encounters a relatively different culture at school. His mind sees what the differences 
are and what they mean for the first time in a discussion environment. Although the conclusions he will draw 
from this discussion are directly related to his family's cultural perception, teachers are among those who can 
direct his perceptions of cultural difference. The discourse and attitudes of the teacher are the law of primary 
school children. For this reason, it is valuable to reveal the perspective of cultural differences in the eyes of 
teachers, as they are the architects of future generations. The classroom teacher has the feature of being the 
first role model of the child who has reached primary school age in the disciplinary context. The behavior of 
the teacher has a great place in the life of the student. For this reason, the cultural personalities of classroom 
teachers directly affect the cultural personality of primary school students. Studies with classroom teachers are 
valuable in order to explain the dimensions of their cultural personalities and to determine their perspectives 
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on different cultures. The purpose of this research; To examine primary school teachers' perspectives on 
different cultures and their intercultural sensitivities. The study group of the research consists of 110 classroom 
teachers working in public primary schools in Gaziantep, Şahinbey in the 2021-2022 academic year. Mixed 
research model was used in the research. The data of the study were collected using the "Intercultural 
Sensitivity Scale" and the form of expressing opinions. The analysis of quantitative data was made with 
percentage values and the analysis of qualitative data was made with content analysis. As a result of the 
research, while it was determined that the teachers developed positive perceptions towards different cultures, 
it was revealed that their intercultural sensitivity was at a high level. 

Keywords: Intercultural sensitivity, classroom teacher, school, communication 

 

GİRİŞ 

21. yüzyılda birçok alanda hızlı gelişmeler ve değişimler meydana gelmektedir. Bilişimden sağlığa, 
teknolojiden turizme birçok faaliyetin değişimi insan yaşamının şekline de yön vermektedir. İnsan 
yaşamındaki etkileşim düzeyleri zamanla evrilmektedir. İnsanlar farklı kültürden insanlarla artık daha fazla 
iletişim kurabilmekte,  onlarla iş hayatında, okul hayatında daha fazla bağ kurabilmektedir. Farklı kültürlerin 
birbirleriyle etkileşimleri ile birlikte farklılıkların kaynaşma ortamı artmıştır. Farklılıkların birlikteliği önem 
kazanmıştır. Toplumların homojen yapıdan giderek uzaklaştığı çağımızda farklı kültüre saygı ve hassasiyet 
daha çok değer kazanmaya başlamıştır. Kültürel farklılığa merak, tanıma isteği, öğrenme ilgisi gibi sosyal 
duygular kültürlerarası duyarlılık olarak adlandırılabilmektedir(Chen, 1997, s. 5). Farklılıklar göz önünde 
bulundurularak hazırlanan ve uygulanan öğretim programlarının çıktısıyla kültürlerarası duyarlılığın da 
geliştiği gözlenecektir.  

Kültürle ilgili olarak dini farklılıklar, cinsiyet noktasında ayrımlar, dil bağlamındaki farklılıklar gibi toplumsal 
unsurlar eğitimde eşitliğin önüne geçebilmektedir. Kültürel ve toplumsal bağlamda eğitimin yeri eşitlikçi bakış 
açısını kazandırabilmesi yönüyle değerlidir. Kültürel farklılıkların arttığı toplumlarda öğrencileri okul 
ortamında bu farklılıkların farkına vardırmak önemlidir. Toplumun ihtiyacı hâline gelen kültürel farklılıklara 
anlayışa okul da katkıda bulunmalıdır.  

Birbirine benzemeyen kültürlerin bir araya gelip kaynaştığı ilk ortamlardan biri okuldur. Farklılıkların iletişim 
halinde olduğu bir ortamda öğretmen ve öğrencilerden kaynaklı olumsuzluklar yaşanabilir. Farklılıkların 
olduğu bir sınıf ortamında bilinci uyaran kişi öğretmen olmalıdır. Öğrencilerin bilinçlendirilmesiyle birlikte 
öğrenme ortamında duyarlılık artacaktır.  

Öğretmenin tutum ve söylemleriyle eğitim ortamında öğrencinin modeli olduğu aşikârdır. Kültürel açıdan 
farklılıkları bulunan öğrencilerin bir arada bulunduğu okulda, öğretmenin davranışları büyük önem 
taşımaktadır. Farklılıklara saygı duyularak oluşturulan eğitim ortamı demokratik bir ortamın da oluşmasına 
katkı sağlar. Demokratik öğrenme ortamının sağlanması bilincin artırılması ile mümkündür. Öğrencilerin 
kültürlerarası duyarlılığı eğitimin bir parçası haline getirmesi ile birlikte bilinç, davranışa dönüşecektir. 
Davranışlarla ilgili yapılan araştırmalar göstermiştir ki öğrencinin davranışlarında öğretmenin yeri oldukça 
önemlidir.  

Eğitim öğretim ortamının her aşamasında öğrencinin kişiliğine etki eden bir durum vardır. Sınıf ortamında 
basit bir materyalin dahi kullanımında öğretmenin tutumu, öğrenci için örnek davranış niteliği taşır. 
Öğretmenlerin öğrencilerine dair farkındalıkları önemlidir. Öğretmenlerin öğrencilerine dair kültürel farklılık 
algıları olası çatışmaların giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Öğrencilerin iletişim ortamında sağlıklı bağlar kurmadan önce altyapısını oluşturması gereken değerler vardır. 
Bu değerlerin başında saygı gelir. Kültürel farklılıklara saygı, bu değerin anlam bulacağı başlıklardan biridir. 
Kültürlerarası duyarlılığın oluşmasında saygının yerli yerince var olması önemlidir. Öğretmenlerin çevresine 
ve öğrencilerine karşı kültürlerarası duyarlılık göstermesi verimli bir eğitim-öğretim ortamının oluşmasında 
etkilidir. Öğretmenlerin öğrencileriyle bağ kurmaktan keyif alması öğrencilerde özgüveni artıracaktır. Sınıf 
ortamında anlaşılabilirliğin oranı arttıkça kültürlerarası duyarlılık düzeyi de artacaktır.  

Kneller  (1965) farklı kültürlerin sebep olduğu durumların önüne geçilebilmesi için eğitim programları içinde 
kültürün de dikkate değer bir olgu olarak işlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu amaçla öğretmenlerde 
bulunması gereken nitelikleri şöyle belirtmiştir (akt. Ocak, 2004, s. 16).  



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 773 
 

 Öğretmenler farklı kültürden olan öğrencilerin değer ve davranışlarını anlamaya gayret etmelidir. 

 Öğrencilerin içinde bulunduğu kültürü bilmelidirler. 

 Öğretmenler görev yaptığı okullardaki dili bilmeli ve farklı dil öğrenmeye teşvik edilmelidir.  

Kültürlerarası duyarlılığın öneminden yola çıkarak bu çalışma sınıf öğretmenlerinin farklı kültürlere bakış 
açısını ve kültürlerarası duyarlılıklarının düzeyini belirlemeyi hedeflemektedir. Konuyla ilgili yapılan 
çalışmalara bakıldığında kültürlerarası duyarlılığın incelendiği çok az araştırma olduğu anlaşılmaktadır. 
Üstün’ün (2011) çalışmasına göre farklı kültürlerden arkadaşı bulunan öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılık 
düzeyleri yüksektir. Rengi (2014) çalışmasında sınıf öğretmenlerinin farklı kültüre karşı duyarlılıklarının 
yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinde gördükleri kültürel 
farklılıkları da çalışmasında belirlemiştir. Akın (2016) Türkçe öğretmen adaylarının farklı değişkenlere göre 
kültürlerarası duyarlılıklarının nasıl değiştiğini ortaya koyduğu çalışmada adayların duyarlılık düzeyinin düşük 
seviyede olduğunu belirtmiştir. Onur Sezer ve Bağçeli Kahraman’ın (2017) çalışmalarında sınıf ve okul öncesi 
öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime bakışı ve kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki ortaya 
konmuştur. Çalışmanın sonucunda çokkültürlü eğitime yönelik tutumların ve kültürlerarası duyarlılık 
düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Diğer taraftan Chen (1997) tarafından çerçevesi çizilen kültürlerarası duyarlılık için gerekli beceriler şöyle 
açıklanmıştır.  

 Benlik saygısı,  farklı kültürlerin birbirini doğru tanıması ve saygılı olmayı ifade eder. 

 Özdenetim, kişinin farklı bir kültürel ortamda kontrollü davranışlar sergilemesidir. 

 Açık fikirlilik, farklılıkları hoş görme ve kabul etmedir. 

 Empati, farklı kültürlere ilişkin duyarlılığın merkezinde yer alır. Başkasının zihninde ne olduğunu ve onun 
kültürünü anlayabilmeyi sağlar.  

 Etkileşime katılım, farklı kültürden bireylerle iletişimi sağlıklı şekilde yürütebilmeyi ifade eder. 

 Önyargısızlık, farklı kültürden olan biriyle iletişim kurarken samimiyet göstermeyi ifade eder.  

Kültürlerarası duyarlılığın boyutlarına bakıldığında öğretmenlerin bu duruma ilişkin mevcut algılarının ortaya 
konması önemlidir. Sınıf öğretmenlerinin farklı kültüre bakışlarını ve kültürlerarası duyarlılıklarını incelemeyi 
hedefleyen bu araştırmanın alt problem cümleleri aşağıdaki gibidir: 

1. Sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılığa ilişkin algıları nasıldır? 

2. Sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılık ve boyutlarına ait algı düzeyleri nasıldır? 

 

1. YÖNTEM 

1.1.  Araştırma Modeli 

Sınıf öğretmenlerinin farklı kültüre bakışlarını ve kültürlerarası duyarlılıklarını  belirlemeyi hedefleyen bu 
çalışma karma araştırma modeliyle yapılmıştır. Nicel ve nitel araştırma modellerinin birlikte kullanıldığı 
karma araştırmada, hedeflenen inceleme konusunun çeşitli sorulara yanıt aramak için kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu araştırmanın nicel bölümünü “öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılık düzeyinin 
incelenmesi” oluşturmaktadır. Nicel veriler ışığında yapılan araştırmalar, evreni temsil ettiği varsayılan 
örneklemden sayısal sonuçların alınmasıyla oluşturulan bir araştırma modelidir. Çalışmanın nitel boyutunu 
“sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılık hakkındaki düşünceleri nasıldır” sorusuna yönelik 
değerlendirmeler yer almaktadır. Nitel araştırma modeli, araştırılan konuya sorduğu “ne, nasıl, niçin” 
sorularına yanıt arayan bir modeldir. Katılımcıların konuyla ilgili bakış açılarına yer vermek önemlidir. 
Sonuçlar sözel yolla ortaya konur (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s. 234; 
Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
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1.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Gaziantep ili, Şahinbey ilçesindeki 
ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde yer alan 8 
ilkokuldan gönüllülük esasına göre araştırmaya katılım gösteren toplam 110 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 
Çalışma grubu amaçlı örneklem yoluyla belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

 

1.3.  Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın nicel verilerini toplamak için Chen ve Starosta (2000) tarafından geliştirilen “Kültürlerarası 
Duyarlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek Türkçeye Üstün (2011) tarafından aktarılmıştır. Ölçeğin kullanımı 
için gerekli izin alınmıştır. Ölçekte toplam beş boyut vardır. Bu boyutlar; altı maddeyi kapsayan iletişimde 
sorumluluk boyutu, beş maddeyi kapsayan iletişimde kendine güvenme boyutu, altı maddeyi kapsayan kültürel 
farklılıklara saygı boyutu, üçer maddeyi kapsayan iletişimde hoşlanma boyutu ve iletişimde dikkatli olma 
boyutudur. Kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin bütününün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .87 çıkarken; 
alt boyutlarına ait güvenirlik katsayıları kültürlerarası etkileşime katılım .86, kültürel farklılıklara saygı .81, 
kültürlerarası etkileşimde özgüven .75, kültürlerarası etkileşimden hoşlanma .65 ve kültürlerarası etkileşimde 
özen .73 olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin öğrencilerde kültürel farklılık olarak algıladıkları unsurları 
belirlemek amacıyla ölçeğe, “Kültürlerarası duyarlılık hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklinde açık uçlu bir 
soru eklenmiştir. Google Formlar kullanılarak oluşturulan ölçek ve açık uçlu soru sınıf öğretmenlerine bağlantı 
adresi ile gönderilmiştir.  

İlgili ölçme aracı Google Formlar sistemiyle katılımcılara ulaştırılarak cevaplamaları istenmiştir. Bu süreçte 
gönüllülük esasına göre uygulamanın yapılmasına dikkat edilmiştir.  

 

1.4. Verilerin Analizi 

Google Formlar sistemiyle katılımcılara ulaştırılan ölçme araçları öncelikle problemli doldurulup 
doldurulmadığı yönünde dikkatlice incelenmiştir. “Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği”  yoluyla nicel veriler 
toplanmıştır. Katılımcıların her bir maddenin 5’li seçeneklerine vermiş oldukları cevaplar tek tek % değerleri 
açısından hesaplanmıştır. Bu noktada araştırmanın nicel verileri verilen cevapların şıkları arasından en yüksek 
yüzde değeri alınarak analiz edilmiştir. Google Formlar’dan alınan sonuçlar Tablo 1’e kaydedilmiştir. Sonuçlar 
kültürlerarası duyarlılığın boyutlarına göre maddelerin yüzdelik değerlerinin ortalaması her bir boyutta yer 
alan madde sayısına göre hesaplanarak belirlenmiştir.  

Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Katılımcıların belirttikleri görüşlerden araştırma 
konusuna uygun boyutlarıyla ilgili olan kategoriler her bir boyut bazında hesaplanarak frekans ve yüzde 
değerleri bulunmuştur. 

 

2. BULGULAR 

Araştırmada kullanılan ölçeğin beş boyutuna göre bulgular ortaya konulmuştur. Boyutlar ve ilgili ölçek soru 
numaraları şöyledir: İletişimde sorumluluk boyutu (madde 1, 11, 13, 21, 22, 23 ve 24), kültürel farklılıklara 
saygı boyutu (2, 7, 8, 16, 18 ve 20), iletişimde kendine güvenme boyutu (madde 3, 4, 5, 6 ve 10), iletişimde 
hoşlanma boyutu (madde 9, 12, 15) ve iletişimde dikkatli olma boyutudur (madde 14, 17 ve 19).   

 

 

 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 775 
 

Tablo 1: Sınıf Öğretmenlerinin Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğine Verdikleri Yanıtlara Ait Değerlerin 
Dağılımı 

Ölçek Maddeleri  % Değeri Tercih Sırası 

1. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişimde bulunmaktan hoşlanırım. 61.3 9. 

2. Diğer kültürlerden olan insanların dar görüşlü olduğunu düşünürüm. 65.4 4. 

3. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken kendimden oldukça eminimdir. 60.0 6. 

4. Farklı kültürlerden olan insanların karşısında konuşmakta çok zorlanırım. 62.7 7. 

5. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken her zaman ne söyleyeceğimi bilirim. 57.3 13. 

6. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken oldukça sosyal olabilirim. 54.7 14. 

7. Farklı kültürlerden olan insanlarla birlikte olmaktan hoşlanmam. 61.6 8. 

 8. Farklı kültürlerden olan insanların değerlerine saygı duyarım. 60.2 10. 

9. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken kolayca telaşlanırım. 60.0 11. 

10. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken kendime güvenirim. 65.3 3. 

11. Farklı kültürdeki akranlarım hakkında bir kanıya varmadan önce beklemeyi tercih ederim. 61.3 9. 

12. Farklı kültürlerden olan insanlarla birlikteyken genellikle cesaretim kırılır. 58.7 12. 

13. Farklı kültürlerden olan insanlara karşı açık fikirliyimdir. 62.7 7. 

14. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken nezaket kurallarına daha dikkat ederim. 58.7 12. 
15. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken genellikle kendimi yararsız hissederim. 61.3 9. 
16. Farklı kültürlerden olan insanların davranış biçimlerine saygı duyarım. 65.8 3. 

17. Farklı kültürlerden olan insanlarla iletişim kurarken olabildiğince çok bilgi edinmeye çalışırım. 52.0 15. 
18. Farklı kültürlerden olan insanların görüşlerini kabul edemem. 64.2 5. 

19. İletişimimiz boyunca kültürel olarak farklı olan akranlarımın imalı yorumlarına karşı hassasımdır. 62.7 7. 
20. Kendi kültürümün diğer kültürlerden daha iyi olduğunu düşünürüm. 62.8 6. 

21.İletişimimiz boyunca kültürel olarak farklı olan akranlarıma genellikle olumlu yaklaşırım. 69.3 2. 

22.Kültürel olarak farklı insanlarla uğraşmak zorunda kalacağım durumlardan kaçınırım. 47.3 16. 

23. Kültürel olarak farklı olan akranlarıma karşı anlayışımı, genellikle sözlü/sözsüz iletişim ile belli 
ederim. 

76.0 1. 

24.Kültürel olarak farklı olan akranlarımla aramızdaki farklılıklardan keyif alırım. 62.7 7. 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi; sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri oldukça yüksektir. Bu 
durum ölçekte yer alan her bir maddenin seçenekleri arasında en yüksek değerlerde görülebilmektedir. Tabloya 
göre, kültürlerarası duyarlılıkta İletişimde sorumluluk boyutunda yer alan maddelerin yüzdelik değerlerinin 
ortalama değeri % 62.98’dir (madde 1, 11, 13, 21, 22, 23 ve 24). Kültürel farklılıklara saygı boyutunda yer 
alan maddelerin yüzdelik değerlerinin ortalama değeri  % 63.5’tür (2, 7, 8, 16, 18 ve 20). İletişimde kendine 
güvenme boyutunda yer alan maddelerin yüzdelik değerlerinin ortalama değeri % 61.32’dir (madde 3, 4, 5, 6 
ve 10). İletişimde hoşlanma boyutunda yer alan maddelerin yüzdelik değerlerinin ortalama değeri % 60.0’dır 
(madde 9, 12, 15). İletişimde dikkatli olma boyutunda yer alan maddelerin yüzdelik değerlerinin ortalama 
değeri % 57.8’dir (madde 14, 17 ve 19). Bu sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılıkta 
farklılıklara saygı boyutu ilk sırada yer almaktadır. Bu boyutlar sırasıyla; iletişimde sorumluluk boyutu, 
iletişimde kendine güvenme boyutu, iletişimde hoşlanma ve iletişimde dikkatli olma boyutu şeklinde devam 
etmiştir.  

Sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılık boyutlarında en az algı düzeyinin iletişimde dikkatli olma 
boyutu olduğu belirlenmiştir. Buradan hareketle sınıf öğretmenlerinin farklı kültürden öğrencilerle 
karşılaştığında dikkat boyutunun diğer boyutlara göre daha az tercih sırasında kalacağı değerlendirilebilir.  

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılık hakkındaki düşüncelerini belirlemek 
amacıyla sorulan “Kültürlerarası duyarlılık hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar için 
kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategoriler 5 farklı başlıkta toplanmıştır. Yapılan içerik analizi sonucu verilen 
cevaplar üzerinden oluşturulan kategori gruplarına ilişkin frekans ve yüzde dağılımlara Tablo 2’de yer 
verilmiştir.  
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Tablo 2: Öğretmenlerin “Kültürlerarası duyarlılık hakkında ne düşünüyorsunuz?”  Sorusuna Belirttikleri 
Görüşlerin Dağılımı 

Kategoriler  f % 
Saygı  54 42.2 
Hoşgörü 32 25.0 
Sorumluluk 17 13.3 
Zenginlik  14 10.94 
Zorunluluk 11 8.56 
Toplam 128 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi; sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası duyarlılık konusundaki düşünceleri 
incelendiğinde; saygı kategorisi ön plana çıkmaktadır. Sınıf öğretmenleri kültürlerarası duyarlılığı, değerler 
eğitimin parçalarından biri olan “saygı” değeri ile ilişkilendirmektedirler. Tablo 2’ye göre ikinci sırada ön 
plana çıkan kategori hoşgörüdür. Eğitimdeki değerler göz önünde bulundurulduğunda “hoşgörü” kavramının 
da öne çıkması beklendik bir durumdur. Bu kategorileri sırasıyla sorumluluk, zenginlik, zorunluluk takip 
etmektedir.  

Bazı katılımcıların “Kültürlerarası duyarlılık hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna belirttiği görüşlere 
örnekler aşağıda belirtildiği gibidir. 

K1: Herkesin duyarlı olması gereken hassas nokta 

K2: Kültür toplumumuzun vazgeçilmez bir parçası. İnsanlar kültürlerini yemekleri olsun, konuşmaları 
olsun, giyim kuşamlarına kadar yansıtıyorlar. Çoğumuz birbirimizin bu kültürel farklılıklarına garip bir 
şekilde baksak da aslında konuştuğumuzda ortak bir dilin olduğunu görüyoruz. Asıl önemli olanda 
farklılıklara hoşgörülü yaklaşmak ve birbirimizi anlayabilmek. 

K3: Her kültür kendine has ve kendince zengin, güzel. Biz farklılıklarımızla varız. Dünyayı karşılıklı saygı, 
anlayış ve merhamet kurtaracak. 

K4: Farklı kültürlerin aynı ortamda oluşu elbette zenginliktir. Bu gibi durumlarda saygı önem 
kazanmaktadır. Fakat karşılıklı olması ve birbirini değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabullenmek 
hassas bir noktadır. Çevremizde bulunan diğer kültürleri de benimseyip onlara eleştirel bir şekilde 
yaklaşılmamalıdır. 

K5: İnsanların birbirlerinin farklılıklarına, kültürlerine saygı duymaları gerektiğini düşünüyorum. 
İnsanlar farklı kültürlere karşı duyarlı olduğu sürece barış ve huzur da beraberinde gelir ve demokratik 
bir ortam oluşur. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sınıf öğretmenlerinin farklı kültüre bakışlarını ve kültürlerarası duyarlılıklarını incelemeyi amaçlayan bu 
araştırma sonunda; öğretmenlerin farklı kültüre karşı olumlu algılar geliştirmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
sonuç, eğitimde istendik davranış oluşturma sürecine doğrudan katkı sağlayacaktır. Sınıf öğretmenlerinin 
kültürlerarası duyarlılığa ilişkin düşünceleri meslek yaşamlarına etki ettiği düşünüldüğünde, öğrenciler için 
“saygı” kavramının ön plana çıkacağı beklenebilir. Bununla beraber iletişim boyutlarında yüksek bir oranda 
hassasiyete sahip olan sınıf öğretmenlerinin öğrencilere karşı tutumları da olumlu ve istendik sonuçlar 
doğurabilecektir.  

Kültürlerarası duyarlılığa ilişkin çalışmaların Türkiye’de az olması dikkat çekmektedir. Küreselleşmenin 
etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çokkültürlülüğün boyutları artmaktadır. Bu artışla 
kültürlerarası duyarlılık önem kazanmaktadır. Konuyla ilgili araştırmaların fazlalaşması önerileri beraberinde 
getirecektir.  

Kültürlerarası duyarlılığın heterojen toplumlarda yüksek olması toplum içindeki iletişimin sağlıklı olmasına 
zemin hazırlar. Bu nedenle kültürlerarası duyarlılıkla ilgili çalışmaların heterojen toplumlarda yapılması, 
öğretmenlerle yapılması büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Gaziantep ilinin seçilmesinin nedeni ise 
heterojen bir toplum yapısına sahip olmasıdır. Gaziantep, bölgenin ticaret merkezi olması yanında fazla göç 
alan bir yapıya da sahiptir. Ticaret ağının oluşturduğu farklı kültürlerin kesişimi ve göç yoğunluğunun etkisiyle 
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çokkültürlülük yüksek seviyededir. Gaziantep ilinde eğitimin farklı kademelerinde görev yapan öğretmenlerle 
yapılacak çalışmalarda kültürlerarası duyarlılığın durumu belirlenebilecektir.  

Kültürlerarası duyarlılıkla ilgili çalışmalar incelendiğinde Türkiye’de tarama modelli çalışmaların fazla olduğu 
görülmektedir. Öğretmenlerle ve öğrencilerle yapılan deneysel çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. 
Öğrencilerle veya öğretmenlerle yapılacak deneysel çalışmaların kültürlerarası duyarlılıkta farkındalıklar 
geliştirecektir.  

Üstün’ün (2011) çalışmasına göre farklı kültürlerle, farklı ülkelerden arkadaşlık kuran öğretmen adaylarının 
kültürlerarası duyarlılık düzeyi yüksektir. Üstün’ün çalışmasının sonucundan hareketle farklı kültürlerle 
iletişim kuran öğretmenlerin kültürlerarası duyarlılıklarının  gelişmiş olacağı düşünülebilir. Farklı ülkelerden 
ve kültürlerden birçok insanın bir arada yaşadığı şehirlerde kültürlerarası duyarlılık çalışmalarının artırılması 
önemlidir. Kültürlerarası duyarlılık çalışmalarının farklı branşlarda öğretmenlerle yapılması 
yaygınlaştırılabilir.  
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ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şiddet “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik 
biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol 
açması ya da açma olasılığı bulunması” şeklinde ifade edilmiştir. Cinsel, fiziksel, ekonomik, siber ve sözlü 
gibi çeşitliliğe sahip şiddet çocuktan kadına kadar birçok kişi veya kişilere uygulanabilmektedir. Kadına 
yönelik her türlü şiddet ağır bir insan hakları ihlali olarak görülsede tamamen engellenmesi sağlanamamakta 
ve önemli bir küresel sağlık sorununu oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı verilere göre tüm 
toplumlardaki kadınların %35’i şiddet görmektedir. Şiddet görenlerin hemen hemen hepsi (%30) partnerleri 
ve %7’si ise partner dışı kişiler tarafından şiddete maruz kalmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı da, Türkiye'de 15-59 yaş grubundaki kadınların eşleri/partnerleri dışındaki kişiler 
tarafından sözlü şiddete maruz kalmalarını etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu çalışmada 2014 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet Ulusal Araştırması'nın mikro veri seti kullanılmıştır. Kadınların sözlü şiddete maruz kalmalarını 
etkileyen faktörler ikili lojistik regresyon analizi kullanılarak belirlenmiştir. Bu model sonuçlarına göre, bölge, 
yaş, eğitim seviyesi, çalışma durumu, medeni durumu, sağlık durumu, babaları tarafından annelerine fiziksel 
şiddet uygulama durumu, eş/partner dışında başka birisinden fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalma 
durumu değişkenlerinin sözlü şiddette maruz kalma durumunda etkili değişkenler olduğu belirlenmiştir.  

Özellikle babaları tarafından annelerine uygulanan fiziksel şiddet durumu kadınların maruz kaldığı sözlü 
şiddeti etkilemesi dikkat çekici sonuçlardan birisidir. Bu durum şiddetin şiddeti doğurabileceğini gözler önüne 
sermiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar kadına yönelik her türlü şiddeti önlemeye yönelik politika 
önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bilgi kaynağı ve rehber niteliğinde olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, sözlü şiddet, partner dışı, ikili lojistik regresyon. 

 

ABSTRACT 

Violence has been defined by the World Health Organization (WHO) as “inflicting or likely to cause injury, 
death or psychological harm to the exposed person as a result of the deliberate application of physical force or 
power to another in the form of a threat or reality”. Violence, which has a variety such as sexual, physical, 
economic, cyber and verbal, can be applied to many people or people, from children to women. Although all 
kinds of violence against women are seen as a serious violation of human rights, it cannot be completely 
prevented and constitutes an important global health problem. According to the data shared by the World 
Health Organization, 35% of women in all societies experience violence. Almost all (30%) of the victims of 
violence are exposed to violence by their partners and 7% by non-partners.  

The aim of this study is to determine the factors affecting the exposure of women in the 15-59 age group to 
verbal violence by people other than their husbands/partners. In this study, the micro dataset of the National 
Research on Domestic Violence Against Women in Turkey conducted by Hacettepe University Institute of 
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Population Studies in 2014 was used. Factors affecting women's exposure to verbal violence were determined 
using binary logistic regression analysis. According to the results of this model, the variables of region, age, 
education level, employment status, marital status, health status, physical violence against their mothers by 
their fathers, exposure to physical, sexual and economic violence by someone other than their spouse/partner 
were determined to be effective in the variables of exposure to verbal violence. 

One of the remarkable results is that the physical violence applied to their mothers by their fathers affects the 
verbal violence that women are exposed to. This situation revealed that violence can lead to violence. The 
results obtained from this study can be an important source of information and guide for the development of 
policy recommendations to prevent all kinds of violence against women. 

Keywords:  Women, verbal violence, non-partner, binary logistic regression. 

 

GİRİŞ 

Şiddet evrensel bir olgu olup insanlık kadar eski bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şiddet 
“fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda 
maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” şeklinde 
ifade edilmiştir.  

Şiddeti uygulayanlar çoğunlukla aile üyeleri, eş/partner, topluluk üyeleri şeklinde devam edebilmektedir. 
Çoğunlukla kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet eylemi fiziksel şiddetle bağdaştırılmakta ve genellikle 
eş/parner tarafından uygulanmaktadır (Akkaş & Uyanık, 2016). Avrupa ve OECD ülkelerinin dahil edildiği 
2019 çalışmasında Türkiye’de eş/partner tarafından kadına yönelik fiziksel/cinsel şiddette maruz kalma oranı 
%38 olup ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır (Euronews). 

Eş/partner dışında kadına yönelik şiddet eylemini gerçekleştirenlerin çoğu eski eş/partnerdir (Wang et al., 
2019). Nitekim kadına yönelik şiddet, sadece fiziksel şiddetle sınırlı değildir. Sözel, cinsel ve ekonomik şiddet 
türleri de kadına yönelik gerçekleştirilen şiddet türlerindendir. Sözel (psikolojik) şiddet; “kadını küçük 
görerek, onun bir işi yapamayacağını, beceremeyeceğini belirten ithamlarda bulunma, kişiliğini ve fikirlerini 
önemsememe, bağırma, lakap takma, davranışlarını sürekli olarak eleştirme, emir yağdırma, surat asma, 
davranışlarını ve yaptıklarını sürekli olarak kontrol etme, iş hayatında ve sosyal yaşamda kadının karşısına 
çıkan fırsatlara engel olma gibi pek çok davranış şekilleri” şeklinde ifade edilmektedir Sözel şiddet kadınlarda 
özgüven eksikliği, kendini yetersiz görme, bireysel ilişkilerde sorun yaşama gibi olumsuz etkilere sahiptir 
(Akkaş & Uyanık, 2016). 

Yapılmış uluslararası ve ulusal düzeydeki çalışmalarda şiddet ile yaş, eğitim, cinsiyet, meslek, medeni durum 
ve ikamet yeri gibi sosyoekonomik belirleyicilerin ilişkili olduğunu göstermektedir. Farklı sosyodemografik 
ve ekonomik gruplara sahip kadınların eş/partner dışında sözel şiddete maruz kalma durumu üzerinde çeşitli 
yönlerdeki farklılıklar ve kapsadıkları bilgiler açısından araştırmaya değer bir konu haline gelmiştir. Veriler 
bağımlı değişkenin sözel şiddete maruz kalma durumu olduğu iki kategorili lojistik regresyon ile analiz 
edilecek, böylece kadınların eş/partner dışında sözel şiddete maruz kalma üzerinde etkili olan riskli faktörler 
ortaya konulabilecektir. Bu sayede sözel şiddetle mücadelede üzerinde yoğunlaşılması gereken bireyler 
belirlenecektir. Bu çalışmada kadınların sözel şiddete maruz kalma durumunun araştırılmasının sebebi, önemli 
halk sağlık problemlerinden biri olan ve şiddetin şiddeti doğurabileceğine neden olan faktörlerden birinin 
olduğu bilimsel olarak kanıtlanmasıdır (Özgentürk et al., 2012). Sözel şiddet engellenebilir halk sağlığı 
problemi olduğu için, eş/partner dışında sözel şiddete maruz kalma durumunu etkileyen riskli faktörler 
belirlenerek etkili yöntemler geliştirilebilir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Veri Seti 

Çalışmada Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2014 yılında yapılan “Türkiye’de 
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın” yatay kesit verileri kullanılmıştır. Ankette yer alan soru 
kâğıdı, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against 
Women” çalışmasında kullanılan soru kâğıtları dikkate alınarak tasarlanmıştır (García-Moreno, Jansen, 
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Ellsberg, Heise, & Watts, 2005). Ayrıca soru kâğıdına ülke ihtiyaçları göz önüne alınarak yeni sorular 
eklenmiştir. Anket 8 Nisan 2014 ile 11 Temmuz 2014 tarihinde arasında tamamlanmıştır (DGSW, 2014).  

Türkiye’de “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” çalışması 15 yaş ve üstü kadınlar için yapılmıştır. 
Anketin yapıldığı hanede birden fazla kadının olması durumunda rastgele seçilen bir kadına anket yapılmış ve 
cevaplar alınmıştır. Bu çalışmada 15-59 yaş arasındaki 7070 kadına ait yatay-kesit verileri kullanılmıştır.  

 

Değişkenler ve Yöntem 

Çalışmada betimleyici ve nedensel-karşılaştırmalı nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Kadınların sözel 
şiddete maruz kalma ile ilişkili olabilecek değişkenlerin frekans ve yüzdeleri verilmiştir. Çalışmada yer alan 
bağımlı değişken iki kategorili nitel bir değişken olduğu için ikili lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. 
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırma çalışmasının mikro veri setinde “15 yaşınızdan sonra 
ailenizden, akrabalarınızdan ya da tanıdıklarınızdan birinin size hakaret ya da küfrederek sizi üzdüğü, 
başkalarının yanında aşağıladığı ya da küçük düşürdüğü oldu mu?” (Evet; Hayır) sorularıyla kadınların 
eş/partner dışında sözel şiddete maruz kalma durumu belirlenmiştir. Çalışmada ele alınan kadınların eş/partner 
dışında sözel şiddete maruz kalma durumu üzerinde etkili olabilecek riskli faktörler (bağımsız değişkenler) 
Tablo 1’de detaylı olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: İkili Lojistik Regresyon Modelinde Kullanılan Bağımsız Değişkenler ve VIF Değerleri:  

Değişkenler Açıklama VIF 

Bağımlı değişken 
  

Eş/partner dışı sözel şiddete maruz kalma Şiddete maruz kalma durumu 1; Diğer durumda 0   

Independent Variables   
Bölge (referans: Batı) 
2. Güney (South) Güney bölgesindeyse 1; Diğer durumda 0 1,15 
3. Orta/Merkez (Central) Orta bölgedeyse 1; Diğer durumda 0 1,32 
4. Kuzey (North) Kuzey bölgesindeyse 1; Diğer durumda 0 1,26 
5. Doğu (East) Doğu bölgesindeyse 1; Diğer durumda 0 1,53 

Yaş (referans:15-24) 
25-34 25-34 yaş aralığında ise 1; Diğer durumda 0 2,70 
35-44 35-44 yaş aralığında ise 1; Diğer durumda 0 2,79 
45-54 45-54 yaş aralığında ise 1; Diğer durumda 0 2,67 
55+ 155+ yaş aralığında ise 1; Diğer durumda 0 1,76 

Kadının eğitim düzeyi (referans: Lise) 

Diploması Yok 
Okuma yazma bilmiyor/ Diploması yoksa 1; Diğer 
durumda 0 

2,27 

İlkokul İlkokul mezunuysa 1; Diğer durumda 0 2,53 
Ortaokul Ortaokul mezunuysa 1; Diğer durumda 0 1,89 
Lise  Lise mezunuysa 1; Diğer durumda 0  

Üniversite Üniversite mezunuysa 1; Diğer durumda 0 1,49 

Kadının çalışma durumu Çalışıyorsa 1; Diğer durumda 0 1,10 

Medeni durum Evli 1; Diğer durumda 0 1,39 

Sağlık durumu (referans:Kötü/çok kötü) 
Mükemmel/iyi Mükemmel/iyi ise 1; Diğer durumda 0 2,92 
İdare eder İdare eder 1; Diğer durumda 0 2,62 
Kötü/çok kötü Kötü/Çok kötü ise 1; Diğer durumda 0  

Eş/partner dışında başka birisinden fiziksel şiddet görme 
durumu  Evet ise 1; Diğer durumda 0 1,11 

Eş/partner dışında başka birisinden cinsel şiddet görme 
durumu  Evet ise 1; Diğer durumda 0 1,07 

Eş/partner dışında başka birisinden ekonomik şiddet görme 
durumu  Evet ise 1; Diğer durumda 0 1,15 

Babanın anneye fiziksel şiddeti  Evet ise 1; Diğer durumda 0 1,1 

 

Betimsel İstatistikler 

Araştırmada, istatistiksel analizler için SPSS 20 ve STATA 14 paket programları kullanılmıştır. İkili lojistik 
regresyon modeline alınacak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin frekans ve tanımlayıcı istatistikleri Tablo 2’de 
verilmiştir. Tablo 2’de ifade edildiği gibi, anketi cevaplayan kadınların %20,4’ü eş/partner dışı şiddete maruz 
kalırken, %79,6’sı maruz kalmamıştır. Araştırmaya konu olan kadınların yerleşim bölgesine göre %32’si Batı, 
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%8’i Güney, %20,4’ü Orta/Merkez, %14,3’ü Kuzey ve %25,3’ü Doğu bölgesinde ikamet etmektedirler. 
Kadınların %18,1’i 15-24 yaş aralığında, %29’u 25-34 yaş aralığında, %25,3’ü 35-44 yaş aralığında, %20,4’ü 
45-54 yaş aralığında ve %7,3’ü 55 ve üstü yaş aralığındadır. Eğitim durumlarına göre kadınların %18,2’si 
okuma yazma bilmiyor/diploması yok, %42,4’ü ilkokul, 16,6’sı ortaokul, %14,8’i lise ve %8’i üniversite 
mezunudur. Çalışmaya katılan kadınların %70,4’ünün çalışmadığı ve 29,6’sının çalıştığı ifade edilmiştir. 
Kadınların %78,6’sı evliyken %21,4’ü bekardır. Kadınların %47,9’unun sağlık durumu mükemmel/iyi, 
%39,8’inin sağlık durumu idare eder ve %12,3’ünün sağlık durumu kötü/çok kötüdür. Eş/partner dışında başka 
birisinden fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalan kadınlar sırasıyla %12,9, %6 ve %38 oranlarına 
sahiptir. Ayrıca baba tarafından anneye uygulanan fiziksel şiddet %25,2’dir. 

 

Tablo 2: Türkiye’de Eş/Partner Dışında Kadına Yönelik Sözel Şiddete Etkili Olabilecek Bağımlı ve 
Bağımsız Değişkenlere İlişkin Bulgular 

Bağımlı Değişken   Sayı  Yüzde 

Eş/partner dışında başka birisinden duygusal 
şiddet görme durumu  Hayır 5627 79,6 
  Evet 1443 20,4 

Bölge 

1. Batı (West)  2264 32 

2. Güney (South)  564 8 

3. Orta/Merkez (Cenrtal)  1445 20,4 

4. Kuzey (North) 1009 14,3 

5. Doğu (East) 1788 25,3 

Yaş 

15-24 1277 18,1 

25-34 2049 29 

35-44 1787 25,3 

45-54 1443 20,4 

55+ 514 7,3 

En son mezun olduğu okul Okuma yazma bilmiyor/diploması yok 1288 18,2 

 İlkokul 2998 42,4 

 Ortaokul 1171 16,6 

 Lise 1047 14,8 
  Üniversite 566 8 

Çalışma durumu  Hayır 4977 70,4 
  Evet 2093 29,6 

Medeni durumu  Bekar 1516 21,4 
  Evli 5554 78,6 

Sağlık durumu  Mükemmel/İyi 3384 47,9 

 İdare eder 2813 39,8 
  Kötü/Çok kötü 873 12,3 

Eş/partner dışında başka birisinden fiziksel 
şiddet görme durumu  

Hayır 
6160 87,1 

  Evet 910 12,9 

Eş/partner dışında başka birisinden cinsel 
şiddet görme durumu 

Hayır 
6645 94 

  Evet 425 6 

Eş/partner dışında başka birisinden ekonomik 
şiddet görme durumu  

Hayır 
4382 62 

  Evet 2688 38 

Babanın anneye fiziksel şiddeti  Hayır 5286 74,8 
  Evet 1784 25,2 

 

Model Tahmini 

Çalışmada ikili lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur. İkili lojistik regresyon analizi için öncelikle 
bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı olup olmadığı test edilmiştir. Bu bağlamda “varyans 
enflasyon faktör” (VIF) değerlerine bakılmıştır. Tablo 1’de yer alan VIF değerleri incelenmiştir. Tüm VIF 
değerleri 5’ten küçüktür. Bu durum çalışmada çoklu doğrusal bağlantı sorununa sebep olan herhangi bir 
değişkenin bulunmadığını ifade edebilir (Guney et al., n.d.). 
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Tablo 2: Marjinal Etkiler 

Variables 

Binary Logit Regression Binary Logit Regression 

β Std. Error 
95% CI 

ME% Std. Error 
Lower Upper 

Bölge (referans: Batı)    

 Güney 0,003 0,128 -0,248 0,255 0,002 0,099 

 Orta/ Merkez 0,273a 0,1 0,075 0,471 0,205a 0,075 

 Kuzey -0,636a 0,123 -0,877 -0,395 -0,517a 0,102 

 
Doğu -0,411a 0,11 -0,627 -0,194 -0,328a 0,089 

Yaş (referans:15-24)    

 25-34 -0,278b 0,138 -0,545 -0,007 -0,21b 0,103 

 35-44 -0,367b 0,149 -0,66 -0,075 -0,28b 0,112 

 45-54 -0,466a 0,158 -0,776 -0,155 -0,358a 0,121 

  55+ -0,48b 0,196 -0,864 -0,095 -0,369b 0,152 

Kadının eğitim düzeyi (referans: Lise)    

 Okuma yazma bilmiyor/diploması yok -0,301b 0,151 -0,596 -0,005 -0,233b 0,117 

 İlkokul -0,232c 0,124 -0,475 0,011 -0,179c 0,095 

 Ortaokul -0,164 0,139 -0,437 0,108 -0,126 0,106 

  Üniversite -0,07 0,166 -0,396 0,256 -0,053 0,126 

Kadının çalışma durumu (referans:çalışmıyor)    

 
Çalışıyor 0,276a 0,086 0,107 0,445 0,213a 0,066 

Medeni durumu (referans:Bekar)    

 
Evli -0,445a 0,104 -0,65 -0,24 -0,338a 0,078 

Sağlık durumu (referans:Kötü/çok kötü)    
 Mükemmel/İyi -0,594a 0,123 -0,836 -0,351 -0,452a 0,091 

 
İdare eder -0,316a 0,12 -0,55 -0,08 -0,234a 0,087 

Eş/partner dışında başka birisinden cinsel şiddet görme durumu  (referans:Hayır)    

 Evet 0,916a 0,136 0,65 1,183 0,659a 0,089 

Eş/partner dışında başka birisinden fiziksel şiddet görme durumu  (referans:Hayır)    

 Evet 1,795a 0,099 1,6 1,989 1,208a 0,056 

Eş/partner dışında başka birisinden ekonomik şiddet görme durumu  (referans:Hayır)    

 Evet 0,399a 0,085 0,233 0,565 0,308a 0,065 

Babanın anneye fiziksel şiddeti durumu  (referans:Hayır)    

  Evet 0,68a 0,085 0,512 0,847 0,516a 0,063 

Sabit  -0,882a 0,188 -1,251 -0,513     

      ap<0,01; bp<0,05; cp<0,1 

 

Marjinal etkiler, bağımsız değişkendeki bir birimlik değişme karşısında tahmin edilen bağımlı değişkenin 
(Eş/partner dışında başka birisinden sözel şiddet görme durumu) olasılığındaki değişimi göstermektedir 
(Alkan, 2018). Tablo 3’te gösterilen ikili lojistik regresyon analizlerine ait marjinal etkilere göre, 
Orta/merkez’de ikamet eden kadınların tahmin edilen eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz 
kalma olasılığı Batı’dakilere göre %20,5 daha fazladır. Kuzey ve Doğu Bölge’lerinde ikamet eden kadınların 
tahmin edilen eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma olasılığı Batı’dakilere göre ise 
%51,7 ve %32,8 daha azdır. Yaş aralığı 25-34, 35-44, 45-54 ve 55 yaş üstü olan kadınların 15-24 yaş grubuna 
göre eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma olasılığı sırasıyla %21, %28, %35,8 ve %36,9 
daha azdır. Eğitim düzeyi okuma yazma bilmiyor/diploması yok ve ilkokul mezunu kadınların lise eğitim 
düzeyine sahip kadınlara göre eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma olasılığı sırasıyla 
%23,3 ve %19,9 daha azdır. Çalışan kadınların çalışmayanlara göre eş/partner dışında başka birinden sözel 
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şiddete maruz kalma olasılığı %21,3 daha fazladır. Evli kadınların bekarlara göre eş/partner dışında başka 
birinden sözel şiddete maruz kalma olasılığı %33,8 daha azdır. Sağlık durumu mükemmel/iyi ve idare eder 
olan kadınların referans gruba göre eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma olasılıkları 
sırasıyla %45,2 ve %23,4 daha azdır. Eş/partner dışında başka birinden cinsel şiddete maruz kalanların, 
kalmayanlara göre eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma olasılığı %65,9 daha fazladır. 
Eş/partner dışında başka birinden fiziksel şiddete maruz kalanların, kalmayanlara göre eş/partner dışında başka 
birinden sözel şiddete maruz kalma olasılığı %120,8 daha fazladır. Eş/partner dışında başka birinden ekonomik 
şiddete maruz kalanların, kalmayanlara göre eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma 
olasılığı %30,8 daha fazladır. Ayrıca babadan anneye uygulanan fiziksel şiddete maruz kalanların, 
kalmayanlara göre eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma olasılığı %51,6 fazladır. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, kadınların eş/partner dışında başka birinden sözel şiddete maruz kalma durumunu 
araştırmak, sözel şiddette etkili olan riskli değişkenleri tespit etmek ve etki büyüklüklerini tespit etmektir. Aile 
içi şiddete maruz kalan kadınların çoğu eşi veya eşinin yakınları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını 
belirtmiştir. Ayrıca kadınların ekonomik yetersizliği aile içi şiddeti artıran en önemli neden olduğu da çalışma 
sonucunda ortaya konulmuştur (Güler et al., 2005).  

Çalışmada 2014 yılında yapılan Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın mikro veri seti 
kullanılmıştır. Çalışmada ikili lojistik regresyon analizi kullanılarak eş/partner dışında kadınların sözel şiddete 
maruz kalma durumlarını etkileyen faktörler belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; bölge, yaş, 
kadının eğitim durumu, kadının çalışma durumu, medeni durum, sağlık durumu, eş/partner dışında başka 
birisinden cinsel, fiziksel, ekonomik şiddet görme durumu ve baba tarafından anneye fiziksel şiddet uygulama 
durumu sözel şiddet üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmaya göre yaş değişkeni ile kadınlara yönelik partner dışı sözlü şiddet arasında bir ilişki vardır. Yapılan 
geçmiş çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Selic et al., 2011). Çalışmada 35 yaşına kadar olanların 
şiddete daha fazla maruz kaldığı, sözel şiddetin fiziksel şiddete oranla daha yaygın olduğu ve fiziksel şiddete 
maruz kalanların sözel şiddete de maruz kaldığı ifade edilmiştir.  

Çalışmaya göre baba tarafından anneye fiziksel şiddet uygulama değişkeni ile kadına yönelik partner dışı sözlü 
şiddet arasında bir ilişki vardır. Yapılan geçmiş çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Adjah & 
Agbemafle, 2016). Çalışmada babalarının annelerine şiddet uyguladığına tanık olan kadınların aile içi şiddet 
riskinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada eşi ortaöğretim ve üstü eğitim almış kadınların 
aile içi şiddete maruz kalma riski, eşi hiç örgün eğitim almamış kadınlara göre daha az olduğu tespit edilmiştir. 
Yapılan başka bir çalışmada da çocuklukta aile içi şiddete tanık olmanın farklı fiziksel ve psikolojik şiddet 
türlerini öngörebileceğini, ancak çoğunlukla bunun açıklanabileceği ifade edilmiştir (Pournaghash-Tehrani & 
Feizabadi, 2009). 

Çalışmaya göre bölge değişkeni ile kadına yönelik partner dışı sözlü şiddet arasında bir ilişki vardır. Yapılan 
geçmiş çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Adjah & Agbemafle, 2016). 

Bulgular özetlenirse; genç yaş, çalışmayan, evli, sağlıklı, fiziksel, cinsel, ekonomik şiddete maruz kalmamış, 
ailede baba tarafından anneye fiziksel şiddet uygulanmamış bireylerde eş/partner dışında kadınların sözel 
şiddete maruz kalmadıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular kadına yönelik bir şiddet türü olan sözel 
şiddetin azaltılmasına katkı sunabilir. Şiddetin en büyük sebeplerinden biri olarak yine şiddetin gösterilmesi 
gelecek nesiller için bu anlamda çok önemlidir.  

Bu çalışmada bazı sınırlamalar mevcuttur. Birincisi, çalışmada kullanılan veriler anket verileri olup 
değişkenler veri setinde var olan değişkenlerden seçilmiştir. Ancak veri setinde olmayan bireylere yönelik 
psikolojik koşullar, kişilik, tutumlar, suç geçmişi, eşin mesleği, ırk gibi dışsal faktörler analize alınamamıştır. 
Bir diğer sınırlama ise verilerin kesitsel veriler olmasından kaynaklanmaktadır. Bu verilerden dolayı 
evliliklerinden memnun olma düzeyleri ile modele dahil edilen bağımsız değişkenler arasında kesin nedensel 
bir ilişki çıkarılamaz. Ayrıca sorulara verilen cevaplar bireylerin kendi cevabı olup yanlı olabilmektedir. 
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ÖZET 

Binlerce yıldır çeşitli biçimlerde ve neredeyse tüm uygarlıklarda karşılaşılan insanlığın başlangıç tarihine 
kadar geçmişi olan kölelik, geçirdiği değişim süreci boyunca teolojik alanlardaki yaklaşımlarla ve çeşitli yasal 
düzenlemelerle hemen hemen her toplumda yasaklanmış olmasına rağmen hiçbir zaman ortadan kalkmamış 
şekil değiştirerek varlığını sürdürmüştür. İnsanlık tarihi kadar geçmişe dayanan kölelik, Amerika’nın keşfi ile 
yenidünya diye isimlendirilen Amerika kıtasında gemilerle getirilen çoğunluğunu zencilerin oluşturduğu 
insanlara da uygulanmıştır. Afrika’dan zincirlerle getirilen, her türlü şiddete maruz kalan ve en kötü şartlarda 
yaşayan siyahiler bir taraftan Amerika’nın bağımsızlığı için savaşırken aynı dönemde kölelikten kurtulmak 
için de büyük mücadeleler vermişlerdir. Amerika’nın inşasında büyük katkıları olan siyahilerin yaşadıkları 
kölelik dönemi insanlara verdiği acılarla iz bırakmış ve yazın alanında pek çok eser ve araştırma çalışmalarına 
konu olmuştur. Harriet Beecher Stowe’un Tom Amcanın Kulübesi eseri bu konuda önemli bir örnek 
oluşturmaktadır. Kölelik karşıtı Stowe, Amerikan köleliğinin en acımasız yönlerini eserinde tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne sermiştir. Özellikle de Stowe eserinde köle ticareti sırasındaki insanlık dışı davranışları, köle 
pazarlarında yaşanan aile dramlarını, kölelere yapılan işkenceleri anlatarak köleleştirilmiş insanların yaşadığı 
büyük acıları vurgulamıştır. Dönemin köle adına en güçlü sesi olan Stowe’un köleliğe karşı duruşu ile 
Siyahilerin Amerika’yı kendi ülkeleri olarak hissedip bağımsızlık mücadelesine ve köleciliğin kaldırılmasına 
ivme kazandırmıştır. Bu çalışma Amerika Kıtası’ndaki kölecilik uygulamasının çarpıcı ve acımasız yönlerini 
Tom Amcanın Kulübesi eseri ile tasvir edecek ve kölelik olgusunu açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kölelik, Zenciler, Irkçılık, Sömürü, Özgürlük, Stowe. 

 

 

ABSTRACT 

Slavery, which has been encountered in various forms for thousands of years and in almost all civilizations, 
goes back in a history until the beginning of humanity. Although it has been banned in almost every society 
with approaches in theological fields and various legal regulations throughout its change process, it has never 
disappeared and has continued its existence by changing its shape. Slavery, which dates back to the past as 
much as the history of humanity, was also applied to mostly black people, who were brought by ships with the 
discovery of America to the American continent, which is called the new world. Black people, brought from 
Africa in chains, exposed to all kinds of violence and living in the worst conditions, fought for the 
independence of America, while at the same time, they fought hard to get rid of slavery. The slavery period of 
the blacks, who made great contributions to the construction of America, left a trace with the pain it caused to 
people and has been the subject of many works and research studies in the field of literature. Harriet Beecher 
Stowe's Uncle Tom's Cabin is an important example in this regard. The abolitionist Stowe revealed the most 
brutal aspects of American slavery in her work. In particular, Stowe, in her work, emphasized the inhuman 
behavior during the slave trade, the family dramas experienced in the slave markets, the tortures of the slaves 
and the great suffering of the enslaved people. With Stowe's stance against slavery, the strongest voice on 
behalf of slave’s period, Blacks felt America as their own country and accelerated the struggle for 
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independence and the abolition of slavery. This study will describe the striking and brutal aspects of slavery 
practice in the America with the work of Uncle Tom's Cabin and will try to explain the fact of slavery. 

Keywords: Slavery, Negroes, Racism, Exploitation, Freedom, Stowe. 

 

GİRİŞ 

Kölelik; insanlığın varoluşu kadar eskiye dayanan, şekil değiştirerek günümüzde de varlığını görebildiğimiz 
bir olgudur. Bu kavram hemen hemen tüm uygarlıklarda görüldüğü gibi bu uygarlıkların dillerinde de 
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Eski Yunanlıların “doulos”, Romalıların “servus” (Malay, 2010, s. 10), Arapça 
karşılığı “abd” (Bakır A. , 2008, s. 543), İngilizce karşılığı ise “slave” (Lewis, 2010, s. 221) olan bu sözcük; 
özgürlüğü olmayan bir insanın başka birinin malı olması, onun sahipliği altında bulunması veya bir insanın 
bütün varlığı ile başka bir insanın tasarrufunda bulunması diye ortak anlamla tanımlanmaktadır. (Pakalın, 
1993, s. 300-302).  Nitekim köle, hiçbir mülkiyet hakkı söz konusu olmayan, taşınabilir mal sayılmakta ve 
köle denilince her türlü hak ve özgürlükten yoksun bırakılan insanlar akla gelmektedir. Zira Aristo da köleyi, 
"Ruhlu bir alet ve de bütünüyle efendiye ait bir eşya" olarak tanımlamaktadır.  

Amerika gibi köleci toplum olan uygarlıklar bugünkü alt yapısını köle emeğine borçludur. (Güler, 2015, s. 23) 
Kapitalist birikimini köle emeğine borçlu olan Amerika, Britanya’nın on üç kolonisi ile inşa edilmeye 
başlanmış daha sonrasında dünyanın dörtbir yerinden gelen ve getirilenlerle devam etmiştir.  Ancak kıtada 
baskın olan Avrupalı istilacılar bölgeyi ve bölgedeki yerlileri sömürmüş ve yerlilerin uygarlıklarının olduğu 
topraklarda katliamlar yapmışlardır. Nitekim kıtanın gerçek sahibi olan ve hayatlarını bu kıtada idame eden 
yerlilere soykırım yapmaktan çekinmemiştir. Özellikle Afrika kıtasından köle ticareti yapmak üzere köleler 
getirmişlerdir. Afrikadan Amerika Kıtası’na yapılan köle ticareti artarak devam etmiş, bu ticari uygulama 
kölelik tarihinde en sancılı kölelik biçimi oluşmuştur. Amerikanın inşaası döneminde köle emeğine olan 
ihtiyaçtan artan köle ticareti sadece Amerikanın değil Afrikadaki insanların da kaderini değiştirmiştir. Avrupalı 
istilacı olan kapitalistlerin kölelere yaptığı her türlü sömürü, aşağılama, şiddet ve insanlık dışı davranışlar köle 
emeğine yapılan en büyük haksızlık olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yeni Dünya olarak adlandırılan Amerika’ya Kolomb’un 1492 yılında keşfiyle gelen şiddetli kölelik gitgide 
büyüyen köle sınıfı nüfusunun önemli bir bölümünü meydana getirmiştir. Doğal olarak büyüyen ve gelişen bu 
köle nüfus beraberinde sorunları ve çatışmaları meydana getirmiştir. Özellikle Kuzey ve Güney çatışmaları, 
köle ve efendi anlaşmazlıkları, ırksal problemler ve bağımsızlık sorunları kıtanın şekillenmesinde rol alan en 
önemli unsurlar olmuştur. 

Kölelik karşıtı ve köleliğe ışık tutan Amerikalı beyaz yazar Harriet Beecher Stowe, Tom Amca'nın Kulübesi 
eseriyle Amerikan köleliği hakkındaki tüm gerçekleri betimlemesiyle büyük yankılar uyandırmıştır. Özellikle 
de Güney’in karanlık yolculuğundan özgür Kuzey’e kaçış ve siyahlara yapılan şiddet betimlemeleri Siyah 
Amerikalıların yasal özgürlüklerini istemeleri ve buna hak iddia etmelerine kapılar açan anahtar olarak 
görülmüştür. (Gregg, 2007, s. 138) Nitekim ilk kölelik karşıtı yazarlardan biri olan Stowe, eserlerinde 
kurguladığı birçok karakter ile Amerika’daki kölelik sisteminde yapılan zulmü tüm çıplaklığıyla gözler önüne 
sermiştir. Bu eseriyle kölelik karşıtı yaklaşımı tasvir etmiş ve kölelik karşıtı düşüncelerini ileterek dönemin 
toplumuna örnek olmuştur. Topluma kölelik kavramını algılamada farkındalık kazandıran bu eser insanları 
kölelik uygulamasının acımasızlığıyla yüzleşmesine katkı sağlamıştır. (Adi, 2018, s. 41) Stowe kendi 
döneminde yapılan köle ticaretini, köle pazarında insanlık dışı davranışları, kölelere yapılan işkenceleri, 
sömürüleri, köleleştirilmiş insanların yaşadığı acıları ve daha birçok kölelik sorunlarını eserlerinde tüm 
çıplaklığı ile işleyerek tarihe ismini kazımıştır.  

Zincire vurularak Amerika Kıtası’na getirtilen Afrikalılara yapılan en büyük darbe köle olarak 
kullanılmalarıdır. Zira “Şiddet, kölelikte var olan tahakküm ilişkisinin sürekli kılınmasını sağlamaktadır.” 
(Androff, 2010, s. 211) Afrikadan köle depolarında istiflenerek Yeni Dünya’ya taşınan talihsiz insanlar fiziksel 
şiddet ve insanlık dışı muamelelerle zorla köleleştiriliyor ve bu durum kölelerin daha kolay itaat etmesini hatta 
efendiyi sevmesine katkıda bulunmuştur. Böylelikle, insanların en temel hakkı olan özgürlük hakları ellerinden 
alınmıştır. Bir eşya gibi pazarlarda satışa çıkarılan bu insanların durumunu Stowe, köle tüccarları ve alıcıları 
aracılığıyla anlatmaktadır. Eserin ana karakteri köle Tom, efendisi Shelbey tarafından köle tüccarı Haley’e 
satıldıktan sonra köle pazarında açık arttırmayla satışa çıkarılır. İyi bir efendiye satılan Tom, efendisi ölünce 
başka köle tüccarları tarafından köle sahipleri arasında en zalim olan Mr. Legree satılır. Mr. Legree satın 
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almadan önce alacağı köleleri kendi yöntemleriyle kontrol etmektedir. Tom’u satın alırken aşağıdaki 
davranışları sergilemiştir: 

 

Tom’un çenesei yakaladı, dişlerine bakmak için ağzını ayırarak açtı, kaslarını sıvattırdı, arkasını çevirdi, 
adımlarını görmek için sıçratıp hoplattı… Susan ve Emmelie’nin önünde durdu. Pençe gibi pislik içindeki elini 
uzatıp kızı kendine çekti, boynuna ve göğüslerine dokundu, kollarını sıvazladı, dişlerine baktı sonra yine onu 
korkunç yabancının her hareketiyle sabırlı yüzünde acının okunduğu annesinin yanına itti ve kız ağlamaya 
başladı. (Stowe, 2004, s. 436) 

 

Köle taşınırken ve pazalanırken yaşanan insanlık dramı, açık arttırmada köleninin maruz kaldığı davranışlar 
ve de köleye bir hayvan muamelesi yapılması toplumun değer yargılarının kaybettiğinin göstergesidir. (Beşe 
& Aras, 2012, s. 267) Bu insanlık dışı muamelede özellikle de pazarlarda birbirinden koparılan, anne ve 
çocukların dramı köleliğin en duygusal ve acımasız yönlerindendir. Eserde anne çocuk dramı birçok bölümde 
ve birçok karakterle ele alınmıştır. İlk bölümde Eliza ve oğlu Harry’nin satılacağını duyduğu anda kaçar. Diğer 
bölümlerdeki örnekler ise köle pazarında yaşlı Hagar teyze ve oğlu Albert’in birbirinden koparılması, Haley’in 
kölesi olan Lucy’nin çocuğunun gizli satılınca acıya dayanamayıp intihar etmesi, yaşlı köle Prue’nin 
ağlamaktan ölen çocuğunun sesini unutması için sürekli sarhoş gezmesi, Susan ve Emmelie’nin pazarda 
sergilenirken aynı efendiye satılmak için çabaları ve yardım çığlıkları ve son olarak Cassy’nin satılırken 
çocuklarından koparıldıktan sonra doğan çocuğunun da aynı durumu yaşamaması için yaptıkları bir anne için 
en zor olanıdır. Cassy yaşadığı durumu şöyle açıklamaktadır: 

 

Bir yıl içinde bir oğlum oldu. Ah! O çocuk! Nasıl sevdim onu! Zavallı Henry’ciğime nasıl benziyordu! Ne var 
ki ben kararımı vermiştim, evet, vermiştim. Bir daha asla hiçbir çocuğun büyümesine izin vermeyecektim! İki 
haftalık olduğunda küçüğü kollarıma aldım, onu öpüp ağladım sonra da afyon tentürü verip o ölüm uykusuna 
dalarken bağrıma bastım. Ardından da nasıl acı çekip nasıl ağladım! Ona afyon tentürü vermemin yanlışlıktan 
başka bir şey olabileceğini düşünemediler elbette. İnan ki içim rahat. Bugüne kadar hiç olmazsa onu acıdan 
uzak tutabildiğim için üzülmedim. Zavallı çocuğa ölümden daha iyi ne verebilirdim ki? (Stowe, 2004, s. 477-
478) 

 

Anne-çocuk dramı belki de köleliğin en dayanılmaz aşağılık yönüdür. Kölelikte aile bağından ve ailevi 
duygulardan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü “Köleler evlendiğinde efendilerin gözünde pek değeri 
olmayan çocukları olur ama onları tutmanın sosyal bir bağı olmaz; Kölelerin çocukları üzerinde hiçbir velayet 
hakkı veya yetkileri yoktu ve ayrıca çocukların ebeveynlerine karşı hiçbir hak iddiası olamazdı.” (Patterson, 
1982, s. 6).  Kölenin bırakın kendi çocuğunu, kendi bedeni üzerinde bile hiçbir hakka sahip değildir. Tamamen 
efendisine ait bir nesne konumundadır. Kadın kölelerin cinsel istismarı, kadının bedeni üzerinde söz hakkı 
olmadığını bize göstermektedir. Bilhassa cinsel köle olarak satılan kadınlar sömürüsü bunu kanıtlar 
niteliktedir. Romanın başında Cassy ve Eliza karakterlerinde cinsel sömürüyü Stowe bize açıkça 
göstermektedir. Çünkü köle tüccarları güzel kadın köleleri sahiplerine zevk vermek için alıp satarlar. Köle 
tüccarı Haley,  Eliza'yı süslü hizmetçisi olarak satın almak istediğinde, onu ilk gördüğü zamanki bakışları 
kadınlara cinsel obje olarak baktığının göstergesidir;  

 

Aynı uzun kirpikli iri, koyu renk, güzel gözler, aynı dalgalı ipeksi saçlar. Yabancı bir adamın, dosdoğru üzerine 
dikilen gözlerinde, gizlemediği bir hayranlık görünce, esmer tenli yanağının pembesi koyulaştı. Giysisi üstüne 
güzelce oturuyor, biçimli bedenini ortaya çıkarıyordu; iyi bir dişiyi bir bakışta ayırt etmekte usta olan tüccarın 
gözünden kaçmamıştı narin elleri, biçimli ayakları, ince bilekleri… Yumurtaya can veren Tanrı’m! dedi. Mal 
diye buna derim işte! Mükemmel bayım, birinci kalite. (Stowe, 2004, s. 13) 

 

Bu alıntı, romanda kadın kölelerin birçok köle tüccarı tarafından nasıl cinsel obje olarak görüldüğünü ve 
muamele edildiğini yansıtmaktadır. Yasaya göre, siyah bir adam bir kadına tecavüz ederse ölümle 
cezalandırılır, ancak beyaz bir adam bunu cezasız bırakabilir. Köle kadınların tecavüz durumunda yasal hiçbir 
hakkı yoktur, çünkü bedenleri yasal olarak sahiplerine aittir. (Paz, 2014, s. 13) Eserdeki diğer cinsel sömürü 
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örneği ise Bay Legree’nin Cassy’i seks kölesi olarak satın alması ve yaşlandıktan sonra başka bir genç çocuk 
köle olan Emmelie’i yerine koyma durumu en net örneklerdendir. 

Köle ticareti kapitalist Amerika’nın hemen hemen her bölgesinde uygulanmaktadır. Ancak acımasız ve 
insanlık dışı olan köleliğin Kuzey eyaletlerinde daha az görünmektedir. Zira Kuzey eyaletleri daha çok kentsel 
ve endüstriyel olduğu için köle gücüne Güney kadar ihtiyacı yoktur. (DiMaggio, 2014, s. 20) Köle emeğine 
duyulan ihtiyaç Güney eyalet plantasyonlarında oldukça fazla olup oradaki kölelik insanlık dışıdır.  Ancak 
Güney’de kölelere daha iyi davranıldığı eyaletler de vardır. Stowe eserinde; köleleğin en ılımlı olduğu yerin 
Kentucky eyaleti olduğunu bize anlatmaktadır  (Stowe, 2004, s. 18). Burada kölelere çok değer verildiği ve 
şımartıldıkları için başka bölgelerden gelen efendiler veya köle tüccarları tarafından bu durum 
eleştirilmektedir. Yazar ayrıca kitapta kölelerin Güney’de maruz kaldığı korkunç çalışma koşullarını da 
göstermektedir. Diğer bölgelere göre Kentucky'deki kölelerin daha iyi çalışma ve yaşam koşullarına sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Mississippi Nehri, köle ticaretinin gerçekleştiği en önemli yerlerden biri olarak temsil 
edildiği romanda esastır. Aslında Stowe, baskının Kuzeyin özgür eyaletlerinde de mevcut olduğunu, 
Amerika’da baskının bulunabileceği tek alanın Güney olmadığını göstermek istemiştir. Stowe, Uncle Tom's 
Cabin with Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp eserinde Kuzey’in de Güney kadar kötü olduğunu ve 
kaçan köle için ölümün kaçınılmaz olduğunu ayrıca kaçan köleyi ne Kuzey kabul eder ne de haklı çıkarır 
(Stowe, 1856, s. 279) şeklindeki ifadeleri bu durumu destekler niteliktedir. Güney’in köle için yaşam 
koşullarını kısaca özetlersek, bir kölenin Güney'e satılması en büyük cezadır. Zira köleler plantasyonlarda 
ölesiye çalıştırılmaktadır ve en ağır şartlarda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Köleler derme çatma 
barakalarda çok az gıda ile son nefesini verene kadar sömürülmektedir. Stowe, Tom ve diğer kölelerin Red 
Nehri kıyısındaki bir plantasyona satıldıktan sonraki durumlarını şu alıntı ile ifade etmektedir; 

 

Barakaların yorgun insanları akın akın dönmeye başladıklarında neredeyse akşam oluyordu. Toprağa 
bulanmış, yırtık pırtık giysili kadınlarla erkekler asık yüzlü, hırçın ve yeni gelenlere hiç de hoşgörülü 
bakamayacak bir durumdaydılar. Küçük köy hiç de çekici olmayan seslerle canlanmıştı. Tek yemekleri olan 
ekmeği yapabilmek için bir lokma mısırlarını dövmeye uğraştıkları el değirmenlerinin gürültüsüne karışan 
kaba, gırtlaktan gelen seslerdi bunlar. Şafağın ilk ışıklarından beri tarlalarda gözcülerin kırbaçları altında 
çalışmak adına ezilmişlerdi, mevsimin en sıcak ve işlerin en yoğun zamanıydı. Herkes canı çıkana kadar 
çalıştırılıyordu. (Stowe, 2004, s. 452) 

 

Her türlü kötü muameleye maruz kalan köleleştirilmiş bu insanlar yasa önünde de hiçbir hakka sahip 
değillerdir. Efendileri tarafından kesinlikle aşağılandılar ve insanlıktan çıkarıldılar. Bu nedenle Stanley Elkins, 
kölenin hiçbir hakka sahip olmama durumunu kısaca şu şeklinde açıklamıştır. Bir köle mutlak esaret altındadır; 
hiçbir medeni hakkı yoktur ve efendilerinin isteği ve rızası dışında hiçbir mülkiyete sahip olamaz. Ne hediye 
verebilir ne de alabilir; vasiyet edemez, vasiyetle hiçbir şeyi miras alamaz. Kendisini herhangi bir amaç için 
evlilik gibi bir sözleşme yapamaz ve bu nedenle ne sözünün ne de bağının kanunda bir yeri yoktur. Ayrıca 
Zenci tanık olamaz. Ancak sahibinin vekili olması dışında hiçbir şey alıp satamaz, sığır, at, domuz veya koyun 
besleyemez. (Elkins, 1976 , s. 59) Nitekim tüm bunlar kölelerin insan olarak görülmediğinin kanıtıdır. Çünkü 
efendiler, köleleri kendilerine ait nesne olarak görür ve kendisini onların Tanrı’sı olarak tanıtır. Stowe, bu 
durumu Simon Legree’nin Tom’a söylediği, “… Senin efendin değil miyim? … Ruhun ve bedenin bana ait 
değil mi? …Ben senin kilisenim artık, benim dediğim gibi olacaksın” (Stowe, 2004, s. 440-465) şeklindeki 
ifadeleri, efendilerin kölelerden daha üstün olduklarına inanmasıdır. Bu üstünlüğün bir sonucu olarak ırkçılık 
hemen devreye girmektedir. Birçok kültürde hâlâ görülmekte olan ırkçılık düşünce tarzının bir örneği, köleleri 
insan olarak görmediği için kendini kölelerden üstün hisseden Marie St. Clare'dir; bu nedenle, suçluluk 
duymadan onlara istediğini yapmaktadır. Eserde en kötü efendilerden biri Marie St. Clare her seferinde köleleri 
aşağılamakla meşguldür. Eserde Marie, “Tanrı’nın bizimle onları aynı kandan yarattığına kesinlikle 
inanmıyorum! Çünkü onlar aşağı bir ırktır” (Stowe, 2004, s. 230) şeklindeki ırkçı söylemleri her seferinde 
göze çarpmaktadır. Ancak köleliğe karşı duran ve dindar olamayan eşi Augustine ile tamamen zıt karakter olan 
köle savunucusu dindar Marie, sürekli köleleri şımarttığı ve şiddet göstermediği için eserde eşini sıkça 
eleştirmektedir. Ayrıca dinin köleliğe bakış açısına karşı çıkan ve toplum baskısından dolayı babadan miras 
kalan köleleri iyi şartlarda yanında tutmaya devam eden Augustine, eşi ile sürekli bu konuda tartışmaktadırlar. 
Zira köleliğin Kutsal Kitap tarafından da desteklendiğini bilen ve inanan Marie’nin köleliğe bakış açışını daha 
da acımasız hale getirmektedir. Kilisede dinlediği bir vaaz metnini eşine şu şekilde aktarmaya çalışmaktadır; 
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Bize toplumsal emirlerle farklılıkların Tanrı’dan geldiğini, onun için de bazı insanların alçakta, bazısının da 
yüksekte olmasının ne kadar uygun ve güzel olduğunu, bazı insanların yönetmek, bazısının da hizmet etmek 
için yaratıldığını anlattı ve tüm bunları kölelik için çıkarılan o gülünç gürültüye öyle güzel yaklaştırdı, üstelik 
Kutsal Kitap’ın bizden yana olduğunu da öyle kesin olarak kanıtladı ki, tüm kurumlarımız en inandırıcı 
biçimde desteklenmiş oldu. Duymanızı çok isterdim. (Stowe, 2004, s. 241) 

Bu alıntı, Hristiyanlığın köleliğe bakış açışını oldukça net bir şekilde göstermektedir. Din aracılığıyla köleler 
sömürülüp itaate zorlanmaktadır. Nitekim köleler için iyi insan olmanın yolu, efendisine itaat etmekten 
geçiyordu.  Böylelikle, köleci toplum bunları bilerek kölelerin kaderini tayin edmekte ve bu durumu 
takdiriilahî olarak adlandırmaktadır. Stowe, eserinde bu durumu bir rahip aracılığıyla okuyucuya sunmaktadır; 
“Hiç kuşkusuz Afrikalı ırkın hizmetçi olması, kötü koşullarda tutulmaları takdiriilahîdir, hepimiz takdiriilahiye 
teslim olmalıyız. Zenciler satılmalı, takas edilmeli, başı ezilmeli, onlar bunun için yaratılmıştır” (Stowe, 2004, 
s. 165) cümlelerini köle ticareti sırasında rahip dile getirmesinden kilisenin de bu işte etkisinin olduğunu 
anlamaktayız. Bu bağlamda, efendi veya yöneten-köle veya yönetilen sınıfı varlığını din adı altında 
sürdürmeye devam etmektedir. Antik Yunan'dan önemli figür olan Aristoteles, Politics eserinde yönetecek ve 
yönetilecek insanlar arasında ayırım olması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü bazı insanların yönetmesi ve 
diğerlerinin de yönetilmesi sadece gereklilik değil, aynı zamanda amaca uygun bir şeydir. Doğdukları andan 
itibaren, bazıları yönetir bazıları ise boyun eğer. Bu yüzdendir ki alt tabaka olan sınıf, doğası gereği köledir ve 
bir efendinin yönetimi altında daha iyidir. (Aristotle, 1999, s. 8) Böylece efendi olan üst sınıf ve köle olan alt 
sınıf ayırımı, topluma çok eskiden beri enjekte edildiğinden bu durum günümüze kadar devam ederek ve yahut 
alt sınıf tarafından benimsenerek varlığının sürdürmüştür.  

 

SONUÇ 

Yeni Dünya Amerika’nın tarihinde kötü namıyla yer edinen kölelik, en şiddetli ve en acımasız olandır. 
İnsanların kıtayı keşfiyle, el değmemiş topraklara ölüm, hastalık, şiddet ve en kötü olan kölelik gelmiştir. 
Parangalarla, Trans Atlantik Köle Hattı ile getirtilen Zenci insanların kaderini değiştiren Amerika gerek İç 
Şavaş zamanındaki mücadelelerde gerekse endüstriyel yönden tüm gelişmelerde köle emeğinin katkısı 
büyüktür.  En kötü koşullarda çalıştırılan, en zalim muameleyi gören aşağılık bir ırk olarak hayvan ve eşyadan 
farksız olduğu kabul edilen köleler isyan ederek hak arayışına girmişlerdir. Bu uğurda binlerce kişi canından 
olmuş, kapitalist Amerika teoride köleliği kaldırmıştır ancak pratikte kölelik oldukça uzun sürmüş ve bu durum 
ırkçılığa kadar uzanmıştır. Siyah ırkın uğradığı haksızlıklar ve yaşadıkları olumsuzluklar özgürlük arayış 
ateşini harlayarak büyük mücadelelere sebebiyet vermiştir. Takdire şayan özgürlük mücadelesi yolunda 
oldukça büyük kayıplar vererek bugünkü duruma gelmişlerdir. Yaşananlara değinerek bu uğurda verilen 
mücadeleleri gün ışığına çıkaran, köleciliğn kalkması için hem siyah hem de beyaz topluma ışık tutan, kölelik 
karşıtı Amerikalı yazar Harriet Harriet Beecher Stowe’un Tom Amca’nın Kulübesi eseri ile köleliğin en 
acımasız, en ilkel ve en kötü şartlarda uygulamasını bize göstermiştir. Amerika’nın kirli tarihini ortaya çıkaran 
Stowe, Tom ana karakteri ve eserdeki diğer zenci karakterler ile zenci ırkın yaşadıklarını tek tek açıkça 
anlatmıştır. Gerek kölelerin yaşam koşulları ve sömürüleri gerekse kölelikle kullanılan şiddet ve tahakküm 
araçlarını gözler önüne sermiştir. Tom’un Güney’e satılırken yaşadığı kölelik koşulları ve efendisinin acımasız 
sömürüleri, köle pazarlarındaki anne-çocuk dramı, Güney ve Kuzey arasındaki kölelik farkları ve dinin 
köleliğe bakış açısı romanda en önemli temalar olarak okuyucuya sunulmuştur. Özellikle kölelerin bölgesel 
farklılıkları, kadınların kölelikte konumu, kişilerin kölelikteki hizmet biçimleri, ağır çalışma koşulları ve iyi-
kötü efendi ayırımı, ırk ayrımı, beyaz ırk üstünlüğü ve siyah ırkın alt tabaka görülmesi üzerine odaklanan 
Stowe Amerika Tarihi’nin tüm acı gerçeklerini ortaya çıkarmıştır. Olumlu portre çizen Siyahi karakterlerle 
beyazların empati kurup siyahları anlamasını, itaat eden Tom amca karakteri ile de kölelere sadakati, eser 
sonunda köleleri azat ederek merhamet, adalet duygularını öne çıkararak toplum vicdanınında olumlu etki 
yapmak üzere hürriyetçi ve uzlaşmacı atmosfer oluşturmaya çalışmıştır.  
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ÖZET 

Paylaşılan liderlik, çağcıl liderlik anlayışlarından birini oluşturmaktadır. Liderler, çalışanların bağlılık 
tutumunu arttırmak için onlara kendilerini geliştirme imkanları vermelidir. Öğretmenler; farklı uzmanlık 
alanlarına, beceri ve yeteneklere sahip olarak görevlerine başlamaktadırlar. Bu uzmanlık alanlarının, beceri ve 
yeteneklerinin işe koşulması, kurumun geliştirilmesi için önemlidir. Okul yöneticilerinin, etkili kararlar almak 
için öğretmenleri karar alma sürecine dahil etmesi gerekmektedir. Paylaşılan liderlik anlayışı, kurumdakilerin 
işbirliği içerisinde çalışacakları ortamın oluşturulmasında önemli bir role sahiptir. Bu araştırmada; okul 
yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine yönelik öğretmenlerin algısının, bazı değişkenler (cinsiyet, medeni 
durum, yaş, kıdem ve mesleki kıdem) açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın evreni, 
Şanlıurfa’da görev yapan öğretmenler meydana gelmektedir. Basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle tamamen 
yansız bir biçimde örneklem alma yoluna gidilmiştir.  Bu araştırmanın örneklemi, Şanlıurfa ilinde görev yapan 
172 öğretmenden meydana gelmektedir. Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine yönelik 
algısı, “Paylaşılan Liderlik Ölçeği” vasıtasıyla ölçülmüştür. Ulaşılan çarpıklık ve basıklık katsayı değerleri, 
araştırmanın veri setinin normal dağıldığını göstermiştir. Güvenirlik analizi neticesinde hesaplanan Cronbach 
alfa güvenirlik değeri .92’dir. Çalışmanın verileri; çıkarımsal ve betimsel analizler (tek yönlü varyans analizi 
ile ilişkisiz örneklemler t-testi) yoluyla çözümlenmiştir. Öğretmenlerin; okul yöneticilerinin paylaşılan liderlik 
davranışlarına ilişkin algısının, “Katılıyorum: 4” düzeyinde olduğu bulunmuştur. İlişkisiz örneklemler t-testi 
sonuçlarına göre, yöneticilerin paylaşılan liderliklerine ilişkin öğretmen algısı; cinsiyet, medeni durum ve okul 
kıdemine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Tek yönlü varyans analizi neticesinde; paylaşılan liderliğe 
ilişkin öğretmen algısının, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı 
görülmüştür. Çalışma, bazı sınırlılıklara sahip olmasına rağmen alanyazına birçok yönden katkı sunar 
niteliktedir.    

Anahtar Kelimeler: Paylaşılan liderlik, Öğretmen, Okul yöneticisi, Kişisel değişkenler. 

 

ABSTRACT 

Shared leadership is one of the modern leadership perceptives. Leaders should give employees chance to 
develop themselves in order to enhance their commitment attitudes. Teachers start to work by having different 
areas of expertise, skills and abilities. To put those different areas of expertise, skills and abilities is very 
important for development of the institution. School administrator should involve teachers in decision making 
process so as to make effective decisions. Shared leadership perspective has an important role in creating an 
environment in which those in the institution will work in cooperation. In this study, it has been aimed to 
investigate the teachers' perception of shared leadership of school administrators in terms of some variables 
(gender, marital status, age, seniority and professional seniority). Study universe consists of teachers working 
in Şanlıurfa province. The sample has been completely detachedly taken by using simple random sampling 
method. The sample of this study comprises of 172 teachers working in Şanlıurfa province. Teachers' 
perception of school administrators' shared leadership has been evaluated by means of  “Shared Leadership 
Scale”. The acquired skewness and kurtosis coefficient values have shown that the data set of the study has 
been normally distributed. Cronbach Alpha Reliability Value which has been calculated as a result of reliability 
analysis  has been found as .92. The data of the study have been analyzed through inferential and descriptive 
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analyzes (one-way analysis of variance and unrelated samples t-test). Teachers' perception of school 
administrators' perceptions about shared leadership behaviors has been obtained as at level “I agree: 4”. 
According to unrelated samples t- test results, teacher perceptions in terms of school administrator leaderships 
can significantly differentiate according to gender, marital status, age, seniority and school seniority. It has 
been seen in consequence of one-way analysis of variance that teacher perceptions concerning shared 
leadership of school administrators does not pointedly differ in regards to age and professional seniority 
variables. Although the study has some restrictions, it contributes to the literature in many ways. 

Keywords: Shared leadership, Teacher, School administrator, Personal variables. 

 

GİRİŞ 

Okul yöneticisi, okul ortamında olumlu iklimin oluşmasında önemli bir role sahiptir. Olumlu iklimin ise 
öğretmen ve öğrenci başarısını artıracağı açıktır. Okul yöneticisinin, zamanın gerektirdiği değişimlere uyum 
sağlayabilmesi ve bu uyumun okulun tamamına yayılmasına katkı sunması, değişimin getirdiği eğitimde 
oluşan beklentilere cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu yolla yöneticisi olduğu okulu, daha da ileriye 
taşıyabilmesi mümkündür. Buradan hareketle okul yöneticisinin yöneticilik görevinin yanı sıra kurumunun 
lideri olabilmesi önem kazanmaktadır.    

   

Paylaşılan Liderlik 

Liderlik olgusu; bireyler üzerinde maksatlı bir etki oluşturmak suretiyle bir gruptaki ya da örgütteki etkinliklere 
ve ilişkilere yön verme ve onları yapılandırmayı içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Yukl, 2013). 
Liderlik pozisyondan kaynaklı çok çeşitli işlevler ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bu işlevlerin bir kısmı, 
astlar tarafından paylaşılabilir (Özkalp ve Kırel, 2013). Liderlik sorumluluklarının sadece tek bir liderde 
olmasının yerine örgüt ya da takımın üyeleri arasında paylaşılması, çalışanları güçlendirmektedir. Paylaşılan 
liderliğin en uç biçimi ise örgütteki ya da takımdaki tüm önemli kararların birlikte alınması, günlük işlerde 
liderlik sorumlulukları ve faaliyetlerinin üyeler arasında dağıtılması yoluyla sık sık değiştirilmesidir. Liderin 
astlarını yetkilendirmesi ve astlarıyla sorumlulukları paylaşması; astların becerilerinin gelişimine, 
motivasyonunun ve iş tatminlerinin artmasına katkı sunmaktadır. Böylelikle lider, iş yükünü de azaltmış 
olmaktadır (Yukl, 2013).   

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada; okul yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine yönelik öğretmenlerin algısının bazı kişisel 
değişkenler (cinsiyet, medeni durum, yaş, okuldaki kıdem ve mesleki kıdem) açısından incelenmesidir. 
Araştırmada yanıtlanması beklenen sorular aşağıda verilmektedir: 

S1: Öğretmenlerin, yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine ilişkin algısı ne düzeydedir? 

S2: Öğretmenlerin, yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine yönelik algısı, bazı kişisel değişkenler (cinsiyet, 
medeni durum, yaş, okuldaki kıdem ve mesleki kıdem) açısından anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Bu araştırma tarama modelinde biçimlendirilmiştir. Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin paylaşılan 
liderliklerine yönelik görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın evreni; Şanlıurfa ilindeki okullarda çalışan 
öğretmenlerden oluşmaktadır. Basit seçkisiz örnekleme yoluyla tamamen yansız bir biçimde 172 öğretmen 
katılımcıya ulaşılmıştır. Dolayısıyla çalışmanın örneklemi,172 öğretmenden meydana gelmiştir.  

Öğretmenlerin yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine ilişkin görüşlerinin ölçülmesi için Özer ve Beycioğlu 
(2013) tarafından geliştirilen “Paylaşılan Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin puanları; “Hiç katılmıyorum: 
1” ile “Kesinlikle Katılıyorum: 5” arasında derecelendirilmiştir. Paylaşılan liderlik ölçeğinin; çarpıklık 
katsayısı -.50, basıklık katsayısı ise .58 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu değerler, verilerin normal dağılım 
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gösterdiğini işaret etmiştir. Bu çalışmanın verilerinin çözümlenmesinde; SPSS ile betimsel ve çıkarımsal 
analizlerden yararlanılmıştır.  

Araştırmanın etik yönden uygun olduğuna yönelik onay, Şırnak Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığının 
26.05.2022 tarihli ve 77 sayı numaralı kararı ile alınmıştır (Evrak Tarih ve Sayısı: 02.06.2022-E.38347). 
Araştırmaya katılımcılar gönüllü bir şekilde katkı sunmuşlardır. Aşağıda araştırmadaki verilerinin 
çözümlenmesi ile ulaşılan bulgular sunulmaktadır.   

Öğretmenlerin, yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine ilişkin algısı Tablo 1’de görülmektedir.  

 

Tablo 1. Betimsel Sonuçlar 

 

 

Öğretmenlerin görüşlerine göre; yöneticiler, paylaşılan liderlik yaklaşımını “Katılıyorum: 4” düzeyinde 
sergilemektedir. Başka bir anlatımla öğretmenler, yöneticilerinin paylaşılan liderlik davranışlarını orta düzeyin 
üzerinde sergilediklerini düşünmektedirler.  

Öğretmenlerin yöneticilerinin paylaşılan liderliklerine ilişkin algısının; cinsiyet, medeni durum ve okul kıdemi 
değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair ulaşılan bulgulara Tablo 2’de yer verilmektedir.  

 

Tablo 2. İlişkisiz Örneklemler t-testi Sonuçları 

  n X  
ss sd t p 

Cinsiyet 1. Kadın 62 3.64 .76 170 -1.70 .09 

 2. Erkek 110 3.83 .65    
Medeni Durum 1. Evli 110 3.78 .60 170 .44 .66 
 2. Bekar 70 3.73 .64    
Okul Kıdemi 1. 1-3 Yıl 112 3.79 .66 170 .69 .48 
 2. 4 Yıl ve Üzeri 60 3.71 .76    

*p< .05, **p< .01 

 

İlişkisiz örneklemler t-testi sonucunda ulaşılan değerler; öğretmenlerin, yöneticilerinin paylaşılan liderlik 
anlayışına ilişkin görüşlerinin, cinsiyet (t = -1.70, p > .05), medeni durum (t = .44, p > .05) ve mesleki kıdem 
(t = 69, p > .05) değişkenleri açısından anlamlı farklılaşmadığını açığa çıkarmaktadır.  

Okul yöneticilerinin sergiledikleri paylaşılan liderlik davranışlarının, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine 
göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik ulaşılan bulgular, Tablo 3’te yer almaktadır.   

 

Tablo 3. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 Varyansın kaynağı Kareler toplamı Kareler Ortalaması sd F P 
Yaş 1. Gruplar arası .77 .38 2 .78 .46 
Aralığı 2. Gruplar içi 83.58 .49 169   
 Toplam 84.35  171   
Mesleki 1. Gruplar arası 2.91 .97 3 2.00 .11 
Kıdem 2. Gruplar içi 81.43 .48 168   
 Toplam 84.35  171   

*p< .05 

 

Tablo 3’teki analiz sonuçları; öğretmenlerin yöneticilerinin paylaşılan liderlik anlayışı sergilemelerine yönelik 
algısının, yaş (p > .05, F = .78) ve mesleki kıdem (p > .05, F = .11) değişkenleri açısından anlamlı 
farklılaşmadığını göstermektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin yaş aralıklarının ya da mesleklerindeki 

 Ortalama  Std. Hata Std. Sapma 
Paylaşılan Liderlik  3.76 .05 .70 
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kıdemlerinin, yöneticilerinin paylaşılan liderlik sergilemelerine ilişkin algıları üzerinde istatistiki bakımdan 
herhangi bir rolünün olmadığı belirtilebilir.  

 

TARTIŞMA 

Coşkun Yurtyapan (2022) araştırmasında, öğretmenlerin paylaşılan liderlik algısının; cinsiyet ve mesleki 
kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmiştir. Bu araştırmada paylaşılan liderlik 
algısının, cinsiyet ve mesleki kıdem açısından anlamlı farklılaşmadığı bulunmuştur. Özuylası (2021) 
araştırmasında benzer olarak; cinsiyet, yaş ve mevcut okullardaki görev süresi değişkenlerine göre paylaşılan 
liderlik algısının farklılaşmadığını açığa çıkarmıştır. Farklı olarak ise mesleki kıdem değişkenine göre 
paylaşılan liderlik algısının anlamlı farklılaştığını bulmuştur.  

 

SONUÇ 

Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar, sırasıyla aşağıda verilmektedir: 

 Öğretmenlerin algısına göre; okul yöneticileri paylaşılan liderlik davranışlarını “Katılıyorum: 4” düzeyinde 
sergilemektedirler.   

 Öğretmenlerin, yöneticilerinin paylaşılan liderlik anlayışına ilişkin görüşleri; cinsiyet, medeni durum, okul 
kıdemi, yaş ve mesleki kıdem değişkenleri bakımından anlamlı farklılık göstermemektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışma göreve yeni başlayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar ile ilgili çevrimiçi forumlar üzerinden 
paylaştıkları görüşlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim 
deseninde yürütülen bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Veriler, Google arama motoruyla 
tarama yapılarak içinde veri barındırdığı saptanan; youtube.com, group.google.com, memurlar.net, 
egitimhane.com, mobbing.org, kadinisci.org, kizlarsoruyor.com, kamudanses.com ve eksisozluk.com 
adreslerindeki görüşlerden toplanmıştır. Veriler betimsel ve içerik analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. 
Araştırma sonucunda göreve yeni başlayan öğretmenlerin büyük bir bölümünün; fakülteden mezun olduktan 
sonra atandıkları okullarda ne yapacaklarını bilemedikleri, yetersizlik hissi ve hayal kırıklığı yaşadıkları tespit 
edilmiştir. Forumdaki görüşlerden; bu sorunun nedenini üniversitede aldıkları mesleki eğitimin yetersizliğine 
bağladıkları anlaşılmıştır. Bununla birlikte göreve yeni başlayan öğretmenlerin büyük bir kısmı bakanlık, il, 
ilçe ve okul yönetimlerinden kaynaklı; yıldırma ve sistemsel mağduriyet sorunları yaşadıklarını da ifade 
etmişlerdir. Ayrıca çalışmada göreve yeni başlayan öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda öğretmenlik 
mesleğine ilişkin çevresel önyargılardan, aile birliğinin bozulmasından, olumsuz coğrafi ve sosyo-kültürel 
koşullardan, diğer öğretmenlerden kaynaklı sorunlardan, kıt kaynaklardan, mevzuat ve yönetmeliklerden, okul 
ve sınıf ortamlarından kaynaklı sıkıntılardan, velilerle yaşanılan sorunlardan, öğrencilerin saygısızlık ve 
disiplinsizlikleri ile bilgi eksikliklerinden dolayı yaşanan sorunlardan, öğretmenin kendisi ile ilgili bireysel 
sıkıntılardan da bahsedilmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak sorunların yaşanmaması adına; eğitim 
fakültelerindeki öğretmenlik uygulamasının süre ve içerik yönünden daha verimli hale getirilmesi, aday 
öğretmenlerin belli bir süre deneyimli öğretmenlerin kılavuzluğunda çalışmaları ve göreve yeni başlayan 
öğretmenlere gereken desteğin okul yönetimleri tarafından verilmesi ve bunun denetlenmesi gibi uygulamaya 
dönük öneriler getirilebilir. Diğer yandan sorunların çözümü için konu ile ilgili nedensel ve ilgili kurumların 
(üniversite, MEB, öğretmenlik mesleği örgütleri) politika oluşturmalarına dönük araştırmalar da yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: MEB, Okul, Öğretmen, Göreve yeni başlayan öğretmen 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the opinions of novice teachers about the problems they experience through online 
forums. In this study, which was carried out in the phenomenology design, which is one of the qualitative 
research methods, document analysis technique was used. The data, which are found to contain data by 
scanning with the google search engine; It was collected from the opinions of youtube.com, group.google.com, 
memurlar.net, egitimhane.com, mobbing.org, kadinisci.org, kizlarsoruyor.com, kamudanses.com and 
ekisozluk.com. The data were analyzed with descriptive and content analysis techniques. As a result of the 
research, most of the new teachers; It was determined that after graduating from the faculty, they did not know 
what to do in the schools they were assigned to, and they experienced a feeling of inadequacy and 
disappointment. From the comments on the forum; It was understood that they attributed the reason for this 
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problem to the inadequacy of the vocational education they received at the university. However, most of the 
newly recruited teachers originate from the ministry, province, district and school administrations; They also 
stated that they experienced bullying and systemic victimization problems. In addition, in line with the 
statements of newly recruited teachers in the study, environmental prejudices related to the teaching profession, 
deterioration of family unity, adverse geographical and socio-cultural conditions, problems arising from other 
teachers, scarce resources, legislation and regulations, school and classroom environments, problems with 
parents, students The problems experienced due to disrespect and indiscipline as well as lack of knowledge 
and individual problems related to the teacher himself were also mentioned. In order to avoid problems 
depending on these results; Application-oriented suggestions can be made such as making the teaching practice 
in education faculties more efficient in terms of time and content, working under the guidance of experienced 
teachers for a certain period of time, and giving the necessary support to the new teachers by the school 
administrations and supervising it. On the other hand, for the solution of the problems, researches can be 
carried out on causal and policy making of relevant institutions (university, MEB, teaching profession 
organizations). 

Keywords: MEB, School, Teacher, Novice teachers 

 

GİRİŞ 

Eğitim toplumsal yaşamın gerektirdiği zorunlu bir kurumdur. Eğitim aracılığıyla bireyler toplumun etkin bir 
üyesi haline getirilmeye çalışılır. Eğitim olgusu okul denilen yapıda (kuruluş/örgüt) somutlaşır. Okullarda bir 
kamu hizmeti olarak verilen eğitim, ister özel ister kamu okulu olsun, devletin denetiminde gerçekleşir. Okul; 
yönetici, öğretmen, öğrenci, okul binası, araç ve gereç, veli, yardımcı personel ve dahil olduğu çevreden 
meydana gelen bir örgüttür. Diğer örgütlerden (örneğin sağlık-hastane vb.) farkı (Toprakçı, 1995;  Toprakçı, 
1996; Toprakçı, 2001-a; Toprakçı, 2001-b) hammaddesinin toplumdan gelen ve yine topluma diğer örgütlerde 
çalışanlar ve bireyler olarak dönen insan olmasıdır. Yani şoföründen, pilotuna, mühendisinden doktoruna, 
işçisinden köylüsüne herkes okul denilen örgütlerin ürünüdürler. Bu yüzden buralarda verilen eğitim ne kadar 
nitelikli olursa toplum da bir o kadar nitelikli olabilmektedir. 

Eğitim toplum ve birey için önemli, eğitim için de okul bir o kadar önemlidir. Bu yüzden okulları yöneten 
müdürler yeterli (Toprakçı, 2000;  Toprakçı, 2001-c; Toprakçı, 2001-d; Toprakçı, 2001-e; Toprakçı, 2001-f;  
Toprakçı, 2002) ile öğretimi gerçekleştiren öğretmenler de nitelikli olmak durumundadır. Özellikle 
öğretmenlik mesleği eğitimcilik alan bilgisine, genel kültüre ve öğretmenlik formasyonuna sahip olan herkesin 
yapabileceği bir iş olmadığı gibi bilimsel, duygusal, kültürel, törel bakımlardan bazı özelliklere sahip ve 
mesleğin gereklerini zamana, mekâna bakmaksızın içselleştirmiş öğretmenler istemektedir (Ada ve Baysal, 
2013). Özel bir ihtisas mesleği olan öğretmenlik eğitimsel ve öğretimsel ortamı sağlayan, kolaylaştıran, 
öğrenciyi güdüleyen, çevrenin olumsuzluklarını engellemeye çabalayan konumdadır. Bu bağlamda öğretmeni 
yetiştirmekten istihdam etmeye meslekte doyuma ulaşmasından verimli kılmaya kadar pek çok evreyi 
kapsayıcı, uzun vadeli, planlı, etkili ve tutarlı bir eğitim politikasını ortaya koymaya ihtiyaç vardır. Öte yandan 
mesleğin önemine uygun bir şekilde davranmak, içten bir bağlılık duygusu geliştirmek, sosyal ve ekonomik 
gelişmelerin, kültürel eğilimlerin farkında olmak bir öğretmenin kendisinden beklenmektedir (Oğuzkan, 
1971). Ancak bunun için öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları (Toprakçı, 2005;  Toprakçı, 2009; Ak ve 
Toprakçı, 2019; Bakır, Toprakçı ve Altunay, 2019; Toprakçı ve Ofluoğlu, 2021) göz ardı etmemek 
gerekmektedir. Öğretmenlerin genellikle, sosyal ve ekonomik olanakları, çalışma ortamları, öğretmenlik 
mesleğinin saygınlığı, mevcut ödül ve terfi sistemi, tür, çeşitlilik, ihtiyacı karşılayabilme, uygulama süreçleri, 
çevresel faktörler, yönetsel ve meslektaş ilişkileri gibi farklı sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır (Toprakçı, 
2016).   

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların neler olduğuna dair alan yazın incelendiğinde, 
diğer öğretmenlerin yaşadığı benzer sorunların yanında, eğitim fakültelerinde yeterince uygulama 
yapmadıkları dolayısıyla özgüvenlerinin eksik olduğu aynı zamanda öğretmenlerin öğrencileri tanımada, 
veliler ile iletişim kurmada, öğrencilerin davranışlarını kestirmede, öğretmen-öğrenci ilişkisinde dengenin 
sağlanmasında, okul ve çevresinin sosyo-kültürel durumuna uyum sağlamada bazı sorunlar yaşadıkları tespit 
edilmiştir (Gülay ve Altun, 2017). Ayrıca göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler 
konusunda yapılan bir çalışmada; resmi işleri yerine getirmede, sınıf yönetiminde, eğitim-öğretim sürecinde, 
okula ve çevreye uyum sağlamada, çeşitli derslerin öğretim stratejilerinde, rehber öğretmenler, okul, ilçe ve il 
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yöneticilerinden yeterli desteği almada, öğrencilerin motivasyonlarını arttırmada, gerekli teknolojiye ve ders 
materyallerine ulaşmada sorunlarla karşılaşıldığı ve bu sorunların mezun oldukları fakülte, görev yapılan 
yerleşim yeri, görev yapılan okuldaki öğretmen sayısına göre anlamlı farklılıklar gösterdiği, fakat cinsiyete 
göre göstermediği belirlenmiştir (Korkmaz, 1999; Korkmaz ve diğ., 2004). Yıldırım, Kurtdede ve Ergün, 
2017) tarafından yapılan bir araştırmada, göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin resmi yazışmalar ve idari 
işlerde, derse uygun araç-gereç temin etmede, sınıf içi disiplin ve öğrencilerle etkili iletişim kurmada, 
öğrencilerin kişisel sorunlarını anlamada, velilerle kurulan iletişimde, ölçme ve değerlendirmede sorunlar 
yaşadıkları tespitleri yapılmıştır. Güvendir (2017) tarafından İngilizce öğretmenleri özelinde yapılan bir 
çalışmada da, göreve yeni başlayan İngilizce öğretmenlerinin atandıkları bölgedeki sosyokültürel yapıya ve 
fiziksel koşullara uyum konusunda sorunlar yaşadıklarını, çalıştıkları kurumda eğitim etkinliklerini olumsuz 
etkileyen durumlarla karşılaştıklarını ve üniversitede sahip oldukları öğretmenlik mesleği beklentileriyle görev 
yaptıkları süre içerisinde tecrübe ettiklerinin örtüşmediğini göstermektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin ilk 
yıllarında yaşadıkları sorunlar ise Karlıdağ ve Sağlam (2021) tarafından çoğunlukla fiziksel ortam, 
öğretmenlik meslek becerileri, meslektaşları ve okul idaresi ile ilgili sorunlar olarak kayda geçmiştir. 

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yukarıda değinilen türdeki sorunları tecrübesizlikle birleşince daha 
travmatik ve dramatik bir hal alabilmektedir. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yaşadığı ve "gerçeklik şoku" 
(reality shock), "geçiş şoku", (transition shock) ile “uygulama şoku” (praxis schock) olarak kavramsallaştırılan 
sorunlar öğretmenlerin gerçeğin sert ve acımasız tarafıyla karşılaştıklarında idealist düşüncelerinin nasıl 
çöktüğünü ifade etmektedir (Veenman, 1984; Kelchtermans & Ballet, 2002). Öğretmenlik kariyerine adım 
atan kişilerde hayal kırıklığı; öğretmenliği yeniden değerlendirme, beklentilerin farklılaşması veya işi bırakma 
gibi pek çok sonuçlara yol açabilmektedir. Goddard ve Foster (2001) göreve yeni başlayan öğretmenlerin 
yaşadığı sorunsal süreci altı evreye ayırmaktadır. Bunlar şöyledir; (1) gelecekteki mesleki uygulamanın 
temellerinin atıldığı, orijinal modelinin oluştuğu, farkındalığın ve bilincin ön planda olmadığı daha çok iç güdü 
ile hareket edildiği arketip dönemi (2) kapılara yaklaşmak diye adlandırılan mesleği anlamaya başladıkları 
fakat kadroya geçme, sözleşmenin yenilenmesi kaygısı taşıdıkları dönem; (3) kapıları temizlemek diye 
nitelendirilen karşılaşılabilecek zorlukları saptamak ve aşmak; (4) parlaklığın kaybolduğu yani özel yaşam ile 
meslek yaşam arasındaki dengenin yitirildiği, sınıfla ilgili sorumluluk alma ve sorumluluklarını yerine 
getirmede yetersizlik ve hazırlıksız olma hislerine kapılma (5) hayal kırıklığı ve suçlama; hizmete başlamadan 
önce aldığı eğitimi, geçtiği programı, mikro politikaları ve okulların gerçek durumlarını eleştirme (6) 
Rubicon’u geçme yani geri dönüşü olmayan yola girme aşamasında yeni öğretmen gelecekle ilgili karar 
vermeye çalışır; ya hem öğrenen hem öğreten ve deneyimlerini dönüştüren biri olacaktır ya halinden memnun 
olup kayıtsız kalacaktır ya da işten ayrılıp eski bir öğretmen olarak kalacaktır. Acemi öğretmenlerin ilk yılları 
mesleki bir kimlik oluşturmalarını, mesleki doyumlarını, becerilerini, gelişimlerini, bağlılıklarını ve mesleğe 
verimli bir şekilde devam edip etmemelerini belirleyen bir zaman dilimidir (Çelik ve Kahraman, 2021). Bu 
zaman dilimindeki sorunların saptanması ve çözülmesi eğitimin kalitesine olumlu katkılar sunabilir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma göreve yeni başlayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların çevrimiçi forumlarda paylaştıkları 
görüşler üzerinden incelenmesini amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak; bu sorunların en çok hangi alanlarda 
yoğunlaştığı ve sorunların nasıl bir dağılım gösterdiği ele alınmaktadır. 

 

Araştırmanın Önemi 

Alanyazında göreve yeni başlayan öğretmenlerin sorunları ile ilgili yukarıda değinilen birkaç çalışma olmakla 
birlikte, özellikle çevrimiçi platformda paylaşılan görüşler temelinde anlaşılmaya çalışılan sorunlar ile ilgili 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çevrimiçi ortamlarda paylaşılan görüşler, öğretmenlerin özellikle kimliklerini 
vermeden, hiçbir zorunluluk ve yükümlülükleri olmadan, sansüre uğramadan, şartlanmadan, samimice 
aktardıkları yazılan yorumlar, öğretmenliğe adım attıkları andan itibaren deneyimlenen duygu ve düşünceler 
olarak görülebilir. Göreve yeni başlayan öğretmenler bu forumlarda aynı zamanda çözüm yollarına da işaret 
edebilirler. Bu çözümlerin alana kazandırılması bu araştırmanın bir diğer önemli katkısı olarak 
değerlendirilebilir.  
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim deseninde yürütülen bu çalışmada verilerin toplanmasında 
doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Olgubilim çalışmalarında veri kaynağı ve odak noktası olarak 
üzerinde durulan olguyu dışa vurabilecek, konuya dair yaşanmışlığı olan birey veya gruplardan seçilmektedir 
(Büyüköztürk, Çakmak ve diğerleri, 2021).  

 

Çalışma Dokümanı 

Google arama motoruyla tarama yapılarak içinde veri barındırdığı saptanan; youtube.com, group.google.com, 
memurlar.net, egitimhane.com, mobbing.org, kadinisci.org, kizlarsoruyor.com, kamudanses.com ve 
eksisozluk.com adreslerindeki 45 öğretmen görüşü çalışma dokümanını oluşturmaktadır.  

 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmanın verileri betimsel ve içerik analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Nitel araştırmalarda elde edilen 
veriler içerik analizine tabi tutulurken tümdengelim ve tümevarım şeklinde iki yol izlenir. Tümdengelimci 
içerik analizi yapılırken var olan kuramlar ve araştırma sonuçları kapsamında önceden belirlenmiş temalara 
göre veriler analiz edilerek kodlar çıkartılır. Tümevarımcı içerik analizinde eldeki verilerden yola çıkılarak 
temalara, kodlara ulaşılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Betimsel analiz derinlemesine incelemeyi 
gerektirmemekle birlikte verilerin işlenmesini sağlamaktadır. Öte yandan içerik analizi verilerin daha yakından 
incelenmesine böylece verileri açıklayan kavramlara, temalara ulaşılmasına yardımcı olur İçerik analizinde 
toplanan veriler kendi aralarında karşılaştırılarak benzerliklerine ve farklılıklarına göre ayrılırlar. Kategoriden 
temaya temadan kod atamaya geçilir. Kodlama aşamasında dikkatli, açık fikirli ve keşfedici olmak önemlidir 
(Saban ve Ersoy, 2019). Bu araştırmada veri analizi yapmak için bilgisayar destekli nitel ve karma yöntem 
verileri, metin ve multimedya analizi için tasarlanmış Maxqda adlı bir yazılım program kullanılmıştır. Nitel 
araştırma için özel olarak hazırlanmış Maxqda programı, üzerinde çalışılan veriyle ilgili anlam üretmek 
ve veri setinde neyin temsil edildiğine ilişkin açıklamalar geliştirmek amacıyla yapılan bir sınıflandırma ve 
yorumlama sürecini gerçekleştirmekte ve kavram haritaları oluşturulmasına izin vermektedir (Maxqda, 2002).  

 

Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Bilgisayar destekli nitel veri analiz yazılımlarından biri olan Maxqda ile elde edilen veriler, bu çalışmanın 
geçerliliğinin ve güvenirliliğinin sağlanması için (Saldana, 2019) programdan bağımsız olarak eleştirel gözle 
yeniden incelenmiştir. Buna göre ortaya çıkan temalar, kategoriler ve kodlar bir kez de araştırmacılar 
tarafından gözden geçirilmiş ve son biçimleri verilmiştir. Ayrıca çalışmanın dış güvenirliliğin sağlanması için 
uzman görüşüne başvurulmuş olup diğer araştırmacıların talep etmeleri dahilinde veya gelecekte başka bir 
çalışmada karşılaştırma yapmak üzere ham veriler saklanmıştır. Bilimsel araştırmalarda hem süreçlerin uygun 
araçlarla kaydedilmesi hem de gerekirse bu süreçlerin tekrar edilmesi durumunda aynı sonuçların çıkacağının 
kanıtlanması önemlidir (Sayım, 2021). Öte yandan hakaret, küfür vb. gibi özellikleri itibariyle çalışma 
kapsamına dahil edilmeyen görüşler de elimine edilerek geçerlilik ve güvenirliğe katkı sağlamıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde göreve yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunların çevrimiçi forumlarda paylaştıkları 
görüşlerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temaların, kodların dağılımına ve bulguların yorumlanmasına 
yer verilmiştir. 

 

1- Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunların Tema Dağılımları 

Şekil-1’de temaların yüzdelik dağılımı verilmiştir. Bu dağılım kapsamında 196 kod vardır. Bu kodlar, 
yüzdelikler ve öğretmen görüş sayıları şöyledir: “Mesleki Eğitimde Yetersizlik Sorunları” temasının içinde 57 
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adet kod (%29,08) 27 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. “Bakanlık/İl/İlçe/Okul Yönetiminden Kaynaklı 
Sorunlar” 45 tane kod (%22,96) 19 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. “Öğrencilerden Kaynaklı Sorunlar” 
temasında 31 adet kod (%15,82) 12 öğretmen tarafından ifade edilmiştir.  “Okul ve Sınıf Ortamından Kaynaklı 
Sorunlar” temasında 23 kod (%11,73) 11 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. “Öğretmenin Kendisinden 
Kaynaklı Sorunlar” temasındaki 15 kod (%7,65) 11 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. “Diğer 
Öğretmenlerden Kaynaklı Sorunlar” temasında yer alan 7 kod (%3,57) 5 öğretmen tarafından ifade edilmiştir., 
“Kıt Kaynaklar İle İlgili Sorunlar” temasındaki 6 kod (%3,06) 5 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. 
“Velilerden Kaynaklı Sorunlar” temasındaki 6 kod (%3,06) 3 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. “Mevzuat 
Kaynaklı Sorunlar” temasında 3 kod (%1,53) öğretmen tarafından ifade edilmiştir.  “Çevresel Önyargılar 
Kaynaklı Sorunlar” temasındaki 3 kod (%1,53) 1 öğretmen tarafından ifade edilmiştir. 

  

 

Şekil 1. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar grafiği 

 

Şekil 1’de de görülebileceği üzere çevrimiçi forumlara yaşadıkları güçlükleri yazan, duygularını ve 
düşüncelerini ifade eden göreve yeni başlamış 45 öğretmen toplam 97 ifadeleri temelinde 196 kodla en fazla 
mesleki eğitimlerinde yetersizliği bir sorun olarak görmektedirler. Bunu bağlı oldukları kurumlar (MEB-
MEM-Okul Yönetimi) izlemektedir. Sonrasında öğrencilerden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getiren 
öğretmenler en az yaşadığı sorunlar olarak kıt kaynakları, velileri, mevzuatı ve çevresel önyargıları dile 
getirmişlerdir. 
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Şekil 2. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar kod bulutu 

 

Şekil 2’de göreve yeni başlayan öğretmenlerin çevrimiçi forumlarda paylaştıkları görüşlerin kod bulutu 
sunulmuştur. Buluta göre “ne yapacağını bilememe”, “yetersizlik hissi”, “köy okulunda çalışmak”, “hayal 
kırıklığı”, depresyona girmek” ve “özlük haklarını, mevzuatı ve yönetmelikleri bilmemek”, “teori ile pratiğin 
farklı olması”, “dersin düzenini ve öğretmenin motivasyonunu bozma” kodları diğerlerine göre daha belirgin 
olarak görülmektedir 

 

2- Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunların Tema, Kategori ve Kod Dağılımları 

2.1. Mesleki Eğitimde Yetersizlik Sorunları: Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunları 
paylaştıkları çevrimiçi platformlarda en çok “Mesleki Eğitimde Yetersizlik” teması vurgulanmıştır. Bu 
kapsamda “öğretmenlik becerisi” ve “mesleğe hazır olma” durumu olarak iki kategori tespit edilmiştir. 
“Öğretmenlik becerisi” kategorisinde “ne yapacağını bilememe” kodu yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Mesleki eğitimde yetersizlik sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
Mesleki Eğitimde Yetersizlik (%29,1) 

 
 

Öğretmenlik Becerisi 
 

Ne Yapacağını Bilememe (f 17) 
Yetersizlik Hissi (f 15) 

Mesleğe Hazır Olma 
 

Teori ile Pratiğin Farklılığı (f 6) 
Hayal kırıklığı (f 9) 
Depresyona Girme (f 10) 

 

Mesleki yetersizlik içinde olduklarını düşünen öğretmenlerin, mesleklerinin ilk yıllarında ne yapacaklarını 
bilemeyen, dolayısıyla kendilerini yetersiz hisseden ve üniversitede aldıkları teorik eğitimin pratikten farklı 
olduğunu ifade eden, hayal kırıklığı ile birlikte depresyona girmiş olan acemi öğretmenlerin paylaşımlarından 
bazı örneklere aşağıda yer verilmektedir: 

 

“Öğretmenlik bu muymuş? - İki yıl önce atandım. Bana hep öğretmenliğin çok güzel çok kutsal olduğundan 
bahsettiler. Şu an psikolojim berbat. Kimseye belli etmemeye çalışıyorum ama bazı sınıflara girerken 
korkuyorum… Sizce neler yapmalıyım resmen gün sayıyorum yaz gelsin de dönem kapansın diye” (Ö1). 
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“Daha atandığı ilk yılda ilkokul 1. sınıfa verilen bir öğretmenin okuldaki ilk gününün akşamı "bana 
üniversitede hiçbir şey öğretmemişler, 4 yıl boşuna okumuşum." diye hüngür hüngür ağlamasıdır. Sahadayken 
hiçbir eğitim kuramı geçerli değilmiş, idealler bir bir yıkılıyormuş, bağırmaktan sesler kısılıyormuş, taze 
öğretmen sinirden kendini sigaraya verip durumu daha da kötüleştiriyormuş. Sınıfım 1. sınıf, 40'a yakın 
öğrencim var, şeker hastası öğrencim var, böbrek hastası öğrencim var, beyin tümörü olan öğrencim var, velisi 
belalı öğrencim var var oğlu var... her an yıkılabilirim ama bu mücadeleden sağ çıkarsam da çok güçlü 
çıkacağım gibi” (Ö 2). 

“İlk atandığım gün eski öğretmen arkadaşlar eğitim bilimlerinde öğrendiğin şeylerin hepsini unut demişlerdi. 
Ne kadar haklı olduklarını zamanla anlamıştım zaten. İlk tavsiyem siz de unutun o bilgileri. Aslında ilk tavsiyem 
öğretmen olmayın olacaktı. Varsa başka alternatifleriniz ona yönelin. Şu an öğretmenlerin büyük bir bölümü 
bu işi mecburiyetten yapıyor. Severek isteyerek yapanlar, idealist olanlar ilk atananlar olup onlar da birkaç 
yıl sonra zaten diğerlerinin arasına karışıyor…” (Ö3) 

 

2.2. Bakanlık/İl/İlçe/Okul Yönetiminden Kaynaklı Sorunlar: Göreve yeni başlayan öğretmenlerin 
çevrimiçi platformlarda paylaşımları incelendiğinde ikinci sırada tema olarak Bakanlık/İl/İlçe/Okul 
Yönetiminden Kaynaklı Sorunlar görülmektedir. Bu temadan iki kategoriye ulaşılmıştır; Baskı ve Yıldırma 
(Mobbing) kategorisinin içerisinde “alaya almak”, “cezalandırmak”, “desteklememek ve işleri zorlaştırmak” , 
“tehdit edilmek” , “terslenmek, azarlanmak ve küçük düşürülmek”, “çalışma motivasyonunu kaybetmek” , 
“iftiraya uğramak” , “iş yükünün artması”  kodları saptanmıştır. Sistemsel sorunlar kategorisinin içeresinde ise 
şu kodlar bulunmuştur; “zorunlu hizmet’’, “mesleğin zorlaştırılması”, “itibarsızlaştırılması”, ‘sınıf geçme 
sistemi” ve “atanma güçlüğü”.  

 

Tablo 2. Bakanlık/il/ilçe/okul yönetiminden kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
 
 
 
 
 
 
Bakanlık/il/ilçe/okul 
yönetiminden kaynaklı 
sorunlar (%23) 

  
 
Baskı ve yıldırma 
(mobbing) 
 

Alaya alınmak (f1) 
Cezalandırılmak (f1) 
Desteklenmemek ve işleri zorlaştırmak (f 4) 
Tehdit edilmek (f 4) 
Terslenmek, azarlanmak ve küçük düşürülmek (f 6) 
Çalışma motivasyonunu kaybetmek (f 9) 
İftiraya uğramak (f 1) 
İş yükünün artması (f 3) 

 
Sistemsel sorunlar 

Zorunlu hizmet (f 10) 
Aile birliğinin bozulması (f3) 
Eşlerin farklı illerde görev yapmaları (f 2) 
Bakıma muhtaç aile üyelerinin yalnız kalması (f 1) 
Coğrafi, iklimsel ve sosyo kültürel zorluklar (f 7) 
Soğuk iklim koşulları f 2) 
Mahrumiyet ve yalnızlık (f 5) 
Mesleğin zorlaştırılması (f 2) 
İtibarsızlaştırılması (f 2) 
Sınıf geçme sistemi (f 1) 
Atanma güçlüğü (f1) 

 

Mesleğe yeni adım atan öğretmenlerin bazıları Bakanlık/İl/İlçe/Okul Yönetiminden kaynaklı sorunlarını şöyle 
ifade etmektedirler: 

 

“…evet bu sistemin en zayıf halkası sensin. Hep seni suçlayacaklar. Ne kadar çalışırsan çalış ne kadar 
uğraşırsan uğraş yeterli gelmeyecek. Sokaktaki vatandaşa göre suçlu sen, velilere göre sen, bakanlığa göre 
sen, akademisyenlere göre sen, idareye göre sen hatta bazen diğer öğretmenlere göre bile sorun sen olacaksın” 
(Ö3). 

“…Meslekte daha 1.ayımdaydım ve mevzuattan hiçbir şey bilmiyordum.…Sevilmeyen iki kişi, ben ve bir yıl 
önceki bahsettiğim 5. sınıf öğretmeni için ayrı kasabalara geçici görevlendirme çıkmıştı… ben artık ne adalete 
ne öğretmenliğin kutsallığına inanır olmuştum. Ayriyeten meslekten tiksinir, bütün öğretmenlerden nefret eder 
olmuştum” (Ö 25) 
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“Sistematik olarak kötü ve yetersiz bir öğretmen olduğuma inandırıldım. Mesleğimden soğutuldum. Hâlâ da 
mesleğimle ilgili olumlu duygular içerisinde değilim. İnsanların idealleri, hayalleri hatta geleceği böyle kural 
tanımaz, kötü niyetli kişilerin elinde kuruyup gidiyor. Bir bakıyorsun üniversiteden öğrenci aşkıyla yanıp 
tutuşarak mezun olan öğretmenler, sadece birkaç yıl içerisinde ruhen çöküşe uğruyor ve tükeniyor. Bugün tüm 
meslektaşlarım uğradıkları zorbalıklar ve mesleklerinin itibarsızlaştırılması yüzünden umutsuz. Geçim sıkıntısı 
yaşıyorlar. Gün geçtikçe çok daha ağır şartlarda çalışmak zorunda bırakılıyoruz” (Ö 26) 

“Yaşlanınca ne olacak enerjimizde yetmeyecek ilerisi korkunç geliyor dua ederek gidiyorum okula. Eğitim 
anlayışı değişmeli sınıfta kalma gelmeli ve zorunlu lise eğitimi kalkmalı diye düşünüyorum. Meslek liseleri de 
staj için tercih ediliyor. Öğretmenlik çok zor bir hal aldı” (Ö 34) 

 

2.3. Öğrencilerden Kaynaklı Sorunlar: Göreve yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler 
arasında üçüncü tema olarak “Öğrencilerden Kaynaklı Sorunlar” tespit edilmiştir. “Hazır bulunuşluluk 
düzeyleri” kategorisinde öğrencilerin hem bilgi hem de disiplin ve saygı yönlerinden eksikliklerinin bulunduğu 
ifade edilmiştir. Özellikle disiplin ve saygı eksikliği kodu altında şu alt kodlar üretilmiştir; dersin düzenini ve 
öğretmenin motivasyonunu bozma, erkek öğrencilerde davranış problemi, eğitim öğretimi önemsememek, 
kopya çekmek, küfürbazlık, ortaokul ergenliği, tehditkârlık, öğretmene iftira atmak ve şiddet ortamı. 

 

Tablo 3. Öğrencilerden kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
 
 
 
Öğrencilerden kaynaklı 
sorunlar (%15,8) 

 
 
 
Hazır bulunuşluluk 
düzeyi 

Bilgi eksikliği (f 6) 
Disiplin ve saygı eksikliği (f 25) 
Dersin düzenini ve öğretmenin motivasyonunu bozma (f 5) 
Erkek öğrencilerde davranış problemi (f 2) 
Eğitim öğretimi önemsememek (f 5) 
Kopya çekmek (f 1) 
Küfürbazlık (1) 
Ortaokul ergenliği (f 4) 
Tehditkârlık (f 2) 
Öğretmene iftira atmak (f 1) 
Şiddet ortamı (f 4) 

 

Öğrencilerden kaynaklı sorunlar yaşayan, araştırmaya konu olan yeni öğretmenlerin çevrimiçi forumlarda 
neler yazdıklarından birkaç örnek aşağıda verilmektedir: 

 

“Bazı öğrenciler şiddete çok eğilimli ve asla okumak istemiyor. Okulu bir eğlence yeri olarak görüyorlar. Bu 
yüzden de kimse onlara karışsın istemiyorlar. Hele ki erkek öğrenciler. İllallah ettim artık. Ben evde saatlerce 
uğraşıp çalışma kâğıdı hazırlarım dağıtırım ama ders çıkışında yırtarlar. Derse gecikince yok yazarım parmak 
sallayarak sileceksin o devamsızlığı derler. Sus derim masaya yumruk vurarak dersi terk ederler. Sürekli 
cimere şikâyet etmekle tehdit ederler. Tabi ben pasif biri değilim asla susmam ama böyle bir olay yaşadığım 
zaman deyimi yerindeyse o günüm felç oluyor ve asla odaklanamıyorum hiçbir şeye. Geçen sene pandemi 
olduğu için anlayamamıştım bu sene farkına vardım içine düştüğüm durumun. Geçen ders bir tane öğrencinin 
defterine bakıyordum arkadan bir öğrenci "gelin benimkine de bakın" dedi ve arkadaşları güldüler…. Bir de 
şu var ki çıkışta başıma iş gelmeyeceğinin de garantisi yok. En kötüsü de sınav haftası geldi. Kopya çektirmeye 
bir öğretmenim yine biri kopya çekmeye çalışacak ben çektirmediğim için tartışma çıkacak sınıfta. Belki de 
tehdit edileceğim. Belki iftira atacaklar bilinmez. Başka bir hocaya yaptılar çünkü. Ki bizim okul ilçedeki 
okullara göre disiplini en iyi okullardan biri. Varın diğer liseleri siz düşünün” (Ö1). 

“Öğretmenden işitilen en komik azarlar, boş vakitlerinizde şu konuyu okuyunuz ve öğretmenlerin nasıl 
çıldırdıklarını öğrencilerin neler yaptıklarını görebilirsiniz. Şimdi onları okuyup gülüyorlar, eğleniyorlar fakat 
o öğretmenin ne düşündüğünü ne hissettiğini bilmezler. Genelde burada yazılanlar eski yıllarda olanlar, son 
dönem iyice zıvanadan çıkmıştır. Karşında 30-40 tane ergeni alacaksın ve zorla bir şeyler öğretmeye 
çalışacaksın. Zorla nasıl öğretilecekse artık, sadece vicdanını rahatlatmak için anlatacaksın bir şeyler. 
Toplama çıkarma yapmayı bilmeyen çocuğa polinom falan anlatacaksın. İşin içinde olmayan uzman kişiler de 
diyor ki önce toplama öğret. Onu bile öğrenmek istemiyorlar, çabalamıyorlar. 15-16 yaşındaki çocuğa elma-
armut örnekleri bile vereceksin ama onlar hala seni dinliyormuş gibi yapacaklar. Haydi matematiği geç o zor 
diyorsun, sağlık bilgisini, ahlak bilgisini bile istemiyorlar, öğrenmiyorlar” (Ö 3). 
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“Bana göre ortaokullar felaket ben hiç beğenmedim ücretli yaptığım donemde her kademeyi görmüş biri 
olarak konuşuyorum bir tek onların dilini pek çözemedim fiziksel değişim ve ergenliğe adım onları bir acayip 
yapıyor iyi ki ortaokul branşı değil alanım” (Ö 7). 

“Kızı erkeği yok. Çok küfür eden bir nesil yetişiyor. Tv de diziler de görüyorlar. Aileler desen başından salmak 
için okula yolluyor. Stres topuyuz sanki. Eğitim bitmiş bu ülkede. Öğretmenlik değil çobanlık veya çocuk 
bakıcılığı yapıyoruz” (Ö33). 

 

2.4. Okul ve Sınıf Ortamından Kaynaklı Sorunlar: Yürütülen çalışmada göreve yeni başlayan 
öğretmenlerin çevrimiçi forumlarda yakındıkları diğer bir tema “Okul ve Sınıf Ortamından Kaynaklı Sorunlar” 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu temada tespit edilen okul ve sınıf durumu ile öğretmen kadrosu kategorilerinde 
tespit edilen kodlar şunlardır; “köy okulunda çalışmak”, “birleştirilmiş sınıflar”, “kalabalık sınıflar , “kötü 
fiziki şartlar” , “yetersiz kadro” , “sık öğretmen değiştirme” .  

 

Tablo 4. Okul ve sınıf ortamından kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
 
Okul ve sınıf ortamından 
kaynaklı sorunlar (%11,7) 
 

 
Okul ve sınıf durumu 

Köy okulunda çalışmak (f 10) 
Birleştirilmiş sınıflar (f 2) 
Kalabalık sınıflar (f 2) 
Kötü fiziki şartlar (f 4) 

Öğretmen kadrosu Yetersiz kadro (f 3) 
Sık öğretmen değişikliği (f 2) 

 

Okul ve sınıf ortamından kaynaklı sorunlar yaşayan, yeni öğretmenlerin çevrimiçi forumlarda yazdıklarından 
birkaç örnek aşağıda verilmektedir: 

 

“Arkadaşlar ben öğretmenliğe Kars Arpaçay Küçükboğaz köyünde başladım. Köyde dil sorunu vardı... İlk 
yılımdı 54 birinci sınıf verdi arkadaş. İki kişiydik. 154 öğrenciye” (Ö11). 

“Ben daha yeni başladım 4. ayımdayım ücretli yapıyorum ilk 2 ay ben bu mesleği yapmam dedim sınıfın 
durumu içler acısıydı. Sınıfım dört fakat çocukların yaşlarından fazla öğretmen değiştirmişler. Bu yüzden 
matematik bilgileri iyi değildi” (Ö12). 

“Öğretmenliğe tek öğretmen olarak birleştirilmiş sınıflı bir köy okulunda başladım... Hayatımda ilk defa 
birleştirilmiş sınıfı orada gördüm. Okulda bilgisayar yok, internet yok, danışabileceğin kimse yok, eğitimhane 
yok, yok, yok...” (Ö13). 

“Öğretmenliğe birleştirilmiş sınıflı bir okulda tek öğretmen olarak başladım. Başladığımda her şey toz 
pembeydi. Büyük bir heves ve çalışma azmi...Ama köylüler ve çocukların durumlarını görünce yavaş yavaş 
içimdeki bu heves sönmeye başladı. Daha 2 yıl bitti ama bende bitmişim gibi hissediyorum. Öğrenciler beni 
çok yoruyor. Hele 1’ler kafayı yedirtecekler bana. Ne yalan söyleyeyim şu köyden bir kurtulsam diye 
bakıyorum” (Ö 15). 

“Bir sürü çocuğu bir araya getirip sizin bahşetmenizi bekliyorlar. Müfredat zaten ayrı bir saçmalık. 40 
dakikalık dersin yarısı çocukların kavgalarını çözmek için geçiyor. Sınıfa bir giriyorsun zil çaldığında yerde 
cam kırmışlar, yerlere su dökmüşler, birinin kafası şişmiş, başkasının parasını çalmışlar, birkaç tanesi dersten 
kaçmış, başka birisi elini kesmiş. Öğretmenlik inanın ki çocuklara bir şey öğretmek değil tüm bu sorunlarla 
başetmeye çalışmak ve geri kalan zamanda müfredatı yetiştirmekten ibaret. Sınıf mevcudu verimli bir ders 
işlenebilmesi için yirmiyi asla geçmemeli. İlerde çocuğum olursa asla okula göndermem” (Ö35). 

 

2.5. Öğretmenin Kendisinden Kaynaklı Sorunlar: Bu temaya ait dört kategori saptanmıştır: “Yaş durumu”, 
“duygu durumu”, “mesleğe yaklaşım” ve “meslek bilgisi”.  Bu bağlamda “genç ve acemi görünme’’, 
“heyecanlanma ve şaşkınlık”  ‘mesleği sevememe’’ ve  ‘özlük haklarını, mevzuatı ve yönetmelikleri bilmemek 
kodları tespit edilmiştir.  
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Tablo 5. Öğretmenin kendisinden kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
Öğretmenin kendisinden 
kaynaklı sorunlar (%7,7) 

Yaş durumu Genç ve acemi görünme (f 4) 
Duygu durumu Heyecanlanma ve şaşkınlık (f 4) 
Mesleğe yaklaşım Mesleği sevememe (f 1) 
Meslek bilgisi Özlük haklarını, mevzuatı ve yönetmelikleri bilmemek (f 6) 

 

Çevrimiçi forumlarda konuya ilişkin görüşlerini yazan tecrübesiz öğretmenlerin aktarımları şöyledir: 

 

“Meslekte daha 1.ayımdaydım ve mevzuattan hiçbir şey bilmiyordum. Meslekten atılmaktan korkuyordum” 
(Ö1). 

“Ben lise forması giyip sıraya otursam kimse anlamaz 25 yasında olduğumu o derece. Ücretli öğretmenlik 
yaparken 6 7 8’lere giriyordum, ilk baslarda çok problem oldu. Müdür uyarmıştı beni, çok küçük gösteriyorsun 
sakın ilk derse girince gülme çok sert ol dedi beceremedim” (Ö 9). 

“Eşim 19.07.2017 tarihinde Şırnak Silopi’ye atandı. Şu anda 4,5 aylık hamile seyahat etmesi hele ki Şırnak’a 
bu durumda seyahat edip göreve başlaması çok zor. Ama kazanılmış hakkını da kaybetmesini istemiyoruz bu 
konuda nasıl bir yol haritası izleyebiliriz? Şırnak’a gitmeden ve kazanılmış hakkını kaybetmeden ücretsiz izin 
kullanması vs. mümkün olabilir mi? Emsal durumlarda nasıl bir yol izleniyor?” (Ö 29). 

“Umarım tecrübe kazandıkça aşılabilir. Çocuklar çok küçük ve çok tatlılar onlara kıyamıyorum. Ne yaparsam 
yapayım kafamda ertesi gün okul var düşüncesi ile yüzüm düşüyor anında” (Ö 37). 

 

2.6. Diğer Öğretmenlerden Kaynaklı Sorunlar: Forumlar üzerinde yapılan incelemeye göre göreve yeni 
başlayan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar arasında diğer öğretmenlerden kaynaklı sorunlar da yer 
almaktadır. Tecrübeli öğretmenlerin yeni öğretmenler ile belirli noktalarda ayrışma yaşadıkları tespit 
edilmiştir. Buna göre “kıdemlilerin ayrıcalık beklemeleri”, “dedikodu yapmaları” , “disiplin yönetmeliğini 
uygulamalıları” , “eğitim fakültesi mezunu olmamaları” ve “kusur aramaları” kodlarına ulaşılmıştır.   

 

Tablo 6. Diğer öğretmenlerden kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
 
Diğer öğretmenlerden 
kaynaklı sorunlar 
(%3,6) 

 
Ayrışma 

Kıdemlilerin ayrıcalık beklemeleri (f 1) 
Dedikodu yapmaları (f1) 
Disiplin yönetmeliğini uygulamamaları (f 3) 
Başlarına iş açma korkusu (f 1) 
Fazla tolerans gösterme (f 2) 
Eğitim fakültesi mezunu olmamaları (f 1) 
Kusur aramaları (f 1) 

 

Göreve yeni başlayan öğretmenler diğer öğretmenlerden kaynaklı sorunlarını şu şekilde dile getirmişlerdir:  

 

“…Sınıfımın berbat oluşundan okul müdürüne yakındım. Elime fırçayı alıp süpürmeye başladım her sabah. Bu 
yakınışlarımı mesai arkadaşlarıma da söylüyordum yeri geldikçe. Ama tabi ben dostuma, onlar dostuna derken 
bu serzenişlerim okul müdürüne sık sık gider oldu. Daha 1 ay yeni olmuştu. Okulda sınıf öğretmenliği mezunu 
olup ilköğretim birinci kademe derslerine giren iki kişiden biri bendim. Diğerleri işletmeci, dil öğretmeni, 
kimyacı vb. bakanlığın eski tercihlerindendi. Ben acemiliğimin etkisiyle bunu diğer sınıfların öğretmenlerine 
de söylüyor, sınıf öğretmenliği mezunu olmayan birinin 1. kademede derse girmesinin hatta öğretmen 
olmayanın derse girmesinin yanlış olacağını dile getiriyordum. Tabii bu da yine müdür beyin kulağına 
gidiyormuş…” (Ö 25). 

“…bu çocuklar diğer arkadaşlarına zorbalık etmeye devam ederek mezun olacaklar. Hocalar hayatını 
yakmayalım okuldan atmayalım diye iyi niyetiyle başka çocukların haklarına, yaşamlarına da zarar 
verdiklerini farketmiyorlar bile. Bu anlattığım olaylar orta okullarda oluyor birde. Çocuklardan birisini 
uyardığımda bana neden sizi dinleyeyim ki bu okulda ne olaylar oldu hiç kimse bir şey yapmadı bir şey 
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yapamıyorlar demek ki dedi. Okullarda disiplin diye bir şey yok ve hocaların bütün derdi aman ekmeğimden 
olmayayım işimi kaybetmeyeyim diye hiçbir şeye karışmadan seneyi bitirmek” (Ö 35). 

“Ben de üniversite okurken okula atandım. İlk 1 ay her gün ağladım. Çalışma arkadaşlarımı hiç sevmemiştim 
Allahtan müdürüm güler yüzlü seker gibi adamdı neyse her lafları zoruma gidiyordu söyledim en son bana 
hiçbir şey söylemeyin dedim zoruma gidiyor ilk işim dedim sonra sustular” (Ö 36). 

 

2.7. Kıt Kaynaklar İle İlgili Sorunlar: Göreve yeni başlayan öğretmenlerin değindikleri diğer bir sorun da 
“Kıt Kaynaklar” temasıdır. Bu temada “eğitim-öğretim açısından” ve “maaş bakımından” kaynakların 
yetersizliğinden bahseden iki kategoriye ulaşılmıştır. “Eğitim-öğretim açısından” bakıldığında “ders 
materyalinde sıkıntılar” kodu ve “maaş bakımından” bakıldığında “düşük ücret ödemesi” kodu ortaya 
çıkmıştır.  

 

Tablo 7. Kıt kaynaklarla ilgili sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
Kıt kaynaklar (%3,1) Eğitim-öğretim açısından Ders materyalinde sıkıntılar (f 2) 

Maaş bakımından Düşük ücret ödemesi (f 4) 

 

Göreve yeni başlayan öğretmenler kıt kaynaklarla ilgili sorunlarını aşağıdaki şekilde dile getirmişlerdir:  

 

“Okulda bilgisayar yok, internet yok, danışabileceğin kimse yok, eğitimhane yok, yok, yok...” (Ö 9) 

“2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde özel bir okulda Türkçe Öğretmeni olarak göreve başladım. Özel 
okul olarak ilk tecrübem olduğundan düşük bir ücretle (2 bin 400 TL) anlaştım. Özel Öğretim Kurumları 
yönetmeliğinde belirtildiği üzere 20 ders saati üzerinde verilen dersler ek ders olarak geçmesine saati üzerinde 
verilen dersler ek ders olarak geçmesine rağmen, 35 saat derse girdiğim halde ek derslerimi alamadım. 
Okuldaki tüm branşlardan ve sınıf öğretmenlerinden daha fazla derse girmeme rağmen en düşük maaşı 
alıyordum. Dönem içerisinde kimi branşlara zam yapıldığı halde benim maaşımda herhangi bir yükseliş 
olmadı. Bankaya ek derslerim yattı ancak 2 bin 400 TL’nin üstünü elden geri verdim. Bütün öğretmenlerimiz 
aynı şekilde elden maaşlarının üstünü geri veriyordu. 8.sınıflara haftada 8 saat ders veriyordum. 8 ders saatine 
ek olarak 9. bir ders saati daha eklendi ve sadece 12.00 da verilen yemek dışında ne öğrencilere ne de 
öğretmenlere bir yemek hizmeti verilmiyordu” (Ö 26). 

 

2.8. Velilerden Kaynaklı Sorunlar: Göreve yeni başlayan öğretmenler çevrimiçi forumlarda “Velilerden 
Kaynaklı Sorunlar” temasına da vurgu yapmışlardır. Yapılan incelemede, “Gerekli desteği almama” kategorisi 
başlığı altında dört koda ulaşılmıştır: “Çocuklarını Objektif Değerlendirememeleri”, “İlgisizlik”, “Aile İçi 
Eğitimde Eksiklikler”  ve İletişim Kopukluğu.  

 

Tablo 8. Velilerden kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
Velilerden kaynaklı 
sorunlar (%3,1) 

Gerekli desteği alamama Çocuklarını objektif değerlendirememeleri (f 1) 
İlgisizlik (f 3) 
Aile içi eğitimde eksiklikler (f 1) 
İletişim kopukluğu (f1) 
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Göreve yeni başlayan öğretmenlerden bazıları velilerden kaynaklı sorunlarını şu şekilde dile getirmişlerdir:  

 

“…velilere de ulaşmak zor. Toplantıya vs gelmedikleri gibi telefonlarını da açmazlar” (Ö 1). 

“Özellikle 1’lerin durumu çok kötü. Daha ö sesindeyiz. Çok yavaş ilerliyoruz. Üstelik velilerin sorumluluğunu 
da ben üstlenmiş durumdayım. Evde fazla ilgilenmiyorlar çocuklarla. Bu da beni çok zorluyor. Nasıl olacak 
bilmiyorum” (Ö15). 

“…ailelerinin başedemediği bir sürü çocuğu bir araya getirip sizin başetmenizi bekliyorlar (Ö 35). 

“Ben de yakın zamanda bu kervana dahil oldum. Matematik öğretmeni olarak çalışıyorum bir ortaokulda. 
Öğrencilerle uğraşmak ayrı dert velileri ile uğraşmak ayrı dert. Adamın/kadının çocuğu 8. sınıfa gelip dört 
işlem yapamıyor veya çarpım tablosuna bile hâkim değil ama nasıl sınavdan 32 alır diye şikâyet edebiliyor. 
Şimdi suçu bana atacaklara da baştan söyleyim şubat ayında göreve başladım. “(Ö 45) 

 

2.9. Mevzuat Kaynaklı Sorunlar: Çevrimiçi forumlarda göreve yeni başlayan öğretmenler “Mevzuat 
Kaynaklı Sorunlar” yaşamaktadırlar. Müfredat ve prosedürler kategorileri adı altında toplanan bu güçlükler 
için “müfredatı yetiştirme telaşı ve “prosedürleri sevememe’’  kodları çıkartılmıştır. 

 

Tablo 9. Mevzuat kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
Mevzuat kaynaklı sorunlar 
(%1,5) 

Müfredat Müfredatı yetiştirme telaşı (f 1) 
Prosedürler Prosedürleri sevmeme (f 2) 

 

Göreve yeni başlayan öğretmenlerden bazıları velilerden kaynaklı sorunlarını şu şekilde dile getirmişlerdir: 

  

“…Bir sürü çocuğu bir araya getirip sizin başetmenizi bekliyorlar. Müfredat zaten ayrı bir saçmalık. 40 
dakikalık dersin yarısı çocukların kavgalarını çözmek için geçiyor. Sınıfa bir giriyorsun zil çaldığında yerde 
cam kırmışlar, yerlere su dökmüşler, birinin kafası şişmiş, başkasının parasını çalmışlar, birkaç tanesi dersten 
kaçmış, başka birisi elini kesmiş. Öğretmenlik inanın ki çocuklara bir şey öğretmek değil tüm bu sorunlarla 
başetmeye çalışmak ve geri kalan zamanda müfredatı yetiştirmekten ibaret” (Ö 35). 

“…şu sınıf defterini doldurmaktan nefret ediyorum el yazım çok kötü...” (Ö 12). 

 

2.10. Çevresel Önyargı Kaynaklı Sorunlar: Göreve yeni başlayan öğretmenlerin çevrimiçi forumlarda 
deneyimledikleri güçlükleri yazarken değindikleri arasında “çevresel önyargılar” teması da bulunmaktadır. Bu 
temada “öğretmenlik mesleğine dair” bir kategori oluşturularak çevresel yaklaşımlara vurgu yapılmıştır. 
Öğretmenliğe dair ulaşılan kodlar; “tembel işi algısı’’ ve “iş bilmez olarak tanımlanma” şeklindedir.  

 

Tablo 10. Çevresel önyargı kaynaklı sorunların kategori ve kod dağılımı 

Tema Kategori Kodlar 
Çevresel önyargı kaynaklı sorunlar 
(%1,5) 

Öğretmenlik mesleğine dair Tembel işi algısı (f 2) 
 İş bilmez olarak tanımlanma (f 1) 
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Mesleğe yeni adım atan öğretmenlerden biri çevresel önyargılardan kaynaklı sorunlarını şöyle ifade 
etmektedirler: 

 

“…Mesleğe başladığımdan bu yana herkes muhakkak yaptığım işten anlıyordu. Yapabildiklerime ve 
yapabileceklerime dair yorum yapma hakkını kendinde bulan insanların sayısı epey fazlaydı. Ben de herkesi 
dinledim. İyi bi gözlemci ve dinleyicimdir. Herkesten öğrenilecek bir şey vardır çünkü. Ne var ki, insanlar 
susmuyor. Bizde çomak sokma ve oturduğu yerden fikir verme kültürü diye bi olay var. “BMW alacaksın aga 
Audi o kadar. Şey değil ya ne biliiim.” “O eve o kadar para sayacağına falanca yerden alsaydın çok vermişsin 
yahu” gibi cümleleri mesleğe vurunca her adımım eksik oluyor benim. Boşa çalışıyorum ya da boşa yaşıyorum 
bu hayatı. Bilmem neci Şukufe ve zühtolog Şuayip benim yerimde olsa ne paralar kazanırdı ve bunu ustaca, 
hiç yorulmadan layıkıyla yerine getirirdi bir bilseniz. Bense ziyanım, kayıbım, işin çakallığını bilmiyorum, 
hatta bazen tembel biriyim çünkü 3 aylık tatilim var” (Ö 33). 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında; göreve yeni başlayan öğretmenlerin çevrimiçi forumlarda paylaştıkları 
sorun alanlarını ifade eden on tema belirlenmiştir. Bunlar önem sırasına göre şöyledir: mesleki eğitimde 
yetersizlik sorunları, Bakanlık/İl/İlçe/Okul yönetiminden kaynaklı sorunlar, öğrencilerden kaynaklı sorunlar, 
okul ve sınıf ortamından kaynaklı sorunlar, öğretmenin kendisinden kaynaklı sorunlar, diğer öğretmenlerden 
kaynaklı sorunlar, kıt kaynaklarla ilgli sorunlar, velilerden kaynaklı sorunlar, mevzuat kaynaklı sorunlar ve 
çevresel önyargı kaynaklı sorunlardır.  

Forumlardaki yeni öğretmenlerin büyük bir kısmı, atandıkları okullarda ve eğitim-öğretim yaptıkları sınıflarda 
ne yapacaklarını bilemedikleri durumları eleştirel bir gözle aktarırlarken lisans eğitimlerindeki kazanımların 
beklentileri karşılamadığını (Toprakçı, 2016) dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtmektedirler 
(Goddard ve Foster, 2001). Mezun oldukları okullardan aldıkları teorik bilgilerin uygulamadan farklı olduğunu 
ifade eden acemi öğretmenler mesleğin ilk günlerinden itibaren bir takım zorlu süreçlerden geçtiklerini, 
depresyona girdiklerini (Kelchtermans & Ballet, 2002) hatta mesleği bırakmayı (Veenman, 1984) bile 
düşündüklerini de yazmışlardır. Öğretmen adayları nitelikli bir şekilde yetiştirilip öğretmen olduklarında ancak 
eğitimin kalitesinde artma eğilimi görülebilir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının kontrol odağı inançları, 
eğitim felsefelerine ilişkin bakış açıları çeşitli şekillerde incelenerek sonuçları doğrultusunda öğretmen 
yetiştirilmesi bir eğitim politikası olmalıdır (Beytekin, Kadı ve Toprakçı, 2015). Mesleki eğitimlerindeki 
noksanlıkları; güncelden ve gerçekten uzak pedagojik anlayışa, kazandırılamayan öğretmenlik becerisine, 
donanımına ve yeterli pratiklerinin olmayışlarına (Karlıdağ ve Sağlam, 2021) bağlanabilir. Uygulama şoku 
olarak da bilinen öğretmen adaylarını bekleyen en önemli problem hizmet öncesi aldıkları lisans eğitimlerinin 
onları gerçek dünyaya hazırlamamış olmasıdır. Oysa bir ülkenin eğitim sistemine damgasını vuran 
öğretmenlerin yetiştirilme işinin hem niteliğini hem niceliğini incelemek öğretmenlerin karşılattıkları sorunları 
saptamada ve çözümlemede önem arz etmektedir (Kaya, 2015; Çelik ve Kahraman, 2021).  

Araştırmaya konu olan öğretmenler ikinci sırada yer alan Bakanlık/İl/İlçe/Okul yönetiminden kaynaklı (Gülay 
ve Altun, 2017; Karlıdağ ve Sağlam, 2021) sorunlardan bahsederlerken iki temaya değinmişlerdir; baskıya ve 
yıldırmaya maruz kalmak ve sistemsel yanlışlar. Bu durum araştırmadan çıkan diğer bir tema; öğretmenin 
kendisinden kaynaklı sorunlara, kurumsal ve hiyerarşik yapı içeresinde kendi özlük haklarını, mevzuatı ve 
yönetmelikleri tam olarak bilmediği (Yıldırım Vd., 2017) için problem çözme becerisi geliştiremeyen, acemi 
öğretmenlerin yaşadıkları sorunlarla da örtüşmektedir. Öte yandan karşılaşılan zorluklar analiz edildiğinde; 
ülkeye uygulama süreçlerinden geçmiş eğitimci yetiştirme, onları istihdam etme ve mesleğinde doyuma 
ulaşmalarına katkı sunma gibi çözümlerin kendiliğinde ortaya çıktığı da anlaşılmaktadır. Öğretmen seçme, 
atama ve öğretmenden hedeflenen verimi alma aşamalarında sistemin eğitim uzmanları tarafından 
kurgulanması, uygulanması ve denetlenmesi yerinde olabilir. Eğitim örgütleri rasyonellik ilkesine göre 
kurulmalı ve eğitim yöneticileri karar alma süreçlerinde eğitim örgütlerinin amaçlarının dayandığı değerleri 
göz ardı etmemelidir (Bursalıoğlu, 2020). Eğitimi sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli vasıtası olarak 
gören Atatürk, konuyu bir devlet politikası olarak görmüş ülkenin kendine özgü, modern bir eğitim politikası 
programı geliştirmesine ancak bu şekilde askeri, siyasi ve idari değişimlerin kalıcı olacağına işaret etmiştir 
(Aytaç,1984). 
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Bunların yansıra yeni öğretmenlerin göreve başladıkları yerin coğrafi koşulları (köy, kasaba vb.), iklimi, 
kültürü, ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri, yaşam tarzları ve kendi ailelerine uzaklıkları yaşanılan sorunların 
şiddetini etkileyebilmektedir. Çeşitli araştırmalar (Özpınar ve Sarpkaya, 2010; Öztürk, 2016) köye atanan 
öğretmenlerle ilgili benzer bir tespitte bulunmaktadırlar. Çevre koşullarına uyum sağlayamayanlar, yabancılık 
çekenler (Güvendir, 2017), iş yoğunluğundan kaynaklı streslerini atabilecekleri ortamları bulamayanlar, 
sanatsal, kültürel faaliyetlerin sınırlı olduğu yerlerde hizmet veren öğretmenlerin mesleklerinde başarı 
göstermesi güçleşmektedir (Kozikoğlu ve Senemoğlu, 2018). Araştırmanın verilerinden de anlaşılacağı üzere 
ülkemizde bu durum zorunlu hizmet kapsamında kırsal kesimlerde göreve başlayan öğretmenlerin sıklıkla 
karşılaştıkları, mahrumiyet, yalnızlık ve karamsarlık gibi olumsuz duygulara kapılmalarına neden 
olabilmektedir. Bununla birlikte öğretmenlerin ilk kez atandıkları bölgede, öğretmenliğe başladıkları okuldaki 
fiziki şartların yetersiz olması, tadilata muhtaç, kalabalık ve birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetleri 
yürütmeye çalışmaları beklenmedik bir durum olarak değerlendirilmektedir. Özellikle mezun oldukları 
üniversitelerin verdiği mesleki eğitimlerde bütün bu unsurların alt yapısı hazırlanmamış ise bireyler gerçeklik 
şoku etkisi altına girebilirler. Öğretmek ve öğrenmenin iç içe geçtiği, kırılgan sayılabilecek ilk aylarda aday 
öğretmenleri mesleğe kazandırmak, gelişimlerini yakından takip etmek ve mesleğe ait olma duygularını 
perçinlemek için mentorluk desteği veya uyum eğitimi sağlanmalıdır (Edward and Nuttall, 2015).  Bu noktadan 
hareketle eğitim örgütlerinin amaçlarına ulaşmasındaki temel aktörlerden biri olan öğretmenlerin 
yetiştirilmesinde izlenecek eğitim politikalarının bütünlük, süreklilik, bilimsellik ve açıklık gibi özellikler 
taşıması yerinde olacaktır. MEB, Öğretmen Genel ve Özel yeterlilik Alanları ile Performans Yönetim ve 
Değerlendirme alanlarında yürüttüğü çalışmaları eğitim fakülteleri ile paylaşmalı, öğretmenlerde aranan 
özelliklerin göreve başlamadan önce dikkate alınması için eşgüdüm sağlanmalıdır (Tonbul, 2009) 

Çevrimiçi forumlarda yorumlarda bulunan mesleğe yeni adım atan öğretmenler, okul ve sınıf ortamlarındaki 
sorunlarına paralel olarak kıt kaynak sorununa da (Güvendir, 2017; Karlıdağ ve Sağlam, 2021) değinmişlerdir. 
Kıt kaynaklar temasını; ders materyalli temin etmede güçlük ve düşük ücret alma olarak iki başlıkta 
yorumlamışlardır. Özellikle özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin fazla iş yüküne karşın düşük 
maaşla çalıştırıldıkları, acemi oldukları, deneyim kazanmaya çalıştıkları ve işten çıkarılma korkusu yaşadıkları 
için sessiz kaldıkları vurgulanmıştır.  

Yapılan araştırmada ortaya konulan diğer bir sorun da öğretmenlerin velilerden (Yıldırım Vd., 2017) gerekli 
desteği göremedikleri yönündedir. Çocuklarını objektif değerlendiremeyen anne-babalar, aile içi eğitimdeki 
bazı eksiklikler ve iletişim kopuklukları başlıca şikâyet noktalarıdır. Oysa ailelerin eğitim-öğretime destek 
vermesi, okul ve öğretmen ile iş birliğine açık olması eğitimin etkili olmasında önemli rol oynamaktadır (De 
Paul, 2000). Bilginin ve eğitimin değeri aileden başlayarak çocuğa benimsetilirse çocuk okul ve sınıf 
ortamında nasıl davranması gerektiğinin bilinci içerisinde; öğrenmeye, gelişmeye yatkın hale gelebilir. 
Üniversitelerde sınıf yönetimi, velilerle işbirliği ve çevreyle ilişkiler, okul iklimine uyum gibi durumlar dikkate 
alınarak hizmet öncesi öğretmen eğitimi ve adaylık eğitimi programları yeniden değerlendirilmelidir (Dağ ve 
Sarı, 2017).  

Bütün bunların yanı sıra araştıramaya konu olan öğretmenler, çevresel önyargılardan kaynaklı sorunlar da 
yaşadıklarını anlatmışlardır. Özellikle öğretmenlerin okulların kapatılmasıyla girdikleri yaz tatilinin göze 
batmasını, düzenli maaşa bağlı, riski olmayan ve çok çaba gerektirmeyen bir iş yaptıkları şeklindeki toplumsal 
algının rahatsız edici olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca mesleğin giderek itibarsızlaştırılmasında (Toprakçı, 
2009) her kesimden insanın payı olduğunun ifade edilmeye çalışıldığı çevrimiçi yorumlarda öğrencilerin de 
okula ve eğitime inanmama eğilimi gösterdiklerinin altını çizilmiştir.  

Öğrencilerden kaynaklı sorunlar (Yıldırım Vd., 2017) temasıyla ortaya konulan bu engeller; bilgi, disiplin ve 
saygı eksikliği etrafında yoğunlaşmaktadır. Dersin düzenini ve işeyişini bozarak öğretmenin motivasyonunu 
düşüren öğrencilerin çoğunlukla erkek öğrencileri olduğu, ortaokul kademesindeki öğrencilerin ergenliğe 
geçişlerinin bazı zorluklar çıkarttığı, şiddetin, tehdittin iftiranın giderek arttığı, kopya çekmenin yaygınlaştığı, 
küfürlü konuşmanın normalleştirildiği, öğretmene ve derse saygının azaldığı bir okul ortamın yaratılmasından 
duydukları endişeyi hatta korkuyu ifade eden cümleler göze çarpmaktadır. Bu noktadan hareketle okullardaki 
disiplin kurullarının ve bu kurullarda görev yapan yöneticilerin ve kıdemli öğretmenlerin üslendikleri işin, 
sahip oldukları veya olamadıkları yetkinin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır. Hiçbir eğitmen ve 
öğretmen, çocuk üzerinde tek söz sahibi değildir, eğitim içi, eğitim dışı, insansal, araçsal faktörler olduğu gibi 
bütün bunların disiplini sağlamada zincirleme etkileri vardır (Toprakçı, 2017). 
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Diğer yandan göreve yeni başlayan öğretmenlerin çevrimiçi yorumlarından hareketle bulundukları okulda 
çalışan diğer meslektaşları ile de bazı sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Toprakçı, Yücel, Bayraktutan, 
Bilbay, Bağcıvan ve Çakırer (2010) çalışmalarında bir çok öğretmenin eğitimin amaçlarından haberdar bile 
olmadıklarını dile getirmektedirler. Bu öğretmenler; öğrencilerin olumsuz davranışlarını düzeltmek yerine 
görmezden gelme, sorundan uzaklaşarak kendini korumaya alma, idealist değil fazla toleranslı olma, idareye 
yakın davranma, yeni öğretmene eleştirel yaklaşma ve daha tecrübeli olduğuna dikkati çekerek ayrıcalık 
bekleme gibi tutumlar geliştirmektir. Bu bağlamda eğitim-öğretim ortamındaki iş ve işleyişin sağlıklı 
yürütülebilmesi her bir eğitimcinin üstlendiği görevleri yerine getirmesi ile yakından ilişkilidir. Diğer bir ifade 
ile eğitim örgütlerinde, takımdaki üyelerin paylaştığı gelenekler, duygular, inançlar, anlayışlar, değerler, 
davranış ve tutumlar bir bütünü oluşturmaktadır bu nedenle güçlü bir okul kültürü yaratmak için öğretmenlerin 
mesleki değerlerinin katkısının büyük olduğu söylenebilir (Kadı ve Beytekin, 2015). 

 

Öneriler 

Araştırma kapsamında ön plana çıkan sorunlar temelinde uygulamadakiler ve araştırmacılara çeşitli öneriler 
sunulabilir. Buna göre örneğin; mesleki eğitimde yetersizlik sorununu çözmek için araştırmacılar sorun 
detayını ortaya çıkarıcı araştırmalar yaparken; eğitim fakülteleri program, öğretim elemanı, donanım vb. gibi 
konularda bu sorunun çözümüne dönük iyileştirmelerde yapabilirler. Bir başka örnek olarak MEB/il/ilçe/okul 
yönetiminden kaynaklı sorunların derinlemesine bir haritası araştırmacılar tarafından çıkarılırken; bu 
kuruluşlarda yöneticilik yapanlar göreve yeni başlayan öğretmenlere dönük oryantasyon, rehberlik vb. 
faaliyetlerde bulunabilirler. Benzer araştırmacı veya uygulamacı faaliyetleri; öğrencilerden, okul ve sınıf 
ortamından, öğretmenin kendisinden, diğer öğretmenlerden, kıt kaynaklar, velilerden, mevzuattan ve çevresel 
önyargılardan kaynaklı sorunlar için de önerilebilir. 
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ÖZET  

Günümüz eğitim yaklaşımları, öğrencilere disiplinlere özgü bilgi edindirme yerine 21. yüzyıl becerileri olarak 
adlandırılan çeşitli bilişsel beceriler, kişilerarası beceriler ve öze dönük becerileri kazandırmayı 
hedeflemektedir. 21. yüzyıl bilişsel becerilerinin temel bileşeni bilimsel muhakemedir. Deney yapma, kanıta 
dayalı değerlendirme yapma, çıkarım ve tartışmalarla kavramları belirleme ve değiştirme gibi bilim 
uygulamalarını kapsayan bilimsel muhakemenin öğretmenler tarafından desteklenmesi 21. yüzyılın 
gerektirdiği becerilerin kazanımı yanı sıra bilimsel bilgi öğrenimi, günlük yaşam problemlerinin etkili çözümü 
ve bilinçli karar verme bakımından da önemlidir. Bu sebeple, öğrencilere günümüz dünyası ve eğitiminde 
rehberlik edecek olan öğretmen adaylarının bilimsel muhakeme becerilerini incelemek önemli görülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı; fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel muhakeme becerilerine cinsiyet ve sınıf 
seviyesinin etkisini araştırmaktır. 2021-2022 bahar döneminde bir devlet üniversitesinin fen bilgisi eğitimi 
lisans programına kayıtlı 63 fen bilimleri öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Nicel araştırma 
yöntemine göre yürütülen bu araştırmanın verileri demografik bilgi formu ve Duran (2014) tarafından 
geliştirilen Hipotetik-Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri Envanteri ile toplanmıştır. Cinsiyet değişkenine ilişkin 
veriler bağımsız örneklem t-testi, sınıf seviyesi değişkenine ilişkin veriler ise tek faktörlü varyans analizi ile 
analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, cinsiyetin fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel muhakeme 
becerilerine anlamlı bir etkisi olmadığını gösterirken sınıf seviyesinin, ikinci ve üçüncü sınıf fen bilimleri 
öğretmen adaylarının bilimsel muhakeme becerilerine anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: bilimsel muhakeme becerileri, cinsiyet, sınıf seviyesi, öğretmen adayları 

 

ABSTRACT 

Current education approaches aim to bring students in various cognitive skills, intrapersonal skills, and 
interpersonal skills, which are called as 21st century skills, instead of making them disciplinary knowledgeable. 
The main component of 21st century cognitive skills is the scientific reasoning. Teachers’ support for scientific 
reasoning, which involves scientific practices like doing experiments, making evidence-based evaluations, 
determining and altering concepts by inferences and discussions, is crucial with regard to 21st century skill 
gaining as well as scientific knowledge learning, daily life problem solving, and conscious decision-making. 
Investigating preservice teachers’ scientific reasoning skills is seen as important as they guide students while 
educating them and for their living in the current world. The corresponding aim of this study was to search for 
gender and grade level effects on preservice science teachers’ scientific reasoning skills. The participants of 
the study were 63 preservice science teachers who are registered in the undergraduate program of science 
education in a state university in 2021-2022 spring semester. Data of this quantitative research were collected 
by a demographic information form and the Inventory of Hypothetico-Creative Reasoning Skills, developed 
by Duran (2014). Data related to gender and grade level were analyzed through independent samples t-test and 
analysis of variance, respectively. Results of this study indicated that though gender does not have a 
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meaningful effect on preservice science teachers’ scientific reasoning skills grade level, has a meaningful effect 
on second and third grade preservice science teachers’ scientific reasoning skills.  

Keywords: scientific reasoning skills, gender, grade level, preservice teachers 

 

GİRİŞ 

Bireylerin eğitim ve iş yaşamlarında başarı gösterebilmesi için temel bilgi ve becerilerin yanısıra 21. yüzyıl 
becerileri olarak isimlendirilen bazı becerilere de sahip olmaları önem arz etmektedir (Eryılmaz ve Uluyol, 
2015). Bu beceriler bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri, hayatlarını daha 
nitelikli bir biçimde devam ettirebilmeleri ve çevrelerinde gelişen durumları farklı perspektiflerden ele 
alabilmeleri için gereklidir (Anagün vd., 2016).  

21.yüzyıl becerileri için farklı sınıflamalar bulunmaktadır. 21. yüzyıl becerileri için ortaklık (P21) (2006), 21. 
yüzyıl becerilerinin ‘öğrenme ve yenilik’, ‘bilgi, medya ve teknoloji’ ve ‘yaşam ve kariyer’ becerileri şeklinde 
üç temel beceri alanından oluştuğunu belirtmiştir. National Research Council [NRC] (2012) ise 21. yüzyıl 
becerilerini sınıflandırılırken ‘bilişsel alan’, ‘içsel etki alanı’ ve kişilerarası etki alanı’ olmak üzere üç beceri 
alanını temel almıştır. Bilişsel alan becerisi de kendi içerisinde bir takım becerileri kapsamaktadır. Örnek 
olarak “eleştirel düşünme becerisi, bilimsel okuryazarlık, tartışma becerisi ve bilimsel muhakeme becerisi” 
verilebilir (NRC, 2012, s. 4). Badders vd. (1999, akt.Yüksel, 2015) bilimsel muhakeme becerisini (BMB) şu 
şekilde tanımlamıştır; 

 

“Bilmeyi ve anlamayı arzulama, bilimsel kabulleri sorgulama, veri toplama ve yorumlamayı isteme, 
varsayımlardan yola çıkarak toplanan verileri sınamadan, sonuç çıkarmaya doğru giden mantık çizgisine riayet 
etme, dayanak noktalarını göz önünde bulundurma, araştırılan konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları 
öğrenmeyi ve anlamayı istemedir.” (s. 18) 

 

BMB, bilimsel sorgulamanın gerçekleşmesi için gerekli becerileri de temsil ettiği için uluslararası fen eğitimi 
standartları ve ulusal öğretim programlarında da geniş ölçüde vurgulanmıştır (Han, 2013). Günümüz eğitim-
öğretim sürecinde, öğrencilerin bilimsel düşünme ile ilgili becerileri kazanmaları özellikle fen öğretiminde 
önemli bir yer tutmaktadır (Dökme, 2005). Özetle, çağımızda bireylerin ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşıp 
çıkarımlar yaparak yeni bilgilere ulaşabilmelerini sağlayacak muhakeme yeteneklerine sahip olmaları gerektiği 
hem 21. yüzyıl becerileri hem de öğretim programları ile vurgulanmaktadır. Bu sebeple, öğrencilere günümüz 
dünyası ve eğitiminde rehberlik edecek olan öğretmen adaylarının bilimsel muhakeme becerilerini incelemek 
önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; fen bilimleri öğretmen adaylarının (FBÖA) bilimsel muhakeme 
becerilerine cinsiyet ve sınıf seviyesinin etkisini araştırmaktır.  

 

ALAN YAZIN TARAMASI 

BMB alan yazınında veri toplama aracı olarak sıklıkla Lawson (1978) tarafından geliştirilen ve 2000 yılında 
revize edilen Lawson Bilimsel Muhakeme Testi’nin (LBMT) kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; Alkan ve 
Erdem (2009), cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre 155 kimya öğretmen adayının BMB’ni karşılaştırmıştır. 
Araştırmacılar, cinsiyet değişkenine göre puanlarda anlamlı bir farklılık bulunmadığını, birinci sınıftaki 
öğretmen adaylarının BMB toplam puan ortalamalarının en düşük olduğunu tespit etmişlerdir. LBMT’nin 
kullanıldığı bir diğer çalışmada Demirtaş (2011), 408 lise birinci sınıf öğrencisinin cinsiyet ve ders başarısı ile 
BMB arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın BMB ile ilgili bulgularında, korelasyonel 
düşünme için kızlar lehine, kombinezonlarla düşünme için erkekler lehine anlamlı bir farklılık olduğu rapor 
edilmiştir. Yüzüak (2012) ise Lawson (1978) tarafından geliştirilen LBMT’ni Türkçe’ye uyarlayarak 779 lise 
öğrencisinin BMB seviyelerini belirlemiş ve bu becerilere cinsiyet, sınıf seviyesi ve anne-baba eğitim 
durumunun etkisini incelemiştir. Elde edilen bulgularda dokuzuncu sınıf öğrencilerinin LBMT puanlarının 
onuncu sınıf öğrencilerinin LBMT puanlarından daha düşük olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca erkek öğrencilerin LBMT puan ortalamasının kız öğrencilerin LBMT puan ortalamalarından yüksek 
olduğu ancak bu farkın anlamlı olmadığı belirtilmiştir. LBMT’nin veri toplama aracı olarak kullanıldığı bir 
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diğer çalışmada Acar, Büber ve Tola (2015), sekizinci sınıf öğrencilerinin BMB, bilimin doğası anlayışları ve 
fizik dersi kavramsal bilgileri üzerine cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumun etkilerini incelemiştir. Çalışmanın 
BMB ile ilgili bulgularında; cinsiyet değişkenine göre LBMT puanlarının birbirine yakın olmakla birlikte 
kadın öğrencilerin puanlarının erkeklerden yüksek olduğu, ancak aradaki bu farklılığın istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı belirtilmiştir.  

Bazı araştırmacılar ise Tobin ve Capie (1981) tarafından geliştirilen Mantıksal Düşünme Testi’ni (MDT) 
kullanarak veri toplamışlardır. Turgut, Yenilmez ve Balbağ (2017), örneğin, 431 öğretmen adayının mantıksal 
ve uzamsal düşünme becerilerine öğrenim görülen bölümün, akademik başarının ve cinsiyetin etkisini 
incelemiştir. Öğretmen adaylarının yüksek seviyede mantıksal düşünme becerisine sahip oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Kombinasyonel akıl yürütme becerisi ve MDT toplam puanları arasında cinsiyet bakımından 
erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yenilmez, Sungur ve Tekkaya (2005) ise ortaokul 
öğrencilerinin mantıksal düşünme yeteneklerine cinsiyet ve sınıf düzeyinin etkisini araştırmıştır. Orantısal 
düşünme alt boyutunda erkekler lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Orantısal ve kombinasyonel 
düşünme ile değişkenleri belirleme & kontrol etme alt boyutlarında altıncı ve sekizinci sınıflar arasında, 
kombinasyonel düşünme için altıncı ve yedinci sınıflar arasında ve değişkenleri belirleme & kontrol etme alt 
boyutunda yedinci ve sekizinci sınıflar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirtilmiştir. 

BMB alan yazınında kullanılan bir diğer veri toplama aracı Roadranga, Yeany ve Padilla (1982)’nın geliştirdiği 
Mantıksal Düşünme Grup Testi (MDGT)’dir. MDGT’yi veri toplama aracı olarak kullanan Koray ve Azar 
(2008), lise öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme düzeylerini cinsiyet değişkeni bakımından 
ele almıştır. Cinsiyet değişkeninin öğrencilerin mantıksal düşünme becerisi puan ortalamaları üzerinde 
erkekler lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği belirtilmiştir.  

Bahsedilen bu yaygın veri toplama araçları yerine kendi geliştirdikleri testi kullanan Temiz  ve Tan (2009) tek 
bir bilimsel muhakeme becerisine yönelik test geliştirmeleri bakımından da diğer araştırmacılardan 
ayrılmaktadır. Bu çalışmada 370 lise birinci sınıf öğrencisinin değişkenleri belirleme ve hipotez kurma 
becerilerine okul türü ve cinsiyetin etkisi incelenmiştir. Öğrencilerin değişkenleri belirleme ve hipotez kurma 
becerilerine okul türlerinin etkisi olduğu ve cinsiyet açısından da kızların lehine anlamlı bir farklılık olduğu 
rapor edilmiştir. Bir diğer çalışmada Kocagül-Sağlam (2019), görev yapmakta olan fen bilimleri öğretmenleri 
ve onların beşinci sınıf düzeyindeki öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmasında kendi geliştirdiği anket, form, 
test ve ölçekler ile veri toplamıştır. Öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilecek akıl yürütme 
becerilerine dayalı eğitim programı (AYBEP) ile fen bilimleri öğretmenlerinin akıl yürütme becerileri ve 
özyeterlik algılarını geliştirmek, onlara öğrenme ortamı tasarlayabilme yeterliği kazandırmak ve bu şekilde 
öğrencilerinin de akıl yürütme becerilerini geliştirebilmelerini sağlamayı amaçlamıştır. Araştırmanın akıl 
yürütme becerileri ile ilgili bulgularında kadın öğretmenlerin ortalama puanlarının erkek öğretmenlerden 
yüksek olmasına rağmen aradaki bu farkın istatistiki açıdan anlamlı olmadığı rapor edilmiştir.  

 

YÖNTEM 

ARAŞTIRMA MODELİ 

Bu çalışmada deneysel olmayan nicel araştırmalardan nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Bu model: 
“bir şekilde ortaya çıkmış, var olan bir durumun ya da olayın nedenlerini, bu nedenler üzerinde etkili 
olabileceği düşünülen değişkenleri ya da bir etkinin sonuçlarını belirlemeye yönelik bir araştırma türüdür” 
(Büyüköztürk vd., 2018, s.197). Bu araştırmada da cinsiyet ve sınıf seviyesinin FBÖA’nın BMB’ne etkisi 
incelenmiştir. 

 

ÇALIŞMA GRUBU 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 bahar döneminde bir devlet üniversitesinin fen bilgisi eğitimi 
lisans programına kayıtlı 63 FBÖA oluşturmaktadır. Tablo 1, FBÖA’nın cinsiyet ve sınıf seviyesine göre 
dağılımını göstermektedir. Cinsiyete göre FBÖA’nın %82,5’ini kadınlar (n=52), %17,5’ini ise erkekler (n=11) 
oluşturmaktadır. Sınıf seviyesine göre FBÖA’nın büyük çoğunluğunu birinci [%39,6 (n=25)] ve ikinci [%33,3 
(n=21)] sınıflar oluştururken bunları sırasıyla üçüncü [%20,6 (n=13)] ve dördüncü [%6,3 (n=4)] sınıflar takip 
etmektedir. 
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Tablo 1. FBÖA’nın cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre dağılımı 

 Cinsiyet  

Sınıf Seviyesi Kadın Erkek Toplam 

1.Sınıf 22 3 25 

2.Sınıf 17 4 21 

3.Sınıf 10 3 13 

4.Sınıf 3 1 4 

Toplam 52 11 63 

 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ve Duran (2014) tarafından geliştirilen 
Hipotetik-Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri Envanteri kullanılmıştır. Demografik bilgi formu sayesinde 
katılımcıların cinsiyet ve sınıf seviyesi bilgileri toplanmıştır. Duran (2014) tarafından geliştirilen Hipotetik-
Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri (HYAYB) envanteri 23 maddeden oluşan beşli likert tipindedir ve her bir 
madde için “%20, %40, %60, %80, %100” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Katılımcılar envanteri her bir 
maddede verilen ifadeye ne derecede katıldıklarını belirterek cevaplandırmaktadır. Hipotetik-yaratıcı 
düşünme, oranlı düşünme, değişkenleri belirleme & kombinezonlarla düşünme, korelasyonel düşünme ve 
olasılıklı düşünme olmak üzere beş alt boyuttan oluşan HYAYB envanteri için Duran (2014) tarafından toplam 
envanter ve alt boyutlar temelinde belirlenen güvenilirlik katsayıları Tablo 2’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 2. HYAYB envanteri Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayıları  

HYAYB Envanteri Cronbach 
α 

Toplam Puan 0.92 
Hipotetik-Yaratıcı Düşünme 0.69 
Oranlı Düşünme 0.75 
Değişkenleri Belirleme & Kombinezonlarla Düşünme 0.77 

Korelasyonel Düşünme 0.60 
Olasılıklı Düşünme 0.70 

 

VERİ ANALİZİ 

Elde edilen veriler SPSS 22.0 programına girilmiş ve HYAYB envanteri toplam puanı üzerinden analiz 
edilmiştir. FBÖA’nın alabileceği maksimum puan 115, minimum puan ise 23’tür. Cinsiyet değişkenine ilişkin 
veriler bağımsız örneklem t-testi, sınıf seviyesi değişkenine ilişkin veriler ise tek faktörlü varyans analizi 
(ANOVA) ile analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR 

FBÖA’nın BMB’ne cinsiyet ve sınıf seviyesinin etkisini araştıran bu çalışmanın bulgular bölümünde öncelikle 
bağımsız örneklem t-testinin varsayımlarına ilişkin analiz sonuçları sonrasında cinsiyetin BMB’ne etkisine 
ilişkin bulgular paylaşılmıştır. Bulgular bölümü, ANOVA varsayımlarına ilişkin analiz sonuçları ve sınıf 
seviyesinin BMB’ne etkisine ilişkin bulgular ile devam etmektedir. 

Tablo 3, aritmetik ortalama, mod ve medyan değerlerinin birbirlerine yakın olduğunu ve çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin -1 ile +1 değer aralığı sınırlarında yer aldığını göstermektedir.  
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 Tablo 3. HYAYB toplam puanı için betimsel istatistik bulguları 

HYAYB N �̅ Ss Mod Medyan Çarpıklık Basıklık 
Toplam Puan 63 85,58 12,15 85,0 86,0 ,192 -,098 

 

Bu çalışmanın grup büyüklüğü (n=63) 50’den büyük olduğu için Kolmogrov-Smirnov testine ait p değeri ölçüt 
alınarak puanların normal dağılımı yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 2018). Tablo 4’deki bulgular (p= ,200> .05) 
ve yukarıdaki betimsel istatistik bulguları, HYAYB toplam puanlarının normal dağıldığını göstermektedir.  

 

Tablo 4. HYAYB toplam puanlarının normal dağılım test sonuçları 

HYAYB 
Toplam Puan 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilks 

Statistic df p Statistic df p 

,074 63 ,200 ,983 63 ,512 

 

T-testinin kullanılabilmesi için gerekli olan varsayımlardan bir diğeri olan varyansların homojenliği Levene 
testi ile kontrol edilmiştir. Tablo 5’den görüleceği üzere grup varyansları homojendir [F (61)= 2,902; p= ,094 
> 0,05]. 

Varsayımların sağlanması üzerine bağımsız örneklemler t-testi uygulanmıştır. Tablo 6’dan görüleceği üzere 
FBÖA’nın HYAYB toplam puanları için kadın ve erkek grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır [t (61)= ,667; p=,507]. Erkek FBÖA’nın ortalama HYAYB puanları (�̅=87,81; Ss=16,29), 
kadın FBÖA’ndan yüksek olmasına rağmen (�̅=85,11 Ss=11,24) aradaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
değildir. Sonuç olarak cinsiyetin FBÖA’nın BMB’ne anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.  

 

Tablo 5. T-testi için Levene testi bulguları  

 
HYAYB Toplam Puan 

Levene Statistic 

F df p 

2,133 61 ,094 

 

Tablo 6. Cinsiyet değişkenine ilişkin t-testi sonuçları  

HYAYB Cinsiyet N �̅ Ss df t p 

Toplam 
Puan 

Erkek 11 87,81 16,29 61 
 

,667 ,507 

Kadın 52 85,11 11,24 

 

HYAYB envanteri toplam puanlarının normal dağılım gösterdiği daha önce ifade edilmiştir. ANOVA’nın 
kullanılabilmesi için gerekli olan diğer varsayım varyans eşitliğidir. Tablo 7, sınıf seviyesi değişkeni için 
Levene testinden elde edilen sonuçları göstermektedir. Buna göre, grup varyanslarının homojen olduğu 
görülmektedir [F (3-59)= 2,133; p= ,106 > 0,05]. 

 

Tablo 7. ANOVA için Levene testi bulguları 

 
HYAYB Toplam Puan 

Levene Statistic 

F df 1 df 2 p 

2,133 3 59 ,106 
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Varsayımların sağlanmasının ardından ANOVA testi uygulanmıştır. Tablo 8, Tablo 9 ve Tablo 10, FBÖA’nın 
HYAYB envanterinden aldıkları toplam puan ortalamalarının sınıf seviyelerine göre farklılık gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan ANOVA sonuçlarını göstermektedir. 

FBÖA’nın BMB’ne sınıf seviyesinin etkisini görmek için yapılan ANOVA testinden elde edilen sonuçlara 
göre HYAYB toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiştir [F (3-59)= 2,886; 
p= ,043 < 0,05] (bkz. Tablo 9). Anlamlı farklılığın hangi sınıf seviyeleri arasında olduğunu belirlemek için 
Post-hoc analizleri (Sidak) incelenmiştir (bkz. Tablo 10).  

 

Tablo 8. HYAYB toplam puanlarının sınıf seviyesine göre betimsel istatistikleri  

HYAYB Sınıf Seviyesi N �̅ Ss 

 
Toplam Puan 

1.Sınıf 25 84,48 8,61 
2.Sınıf 21 82,28 12,48 
3.Sınıf 13 93,84 14,19 
4.Sınıf 4 83,0 15,05 

 

Tablo 9. Sınıf seviyesine ilişkin ANOVA sonuçları 

HYAYB Varyansın Kaynağı Kareler 
Toplamı 

df Kareler 
Ortalaması 

F P Anlamlı 
Fark 

Toplam 
Puan 

Gruplararası 1173,05 3 391,017 2,886 0,043 2-3 
Gruplariçi 7994,21 59 135,495 
Toplam 9167,27 62  

 

Tablo 10. HYAYB toplam puan ve sınıf seviyesi için Post-hoc (Sidak) testi sonuçları 

Sınıf Seviyesi  Mean Dif. Ss p 
1.Sınıf 2.Sınıf 2,19 3,44 ,989 

3.Sınıf -9,36 3,98 ,125 
4.Sınıf 1,48 6,26 1,000 

2.Sınıf 1.Sınıf -2,19 3,44 ,989 
3.Sınıf -11,56 4,10 ,039 
4.Sınıf -,714 6,35 1,000 

3.Sınıf 1.Sınıf 9,36 3,98 ,125 
2.Sınıf 11,56 4,10 ,039 
4.Sınıf 10,84 6,65 ,498 

4.Sınıf 1.Sınıf -1,48 6,26 1,000 
2.Sınıf ,714 6,35 1,000 
3.Sınıf -10,84 6,65 ,498 

 

Elde edilen sonuçlara göre HYAYB toplam puan ortalamalarında ikinci sınıflar ile üçüncü sınıflar arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p= ,039 < 0,05) ve bu fark üçüncü sınıflar lehinedir (�̅=93,84; 
Ss=14,19). Sonuç olarak sınıf seviyesinin, ikinci ve üçüncü sınıf FBÖA’nın BMB’ne anlamlı bir etkisi olduğu 
görülmektedir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı; FBÖA’nın BMB’ne cinsiyet ve sınıf seviyesinin etkisini araştırmaktır. Elde edilen 
bulgular erkek FBÖA’nın HYAYB toplam puan ortalamalarının kadın FBÖA’ndan yüksek olduğunu ancak 
cinsiyetin FBÖA’nın BMB’ne anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu sonucun, çalışmaya katılan 
erkek FBÖA sayısı (n=11) ile kadın FBÖA sayısı (n=52) arasındaki büyük farktan kaynaklanabileceği 
düşünülmektedir. Elde edilen bu sonuç, BMB ile ilgili daha önce yapılan bazı çalışmaların sonuçları ile 
paralellik göstermektedir (örn; Alkan ve Erdem, 2009; Yüzüak, 2012; Acar, Büber ve Tola, 2015; Kocagül-
Sağlam, 2019). Ancak cinsiyetin BMB’ne anlamlı etkisi olduğunu paylaşan araştırmacılar da bulunmaktadır 
(örn; Yenilmez, Sungur ve Tekkaya, 2005; Koray ve Azar, 2008; Temiz ve Tan, 2009; Demirtaş, 2011; Turgut, 
Yenilmez ve Balbağ, 2017).  
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Bu çalışmada, ikinci ve üçüncü sınıf FBÖA’nın BMB arasında anlamlı bir farklılık olduğu, üçüncü sınıf 
FBÖA’nın HYAYB toplam puan ortalamalarının ikinci sınıf FBÖA’ndan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Bu sonuca, BMB dersinin fen bilimleri eğitimi lisans programına göre üçüncü sınıfta yer almasının ve 
çalışmaya katılan dördüncü sınıf FBÖA’nın sayısının diğer sınıf seviyelerindeki FBÖA sayısına göre daha az 
olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. Alanyazında bu çalışmadaki bulgulara benzer olarak BMB’ne sınıf 
seviyesinin etkisinin olduğunu belirten başka çalışmalar da bulunmaktadır (örn; Yenilmez, Sungur ve Tekkaya, 
2005; Alkan ve Erdem, 2009; Yüzüak, 2012). 
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DİJİTAL ARAÇLARIN EĞİTSEL OLMAYAN KULLANIM SIKLIĞI İLE MATEMATİK 
BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FREQUENCY OF NON-EDUCATIONAL 
USE OF DIGITAL TOOLS AND MATHEMATICS SKILLS  

 

Dr. İzzettin AYDOĞAN 

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orcid ID: 0000-0002-5908-1285 

 

ÖZET 

Bu araştırmayla öğrencilerin dijital araçları eğitsel olmayan etkileşimler için kullandıkları sıklık miktarının 
matematik performansları ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Böylelikle öğrencilerin eğitsel olmayan 
dijital içeriklerle geçirdikleri zamanın matematik performansını nasıl yordadığının belirlenmesi 
planlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu PISA 2018 programına katılan onbeş yaş grubu 229 öğrenci 
oluşturmuştur. Araştırma verileri PISA 2018 programına ilişkin verilerden elde edilmiştir. Matematik 
becerilerini, aynı sırada yanıtlanan 12 matematik maddesine verilen yanıtların ham puanları toplamı (M_score) 
ve bu maddelere verilen yanıtlara ilişkin süre değerleri toplamı (M_time) yansıtırken; eğitsel olmayan dijital 
içerikler oyun (tekli, çoklu, online) (D_play), sosyal ağlar (skype, facebook, twitter vb.) (D_sos) ve eğlence 
(müzik, video, film vb.) (D_joy) olarak ele alınmıştır. Veriler yol modeli oluşturularak analiz edilmiştir. Yol 
analizine yönelik bulgulara göre istatistiksel olarak anlamlı olan tek ilişki D_sos ile M_score değişkenleri 
arasında olup standartlaştırılmamış değerlere ilişkin D_sos değişkenindeki 1 birimlik artışın M_score 
değişkeninde .171 birimlik artışa yol açtığı anlaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre çalışma grubunu oluşturan 
öğrencilerin dijital araçları eğlence ve oyun içerikli etkileşimler için kullanmalarının matematik puanları ve 
maddeleri yanıtladıkları süre miktarını anlamlı düzeyde yordamadığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde 
öğrencilerin maddeleri yanıtlamak üzere ayırdıkları toplam süre miktarı ile matematik puanları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki gözlenmemiştir. Diğer taraftan öğrencilerin sosyal ağ içerikleri için 
ayırdıkları süre miktarının matematik puanlarını olumlu yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Sosyal ağ içerikleri 
için ayırdıkları süre miktarı öğrencilerin matematik puanlarındaki değişkenliğin % 8.1’ini açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, oyun, eğlence, sosyal ağlar, matematik performansı 

 

ABSTRACT 

In the current study, aimed to investigate the relationship between the frequency of students’ use of digital 
tools for non-educational interactions and their mathematics performance. Thus, it was planned to determine 
how the time spent by students on non-educational digital content predicts their mathematics performance. 
The study group is comprised of 229 students aged fifteen who participated in the PISA 2018 program. The 
research data were obtained from the data related to the PISA 2018 program. Mathematics skills reflect the 
sum of raw scores (M_score) of responses to 12 math items answered in the same order and the sum of time 
values (M_time) for responses to these items, while non-educational digital contents include games (single, 
multiple, online) (D_play), social networks (skype, facebook, twitter, etc.) (D_sos) and entertainment (music, 
video, movie, etc.) (D_joy). The data were analyzed by creating a path model. According to the findings of the 
path analysis, the only statistically significant correlation was found between the D_sos and M_score variables, 
and it was understood that an increase of 1 unit in the D_sos variable led to an increase of .171 units in the 
M_score variable, and an increase of 1 standard deviation in the D_sos variable led to .201 standard deviations 
in the M_score variable. According to the results, it is understood that the use of digital tools for entertainment 
and game interactions by the students in the study group did not significantly predict their mathematics scores 
and the amount of time in which they answered the items. Similarly, no statistically significant correlation was 
observed between the total amount of time that students allocated to answering the items and their mathematics 
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scores. On the other hand, it is understood that the time allocated to social network contents positively predicts 
the mathematics scores of the students. This explains 8.1% of the variance in the students’ mathematics scores.  

Keywords: Digitalization, games, entertainment, social networks, mathematics performance 

 

GİRİŞ 

Günümüz teknolojik koşulların eğitim ortamlarında öğrencilere iletişim, bağlantı, erişim gibi avantajlar 
sağlamasının yanı sıra öğrencilerin dijital ve kendi kendilerine öğrenmelerini kolaylaştıran bir zemin 
oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler dijital araçların öğrenme süreçlerinde etkin şekilde kullanılmasını 
sağlamaktadır. Gerek sınıf içi uygulamalarda gerekse sınıf dışı ortamlarda öğrencilerin akademik gelişimlerini 
destekleyen içerikler, etkinlikler, pekiştireçler vb. etkileşimler ile dijital araçların eğitsel kullanımı bilişsel 
anlamda önemli bir rol üstlenmiştir. Dijitalleşmenin sadece eğitsel alanda değil aynı zamanda iletişim, oyun, 
eğlence, paylaşım gibi eğitsel olmayan alanlarda da gelişim gösterdiği gözlenmektedir. Dijital araçların sosyal 
iletişim ağları, eğlence, oyun vb. platformlara erişim ve paylaşım odaklı yaygın olarak kullanıldığı 
bilinmektedir.  

Teknolojik düzen, kolay ulaşılabilirlik, toplumsal kabul gibi nedenlerden dolayı dijital araçların günümüzde 
çeşitli amaçlar için kullanıldığı gözlenmektedir. Örneğin, e-postalar ABD’de eğitsel olmayan amaçlar için 
kullanılırken sosyal ağların kullanımı daha çok eğitsel amaçlar için olmaktadır (Swanson ve Waller, 2015). 
Avustralya’da online kütüphanelerin kullanımı sık tercih edilmektedir (Gosper vd., 2013). Hong Konglu 
öğrencilerin dijital öğrenme platformlarını yaygın olarak kullandıkları gözlenmektedir (Deng ve Traves, 
2015).  

Dijitalleşmenin eğitsel faydalarının yanı sıra öğrencilerin ders dışı zamanlarını eğitsel olmayan dijital 
içeriklerle geçirmesinin akademik performanslarını olumsuz etkilediği hatta bu durumun endişe verici düzeye 
ulaştığı yönünde araştırmalar söz konusudur (Brunborg vd., 2014). Dijital araçların yaygın kullanımı ile 
bireylerin iletişim becerileri, sosyal gelişimleri, kişilik özellikleri gibi bir takım yetilerinin etkilendiği vurgusu 
dikkat çekmektedir. Brown (2011) ve Pagani ve diğerlerinin (2010) ifade ettikleri üzere dijital araç 
kullanımının aşırılığı okul çağındaki çocuklarda dikkat sorunları, fiziksel ve bilişsel inaktivite başta olmak 
üzere bilişsel, dilsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimine yönelik problemlere neden olabilmektedir.  

Dijital araçların eğitsel amaçlı kullanımı eğitsel süreçleri ve öğrenmeleri desteklemekle birlikte eğitsel 
çıktıların işlenmesinde rol alarak değerlendirme olanağını geliştirmektedir (Dahlstem ve Bichsel, 2014). 
Örneğin, PISA gibi büyük ölçekli sınavların bilgisayar tabanlı olarak uygulanıyor olmasıyla elde edilen veriler, 
öğrencilerin sadece maddelere verdikleri yanıtların doğruluğunun değerlendirilmesinden ziyade yanıt 
süreleriyle birlikte değerlendirilmesi ile zihinsel süreçlerin daha sağlıklı yorumlanması fırsatı tanımaktadır. 
Süre verilerinin maddelere verilen yanıtlarla ilişkilendirilmesiyle düşük test çabası ya da motivasyonu, kopya 
davranışı, hızlı tahmin davranışı, yetenek ve performans düzeyi gibi özellikler yorumlanabilmektedir. 

Bu doğrultuda bu çalışmayla öğrencilerin dijital araçları eğitsel olmayan etkileşimler için kullandıkları sıklık 
miktarının yanıt süresi ve doğruluk düzeyi kapsamında matematik performansları ile ilişkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Araştırmayla “Öğrencilerin eğitsel olmayan dijital içeriklere ayırdıkları süre ile matematik 
becerileri arasında nasıl bir ilişki vardır?” sorusuna cevap aranmış olup öğrencilerin eğitsel olmayan dijital 
içeriklerle geçirdikleri zamanın matematik performansını nasıl yordadığının belirlenmesi planlanmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Türü ve Grubu 

Öğrencilerin dijital araçları eğitsel olmayan etkileşimler için kullandıkları sıklık miktarının matematik 
performansları ile ilişkisinin araştırıldığı bu araştırma korelasyonel (ilişkisel) araştırmalara örnektir. İki 
değişken arasındaki önemli düzeydeki ilişkiden yola çıkılarak, bir değişken aracılığıyla diğer değişkenin 
yordanıyor olduğu araştırmalar korelasyonel araştırmalar olarak tanımlanmaktadır (Fraenkel vd., 2012). 
Araştırmanın çalışma grubunu PISA 2018 programına katılan onbeş yaş grubu 229 öğrenci oluşturmuştur.  
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Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri PISA 2018 programına ilişkin verilerden elde edilmiştir. PISA 2018 programı matematik 
becerileri testi ve öğrencilerin dijital medya ve dijital cihaz içeriklerine ilişkin bilgilerinin yer aldığı bilgi 
iletişim teknolojileri anketi kullanılmıştır. Matematik performansına ilişkin doğruluk ve süre değerleri, 
matematik testinin yer aldığı bir kitapçıktaki 12 madde ve bu maddeleri yanıtladıkları toplam süre miktarı; 
eğitsel olmayan özellikler ise bilgi iletişim teknolojileri anketinde yer alan eğitsel olmayan 3 içerik olarak 
değerlendirilmiş ve bu nitelikler araştırmanın değişkenlerini oluşturmuştur. 

 

Verilerin Analizi 

Matematik becerilerini, aynı sırada yanıtlanan 12 matematik maddesine verilen yanıtların ham puanları 
toplamı (M_score) ve bu maddelere verilen yanıtlara ilişkin süre değerleri toplamı (M_time) yansıtırken; 
eğitsel olmayan dijital içerikler oyun (tekli, çoklu, online) (D_play), sosyal ağlar (skype, facebook, twitter vb.) 
(D_sos) ve eğlence (müzik, video, film vb.) (D_joy) olarak ele alınmıştır. Veriler yol modeli oluşturularak 
analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan yol analizinin sayıtlıları olan uç değer, doğrusallık, varyans 
homojenliği, çoklu bağlantı ve normallik sayıtlıları (Kurtosis ≤ │+-1│; Skewnes ≤│+-1│)  sağlanmıştır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Öğrencilerin eğitsel olmayan dijital içeriklerle geçirdikleri zamanın matematik performanslarını nasıl 
yordadığının belirlenmesi amacıyla yol modeli oluşturulmuş ve analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen yol analizi sonucunda oluşturulan yol modelinin veri uyumunu gösteren metrik değerler Tablo 
1 ile sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Yol Modeline İlişkin Uyum Metrikleri Değerleri 

Uyum İndeksi  İyi Uyum  Kabul edilebilir  Model Değerleri  

X2  p >.05  p >.05  p <.05  
X2/Sd  0 ≤ X2/Sd ≤ 2  2 ≤ X2/Sd ≤ 5  3.12  
RMSEA  0 ≤ RMSEA ≤ .05  .05 ≤ RMSEA ≤ .1  .002  
TLI  .95 ≤ TLI ≤ 1  .90 ≤ TLI ≤ .95  1.00  
CFI  .95 ≤ CFI ≤ 1  .90 ≤ CFI ≤ .95  1.00  
SRMR  0 ≤ SRMR ≤ .05  .05 ≤ SRMR ≤ .1  .001  

 

Tablo 1 ile sunulan değerler oluşturulan yol modelinin veriyle sağladığı uyum düzeyinin hangi değerlere göre 
yorumlanacağını ve model için kestirilen metrik değerleri ifade etmektedir. Tablo 1 incelendiğinde, yol 
analizine yönelik kestirilen uyum indeksleri değerlerinin model veri uyumunu sağladığı gözlenmektedir. 
Modele ilişkin standartlaştırılmamış yol diyagramı Şekil 1; kestirilen parametrelere ilişkin 
standartlaştırılmamış değerler ise Tablo 2 ile sunulmuştur. 
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Şekil 1. Yol Diyagramı  

 

Tablo 2. Yol Modeline İlişkin Standartlaştırılmamış Yol Katsayıları 

Yordayıcı değişkenler 

  Yordanan değişkenler 
M_time M_score 

doğrudan dolaylı toplam doğrudan dolaylı toplam 
M_time    .028  .028 

D_play -.116  -.116 .082 .00 .082 
D_sos .091  .091 .171* .00 .171 
D_joy .113   .113 .006 .00 .006 

*p<.05 

 

Yol analizine yönelik standartlaştırılmamış değerlere ilişkin Şekil 1 ve Tablo 2 incelendiğinde doğrudan etkiler 
yönüyle, M_time değişkeni ile M_score değişkeni arasındaki yol katsayısı .028 (p>.05); D_play değişkeni ile 
M_score değişkeni arasındaki yol katsayısı .082 (p>.05); D_sos değişkeni ile M_score değişkeni arasındaki 
yol katsayısı .171 (p<.05); D_joy değişkeni ile M_score değişkeni arasındaki yol katsayısı .006 (p>.05) olarak 
kestirilmiştir. D_play değişkeni ile M_time değişkeni arasındaki yol katsayısı -.116 (p>.05); D_sos değişkeni 
ile M_time değişkeni arasındaki yol katsayısı .091 (p>.05); D_joy değişkeni ile M_time değişkeni arasındaki 
yol katsayısı .113 ( p>.05) olarak saptanmıştır.  

Dolaylı etkiler yönüyle, D_play, D_sos ve D_joy değişkenleri ile M_score değişkeni arasındaki kestirim değeri 
.00 (p>.05) olarak belirlenmiştir. Toplam etkiler yönüyle ise M_time değişkeni ile M_score değişkeni 
arasındaki yol katsayısı .028 (p>.05); D_play değişkeni ile M_score değişkeni arasındaki yol katsayısı .082 
(p>.05); D_sos değişkeni ile M_score değişkeni arasındaki yol katsayısı .171 (p<.05); D_joy değişkeni ile 
M_score değişkeni arasındaki yol katsayısı .006 (p>.05) olarak kestirilmiştir. D_play değişkeni ile M_time 
değişkeni arasındaki yol katsayısı -.116 (p>.05); D_sos değişkeni ile M_time değişkeni arasındaki yol katsayısı 
.091 (p>.05); D_joy değişkeni ile M_time değişkeni arasındaki yol katsayısı .113 ( p>.05) olarak saptanmıştır. 
Bu durumda istatistiksel olarak anlamlı olan tek ilişkinin D_sos ile M_score değişkenleri arasında olduğu 
gözlenmektedir. D_sos değişkenindeki 1 birimlik artışın M_score değişkeninde .171 birimlik artışa yol açtığı 
anlaşılmıştır. M_score değişkeni için açıklanan varyans değerinin .081 (p<.05) olduğu gözlenmektedir. 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 824 
 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Ulaşılan sonuçlara göre çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin dijital araçları eğlence ve oyun içerikli 
etkileşimler için kullanmalarının matematik puanları ve maddeleri yanıtladıkları süre miktarını anlamlı 
düzeyde yordamadığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde öğrencilerin maddeleri yanıtlamak üzere ayırdıkları 
toplam süre miktarı ile matematik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki gözlenmemiştir.  

Diğer taraftan sosyal ağ içeriklerine ayrılan zamanın öğrencilerin matematik puanlarını olumlu yönde 
yordadığı anlaşılmaktadır. Sosyal ağ içerikleri için ayırdıkları süre miktarı öğrencilerin matematik 
puanlarındaki varyansın % 8.1’ini açıklamaktadır. Alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde, Türe (2021) 
internetin oyun amaçlı kullanmasının öğrenciler arasında yaygın olması, öğrencileri eğitsel içeriklerden 
uzaklaştırdığını vurgulamaktadır. Talaue ve diğerleri (2018) çalışmalarında, sosyal içeriklerin öğrencilerin 
yaşamlarında vazgeçilmez bir parça haline geldiğini ve sosyal medyada geçirdikleri zamanın akademik 
performanslarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etmektedir. Stankovska ve diğerleri (2016) internet 
bağımlılığının öğrencileri yalnızlığa sevk ettiğini ifade etmekle birlikte sosyal ağlar ve düşük akademik 
performans arasında negatif bir ilişki saptamışlarken; sosyal ağlar ve yüksek akademik performans arasında 
ise anlamlı düzeyde bir ilişki saptamamışlardır. Kurnaz ve Yıldız (2015) ise interneti eğitsel amaçlı kullanan 
öğrencilerin akademik performanslarının diğer amaçlarla kullanan öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 
saptamışlardır. 
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ÖZET 

Bu araştırmayla genetik algoritma yöntemi ile gerçekleştirilen analiz işleminde veri setinin eğitim ve test verisi 
olarak ayrıştırılmasında farklı oranlamaların nasıl sonuçlar doğuracağına odaklanılmıştır. Alanyazında %70-
30, %75-25, %80-20 gibi oranlamalara yönelik ayrıştırmalarla yapılan çalışmalara rastlanmakla birlikte net bir 
ölçütün olmadığı vurgusu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, farklı oranlarla ayrıştırılan 
veri seti üzerinden elde edilen sonuçların model performansına nasıl etki ettiğinin ortaya konması olmaktadır. 
Genetik algoritma yöntemi regresyon modeli için değişken seçimi amacıyla kullanılmış olup istatistiksel olarak 
anlamlı, optimal yordayıcı değişkenlerin belirlenmesinin sağlanmasında işlev göstermiştir. Araştırmanın 
çalışma grubunu PISA 2015 programına katılan 5232 öğrenci oluşturmuş olup araştırma verileri bu öğrencilere 
ait PISA 2015 programı verileri kullanılarak sağlanmıştır. Öğrencilerin okuma becerilerine yönelik bir 
kitapçıkta yer alan 19 maddeye verdikleri yanıtların ham puanları toplamı regresyon modelinin yordanan ve 
bu öğrencilere ait 12 özellik araştırmanın yordayıcı değişkenlerini oluşturmuştur. Böylelikle oluşturulacak bu 
regresyon modelinde yer alacak optimal yordayıcı değişkenlerin genetik algoritmalar yöntemi ile seçiminde, 
veri setinin farklı oranlarda ayrıştırılmasının modelin performansına nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Veri seti 
eğitim ve test seti olarak yüzdelik bazda 65-35, 70-30, 75-25, 80-20, 85-15, 90-10 oranlarında ayrıştırılarak 
analiz edilmiştir. Model performansı ise R2, RMSE, MEA ve MSE metrikleri aracılığıyla test edilmiştir. 
Ulaşılan sonuçlara göre eğitim, test ve tüm veri seti için en yakın metrik değerlerinin veri setinin %70-30 
oranında ayrıştırılmasıyla elde edildiği gözlenmiştir. Genetik algoritma yöntemi ile yapılan araştırmalarda 
verilerin farklı oranlarda ayrıştırılarak test edilmesi ve araştırmanın ideal veri setiyle yürütülmesi 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Genetik algoritma, aşırı uyum, veri ayrıştırma 

 

ABSTRACT 

In the current study, it is focused on how different proportioning will result in the partitation of the data set as 
training and test data in the analysis process performed with the genetic algorithm method. In the literature, 
although there are studies conducted with proportions such as 70-30%, 75-25%, 80-20%, it should be noted 
that there is no clear criterion. In this connection, the purpose of the current study is to reveal how the results 
obtained from the data set, which are separated by different proportions, affect the model performance. The 
genetic algorithm method was used for the selection of variables for the regression model, and it served the 
function of determining statistically significant and optimal predictor variables. The study group of the current 
research is comprised of 5232 students who participated in the PISA 2015 program, and the research data were 
obtained by using the PISA 2015 program data of these students. The sum of the raw scores of the answers 
given by the students to the 19 items in a booklet on reading skills constituted the predicted variable of the 
regression model and the 12 characteristics of these students constituted the predictor variables of the study. 
Thus, in the selection of the optimal predictor variables to be included in this regression model to be created 
by genetic algorithms, it was investigated how the different proportioning of the data set affected the 
performance of the model. The data set was analyzed as a training-test set by separating it in the proportions 
of 65-35, 70-30, 75-25, 80-20, 85-15, 90-10. Model performance was tested using R2, RMSE, MEA and MSE 
metrics. According to the results, the closest metric values for training, testing and the entire data set were 
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obtained by proportioning the data set by 70-30%. It is recommended to test the data by proportioning the data 
at different rates and to conduct the research with the ideal data set. 

Keywords: Genetic algorithm, overfitting, data partitation 

 

GİRİŞ 

Genetik algoritmalar, Darvinci evrim teorisinden esinlenerek daha uyumlu bireylerin ve genlerin hayatta 
kalmasını sağlayan bir yaklaşıma dayanmaktadır (Goldberg & Holland, 1988; Holland, 1992). Genetik 
algoritma analizlerinde parametreler genler ile temsil edilirken kromozomlar ise çözümleri ifade etmektedir. 
Geliştirilen uygunluk fonksiyonu ile popülasyondaki her bireyin uygunluğu değerlendirilir. Olasılık temelli bir 
algoritma olduğundan en iyi çözümlerin seçilme olasılığı daha yüksek olmaktadır. Olasılık temelli olması 
güvenirliğini sorgulatmakta ancak her nesil için en iyi çözümleri koruması ve bu çözümleri sonraki nesilleri 
geliştirmek için kullanması bu yöntemin güvenirliğini arttırmaktadır. Bu süreç her yeni neslin öncekinden daha 
iyi çözümlere sahip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca kopyalama, mutasyon, çaprazlama gibi operatör işlemler 
sayesinde çeşitlilik sağlanarak en iyi çözümlere ulaşılabilmektedir (Mirjalili, 2019). 

Genetik algoritmalar gibi makine öğrenmesi yöntemlerine dayalı analizlerde karşılaşılan problemlerden biri 
aşırı uyum (overfitting) sorunudur. Genetik algoritma programlamalarında tüm veri setinin doğrudan 
kullanılması, popülasyondaki güçlü bireylerin veriye aşırı uyum sağlaması ve dolayısıyla genelleme hatalarına 
neden olabilmektedir. Bu durumda veri setinden elde edilen eğitim ve test verileri ile iyi performans gösteren 
bireylerin aşırı uyum sergilemek yerine temeldeki ilişkiyi en iyi ölçüde yansıtmaları sağlanabilir. Veri setinden 
alt setler oluşturularak gerçekleştirilen analizlere dayalı bu teknik, rastgele örnekleme tekniği olarak da ifade 
edilmektedir. (Gonçalves, 2016). Rastgele örnekleme tekniğinde veri seti rastgele oranlarda eğitim ve test 
verileri olarak ayrıştırılmakta; eğitim seti ile analiz işlemleri gerçekleştirilirken test seti ile uyum kontrolü 
yapılmaktadır. Örneğin, Gathercole ve Ross (1994) % 10 ve % 15’lik ayrıştırmayla elde edilen alt setlerin 
modeli iyileştirdiği sonucuna ulaşmışlardır. Liu ve Khoshgoftaar’ın (2004) çalışmasında % 50’lik alt set 
ayrıştırmasında aşırı uyum probleminin azaldığı gözlenmektedir. 

Bu araştırmayla genetik algoritma yöntemi ile gerçekleştirilen analiz işleminde veri setinin eğitim ve test verisi 
olarak ayrıştırılmasında farklı oranlamaların nasıl sonuçlar doğuracağına odaklanılmıştır. Alanyazında %70-
30, %75-25, %80-20 gibi oranlamalara yönelik ayrıştırmalarla yapılan çalışmalara sık rastlanmakla birlikte net 
bir ölçütün olmadığı vurgusu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, farklı oranlarla 
ayrıştırılan dinamik veri setleri üzerinden elde edilen sonuçların model performansına nasıl etki ettiğinin ortaya 
konması olmaktadır. Araştırmayla, “Farklı oranlarda ayrıştırılan dinamik veri setleriyle gerçekleştirilen 
genetik algoritma analizleri oluşturulan modelin performansına nasıl etki etmektedir?”, sorusuna cevap 
aranmıştır. Genetik algoritma yöntemi regresyon modeli için değişken seçimi amacıyla kullanılmış olup 
optimal yordayıcı değişkenlerin belirlenmesinin sağlanmasında işlev göstermiştir. Genetik algoritmalar 
tekniği, optimal regresyon modelinin elde edilmesi ya da regresyon modelleri için optimal değişkenlerin 
seçilmesinde kullanılan bir yöntemdir (Vasant, 2013). 

 

YÖNTEM 

Araştırma Türü ve Grubu 

Farklı oranlarda ayrıştırılan dinamik veri setlerinin genetik algoritma modelinin performansına nasıl etki 
ettiğinin araştırıldığı bu araştırma betimsel araştırmalara örnektir. Betimsel araştırmalar bir durum ya da 
olgunun ayrıntılı şekilde tüm yönleriyle incelenmesi ve açıklanması olarak tanımlanmaktadır (Fraenkel vd., 
2012). Araştırmanın çalışma grubunu PISA 2015 programına katılan ve 2699’u kız (%51.6) ve 2533’ü 
erkek(%48.4) olan 5232 onbeş yaş grubu öğrenci oluşturmuştur.  

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri PISA 2015 programı verileri kullanılarak sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak PISA 2015 
programı okuma becerileri testi ve öğrenciler ile ilgili demografik, duyuşsal vb. bilgilerin yer aldığı öğrenci 
anketi kullanılmıştır. Okuma becerileri testinin yer aldığı bir kitapçıktaki 19 maddeye verilen yanıtlara ilişkin 
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ham puanları ve okuma becerilerini yordadığı varsayılan, öğrenci anketinde yer alan 12 özellik araştırmanın 
değişkenleri olarak değerlendirilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Eğitim ve test seti olmak üzere yüzdelik bazda 65-35, 70-30, 75-25, 80-20, 85-15, 90-10 oranlarında 
ayrıştırılan dinamik veri setleri kullanılarak oluşturulan regresyon modeli genetik algoritma yöntemiyle analiz 
edilmiştir. Öğrencilerin okuma becerilerine yönelik 19 maddeye verdikleri yanıtların ham puanları toplamı 
oluşturulan regresyon modelinin yordanan ve okuma becerilerini yordadığı varsayılan bu öğrencilere ait 12 
özellik araştırmanın yordayıcı değişkenlerini oluşturmuştur. Böylelikle oluşturulan bu regresyon modelinde 
yer alan optimal yordayıcı değişkenlerin genetik algoritmalar yöntemi ile seçiminde, veri setinin farklı 
oranlarda ayrıştırılmasının modelin performansına nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Model performansı R2, 
RMSE, MEA ve MSE metrikleri aracılığıyla test edilmiştir. 

Verilerin analizi R programı caret (Kuhn vd., 2021), GA (Scrucca, 2021), mlbench (Leisch & Dimitriadou, 
2021); modelr (Wickham & Rstudio, 2020) ve rsample (Silge vd., 2021) paketleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Farklı oranlarda ayrıştırılmış dinamik veri setleri kullanılarak oluşturulan regresyon modelinin genetik 
algoritma yöntemi ile analiz edilmesiyle genetik algoritma yönteminin performansı değerlendirilmiştir. 
Dinamik veri setleri eğitim ve test verisi olarak rastgele ve yüzdelik bazda 65-35, 70-30, 75-25, 80-20, 85-15, 
90-10 oranlarında ayrıştırılmış ve her veri seti için regresyon modelinin eğitim, test ve tüm veri seti için 
performansı R2, RMSE, MEA ve MSE metrikleri ile belirlenmiştir. Genetik algoritma yöntemiyle analiz edilen 
regresyon modelin performansına ilişkin bulgular Tablo 1 ile sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Dinamik Veri Setleri İçin Regresyon Modeli Performans Metrikleri 

Ayrışma oranı Veri seti N R2 RMSE MEA MSE BIC Değişken 

%65-35 

Eğitim seti 3402 .082 4.34 3.46 18.83 -19,706 6 

Test seti 1830 .089 4.31 3.41 18.57   

Tüm veri seti  5232 .085 4.33 3.44 18.74    

%70-30 

Eğitim seti 3663 .084 4.32 3.43 18.69 -21,185 6 

Test seti 1569 .085 4.34 3.49 18.86   

Tüm veri seti  5232 .084 4.33 3.45 18.74    

%75-25 

Eğitim seti 4186 .081 4.33 3.46 18.79 -24,224 6 

Test seti 1046 .1 4.31 3.43 18.54   

Tüm veri seti  5232 .085 4.33 3.45 18.74    

%80-20 

Eğitim seti 4186 .081 4.33 3.46 18.79 -24,224 6 

Test seti 1046 .1 4.31 3.43 18.54   

Tüm veri seti  5232 .085 4.33 3.45 18.74    

%85-15 

Eğitim seti 4448 .082 4.33 3.46 18.79 -25,728 6 

Test seti 784 .1 4.32 3.48 18.62   

Tüm veri seti  5232 .085 4.33 3.45 18.73    
 

Eğitim seti 4710 .084 4.31 3.45 18.6 -27,202 6 

%90-10 Test seti 522 .087 4.46 3.53 19.9   
 Tüm veri seti 5232 .085 4.33 3.45 18.73     
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Tablo 1 incelendiğinde, farklı oranlarda eğitim ve test verilerinin ayrıştırıldığı 6 dinamik veri setine ilişkin 
model performansını yansıtan metrik değerlerinin farklı değerlerde olduğu gözlenmektedir. Genetik algoritma 
yönteminin üyesi olduğu makine öğrenmesi yöntemlerinde eğitim ve test veri setleri için incelenen metrik 
değerlerin makul ve yakın değerlerde olması optimal modeli işaret etmektedir. Dolayısıyla eğitim verisiyle 
analiz edilen modelin ürettiği metrik değerlerin makul ve test ve tüm veri seti için üretilen metrik değerlere en 
yakın değerlerin %70-30 oranında ayrıştırılan dinamik veri setinde elde edildiği gözlenmektedir. Mevcut 
veriler için regresyon modelinin genetik algoritma yöntemiyle analizi amacıyla kullanılacak ideal veri setinin 
% 70-30 oranında ayrıştırılan veri seti olduğu söylenebilmektedir.  

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Ulaşılan sonuçlara göre dinamik veri setleri için uyum metriklerinin değiştiği dikkat çekmekle birlikte eğitim, 
test ve tüm veri seti için makul ve en yakın metrik değerlerin, veri setinin %70-30 oranında ayrıştırılmasıyla 
elde edildiği gözlenmiştir. Bu durumda model performansları dikkate alındığında verinin modele aşırı uyum 
göstermesinin önlenmesi için veri setlerinin eğitim ve test verisi olarak ayrıştırılmasının elzem olduğunu 
söylemek mümkündür. Ayrıştırma işlemiyle elde edilen dinamik veri setleri için sabit bir ayrıştırma oranına 
bağlı kalmadan farklı oranların test edilmesi gerektiği sonucu dikkat çekmektedir.  

Benzer şekilde, Gonçalves (2016) dinamik alt setlerin kullanılmasının aşırı uyum eğimini azaltarak daha 
sağlıklı genelleme imkanı sunduğunu vurgulamakta ve bunun için ayrıştırma işleminde her hangi bir 
kısıtlamanın olmadığını ifade etmektedir. Vanneschi ve diğerleri (2010) ise aşırı uyum probleminin çözümü 
için veri seti ayrıştırılmasında belirli bir ölçüden bahsetmek mümkün olmamakla birlikte eğitim ve test seti 
arasındaki ilişkiden hareket etmek en doğru yöntem olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda çalışmalarında 
genetik algoritma yöntemini kullanacak araştırmacılara, verilerin farklı oranlarda ayrıştırılarak test edilmesi 
ve araştırmanın en ideal veri setiyle yürütülmesi önerilmektedir. 
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı; fen bilimleri öğretmen adaylarının (FBÖA) geliştirdikleri Tahmin-Gözlem-Açıklama 
(TGA) etkinliklerinin bu yönteminin temel özelliklerini ne derece yansıttığını belirlemektir. Çalışma grubunda 
yer alan 22 öğretmen adayı değişkenleri belirleme ve kontrol etme, olasılıklı düşünme, oranlı düşünme, 
hipotetik düşünme, kombinezonlu düşünme ve korelasyonel düşünme becerilerine yönelik altı haftalık 
kuramsal derslere katıldıktan sonra bu bilimsel muhakeme becerilerine yönelik altı haftalık uygulamalı 
derslere katılmışlardır. Çözünme hızına etki eden faktörler konusuna yönelik öğretmen adayları tarafından 
kuramsal ve uygulamalı dersler sonrasında bireysel olarak hazırlanan etkinlikler TGA rubriği kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Tahmin, gözlem ve açıklama aşamaları temel alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen 
TGA rubriğinde dokuz değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Bu kriterlerden dört tanesi tahmin, iki tanesi 
gözlem ve üç tanesi de açıklama kategorisi ile ilişkilidir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman analizi kullanılmıştır. Puanlama rubriği ile analiz edilen TGA etkinliklerinden elde edilen bulgular, 
BMB dersini aldıktan sonra TGA yönteminin temel özelliklerini hazırladıkları etkinliklere yansıtmada yetersiz 
bilgiye sahip FBÖA bulunmadığını göstermektedir. Bu bakımdan, bilimsel muhakeme becerileri (BMB) 
dersinin FBÖA’na TGA yönteminin temel özelliklerini yansıtan nitelikli etkinlikler hazırlama ve böylelikle, 
ortaokul öğrencilerinin BMB’ni geliştirecek ve çözünme hızına etki eden faktörler konusu bakımından daha 
derin düşünmeye yönlendirecek nitelikte fen öğretimi sunma fırsatı verdiği tespit edilmiştir. Bu araştırmada 
geliştirilen TGA rubriğinin fen bilgisi eğitimi alan yazınına faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırmadan 
elde edilen sonuçlar bağlamında da alan yazına ve alan eğitimcilerine bazı önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: tahmin-gözlem-açıklama, bilimsel muhakeme becerileri, çözünme hızına etki eden 
faktörler, tahmin-gözlem-açıklama rubriği, öğretmen adayları 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the extent to which the predict-observe-explain (POE) activities 
developed by preservice science teachers (PSTs) reflected the main characteristics of POE method. 22 
participating preservice teachers have attended six-week theoric lessons first and six-week applied lessons then 
related to identifying and controlling the variables, probabilistic thinking, proportional thinking, hypothetical 
thinking, combinatorial thinking and correlational thinking. Activities, which were prepared by individual 
preservice teachers towards the factors affecting solubility rate after the theoric and applied lessons, were 
evaluated by utilizing the POE rubric. The POE rubric, involving nine evaluation criteria, was developed by 
the researcher with regard to the predict, observe and explain stages. Four of those criteria were related to 
predict, two of those were related to observe, and three of those were related to explain category. Document 
analysis method of the qualitative research was used in this study. Results drawn from the POE activities, 
analyzed by the scoring rubric, showed that there were no PSTs who had inadequate knowledge in reflecting 
the main characteristics of POE method to the prepared activities after taking scientific reasoning skills (SRSs) 
course. In this regard, it was determined that SRSs course give opportunities to PSTs while preparing qualified 
activities that reflect the main characteristics of POE method and while qualified science teaching that guide 
middle school students to develop their SRSs and to think deeper in terms of the factors affecting solubility 
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rate, correspondingly. The POE rubric, developed in this study, is thought to be useful for the science education 
literature. Certain recommendations were shared for literature and science teacher educators based on the 
results drawn from this study. 

Keywords: predict-observe-explain, scientific reasoning skills, factors affecting solubility rate, predict-
observe-explain rubric, preservice teachers 

 

GİRİŞ 

21. yüzyılın hızla değişen dünyası karşısında öğrencilere bilimsel bilgileri transfer etmek yerine onlara bilgiye 
ulaşma becerisi kazandırmak daha önemli hale gelmiştir. Temel fen kavramlarını bilen ve gerekli diğer 
bilgilere ulaşabilen bireylerin beklenmedik problem durumlarını çözebilmesi ve bilimsel muhakeme 
yapabilmesi kolaylaşmaktadır (Halloun, 2006). 21. yüzyılın gerektirdiği bu becerilere sıklıkla yer vermesi 
beklenen bir bağlam olarak fen derslerinin nasıl öğretildiği öğrencilerin bu becerileri kazanması ve 
geleceklerinin refahı bakımından önemli bir unsurdur. 

2018 yılında güncellenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yer alan Bilimsel Muhakeme Becerileri 
(BMB) dersi, fen bilimleri öğretmen adaylarına (FBÖA) ortaokul öğrencilerinin BMB’ni geliştirme yollarını 
öğretmeyi amaçlamaktadır. BMB ders içeriğinde bulunan bilimsel muhakeme alt becerilerinin (değişkenleri 
belirleme ve kontrol etme, olasılıklı düşünme, oranlı düşünme, hipotetik düşünme, kombinezonlu düşünme ve 
korelasyonel düşünme becerileri) geliştirilmesi için tahmin-gözlem-açıklama (TGA) yöntemi özellikle 
önerilmektedir (Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK], 2018).  

Kavram öğretimi (Akgün, Tokur ve Özkara, 2013), kavram yanılgısı (Harman, 2014; Yavuz ve Çelik, 2013), 
başarı (Güngör, 2016), kalıcılık (Güngör, 2016), bilimsel süreç becerileri (BSB) (Akgün vd., 2013; Güngör, 
2016), tutum (Özyılmaz-Akamca ve Hamurcu, 2009), görüş (Güngör, 2016; Yıldırım ve Maşeroğlu, 2016) 
gibi birçok eğitim çıktısına etkisi araştırılan TGA yöntemi; tahmin, gözlem ve açıklama aşamalarından 
oluşmaktadır (White ve Gunstone, 1992). Bu aşamaların her birinde yerine getirilmesi gereken bazı 
sorumluluklar bulunur ve bunlar TGA’nın temel özelliklerini oluşturur. Tahmin aşamasında; ilgili fen olayı 
veya durumuna yönlendirici etkili bir odak soru, öğrenci tahminlerini almaya yönelik ilave sorular ve 
gerekçeleri ve bu tahmin sorularının incelenen fen kavramına ilişkin olası kavram yanılgıları ile ilişkili olması 
gerekmektedir. Ayrıca tahmin aşamasında, görsellerden yararlanmak da önemli görülmektedir. Gözlem 
aşamasında; ilgili fen olayı veya durumuna yönelik yapılan tahminler ile ilgili çelişki oluşturma ve gözlenen 
bilgilerin etkili şekilde kaydı önemsenmektedir. Açıklama aşamasında; ilgili fen olayı veya durumuna ilişkin 
tahmin aşamasında verilen cevaplar ve gözlem aşamasında yapılan gözlemler arasında oluşan çelişkili olaylara 
yönelik açıklama yapılması ve böylelikle, ilgili fen kavramlarının yeniden yapılandırılması hedeflenir. 

Öğrenciler, TGA yöntemi ile öğrenim gördüklerinde fen kavramlarına ilişkin gerekçeli tahminlerde bulunarak 
hipotezler üretir, gözlem yaparak bu hipotezleri test eder ve gözlem sonuçlarına dayanarak ilgili fen kavramına 
dair bilgisini yapılandırır. Bilim insanlarının pratiklerini deneyimleme fırsatı sunan bu yöntemin başarı ile 
uygulanması için kullanılan TGA etkinliklerinin bu yönteminin temel özelliklerini yansıtması gerekmektedir. 
Bu bakımdan, FBÖA tarafından geliştirilen TGA etkinliklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. FBÖA’na 
önceden belirlenmiş kriterlere göre performans sergileme fırsatı sunduğu için bu çalışmada rubrik tercih 
edilmiştir. Fen bilgisi eğitimi alan yazınında FBÖA’nın çeşitli becerilerini değerlendirme amacı ile 
geliştirilmiş rubrikler bulunmaktadır. Örneğin; Çelik ve Özbek (2013), FBÖA’nın hipotez kurma ve değişken 
belirleme becerisini değerlendirmek amacı ile hipotez ve değişken belirleme rubriği geliştirmiştir. Benzer 
şekilde, Güney (2015) FBÖA’nın BSB ile ilgili veri toplamak için hipotez ve değişken belirleme rubriği ve 
tahmin ve sonuç çıkarma rubriği kullanmıştır.  

TGA yöntemi ile kullanılan rubriklerin ise genellikle puanlama anahtarı şeklinde olduğu dikkat çekmektedir. 
Örneğin; Kozcu- Çakır, Güven ve Özdemir (2017), TGA ile yürütülen bir dersin FBÖA’nın BSB ve akademik 
başarılarına etkisini inceledikleri çalışmalarında TGA aşamalarını değerlendirmek amacı ile puanlama rubriği 
kullanmıştır. Güleşir vd. (2020) de öğretmen adaylarının TGA çalışma yapraklarını değerlendirirken Kozcu- 
Çakır vd. (2017) tarafından geliştirilen puanlama rubriğini kullanmıştır. TGA yönteminin temel özelliklerini 
içeren bir rubrik geliştirilen tek çalışma Dönmez (2021)’in araştırmasıdır. Araştırma-sorgulamaya dayalı bir 
etkinlik sayesinde yedinci sınıf öğrencilerinin okuldaki mikroorganizmaların özellikleri ve yoğun bulundukları 
yerler hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlayan Dönmez (2021), TGA rubriği ile öğrencileri 
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değerlendirmiştir. Bu rubrikte, TGA’nın tahmin aşaması için hipotez üretme, gözlem aşaması için veri toplama 
ve muhakeme yapma, açıklama aşaması için gerekçe sunma kriterlerini belirlenmiş ve puanlama anahtarı ile 
değerlendirilmiştir. 

İlgili alan yazında, TGA yöntemini kullanan eğitim çalışmalarında en çok çalışılan grup olmasına (Balaydın 
ve Altınok, 2018) rağmen öğretmen adaylarına yönelik ve TGA yönteminin temel özelliklerini içeren bir rubrik 
bulunamamıştır. Bu bağlamda, bu araştırmada geliştirilen TGA rubriğinin fen bilgisi eğitimi alan yazını ve 
alan eğitimcileri için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; FBÖA’nın geliştirdikleri TGA 
etkinliklerinin bu yönteminin temel özelliklerini ne derece yansıttığını belirlemektir. BMB dersini aldıktan 
sonra FBÖA’nın TGA yönteminin temel özelliklerini yansıtan etkinlik geliştirme durumu nedir? sorusu bu 
araştırmaya rehberlik etmiştir.  

 

YÖNTEM 

Araştırma modeli 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi; yazı, 
görüntü, ses ya da görsel-işitsel nitelikli belgelerin (Geray, 2006) içeriğini sistematik biçimde inceleyerek ilgili 
konunun anlamlandırılması ve yorumlanmasıdır (Corbin ve Strauss, 2008; Wach, 2013). Bu çalışmada, yazılı 
doküman olan TGA etkinlikleri iki farklı zamanda (kuramsal dersler sonrası ve uygulamalı dersler sonrası) 
analiz edilerek BMB dersini aldıktan sonra FBÖA’nın bu yöntemin temel özellikleri yansıtmadaki durumları 
belirlenmiştir.  

 

Çalışma grubu 

Bir devlet üniversitesinin fen bilgisi eğitimi lisans programına kayıtlı 22 FBÖA bu araştırmanın çalışma 
grubunu oluşturmaktadır. BMB dersi üçüncü sınıf programında (altıncı yarıyıl) yer almasına rağmen dersi 
üstten alan ikinci sınıf FBÖA da çalışma grubunda yer almıştır. Çalışmaya katılan FBÖA’nın üç tanesi erkek, 
19 tanesi kadındır.  

 

Uygulama 

BMB dersini alan FBÖA, bilimsel muhakeme alt becerileri olan değişkenleri belirleme ve kontrol etme, 
olasılıklı düşünme, oranlı düşünme, hipotetik düşünme, kombinezonlu düşünme ve korelasyonel düşünme 
becerilerine yönelik altı haftalık kuramsal derslere katıldıktan sonra bu becerilere yönelik altı haftalık 
uygulamalı derslere katılmışlardır. Uygulamalı derslerde, TGA ve fen eğitimi yoluyla bilişsel gelişimi 
hızlandırmaya (Cognitive Acceleration through Science Education [CASE]) dayalı etkinlikleri gruplar halinde 
tamamlamışlardır. İlgili alan yazından (Adey, Shayer ve Yates, 1989; Yüksel, 2015) faydalanılarak derlenen 
etkinlikler Tablo 1’de listelenmiştir. 

 

Tablo 1. Uygulamalı derslerde kullanılan TGA ve CASE etkinlikleri 

Bilimsel muhakeme alt becerileri TGA etkinlikleri CASE etkinlikleri 
Değişkenleri belirleme ve kontrol etme 
becerisi 

Kim kime kan verebilir? Ne tür bir ilişki? 

Olasılıklı düşünme becerisi Çay markalarının renklerinin olasılığını 
hesaplama 

Zar atma 

Oranlı düşünme becerisi  Çarklar Limonata 
Hipotetik düşünme becerisi Kaldırma kuvvetinden yararlanarak 

farklı sıvıların yoğunluklarını kıyaslama 
Gövdeler ve dallar 

Kombinezonlu düşünme becerisi Kutuda en çok hangi şekil var? Anahtar kutusu 
Korelasyonel düşünme becerisi Isınan sular Tesbih böceklerinin davranışları 
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Veri toplama aracı 

Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı, çözünme hızına etki eden faktörler konusuna yönelik FBÖA 
tarafından kuramsal ve uygulamalı dersler sonrasında bireysel olarak hazırlanan TGA etkinlikleridir. BMB 
dersinin temel amacı FBÖA’nın, ortaokul öğrencilerinin BMB’ni geliştirme yollarını öğretmeyi öğrenmesi 
olduğu için BMB geliştirme potansiyeli olan bir konu belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, çözünme 
hızına etki eden faktörler konusu ile ilgili TGA etkinlikleri hazırlanması tercih edilmiştir. Fen bilimleri dersi 
öğretim programında bulunan “karışımlar” konusunun ilgili kazanımına göre: 

 “F. 7. 4. 3. 3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 

a. Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık faktörlerine değinilir. 

b. Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken kavram gruplarına vurgu yapılır” (Milli Eğitim Bakanlığı 
[MEB], 2018, s. 43). 

 

Veri analizi 

FBÖA tarafından hazırlanan TGA etkinlikleri TGA rubriği kullanılarak değerlendirilmiştir. Tahmin, gözlem 
ve açıklama aşamaları temel alınarak araştırmacı tarafından geliştirilen TGA rubriğinde, bu yönteminin temel 
özelliklerini yansıttığı düşünülen dokuz değerlendirme kriteri ve üç performans düzeyi (sıfır, bir, iki) 
bulunmaktadır. Değerlendirme kriterlerinden dört tanesi tahmin, iki tanesi gözlem ve üç tanesi de açıklama 
kategorisi ile ilişkilidir (bkz. Ek 1).  

BMB dersini aldıktan sonra FBÖA’nın TGA yönteminin temel özelliklerini yansıtan etkinlik geliştirme 
durumu nedir? sorusuna cevap bulabilmek için Tablo 2’de sunulan puanlama rubriği kullanılmıştır. Puanlama 
rubriği, TGA rubriği ile değerlendirme yapıldığında en düşük sıfır, en yüksek 18 puan alınabileceği için 0-18 
puan aralığı üç kategori oluşturacak şekilde oluşturulmuştur. FBÖA’nın kuramsal ve uygulamalı dersler 
sonrasında bireysel olarak hazırladığı TGA etkinliklerinden aldığı puanların ortalaması hesaplanmış ve bu 
ortalama puanın puanlama rubriğinde yer alan karşılığına göre BMB dersini aldıktan sonraki durumları 
belirlenmiştir. Örneğin; Ö21 kodlu FBÖA, kuramsal derslerden sonra 3 puan ve uygulamalı derslerden sonra 
16 puan alarak 9.5 ortalama puan elde etmiş ve Ö21’in BMB dersini aldıktan sonraki durumu “kısmen yeterli 
bilgi” olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 2. Puanlama rubriği 

Durum Puan aralığı 
Yetersiz bilgi 0-6 
Kısmen yeterli bilgi 6-12 
Yeterli bilgi 12-18 

 

BULGULAR  

FBÖA’nın geliştirdikleri TGA etkinliklerinin bu yönteminin temel özelliklerini ne derece yansıttığını 
belirlemeyi amaçlayan bu araştırmadan elde edilen bulgular Tablo 3’de listelenmiştir. Çalışmaya katılan 22 
FBÖA’nın bireysel ortalama puanlarının, puanlama rubriğindeki (bkz. Tablo 2) puan aralıklarına karşılık gelen 
durumları incelendiğinde; BMB dersini aldıktan sonra 13 FBÖA’nın kısmen yeterli bilgiye, 9 FBÖA’nın ise 
yeterli bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile BMB dersini aldıktan sonra bazı FBÖA (Ö1, 
Ö2, Ö4, Ö5, Ö7, Ö8, Ö11, Ö13, Ö14, Ö15, Ö19, Ö20, Ö21) TGA yönteminin temel özelliklerine kısmen uygun 
etkinlikler geliştirirken bazı FBÖA (Ö3, Ö6, Ö9, Ö10, Ö12, Ö16, Ö17, Ö18, Ö22), TGA yönteminin temel 
özelliklerine uygun etkinlikler geliştirmiştir. BMB dersini aldıktan sonra TGA yönteminin temel özelliklerini 
hazırladıkları etkinliklere yansıtmada yetersiz bilgiye sahip FBÖA bulunmamaktadır. 
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Tablo 3. FBÖA’nın TGA yönteminin temel özelliklerini yansıtan etkinlikleri geliştirme durumlarına ilişkin 
bulgular 

FBÖA Kuramsal dersler 
sonrası 

Uygulamalı dersler 
sonrası  

Bireysel ortalama puan Durum 

Ö1 5 12 8.5 Kısmen yeterli bilgi 
Ö2 7 12 9.5 Kısmen yeterli bilgi 
Ö3 10 15 12.5 Yeterli bilgi 
Ö4 8 10 9.0 Kısmen yeterli bilgi 
Ö5 2 14 8.0 Kısmen yeterli bilgi 
Ö6 9 17 13 Yeterli bilgi 
Ö7 9 14 11.5 Kısmen yeterli bilgi 
Ö8 5 14 9.5 Kısmen yeterli bilgi 
Ö9 8 16 12.0 Yeterli bilgi 
Ö10 9 18 13.5 Yeterli bilgi 
Ö11 6 13 9.5 Kısmen yeterli bilgi 
Ö12 7 17 12.0 Yeterli bilgi 
Ö13 8 10 9.0 Kısmen yeterli bilgi 
Ö14 7 15 11.0 Kısmen yeterli bilgi 
Ö15 4 10 7.0 Kısmen yeterli bilgi 
Ö16 8 16 12.0 Yeterli bilgi 
Ö17 9 15 12.0 Yeterli bilgi 
Ö18 7 17 12.0 Yeterli bilgi 
Ö19 7 14 10.5 Kısmen yeterli bilgi 
Ö20 8 14 11.0 Kısmen yeterli bilgi 
Ö21 3 16 9.5 Kısmen yeterli bilgi 
Ö22 8 17 12.5 Yeterli bilgi 

*Ö1-Ö22 kodları çalışmaya katılan FBÖA’nı temsil etmektedir.  

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER  

BMB dersini aldıktan sonra FBÖA’nın TGA yönteminin temel özelliklerini yansıtan etkinlik geliştirme 
durumu nedir? sorusuna cevap aranan bu araştırmadan elde edilen bulgular, TGA yönteminin temel 
özelliklerini hazırladıkları etkinliklere yansıtmada yetersiz bilgiye sahip FBÖA bulunmadığını göstermektedir. 
Bu bakımdan, BMB dersinin FBÖA’na TGA yönteminin temel özelliklerini yansıtan nitelikli etkinlikler 
hazırlama ve böylelikle, ortaokul öğrencilerinin BMB’ni geliştirecek ve çözünme hızına etki eden faktörler 
konusu bakımından daha derin düşünmeye yönlendirecek nitelikte fen öğretimi sunma fırsatı verdiği tespit 
edilmiştir.  

FBÖA’nın hazırladıkları TGA etkinliklerini karşılaştırarak onların gelişim düzeylerini belirlemek bu 
araştırmanın kapsamı dışında olsa da kuramsal ve uygulamalı dersler sonrası olmak üzere iki farklı zaman 
diliminde veri toplanmış olması sebebiyle bu konuya ilişkin bazı çıkarımlar yapmak mümkündür. Örneğin; 
FBÖA’ndan Ö15 kodlu FBÖA hariç Ö1, Ö5, Ö8, Ö15 ve Ö21 kodlu öğretmen adaylarının uygulamalı 
derslerden sonra yüksek düzeyde gelişim göstermesine rağmen (özellikle Ö21 kodlu FBÖA) BMB dersi 
sonunda TGA yönteminin temel özelliklerine kısmen uygun etkinlik geliştirmiş olma sebebinin; kuramsal 
dersler sonrası hazırladıkları TGA etkinlikleri bakımından yetersiz bilgiye sahip olmalarından kaynaklandığı 
söylenebilir. Ö4 ve Ö13 kodlu FBÖA için uygulamalı derslerin, TGA yönteminin temel özelliklerini yansıtan 
etkinlik geliştirme noktasında çok fayda sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca, TGA yönteminin temel 
özelliklerine uygun etkinlikler geliştiren FBÖA’nın tamamının hem kuramsal derslerden hem de uygulamalı 
derslerden faydalanabildiği de yine bu araştırma ile anlaşılmaktadır. 

Özetle, TGA etkinlikleri geliştirmek için uygulamalı derslere katılmak faydalı olmakla birlikte TGA 
yönteminin temel özelliklerine uygun nitelikte etkinlik hazırlama noktasında kuramsal BMB derslerinin 
faydası da yadsınamaz. Ulaşılan bu sonuç bağlamında, TGA araştırmacılarına ve BMB derslerini yürüten alan 
eğitimcilerine kuramsal ve uygulamalı derslerde dengeli bir dağılım sağlamaları önerilmektedir. 

FBÖA’na önceden belirlenmiş kriterlere göre performans sergileme fırsatı sunduğu için bu çalışmanın veri 
toplama aracı olan TGA etkinliklerinin değerlendirilmesinde rubrik tercih edilmiş ancak öğretmen adaylarına 
yönelik ve TGA yönteminin temel özelliklerini içeren bir rubrik bulunamamıştır. Bu bakımdan, bu araştırmada 
geliştirilen TGA rubriğinin ilgili alan yazın ve alan eğitimcileri için faydalı olacağı düşünülmektedir. Örneğin, 
TGA rubriğini kullanarak tahmin, gözlem ve açıklama aşamalarından alınan puanlar temelinde analizler 
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yapılabilir. Ayrıca, FBÖA’nın hazırladıkları TGA etkinlikleri karşılaştırarak onların gelişim düzeyleri 
araştırılabilir. 
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Ek 1. TGA rubriği 

TAHMİN AŞAMASI 
                                                                                      0                                                                1                                                       2 
Çözünme hızına etki eden 
faktörler ile ilgili odak soru 

Bulunmuyor, 
Kazanım ile ilişkisiz 

Kazanım ile ilişkili ancak kısmen 
etkili 

Kazanım ile ilişkili ve etkili 

Çözünme hızına etki eden 
faktörler ile ilgili öğrenci 
tahminlerini almaya yönelik 
sorular ve gerekçeleri 

Bulunmuyor, 
Kazanım ile ilişkisiz 
 

İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden birisi ile ilgili 

İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden iki veya üçü ile 
ilgili 

Öğrenci tahminlerini almaya 
yönelik soruların çözünme hızına 
etki eden faktörler ile ilgili olası 
kavram yanılgıları ile ilişkisi 

Kavram yanılgılarından bağımsız İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden birisi ile ilişkili kavram 
yanılgısı/yanılgıları 

İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden iki veya üçü ile 
ilişkili kavram yanılgıları 

Görsel kullanımı Bulunmuyor, 
Konu ile ilişkisiz 

Konu ile ilişkili ancak kısmen etkili Konu ile ilişkili ve etkili 

GÖZLEM AŞAMASI 
 
Çözünme hızına etki eden 
faktörler ile ilgili çelişki 
oluşturma  

Bulunmuyor, 
Tahmin soruları ile ilişkisiz, 
 

Tahmin sorularından birisi ile ilgili 
çelişki oluşturulmuş 

Tahmin sorularından iki veya 
üçü ile ilgili çelişki oluşturulmuş 

Gözlemlerin kaydı  Bilgi bulunmuyor, 
Tahmin soruları ile ilişkisiz  

Tahmin soruları ile ilgili ancak 
kısmen etkili  

Tahmin soruları ile ilgili ve 
etkili 

AÇIKLAMA AŞAMASI 
 
Çözünme hızına etki eden 
faktörler ile ilgili odak soruya 
ilişkin açıklama 
 

Açıklama bulunmuyor, 
Konu ile ilişkisiz açıklama, 
Kavram yanılgısı içeren açıklama 

İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden birisi ile ilgili doğru 
açıklama 

İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden iki veya üçü ile 
ilgili doğru açıklama 

Çözünme hızına etki eden 
faktörler ile ilgili öğrenci 
açıklamalarını almaya yönelik 
sorular  

Bulunmuyor, 
Kazanım ile ilişkisiz, 
Tahmin aşamasındaki sorular ile 
ilişkisiz 

Kazanım ve tahmin aşamasındaki 
sorulardan birisi ile ilgili 

Kazanım ve tahmin 
aşamasındaki sorulardan iki 
veya üçü ile ilgili 

Öğrenci açıklamalarını almaya 
yönelik soruların çözünme hızına 
etki eden faktörler ile ilgili kavram 
yanılgıları ile ilişkisi 

Kavram yanılgılarından bağımsız İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden birisi ile ilişkili kavram 
yanılgısı/yanılgıları 

İlgili kazanımda yer alan 
faktörlerden iki veya üçü ile 
ilişkili kavram yanılgıları 
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ÖZET 

Bu çalışmada lise öğrencilerinin “sınavsız eğitime” ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Öğrencilerin aslında farkında oldukları ve bizzat deneyimledikleri “sınavsız eğitim” olgusu üzerinde 
düşünmeleri, böylelikle olguya ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olabilmenin amaçlandığı 
bu çalışma, nitel araştırma modellerinden fenomenoloji (olgubilim) ile uyumludur. Araştırmada seçkisiz 
olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya, Eskişehir’de bir 
lisede öğrenim gören toplam 158 dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilere “sınavlar 
olmasaydı eğitim ……… benzerdi; çünkü …….” cümlesini içeren bir form uygulanmış ve algılarını yazmaları 
istenmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve sonuçta öğrencilerin 
“sınavsız eğitim” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar dokuz kategori altında sınıflandırılmıştır. 
Öğrencilerin algıları genel olarak olumlu (sınavların olmamasını destekleyen görüşler) ve olumsuz (sınavsız 
eğitim olmaz şeklindeki görüşler) iki tema altında toplandığında, hem dokuzuncu hem de onuncu sınıfların 
olumlu algılarının; bir renk (yeşil, turuncu vb.) , bir yiyecek (pizza, tatlı vb.), bir duygu / düş / keyifli zaman 
(özgürlük, sevgi vb.), doğa / bir doğa olayı (çiçek, deniz, ay vb.), bir hayvan (kuş, kedi, güvercin) , bir yer / 
mekan (cennet, harikalar diyarı vb.), bir koku (deterjan, tatlı bir yiyecek vb.) , bir kişi / sistem (anne, adalet 
sistemi vb.), bir obje / eşya (oyuncak, tablo vb.) kategorileri altında toplanabileceği belirlenmiştir. Sınavsız 
eğitimin olmayacağını belirten ve bu anlamda olumsuz algılar ortaya koyan öğrencilerin görüşleri 
incelendiğinde ise; karmaşa / karışıklık / disiplinsizlik (dolu otobüs, aşure, vb.); bilgisizlik / gelişimin 
olmaması, karanlık / çıkmaz (cehennem, karanlık, güneşsiz kalmak, bataklık vb.), boşluk / hiçlik (boşluk, içi 
boş bardak vb.) ve işlevsizlik / amaçsızlık (meyvesiz ağaç vb.) kategoriler altında toplanabileceği 
belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu sınavların olmadığı bir eğitim sisteminin çok olumlu olacağını, 
onları stres ve kaygıdan uzak tutacağını düşünür ancak bir yandan da bunun imkânsız olacağını dile getirirken, 
olumsuz görüşlere sahip öğrenciler sınavlar olmadığı zaman öğrencilerin asla ders çalışmayacaklarını, ne 
öğrendiklerinin belli olmayacağını, bu anlamda da gelişimin izlenemeyeceğini dile getirmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Metafor, Sınav, Eğitim, Sınavsız Eğitim, Lise  

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to determine the metaphorical perceptions of high school students about "exam-free 
education". This study, which aims to enable students to think about the "exam-free education" phenomenon 
that they are aware of and have experienced personally, and thus to have an in-depth and detailed understanding 
of the phenomenon, is compatible with phenomenology (phenomenology), one of the qualitative research 
models. The convenient sampling method, one of the non-random sampling methods, was used in the study. 
A total of 158 ninth and tenth grade students studying at a high school in Eskişehir participated in the study. 
Students were told that “without exams, education would be like ………; because ……." A form containing 
the sentence was applied and they were asked to write their perceptions. The data obtained from the students 
were analyzed with the content analysis method and the metaphors developed by the students regarding the 
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concept of "education without examination" were classified under nine categories. When students' perceptions 
are generally gathered under two themes, positive (opinions that support the absence of exams) and negative 
(opinions that there is no education without exams), it is seen that the positive perceptions of both ninth and 
tenth grades; a color (green, orange, etc.), a food (pizza, dessert, etc.), an emotion / dream / pleasant time 
(freedom, love, etc.), nature / a natural event (flower, sea, moon, etc.), It has been determined that it can be 
grouped under the categories of an animal (bird, cat, pigeon), a place / place, a smell, a person / system, an 
object / item (toy, painting, etc.). When the opinions of the students who stated that there would be no education 
without examination and who revealed negative perceptions in this sense, are examined; confusion / confusion 
/ lack of discipline (full bus, ashura, etc.); It has been determined that ignorance / lack of development, darkness 
/ dead end (hell, darkness, being without sun, swamp, etc.), emptiness / nothingness (empty, empty glass, etc.) 
and dysfunction / aimlessness (fruitless tree, etc.) can be grouped under categories. The majority of the students 
think that an education system without exams will be very positive and will keep them away from stress and 
anxiety, but on the other hand, they say that this will be impossible, while students with negative opinions will 
never study when there are no exams, it will not be clear what they have learned, and in this sense, the 
development will be improved. They stated that they could not be followed. 

Keywords: Metaphor, Exam, Education, Education without Exam, High School 

 

GİRİŞ 

Türkçe’de sıklıkla kullanılan ve Fransızca kökenli olan metafor kavramı, “mecaz” olarak da bilinmektedir 
(TDK, 2022). Demir ve Karakaş Yıldırım (2019), güncel Türkçe sözlüklerde ve terim sözlüklerinde “metafor” 
ve “metaforik” terimlerinin; “iğretileme”, “istiare”, “mecaz”, “kinaye”, “telmih” gibi mecaz ve mecazın 
türevleriyle açıklandığını ve bir sanat terimi olarak tanımlandığını belirtmektedirler. Arslan ve Bayrakçı 
(2006), metaforu “bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel 
haritalama ve modelleme mekanizması olarak” olarak tanımlamaktadırlar. Metafor, bir olguyu ya da fenomeni, 
başka bir olgu ya da fenomene göre anlamak ve deneyimlemektir (Lakoff ve Johnson, 2005). Metaforlar, 
kişinin soyut bir kavramı anlama ve açıklamada kullanabileceği zihinsel bir araç olarak ifade edilebileceğinden 
(Saban, Koçbeker ve Saban, 2006), metaforlardan aslında insanların dünyayı nasıl algıladığına, nasıl 
anlamlandırdıklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi de mümkün olmaktadır (Morgan, 1997).   

Metafor kavramı ve metaforlarla ilgili çalışmalar, son yıllarda oldukça yaygınlaşan, yalnızca sanat ve 
edebiyatta değil, eğitim, yönetim, pazarlama, sağlık gibi birçok alanda örneğine rastlanabilecek çalışmalardır. 
Özellikle eğitim alanında yapılan çalışmalar ve üzerinde çalışılan olgular incelendiğinde; okul (Saban, 2008; 
Özdemir, 2012), ideal okul (Aydoğdu, 2008), eğitim programı (Özdemir, 2021), öğretmen (Yılmaz, Göçen ve 
Yılmaz, 2013; Cerit, 2008), üniversite, (Fırat ve Yurdakul, 2012; Demirtaş ve Çoban, 2014), fakülte (Demirtaş 
ve Çoban, 2014), üniversite hocası (Tortop, 2013), okul müdürü (Akan, Yalçın ve Yıldırım. 2014), sınav 
(Koçak, Gül, Gül ve Bökeoğlu, 2017), bilim insanı (Camcı-Erdoğan, 2013), uzaktan eğitim (Atik, 2020), 
coğrafya (Aydın, 2010)  vb. birçok olgunun incelendiği görülebilir. Öyle ki bu çalışmalarda; eğitimin tüm 
paydaşlarının, bileşenlerinin, derslerin, eğitim ile kazandırılmak istenen becerilerin, değerlerin vb. nerdeyse 
tümümün yer aldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır.  

Eğitimin ayrılmaz bir parçası ve kontrol mekanizması işlevi gören ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, 
özellikle de klasik ölçme ve değerlendirme uygulamaları kapsamında, sınavlar çok sık kullanılmaktadır.  
Öğrenci başarısının belirlenmesi, geçti-kaldı ya da başarılı-başarısız kararlarının verilmesi, genellikle bu 
sınavlar temel alınarak gerçekleştirilen değerlendirmelerdir. Ayrıca sınavlar yalnızca sınıf içi 
değerlendirmelere hizmet etmemekte, ayrıca seçme, yerleştirme gibi amaçlar için daha büyük ölçekli (ulusal 
ya da uluslararası) olarak da kullanılmaktadır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmesi ile birlikte, 
klasik uygulamaların bir uzantısı olarak düşünülebilecek sınavların tek başına kullanımı ve “sonuç 
değerlendirme” yerine, süreci de dikkate alan,  sınav dışı uygulamalar da sıklıkla kullanılıyor olsa da yine de 
özellikle Türk Eğitim Sisteminde sınavlar yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu durum öğrencilerin hem 
sınavlara hem de geçmişe oranla sınavsız ölçme ve değerlendirme uygulamalarına daha aşina olmalarına yol 
açmıştır. Ancak sınavlar ve dolayısıyla öğrencilerin bir sınanma durumu ile karşı karşıya kalması her koşulda 
kaygı yaratıcı bulunmakta ve tercih edilmemektedir. Sınav kaygısı sıkça yaşanan ve akademik başarıyı, 
öğrencinin duygu durumunu, sosyal yaşamını olumsuz etkileyen bir faktördür (Gençdoğan, 2006).  Bu nedenle 
sınav olgusu dolaylı olarak öğrencilerin hem duyuşsal hem bilişsel durumuna zarar verebilmektedir. 
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Alanyazında yer alan çalışmalar incelendiğinde sınav kavramına odaklanıldığı görülmektedir (Güler ve Çakır, 
2013; Güneş, Güneş, Demir ve Balaban, 2015; Oksal, Durmaz ve Akın, 2016; Ulusoy, 2020). Bir olgunun 
yarattığı etkinin ve sebep olduğu algının belirlenmesinin bir yolu da o olgunun ortadan kalkması durumuna 
ilişkin algıyı ortaya koymaktır. Özellikle bu çalışmada öğrencilerin sınavsız bir eğitim sisteminin nasıl 
olacağına ilişkin algılarının, belirlenmesi ve aslında onların zihinsel süreçleri, deneyimleri ve kendi 
dünyalarında nasıl karşılık bulduğunun anlaşılmasını sağlayacağından, önemli ve gerekli bulunmuştur.  Bu 
doğrultusunda bu çalışmada bir lisede öğrenim gören dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinden çalışmaya 
katılmayı kabul eden bir grubun, sınavsız bir eğitim sisteminin nasıl olacağına ilişkin metaforik algılarının 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, örneklem ve verilerin analizi başlıklarına yer verilmiştir.  

 

Araştırma Modeli  

Lise öğrencilerinin “sınavsız eğitim” kavramına yönelik metaforlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, nitel 
araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) ile uyumludur. Fenomenoloji, “farkında olunan ancak 
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmayı amaçlar ve aslında insanlara çok 
da yabancı olmayan, aynı zamanda da tam anlamı kavranamamış olguları araştırmayı konu edinen çalışmalar 
için uygun bir zemin oluşturur” (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Patton (2014) fenomenolojiyi, “İnsanların olguları 
nasıl algıladıkları, nasıl betimledikleri, hakkında ne hissettikleri, nasıl yargıladıkları, nasıl anımsadıkları, nasıl 
anlamlandırdıkları ve diğerleri ile onun hakkında nasıl konuştuklarına odaklanır” şeklinde açıklar ve olguyu 
doğrudan deneyimleyen, bizzat yaşantısı olan bireylere ulaşmak gerektiğini belirtir.  

 

Örneklem  

Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmada, Eskişehir’de bir lisede öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 158 dokuzuncu 
ve onuncu sınıf öğrencisi yer almıştır.   

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Bu çalışmada öğrencilere “sınavlar olmasaydı eğitim ……… benzerdi; çünkü …….” cümlesinin içeren bir 
form uygulanmış ve algılarını yazmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında toplam 158 dokuzuncu ve onuncu 
sınıf öğrencisinden toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Nitel verileri analiz etmenin betimsel 
analiz ve içerik analizi olmak üzere iki yolu bulunmaktadır. Betimsel analizde genel olarak özetlenen veriler, 
içerik analizinde daha derinlemesine incelenir ve betimsel analizde fark edilemeyen kavram ve temalara 
ulaşılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

İçerik analizi sonucunda öğrencilerin “sınavsız eğitim” kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforlar genel olarak 
olumlu ve olumsuz iki tema altında toplanmıştır. Burada olumlu görüşlerden kastedilen “sınavların olmamasını 
destekleyen görüşler” iken, olumsuz görüşlerden kastedilen ise “sınavsız eğitim olmaz” şeklindeki görüşlerdir.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde önce dokuzuncu sınıfların, ardından ise onuncu sınıfların, olumlu ve olumsuz metaforik algıları 
sırasıyla sunulmuştur.  

Tablo 1’de dokuzuncu sınıf öğrencilerinin sınavların olmadığı bir eğitim sistemini olumlu bulmaları ile ilişkili 
metaforik algıları sunulmuştur.  
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Tablo 1. Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Sınavların Olmadığı Bir Eğitim Sistemini Olumlu Bulmaları ile 
İlişkili Metaforik Algıları 

Kategori Metaforlar 

1. Renk 

Yeşil İçimize ışık tutar, doğadaki ferahlık gibi.   
Turuncu Canlı renk, biz de canlanırız.  

Mavi 
Huzurdur.  Hayatın birkaç dakikaya bağlı olmadığı bir hayat huzurdur. 
iç açıcıdır.  

Pembe İç açıcı olurdu. 

Beyaz 

Önümüzde hiç engel olmazdı.  
Telaşsız,  stressiz, rahat ve sakin olurdu.  
Rahat, gergin olmayan, özgür, stressiz.  
Açık, sade ve göz yormaz. 
olay olurdu.  
Samimi, yanılgısız, korkusuz.  

2. Yiyecek 

Pizza Mükemmeldir. 
Çilekli süt Çok güzeldir. 
Kebap İç organlara güzellik katar. 
Tatlı Çok güzeldir. 

3. Duygu / Düş / 
Keyifli zaman 

Özgürlük  
Hayatın ve zamanın sana kalır.  
Yılların emekleri o süreye bağlanmaz. 

Sevgi Stressiz ve kaygıdan uzak 

Rüya  
Çok güzeldir. 
Gerçek olamayacak kadar güzeldir.  

Tatil  Huzurludur.   

4. Doğa / Doğa Olayı 

Çiçek Duru, sakin ve huzurludur. 
Deniz Uçsuz bucaksız, sakin, rahatlatıcı, huzur vericidir.  

Gökyüzü 
Mavisi çok güzel ve dinlendiricidir.  
Özgür ve güzeldir.  

Ay 
Karanlıkta parlayan tek şey odur. 
Geceleri izleyerek yarını düşünmeden uyuyabiliriz.  

Gökkuşağı  
Günümüzü güzelleştirir. 
Sürekli farklı şeyler öğrenip, kendimize farklı renkler katmak keyifli olur. 
İnsanların yeteneklerinin farklı farklı renklere benzemesi gibidir.  

Güneş / Güneşli 
Hava 

Daima aydınlık olur. 
İnsanı sıkan, bunaltan bir hayattan kurtulup rahat bir hayata geçiş gibidir.  

Soğuk su Ferahlatıcıdır.  

5. Hayvan  
Kuş sesi  Huzurlu ve güvende hissettirir.  
Kuş  Özgür ve rahat hissettirir. 
Kedi Severken mutluluk ve huzur hissettirir.  

 

Tablo 1. –Devam  

Kategori  Metaforlar 

6. Yer / Mekan  

Cennet 

Mutlu ve huzurlu hissettirir. 
Güzel ve stressizdir.  
Kaygısızdır.  
Korku yoktur.  
Rahatlıktır.  
Hiçbir kötülüğün olmadığı yerdir.  
Herkes özgürdür.  
Her şey daha rahat, güzel ve kolaydır. 
İnsanları bunaltmadan, gençliğini harcamadan, mutlu ve huzurlu olmamızı sağlar.  
Herkesin ulaşmak istediği yerdir.  

Yüzme havuzu Stressiz ve mutlu hissettirir. 
Okyanus Yüzme veya yüzmemek sana bağlıdır. Rahatlatıcı ve berraktır. 

Düz yol 
Engel yoktur.  
Hedeflere kolay ulaşılır.  

Dünya 
 

Hayat vardır ve hayat çok güzeldir. 

Harikalar diyarı Bizim gibi çocuklar asla ulaşamaz. 

İsveç’te yaşamak  
Güvenli, huzurlu, ekonomik ve sıkıntısız.  
 

7. Koku 
Deterjan  Temizdir. 
Tatlı bir yiyecek  Heyecanlandırır. 

8. Kişi / Sistem 

Annemin 
düşünceleri   

Birçok şeyin sınavla ölçülemediğini düşünür. 

Adaletin sağlandığı 
bir sistem  

Herkesin farklı şeylere yeteneği vardır. 

9. Obje / Eşya Oyuncak Eğlencelidir. 
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Tablo 1 incelendiğinde; dokuzuncu sınıf öğrencilerinin olumlu algılarının; “renk (yeşil, turuncu, mavi, pembe, 
beyaz)” , “yiyecek (pizza, tatlı, çilekli süt vb.)”, “duygu / düş / keyifli zaman (özgürlük, sevgi, tatil, rüya vb.)”, 
“doğa / doğa olayı (çiçek, deniz, ay, güneş, gökkuşağı vb.)”, “hayvan (kuş, kedi vb.) ,  “yer / mekan (cennet, 
düz yol, yüzme havuzu, harikalar diyarı vb.),  “koku (deterjan, tatlı bir yiyecek vb.),  kişi / sistem (anne, adalet 
sistemi vb.), obje / eşya (oyuncak vb.) kategorileri altında toplanabileceği belirlenmiştir.  

Öğrencilerin algıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sınavsız eğitimi destekleyen, olumlu bulan 
metaforlarıın ağırlıkta olduğu ve güzel renkler, yiyecekler, ortamlar ve en çok da huzur, sakinlik, stressizlik, 
rahatlık, kaygısızlık gibi duygularla ilişkilendirilerek açıklandığı görülmektedir. Öğrencilerin en sık ifade 
ettikleri metafor ise “cennet”tir 

Tablo 2’de onuncu sınıf öğrencilerinin sınavların olmadığı bir eğitim sistemini olumlu bulmaları ile ilişkili 
metaforik algıları sunulmuştur. Tablo 2 incelendiğinde; onuncu sınıf öğrencilerinin olumlu algılarının da 
dokuzuncu sınıf öğrencileri için belirlenen kategoriler ile uyumlu olduğu ve aynı kategorilere yerleştirilebildiği 
görülmektedir. Bu doğrultuda; “renk (yeşil, mavi, sarı, pembe vb.)” , “yiyecek (çikolata, baklava, yemek, enerji 
içeceği vb.)” , “duygu / düş / keyifli zaman (huzur, rahatlık, özgürlük, sevgi, ütopya, rüya vb.)”, “doğa / doğa 
olayı (orman, gökyüzü, bahar, gökkuşağı, deniz, doğa, çiçek, bulut, boşluk, aydınlık vb.)”, “hayvan (kedi, 
beyaz güvercin, kelebek vb.) ,  “yer / mekan (cennet, ev, çiçek bahçesi vb.),  “koku (çiçek vb.),  kişi / sistem 
(arkadaş vb.), obje / eşya (tablo, yatak, terazi, renkli bir resim vb.) kategorileri altında toplanabileceği 
belirlenmiştir.  

 

Tablo 2. Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Sınavların Olmadığı Bir Eğitim Sistemini Olumlu Bulmaları ile İlişkili 
Metaforik Algıları 

Kategori  Metaforlar 

1. Renk 

Yeşil  Açık bir renktir ve güzeldir. 

Mavi  
Stresten uzak tutar ve huzur verir.  
Açık bir renktir ve güzeldir. 

Sarı  Arada bir renk, bazen iyi, bazen kötü.  
Pembe Açık ve güzel bir renk.  

2. Yiyecek  

Çikolata Mutluluk verir.  
Baklava Hem tatlı hem güzel. 
Yemek Güvende ve mutlu hissettirir.  
Enerji içeceği Daha hızlı, enerjik ve hayattan daha çok zevk alma.  

3. Duygu / Düş / Keyifli 
zaman 

Huzur 
Stres yoktur. 
Sevdiğin insanın omuzuna yaslanmaya benzer. Rahatlık ve huzur hissettirir.  

Rahatlık  her şey daha stressidir.  

Sevgi 
Hiçbir şeyden korkmadan, gelecek kaygısı yaşamadan çalışmak daha 
verimli olur.   

Rüya  Hiçbir zaman gerçekleşmez.  
Ütopya Olabilmesi imkansızdır.  

Özgürlük 
Zorla değil, isteyen gelirdi.  
Rahat olunur.  
Köşeye sıkıştırılmış gibi hissetmezdik.  

4. Doğa / Doğa Olayı 

Orman Huzurludur ve nefes aldırır.  
Gökyüzü Huzur dolu ve sakindir.  
Bahar Huzurlu ve özgür hissettirir.  
Gökkuşağı Mutlu ve huzurlu hissettirir. 
Işık  Daha rahat görebilmeyi sağlar. 
Deniz İnsanın gitmekten hiçbir zaman sıkılmayacağı bir yer.  

Doğa 
Stressiz ve huzurludur.  
İyi hissettirir.  

Güneş / Güneş ışığı  
Çok güzeldir.  
Güven verir ve aydınlatır. 
Karanlığı aydınlatır.  
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Tablo 2.-Devam  

Kategori  Metaforlar 

4. Doğa / Doğa Olayı 

Çiçek  Çok güzeldir.  
Beyaz bulut Sakin, rahat, sessiz olur.  
Boşluk Hiçbir zaman korku, telaş, kaygı olmaz.  
Aydınlık Stressiz, kaygısız, huzurlu. 

5. Hayvan  

Kedi Çok güzeldir.  
Beyaz ayıcık Stressiz ve rahat hissettirir. 
Beyaz güvercin Özgürlüğü temsil eder.  
Kelebek Daha mutlu, cıvıl cıvıl ve özgür hissettirir.  

6. Yer / Mekan 

Bahçe, Gül bahçesi,  
Çiçek bahçesi 

Aydınlık, ferah ve kaygısız bir alandır.  
Huzur verir.  
Huzur doludur.  

Cennet 

Stres yok, üzüntü yok.  
Stressiz, güzel, dengeli bir durum. 
Rahat, mutlu, sevindirici.  
Her şey çok güzel olur.  
Huzurludur.  
Rahat, huzurlu, stressiz. 
Huzurlu ve kaygısız.  

Ev  
Başkalarının evindeki karmaşadansa kendi evim rahattır. 
Rahat ve huzurludur.  
Rahat hissedersin. 

7. Koku Çiçek kokusu Çiçek kokusuna benzer. İnsanı ferahlatır. Sınav gibi strese sokmaz. 

8. Kişi / Sistem Arkadaş 
Mutlu olurum ve sıkıntım gider.  
Yanlarında stressiz olurum ve eğlenirim.  

9. Obje / Eşya 

Tablo 
Görünen farklı, ressamın çizerken hissettikleri farklı, anlatılmak istenen 
daha da farklı.  

Yatak Rahat ve huzurludur.  

Renkli bir resim 
Güzellikler gölgelenmez.  
Her bakan mutlu olur.  

Terazi Hiç kimse kıyaslanmaz, yargılanmaz ve eşitlik olur. 

 

Öğrencilerin algıları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, dokuzuncu sınıflarda olduğu gibi, sınavsız eğitimi 
destekleyen, olumlu bulan metaforlarıın ağırlıkta olduğu ve güzel renkler, yiyecekler, ortamlar ve en çok da 
huzur, sakinlik, stressizlik, rahatlık, kaygısızlık gibi duygularla ilişkilendirilerek açıklandığı görülmektedir.  

Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin olumsuz görüşleri ise;  “Karmaşa / Karışıklık / Disiplinsizlik”, 
“Bilgisizlik / Gelişimin olmaması”, “Karanlık / Çıkmaz”, “Boşluk / Hiçlik” ve “İşlevsizlik / Amaçsızlık” 
kategorileri altında toplanmıştır.  

Tablo 3’de dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin sınavların olmadığı bir eğitim sistemini olumlu bulmaları 
ile ilişkili metaforik algıları birlikte sunulmaktadır.  
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Tablo 3.  Öğrencilerin Sınavların Olmadığı Bir Eğitim Sistemini Olumsuz Bulmaları ile İlişkili Metaforik 
Algıları  

Kategori  Metaforlar  

Karmaşa / Karışıklık 
/ Disiplinsizlik  

Dolu otobüse benzer; karmaşa olur.  
Disiplinsizliğe benzer; disiplinli olmayı engeller.  
Aşureye benzer. Birbiri ile alakasız dallardaki insanlar birlikte eğitim alır ve iş hayatında atılır. Bu da saçma bir 
karışım olur.  
Siyaha benzer. Hiçbir şey belli olmaz. Hangi alanda iyi olduğumuzu öğrenemeyiz.  

Bilgisizlik / 
Gelişimin olmaması  

Gelişimin olmadığı bir dünyaya benzer. Bilgi olmadan gelişim olmaz. Bilginin seviyesi de sınavla belirlenir.  

Karanlık / Çıkmaz 

Cehenneme benzer, herkes yanar. 
Güneşsiz kalmaya benzer. Güneşsiz hava soğuk ve kötü olur. Sınavlar olmazsa eşit bir eğitim sağlanamaz.  
Bataklığa benzer. İnsanlar kendilerini ve bilgilerini denemeden bir yere girerse o yolda kendisinin farkına 
varamadığı için batar, yok olur, içine gömülür.  
Siyah renge benzer. Sınav olmadan başarı ölçülemez. Yani belirsizdir.  
Siyaha benzer. Öğrencilerin hangi konularda eksik olduğu anlaşılamaz ve sınav stresi tadılamaz.  
Siyaha benzer. Karanlıkta kayboluruz.  
Griye benzer. Sınavlar derslere çalışmayı sağlar. 
Geceye benzer. Karanlıktır.  

Boşluk / Hiçlik  

Akıp giden suya benzer. Su akar ama sınavla akan suyu tutabilirsin. 
İçi boş bardağa benzer. Boş bardak işe yaramaz.  
Boş bir bardağa benzer. İşlevi kalmaz.  
Boşluğa benzer. Sınav olmadan öğrenilenler pekişmez ve boşa gider.  

İşlevsizlik / 
Amaçsızlık  

Meyvesiz ağaca benzer. Sınavlar olmayınca kimsenin bir şey öğrenmeye ve çalışmaya ihtiyacı olmadığı 
düşünülür.  
Meyvesiz ağaca benzer. Herhangi bir amacı olmaz.  
Kokusuz parfüme benzer. Koku olmadıktan sonra parfüm hiçbir işe yaramaz.  
Yıldızlara benzer. Çok güzel görünürler ama ulaşıldıktan sonra bir işe yaramazlar. Sadece görüntü olarak 
güzeldir.  
Salah’ın olmadığı Liverpool’a benzer. Salah’sız Liverpool olmaz.  
Soğuk bir esintiye benzer. İlk başta serinlersin. Ama bir süre sonra üşümeye, sonra da donmaya başlarsın. Şu 
anda sınavlar çok fazla ama hiç yapılmasa da öğrenciler hiç ders çalışmaz.  
Kırık bir yatağa benzer. Yatarak geçilir ama iyi hissetmeyiz çünkü insanlar hak ettikleri yerlere göre 
sınıflanamaz.  

 

Tablo 3 incelendiğinde, olumsuz görüşleri “Karmaşa / Karışıklık / Disiplinsizlik”, “Bilgisizlik / Gelişimin 
olmaması”, “Karanlık / Çıkmaz”, “Boşluk / Hiçlik” ve “İşlevsizlik / Amaçsızlık” kategorileri altında 
toplandığı;  öğrencilerin sınavlar olmadığı zaman öğrencilerin asla ders çalışmayacaklarını, ne öğrendiklerinin 
belli olmayacağını, bu anlamda da gelişimin izlenemeyeceğini, eğitimin işlevsiz hale geleceğini vb. belirten 
algılar ifade etmişlerdir.   

 

SONUÇ 

Metaforlar bireylerin kendi dünyalarını anlama, açıklama, yapılandırma, soyut bazı kavramları, başka bir olgu 
ya da kavram aracılığıyla ifade etme gibi amaçlara hizmet etmekte ve bu anlamda da aslında kişinim zihninde 
bazı olgu ya da kavramların nasıl haritalandığına dair ipuçları elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu 
nedenle de metaforlarla çalışmak birçok alanda anlamlı ve önemli bulunmakta ve eğitim de dahil çok farklı 
alanlarda özellikle son yıllarda yaygınlaştığı görülmektedir. Söz konusu eğitim olduğunda, yukarıda da 
değinildiği üzere, pek çok olgunun öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler vb. gruplar açısından nasıl 
anlamlandırıldığının incelendiği görülebilmektedir.  

Neredeyse formal eğitim ortamlarının yapılandırıldığı ilk günlerden bugünlere değin sınav ve sınanma 
durumlarının öğrencilerinin yüzleştiği ve çok da tercih etmedikleri durumlar olduğunu ifade etmek yanlış 
olmayacaktır. Öğrenciler öğrenim hayatları boyunca defalarca kez bu durumla yüzleşmişler, dolayısıyla da her 
tür, format ve çeşidi hakkında deneyimlere sahip olmuşlardır. Sınav konusunu ele alan neredeyse tüm 
çalışmalarda, sınavın istenen ve tercih edilen bir uygulama olmasına yönelik sonuçların çok sınırlı sayıda 
olduğu söylenebilir. Eğitim öğretim süreçlerinin neredeyse ayrılmaz bir parçası olan sınavlar her öğrencinin 
öğrenim hayatında önemli yer tutan, kimi zaman travmatik bazı etkilere dahi yol açtığı gözlenen 
uygulamalardır. Bu denli önemli oluşu, sınavlarla ilgili çalışmaların sıklıkla yapılmasının da bir gerekçesi 
olabilmektedir. Bu çalışmada da öğrencilerin sınavlara ilişkin metaforik algıları hakkında bilgi edinilmeye 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 844 
 

çalışılmış ve genel olarak sınavların olumsuz olgu ve olaylarla metaforlaştırıldığı, öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun eğitimde sınavların olmadığı durumu tercih ettiği belirlenmiştir.  
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ÖZET  

Bu araştırmada, Madde Tepki Kuramı 3 parametreli lojistik modeli temel alınarak üretilen verilerde, denk 
gruplardan ortak madde deseni ile yapılan test eşitlemede, farklı değişen madde fonksiyonu (DMF) oranlarında 
grup değişmezliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada belirlenen koşulları yansıtan yapay veriler 
üretilerek bu verilerde grup değişmezliği incelenmiştir, bu nedenle bir simülasyon çalışmasıdır. Grup 
değişmezliğini inceleyebilmek için “denk gruplarda ortak madde/test deseni” kullanılmış ve bu desene uygun 
olacak şekilde ortak maddelere sahip iki test formuna ait veriler simülatif olarak oluşturulmuştur. Testler iki 
kategorili puanlanan, 10 maddesi ortak olacak şekilde 40 maddelik formlar olarak simüle edilmiştir. Örneklem 
büyüklüğü 1000 olarak sabitlenip, DMF gösteren madde oranı %20, %30, %40 ve %60 olacak şekilde 
manipüle edilmiştir. Dolayısıyla ortak maddelerden 2’si, 3’ü, 4’ü ve 5’i DMF gösterecek şekilde farklı koşullar 
oluşturulmuştur. Verilerin üretilmesinde Madde Tepki Kuramı 3 Parametreli Lojistik Model temel alınmış, b 
parametresi -3 ile +3 arasında, a parametresi 0.65 ile 1.70 arasında, c parametresi 0.10 ile 0.30 arasında olacak 
şekilde sınırlandırılmıştır. Belirlenen koşullarda veriler R programında 100 tekrar ile üretilmiştir. Eşitleme 
sürecinde madde kalibrasyonu her iki form için eş zamanlı yapılmıştır. ortalama sigma yöntemi ile iki formun 
parametreleri tek bir ölçeğe yerleştirilmiştir. Eşitlemede ise MTK gerçek puan eşitleme yöntemi kullanılmıştır. 
Test eşitlemede grup değişmezliğini değerlendirmek için RMSD(x) (Root Mean Square Difference), REMSD 
(Root Expected Mean Square Difference), RESDk (Expected Squared Difference) ve RSDk (Root Squared 
Difference) indisleri kullanılmıştır. Farklı koşullarda grup değişmezliği indisleri hesaplandıktan sonra koşullar 
arasında manidar fark olup olmadığı varyans analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda DMF gösteren madde 
oranı arttıkça grup değişmezliği indislerinin farklılaştığı sonucuna varılmıştır. X 

Anahtar Kelimeler: Test eşitleme, DMF, Değişen Madde Fonksiyonu, Grup değişmezliği, Madde Tepki 
Kuramı. 

 

ABSTRACT  

In this study, it was aimed to examine the group invariance at different varying item function (DMF) ratios in 
the test equating made with the common item pattern from the equivalent groups in the data produced on the 
basis of the 3-parameter logistic model of Item Response Theory. By producing artificial data reflecting the 
conditions determined in the research, group invariance was examined in these data, therefore it is a simulation 
study. In order to examine group invariance, “common item/test design in equivalent groups” was used and 
data of two test forms with common items were created simulatively in accordance with this design. The tests 
were simulated as 40-item forms with 10 items in common, scored in two categories. The sample size was 
fixed at 1000 and the rate of items showing DIF was manipulated to be 20%, 30%, 40% and 60%. Therefore, 
different conditions were created so that 2, 3, 4 and 5 of the common items show DIF. In the production of the 
data, the Item Response Theory 3-Parameter Logistic Model is based, and the b parameter is between -3 and 
+3, the a parameter is between 0.65 and 1.70, and the c parameter is between 0.10 and 0.30. The data were 
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produced with 100 repetitions in the R program under the specified conditions. In the equating process, item 
calibration was performed simultaneously for both forms. The parameters of the two forms were placed on a 
single scale with the mean sigma method. In equating, the ITC real score equating method was used. RMSD(x) 
(Root Mean Square Difference), REMSD (Root Expected Mean Square Difference), RESDk (Expected 
Squared Difference) and RSDk (Root Squared Difference) indices were used to evaluate group invariance in 
test equating. After calculating the group invariance indices under different conditions, it was examined by 
analysis of variance whether there was a significant difference between the conditions. As a result of the 
analysis, it was concluded that the group invariance indices differed as the ratio of items showing DIF 
increased. 

Keywords: Test equating, DIF, Changing Item Function, Group invariance, Item Response Theory. 

 

GİRİŞ 

Özellikler geniş ölçekli testlerden elde edilen puanlar bireyler hakkında önemli kararlar vermek için 
kullanılmaktadır. Belirli bir amaçla ve farklı periyotlarda yapılan sınavların uygulama koşulları, madde 
güçlüğü gibi faktörler nedeniyle uygulama yapılan gruplar arasında yanlılık oluşturması karşılaşılabilen 
önemli problemlerden biridir. Uygulanan test formları aynı amaca hizmet etse de sonuçlarının karşılaştırılabilir 
olması için formların eşitlenmesi gerekir. Test eşitleme, bir testin farklı formlarından (örneğin ALES ilkbahar 
dönemi ve ALES sonbahar dönemi sınavları) elde edilen puanların karşılaştırılabilmesini ve birbiri yerine 
kullanılabilmesini sağlayan puanları dönüştürme sürecidir (Dorans ve Holland, 2000; Kolen ve Brennan, 
2004). Eşitleme işleminin minimum hata ile yapılması puanların karşılaştırılabilirliğini artıracaktır. 

Eşitleme işlemi sonucunda, iki farklı formu alan iki farklı kişi arasındaki eşitlenmiş puanlar arasındaki farkın 
yalnızca bireylerin başarı, yetenek gibi ölçülen özellik düzeyinden kaynaklanıyor olması beklenir. Böylece 
eşitleme işleminin başarı ile gerçekleştiği ifade edilebilir. Eşitleme işleminin başarıyla gerçekleştiğini 
söyleyebilme için sağlanması gereken bazı durumlar vardır ve bunlardan biri grup değişmezliğidir (Dorans ve 
Holland, 2000; Kolen ve Brennan, 2004). Eşitleme işleminde grup değişmezliği, farklı form ve ölçeklerden 
elde edilen puanları eşitlemede kullanılan eşitleme fonksiyonunun alt gruplardan bağımsız olmasıdır (Angoff, 
1971; Dorans ve Holland, 2000). Bu koşul sağlandığında farklı formlardan elde edilen puanlar birbiri yerine 
kullanılabilir hale gelecektir (Kolen, 2004). Grup değişmezliği sağlanmadığında test farklı gruplar için 
karşılaştırılabilir olmaktan çıkar ve yanlılığı beraberinde getirir (Dorans, 2008; Huggins ve Penfield, 2012). 
Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda test eşitleme sürecinde grup değişmezliğinin sağlanmasının 
önemli bir adım olduğu görülmektedir. 

Grup değişmezliği, farklı formlardan elde edilen puanların tek bir ölçekte adil ve tek bir denklemle 
dönüştürülebilir olmasıdır. Adil olması bir grup lehine ya da aleyhine sonuç doğurmamasını dolayısıyla 
yanlılığa temas etmektedir. Bir testin farklı formlarının tek bir ölçek üzerinde karşılaştırılabilir hale getirilmesi 
testin birimleri yani formlarda yer alan sorular tarafından da etkilenmektedir. Formlarda yer alan maddelerin 
psikometrik özellikleri, yanlılık içermemesi gibi faktörler eşitleme dolayısıyla grup değişmezliği durumlarını 
da etkilemektedir. 

Başarılı bir eşitleme için testlerin aynı amaca hizmet emesi, formlarda yer alan maddelerin aynı özelliği aynı 
şekilde ölçebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle test eşitleme sürecine başlamadan önce maddeler için Değişen 
Madde Fonksiyonu (DMF) incelemesi yapılmalıdır. 

Değişen Madde Fonksiyonu, bir maddenin doğru cevaplanma olasılığı alt gruplar için aynı olmamasıdır 
(Camilli ve Shepard, 1994; Lim ve Drasgow, 1990; Shepard, Camilli ve Williams, 1985; Zumbo, 1999). Buna 
göre DMF, testte yer alan bir maddenin bir alt grubun lehine olacak şekilde çalışmasıdır. Örneğin bir testte yer 
alan bir sorunun doğru yanıtlanma oranının cinsiyete göre farklılık göstermesi ve bir grup için daha kolay, 
dana çözülebilir olmasıdır. Burada ölçülen özellik dışında bir faktörün (bir alt grup oluşturan özelliğin) 
maddenin yanıtlanma oranını, olasılığını, eğrisini etkilemesidir. DMF analizinde aynı yetenek düzeyinde olan 
grubun, farklı alt gruplarında maddede sergilenen performansları karşılaştırılarak incelenir. Avantajlı olduğu 
düşünülen grup referans grup, dezavantajlı olduğu düşünülen grup ise odak grup olarak adlandırılır (de Ayala, 
2009). 
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Söz konusu test eşitleme olduğunda DMF gösteren maddelerin eşitlenen testlerin hangisinde olduğu, ne oranda 
olduğu, her iki formda da olup olmadığı gibi faktörlerin eşitleme hatasını ve grup değişmezliğini etkileyeceği 
düşünülmektedir. Çünkü halihazırda bireylerin aynı amaçla kullanılan farklı formları, farklı zaman ve 
ortamlarda alıyor olması bir yanlılığa sebep olabilecekken bu formlarda belirli bir grup için yanlılık oluşturan 
madde olması ekstra bir yanlılığa yol açacaktır. Bu durumlar doğrultusunda, bu araştırmada test eşitleme 
sürecinde farklı DMF gösteren madde oranlarında grup değişmezliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda Madde Tepki Kuramı 3 parametreli lojistik modeli temel alınarak üretilen simülatif verilerde, 
denk gruplarda ortak madde deseni kullanılarak yapılan test eşitlemede DMF gösteren ortak madde oranı ve 
DMF gösteren maddelerin tek formda ve her iki formda da olması durumu manipüle edilerek grup değişmezliği 
karşılaştırılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada belirlenen koşulları yansıtan yapay veriler üretilerek bu verilerde grup değişmezliği incelenmiştir, 
bu nedenle bir simülasyon çalışmasıdır.  

 

Verilerin Üretilmesi ve Analizi 

Grup değişmezliğini inceleyebilmek için “denk gruplarda ortak madde/test deseni” kullanılmış ve bu desene 
uygun olacak şekilde ortak maddelere sahip iki test formuna ait veriler simülatif olarak oluşturulmuştur. Testler 
iki kategorili puanlanan, 10 maddesi ortak olacak şekilde 40 maddelik formlar olarak simüle edilmiştir.  

Örneklem büyüklüğü 1000 olarak sabitlenip, DMF gösteren madde oranı %20, %30, %40 ve %60 olacak ve 
DMF gösteren maddelerin yalnızca ortak maddeler olması şeklinde manipüle edilmiştir. Dolayısıyla ortak 
maddelerden 2’si, 3’ü, 4’ü ve 6’sı DMF gösterecek şekilde farklı koşullar oluşturulmuştur. Bu ortak 
maddelerin tek bir formda DMF göstermesi ve her iki formda da DMF göstermesi koşulları oluşturulmuştur. 
Buna göre her iki formda da DMF’li ortak madde koşulunda ve tek bir formda DMF’li ortak madde olması 
koşulunda grup değişmezliği incelenmiştir. 

Verilerin üretilmesinde Madde Tepki Kuramı 3 Parametreli Lojistik Model temel alınmış,  

b parametresi -3 ile +3 arasında,  

a parametresi 0.65 ile 1.70 arasında,  

c parametresi 0.10 ile 0.30 arasında  

olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Belirlenen koşullarda veriler R programında 100 tekrar ile üretilmiştir.  

Madde kalibrasyonu her iki form için eş zamanlı yapılmıştır. Ortalama sigma yöntemi ile iki formun 
parametreleri tek bir ölçeğe yerleştirilmiştir. Eşitlemede ise MTK gerçek puan eşitleme yöntemi kullanılmıştır. 
Test eşitlemede grup değişmezliğini değerlendirmek için REMSD, RESDodak ve RESDReferans değerli 
kullanılmış ve farklı koşullarda grup değişmezliği indisleri hesaplandıktan sonra koşullar arasında manidar 
fark olup olmadığı varyans analizi ile incelenmiştir. 

 

BULGULAR 

Verilerin analizi sonucunda ortak maddelerin her iki formda da DMF göstermesi ve tek bir formda DMF 
göstermesi durumunda grup değişmezliğine ilişkin bulgular elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Her iki formda ve tek bir formda DMF’li madde olması durumunda grup değişmezliği 

 DMF Gösteren 
Ortak Madde 
Oranı 
(%) 

Her İki Formda da DMF’li Ortak Madde 
Varlığında 

Tek Bir Formda DMF’li Ortak Madde 
Varlığında 

 Ort F η 2 Ort F η 2 

REMSD 

20 0.435 

9,105* 0,007 

0,987 

361,309* 0.227 
30 0.463 1,176 

40 0,522 1,496 

60 0,603 1,600 

RESDodak 

20 0,602 

9,221* 0,006 

1,001 

206,129* 0,161 
30 0,575 1,512 

40 0,650 1,801 

60 0,722 1.940 

RESDREferans 

20 0,331 

1,554 0,001 

0,521 

655,2* 0,205 
30 0,362 0,888 

40 0,382 1,222 

60 0.410 1,401 

(* P<0.05) 

Tablo 1 incelendiğinde her iki formda da DMF gösteren madde olduğunda, DMF gösteren madde oranına göre 
grup değişmezliği değerleri arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir. Tüm grup değişmezliği indislerinin 
DMF gösteren ortak madde oranına göre manidar farklılık göstermesi nedeniyle Post-Hoc testi yapılarak hangi 
gruplar arasında manidar fark olduğu incelenmiştir. DMF gösteren madde oranına göre tüm gruplar arasında 
manidar fark olduğu görülmüştür. 

Benzer durum DMF gösteren ortak maddenin tek bir formda olması koşulunda da gözlenmiştir. Her üç grup 
değişmezliği değeri de ortak madde oranına göre manidar fark göstermiştir. Yapılan Post-Hoc testinde tüm 
gruplar arasında manidar fark olduğu görülmüştür. Ayrıca grup değişmezliği değerlerinin ortak maddelerden 
DMF gösteren maddelerin tek bir formda olması durumunda ve DMF gösteren madde oranı arttıkça arttığı 
görülmektedir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Ortak maddeye dayalı test eşitlemede, ortak maddelerde DMF olması koşulunda grup değişmezliği değerinin 
incelendiği bu araştırmada, DMF gösteren form ve DMF gösteren ortak madde oranı değişimlenerek grup 
değişmezliği incelenmiştir. Buna göre farklı DMF gösteren madde oranlarında ve DMF gösteren ortak 
maddelerin tek bir formda ve her iki formda da olması koşulunda grup değişmezliği belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda DMF gösteren ortak maddelerin tek formda olması durumunda da her iki formda olması 
durumunda da grup değişmezliği değerleri arasında manidar fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 
birlikte DMF gösteren ortak madde oranı sabit tutulup maddelerin tek bir formda ve her iki formda da DMF 
göstermesi durumunda, tek bir formda olduğu koşulda elde edilen grup değişmezliği değerlerinin her iki 
formda da elde edilenden daha yüksek olduğu sonucuna erişilmiştir. Huggins (2012) grup değişmezliğini en 
çok etkileyen faktörün DMF gösteren ortak maddelerin bulunduğu formlar olduğunu belirtmektedir. Bu 
araştırmada DMF gösteren ortak maddelerin tek bir formda olması durumunda grup değişmezliği daha 
olumsuz etkilenmiştir. Dolayısıyla DMF gösteren ortak maddelerin her iki formda da bulunması formların 
geçerliğini ve dolayısıyla grup değişmezliğini aynı düzeyde etkileyeceği iddia edilebilir. Tek bir formda olması 
durumunda tek bir grup için bir yanlılık yaratacağı göz önünde bulundurulduğunda, grup eşitleme söz konusu 
olduğunda bunu sağlamak yanlılık nedeniyle daha güç hale gelecektir.  

Her iki durumda da hangi DMF gösteren madde oranları arasında manidar fark olduğu Post-Hoca tekniği ile 
karşılaştırılmış ve DMF gösteren ortak maddelerin tek bir formda olması durumunda da her iki formda olması 
durumunda da %20 ve %40 ile %20 ve %60 arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Buna göre DMF 
gösteren madde oranı arttıkça grup değişmezliğinin sağlanma düzeyi azalmaktadır.  
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ABSTRACT 

Especially with the 2000s, the technological revolution accompanied by globalization has opened the doors to 
the digital information society. Many innovations brought by the digital age have significantly changed the 
lives of individuals and societies. In the new order, individuals have risen to the position of not only consuming 
online information, but also producing it by contributing to it. The bring of information technologies into the 
use of dense populations in a very wide geography around the world has deeply influenced not only individuals 
and societies, but also institutions. In such an environment, the important concept that provides inter-network 
communication has emerged as "digital age governance". Focusing on the electronic dimension of governance, 
this concept supports a transformation of the existence of public institutions, first of all, the transfer of 
information and public administration structure and functioning to the digital environment. 

Today, when the digital age governance is effective, public institutions have to shape all their administrative 
processes and relations with the citizens with the effects of digital transformation. With the transfer of public 
institutions' activities to the digital world, the importance of data in service delivery has come to the forefront 
even more. At this point, it has become an absolute necessity for public institutions to tend to data-oriented 
analyzes and to reflect the obtained findings to managerial business processes with the development of 
technology and thus the emergence of new tools/methods. In the light of the aforementioned requirement, new 
business setups and strategies are developed by public institutions with the intention of adapting to digital 
transformation; Thus, it is aimed to satisfy the target audience by providing more transparent, participatory, 
accountable, quality, effective and efficient service. 

In this context, the aim of the study is to discuss the process and power of digitalization in transforming public 
administration. In the study, it is argued that a data-based transformation in the structure of public 
administration provides advantages in many aspects such as service delivery, efficient use of public resources, 
and functionalization of governance principles. And possible risks bear by the digital world are revealed and 
suggestions are made that are thought to facilitate the implementation. 

Keywords: Data, Govenance, Digital Age Governance, Data-Based Public Administration. 

 

INTRODUCTION 

Where information plays a strategic role; many systems -especially social and economic relations- begin to 
change shape today. The digital age and developments in information and communication technologies pave 
the way for serious transformations in many areas from our individual and public life to service procurement 
and delivery, from the operation of objects to their communication and interaction with each other. With the 
widespread use of these technologies, large volumes of numerical data begin to be produced, and also with the 
increase of large and small data, the transition to digital age governance starts, which simultaneously supports 
analytics and data-based decision making. One of the areas which is deeply affected by the process in question 
is the structure and functioning of public administration. The fact that institutions begin to develop business 
methods and practices based on data causes all business processes and relations between stakeholders to gain 
a new shape, not only in the private sector but also in the public sector. 

Digital age governance advocates reintegrating functions in the public sphere, adopting holistic and needs-
based structures, and further digitizing administrative processes. So, information technologies are at the center 
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of this understanding, focusing on the change that this process has brought about in the structure and 
functioning of the public administration. From this point of view; the expectation of forming public institutions 
that act smarter about data reveals the concept of “data-based public administration” in this process. Data-
based public administration primarily aims at a structure in which there are public institutions that prevent, 
develop, and direct the problem areas that may arise in service delivery by analyzing the collected data through 
predictive modeling and analytical tools. By the effective implementation of this structure, it is accepted that 
advantages such as the increase in accountability of decision makers, efficient use of public resources, 
functionalization of governance principles, and fast and high-quality service delivery will be provided. 
Additionally, data-based public administration shares the risks of the digital world and also carries some 
difficulties that are unique to itself. 

In this context; the first part of the study focuses on the digital age governance and the features that make up 
this concept. The second part of the study discusses the transformative effect of digitalization on public 
administration from a historical perspective. The concept of data-based public administration, which is the last 
link of public administration structure and operation, is evaluated within the scope of digital age governance 
and so its advantages and disadvantages are explained. The study finally makes suggestions thought to 
facilitate the implementation of data-based public administration in terms of structure and functioning. 

 

1. Digital Age Governance 

With the 2000s, information and communication technologies brought about important transformations in the 
structure and functioning of the state. This period of change is expressed as “digital age governance”1 by some 
authors (Sarica, 2017: 148-149). Digital age governance, in its most general sense, is a democratic and synergy-
based network governance that provides inter-network communication. The digital age governance, which 
supports the horizontal organizational structure, envisages the participation of all relevant stakeholders in the 
state administration with network-type organization. According to another definition, it is the application of a 
governance approach that is aimed at an accountable and transparent management style to administrative 
functions under the influence of information technologies. Digital age governance expresses an understanding 
that shapes the nature of all government activities and citizen-state relations beyond the electronicization of 
office transactions in public administration (Ozer, 2017: 467). In addition, the concept describes an effective 
management style that provides great savings in public transaction costs by supporting the use of information 
technologies and electronic tools for almost every activity in public administration (Demirel, 2010: 69-70). 

Digital age governance is shaped by three basic features. The first of these is reintegration. This feature refers 
to the reintegration of public institutions on the basis of technology use, after the New Public Administration 
decomposed public administration into single-purpose small institutions. Accordingly, while the divergence 
experienced with the new public administration approach brought the coordination problems to the agenda on 
the one hand, it increased the distance between the citizen and the state on the other hand. However, with the 
widespread use of technology in public institutions; the cooperation between public institutions disconnected 
from each other was restored and so the coordination became easier (Dunleavy et al., 2005: 480; Yerlikaya 
and Agcasulu, 2017: 286). The second important feature of digital governance is needs-based holism. The aim 
of this feature is to structure all relations between the state and the citizen on a simpler system. It is desired to 
prevent unnecessary steps, cost, and control in bureaucracy with administrative blocks to be formed in a wider, 
inclusive, and interconnected manner. In this way, the public administration is able to have a structure that can 
take decisions quickly and adapt to changes. The third and another important feature is digitalization. For 
digital governance; this concept means that communication technologies are truly transformative rather than 
complementary to traditional public or private business processes. This feature, which includes a 
transformation towards the existence of public institutions, foresees the replacement of bureaucracy by 
internet-based public institutions (Aldemir and Sahin, 2017: 206; Dunleavy et al., 2005: 480; Yavuz, 2015: 
276; Yerlikaya and Agcasulu, 2017: 286). As of 2010; the digital age governance approach has further 

 
1 The concept of ‘governance’ was used in a modern sense for the first time in a report prepared by the World Bank in 1989. In this usage, the adjective 
“good” was put before the concept of governance and the concept started to be used as “good governance” in this way. According to this report by 
the World Bank, good governance is defined as “a clear and predictable decision-making process; a professional bureaucratic administration, a 
government responsible for actions and operations, and civil society actively participating in the public process, and an order in which the rule of law 
prevails” (World Bank, 1989). 
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consolidated these three features and incorporated such new technological applications as social media, cloud 
computing, and the internet of things (Dunleavy and Margetts, 2010: 13-14). In this context, digital age 
governance is considered as the ‘last link’ of 21st century management theories as a result of the understanding 
of continuous reform in public administration (Karacay, 2020: 89). 

Digital age governance, which enables to be carried out successful work by increasing the value of information, 
significantly helps to improve the capacity and ability of an organization to better fulfill its duty. The 
governance approach in mention, which increases transparency regarding performance and practices, focuses 
on automation that refers to the change in the processes enabling the reception, storage, processing, discovery, 
and transmission of information; the support of information processes, information, and new information 
processes that means disseminating information throughout the society; and transformation that means 
expanding these processes in practice (Ozer, 2017: 467-468). In this sense, public sector activities are also 
transformed thanks to the digital age governance. By these transformations; efficiency in service delivery, 
transparency and participation in management are ensured by using the most advanced technologies such as 
artificial intelligence, internet of things, big data, and data mining. 

The most important issue, in line with the aims adopted by digital age governance, is that the solutions offered 
by the governance approach in said include information and communication technologies at a high rate 
(Yerlikaya and Agcasulu, 2017: 286). However, the reflection of digital age governance in practice shows 
itself in the provision of state services, in the regulation of public services, and in every area where citizens 
come into contact with public administration (Demirel, 2010: 69-70). Therefore, considering the rapid and 
continuous development in information and communication technologies, it is not possible for the public 
administration, as an important actor in governance, to remain indifferent to this transformative effect. 

 

2. Digitalization and Change in Public Administration 

Although the effect of the waves of change that emerged in information technologies with the 1990s was 
limited at first, the process of harmonizing public institutions with digitalization has become comprehensive 
over time. This process has been adapted to be compatible with the pre-existing corporate culture and thus the 
transition to digitalization has begun in the delivery of public services (Dunleavy et al., 2005). 

 

2.1 Reflection of Digitalization on Public Administration 

While the foundations of administration were laid with the Cameralism, which emerged in Germany in the 
18th century, it began to gain its current meaning with the studies that were carried out in the United States in 
the 19th century. The “Chairs of Cameral Sciences” emerged as a result of the process that aimed to centralize 
the German state structure, to increase the power of the authority and the area of intervention. This period in 
which the field of public administration began to be examined scientifically, systematically, and functionally 
and was taught in a disciplined manner expressed the first period of public administration; in other words, the 
understanding of “Public Administration 1.0” (Gurkan, 2007: 218; Eryilmaz, 2016: 34; Gocoglu, 2019: 110). 
The concept of bureaucracy, which was integrated with Max Weber in the 20th century, determined the general 
framework of public administration with its structure that such dominates features as organizational growth, 
specialization, division of labor, hierarchy, written rules, centralism, and formality in the understanding of 
state administration. The public administration of this period was accepted as “Public Administration 2.0” 
(Eryilmaz, 2016; Dursun, 1992; Gocoglu, 2019: 111). Since the 1980s, the effects of capitalism, globalization, 
and New Right policies, which gained weight, were added to the process, and this situation started the New 
Public Administration understanding; that is, the “Public Administration 3.0” period. This new understanding, 
which aims to build a participatory, transparent, and accountable state building with a more minimal and 
flexible organizational structure, has designed a management process which supports local service delivery by 
putting the citizen at the center (Sobaci, 2005: 168; Yilmaz and Mecek, 2021). With the 2000s, a transformation 
began to take place both in the social structure and in the public administration. By the widespread use of the 
internet, it has become easier for people to access information, and the dimension of communication between 
the state and citizens has changed its shape once again in the new system that consists of internet networks. 
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Technological developments make rapid progress, and the process of obtaining, storing, processing, analyzing, 
and using larger data as a product easily, quickly, and at less cost becomes widespread (Gezici, Taspinar, and 
Kocaoglu, 2021: 912-913). Local, national, regional and even global data are integrated; the renewed 
technologies used affect the flow of information and services. Machines, smart devices, applications and 
objects are also included in the relationship and communication network that exists between people. In this 
context, the digital transformation in public administration begins to be expressed with the concept of “Public 
Administration 4.0” (Yilmaz and Mecek, 2021: 104). The most concrete form of the digital transformation 
taking place in the obtaining of public services during this period is the e-government applications carrying 
the use of services to the electronic environment. E-government applications, -as an output of the information 
society-, increase the speed, prevalence, and effectiveness of all services that the government has to offer. With 
e-government applications reducing service costs to a large extent; bureaucratic and stationery service 
approach is replaced by a quality and efficiency-oriented service approach; the understanding of the existence 
of the individual for the state, by the understanding of the existence of the state for the individual (Carikci, 
2010: 96). In other words; the Public Administration 4.0 aims to establish a professional, transparent, 
participatory, auditable, and accountable public administration and service delivery approach under the 
dominance of two-way communication. 

The last stage of digital public administration is called “Public Administration 5.0”. This new stage, which is 
accepted as another “people-oriented” and “sustainable” form of Public Administration 4.0, is formed on the 
basis of society and management and draws a public administration profile that focuses on the welfare and 
happiness of individuals (Yilmaz and Mecek, 2021: 120). The integration of such technologies as artificial 
intelligence, internet of things, big data, which are among the tools of digital transformation, into social life 
and public administration is one of the main motivations of the Public Administration 5.0 understanding. 
Because in this period, the close relationship of public services with the quality of life and sustainability puts 
the adaptation of technological transformation to public services among vital issues that need to be emphasized 
(Uysal Sahin, 2021: 235). 

 

2.2. Data Driven Public Administration 

Information, the source of innovative methods and technological developments, is also among the important 
elements of good management. As of today; one of the ways to produce information is to act on the basis of 
data. With the reflection of digital transformation on service delivery, the effective use of data in this field 
comes to the fore, and in this way, it is aimed to contribute to the quality of public services on the one hand 
and to increase the success rates of public policies on the other. In this context, the data-based public 
administration that accepts data as an asset and sees it as an integral part of policy-making (policy), service 
delivery, organizational management, and innovation has begun to emerge. 

Data-driven public administration is closely related to improve the ability of administrations to use data to 
better prepare for the future. Administrations which develop this ability will gain a significant power in the 
design and delivery of policies and services. Because while data provides effective solutions to understand the 
problems in the social field, it facilitates the participation of the public in the process. Additionally, it paves 
the way for access to information to improve public services in meeting the needs of the people. Therefore, 
while the data-based public management means more efficiency of the public sector, it shows the performance 
management in terms of better evaluation of policies and impact on the other hand (Ubaldi, Van Ooijen and 
Welby, 2019: 4). The data-driven public administration process starts with the definition of data as the 
fundamental building-block for the countries where want to implement and enable the digital management. 

The “Trust and Public Policy” Report, which was prepared by the OECD, mentions two critical factors that 
affect citizens’ trust for public institutions. These are the policy competence and the inclusion of good 
governance values into the policy-making process (OECD, 2017). At this point, the data-based public 
administration has the potential to provide significant support to the efforts that are made within the scope of 
both areas. It is the fact, the primary focus of data-based public management is that public institutions best 
fulfill their roles as data producers and users in different policy sectors, at the international, national, regional, 
and local levels (OECD, 2015a; OECD, 2016; Ubaldi, 2013). Also, the realization of data-based public 
administration is closely interested in the establishment of an appropriate model for the whole governmental 
strategy and data governance. Here the data governance model, formed by the OECD, addresses various 
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elements that are required for a successful implementation of data-based public administration. Because a 
consistent strategic approach to data governance is a prerequisite in realizing the data-driven transformation 
of the public sector (Ubaldi, Van Ooijen and Welby, 2019: 46). 

Data governance, for the public sector, takes place within a single organization or among different 
organizations which share an interest for common data assets. This governance is the exercise of authority, 
control, and joint decision-making among these organizations in such matters as planning, monitoring 
(auditing), and implementation over the management of data assets (Ladley, 2019). This data governance 
model should support the existing and new processes with a collaborative and holistic approach for the correct 
generation, management, use, and protection of data (Ghavami, 2015). According to Ubaldi, Van Ooijen and 
Welby (2019: 46); by the data governance, the countries will be able to monitor and evaluate new and existing 
data-driven initiatives, thereby to strengthen their value propositions, identifying the need for new data and 
eliminating unnecessary datasets from the system. Besides, they will be able to support prioritizing efforts to 
produce quality data in line with data governance standards and guidelines, and to help other stakeholders to 
collect and/or produce specific data on behalf of the public sector. Such a strategy will provide in better 
identifying and meeting the needs of citizens, while increasing efficiency for both service users and public 
officials. 

 

Figure 1. Data Governance in the Public Sector 

 

Source: Digital Government Review of Argentina (OECD, 2019) 

 

Particularly, the emergence of smart objects, the development of the internet of things, artificial intelligence, 
the spread of open-access interfaces, the developments in the field of cyber security, the advances in such 
applications as blockchain are among the issues to necessitate the transformation of the state into a smart state 
(Lucke, 2016: 20). The states, with the Public Administration 5.0 period, have to produce innovative policies 
to integrate information technologies into the system at the point of solving economic and social problems; by 
developing business models suitable for it, they are building their service understanding on a human-centered 
system. In this context, the ‘smart state’ refers to a system in which the states make technology a part of policy-
making in every field, by focusing more on sustainability and increasing the quality of life in a world where 
there are such problem areas, which seriously threaten life, from natural disasters to climate change and 
epidemics to security problems (Sahin, 2021: 235). So, many countries are signing new formations by 
considering the logic of digital governance. 

For instance; the Mexican Government established a special data lab, Datalab, to promote the use and analysis 
of data for evidence-based policy development, implementation, and evaluation. In Spain, some predictive 
technologies are used to support the governmental decisions related to research and development grants. Some 
parts of New Zealand used OVERSEER®, a national model for farm-scale nutrient budgeting and loss 
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estimation, to support the development of environmental policy (OECD, 2015). Additionally, in the 
Netherlands, the studies are carried out by corporate partners, including local government units, by making 
some data-based analyzes. Some of these studies are carried out by the policy labs, Policy Lab, which is driving 
on the basis of data. The Policy Labs provide an experimental environment for data-driven policy making and 
development. Multidisciplinary experts collaborate and use new resources (big data, sensor data, and social 
media) to formulate policy and methodologies for making policies in an environment of few regulations 
(https://www.tno.nl/en, 2022). In Turkey, the “Presidential Digital Transformation Office”, which has the task 
of leading the digital transformation of the public, was established under the objectives, policies, and strategies 
that were put forward under the policy of Presidency. According to Atmaca and Karacay (2020: 274); this 
Office mediates the establishment of digital governance policies. 

 

2.3. Advantages and Disadvantages of Data-Driven Public Administration in the Scope of Digital Age 
Governance 

The data-based public management provides some forecasts to proactively identify developments and future 
needs with a forward-looking governance approach. The data-based public administration, which can reveal 
alternative predictions for results in the face of problems, helps the public institutions to improve their 
interaction with citizens as common value producers. Moreover, a higher quality and evaluation in public 
services, a continuous improvement, and an effective performance management are among the advantages 
(Ubaldi, Van Ooijen and Welby, 2019: 18). A data-based public administration, one of the most important 
functions of which is to increase the transparency of the administration, ensures its accountability after the 
implementation of the policy in this manner (Cilavdaroğlu 2019: 4). It is believed that public resources can be 
used more efficiently via data-based public management, and assumed that these resources can be prevented 
from the division of partisan behavior. The data-driven public management helps reduce uncertainty in 
decision-making, while helping to save costs, improve service delivery, and lead to new possibilities for 
interventions (Longo and Mcnutt, 2018: 372). In addition, the data-based public administration, which has the 
ability to help reveal the problems more clearly, can identify the origins of the problems and enable more 
rational resource allocation. The data-based public administration, which contributes to the reduction of 
bureaucracy, accelerates the access of actors to all units of the state with the influence of digital age governance 
(Biju, 2007: 69-70; Parlak and Dogan, 2019: 12-13). The strategic approach adopted by the governments to 
build a data-driven public administration order has a positive impact on the results of services that are provided 
by including good governance values such as honesty, openness, and fairness into the policy cycle, as well as 
promoting data-driven policy making and data-driven service design (Ubaldi, Van Ooijen, and Welby, 2019: 
4). 

At the beginning of the difficulties which the administrations may encounter while establishing a data-based 
public administration system, there are such issues like the quality, suitability, and confidentiality of the data. 
In this process when data has become an important resource, the blurring of the boundaries of time, space, and 
people has brought along new risks and threats towards the resource; the phenomenon of “security” has become 
one of the problem areas of the digital information age. Regardless of the person or institution; protecting the 
privacy and integrity of the owned data, preventing any damage to the information shared in electronic media; 
in other words, providing the security of the information and data has formed one of the most important 
requirements of the digital age (Kocaoglu and Sahnagil, 2021: 261). In this regard, the deficiencies in the legal 
regulations are also among the disadvantages of the process. Another challenge emerges as institutional 
resistance. Despite the use of governance and information technologies, the public bureaucracy’s suspicion 
for the being “new” can cause the process to progress slowly. Because the bureaucratic institutions and 
individuals, who are likely to adhere to the traditional way of thinking, can argue that the system they currently 
apply is in a better condition (Leicester, 1999: 5-6). However, the difficulties of providing the information, 
skills, and abilities needed for the administrations to make the best use of data are among the factors that make 
the establishment of data-based public administration difficult. Since the data analysis requires advanced 
expertise, the complex and insufficient infrastructure and human resources in terms of information and 
communication technologies are important topics needed to be taken care of. Such factors as the risk of not 
being able to complete predetermined projects due to the rapid transformation in technological developments, 
the inability to deliver digital opportunities to all the public institutions across the country in the same way, 
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the change in the habits of users, and the shyness of citizens in data sharing are among the disadvantages of 
the process (Coleman, 2008: 9-10; Demirel, 2010: 74-75; Akyuz, 2019: 100-105). 

 

CONCLUSION 

The developing technology and management principles of today reveal the need to redefine the usual 
boundaries and limitations among public sector, private sector, civil society, and individuals, and it requires a 
managerial approach in which productivity and innovation are used to the fullest in order to solve problems 
beyond what known. The governance understanding of this period is expressed as the ‘digital age governance’ 
based on democracy and synergy that provides inter-network communication. The change and transformation 
in question also affects the understanding of public administration, and it is tried to benefit from the 
opportunities offered by information and communication technologies in the service delivery of public 
institutions. This situation brings with it a process in which the public administration begins to be reshaped on 
the basis of data. 

The data-based public administration, based on the thesis that the policies on systematic data can produce 
better results, refers to a structure in which both the actors who implement the policies and the service providers 
make better decisions and reach the results by using their best data that is obtained from various sources as a 
result of research and evaluation. Because a public administration where data management and use are 
strategically used has the potential to support the public sector reform towards more inclusive and sustainable 
governance. In the data-based public management, the organizations can operate more efficiently, and they 
become more productive and have the capacity to transform the design and delivery of public policies and 
services in a way that improve the social value and affect the social welfare. In such a table, the linkage between 
the people and the administration is strengthened, and the satisfaction with the service supply is provided more 
easily. In order to realize this potential, it is critical that the governments discover and understand the 
innovative and transformative value of data and form the institutional and structural conditions that are 
necessary to exploit this value. 

Within the scope of digital age governance; the ways of obtaining and sharing information should be developed 
and secured so that the data-based public administration can be implemented in a healthy way. The issue of 
where and how information and data are obtained should be clear and confidential, and it should be provided 
confidentiality and security to the satisfaction of actors in the technology-supported processes. All kinds of 
information, the personal data at first, must be collected, stored, processed, transformed into information again, 
and shared in the network-based systems, and so the continuity of all these should be ensured. Additionally, it 
is an important requirement to equip the processes in mention with a legal infrastructure to be developed in 
accordance with the principles and norms of the rule of law. Especially, it should be determined which data 
and information can be a part of policy processes in the real life, and so it must be revealed the effect levels of 
social science research on policy processes. Moreover, it will be better to be implemented some experimental 
and conceptual studies with broader and innovative methodologies in order to understand the impact of data 
on management and policy processes. 

As a result, one more important issue for the data-based public administration to be effective in all areas where 
the state is responsible for providing services is the placement of a data-based work culture in the public sector, 
especially among the public staff. Raising awareness of the personnel who uses data and information systems 
through trainings and adopting a flexible approach based on corporate culture and innovation will help 
minimize the disruptions which will be caused by the human dimensions of risks and threats. 
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INTRODUCTION 

Ecotourism is one of the businesses that prioritizes various tourism products based on natural resources, 
management of ecotourism to minimize impacts on the environment, education based on the environment, 
contributions to conservation efforts and improving welfare for local communities (Fahriansyah and Yoswaty, 
2012). There are 3 aspects that must be met in the development of ecotourism in a tourist area, namely: 
education, welfare of local communities, and environmental conservation. 

Mangrove forests have various roles in terms of ecology, socio-economics, and culture. The role of mangroves 
can maintain the integrity of the coastline, protect fisheries, coastal biodiversity, and have conservation and 
educational functions (Karlina, 2015). 

Pematang Pasir Mangrove Forest is one of the mangrove forest area in South Lampung Regency which has 
ecotourism potential that can be developed.  

 

METHOD 

This research was conducted in Pematang Pasir mangrove forest, South Lampung district, Indonesia on June 
2022. While the sample of this study was 108 people who came from tourists, the head of the Pokdarwis and 
the Head of the Tourism and Culture Office of South Lampung Regency. The data were obtained and then 
analyzed by using the multiple linear regression and descriptive methods. 

 

LITERATURE REVIEW 

Ecotourism is a term and concept that connects tourism with conservation. Because ecotourism is often 
understood as environmentally friendly tourism and is a type of tourism that prioritizes the responsibility of 
tourists to the environment (Latupapua, 2007). Ecotourism is a model of responsible nature tourism in 
unspoiled areas or naturally managed areas with the aim of enjoying the beauty of nature by involving elements 
of education and support for conservation efforts and increasing the economic income of the local community 
(Suprayitno, 2008). 

The potential for ecotourism can be seen from the results of the carrying capacity analysis. The carrying 
capacity of the area is the maximum number of visitors who can physically be accommodated in the area 
provided at a certain time without causing disturbance to nature and humans (Yulianda, 2007). 

There are 4 (four) components that must be owned by a tourist attraction, namely: 1) Attractions such as 
attractive nature, charming regional culture and performing arts; 2) Accessibilities such as local transportation 
and terminals; 3) Amenities or facilities such as the availability of accommodation, restaurants, and travel 
agents; 4) Ancillary services, namely tourism organizations needed for tourist services such as destination 
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marketing management organizations, conventional advertising agencies and visitors (Cooper and Christopher 
P., 1995). 

 

DISCUSSION 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1005,094 4 251,273 55,727 ,000b

Residual 464,425 103 4,509  

Total 1469,519 107    

a. Dependent Variable: Interested_visit 

b. Predictors: (Constant), Ancillary, accessibility, attraction, Amenitas 

 

Based on the results of this research regression, the calculated F value = 55,727 with a sig of 0.000 < 0.05 so 
it can be concluded that simultaneously the independent variables (attractions, accessibility, amenities and 
ancillary) simultaneously have a significant effect to the interest of forest tourism visits. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,538 1,745 ,881 ,380

Attraction ,344 ,099 ,250 3,477 ,001

accessibility ,274 ,078 ,241 3,505 ,001

Amenitas ,390 ,060 ,517 6,461 ,000

Ancillary -,117 ,087 -,085 -1,350 ,180

a. Dependent Variable Interested_visit 

 

The variable attraction, accessibility and Amenitas has a significant effect on the Interest in Visiting Mangrove 
Forests in Pematang Pasir, South Lampung Regency. while the ancillary variable has no significant effect on 
the interest in Visiting Mangrove Forests in Pematang Pasir, South Lampung Regency. 
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Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,827a ,684 ,672 2,123 1,616 

a. Predictors: (Constant), Ancillary, accessibility, attraction, Amenitas 

b. Dependent Variable: Interested_visit 

 

The coefficient of determination R2 test was conducted to see how far the independent variables (attractions, 
accessibility, amenities and ancillary) were able to explain the dependent variable (Tourism Visit Interest). 
Based on the results of the analysis obtained the value of Adjusted R Square of 0.684 means 68.40% of the 
variation in the dependent variable (Interest in Tourist Visits) is jointly influenced by the independent variables 
(attractions, accessibility, amenities and ancillary), while the remaining 31.60 is influenced by other variables 
outside of attractions, accessibility, amenities and ancillary. 

 

CONCLUSION 

The conclusion of this study is the Variabel Attraction, Accessibility and Amenities which are the factors 
affecting the interest of tourism visits in the Pematang Pasir mangrove forest, Lampung Selatan regency . 

68.40% of the variation in the dependent variable (Interest in Tourist Visits) is jointly influenced by the 
independent variables (attractions, accessibility, amenities and ancillary), while the remaining 31.60 is 
influenced by other variables outside of attractions, accessibility, amenities and ancillary 
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ABSTRACT 

A developing country, like Nigeria having a rise of government expenditure and an actively developed 
financial system should be able to make a direct impact on the living conditions of the Nigeria populace. With 
the continuing rise in government spending due to the increase in demand for the provision of socio-economic 
service; alongside with a good financial system that makes loanable funds flow to those who mostly are in 
need of it for productive activities, yet the rate of poverty in Nigeria is very alarming. Financial deepening and 
poverty reduction have continued to be the focus of most empirical and theoretical research in recent times 
while, neglecting the impact of government expenditure on living condition. This study examines the 
relationship among government expenditure, financial deepening and poverty reduction in Nigeria covering 
the period of 1981 – 2020 which initiated the financial sector reform process, and it becoming a major 
component of the SAP in Nigeria. Data for this paper were sourced from Central Bank of Nigeria statistical 
and World Bank Development Indicators databases. The co integration and the autoregressive distributed lag 
(ARDL) models as well as the error correction model (ECM) techniques were used to analyse the data haven 
conducted the stationarity test. The Kwiatkowski- Phillips- Schmidt- Shin unit root test indicates that the 
variables in the study are stationary at I (1) and I (0). The bounds F-test for co integration result indicates 
existence of a long-run relationship among the variables of the study. The ARDL result shows that government 
expenditure on education, security as well as on transportation have positive and significant impacts on poverty 
reduction in Nigeria. Government expenditure on health did not have the desired impact relating to poverty 
reduction. The result indicates further that financial deepening has a positive and significant impact on real per 
capita income, and thereby reducing poverty in Nigeria. The ECM coefficient of about 0.1702 is negative as 
required, and it implies that there is a quick adjustment to equilibrium in real per capita income whenever 
changes occur in any/all the explanatory variables. The study concludes that government expenditure and 
financial deepening are critical to improve the living conditions of the Nigeria populace, and making them 
happy. 

Keywords: Government expenditure on education, Government expenditure on security, Government 
expenditure on transportation, ARDL, Real per capita income 

 

INTRODUCTION 

A developing country, like Nigeria having a rise of government expenditure and an actively developed 
financial system should be able to make a direct impact on the living conditions of the Nigeria populace. 
Taking a cursory look at the sustainable development goals 1, 2, 8, and 9 which themes are “no poverty”, “zero 
hunger”, “decent work and economic growth” and “industry innovation and infrastructure” respectively 
especially as it affects the developing countries like Nigeria who are facing different challenges towards 
achieving economic development. Previous studies such as Oriavwote & Ukawe (2018); define poverty as an 
impoverished human conditions that hinders the optimal realization of basic human necessities like shelter, 
food, education, shelter and clothing. The decline in welfare standard of people living in Nigeria has led to a 
rise in the incidence of poverty. As a matter of fact, Nigeria is be-devilled by a high rate of poverty (Adigun, 
et al., 2011). Accordingly, the World Bank report has noted the rise in the number of poor persons in Nigeria 
to 91 million as at the year 2020 (World Bank, 2020). This implies that an average of 40% of Nigeria’s 
population are living in abject poverty, resulting to low welfare conditions (Ayoade, &Agwu, 2016; Agwu, 
2019).  
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The current situation of Nigeria necessitated the need for scholars to research and seek solution to this age long 
problems. Hence, there is the need for Government to increase its expenditure on infrastructure, financial 
deepening and Industrial development in Nigeria. Infrastructure should be the power house of any economy, 
since robust infrastructure is meant to be pivotal to production diversification, employment generation, 
population management, environmental control and poverty reduction (Ayoade & Agwu, 2016). Moreover, 
foreign direct investments are attracted by the level of infrastructure in that economy. World Bank (1994) per 
country report (as cited in Chika, 2018), stated that a per cent increase in the stock of infrastructure is associated 
with a one percent increase in gross domestic product (GDP) across all countries.  The relevance of government 
expenditure lies in the fact that it imparts a greater volume of "trickle-down" benefits for the poor in a country. 
This is thus, in line with the notion of Sen (1997), that government expenditure declines poverty by increasing 
both mean income and improving the distribution of income. 

In a related development, according to Adeyanju et al. (2020), the productivity of people, especially the age 
within the labour force, has a catalyst effect on poverty. This implies that, once people are gainfully employed 
or empowered, it brings about an improvement in their standard of living. The extant literature has argued that 
unemployment of youth, lack of infrastructure and hunger has a greater negative effect on the growth and 
development of a country. This is because the measure of economic growth is a function of the factors of 
production, which include labour, technology and capital. These three factors are important but, without 
people, it would affect output. This means that the place of human beings towards achieving a better growth 
of the economy cannot be overemphasized. Hence, the need to ensure that not only that food is available for 
all citizens, that citizens have a decent job under a conducive environment to enhance the growth of the 
economy. 

To achieve no poverty, attain zero hunger, provide better employment opportunities for youths and as well 
reduce the poverty rate through the development of industries and infrastructures, there is a need for an in-
depth understanding of the pathways that will help promote self-employment beneficial to both the self-
employed individuals and government. Some of such pathways include increased productivity and sustainable 
agricultural technological development; attention on diet and nutrition; capacity building’ efficient 
management of natural resources; technological development; and increased government infrastructural 
expenditure.  

Of all these factors, capacity building which implies human capital development and government 
infrastructural expenditure can be said to be the most important factors that can assist in achieving the 
sustainable development goals (SDGs) number 1, 2,8, and 9. This is because increased infrastructure will bring 
about better improvement in the household standard of living, zero hunger and provide decent jobs for the 
teaming population of citizens. Empowerment also is a means of enhancing the living conditions of the 
voiceless, powerless or less privileged in the society (Adeyanju et al., 2020; Ampadu-Ameyaw et al., 2020; 
Adeyanju et al., 2021). 

For government to achieve the SDGs of no poverty, zero hunger, decent work and economic growth, industry 
innovation and infrastructure, there is need for financial deepening as all the goals require funding. In the last 
four decades, the successive government in Nigeria, being aware of these problems and challenges facing the 
development of the average households, have implemented different infrastructural financing that are expected 
to bring a lasting solution to the problems of unemployment and poverty in Nigeria but seems their efforts 
were not yielding results hence the need for financial deepening which is the main motive for this study.  In 
addition, the poverty incidence in Nigeria has assumed a different dimension characterized by severe insecurity 
trends and massive corruption engendered by corrupt leadership. 

It is against this background that that the government have been making efforts at improving the government 
expenditure and increasing the finances of government to enable it make direct impact on the Nigeria populace.  
Moreover, much of the studies seeking for poverty declining have focused on financial deepening while 
neglecting the role of government expenditure in reducing poverty. However, every effort towards this 
direction has not yielded the expected results. Some studies argued that the causes of poverty are attributed to 
bad governance, ineffective leadership, massive corruption, low productivity, debt-burden, insecurity and 
conflicts. Others argued that it is caused by a high level of poverty, macro-economic distortion, globalization, 
high population growth rate and poor human resources development. However, to tackle these problems, the 
successive government in Nigeria, coupled with the private sectors, especially, the financial institutions, have 
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formulated and implemented different social and financial incentives towards ensuring that youths are 
empowered to solve the problem of unemployment and poverty. Despite different programs, it is worrisome 
seeing that rather than poverty level reducing, it has been moving in an upward trend. Hence, in a single study 
this paper investigates the relationship among government expenditure, financial deepening, and poverty 
reduction in Nigeria. 

Immediately after this introductory section, there are other four sections in this study. The second section is on 
the literature review while the third section provides the materials and methods. The fourth section is on results 
and findings and last section gives the conclusion and recommendations. 

 

1. LITERATURE REVIEW 

The endogenous growth theory is being adopted in this study due to its recognition for new inventions in the 
financial sector development, and technical progress involving expenditure on human capital, financial 
innovations and financial deepening are endogenously determined in the economy. In accordance to the theory, 
this study set out to determine the relationship between government expenditure, financial deepening and 
poverty reduction in Nigeria over the period of 1981 to 2020. 

Ajakaiye (2012) noted that financial development tends to reduce poverty through an increasing economic 
growth. Having a financial system that is sound is critical to economic growth of a nation. This is because it 
enhances economic performance by improving the welfare condition of the people. In a similar view, Babajide 
et al., (2015) established that financial system plays the role of promoting economic growth through financial 
intermediation by channeling funds from the surplus unit to the deficit unit of the economy. In other words, 
financial deepening is a system that creates an avenue for financial infrastructure to help allocate resources to 
individuals/units that are potentially more productive to invest those resources. It is a system designed to 
effectively mobilize financial resources which are converted into loans to businesses, government, households 
in order to get economic activities that engender growth stimulated in the economy. 

In addition, Alade (2017) described financial deepening as a system of creating an enabling environment for 
economic growth, productive activity, financial intermediation, capital formation and management of the 
payments system. This is with the intention to vigorously seek out and attract the bundle of savings and idle 
funds and allocate same to entrepreneurs/businesses, households and government for viable projects and other 
purposes with a view of getting returns which forms the bases for economic development (Adekunle et 
al.,2013).  

The significance of financial deepening in an economy has become even more glaring in recent years because 
of its ability to improve access to financial services by the poorer segment of the population (Oyewo 
&Oyewole, 2014). In a supporting argument, Nwaeze (2017) viewed that commercial banks are the key 
operators in the Nigerian financial system and act as agents for mobilization of savings and allocation of 
resources. This is possibly through economies of scale and expertise, where banks are able to reward savers 
with relatively high yield to encourage them to save more. Similarly, Fisher (2001), referred to financial 
deepening as the mobilization of financial resource in the formal financial sector and the ease in liquidity 
constraints of banks and enlargement of funds available to finance projects. This is to say that mostly 
commercial banks are prominent players in stimulating investment and channeling such investments to the 
different sectors of the economy via the intermediation process. 

Contrarily, Yinusa and Alimi (2015) examined the relationship between financial development, income 
inequality and poverty level in Nigeria, using the Johansen cointegration to estimate the time series data 
covering the period of 1981 – 2012. The findings of the study indicated that financial development does not 
reduce poverty and income inequality in Nigeria and so, it has not been helpful to the poor. 

Oriavwote and Ukawe (2018), investigated the effects of government expenditure on poverty reduction in 
Nigeria using Johansen cointegration, OLS and ECM techniques to analyse the obtained data covering the 
period of 1980- 2016. The findings of the study revealed that a long-run equilibrium relationship exists among 
the variables, and that government expenditure has a positive impact on the per capital income of people in 
Nigeria. The study further recommends that increment and proper monitoring of government spending 
enhanced through public private partnership is necessary for poverty reduction in Nigeria. 
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A similar study is that of Aluthge et al., (2021) investigate the impact of government spending (disaggregated 
into capital and recurrent) on citizen’s welfare in Nigeria using times series data for the period of 1970 to 2019. 
The study employs ARDL technique and found that capital expenditure has a positive impact on humans’ 
welfare in Nigeria. The study recommends that government should increase the proportion of capital 
expenditure especially on meaningful projects that have direct bearing on humans’ welfare in Nigeria. 

 

3.  METHODOLOGY 

Econometric Model: 

The study used the below model, and it is stated as follows:  

PCI =ƒ(���, ���, ��, ��, ��� 
��

���
,

���

���
) …………………………………………….. (1) 

The econometric equation from the functional model is stated as: 

∆���� = �� + ��∆������ + ��∆������ + ��∆������ + ��∆����� + ∆����� + ∆������ 

                 +��∆
��

������
+ ��∆

���

������
+ �� …………………………………….……….. (2) 

Where;  

GBC= Government expenditure on building and construction 

GED= Government expenditure on education 

GH= Government expenditure on health 

GS= Government expenditure on security 

GTR= Government expenditure on transportation 

��

���
= Ratio of broad money supply to gross domestic product, which is an indicator of financial deepening. 

���

���
= Ratio of private sector credit to gross domestic product, which is an indicator of financial sector 

intermediation. 

Thus, in Nigeria government expenditures on building and construction, education, health, security and 
transportation get the large share of government spending in the national budget of year 2020. 

∆ = Differenced operator 

β = Estimated coefficients 

t = Current year 

t-u, t-j, t-v, t-k, t-r, t-m, t-n = unknown lags to be determined 

Vt = Error term 

The cointegration, autoregressive distributed lag model, as well as the error correction regression techniques 
were used to analyse the time series data obtained from Central Bank of Nigeria statistical, and World Bank 
Development Indicators databases. The study began the data analysis process by conducting a stationarity test 
using Kwiatkowski- Phillips- Schmidt- Shin (KPSS) unit root test, so as to ascertain whether or not the 
variables are stationary and their order of integration. 

The Cointegration test of Pesaran et al., (2001) was performed based on the F-statistics of the bounds test, in 
order to ascertain the trend of relationship that exist among the variables of the study. The F-statistics captures 
a joint significance test that defines whether short-run/and long-run relationship exist among the variables of 
the study. Moreover, the test computes two sets of critical values for a given significance level with and without 
a time trend. One set assumes that all variables are I(0) and the other set assumes they are all I(1).  

The decision rule is that if the calculated F – statistic exceeds the upper critical bounds value, then the null 
hypothesis H0 is rejected. So, the study can conclude that there is evidence of long-run relationship among the 
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variables of the study. This is followed by the ARDL and ECM which respectively analyse the short-run and 
long-run relationships. If the F – statistics falls into the bounds then the test turns inconclusive; in which the 
study can conclude that only a short-run relationship exist among the variable of the study. Lastly, if the F – 
statistic is below the lower critical bounds value, it means no co – integration among the variables of the study. 

The ARDL statistical technique was employed to investigate the relationship that exist among the variables of 
the study in a multivariable framework. The study makes use of variables obtained from several literature on 
financial deepening-poverty nexus, financial sector development, economic growth and poverty reduction 
nexus, and government spending-poverty reduction (Nwafor, 2015; Yinusa &Alimi 2015; Onwuka 
&Nwadiubu, 2019). 

The ARDL representation for the equation (2) is specified as: 

∆���� = �� + ��∆���� + ��∆���� + ��∆��� + �����+ ��∆���� + ��∆
��

����
+ ��∆

���

����
  

            +��∆������ + ��∆������ + ���∆������ + ���∆����� + ���∆�����+ ���∆������ +

              ���∆
��

������
+ ���∆

���

������
+ �� …………………………………………. (3) 

Where, ∆ is the difference operator, and et is the error term. 

However, the autoregressive distributed lag (ARDL) model is estimated based on the F statistics, and the F-
test used for this ARDL procedure has a non – standard distribution. In addition, the ARDL model is based on 
the assumption that error terms are independently distributed and are not correlated with past values of error 
term. 

The study also analysed the error correction mechanism (ECM) to capture the speed of adjustment from 
disequilibrium to long-run equilibrium. This test is conducted after it has been ascertained that there is a long-
run relationship between the variables of the study. The ECM is modeled as follows; 

∆����� = �� + ��∆���� + ��∆���� + ��∆��� + ��∆��� +  ��∆���� + ��∆
��

����
      

  +��∆
���

����
+ ��∆R������ + ��∆������ + ���∆������ + ���∆����� + ���∆����� +  +���∆������ +

 ���∆
��

������
+ ���∆

���

������
+ ������+∈�…………..………………..…. (4) 

Where, ECTt-i is the error correction term and ∈t is the stochastic error term.  

Description of variables: 

Real Per Capita Income (PCI): This is the actual sum of resources per overall population of a country. RPCI 
is the proxy for poverty reduction, and it is often used to measure a country’s living/welfare condition. 

Government Expenditure on Building and Construction: This is direct government spending on building 
and construction of public infrastructures. And it is expressed in N million. 

Government Expenditure on Education: This direct spending by the government in public educational 
institutions. This variable measures the total government expenditure in public institutions. It is sourced from 
the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics. 
Similarly, this is the general government spending on education, and it is expressed in N million. 

Government Expenditure on Health: This is the general government spending on health. It is expressed in 
N million of total government expenditure on health. Sourced from the General Government Expenditure 
reports by the CBN. 

Government Expenditure on Security (GS): This is the general public spending on security. It is expressed 
in N million of total government expenditure on security. Sourced from the General Government Expenditure 
reports by the CBN. 

Government Expenditure on Transportation (GTR): This is the general government spending on 
transportation. It is expressed in N million of total public expenditure on transportation. Sourced from the 
General Government Expenditure reports by the CBN. 
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Financial Deepening�
��

���
�: This is the ratio of broad money supply (M3) to gross domestic product (GDP). 

��

���
captures the credit to the central bank of Nigeria (CBN), development banks, the public sector, state-owned 

enterprises, and cross claims of one sector/groups of intermediaries to another. And it is self- calculated. 

Financial Sector Intermediation Indicator �
���

���
�:This is ratio of private sector credit to GDP. This is used 

to capture the credits issued by the private sector mostly that of the commercial banks in Nigeria. The logic is 
that the more private credit is available to an economy the more opportunities exist for income growth which 
improves poverty reduction.  And it is self-calculated. 

Gross Domestic Product (GDP): This reflects the value of all goods and services produced by an economy 
in a given year, expressed in base year prices, which referred to as “constant – price.” 

 

4. RESULTS AND FINDINGS 

The analysis of result begins with the unit root test. The result KPSS unit root test is shown in the Table below: 

 

Table 1. Summary of KPSS Unit Root Test  

Variables KPSS Level KPSS 1st Difference Order of Integration 
RPCI 0.621** 0.260 I (0) 
GBC 0.673** 0.249 I (0) 
GED 0.463 0.689** I (1) 
GH 0.662** 0.489 I (0) 
GS 0.669** 0.636 I (0) 
GTR 0.664** 0.387 I (0) 
��

���
  0.642** 0.169 I (0) 

���

���
  0.615** 0.449 I (0) 

** indicates that variables are stationary at 5 per cent, 5% critical value = 0.463 

Also Schwarz Criterion (SC) is used to select the optimal lag length 

Source: Author’s estimation using E views 12 

 

The result indicates that real per capita income, government expenditure on building and construction, 
government expenditure on health, government expenditure on security, government expenditure on 
transportation, financial deepening, and financial penetration were stationary at level, and are integrated of 
order I(0) while government expenditure on education is stationary at first difference, and integrated of order 
I(1). The stationarity of variables of some variables at level I(0), and first difference I(1), do satisfy the 
necessary condition for the use of bounds F- test for co-integration as well as ARDL model that captures the 
relationship among the variables in the study.  

The result of the bounds F-test for co-integration is shown in the table below: 
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Table 2. Summary of Bound F- Test for Cointegration Result 

Variables F- Values Remarks 
D(RPCI) 5.48*** Cointegration 
Pesaran Critical values Lower bounds (I0) Upper bounds (I1) 
 2.03 3.13 10% 

2.32 3.5 5% 
2.6 3.84 2.5% 
2.96*** 4.26 1% 

*** denotes existence of co – integration at 1% significance level. 

Source: Author’s estimation using E views 12 

 

The result of the bounds test for cointegration reveals that computed F- value of 5.48 exceeds all the bounds 
even the 1% critical value for the upper bound, indicating an invalidation of the null hypothesis of no 
cointegration and a validation of the alternative hypothesis of cointegration. This strongly implies that a 
relationship exists among the variables on which basis both short-run and long-run Autoregressive Distributed 
Lag (ARDL) models are estimated.  

The result of the short-run ARDL is shown below: 

 

Table 3. Summary of Short – run ARDL Result 

Dependent Variable: RPCI 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 
C 14.239 0.6201 22.960 0.5434 
RPCI (-1) 0.8998 0.1339 6.7174 0.0000*** 
GBC -2.99E -05 0.3086 -9.6896 0.0046** 
GED 10.08E -05 1.9657 5.1280 0.0019** 
GH -6.23E -06 8.88E -05 -0.0702 0.9449 
GH (-1) -5.20E -05 0.0001 -0.4788 0.6382 
GH (-2) 0.0001 0.0001 1.0134 0.3251 
GH (-3) 0.0003 9.64E -05 3.1191 0.0062* 
GS -3.2467 0.4491 -7.2301 0.0047** 
GS (-1) 0.0001 9.64E -05 1.3187 0.2047 
GS (-2) -0.0002 0.0001 -1.4757 0.1583 
GTR 0.0005 0.0002 2.4629 0.0248*** 
GTR (-1) 0.0006 0.0002 2.5708 0.0198** 
GTR (-2) -0.0004 0.0003 -1.4124 0.1759 
GTR (-3) 0.0007 0.0002 2.8687 0.0106*** 
��

���
  16.048 3.1390 5.1123 0.0087* 

���

���
  -23.159 1.9091 -12.1310 0.0033 

���

���
 (-1) -2.7935 12.266 -0.2217 0.8226 

���

���
 (-2) 11.6210 0.8588 13.5310 0.0024** 

���

���
 (-3) 1904.4 1258.3 1.5134 0.1485 

Diagnostic Tests Statistics p-values 
R- Square 0.85  
Adjusted R-Square 0.84  
D- W 1.93  
LM 1.1528 0.3482 
ARCH 1.3088 0.2891 
F- Statistic 364.095 0.0000*** 
Jaque- bera 0.1178 0.9428 

*** denotes significance at 1% probability level; ** denotes significance at 5% probability level; * 
denotes significance at 10% probability level 

Source: Author’s estimation using E views 12  

 

The result indicates that 85 per cent of the total variation in real per capita income has been explained by GBC, 
GED, GH, GS, GTR, M3/GDP, and PSC/GDP taken together. This is a good fit since the variation explained 
outside the model is just 15%. There is also a difference between the R2 and adjusted R2 values as it is required.  
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The Durbin- Watson value of 1.93 shows an evidence of absence of autocorrelation in the data set; hence the 
model is reliable since the value is closer to 2 than to the value 0. Accordingly, the F- statistics for LM and 
ARCH are higher than their probabilities and therefore indicate no evidence of serial autocorrelation and 
heteroskedasticity.  

The result shows that government expenditure on building and construction measured as GBC has a negative 
and significant short-run relationship with poverty reduction proxied by real per capita income (RPCI).  That 
is, a unit increase in government expenditure on building and construction worsens poverty reduction by about 
200% which do not conform to a priori expectation. This is indication that government expenditure on building 
and construction has not gotten the desired impact as regards poverty reduction due to the non-completion of 
most projects. By implication, the income inequality gap gets widened. 

The result also indicates that government expenditure on education (GED) has a significant and positive short-
run relationship with real per capita income. An increase in the real per capita income is an indication that 
improvement in government spending on education could reduce level of poverty in Nigeria. This simply 
implies that the more government pursue human capital enhancing policies which possibly will result in higher 
productivity, increasing the economic growth, and hence contributes to the poverty reduction efforts in Nigeria. 

The result further indicates that three period lagged value of government expenditure on health (GH) has a 
significant and positive relationship with real per capita income. That is, a unit change in GH will increase the 
real per capita income by 0.03% all thing being equal. This conforms to the a priori expectation. The low 
elasticity of GH is an indication that government expenditure on health did not have the desired impact relating 
to poverty reduction. By implication the productivity of the health labour force will be low, as such the pace 
at the economy grows will be equally low. 

In addition, the result reports that government spending on security (GS) has a significant and negative short-
run relationship with real per capita income though, not in conformation to a priori expectation. This might 
possibly be that it is not the security machineries that are being procured. 

Nevertheless, the one and three periods lagged coefficients of government spending on transportation have 
positive and statistically significant short-run relationship with the real per capita income. This means that a 
unit change in government expenditure on transportation improves efforts geared towards poverty reduction 
in Nigeria, all things being equal. 

The study also revealed that the development of the financial sector that is captured as financial deepening 
��

���
  

has positive and significant though at 10%, short-run relationship with real per capita income in Nigeria. The 

weak significance level of  
��

���
 coefficient is possibly due to the inconsistency in implementing the financial 

sector policies in Nigeria. 

The coefficient value of 
���

���
 , which measures the financial sector intermediation for the current period shows 

that a negative and significant short-run relationship exists between the private financial institutions acting as 
financial intermediaries such as commercial banks and the real per capita income. This is due to the high 
lending rates of these financial intermediaries thereby contributing to depositors/investors neglecting legal 
investments and opting for Ponzi schemes. By implication, commercial bank depositors get swindled, making 
them lose more than it is being gained from Ponzi schemes, and thus increasing the level of poverty in Nigeria. 

On the contrary, at two period lagged, the variable 
���

���
 has a positive and strong significant relationship with 

poverty reduction in Nigeria. This is to say that in pursuing poverty reducing policies, previous economic 
period(s) matters. 

The result of the long-run ARDL model is shown in the table below: 
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Table 4. Summary of Long- run ARDL Result 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 14.229 1.2056 11.8026 0.1854 
GBC -0.0003 0.0010 -0.2964 0.7705 
GED 0.0008 0.0012 0.6980 0.0016*** 
GH 0.3540 0.0678 5.2194 0.2249 
GS 0.0027 0.0027 1.0084 0.0032** 
GTR 0.0134 0.0028 4.8068 0.0489** 
��

���
   5.3300 0.8563 6.2248 0.0028** 

���

���
  4.7021 0.6420 7.3240 0.0479** 

 ***, ** denote significance at 1% and 5% probability levels respectively 

Source: Author’s estimation using E views 12 

 

With cointegration being established, the long-run ARDL model for RPCI was estimated and the result in 
Table 4.7 revealed that all variables (except GBC) in the study have positive long-run relationship with RPCI. 
The long-run estimate of RCPI with respect to government expenditure on education (GED) is found to be 
0.0008. This implies that a naira- N increase in GED increased RPCI by about 0.08%. This result is statistically 
significant and do conforms to the apriori expectation. By implication, government spending on education will 
improve poverty reduction in the long-run. This is in consonance with the findings of Oriavwote and Ukawe 
(2018). 

The long-run coefficient of RPCI with respect to GS and GTR are also found to be 0.0027 and 0.0134 
respectively. This is to say that a N increase in government procurement on the right security machineries and 
transportation raised RPCI by about 0.27% and 1.34% respectively. This result is statistically significant and 
do conforms to the a priori expectation. In a similar way, the long-run estimate of RPCI as regards financial 
deepening is found to be 5.3300, and simply means that the more developed the financial sector is, the more 
opportunities exist for personal income growth which channels into improvement in poverty reduction in 
Nigeria (Babajide et al.,2015).  

The result of the ECM capturing the speed of adjustment to the equilibrium is shown below: 

 

Table 5. Speed Adjustment to the Equilibrium Result 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 
ECM (-1) -0.1702 0.032 -4.7081 0.0446** 

Cointeq=RCPI-(-0.0003*GBC+0.0008*GED+0.03540*GH+0.0027*GS+ 0.0134*GTR + 5.3300*
��

���
 +4.7021*

���

���
 +14.2293 

** denotes significance at 5% probability level 

Source: Author’s estimation using E views 12 

 

The ECM coefficient of -0.1702 indicates a satisfactory speed of adjustment. This implies that there is a quick 
adjustment to equilibrium in real per capita income whenever changes occur in any/all the explanatory 
variables. 

 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

This study examines the government expenditure–financial deepening –poverty reduction nexus in Nigeria 
during 1981-2020 using the endogenous growth model. The result of cointegration test, validates that a strong 
relationship exists among government expenditure, financial deepening and poverty reduction in Nigeria. The 
ARDL results indicate that government expenditure on education, on security as well as on transportation have 
the potentials of reducing poverty in Nigeria. The result indicates further that financial deepening has the 
desired impact on poverty reduction. Government expenditure on building and construction, and on health did 
not have the expected impact on poverty reduction in Nigeria. The ECM coefficient is negative and 
satisfactory. The study concludes that government expenditure and financial deepening are critical to improve 
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the living conditions of the Nigeria populace, and making them happy. Hence, the study recommends that an 
efficient and liquid financial system, coupled with government spending reasonably on education, security, 
and transportation will bring about poverty reduction in Nigeria. 
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ABSRACT 

Sales promotion has been identified as the backbone of success to most manufacturing companies but there 
have been controversies on whether Sales promotion serves as drive to increase the sales volume of company 
products or not and whether there would be increase in the demand level of the consumer as Sales promotion 
improve. This study examined effective sales promotion strategies for gaining competitive edge among super-
market businesses: a case study of Jara supermarket oyo, Nigeria. The specific objectives are to : examine the 
extent to which effective sales promotion create market share of the potential customers of Jara Supermarket 
in Oyo town and to determine the impact of effective sales promotion on Jara supermarket profitability in Oyo. 
Data were collected using questionnaires administered to forty staff (40) and one hundred and twenty 
customers (120) through random sampling. Out of these, one hundred and twenty four were returned from the 
sampled collected. Analysis of data was carried out using SPSS multiple regression to determine the 
relationship between sales promotion and market shares with company profitability. Findings from this 
research work shows that many customers patronize the business during promo and sales are gear up through 
the sales of promo cards. In addition during festival such as Eld-Fitri, Christmas period, Ramandan and new 
year, new customers were enticed and the company make their money more than when there is no promo, 
hence, this has improve the market shares and profitability of the supermarket. In conclusion building on sales 
promotion have significant impact on organizational performance. Jara supermarket practices it in their domain 
and have a large market share and profits. The study recommended that management should planned, 
organized, directed and controlled their sales promotion programme in place as this will help them to make 
such promotional strategies effective and efficient. 

Keywords: Sales promotion, business, supermarket, performance  

 

INTRODUCTION 

The world’s economy is becoming globalized. As a consequence, many firms are conducting international 
business operations (Harvitte, 2020). Management of organizations therefore strive to improve their 
organisational performances through marketing actions or activities such as promotional incentives (Karmakar, 
2016). The reason had been that, consumers tend to buy products they have been informed about (Koop, 2019). 
It is therefore not surprising that, marketers tend to use “sales promotion” to communicate information, 
position product brand, add value, and control sales volume (Acutt, 2020). 

For many years back, researchers of sales promotions and practitioners through out the world have diligently 
sought to understand just how promotion influences buyers' purchase decisions. The main objective of any 
organization is to make sufficient profit in order to satisfy stakeholders needs/shareholders’ wealth 
maximisation (value added). This is in addition to other sub-objectives such as employee satisfaction, being a 
market leader or being socially responsible. Whatever the objective might be, the higher the sales/ turnover 
volume the better the organization will be in terms of objective realization. Although, sales promotion has been 
identified as the backbone of success to most super market  but there have been controversies on whether sales 
promotion serves as drive to increase the sales volume of company products or not and whether there would 
be increase in the demand level of the consumer as sales promotion improve (Belyh 2016). 
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In any kind of business activity or organization, dealing with the customer has to be focused on service-
oriented. The sales department plays a pivotal role in the success of the business. The role of sales is to bridge 
the gap between the potential customer’s needs and the products/services which are offered to cater to the 
needs of the customer. Customer-oriented industries transform the way people think about them. It can 
transform unhappy customer into happy customer. It is equally important that the customer must remain with 
the company for a longer period and establish a long term value laden relationship. In order to achieve this, it 
is important that customer experience with the product, company and after- sales service experience has to be 
good. The sales process involves a good advertising because it mainly decides as to how the products and 
services will be positioned in the market. It is on this note that the researcher want to examine effective sales 
promotion strategies for gaining competitive edge among super-market : a case study of Jara supermarket oyo. 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

The ideas and abstract principles which have been reviewed and discussed above have been finally modeled 
with the aid of a conceptual framework shown below that has been labelled figure 1. 

 

Figure 1 : Conceptual Framework 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Source: Researcher’s model of operation of  variables (2022) 

 

Figure 1 above illustrates a conceptual framework that models a unilateral relationship between the 
independent variable of “sales promotion” and the dependent variable of organizational performance. It further 
shows an interception of a unilateral causal relationship by spurious associations which result from business 
environment related challenges including legal regulations, cultural receptiveness and image differences. It 
also shows how this unilateral relationship affects organizational performance in terms of market share, 
shareholders’ returns and profit margin. 

 

LITERATURE REVIEW 

According to the American Marketing Association (2004), sales promotion is “those marketing activities other 
than personal selling, advertising, and publicity that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness 
such as display shows, expositions, demonstrations and various non-recurrent selling efforts not in the ordinary 
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routine”. According to George W. Hopkins, “Sales Promotion is an organised effort applied to the selling job 
to secure the greatest effectiveness for advertising and for dealer’s help.” According to Berkey 2019, Sales 
promotion is an activity and/or material that acts as a direct inducement offering added value or incentive for 
the product, to resellers, sales persons or consumers.” It can be said that “sales promotion is any action or 
decision that will promote or help to promote sales. It may further be said that the efforts of the selling force 
itself are part of sales promotion.” “Sales promotions may be defined as all the marketing and promotion 
activities, other than advertising, personal selling and publicity that motivate and encourage the consumer to 
purchase by means of such inducements as premiums, advertising specialties, stamps, refunds, rebates, 
exhibits, displays and demonstrations (Chen 2019).  

Sales Promotion is defined as marketing activities usually specific to a period, place or customer group, which 
encourage a direct response from consumer or marketing intermediaries, through the offer of additional 
benefits. Pallavi Kumari (2020) observes that sale promotion is the process of persuading the potential 
customers; company’s communication strategy to promote an increase in sales. The sales promotion is short 
term tactics along with advertising, public relation and personal selling for building long term customer loyalty. 
The sales promotion is customer focused for boosting the sales number. At the core sales promotion is the 
marketing activity that adds to the basic value proposition behind a product mostly for limited time in order to 
stimulate the customer purchase. It may either direct to the customers or the intermediaries; retailers.  

Sale promotions are short term promotional techniques to induce the customers to respond for the new product 
in market or the product that have not received the lots of attention. The promotional activities are used to 
increase the sales of the product rather by attracting new customers or by retaining old customers by various 
means. The sales promotion is directly deal with product purchasing, enhancing the value of the product either 
reducing the overall cost of the product or by adding more benefit to the regular purchasing price.  

 

EMPIRICAL REVIEW 

Pallavi Kumari (2020) in his research work titled effective sales promotion strategies for gaining competitive 
edge and intensive growth. The paper attempts to explain the sales and distribution activities in V-Mart. The 
study discusses the sales promotion activities carried out by V- Mart and find out responses of customers 
towards sales promotional activities carried out for V-Mart. Attempt was made to examine the widely accepted 
sales promotional activity by customers of V-Mart. From the study it was found that 45 % of respondents who 
visits V- Mart falls under the age between 25-30 years and moreover the majority of respondents are male who 
visit V-Mart. Almost 60 % of respondents visit V-Mart because of its discounts offer. Sales and advertising 
helps to make consumers aware of a product and aims to build preference for that product over its competitors. 

Isaac Tandoh & Loretta Sarpong (2015) assess the impact of sales promotion on organisational performance 
in the auto mobile industry in Ghana. The study used descriptive research approach and the data was purely 
quantitative. In order to achieve the objective, thirty (30) respondents were selected using purposive and 
random sampling techniques. The Data was analyzing using SPSS obtained from the field. The research 
revealed that the impact of sales promotion on organizational performance in PHC is intense. Also, from the 
management perspective most of the respondents agree that sale promotion provides extra incentives to 
purchase as well as stimulating resellers demand and effectiveness. revealed that effective sales promotion 
increase sales. 

Stephen Pembi,  Aliyu Umaru Fudamu, & Ibrahim Adamu  (2017) examined the impact of sales promotional 
strategies on organizational performance with reference to Flour Mills Maiduguri, Borno State Nigeria. The 
population of this study was carved out of the entire staff of the Flour Mills of Nigeria Maiduguri, Borno State 
branch cutting across the Top, Middle and lower level management. The study employed both the primary and 
secondary sources of data collection. Questionnaires were administered to twenty (20) staff using random 
sampling techniques. The data collected were subjected to descriptive statistics such as percentage analysis in 
order to analyse the data and regression analyses were used for testing hypotheses. The result signifies that 
sales promotional strategies have positive and significant effects on organizational performance. The study 
then recommended that company should at all time have to planned, organized, directed and controlled their 
sales promotion programme, this will help them to make such promotional strategies effective and efficient.  
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Jonathan Baraka Dennis (2019) studied the effect of sales promotion on organization performance a case study 
of Nakumatt Nyali. The results revealed that 96% of the respondents were of the opinion that the organization 
do carry out sales promotion. This therefore indicated that the organization embark on sales promotion as one 
of tool to survive the dynamic business world. Findings revealed that sales promotion leads to repurchase, 
awareness, customer patronization and profit level amongst other benefits. 

 

NATURE OF SALES PROMOTION  

To qualify as a sales promotion, someone must be offered something that is above and beyond the core product 
or service, rather than just being offered something that is an everyday aspect of trade. It includes all 
promotional activities and materials except personal selling, advertising and publicity focusing specifically on 
short term profits. Sales promotions are the tools to improve the effectiveness of the advertisement designed 
with the pictures, symbols and messages that appear with the advertisement.  

The marketers find the sales promotion as useful tool to overcome the various short-term obstacles with the 
sales. With the short-term nature, it is not durable and long term that can be compared with advertisement and 
personal selling. As the advertising and the personal selling are highly related even wholesalers often 
administer the retail sales personnel for the sales promotional activities. The fact that; sales promotion activities 
are highly diverse and are beyond just the premium have distinctive characteristics; communication, incentives 
and invitation.  

 

TYPES OF SALES PROMOTION  

The overall objective sales promotion is associated with the building brand loyalty or creating product 
awareness. To fulfill the objective of sales promotion marketers, use different types of sales promotional 
activities. Broadly sales promotion is separated into two categories Kotler (2014) :  

a. Customers / Consumer Sales Promotion  

b. Trade Sales promotion  

 

Customer sale promotion  

Customer sale promotions are marketing techniques done with the focusing on end customers whereas trade 
sales promotions are focused on dealers, distributors and agents. This tool is used to attract customers to 
patronize the specific shops or retails to introduce new products or existing products. It is usually done with 
view draw the attention of customers to retail stores.  

 

Trade- oriented sales promotion  

Trade sales promotions are focused to the dealer network to motivate them to sell more of company’s brand 
rather than other brands. This promotion is also called as push strategy as the dealer network are pushed to 
prioritize the brand to the customers over the competitor’s brand.  

As per modified version of (Philip Kotler 2014) sales promotion techniques are divided in four categories;  

• Sales promotion tools used by retailers  

• Sales promotion tools used by resellers  

• Sales promotion tools for new products  

• Sales promotion tools for established products. 
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Tools of consumer-oriented sales promotion 

Price Promotion                                                             Non- Price Promotion  

- Discounts                                                                       -Samplings  

-Rebates                                                                           -Premiums  

-Coupons                                                                          -Events  

-TPR                                                                                 -Contests  

-Promotions Packs                                                           -Promotions Packaging 

 

Kotler  2014 observes the following consumers orientation sales promotion: 

- Discounts : The simplest and frequently used technique for sales promotion for persuading the customers is 
adding discount to the product. 

-Coupons : Coupons are also the frequent sales promotion techniques as discounts commonly used to motivate 
the customers to purchase. The coupons would push the customers to buy the product when they think that the 
price is high or can be incentive to buy the product above the competitors. 

Price off deals  

The promotional techniques are the reduction in the price of the promoted products and the customer saves 
money on purchase. The price reduction may be used for taking the attention of the customers away from the 
competitors. 

Sample : The sampling is the way of introducing the new product to the customers by providing the products 
for free. The potential customers are targeted in this method and not only introduce the product in the market 
but also create awareness of the product.  

Exchange offers  

The exchange offers are used with occasions like Dashain, Christmas. This technique is popular all over the 
world and basically used in festive season where old products are exchanged for new products and customers 
can receive the discounts based on valuation of old products. 

Loyalty Points  

The customers always like the personal attention by the sellers. In such context the loyalty points would be the 
marketing tactics for retaining the loyal customers for lifetime. The customers rewarded with the loyalty points 
giving them points every time they make purchase and use that points for the money off in future purchase. 
This is popular promotion system to induce the customers to make the next purchase for getting the reward for 
future purchase.  

Sales Promotion Objectives and Uses  

The sales promotions are believed to have vital link with the advertising and personal selling. The sales 
promotions are used for varieties of reasons. Some of the objectives of it are;  

1. To introduce the new products to the consumers or induce to buy the new products for resale.  

2. To attract the consumers or to increase the ultimate response from them.  

3. To induce the present consumers to repeat purchase more. 

4. To meet the competition in the market with more and better shelf space and displays.  

5. To maintain or increase the sales volume even during off seasons.  

6. To encourage retailers to add more varieties of goods with intention for more sales volume.  

7. To stabilize or control the fluctuating sales pattern.  

8. To introduce new brand or the established brands to users.  
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9. To increase the loyalty of the consumers.  

10. Trade loading; increasing dealer’s inventories in the views of competitors.  

Importance of Sales Promotion  

The importance of sales promotion has increased with the increasing competition globally. The reason for 
increasing importance of the sales promotion is the changing marketing environment as promotional activities 
with the new and creative ideas flowing for the favorable sales and future expansion of the sales. It has become 
the part of the marketing strategy for the survival at any obstacles or with the new birth of products or brands.  

The sales promotion has become as equal important to the advertising. Reasons for rapid growing importance 
of sales promotion are changing customers markets.  

 

Reasons for Rapid growth of Sales Promotions are;  

 Internal Factors:  

• The sales promotions are acceptable by the managers as they have realized that it is effective tools increasing 
the sales volume.  

• The managers are responsible for the increase in tools and sales promotion tools have been proven to achieve 
this objective.  

External factors:  

• The promotions are short term but more practical than advertising for branding and persuading customers.  

• The market is flooded with varieties of products with similar satisfaction to the customers which has increase 
the essential importance of sales promotion.  

• The promotional techniques facilitate sales even during inflation and recession.  

 

 LIMITATION OF SALES PROMOTION  

The promotional activities are however limited to short term quick and impulsive results and have no any 
positive effects on long term.  

• It has short impact unlike advertising and personal selling and act as the short-term technique work for the 
impulsive buying effect on consumers but cannot last long.  

• It is dependent technique and must blend with two promotional ingredients; advertising and personal selling 
for making its impact. This work as bridge or link for these plus promotional ingredients.  

• It may damage the brand image of the product by creating doubt on the mind of the customers. The consumers 
may have doubt about the capability of the products with many incentives and concessions for praising. Too 
much of praising with the other promotional ingredient may dismiss the brand image of the product.  

• The experts undervalue the sales promotion as the tool of promotion mix as in their opinion; sales promotion 
as mix ingredient is not capable of fighting the competition. As it can be easily replicated by competitors, it 
cannot used for intense competition. 

 

ORGANISATIONAL PERFORMANCE 

It is recognising that sales promotion as a promotional activity occurs within an organisational context. 
Organisational performance relates to the actual output or results of an organisation as measured against its 
intended objectives. It embraces three specific dimensions, namely, financial performance, product market 
performance and shareholders’ return (Dia 2012). The financial dimension concerns issues in respect of profit 
margins, return on asset and on investment. In contrast, the product market performance also addresses issues 
with regards to sales and market shares. The third dimension basically deals with issues such as total 
shareholder return, and economic value added. More importantly, many organisations have attempted to 
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manage organisational performance using the “balanced scorecard” methodology where performance is 
tracked and measured in multiple dimensions such as financial performance, customer service, social 
responsibility, and employee stewardship (Alf Lundstra 2020). 

 

STATEMENT OF THE PROBLEM  

Most of the Organization especially the super market fails or wind up because of lack of sales in their location. 
Existing studies on effect of sales promotion have indicated that when there is adequate awareness through 
sales promotion, high patronage will be achieved, which will result to an increase in sales volume which 
eventually leads to high productivity and increase in profitability  level of the organizations. However, it has 
also been observed that poor product communication to the final consumers could give competitors an edge in 
term of loyalty to brands and sales. Consequently, inability to offer discount, rebate, premium, coupons to the 
customers has been the major set back for some supermarkets in term of sales level and profits for the business. 
It is also important to note that Jara supermarket Oyo are not immune from the aforementioned challenges in 
their day to day operations hence it becomes necessary to embark on a study that investigates the effective 
sales promotion strategies for gaining competitive edge among super-market businesses like Jara supermarket 
Oyo; especially to fill the gap of knowledge on the effect of sales promotion on sales of products in marketing 
scholarship in Nigeria. 

 

SIGNIFICANCE OF THE STUDY 

The study is relevant at this time of economic recession syndrome where competition is inevitable and 
supermarket struggling toward meeting their target which is profit and good will. It also sensitize the 
management of Jara supermarket on the importance of sales promotion in achieving stated objectives in a 
globally competitive environment by budgeting for sales promotion every year. However, sales promotion 
through media gives information, persuades, reminds, brings awareness, confuses, confesses, convinces and 
entices the people towards a product. Money spent on sales promotion is not a waste but brings a stable and 
long period profit for the company. It is expected that this study will enlightening the management on how 
sales promotion can prove its claim of superiority which cannot be countered in an area where the other brand 
is stronger. It would also educate the consumers that consuming Jara products will satisfy the needs of the 
entire Oyo town. Finally, this study is expected to provide reliable data for future research work to build on 
other variables other than variables used in this research work.  

 

 

OBJECTIVES  

The general objective of this study is to determine the effective sales promotion on Jara supermarket Oyo, 
while specific objectives are:  

1. To examine the extent to which effective sales promotion create market share of the potential customers of 
Jara Supermarket in Oyo town. 

2. To determine the impact of effective sales promotion on Jara supermarket profitability in Oyo town. 

 

RESEARCH QUESTIONS 

1. To what extent does effective sales promotion and market share of Jara potential customers in Oyo town. 

2. How does effective sales promotion increase profitability of Jara supermarket in Oyo town. 

 

 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 881 
 

RESEARCH HYPOTHESES 

Ho 1. There is no significant relationship between effective sales promotion and market share of Jara 
supermarket customers in Oyo town. 

Ho 2. How does sales promotion effectively increase profitability of Jara supermarket in Oyo town. 

 

METHODOLOGY  

RESEARCH DESIGN 

The study adopts a survey research design where data was collected from a sample of customers to determine 
the relationship between performance (the dependent variable) and sales promotion  (the independent 
variables). The research setting is a cross sectional study design which involves collection data only once or 
at one point in time to be able to meet the research objectives. The adoption and usage of the survey research 
design is justify on the ground of its capacity for collecting large data (customers).  

 

SCOPE OF THE STUDY    

This study examined effective sales promotion on supermarkets Oyo between 2021 – 2022 with special 
reference to Jara Supermarket. It covered Technical, Production and Sales departments of Jara supermarket. 
The work focused on Jara Supermarket, Oyo, Oyo State - South West of the country and did not permit a larger 
scope and more comprehensive work to other Super-supermarket in other states in Eastern and Northern part 
of the country that can not be visited for more additional information; emphasis was also placed on consumers’ 
and customers’ perception about the product.  

 

STUDY AREA  

The study covered the activities of Jara Supermarket while the study area is limited to Oyo, Oyo State, Nigeria. 
The choice of this catchments area is predicated on two major reasons. Firstly, this Super-market is newly and 
the largest established Super market in Oyo town and have it corporate offices located in Lagos and Ibadan. 

 

STUDY POPULATION  

The study population consists of customers and employees of Jara Supermarket, Oyo, Oyo State Nigeria with 
staff of 68, both male and female. The study population of the staff is relatively small thereby the entire 
population were enumerated, hence, random selection was used to select the customers for this study, the total 
number of participated customers was 200 in numbers. 

  

SAMPLE SIZE 

From the total population of 68, all the 68 was selected from Jara supermarket and it cut across all the 
departments in the supermarket and 200 customers were randomly selected, making the total of 268.. Taro 
Yamane (1974) formula was used to determine sample size for the study. This formula uses the normal 
approximation with a 95% confidence level and 5% error tolerance. The formula is given as follows: 

n   =    N                where: ‘n’   =    sample size sought 

 1 + Ne2                         N   =    population  

     e2     =    level of significance/margin of Error   

     1      =    Constant  

n  =          268            

        1 + 268 (0.05)2 
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 =      268    

      1  +  268    =   0.67  

 

 

=            268                

             1.67 

 

=  160 

 

where: n is sample size, N is population, e is desired margin of error. The Bowley’s proportional allocation 
statistics is used to determine the proportion of sample for each category of business in the total sample. Hence, 
124 respondents returned their questionnaires. 

 

Table 1 : 

Units Population Sample size  
59.7 % 

Returned Questinaires % Returned 

Technical 14 8 8 5 
Production 18 11 11 6.8 
Sales 36 21 20 12.5 
Customer 200 120 85 53 
Total 268 160 124 77.3 

 

SAMPLING METHOD AND SAMPLE SIZE 

The samples were selected using simple random sampling. For the purpose of this study the entire total number 
of staff were used for the study taken from Technical, Production and Sales departments in the organization 
while the sample size were randomly selected from the customers of the supermarket, out of a total numbers 
of 200 selected, only 120 customers submitted their questionnaires. 

 

SOURCES OF DATA 

The two major sources of data used for this research are the primary and secondary sources. The primary 
sources  included information collected directly from the respondents while the secondary data was sourced 
from organizational sales records spanning a two years periods between 2021 – 2022; where company’s sales 
promo and profit before tax was extracted.  

 

DATA COLLECTION INSTRUMENT  

In collecting the data, questionnaire and personal interview were used to collect relevant primary data from 
the Technical, Production and Sales departments and the customers. The secondary data was also collected 
from the companies’ records. The questionnaires was  structured type. 

 

METHOD OF QUESTIONNAIRE ADMINISTRATION  

The Questionnaire was administered on the respondents personally using the direct mail option of data 
administration. The structured questionnaire was administered on a single key respondent in each of the 
randomly selected customers. It was done over a period of time that it took to go round the respondents. This 
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is an indication that any customers that participated within the sales promo period has equal right or opportunity 
to participate in the study. The questionnaires were administered among the employees (both junior and senior) 
in the company.  

 

MODEL SPECIFICATION AND ANALYTICAL TECHNIQUE  

To evaluate the effective sales promotion strategies for gaining competitive edge among super-market 
businesses, there is also the need to evaluate the relationship between promotion and other factors that may 
influence it. This is because the effect of promotion on sales cannot be adequately captured in isolation. To 
achieve this, a standard multiple regressions was formulated taking into cognizance five variables that have 
been identified as major determinants of sales . This factors namely coupon, premium, Loyalty, discount, 
rebates. While Market shares, returns and profit margin as dependent variable.                                                         

 

Mathematically, the model is expressed as follows;  

St = β0+ β1cup + β2 pre+ β3loy +β4dic + β5reb+ Є  

Where: 

St = Sales   

Cup = Coupon 

Pre = premium  

Loy = Loyalty 

Dic = Discount 

Rep = Rebate 

β0 = intercept  

β1- β5 = regression coefficient  

Є= stochastic error term  

 

RESEARCH PROCEDURE  

The data were sourced from primary source with the use of structured questionnaires and interviews. The 
researcher collected the data from the respondents through email and direct interview after the distribution of 
questionnaires to all the staff of Jara supermarket in Oyo and the scoring was done after the collection of data. 
Five point rating scale was used to record score of all positive statements ranged from 5-1 for different response 
categories. Strongly Agree (SA), Agree (A), Neutral (N), Disagree (D) and Strongly Disagree (SD). The data 
gathered was analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS) software version 22.0 and a smart 
3 tools of analysis. Regression analysis (Multiple regression analysis) was used to establish the nature and 
magnitudes of the relationships between the variables of 5the study and to test the hypothesized relationships. 
The interpretation of the analysis was guided from the five point Likert scale questions with a range of mean 
score as 4.50–5.00 (very high), 3.50 – 4.49 (high), 2.50 – 3.49 (moderate), 1.50 – 2.49 (low), and 0.50 – 1.49 
(very low). 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

Table 2 : Model Summary for Multiple Regression Analysis between sales promotion and market share 
of Jara supermarket customers in Oyo town. 

.  Ho 1 : There is no significant relationship between effective sales promotion and market share of Jara 
supermarket customers in Oyo town. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
  Std. Error of the 

Estimate 
1 .503a .253 .168 .41618
a Predictors: (Constant), Sales promotion. 
b Dependent Variable.- market share 

 

MODEL SUMMARY FOR REGRESSION  

The results in Table 2 which shows a relationship R value = 0.503 indicated a strong positive relationship 
between independent variables sales promotion and dependent variables market share of the firm.  

While R square (0.253) specify the degree of which the independent variables can explain the variance in the 
dependent variable. Independent variable (sales promotion) can explain 25% variance in dependent variable 
(market share). While the remaining percentages of 75% was explained by other factors which are not included 
in the model. Hence, sales promotion has positive significance effect on market value. This is in line with 
Stephen Pembi, Aliyu Umaru Fudamu, & Ibrahim Adamu  (2017), in his research work which concluded that 
sales promotional strategies have positive and significant effects on organizational performance. 

 

Table3: Model Summary for Multiple Regression Analysis. (sales promotion and organization 
profitability).   

Ho 2 : How does sales promotion effectively increase profitability of Jara supermarket in Oyo town. 

Model Summary 

Model R     R Square      Adjusted R Square    Std. Error of the Estimate
 

      Sig. F Change
1 .649a .421 .306 .54474 .000
a. Predictors: (Constant), sales promotion 

 b. Dependent Variable : profitability. 

 

 MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS (CAPITAL AND EMPLOYMENT GENERATION) 

From Table 3, the result of R value shows a positive correlation between the dependent variable and the 
independent variable. While the result of R2 indicates that the model has a good fit, that is promotion 
(independent variable) can explain 42.1% variance in (dependent variable) profitability, hence remaining 
57.9% accounts for other factors not considered in the model. This is in line with research work of Jonathan 
Baraka Dennis (2019) which revealed that sales promotion leads to repurchase, awareness, customer 
patronization and profit level amongst other benefits. Thus, null hypothesis is rejected and alternative 
hypothesis which say there is significant relationship between sales promotion and company’s profitability is 
accepted.  

   

DISCUSSION OF FINDING  

Sales promotion is one of the major tools used by the marketers and many supermarkets to promote sales and 
to improve the profit level in the organizations. Jara supermarket is not left out, findings from this study shows 
that though sales promotion has a long way advantages but because of the cost involves in creating awareness 
to the customers this had hindered some organization to embark on the ideas. Findings from this research work 
shows that many customers patronize the business during promo and sales are gear up through the sales of 
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promo cards. In addition during festival such as Eld-Fitri, Christmas period, Ramandan and new year, new 
customers were enticed and the company make their money more than when there is no promo. However, 
discount promo cards are sold to the people at any time for them to buy goods during promo period at lesser 
price. Indeed, the sales promotion embark by Jara supermarket has improve the level of market share as well 
as profitability level of the supermarket. On this note, the management never suffer to pay the salary of workers 
since the inception of Jara supermarket. 

 

CONCLUSION 

From the results of the study, sales promotion have significant impact on organizational performance. Sales 
promotion is any program undertaken by an organization to promote and increase the sales, usage or 
experiment of a product or service. Many Organizations boycott it because of cost involved but they have 
forgotten the long run awareness it created to the customer. Jara supermarket practices it in their domain and 
have a large market share. Sales promotions are one of the key communication mix tools being used by almost 
all of the organizations to positively impact their profitability. Many researches prove the positive impacts of 
this tool on organization profitability, while some also discuss its possible potential or the lack of it as a long 
run weapon for the organization. Sales promotion is important at all level of product life cycle but it is more 
important at the preliminary and growth stage. Therefore, the impact of sales promotion on organizational 
performance have been positive and have resulted in increased organizations sales volume and profitability in 
terms of purchase of products by consumers which will in turn lead to advanced sales and profitability. 

 

RECOMMENDATION 

With regards to the finding of this study, it is logical to recommend as follows:  

 

 Any company, be it large or small should be aware that there are certain time for effective use of sales 
promotions. For instance during festival period, there organization should take advantage of that by 
developing effective sales promotional tools that can influence consumers awareness about the product.  

 Jara supermarket should at all time have to planned, organized, directed and controlled their sales promotion 
programme in place as this will help them to make such promotional strategies effective and efficient.  

 The supermarket should train and retrained their sales personnel as how they should embark on their sales 
activities.  
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ABSTRACT 

The research study titled: insecurity threats to sustainable development and democratic ideals Zamfara North 
of Zamfara State. The research is a survey research with the following objectives; to look into the insecurity 
threats that work against sustainable economic development and democratic ideals, to examine the various 
mechanism put in place to arrest the issues of insecurity in Zamfara North, Zamfara State. The target population 
under study is 2,606. Hence, 10% (261) of the population was taken as sample size. The instrument use for 
data collection is questionnaire which contain fifteen set of close ended questions administered. Therefore, 
261 questionnaires were distributed to the case study but only 180 were filled and returned. Chi- square was 
used as a statistical tools for testing the stated hypothesis, the research found out that the issues of insecurity 
in Zamfara Sate are affecting the sustainable economic development of the state, and that some mechanism 
are put in place to tackle the issues of insecurity in the state. It was recommended that the real panacea for 
solving insecurity challenge in Zamfara and Nigeria at large is for government to accelerate the pace of 
development. Development in this context consists of creating an economy with relevant socio, economic and 
physical infrastructure for business operations and industrial growth, to provide gainful employment, high 
level of educational facilities, and medical care for the people. 

Keywords: Insecurity, Threat, Economic, Development.   

 

BACKGROUND OF THE STUDY 

In May 1999 Nigeria's return to civil rules that is accompanied with fresh hopes and latent optimism. This 
optimism is predicated on the fact that democracy would guarantee freedom, liberty, and equity and enhances 
security of lives and property, which would indeed repositions development trajectories to sustainability. 
Regrettably this optimism seems to be a mirage. Nigeria is presently rated as one of the poorest Nations in the 
world with debilitating youth unemployment. For instance, Aganga (2009) observed that over ten million 
Nigerians were unemployed by March 2009 and unemployment is running at around 19.7% on average 
(National Bureau of Statistics Report 2009). This figure geometrically increases yearly with less realistic 
efforts by the managers of the state to abate the rampaging unemployment problem. In Nigeria, like many 
other developing countries, about 70% of the population lives in poverty (Otto and Ukpere, 2012). Majority of 
the population seem to lack access to pipe borne water, health care facilities, electricity and affordable quality 
education. Amidst these development challenges, the security situation in the country deteriorated drastically. 
Nigeria's return to democratic rule is threatened by security disaster. Arguably, considerable progress has been 
achieved in the areas of freedom of speech and liberty, but series of resource based conflict (Niger Delta), 
ethno-religious crisis (Jos crisis), and communal conflicts persisted. The concept of peace is traceable to the 
Latin word pax meaning “freedom from civil disorder". Peace could also be taken as meaning justice, good 
health, safety, wellbeing, prosperity, equity, good fortune and friendliness (Wikipedia, 2018). Often times, 
peace is often seen as the absence of war, and by logical extension, war is the lack of peace. This view of peace 
is faulty because it really does not tell us anything about the meaning of peace as reflected above. However, 
Ibeanu, (2005) has explicated peace in sociological terms as a condition of social peace, in which there are no 
social antagonisms. In other words, “peace is a situation in which there are no social conflicts and individuals 
and groups are able to meet their needs, aspirations and expectations. Peace in this sense can be explained from 
the perspective of structural functionalism”(George-Genyi,2013). 
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George-Genyi expatiating, and broadening the definition of peace by Galtung, (1990), identified two aspects 
of peace; namely: the negative peace, as “the lack of direct violence, war and fear of the person, country, and 
region and indeed at the international levels”; and ”the positive peace as the absence of unjust structures, 
unequal relationships, justice and inner peace of the person”. To George-Genyi peace in sum is, “the lack of 
fear, conflict, anxiety, exclusion, deprivation or suffering and violence. It is primarily concerned with creating 
and maintaining a just order in society”. 

Ibrahim, (2004) Nigeria in our current democratic dispensation is faced with different kinds of threat such as 
armed robbery, kidnapping, political thugs, ethno-religious conflicts, organized violent groups, economic 
based violence, gender- based violence, sexual abuse. Trafficking and recently the menace of Boko haram. 

Adebayo, (2013) hence, terrorism is a threat to the economic, political and social security of a nation and a 
major factor associated with underdevelopment, because it discourages both local foreign investments, reduces 
the quality of life, destroys human and social capital, damages relationship between citizens and the state, thus 
undermining democracy, rule of law and the ability of the country to promote development of Nigeria. 
However, the researcher is analyzing terrorism and its effect to the socioeconomic development in Nigeria. 

 

STATEMENT OF THE PROBLEM 

The continual spread of violence in the northern part of the country from bandits, herdsmen terrorist groups 
(Fulani bandits) and in more recent times, criminal sects as found in many villages across the northern states 
necessitates a study to look into these threats of insecurity and how they affect economic sustainable 
development and democratic ideals. 

 

OBJECTIVES OF THE STUDY 

The following are the objectives of this study: 

a. To look into the insecurity threats that work against sustainable economic development and democratic 
ideals of Zamfara North, Zamfara State. 

b. To examine the various mechanism put in place to arrest the issues  of insecurity in Zamfara North, 
Zamfara State 

 

RESEARCH QUESTIONS 

To properly get to the root of the issue of insecurity and how it affects economic sustainable development and 
democratic ideals; the research shall be conducted with the aim of finding answers to the following questions: 

a. Did insecurity threats effect the sustainable economic development of Zamfara State? 

b. Are there adequate mechanisms put in place to arrest the issues of  insecurity in Zamfara North, 
Zamfara State?   

 

RESEARCH HYPOTHESIS 

The hypothesis to be tested in the course of this study is as follows: 

1. Ho: Insecurity threats do not have any effect on the sustainable economic development of Zamfara state. 

2. Hi: Insecurity threat has effects on the sustainable economic development of Zamfara state. 

1. Ho: There is no adequate mechanisms put in place to arrest the issues of insecurity in Zamfara State 

2. Hi: There is a mechanism put in place to arrest the issue of insecurity in Zamfara State. 
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REVIEW OF RELATED LITERATURE  

INTRODUCTION 

Nigeria in recent times has witnessed an unprecedented level of insecurity. This has made national security 
threat to be a major issue for the government and has prompted huge allocation of the national budget to 
security. In order to ameliorate the incidence of crime, the federal government has embarked on criminalization 
of terrorism by passing the Anti-Terrorism Act in 2011, installation of Computer-based Closed Circuit 
Television cameras (CCTV) in some parts of the country, enhancement of surveillance as well as investigation 
of criminal related offences, heightening of physical security measures around the country aimed at deterring 
or disrupting potential attacks, strengthening of security agencies through the provision of security facilities 
and the development and broadcast of security tips in mass media (Azazi,2011). Despite these efforts, the level 
of insecurity in the country is still high. In addition, Nigeria has consistently ranked low in the Global Peace 
Index (GPI, 2012), signifying a worsened state of insecurity in the country. Hence, Adagba, et al (2012), 
Uhunmwuangho and Aluforo (2011) are of the view that the efforts of government have not yielded enough 
positive result. With the lingering insecurity challenges and the inability of the security apparatus of the 
government to guarantee safety and security in the country, the question that borders everyone in Nigeria today 
is that “can there be insecurity?” Is security of lives and properties achievable? Apparently, the insecurity 
threat situation in Nigeria appears or at least have remained insurmountable and many people have argued that 
government at all levels has not done enough by not confronting the situation head on and dealing with it 
decisively, others have argued that the situation has a political undertone or inclination calculated to serve the 
interest of certain political gods, who have been dissatisfied and disgruntled about the political manifestations 
in the country. Consequently, the purpose of this research work is to provide a synthesis of existing knowledge 
on insecurity by integrating diverse explorations and to propose a strategy for insecurity management. In the 
following sections, we examine first, the concept of insecurity, the causes of insecurity in the country so as to 
provide a background for understanding and appreciating the enormity of the problem and our proposed model 
for security management in Nigeria. This is followed by an exploration of the connection between security 
environment and business activities and an evaluation of the Nigerian insecurity situation and its implications 
for business and sustainable development. Finally, in consonance with the call on everyone by government, to 
contribute to the war against insecurity, the research work proposes a security management model that could 
assist in managing insecurity challenges in the country. 

 

THE CONCEPT OF INSECURITY THREAT 

The concept of insecurity threat would be best understood by first presenting the concept of security. In the 
view of Akin, (2008) security refers to “the situation that exists as a result of the establishment of measures 
for the protection of persons, information and property against hostile persons, influences and actions”. It is 
the existence of conditions within which people in a society can go about their normal daily activities without 
any threats to their lives or properties. It embraces all measures designed to protect and safeguard the citizenry 
and the resources of individuals, groups, businesses and the nation against sabotage or violent occurrence 
(Ogunleye, et al, 2011). 

According to Igbuzor, (2011) it demands safety from chronic threats and protection from harmful disruption. 
Security however, can be described as stability and continuity of livelihood (stable and steady income), 
predictability of daily life (knowing what to expect), protection from crime (feeling safe), and freedom from 
psychological harm (safety or protection from emotional stress which results from the assurance or knowing 
that one is wanted, accepted, loved and protected in one's community or neighborhood and by people around.  

Insecurity on the other hand, is the antithesis of security. However, because of the very many ways in which 
insecurity affects human life and existence, the concept of insecurity has usually been ascribed different 
interpretations in association with the various ways which it affects individuals. Some of the common 
descriptors of insecurity include: want of safety; danger; hazard; uncertainty; want of confidence; doubtful; 
inadequately guarded or protected; lacking stability; troubled; lack of protection; and unsafe, to mention a few.  

Beland, (2005) defined insecurity as “the state of fear or anxiety stemming from a concrete or alleged lack of 
protection." It refers to lack or inadequate freedom from danger. This definition reflects physical insecurity 
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which is the most visible form of insecurity, and it feeds into many other forms of insecurity such as economic 
security and social security. 

A major point about insecurity implied in these definitions is that those affected by insecurity are not only 
uncertain or unaware of what would happen but they are also not able to stop it or protect themselves when it 
happens. 

 

SOURCES OF INSECURITY THREAT IN NIGERIA 

To tackle insecurity, a key starting point should be to understand the causes of insecurity as well as to 
investigate their sources of social disorder and instability. As Andrew and Kennedy, (2003) pointed out, it is 
necessary to distinguish between different causes as each may require different remedy. Besides, it is to provide 
a holistic view to the suggestion or recommendations of solutions. More often, however, policy makers are 
disinclined to isolate and clarify particular causes. They prefer blanket references, with the consideration that 
the causes of insecurity are interwoven and contributory to one another. Like in many other societies, the 
sources of insecurity in Nigeria have been traced to a number of factors and explained by different people. 
These factors have been classified or grouped into external and internal factors.  

 

LACK OF INSTITUTIONAL CAPACITY RESULTING IN 

GOVERNMENT FAILURE 

This result from what Fukuyama, (2004) described as the corrosion or breakdown of institutional 
infrastructures. The foundations of institutional framework in Nigeria are very shaky and have provoked a 
deterioration of state governance and democratic accountability, thus, paralyzing the existing set of constraints 
including the formal and legitimate rules nested in the hierarchy of social order. Evidently, asIgbuzor, (2011) 
observed, the state of insecurity in Nigeria is greatly a function of government failure, or can be linked to 
government failure. This is manifested by the incapacity of government to deliver public services and to 
provide for basic needs of the masses. The lack of basic necessities by the people in Nigeria has created a pool 
of frustrated people who are ignited easily by any event to be violent. The argument here, is that, Nigeria has 
the resources to provide for the needs of its people, but corruption in public offices at all levels has made it 
impossible for office holders to focus on the provision of basic needs for the people (Hazen and Horner, 2007).  

As noted by Onuoha, (2011) a large number of the Nigeria population is frustrated and have lost hope, 
especially the youths, and have now emerged to express their disillusion about the pervasive state of inequality. 

 

ETHNO-RELIGIOUS CONFLICTS 

These have arisen from distrust among various ethnic groups and among the major religions in the country. 
Ibrahim and Igbuzor (2002), Hazen and Horner, (2007), Salawu, (2010) and Igbuzor,(2011) identified ethno-
religious conflict as a major source of insecurity in Nigeria. Ethno-religious conflict was defined as a situation 
in which the relationship between members of one ethnic or religious group and another of such group in a 
multi-ethnic and multi-religious society is characterized by lack of cordiality, mutual suspicion and fear, and 
a tendency towards violent confrontation. Frequent and persistent ethnic conflicts and religious clashes 
between the two dominant religions (Islam and Christianity), present the country with a major security 
challenge. In all parts of Nigeria, there exist ethno-religious conflicts and these according to (Ibrahim and 
Igbuzor, 2002) have emerged as a result of new and particularistic forms of political consciousness and identity 
often structured around ethno-religious identities. The claim over scarce resources, power, land, chieftaincy, 
local government, councils, control of markets and sharia among other trivial issues have resulted in large 
scale killings and violence amongst groups in Nigeria (Adagba,et al,2012). 
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CONFLICT OF PERCEPTIONS BETWEEN THE PUBLIC 

AND GOVERNMENT 

Over the years, there has been a standing mismatch between public and government perceptions. A situation 
which often result in the reactions of the public to the excesses of the military regimes which governed Nigeria 
and has continued after the end of military regimes and created a sensitivity by those in government at public 
intrusion in matters of state. Frequently, on any given incident, public and government reactions diverge. In 
such situations, the media has never helped matters. Media practices have always focused on the dramatic and 
the spectacular view of the given situations. Such reports have always been capitalized on in sophisticated 
ways by various groups. Some of which are violent to incite public clamor for a change and immediate reaction 
through strategically provocative violence. President Jonathan alluded to this situation when he made reference 
to the popular axiom that the pen is mightier than the sword. In his statement, “the sword is used to kill and 
destroy but what we use the pen to do is also very critical. When you have a society with these unending 
political conflicts, it is there on the media whether print, electronic or social media and this brings a lot of 
insecurity to the system”(Bello and Oyedele,2012). 

 

LOSS OF SOCIO-CULTURAL AND COMMUNAL VALUESYSTEM 

The traditional value system of the Nigerian society like most African societies is characterized by such 
endearing features as collectivism, loyalty to authority and community, truthfulness, honesty, hard work, 
tolerance, love for others, Mutual harmony and coexistence, and identification of individual with one another 
(Clifford, 2009).Other distinctive features of Nigerian traditional society are abhorrence for theft and high 
value for live. Stealing was considered extremely disgraceful and lives were also highly valued. All our 
endearing values and morals have been traded off for western values. The importance of a people's value 
system to their survival was espoused by Obama, when he challenged all societies to go back to their traditional 
values. In his words, cited by Clifford, (2009),“Our challenges may be new. The instrument with which we 
meet them may be new. But those values upon which our success depends are hard work and honesty, courage 
and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism, these things are old. These things are true.  

 

 Rural/Urban Drift 

The migration of jobless youths from rural areas to urban centers is also one of the causes of insecurity in 
Nigeria (Onuoha, 2011). Nigeria is one of the countries in the world with very high rural/urban drift. Most 
urban areas in Nigeria have grown beyond their environmental carrying capacities and existing infrastructure 
and this has resulted to increased poor quality of the living conditions in urban areas in Nigeria (Adedeji and 
Eziyi,2010). 

Out of frustration, these youths are drawn into crime. 

 

 Social Irresponsibility of Companies 

Corporate social irresponsibility is a set of actions that increases externalized costs and/or promotes 
distributional conflicts (Kotchen and Moon, 2011). Companies engage in corporate social responsibility in 
order to offset corporate social irresponsibility. The rise of terror groups in some parts of the country is directly 
related to the neglect of social responsibility by companies to the community where they are operating. This 
was the case of the Niger Delta crisis. 

 

 Unemployment/Poverty 

As a result of the high level of unemployment and poverty among Nigerians, especially the youths, they are 
adversely attracted to violent crime (Adagba, et al, 2012). Nwagbosa (2012) argued that the failure of 
successive administrations in Nigeria to address challenges of poverty, unemployment and inequitable 
distribution of wealth among ethnic nationalities is one of the major causes of insecurity in the country. 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 892 
 

 Terrorism 

At the most proximate and least disputable level, terrorism is the most fundamental source of insecurity in 
Nigeria today, and its primary bases and sources of support have generally been located in religious fanaticism 
and intolerance particularly in Islam dominated states of Nigeria. Terrorism which is a global phenomenon 
where no one is safe was defined by (Sampson and Onuoha, 2011) as “the premeditated use or threat of use of 
violence by an individual or group to cause fear, destruction or death, especially against unarmed targets, 
property or infrastructure in a state, intended to compel those in authority to respond to the demands and 
expectations of the individual or group behind such violent acts”.  

All of the factors above are succinctly summarized in the views expressed by foreign observers about the 
causes of insecurity in Nigeria. Kufour, (2012) located the sources of insecurity in Nigeria in four factors: 
political conflicts; unbalanced development that involves horizontal inequalities; religious/ethnic distrust; and 
leadership failure. While Eunice Reddick associated the situation with low level of economic development as 
a result of poor governance and high level corruption in her words, corruption is “the walls that stand in the 
way of progress, the red tape that stops an idea from becoming a business, the patronage that distributes wealth 
based on tribe and sect” (Oluwarotimi, 2012) 

 

INSECURITY AND THE BUSINESS ENVIRONMENT 

The insecurity environment of business refers to insecurity variables that affect the performance of a business 
but over which the business enterprise has little or no direct control. In Nigeria, the variables range from theft 
to organized armed robbery, kidnapping and demand for ransom, assassination, repeated invasion and 
blockading of business installations, social injustice, unemployment, lack of access to livelihood resources, 
rising cost of living, and bombing. 

 

This is indicated in figure 1 below: 

Figure 1: The Insecurity Environment of Business 

 

 

 

Figure 1 depicts the insecurity surrounding business organizations operating in Nigeria.  
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IMPLICATIONS OF THE NIGERIA INSECURITYSITUATION FOR BUSINESS ACTIVITIES 

The implications of the Nigeria insecurity situation for organizations' business activities cannot be 
overemphasized. In this paper, we contend that when there is wide spread insecurity, it could affect business 
investment, the entire business organization or some aspects of its operations which include production, 
marketing, finance and human resource (H/R). 

 

 This is indicated in the figure below: 

 

Figure 2: Impact of Insecurity on Business Activities 

Source: Designed by the authors 

 

The implication of the insecurity situation in Nigeria for business activities can be viewed from two broad 
perspectives, viz, the perspective of potential business investment and the perspective of existing business 
enterprise. 

 

POTENTIAL BUSINESS INVESTMENT 

Insecurity discourages investment as it makes investment unattractive to business people. This is because it 
increases the cost of doing business either through direct loss of goods and properties or the cost of taking 
precautions against business risks and uncertainty. Ujah and Eboh, (2006) reported a study by World Bank on 
investment climate in nine African countries in which it was found that 29% of business operators in Africa 
and 36% in Nigeria perceived insecurity as a major constraint on investment.  

 

EXISTING BUSINESS ENTERPRISE 

The Nigeria insecurity situation can, and in many cases, actually halted business operations during the periods 
of violence and also caused the outright closure of many enterprises especially in the areas or zones where 
incidences of insecurity is rife and are on daily occurrence, in a bid to protect lives of operators and business 
property. Generally, if there is no peace and security, it is extremely difficult for businesses to survive. In the 
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case of Nigeria, there is also evidence of some businessmen and manufacturing companies having to relocate 
particularly from the North in recent time, to other peaceful parts of the country (Nwagbosa, 2012). Non 
indigenes especially Igbos and Yoruba have to return to their home states before they are killed by Boko Haram 
(Suleiman, 2012). In addition, some firms may shift their operations to other countries like Ghana which is 
deemed to be more peaceful. Apart from outright closure of a business enterprise, an existing business can also 
be affected in the four functional areas of business shown in the model (figure 2) above.  

Ujah and Eboh, (2006) that the government must ensure the availability of public security at all times. This is 
crucial because if businesses fold up and investors are no longer forthcoming, then the future is bleak. 

 

IMPLICATIONS OF THE NIGERIA INSECURITYSITUATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT INNIGERIA 

Insecurity has been identified as one of the obstacles to sustainable development (Call,2000,Ujah and 
Eboh,2006,Igbuzor,2011).The term sustainable development was popularized in a report by the Brandt land 
Commission published by the World Commission on Environment and Development in 1987. In the report, 
sustainable development was defined as “development which meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs (UN, 2010). Since then, the concept 
has been variously conceived in terms of vision expression, valuc change, moral development, social 
reorganization or transformational process toward a desired future or better world (Gladwin et al, 1995).  

The aims of sustainable development are to ensure a safe and healthy environment for all and sundry and to 
maximize simultaneously national goals, organizational goals and individual goals that can persist over 
generations. As noted by Akpobibibo (2003) the principle behind sustainability is to make life meaningful to 
all. Therefore, security is crucial for sustainable development. In the absence of security, economic growth and 
development cannot be sustained as it destroys economic, human and social capital. Under conditions of peace 
and security, people and government can direct their efforts and resources towards improving human life. 
Expenditures on security are therefore an essential component of the development process. For instance, the 
use of resources to strengthen a country's security system could have been useful in other relevant areas. 
Insecurity therefore, becomes a drain on local and national resources at the expense of development and 
peoples' wellbeing thereby, having adverse consequences on economic growth and development (Nwagboso, 
2012, Call,2000). 

The importance and implications of the security situation in Nigeria have been emphasized by a number of 
world leaders, both in words and in action, and the need for the Nigerian government to brace up to the 
challenge. For instance, the former president of Ghana, John Kufour stated that the bane of Nigeria 
development is insecurity (Kufour, 2012). He observed that insecurity situation in Nigeria is costing Nigeria 
its leadership role in Africa in terms of development. As a result, it is unable to claim its rightful position as 
'giant of Africa' from which other African nations could benefit or copy as a role model and that “if there is no 
security, there is no liberty, and if there is no liberty, life is not meaningful and society reverts back to the law 
of the jungle and man's primary objective of forming a state is defeated”. To drive further the relationship 
between the security situation in Nigeria and her development, the U.S. She observed that prevalent pervasive 
insecurity in the country, threatens to erode the country's economic progress (Oluwarotimi, 2012). 
Consequently, more sustainable development initiatives regarding insecurity are needed in Nigeria and this is 
imperative, since security is central to development, and the national transformation agenda of the current 
administration may not be achieved if there is no solution to the menace of insecurity ravaging the country. 

 

SOLUTION TO INSECURITY IN NIGERIA 

Having considered and understood the implications of insecurity in Nigeria for business operations and 
sustainable development, the question that arises before every one of us as Nigerians, is what to do to overcome 
the challenge? What can we do and what shall we do to put a stop to this menace of insecurity in our land? 
How can the Nigerian nation and economy be made safe for all of us? The answers to these questions lie in 
our hands as Nigerians in whatever capacity. The various factors which have been mentioned in the array of 
solutions as factors to be dealt with include: 
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 Leadership development 

It is viewed that Nigeria will have to develop visionary leadership, a leadership that is detribalized such that it 
has at leadership positions only people who are able to inculcate in their people or followers, the ideal of 
common citizenship as the transcendent factor among all Nigerians, no matter the tribe, gender, religion, 
economic and social status. In other words, it is imperative that we have leaders who “would not be limited to 
championing the causes of their home state, tribe or religious groups, but rather focused on deeds and 
pronouncements which convincingly and positively impact on the entire citizenry of the federal republic” 
(Kufour, 2012). The argument for this is that such leaders “will help to mound the contending ethnic and 
religious groups into harmony and help to remove the perceived mutual distrust among them. The process of 
developing visionary leadership can be challenging, but however, it can be overcome as Kufour, (2012) 
suggests,“ by using institutions of the Nigerian constitution as a nursery ground to produce leaders with 
national outlook and with a missionary zeal to transform the nation”. 

 

 Good Governance 

According to Oluwarotimi, (2012), good governance is the panacea for the insecurity challenge in Nigeria. 
She states that the war against insecurity would be won only by raising governance standards that is, cultivating 
the culture of good governance where the government is responsible and accountable to the people. The general 
view is that peace and security is determined by good governance. However, Oluwa, (2012) has pointed out, 
good governance is a function of effective, visionary, transparent, trustworthy and credible political leadership 
whose driving force is an improvement in the collective wellbeing of the citizens through well-conceived, 
effectively implemented economic policies and human development programmes. The underlying principle of 
good governance is the focus on people as the ultimate objective of governance. 

 

 Socio-Economic Development 

This factor is strongly considered as the major key to peace and security in Nigeria. In the view of Kufour, 
(2012), the challenge in solving the insecurity problem in Nigeria is to accelerate the pace of development. 
Elimination of Corruption and entrenchment of social justice Corruption is viewed by everybody as the 
cog in the Nigerian wheel of progress and development. It is the bane of our society. It is both a social and 
economic monster. It is the cause of inequality and unequitable distribution of the nations' wealth among its 
citizens, a situation that is the root cause of disaffection among Nigerians. 

 

 Radical change in values 

A paradigm shift of values from the current order has also been suggested and emphasized by many, 
considering the role of values in governance system, leadership developmental goals, and behavior towards 
corruption. It is argued that except our values are right, we cannot get it right as a nation in all of the areas that 
we have itemized, and except we get it right in those areas, the people will continue to suffer deprivation and 
injustice which will cause dissatisfaction and disaffection and consequently create an insecure environment.  

 

Development of a more balanced security strategy to counter violent crimes and local terrorism (Boko 
Haram) 

This is one of the views of Reddick,(2012). By this, she must have meant a strategy that is all inclusive and 
involving a combination of methods that would not only break their communication and interactive network, 
but also disarm them of resources by tracking their information inflow and resource mobility through higher 
technology that can also help to locate their base, their sponsors and intelligence power houses and systems 
(intelligence sources), identifying and isolating them for easy pick. This makes its success depend upon the 
degree of institutional control over politics. Therefore, it is necessary to make institutional capacity strong and 
efficient, not only as the fundamental foundation for promoting democratic reforms and economic 
developments in the country but also as the core of security management. 
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METHODOLOGY 

RESEARCH DESIGN 

The research design is descriptive survey design. The effort of the research is aimed at collecting information 
on insecurity threats to sustainable economic development and democratic ideals Zamfara North, Zamfara 
State.  

 

POPULATION SIZE 

Martins, Loubser and Van (1996) stated that the population is the aggregate of elements from which the sample 
is drawn. Aaker, Kumar and Day (1998) concur, but add that it is important to determine the target population. 
In the case of this study, the population comprise of two (2) local governments; Zurmi, and Shinkafi local 
governments of Zamfara North, Zamfara State, which have the total number of 2606 as target population. 

 

SAMPLE SIZE 

Sample size can be defined as a process which sub-set of person or observation from a large set is draw and 
studied in order to make inference about characteristic of the large population. Since the population is 2606 
the researcher decided to take 10 percent of the population of the study. Then the sample size of the study is 
261 respondents. 

 

INSTRUMENT USED FOR DATA COLLECTION 

Research instrument are device used in collecting and recording data. The following instrument are the 
instruments for data collection questionnaire, Interview, Observation. But for the purpose of this work, 
questionnaire is to be used to obtain data from the respondents.  

 

METHOD OF ADMINISTRATION OF QUESTIONNAIRE 

The instrument used for data collection is questionnaire. The questionnaires were administered directly by the 
researcher to the respondents in order to ensure an effective distribution and the response was retrieved 
personally. A total number of 261 questionnaires were administered and 180 questionnaires were filled and 
returned. 

 

METHOD OF DATA ANALYSIS 

The method adopted by the researcher in data analysis was simple percentage. The researcher gathers responses 
from the use of questionnaire. Responses to the questions were arranged according to their weight, that is, 
according to the number of those who answered positively or negatively in order. In each question, the 
frequency of each response would be obtained and divided by the total number of respondents and then 
multiplied by one hundred. 

That is: 

��������� �� ���� ��������

����� ������ �� ����������
x 100 

 

STATISTICAL TOOL USED FOR TESTING HYPOTHESIS 

In testing hypothesis, researcher will chose the most convenient tool to use for the purpose of the research. The 
chi- square formula will be used follow: 

X2= 
(�����)

��
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Where=O=observed values 

E=expected values 

X2=chi-square symbol 

 

DATA PRESENTATION AND ANALYSIS 

Having collected the data using questionnaire, a percentage method of data analysis was used. The data are 
presented in tabular form relating to the responses from the questionnaire. 

 

Q1. Are issues of insecurity affecting the sustainable development of Zamfara state particularly in your local 
government? 

 

Table 4.2.1 Responses on sustainable development 

Responses  Respondents  Percentage  
YES  150 83 
NO  30 17 
TOTAL  180 100 

Source: Field Survey, 2022 

 

The table above shows that 150 of the respondents representing 83% agreed that the issue of insecurity 
affecting the sustainable development of Zamfara state while 30 of the respondents representing 17% disagreed 
that the issue of insecurity is not affecting the development of the state. 

Conclusion: the issues of insecurity of Zamfara Sate are affecting the sustainable development of the state. 

 

Q2. Did insecurity affect the economic development of your local government? 

Table 4.2.2 Responses on economic development 

Responses  Respondents  Percentage  
YES  175 97 
NO  5 3 
TOTAL  180 100 

Source: Field Survey, 2022 

 

From the above analysis it shows that 175 of the respondents representing 97% agreed that insecurity 
challenges affect the economic development of their local government while 5 of the respondents representing 
3% respond to NO. 

Conclusion: The insecurity challenges affect the economic development of Zamfara State. 

 

Q3. The recent attacks in your local government has led to some people fleeing their home for safety, is there 
any kind of rehabilitation program put in place by your state government? 

Table 4.2.3 Responses on rehabilitation program 

Responses  Respondents  Percentage  
YES  147 82 
NO  33 18 
TOTAL  180 100 

Source: Field Survey, 2022 
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From the table above show that 147 of the respondents representing 82% agree that there is rehabilitation 
program put in place in the state to help those people who are victim of the attacks while 33 of the respondents 
representing 18% disagree that there is rehabilitation program put in place in the state to help those people who 
are victim of the attacks. 

Conclusion: The state government put in place a rehabilitation program to help those people who are victim of 
the recent attacks. 

 

Q4. What can you say is the cause of insecurity threat in your local government? 

Table 4.2.4 Responses on causes of insecurity threat 

Responses  Respondents  Percentage  
Politically motivated 138 77 
Unemployment  42 23 
Lack of Education    
TOTAL  180 100 

Source: Field Survey, 2022 

 

From the table above, the analysis shows that 138 of the respondents representing 77% agreed that the causes 
of insecurity threat in their local government is politically motivated, 42 of the respondents representing 23% 
agreed that the causes of insecurity threat in their local government is high rate of unemployment while 138 
of the respondents representing 77% agreed that the causes of insecurity threat in their local government is 
lack of education. 

Conclusion: the causes of insecurity threat in their local government is politically motivated. 

 

SUMMARY OF THE FINDINGS 

Based on the results from the analysis of simple percentage tables, and the tested hypothesis, the following 
findings were deduced; 

1. The issues of insecurity of Zamfara Sate are affecting the sustainable development of the state. 

2. Zamfara State government tries all their possible best to tackle the security challenges in the state. 

3. The state government put in place a rehabilitation program to help those people who are victim of the recent 
attacks. 

4. The causes of insecurity threat in their local government is politically motivated. 

 

TESTING OF THE HYPOTHESIS 

A hypothesis is conjectural preposition and inform an intelligent about the solution to a problem. 

It is an assumption or a preposition whose validity is to be established to developed hypothesis for this research 
work: 

a. H0: Insecurity threats do not have any effect on the sustainable economic development of Zamfara state. 

Hi: Insecurity threats have effects on the sustainable economic development of Zamfara state. 

The hypothesis will be tested, using a chi- square (x2) which will lead us to accept or reject the assumption 
that there is relationship between effective communication and organizational efficiency or vice-versa. 
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Testing of hypothesis 

Observed frequency table 

Variable  Q4.2.1 Q.4.2.2 Total  
Yes  150 175 325 
No  30 5 35 
Total  180 180 360 

 

Expected frequency (E) 

Formula: Eij=
�� � ��

��
       where Eij=expected frequency of Ci and 

Ci = column of total value,     Rj = Row of total value  

N = Total of Ci and Rj 

�������

���
= 162.5, 

������

���
= 17.5,       

�������

���
= 162.5    

������

���
= 17.5 

    

 Chi-square table 

O  E  O-E (O-E)2 (� − �)�

�
 

150 162.5 -12.5 156.25 0.962 
30 17.5 12.5 156.25 8.929 
175 162.5 12.5 156.25 0.962 
5 17.5 -12.5 156.25 8.929 
     19.78 

 

Note: if the calculated is greater (>) than tabulated we accept alternative and reject null hypothesis. 

Degree of freedom:  =(C-1)(R-1), (2-1)(2-1), =1x1 

=1.d.f (degree of freedom), Where C=column, R=row, 1=constant 

At 5% level of significance,  =0.05,  =1-9, 1-0.05 

Note: check 0.95 in chi - square table under 1 in level of significance 

3.841 tabulated 

Decision rule: since the value tabulated (3.841) is less than the value calculated (19.78) we rejected null 
hypothesis (Ho). 

 

CONCLUSION 

In conclusion of this study, the insecurity threats have effect on the sustainable economic development of 
Zamfara state and accept the alternative hypothesis (Hi) which state that the insecurity threats have effects on 
the sustainable economic development of Zamfara state. the presence of insecurity in any environment 
constitutes threat to lives and properties, hinders business activities, and discourages local and foreign 
investors, all of which stifles and retards socio-economic development of a country. In Nigeria there has been 
rising wave of insecurity since the country attained independence in 1960. Security just like other elements in 
the business environment enhances and optimizes business activities but insecurity hinders these activities and 
so it constitutes a threat to business organizations 
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RECOMMENDATIONS 

1. Government must be proactive in dealing with security issues and threats, through modem methods of 
intelligence gathering, and intelligence sharing, training, logistics, motivation, and deploying advanced 
technology in managing security challenges. 

2. The real panacea for solving insecurity challenge in Nigeria is for government to accelerate the pace of 
development. Development in this context consists of creating an economy with relevant social, economic and 
physical infrastructure for business operations and industrial growth, to provide gainful employment, high 
level of educational facilities and medical care for the people. 

3. Governments at all levels should ensure that rising poverty indices are reversed and a realistic social security 
programme is pursued and systematically implemented to ensure that the populace meets their basic needs. 

4. Finally, Government should tackle the insecurity threat in the country so that the foreigner can come and 
invest in the country to reduce the rate of unemployment and improve the standard of living. 
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INTRODUCTION 

The environment remains a primary concern to stakeholders for many obvious reasons. It is the environment 
that creates, supports and sustains life.  The quality of the environment in many respects determines the quality 
of life in it.  In recognition of this, the millennium development goal MDG-7 was expanded into 6 of the 
current 17 sustainable development goals (SDGs) in the United Nations’ global agenda for sustainable 
development.  This initiative for global development was evolved to consolidate on the efforts made in the 
millennium development goals (MDGs) to rid the world of extreme suffering and chart course for sustainable 
development (UNECA, 2019).  It is an initiative that suggests nations will double efforts to address the many 
problems of extreme suffering clogging the wheel of human development in the last two millennia.   

Since its inauguration in 2015, nations across the globe including Africa, inundated with human development 
gaps have adopted the goals into their respective national development plans and strategies.  However, half-
way into the timeline earmarked for the implementation of the initiative not much progress has been made 
(SDGCA, 2020).  Today, there are as much problems confronting the continent as was before the initiative 
was inaugurated.  Extant reports suggest that Sub-Saharan Africa nations lag behind in realizing the global 
sustainable development goals (Sachs, et.al 2022; Sitembo, 2020).  This raises concern of factors influencing 
poor performance of the region and how level of performance can be raised to alleviate the socioeconomic 
goals in dire need in the region.  The study therefore examines this problem in light of strategic issues hindering 
the smooth implementation and performance of the region. 

 

METHOD  

This desk research builds on the concept of sustainable development through content analysis.  It relied on 
secondary sources of data including global reports from which its draws findings and conclusion.  

 

LITERATURE REVIEW 

The United Nations 2030 global agenda focuses on people, planet, peace, prosperity and partnerships.  These 
5Ps form the pillars on which the 17 SDGs are dichotomized.  The people component obviously is the focal of 
the framework but the planet has attracted substantial level of attentions because of its roles in supports of 
socioeconomic fortune of the people.  The planet herein represented by the environment is the totality of the 
surroundings that provide supports for people to actualize their ambitions.  The significance of the 
environments for improvement of life of people cannot be sufficiently discussed.  However, this potency of 
the environment has been threatened to the extent that biodiversity is at risk and seeking interventions.  The 
inclusion of environmental-related sustainable development goals (ESDGs) in the SDGs attempts to draw 
attention to environmental issues and the impacts on socioeconomic wellbeing of the people.  These ESDGs 
are clean water and sanitation (SDG-6), affordable and clean energy (SDG-7), responsible consumption and 
production (SDG-12), climate action (SDG-13), life below water (SDG-14) and life on land (SDG-15).   

These goals address the perennial problems of access to clean, quality water and hygiene, affordable energy, 
sustainable consumption and production, biodiversity and climate change.  Current data indicates that out of 
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1.17 billion people in Sub-Sahara Africa, 418m lack access to safe drinking water and 779million lack basic 
sanitation services (Ordu & Golubski, 2022).  Going by the current progress, it is estimated to take 12 times 
for safe drinking water and 48 times for basic sanitation to achieve the global goals.  Min (2021) states that 
negligence of the environment is responsible for the degradation of more than one-fifth of Africa’s land, annual 
deforestation of 3.9m hectares of Africa’s forest.  The successful implementation of these goals would not only 
achieve healthier, safer, friendly and sustainable environments but contributes to the realization of other related 
SDGs for the good of the people (Ogbodo, Bichi & Ogbodo, 2021).  Somehow, it seems this is unlikely to 
happen within the stipulated SDGs duration owing to some strategic issues that resonate in the implementation 
process across the region.     

The global sustainability development goals are very ambitious agenda particularly for poor countries 
struggling with resources to meet basic needs of governance.  They cannot afford to successfully implement 
all the 17 goals with same intensity.  Even wealthy nations prioritize the goals according to their needs, how 
much more the poor ones.  So far, countries have shown preferences for some goals over the others according 
to their prevailing needs and resources, and African countries are no exception. Given the high level of 
dependence of Africans on the environmental factors and their potentials to contribute to solutions of poverty, 
hunger and health crises one would expect African governments to prioritize ESDGs over the others.  The 
ESDGs have the potentials to accelerate the achievements of other SDGs when successfully implemented for 
instant, access to clean drinking water and sanitation will contribute to good hygiene and wellbeing of the 
people (Zerbo et.al, 2021).  Affordable clean energy and responsible consumption and production will curtail 
the problems of deforestation, boast job creation and reduce poverty rate.  Also, achieving the goal of climatic 
change and biodiversity will influence economic growth.   

Min (2021) substantiates that over 70% of people in Sub-Sahara Africa depend on forest resources for 
livelihood, and a proportion of the population depend on aquatic resources.  Therefore, any approach at 
eradicating poverty, hunger, unemployment and underemployment must prioritize the implementation of 
ESDGs.  In a World Bank survey of 30 Countries of Sub Sahara Africa conducted by Afrobarometer, Africans 
prioritized SDGs 8, 2, 3, 16, 9, 6, 1, 4, 11, 13, 10 and 5 in that magnitude but government performance were 
in the magnitude of SDG-5 (64%), SDG-4 (54%), SDG-3 (52%), SDG-16 (49%), SDG-10 (49%), SDG-9 
(46%) and SDG-7 (45%) (Gymah-Boadi, 2019).  This obviously shows gross misplacement of priorities as the 
priorities of government and those of the people are parallel.   

Leadership involvement and commitment are critical considerations in the implementation of any strategy 
including the SDGs.  Sachs et.al (2022) state that present level of government commitment fall short of what 
is required to drive the implement the global initiative to logical conclusion.  The implication is that 
governments are not highly committed to the implementation of project, which invariably implies that 
governance of implementation is weak.  Too many projects have failed or abandoned within Africa sub-regions 
because of government passive involvement and commitment to their implementations.  African leaders have 
shown less commitment particularly with regards to the environments, which apparently have witnessed least 
investments.        

It is not enough to craft good strategies, the active involvement of strategic leaders in the implementation 
process provides guidance and resolve unintended circumstances such as effect of COVID-19 and spillover 
effect of crises in international countries, which were non issues during formation therefore not factored into 
the initiative.  Also, the implementation of the ESDGs requires leaders to drive behavioural changes in people 
to alter harmful cultural environmental practices and pave ways for sustainable environmentally friendly 
behaviours.  Despite growing awareness, these harmful cultural practices continue unabated given the 
impression that governments are do not possess the political might to end them. This trend trailed similar 
development plans in the region thwarting development progress.  The current SDGs outcome seems to 
corroborate the view that African governments are negligence and less committed to achieving the goals of 
sustainable development.  Many of the woes of the Africa sub region are traceable to problems of leadership.     

A key factor for successful implementation of any strategy is resources.  The global sustainability goal agenda 
is an ambitious strategy that requires huge financial resources that most Sub-Sahara African countries cannot 
afford.  Countries of Sub-Sahara Africa are basically low income with small number in the group of lower 
middle income. Sachs et. al (2022) explain that these sets of nation have high SDGs gap occasioned by low 
investments in physical infrastructure required to achieve socioeconomic goals.  Their level of GDP per capital 
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is low as well as investment in human capital.  The poor state of finances of these nations has affected their 
level of investments in the environments, and their ability to raise funds for implementation of ESDGs.  Even 
before the outbreak of COVID-19 many of them operated budget deficits, and as SDGCA (2019) confirms one 
in three African countries cannot raise enough funds for its basic functions.  The problems of insufficiency of 
resources pose a serious dilemma for attaining the goals in Sub-Sahara African nations (Akanle, Kayode, & 
Abolade, 2022).   

The magnitude of the challenges confronting them outweighs the sizes of their budgets, and rising cost of 
national debts is escalating their inability to access additional funds for implementation of ESDGs.  The 
problem is further compounded by the impact of corruption which is endemic in the region (Lawrence, 2018).  
Funds voted for implementation of the goals are usually misused as transparency and accountability pose 
serious challenge.  This view corroborates Min (2021) that countries of Sub-Sahara Africa have the highest 
average prevalence rate of bribery and corruption.  Also, the unprecedented economic effect of COVID-19 has 
left Sub-Sahara African Countries impoverished (Mo Ibrahim Foundation, 2021).   

It is already half way into the timeline set for the implementation of the SDGs.  Yet, many Africans do not 
understand the essence of the SDGs as the goals have not been fully domesticated in the region (Ogbodo, Bichi 
& Ogbodo, 2021).  Though the goals have been launched in nearly all the countries, SDGs Offices are only 
found at national and state levels.  It has not been brought closer to the people at the rural areas as such many 
of the people are aloof of the goals of the SDGs.  When people are uninformed due to poor domestication of 
the programme their buy in and supports may be in doubt, and this can affect the success of the initiative.  The 
success of the environmental-related SDGs also hinges on the willingness of the people to change the 
unsustainable ways they relate with the environments.  The most realistic way of altering the cultural practices 
of bush burning, deforestation, illegal mining, pollution, environmental poisoning and so on is to bring the 
machinery of the SDGs to the rural areas closer to the people for inclusiveness.  When this happens, advocacy 
will be easy and bottom-up implementation approach if adopted will facilitate fast responses.   

Another strategic issue that requires strengthening is the process of monitoring and evaluation.  From the 
performance evaluation reports put out so far, Sub-Sahara African Countries have been off track in many 
dimensions of the SDGs (Sachs, et.al, 2022).  This questions the effectiveness of monitoring and evaluation in 
the implementation process.  In the latest SDGs performance index, 7 countries of Africa could not be assessed 
because performance data were not available.  This scenario commonly plays out because of poor culture of 
planning and documentation.  In both the MDGs and SDGs African countries were late in keying into the goals 
because of poor planning.  Poor planning and inaccurate research data have been identified as hindering 
developmental strides in Africa (Benson, et. al., 2016). Data for research and planning are sketchy in many 
African nations due to absent of central database.  This makes the task of access quality and reliable data for 
planning purposes difficult.     

In the last SDGs performance report only Mauritius out of 49 countries in Sub-Sahara Africa made the top 
100th list.  In the previous report Mauritius was ranked 108th on the global index while Ghana that ranked 100th 
slips in the current index to 110th position.  In Table 1, Countries of Sub-Saharan Africa region cluster at the 
bottom of the performance indices.  Ghana that occupied the 100th position in the 2021 ranking slides into 10 
positions downward in the 2022 index.  A year on year assessment of 2021 and 2022 does not reveal any 
significance progress by the countries.  At the global level, Sachs et.al (2022) report that there has been no 
significance contribution since 2019 due to the negative effect of COVID-19 and the ongoing arm conflicts in 
some part of the world. At the regional level, countries of Sub-Sahara Africa are on track on only responsible 
consumption and production (SDG 12) and climate action (SDG 13), and might likely achieve SDG 12. At the 
country level, Namibia and Malawi are the only countries on track on clean water and sanitation, Gabon and 
Seychelles are on track on affordable and clean energy.  Many of the nations are on track on responsible 
consumption and production and climatic action.  On life on land, only Niger is on track with major challenges 
yet to be addressed.     

Though low income countries are reported to be making more progress than lower middle income countries 
and global performance average in the last 2 years, Sub-Sahara Africa countries have fallen short of realizing 
the SDGs in all dimensions but responsible consumption and production and climatic action.  Even the 
successes in these dimensions are influenced by natural environmental potentials induced by low level of 
industrialization (Wendling et.al 2018).  
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Table 1:    SDG performance indices for Sub-Sahara African Countries 

Country 2021 SDGs index 
score 

2022 SDGs index 
score 

2021 
Global 
ranking 

2022 
Global 
ranking 

2022 African 
ranking 

Mauritius 63.3 68.40 108 89 1 
South Africa 63.4 63.72 110 108 2 
Ghana 65.4 63.44 100 110 3 
Gabon 63.4 62.83 111 113 4 
Namibia 61.6 62.72 119 114 5 
Botswana 61.5 61.43 121 116 6 
Kenya 60.2 60.96 123 118 7 
The Gambia 57.9 60.17 129 122 8 
Sao Tome Principe 62.6 59.42 115 123 9 
Rwanda 56.6 59.42 132 124 10 
Senegal 58.3 58.70 127 126 11 
Cote d’Ivoire 57.9 58.42 128 127 12 
Ethiopia 55.2 58.01 136 128 13 
Tanzania 56.6 57.37 131 130 14 
Zimbabwe 59.5 56.77 125 131 15 
Mauritania 57.7 55.83 130 132 16 
Togo 52.7 55.57 147 133 17 
Cameroon  56.5 55.55 133 134 18 
Lesotho 54.0 55.06 141 135 19 
Uganda 53.5 54.86 142 136 20 
Eswatini 53.4 54.63 144 137 21 
Burkina Faso 55.2 54.47 137 138 22 
Nigeria 49.3 54.23 160 139 23 
Zambia 52.7 54.16 148 140 24 
Burundi  53.5 54.05 143 141 25 
Mali 51.4 54.05 156 142 26 
Mozambique 54.1 53.57 140 143 27 
Malawi 52.2 53.25 152 145 28 
Sierra Leone 51.9 52.98 153 146 29 
Congo Brazzaville 55.2 52.33 135 148 30 
Niger 50.1 52.20 157 149 31 
Guinea 52.5 51.27 150 152 32 
Benin 53.3 51.24 145 153 33 
Angola 52.6 50.94 149 154 34 
Djbouti 54.6 50.31 138 155 35 
Madagascar 49.1 50.12 161 156 36 
DR Congo  49.7 50.00 168 157 37 
Liberia  47.1 49.89 162 158 38 
Sudan  49.6 49.63 159 159 39 
Somalia  46.2 45.57 163 160 40 
Chad  43.8 41.29 164 161 45 
CAR 38.5 39.28 166 162 46 
South Sudan 43.7 39.05 165 163 47 
Comoros 53.1 - 146 -  
Cape Verde 67.2 - 83 -  

         Source: Sachs et.al (2022); Ogbodo, Bichi and Ogbodo (2021)   

 

DISCUSSION 

The formation of the United Nations global strategy for sustainable development was well thought out but the 
implementation does not seem superb within the Sub-Sahara Africa region as indicated in the SDGs 
performance indices.  Countries of this Sub-region cluster at the bottom of the performance indices creating 
the impression of existence of some strategic issues with potentials to undermine the performance of the SDGs.  
These issues were examined in relation to environmental-related SDGs, which are sufficiently included in the 
17 SDGs in terms of clean water and sanitation (SDG-6), affordable and clean energy (SDG-7), responsible 
consumption and production (SDG-12), climate action (SDG-13), life below water (SDG-14) and life on land 
(SDG-15).   

Analysis of this study shows that the prioritization of other SDGs by governments of the Sub-region over 
environmental-related SDGs undermines the performance of the global agenda in the area.  The study explains 
that given the high level of poverty, hunger and diseases in the region occasioned by misuse of environmental 
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resources the governments would have prioritized environmental-related SDGs given their potentials to 
contribute to solution of hunger, poverty and diseases.  Also, the dearth of resources to implement all the SDGs 
with same intensity calls for the need to prioritize the SDGs. The failure of governments of the region to place 
priority on environmental-related SDGs is viewed as a grave strategic problem that affects efficient use of 
resources.  For instance, some of the governments spent their paltry funds trying to solve the problems of 
hunger when all they need to do is to ensure the realization of ESDGs, which will in turn reduce the problems 
of food insecurity, poverty and disease.  The study corroborates the view of Gymah-Boadi (2019) that the 
priorities of the governments do not serve the interests of the people as governments priorities are tangent to 
those of the people. This study recommends the prioritization of environmental-related SDGs because doing 
so will catalyze the realization of the other SDGs effortlessly.  

Governments’ passive involvement and ineptitude in the implementation of the agenda also account for the 
abysmal performance of the initiative in the sub-region.  Governments’ officials or representatives who should 
own the strategy are often passively committed to the implementation.  This is further fuelled by apparent 
inability to make decisions leading to implementation of the initiative.  Active involvement and commitment 
of strategic leaders will ensure that operational issues hitherto left out during formation are properly integrated 
during the implementation process.        

The study reveals that the level of finances required to address the problems of ESDGs in the region exceeds 
the level of resources available.  This financial gap is a major setback in the implementation of the ESDGs, 
and is worsened by the level of corruption and fraud in the region.  Funds allocated for implementation of 
SDGs are often diverted for personal gains.  This confirms the view of Lawrence (2018) that funds designated 
for implementation of the goals are usually misused as transparency and accountability pose serious challenge.  
The view also, corroborates Min (2021) that high prevalence rate of corruption has affected the realization of 
the goals of in countries of Sub-Sahara Africa.  Also, the unprecedented economic effect of COVID-19 has 
left Sub-Sahara African Countries impoverished.  This has further reduced their ability to raise finances for 
the implementation of the SDGs. 

Also, the study identifies the non-domestication of the SDGs Offices and programmes in local communities 
as responsible for poor sensitization and inclusiveness of the people. It is partly the reason for retaining harmful 
cultural practices that benefit them but harm the ecosystem.  Meanwhile the success of the ESDGs requires the 
willingness of the people to change the unsustainable practices by which they relate with the environments to 
embrace environmentally healthy and sustainable practices.  Also, poor culture of planning and documentation 
was identified as hindering developmental strides in Africa (Hanachor, & Wordu, 2021).  Data for research 
and planning are sketchy in many African nations due to absent of central database.  This makes access to 
quality and reliable data for planning purposes difficult.   

 

CONCLUSION 

There is a significant correlation between the environment and the people of Sub-Sahara Africa.  The fortune 
or ills of the environments resonate in the wellbeing, prosperity or otherwise of the people. Unfortunately, the 
environment has not been accorded the prime place that it deserves within the sub-region, and this apparently 
failure has been worsened by unintended issues such as outbreak of COVID-19 and spillover effect of crises 
in international countries.  Consequently, ESDGs implementation has been less fruitful.  This has deprived the 
people of the contributions of ESDGs to the attainment of socioeconomic goals.  Any approach to bring about 
sustainable improvement on the lives of the people should address environmental problems to create safer, 
healthier and sustainable environments.  
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ABSTRACT 

The study analyzed effects of Fadama III AF project on rice production in Gassol Local Government Area of 
Taraba State, Nigeria. The data for this study was collected from participants and non-participants who were 
randomly selected during 2019 farming season. Descriptive statistics, farm budget technique and multiply 
regression analysis were used to analyze the data. The mean age of the participants and non-participants were 
34 and 37years respectively. The average extension contact was found to be 10 visits and 4 visits for the 
participants and non-participants while the mean farm size were 2.2 hectares and 2.3 hectares respectively. 
The average household size for participants was 5 persons while non-participants 8 persons. Farm budget 
technique showed ₦175,062.0ha net farm income and 0.80 returns on naira investment for participants. 
Similarly, ₦77,586.5ha, net farm income and 0.36 returns on naira investment was revealed for non-
participants. The cobb-Douglass functional form showed that age (5%) extension contact (5%) and farm size 
(1%) has statistical significant effects on the average yield of both the participants and non-participants. 
However, t-test revealed that there is statistically significant difference in the mean yield of the participants 
and non-participants in favor of the participants. High cost of input, inadequate of credit facilities and land 
tenure were the constraints of rice production in the study area. The study concluded that rice production in 
the study area is profitable and suggested that young and experience farmers who are not gainfully employed 
should participate in Fadama III AF project in view of the fact that there is significant difference in the mean 
yield of the participant compared to the non-participant. The government should provide subsidize input such 
as fertilizer, credit loan among others. 

Keywords: Effect, Fadama AF 111, Rice, Gassol, Taraba state 

 

INTRODUCTION 

Fadama is a Hausa word for wetlands or floodable floodplains along major savannah rivers. The objective of 
the Fadama, project is to increase the incomes of Fadama land and water resources users on a sustainable basis 
(Balogun, 2013). To ensure that the objective of self-sufficiency in food production is achieved by increased 
agricultural production during both wet and dry seasons, the National Fadama Development Project was 
structured into developmental stages for efficiency in implementation strategy (Obiechina 2020). As part of 
an extension service, it is all about behavioral change for development of the rural poor; it seeks to change 
and/or build human capacity in various sectors of the economy for better socioeconomic wellbeing. It is 
therefore apt for extension to leverage on medical disciplines like psychology, which has been applicable to 
many other social disciplines in explaining mental process of decision making and actions of which the Fadama 
III AF project aims towards (Muktar, Yusuf, and Musa, 2020). 

Rice is the most economically important food crop in many developing countries and  has also  become  a  
major  crop  in  many  developed countries where its consumption has  increased considerably (Ajala and Gana, 
2015). It is one of the major cereals widely grown for food in Nigeria as it is grown in paddies or on upland 
fields, depending on the requirements of the particular variety, as there is limited mangrove cultivation. 
Philippines and Indonesia were the principal rice importers in the world until recently when Africa has become 
the highest importer of rice, with Nigeria being at the forefront (The Punch, 2016). 

Most developing countries, like Nigeria is often faced with the problems of endemic poverty, even though 
Nigeria may have favorable balance of trade and huge foreign exchange reserve, the income per capital remains 
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very low for greater chunk of its citizens. Poverty seems to have persisted in the countries specially, among 
rural dwellers, who are predominantly farmers because of policy and strategy failure (Agbarevo and Okwoche, 
2014).Improved agricultural production is the major weapon in the fight against world hunger and poverty. It 
aims at improving rural livelihood and increasing economic growth (Umar, 2013).Improving quality of life 
and reducing level of poverty, increasing income, and consequently improved social and economic livelihood 
in the rural areas are some of the problems be deviling Nigeria today (Umar et al., 2013). Despite many years 
of efforts on technology generation and transfer by the State and Federal Government, agricultural techniques 
adoption in Nigeria remains at its rudimentary level (Simonyan et al., 2013). This has rendered the agricultural 
sector unable to contribute meaningfully to foreign exchange earnings and employment (Balogun et al., 2011).  

Nigerian Government has over the years introduced and implemented several policies and programmed, some 
of which have gone moribund, while some are still on-going (Ojomugbokenyode, 2012; cited in Okechukwu, 
2015). It is important to note that some of the attempts have failed because most of the projects and programs 
used public dominated service oriented approach. One of the recent attempts by the Government has been the 
establishment of National Fadama Development Project. The first phase of the project followed the previous 
service oriented approach and did not record much success in its operations (Agbamu, 2006). This has led to 
the establishment of Fadama III in 2004, the design of which came with paradigm shifts from service oriented 
to a demand-driven-approach and was adjudged successful. However, it did not cover all the states of the 
federation and this led to the establishment of Fadama III in which all states of the federation participated 
(Umar, 2013). Even though the project was not gender sensitive, it encouraged social inclusion, in which all 
groups in the communities have equal chance of participating. The project specifically focused attention on 
the vulnerable groups like the youths, people with disability, the aged and women. There are strong arguments 
that rural development policies may not be successful or may have unintended negative effect if the position 
and role of rural women are not taken into consideration.  

Fadama III project is a community driven development projects of the Federal Ministry of Agriculture and 
Water Resources jointly funded by the Federal Government of Nigeria and the World Bank with component 
funding by state and local government. The project is basically agricultural based that aims at increasing the 
income of Fadama Users through Fadama Community Associations(FCA’s) and Fadama User Group (FUG’s) 
in a sustainable and environmentally friendly manner. As a community-driven intervention, projects are 
initiated by communities though with supervision from the state and National Fadama office (Federal Ministry 
of Agriculture and Water Resources, 2013).Fadama III project established standardized procedures and steps 
to guide the local people on how to take part in the decision making process. It established platforms for 
participation, such as local consultation meetings to identify and select the needed infrastructure to be funded 
by the project. Beneficiaries (participants) were trained to identify the needed infrastructure, execute and 
manage small scale development projects in their communities. Community people through the FUGs and 
FCAs were designated to be executing agencies of local development projects. Capacity building activities 
were conducted to ensure that they have the ability to manage the different aspects of project implementation, 
including financial management, procurement management and quality control at a level acceptable to the 
project. Fadama III project is a follow-up to the Fadama II project which was assessed to have impacted on 
the lives of rural farmers, raising their incomes by 63 percent (Iwala, 2014). The project like Fadama II uses 
the Community Driven Development (CDD) approach, which places beneficiaries in driver’s seat. Local 
community members under the umbrella of Fadama Community Associations (FCAs) and Fadama User 
Groups (FUGs), directly participated in the design and implementation of the project. The beneficiaries were 
empowered through capacity building to improve their livelihoods by increasing income generating activities. 
Fadama Ill project established standardized procedures and steps to guide the local people on how to take part 
in the decision-making process. Beneficiaries under the project were trained to identify the needed 
infrastructure, execute and manage small-scale development projects in their communities (Iwala, 2014). The 
major thrust of the project was to increase the income of users of rural land and water on a sustainable basis. 
This in essence is to increase food security and subsequently of National Fadama reduce rural poverty (Umar, 
2013). 

For successful implementation development project II, the funding institutions mandates Taraba State 
Agricultural Development programmed (TADP) and other states, who benefited under auspices of NFDP-II to 
organize farmers into groups to be known as the Fadama Users Associations (FUAs). The formation of FUGs 
grouped the Fadama farmers into manageable units and served as a link between Fadama farmers and the State 
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implementing agencies. FUAs are non-governmental, non-political groups formed on the basis of free-will 
among farmer and they had well developed aims and objectives. 

 

Objectives of the Study   

The broad objective of the study is to analyze the effects of Fadama III AF project on rice production among 
the people of Gassol Local Government Area of Taraba State, Nigeria. The Specific Objectives are to: 

1. describe the socio economic characteristics of Fadama III AF participants/Non-participants of rice 
production in study area; 

2. determine the costs and returns of participants/Non participants on rice production in the study area; 

3. determine the factors influencing the rice production of participants/non-participants; 

4. Determine the difference in mean yield of the participants and Non-participants; and  

5. identify the constraints experiences by Fadama III AF participants/Non-participant of rice production in the 
study area. 

 

METHODOLOGY 

The study was conducted in Gassol Local Government Area of Taraba State. The study area is situated in the 
northern part of the state and it has a total land area of about 5,548 km2 with an estimated population of about 
244,749 (NPC, 2006). The study area is located between latitude 8028’ and 9010’ of the equator and between 
longitude 100 23 and 11030 east of the Greenwich meridian. Gassol local government area is bounded by 
Karim-Lamido Local Government Area in the North Ardo-kola in the North-East, Bali in the South and Ibi to 
the west (Aboki et al., 2018). The temperature of the area ranges from 280C to 350C with annual rainfall of 
between 800mm to 1,525mm (Oruonye and Bashir 2011). Most of the inhabitants in the area are: Jukun-kona, 
Mumuye, and Fulani. These ethnic groups are predominantly agriculturally inclined Zubairu et al., (2018). 
Most of the agricultural activities found in the area include crops and livestock production such as maize, 
beans, rice, cowpea cattle, goat and poultry production. 

 

Sampling Procedure and Sample Size. 

A Multi-stage sampling technique was used to select the rice farmers for the study. The first stage involved 
the random selection of six wards (Gassol, Wuryo, Mutumbiyu A, Sansani, Tutare and Mutum biyu B.) out of 
the twelve wards in Gassol LGA. The second stage involved random selection of one village in each of the 
selected wards. This gave a total of six villages from which a total of 60 (30 for participants and 30 for non-
participants) rice farmers were randomly selected in a ratio proportionate to the size of the villages as used by 
Adebayo (2005). S = p/P. Q/1 (1). Where S = Sample size; p = Population of each location; P = Total 
population; Q = Total number of respondents. 

 

Method of Data Analysis 

Data for the study were analyzed using descriptive statistics such as frequency and percentages for objective 
one (1)and five (5) while Objective two (2) were analyzed using farm budgeting technique such as Gross 
Margin and Net Farm Income to estimate the costs and returns associated with rice production of the 
participants and Non participants. Also regression analysis was used to determine the factors influencing the 
yield of the participants and Non participants. T-test was also used to determine the yield difference of 
participants and Non participants. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1: Socio-economic Characteristics of Rice Farmers 

Participants (n = 30) Non-Participants (n = 28) 

Variables Frequency Percentage  Mean  Frequency  Percentage  Mean  
Age        
<20 2 6.7 34 - - 37 
21 – 30 5 16.7 7 25.0  
31 – 40 10 33.3 17 60.7  
41 – 50 9 30.0 3 10.7  
>50 4 13.3 1 3.6  
Gender        
Male  18 60.0  15 53.6  
Female  12 40.0  13 46.4  
Marital Status       
Single  12 40.0  12 42.9  
Married  18 60.0  16 57.1  
Educational Level  
No education  12 40.0  15 50.0  
Primary  10 33.3  4 14.3  
Secondary  3 10.0  7 25.0  
Tertiary  5 16.7  3 10.7  
Farm Size       
<1 6 20.0 2.2 4 14.3 2.3 
1 – 3 13 43.3  14 50.0  
3 – 4 9 30.0  8 28.6  
>4 2 6.7  2 7.1  
Household Size        
1 – 3 2 6.7 5 1 3.6 8 
4 – 7 9 30.0  12 42.9  
8 – 11 12 40.0  14 50.0  
>11 7 23.3  1 3.6  

Years of Farming Experience  

<5 1 3.3  - -  

6 – 10 14 46.7  13 46.1  

11 – 15 10 33.3  12 42.9  
>15 5 16.7  3 10.7  
Extension Contact  
Not at all 2 6.7 10 21 75 0 4 
Once   3 10.0  5 17.9  
More than once  25 83.3  2 7.1  
Cooperative        
None  - -  19 67.9  
Belong  30 100.0  9 32.1  
Access to credit        
Agricultural bank - - - - -  
Commercial bank - - - 4 14.3  
Cooperatives  19 63.3  5 17.8  
Friends/Relatives  11 36.7  19 67.9  
Occupation        
Farming  14 46.7  14 50.0  
Trading  7 23.3  4 14.3  
Civil servant  7 23.3  8 28.6  
Craftsmanship  2 6.7  2 7.1  
Others        
Total  30 100  28 100  

Source: Field Survey, 2021 

 

Socio-economic Characteristics of Respondents  

The result in Table 1 shows the age distribution of the respondents which varied among different age groups 
for both the participants and non-participants of Fadama III AF project. Majority (33.3%) of the participants 
and non-participants (60.7%) were found to be within the age group of 31-40. The mean age of participants 
was found to be 34 while Non-participants 37. Therefore, both the two categories of the farmers falls within 
their active age of production. Farmers who are mostly youths are energetic and likely to adopt use 
technologies than the older ones who tend to be more conservative.  



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 912 
 

The results in Table 1 showed that majority of the respondents (60.0%) participants and (56.7%) Non-
participants were found to be male with only 40.0% of participants and 43.3% of Non-participants were female 
respondents. This is in line with the findings of Omoare and oyediran (2017) who revealed that majority of the 
rice farmers in Southern Nigeria were male which indicates the dominance of male in rice farming in the study 
areas because of the higher demand of energy in its production. 

The results in Table 1showed that majority (60.0%) of participants and (57.1%) Non-participants of the 
respondents were married, 40.0% of participants and 42.9% of Non- participants were not married. This 
implies that married men participated more in Fadama III AF.  

The results in Table 1showed that a large proportion (40.0% of the participants and 50.0% of the non-
participants) have not attempted any form of education or the other. However, 33.3% of the participants and 
25.0% of the non-participants have attempted and acquired primary education respectively.  

The results in Table 1 showed that a large number (36.7%) of the participants and non-participants (50.0%) 
have farm sizes of 1 - 3 hectares respectively. About 30.0 % of the participants have more than 3 hectare and 
28.6% of the Non-participants have more than 3 hectares. The mean farm size of the participants and Non-
participants were 2.2 and 2.3 respectively. This implies that the respondents are small scale farmers in the 
study area.  

The results in Table 1 revealed that a large number of participants (40.0%) and Non-participants (50.0%) have 
household size of 8-11 people. The mean household size of the participants were 5person and non-participants 
was 8 persons. Household size is very significant in agriculture as it determines the availability of labour for 
farm production, the total area to be cultivated for different crop enterprises, the quantity of farm produce to 
consume within the households and the surplus to be marketed. The result implies that there may be availability 
of labour for agricultural production. However, on the contrary, Amaza, (2000) household size could have a 
negative effect if it is comprised of large number of children or a large number of dependent who are not 
productive. A large household size could worsen the food security status of the households and reduce farmers’ 
incomes if the marginal productivity of the members is less than their marginal consumption. 

The results in Table 1showed that a large proportion (Participants 46.7% and Non-participants 46.4%) farming 
experience ranges between 6-10 years. It can be seen in Table 4.1 that 33.3% and 42.9% of the participants 
and Non-participants have 11-15 years of farming experience. The mean farming experience of the participants 
and Non-participants stood at 9 and 13 respectively. Longer years of being exposed to farming could reduce 
farmers’ uncertainty level in their production and may also likely enhance the probability of adopting new 
technologies (Bamire et al., 2010).  

The results in Table 1 showed that a large number of the respondents (83.3%) of the participants had contact 
more than once with the extension agents while(75.0%) of Non-participants on the contrary have no contact 
with extension agents, 17.9% of the Non-participants also admitted to have one contact with the extension 
agents. Thus extension contact help farmers improve their production as improved knowledge of rice farming 
and other farm practices are been revealed to them. Thus respondents with at least one extension contact gets 
to know about the Fadama III AF rice farming while majority of the non-participants missed the chance as a 
result of poor extension contact.  

The results in Table 1 indicated that 67.9% of the Non-participants were not into any cooperative society while 
all the participants (100%) belongs to one cooperative or the other. A survey on assessment of agricultural 
credit sources and accessibility in Nigeria by Ukwuaba ,Owutuamor and Ogbu (2020) reported that many 
farmers do not belong to a cooperative revealing that most of the farmers will be constrained from accessing 
credit and will lack the benefits enjoyed by members of the cooperative society and as such, will have no 
option than to access credit from informal sources, rather than formal or semi-formal sources, where they can 
easily meet credit requirements. 

The results in Table 1showed that Majority (46.7%) of the participants and(50.0%) of the Non-participants 
have farming as their primary occupation. Other participants and Non-participants engaged in civil service, 
trading etcas their primary occupation. Farmers who have agriculture as their primary occupation tend to be 
more interested in Fadama III Additional Finance in order to boost their productivity since their livelihood 
depends on farm (Idrisa, 2009).  
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The results in Table 1showed that majority of the participants (63.3%) get their credits from cooperatives 
societies while 67.9% of the Non-participants gets their credit from friends and relatives. Agricultural credit 
has shown to be a great contributing factor to agricultural productivity and efficiency (NNB, 2014), as such, 
Ijioma and Osondu (2015)posited that agricultural credit insufficiency has been considered a hindrance to the 
development of rural farmers in Nigeria and the world at large. According to Osondu et al., (2015), Banks are 
unwilling to lend farmers credit because of the inherent risk associated with the agricultural sector and inability 
of farmers to provide necessary collateral. 

 

Table 2: Estimated Cost and Returns/Hectare of Rice Production  

Production variables   Participants Non-participants 

Variable cost  Amount  % Amount % 
Seed 44,886.7 31.7 51,689.3 34.8 
Fertilizer  40,533.3 28.7 40,221.8 27.1 
Pesticides  9,560.0 6.8 7675.0 5.2 
Tractor hiring  28,433.3 20.1 38,725.9 26.0 
Oxen drown  18,000.0 12.7 10,250.0 6.9 
Total variable cost  141,413.3 100 148562.0 100 
Fixed costs:     
Hoe  4,483.3 5.8 4,419.6 6.8 
Cutlass  4,226.3 5.5 3,715.8 5.7 
Rake  3,890.6 5.2 2,766.7 4.2 
Sprayer  27,770.8 36.1 19,833.3 30.7 
Ox draw  36,500 47.5 34,000.00 52.6 
Total fixed cost  76,871.0 100 64,735.4 100 
Total cost production  218,284.3  213,297.4  
Gross income (TR) 393,346.7  290,883.9  
Net farm income (NFI) 
Gross Margin 

175,062.4 
 
251,933.4 

 77,586.5 
 
142,321.9 

 

Return on naira invested  0.80  0.36  
Gross ratio  0.55  0.73  
Operating ratio  0.36  0.51  
Fixed ratio  0.19  0.22  

Source:  Field Survey , 2021 

 

Costs and Returns of Participants and Non Participants of Fadama III AF Rice producers 

The costs and returns is presented in the Table 2 The result reveals that costs of ox draw accounted for 
47.5%,the cost of seed accounted for 31.7%, the cost of sprayer accounted for 36.1%, fertilizer accounted for 
28.7%, and tractor hiring accounted for 20.1% of the total cost of the participants while ox draw accounted for 
52.6%,the cost of seed accounted for 34.8%, the cost of sprayer accounted for 30.7% and fertilizer accounted 
for 27.1%, of the total cost of the Non-participants This shows that large amount of money is spent by rice 
farmers on ox draw. The fixed cost of the production for the participants and Non-participants consists of hoe, 
cutlass, rake, sprayer and ox draw which altogether summing to ₦76871.0 and ₦64735.4 respectively. It’s 
equally evident from the result in table 4.2 that the total cost of production of the participants and Non-
participants was ₦218,284.3 and ₦213,297.4 respectively. This comprises a variable cost of the participants 
and Non-participants₦141,413.3 and ₦148,562.0, fixed cost of the participants and non-participants 
₦76,871.0 and ₦64,735.4. Table 4.2equally reveal that the gross income realized for the participants and Non-
participants was found to be ₦393,346.7 and ₦290,883.9 while the net farm income of participants and Non-
participants was ₦175,062.4 and ₦77,586.5.  The return on naira invested of the participants and Non-
participants was 0.80 and 0.36. This implies that for every naira invested a return of 0.80 and 0.36 will be 
realized for participant and Non-participants. 
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Table 3: Determinant factors influencing rice production 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  j 

X1 (Age) 0.140985 0.065710 2.145559 0.0366** 

X2(Household size) 0.015426 0.024500 0.629625 0.5317 

X3(Extension contact) 0.567600 0.052154 10.88308 0.0000* 

X4(farm Size) 0.062974 0.024697 2.549888 0.0138** 

X5(farming experience) 0.026221 0.030045 0.872723 0.3868 

C 3.012462 0.249475 12.07518 0.0000 

R-squared 0.768406 
   

Adjusted R-squared 0.746138 
   

F-statistic 34.50625    

Prob (F-statistic) 0.000000    

Source: Field survey  2021. Note:  *, **, *** are level of significant at 10%, 5% and 1% respectively. 

 

Factors Influencing rice output of participants and Non-participants 

The result in table 3 revealed the coefficient of determination (R2) of 0.7684 implying that 76%variations in 
the dependent variable (yield) was explained by the explanatory variables included in the model. However, 
age (P< 0.05), extension contact (P<0.05), and farm size (P<0.001), were the variable that had statistical 
significant effect on rice yield of both the participants and non-participants in the study area. This finding 
disagree with Bashir et al (2018) who reported that cowpea framers had no extension contact. 

Age has a significant variable in Table 4.3 agrees with the finding of Mohammed, Abubakar and Balarabe 
(2018) who reported that young farmers are energetic and willing to take risk and these feature of theirs if 
properly use could influence output.  

 

Table 4:Equality of means  

 N Mean Mean difference t-value 

Beneficiaries  30 4.0703999 0.8135100 1.808 
Non-Beneficiaries 28 3.980489   

Source: Field survey, 2021. Note:* implies significant at 10% 

 

Equality of mean 

The investigation here considered the test of the null hypothesis which expresses that the mean output or yield 
of the participants of Fadama III AF is equivalent to the mean yield of the non-participants. In other word there 
is no difference between the average yield of participants of fadama III AF and non-participants. The null 
hypothesis shown in Table 4 is turns down at a 10% significant difference. The rejection of the null hypothesis 
implies that there is a statistical significant difference in the mean yield of the participants and non-participants 
in favour of the participants.   
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Table 5: Constraints Experienced in Rice Production 

Constraints  Beneficiaries  Non Beneficiaries  Total 
Freq.  

Rank  

Freq. % Freq.  % 
Inadequate supply of input 09 42.9 12 57.1 21 8 
High cost of input  28 56.0 22 44 50 1 
Transportation problems  22 56.4 17 43.6 39 5 
Inadequate extension services  13 56.5 10 43.5 28 7 
Inadequate credit facilities  15 36.6 28 43.4 41 4 
Poor price of rice  12 57.1 9 42.9 21 8 
Pest and disease attack  22 56.4 17 43.6 39 5 
Shortage of labor  26 53.3 21 44.7 47 2 
Variability in amount of rainfall  16 57.1 12 42.9 28 7 
Cattle rearers 5 25.0 15 75.0 20 9 
Land tenure  24 55.8 21 44.2 43 3 
Lack of good storage facilities  20 55.6 16 44.4 36 6 
Drought  6 31.6 13 68.4 19 10 

 Source: Field Survey, 2021. Note *** multiply response. 

 

Constraints Experienced in Rice Production 

This section discusses the constraints affecting rice farmer’s participation in Fadama III AF project. The 
constraints discussed here are high cost of input, shortage of labor, land tenure, inadequate credit facilities, 
pest and disease attack, lack of god storage facilities, variability in the amount of rainfall, poor price of rice, 
inadequate supply of input, cattle rearers, and drought.   

The result in table 5 showed that high cost of input is the most severe constraints encountered by both 
beneficiaries and non-beneficiaries in the study area which ranked first with 56.0% and 44.0%, follow by 
shortage of labour with 53.3% and 44.7% for beneficiaries and non-beneficiaries, follow by land tenure with 
55.8% and 44.2 which ranked third, follow by inadequate credit facilities with 56.6% and 43.4% ranked fourth 
followed by transportation problems which is ranked fifth with 56.4% and 43.6% respectively. This implies 
that high cost of farm inputs is the most severe problem encountered by Fadama III AF rice farmers in the 
study area. The result corresponds with the findings of Bashir et al., (2019) who revealed that high cost of 
input is the major constraint facing rice farmers in the study area. 

 

 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  

Conclusion 

The study examined the effect of Fadama III AF project on rice production revealing that the participants and 
non-participants had the average Net Farm Income of N175,062.4 and N77,586.5 per hectare and Return on 
Naira Invested at0.80 and 0.36 respectively. Although the gross and operating ratio of the participants and non-
participants were 0.55, 0.36 and 0.73, 0.51 respectively. However, t-test revealed that there is statistically 
significant difference in the mean yield of the participants and non-participants in favor of the participants.  

Some constraints experienced by the participants and non-participants were high cost of input, inadequate 
credit facilities, land tenure, shortage of labour, transportation problems, pest and diseases among others. These 
constraints have influences on final Net Farm Income of the participants and non-participants. However the 
research revealed that, The participants and non-participants in the study area were within their productive age, 
the majority of the participants and non-participants in the study area were males and There was statistically 
significant difference in the mean yield of the participants and non-participants in favor of the participants in 
the study area.   

 

Recommendations  

Based on the results of study conducted on the effects of Fadama III AF project on rice production in Gassol 
Local Government area of Taraba state, the researcher intends the following recommendations; 
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i. Revealing the various effects of Fadama III AF project in the study area; government should replicate the 
program with policies to encourage more farmer’s participation in both on and off farm activities so as to 
attain independent economy for both individuals and the nation at large.  

ii. The result of the findings revealed that more male farmers participate in the Fadama III AF project than 
their female counterparts, thus selection process should be liberal so as to empower more women in the 
agricultural sector knowing that higher incomes will enable the women to have better control over the 
income gains and thus, be in a stronger position to influence household economy outcomes. 

iii. Farm inputs and machineries should be made readily available and accessible to the rice farmers at 
affordable prices, on time and in adequate quantities. 

iv. Extension officers should at all cost visit the rural farmers more than once in order to expand their 
knowledge and utilize the inputs made by the government on Fadama III AF project. 
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INTRODUCTION 

The Village Building Index, a method for assessing the degree of village development, may be used to compare 
how far along each village is in terms of development (Yulitasari and Tyas 2020). In addition, according to 
Hamidi (2015: 2), The Village Building Index is created as a tool to help the government reach the objectives 
of its development plan and is beneficial in examining the development status of each village, which is strongly 
tied to its features. According to Hamidi (2015:5), the Social Resilience Index, the Economic Resilience Index, 
and the Environmental Resilience Index are the primary aspects utilized to identify village status in the village 
building index. 

One of the dimensions of the village building index is environmental resilience, which requires villages to 
maintain environmental quality (water, soil, and air pollution) as well as disaster-prone potential (disaster 
events and efforts to prevent potential disasters). Environmental contamination is one of the aspects affecting 
the quality of life of the surrounding organisms, making pollution a concern in sustainable development. Good 
environmental quality is a collective right and a shared obligation, particularly for the government, in this case 
the village administration. 

Environmental pollution is a type of environmental damage that affects the surrounding living things. There 
are several sources of pollution in the village, including waste substances produced from home business 
production and household waste, which has the potential to harm the village's water sources in the form of 
rivers. The problem of waste disposal in the village must be addressed in order to avoid additional problems 
such as air pollution generated by the smell of garbage and combustion smoke, water and soil contamination 
caused by liquids from rubbish piles, and excessive use of pesticides and fertilizers in agriculture. 

In addition to preserving environmental quality, the Village's Environmental Resilience Index helps to protect 
the community and its territory from potential natural disasters by: 

1) Provide information and maps of disaster-prone areas in the village for each type of disaster;  

2) Conduct socialization to increase public understanding and awareness in dealing with disaster situations;  

3) Arrange areas, disaster-prone evacuation routes to reduce the threat of disasters;  

4) Measureable prevention efforts from potential disasters (floods of river overflows, inundations in the 
settlement etc.). 

To carry out village development, a budget is required, as stipulated in Article 72 paragraph (1) of Law Number 
6 of 2014 concerning Villages, which states that village income is sourced from: 1) PADes; 2) Village Fund; 
3) Village Fund Allocation; 4) Profit Sharing and Levy Funds; 5) financial assistance for provincial and district 
budgets; 6) Grants and donations; and 7) miscellaneous legitimate village income. As a village budget to carry 
out village development. 

According to the South Lampung Regent's Regulation No. 52 of 2018 on Procedures for Dividing and 
Determining the Details of Village Funds for Each Village in South Lampung Regency for Fiscal Year 2019, 
the average Village Fund received by villages in South Lampung Regency in 2019 is Rp. 1,020,812,086.00. 
According to South Lampung Regent Regulation Number 53 of 2018 about Procedures for Dividing and 
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Determining the Details of Village Fund Allocation for Each Village in South Lampung Regency for Fiscal 
Year 2019, the average Village Fund Allocation is Rp 418,359,375.00. 

In the research lalira., et al. (2018) concluded that ADD and DD have no association with poverty levels. 
Villages, on the other hand, can intervene in poverty reduction through skills training and providing capital to 
the poor who have attended skills training through the Village Fund. The study conducted by (Sunu, M, K & 
Utama, M 2019) indicated that DD did not have a beneficial influence on the degree of poverty but was positive 
and substantial on the welfare of the community. Meanwhile, Muhtarom et al. (2018) stated in their research 
that increasing community empowerment is required to strengthen the social resilience index of Gadingrejo 
Village, Pringsewu Regency. The emphasis on budgeting in the field of community empowerment will be 
more inclined towards economic resilience interventions because the sub-activities in these fields are 
cooperatives, investment, agriculture and animal husbandry, marine and fisheries, whereas the sub-activities 
close to social resilience are sub-activities to increase the capacity of village apparatus, women's 
empowerment, and child protection.  

The village expenditure allocation in the current budget consists of five areas of expenditure: village 
government spending, community empowerment spending, village development spending, community 
development spending, village community empowerment spending, disaster management spending, and 
darutat situation. 

Based on the foregoing, the problem in this study is as follows: Is there any influence on APBDes spending 
(Village Government Expenditure, Village Development Expenditure, Village Community Development 
Expenditure, Village Community Empowerment Expenditure, Disaster Management and Village Emergency 
Management Expenditure) influencing the achievement of the Environmental Resilience Index (IKL) in South 
Lampung Regency? 

 

METHOD 

Quantitative approaches are applied in the research methodology. This technique was selected because the data 
is in the form of measurable numbers that can be compared. (Sugiyono, 2013). According to Sugiyono (2018: 
130), population is a generalized region consisting of individuals or things with certain amounts and features 
established by the researcher to be investigated and conclusions formed. In this research, the population 
consists of all villages in South Lampung Regency, which totals 256 villages. Because this is a saturation 
research / census, the research sample consists of all 256 villages in southern Lampung Regency. 

Sources of data and data 

Secondary data from 2019 were utilized in this research in the following formats: 

1. The Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration's Environmental 
Resilience Index (IKL). 

2. Village spending, which is the realization of the village budget obtained from the Village Community 
Empowerment Office of South Lampung Regency, includes expenditures for village government, village 
development, village community development, village community empowerment, expenditures for disaster 
management, emergencies, and urgent situations. 
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DATA ANALYSIS 

Multiple linear regression analysis is the approach used to evaluate. The multiple linear regression test is used 
to analyze how the state (ups and downs) of dependent variables are. Multiple linear regression has the 
following mathematical equation form: 

 

Y = β 0 + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + β 5X5 + e 

 

Dimana : 

Y = Environmental Resilience Index 

β0 = Constant 

β 1,2,3,4,5 = Correlation coefficient 

X1 = Village government spending 

X2 = Shopping for village development 

X3 = Shopping for community development 

X4 = Shopping for village community empowerment 

X5 = Spending on disaster management, emergencies 

e = Other factors beyond the research model that can influence 

 

LITERATURE REVIEW 

Village spending is defined as spending prioritized to address development requirements agreed upon in village 
debates and in conformity with the priorities of the district/city government, province government, and federal 
government (Law Number 6 of 2014 concerning Villages). 

According to Puspawijaya (2016:41), village development is defined as a process that improves the 
population's ability to manage and utilize the potential inherent in the community. The human development 
paradigm is built on the social dimension space (social catalytic index), the economic dimension (economic 
resilience index), and the ecological dimension (Environmental resilience index). 

The Environmental Resilience Index, according to Jumiadin (2018), is a mixture of two (two) main variables, 
namely environmental quality indicators and indicators of prospective catastrophe proneness and disaster 
response. Each indicator has two variables: environmental quality indicators: the presence or absence of water, 
soil, and air pollution, and (there are rivers affected by waste), and indicators of potential disaster proneness 
and disaster response: natural disaster events (floods, landslides, forest fires), and efforts/actions against 
potential natural disasters (Disaster response, evacuation routes, early warning and availability of disaster 
management equipment). 
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DISCUSSION 

Multiple linear regression analysis is used to assess the direction and extent to which independent factors 
impact dependent variables (Ghozali, 2018). 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,578 5 ,116 3,695 ,003b

Residual 5,283 169 ,031   

Total 5,861 174   

a. Dependent Variable: Y_LN 
b. Predictors: (Constant), X5_LN, X2_LN, X4_LN, X1_LN, X3_LN 

 

According to the F (simultaneous) test, each of the free variables of rural budget spending, which include 
village government expenditure, village development expenditure, village community empowerment 
expenditure, disaster management, and village emergency expenditure, has a significant effect on the variables 
bound by the Environmental Resilience Index. This impact may be determined by comparing the p-value (Sig.) 
to the significance value (α) = 0.1. Several conclusions may be drawn from the findings of the t test based on 
the outcomes of processed research data, including the following: 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,287 1,503  2,187 ,030

Pemdes (X1) -,010 ,036 -,022 -,281 ,779

Bangdes (X2) -,175 ,058 -,250 -3,003 ,003

Bindes (X3) -,005 ,027 -,015 -,184 ,854

Dayades (X4) -,020 ,015 -,097 -1,313 ,191

Bencana (X5) ,033 ,014 ,172 2,326 ,021

a. Dependent Variable: Environmental Resilience Index 

The results of multiple linear regression analysis are shown below. The Regression Equation may be construed 
as follows: 

 

Y = 3,287+0.010(-X1)+0.175(-X2)+ 0.005(-X3)+0.020(-X4)+0.033X5 

 

1. Based on the results of multiple linear regression analysis, the value of optimizing the parameters of 
government spending with a negative sign was obtained, p-value = 0.779 with a coefficient of 0.010, this 
finding means that if expenditure in the village government sector increases by one unit while other 
variables remain constant, the Environmental Resilience Index will decrease by 0.010. As evidenced by p-
value =0.779 (78%>10%), the probabilities are not substantially different at a real level of 10%. It suggests 
that the chances of either yes or no are equal. As a result, it is possible to conclude that government 
expenditure has no influence on the Environmental Resilience Index in South Lampung Regency. 

2. Based on the results of the multiple linear regression analysis, the value of optimizing the expenditure 
parameters in the field of village development was marked negatively, p-value = 0.003 with a coefficient 
of -0.175, which means that if the expenditure in the field of village development increases by one unit 
while the other variables remain constant, the Environmental Resilience Index will decrease by 0.175. A p-
value of 0.003 (0.3% 10%) indicates that the probabilities are genuine at a real level of 10%. As a result, it 
is possible to infer that spending on village development has a considerable / genuine influence on the 
Environmental Resilience Index in South Lampung Regency. 

3. Based on the results of the multiple linear regression analysis, the value of optimizing the spending 
parameters in the field of village community development was marked negatively, p-value = 0.845 with a 
coefficient of -0.005, implying that if spending in the field of community development increases by one 
unit while other variables remain constant, the Environmental Resilience Index will decrease by 0.005. As 
evidenced by p-value =0.845 (84%>10%), the probabilities are not substantially different at a real level of 
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10%. As a result, expenditure on village community development had no meaningful influence on the 
Environmental Resilience Index in South Lampung Regency. 

4. According to the results of multiple linear regression analysis, the optimization value of the expenditure 
parameter in the field of village empowerment is negatively marked, p-value = 0.191 with a coefficient of 
-0.020, which means that if the expenditure in the field of rural community empowerment increases by one 
unit while other variables remain constant, the Environmental Resilience Index will decrease by 0.020. As 
evidenced by p-value = 0.191 (19% >10%), the chances did not differ significantly at a real level of 10%. 
As a result, expenditure on village community empowerment had no meaningful influence on the 
Environmental Resilience Index in South Lampung Regency. 

5. Based on the results of multiple linear regression analysis, the value of optimizing the spending parameters 
in the field of disaster management and emergencies was obtained with a positive sign. The p-value is 
0.021, and the coefficient is 0.033. This finding means that if the expenditure in the field of disaster 
management and village emergencies increases by one unit while other variables remain constant, 
Environmental Resilience Index will increase by 0.033. A p-value of =0.021 (2%, 10%) indicates that the 
odds are genuine at a real level of 10%. As a result, it is possible to infer that expenditure on disaster 
management and crises has a considerable or meaningful impact on the Environmental Resilience Index in 
South Lampung Regency. 

To measure the extent of the contibustion of free variables in explaining the bound variables of the 
Environmental Resilience Index, the coefficient of determination is analyzed. 

 

Table 4. Model Summary of the Contribution of Free Variables to Bound Variables 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,314a ,099 ,072 ,17680 

a. Predictors: (Constant), X5_LN, X2_LN, X4_LN, X1_LN, X3_LN 
b. Dependent Variable: Y_LN 

 

The R Square value denotes the extent to which the village expenditure-free variable contributes to explaining 
the variables bound by the environmental resilience index. The R square value achieved by SPSS data 
processing is 0.099. Based on these findings, it is clear that the free variables of Village Government 
Expenditure, Village Development Expenditure, Village Community Empowerment Expenditure, Village 
Disaster Management, and Emergency Management Sector Expenditure can explain 9.9% of the variables 
bound by the Environmental Resilience Index, while other factors or variables outside the study can explain 
91.1%. According to Suryani et al. (2021), the media, society, and counseling all have an impact on the 
sustainability of green open space. 

 

The Effects of Village Government Spending (X1), Village Development Spending (X2), Village 
Community Development Spending (X3), Village Community Empowerment Spending (X4), and 
Disaster Management and Village Emergency Spending (X5) on Environmental Resilience Index (Y). 

According to the results of testing and data processing in 256 villages in South Lampung Regency, expenditure 
on village government, expenditure on village development, expenditure on village community development, 
expenditure on village community empowerment, expenditure on disaster management, and expenditure on 
village emergencies had a positive and significant/real effect on the Environmental Resilience Index. 

According to Rosen and Gayer (2008), as state financial resources have grown, a strong public financial 
management system has become increasingly important in assuring the quality of budget expenditures and 
lowering the risk of corruption. Available public funds must be managed well in order to deliver a variety of 
services. To correctly and efficiently use the money provided, the village administration must carefully select 
the tasks to be carried out. The greater the state's financial resources, the more money that can be allocated to 
meet the demands of its citizens. The government is successful in acquiring and dispersing public funding for 
rural areas' benefit. 
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Village spending is one of the public policies implemented by the local administration to solve a variety of 
village problems and difficulties that develop in rural regions. The presence of a plural village community 
frequently presents several obstacles, and public policies enacted by the village administration are expected to 
give solutions to these issues. Villages in South Lampung Regency are expected to be able to carry out 
environmentally sound development as a consequence of the village spending plan. According to Agustina R. 
(2008), environmentally sound development is a deliberate and planned effort in development, as well as 
intelligent resource management in development. 

According to this research, village spending has a positive and significant effect on the Environmental 
Resilience Index. Villages can carry out development with the source of money, particularly in budgets 
connected to environmental resilience, such as: 

1. The village government can assess the quality of clean water by spending in village development, a sub-
sector of health, so that residents can obtain clean and pollution-free water for everyday . 

2. Communities may overcome the problem of clean water difficulties by spending in village development in 
the housing and settlements sub-sector. 

3. The housing and village settlements sub-sector can provide activities for the construction of community 
Wastewater Treatment Installations for persons who do not have access to waste disposal . 

4. Villages may help village officials understand the worth of the environment as a whole by spending in the 
sub-field of apparatus enhancement, so that village officials can share information this to all village 
communities. Village officials can assist in the supervision of rubbish created by the village's families, 
home businesses, and companies. 

 

a. The Impact of Village Development Spending (X2) on the Environmental Resilience Index 

. Based on the results of the multiple linear regression analysis, the value of optimizing the expenditure 
parameters in the field of village development was marked negatively, p-value = 0.003 with a coefficient of -
0.175, which means that if the expenditure in the field of village development increases by one unit while the 
other variables remain constant, the Environmental Resilience Index will decrease by 0.175. A p-value of 0.003 
(0.3% 10%) indicates that the probabilities are genuine at a real level of 10%. As a result, it is possible to infer 
that spending on village development has a considerable / genuine influence on the Environmental Resilience 
Index in South Lampung Regency. 

With plans based on the basis of consensus among the village community, village development strives to 
increase the level of living and welfare of the village community. The village development mechanism, 
according to Ahmadi (2001: 222), is a harmonic blend of community involvement activities in the party on the 
one hand and government operations on the other. According to Puspawijaya (2016:41), village development 
is defined as a process that improves the population's capacity to manage and utilize the potential inherent in 
the community. 

According to the result of this research, expenditure on village development has a negative and substantial 
influence on the Environmental Resilience Index. This is because, according to the analysis. Spending on 
village development can intervene in three dimensions: 1) the social dimension (social catalytic index), which 
includes dimensions such as social capital, education, and settlement; 2) the economic dimension (economic 
resilience index), which includes dimensions such as economic; and 3) the ecological dimension 
(Environmental resilience index) Although it can act in these three dimensions, the use of environment-specific 
budgeting is yet quite limited. 

 

b. The Impact of Village Disaster and Emergency Management Spending (X5) on the Environmental 
Resilience Index 

Based on the results of multiple linear regression analysis, the value of optimizing the spending parameters in 
the field of disaster management and emergencies was obtained with a positive sign. The p-value is 0.021, and 
the coefficient is 0.033. This finding means that if the expenditure in the field of disaster management and 
village emergencies increases by one unit while other variables remain constant, Environmental Resilience 
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Index will increase by 0.033. A p-value of =0.021 (2%, 10%) indicates that the odds are genuine at a real level 
of 10%. As a result, it is possible to infer that expenditure on disaster management and crises has a considerable 
or meaningful impact on the Environmental Resilience Index in South Lampung Regency. 

According to the National Standardization Agency's (2017) book Disaster Resilient Village, disasters are 
events or series of events that threaten and disrupt the lives and livelihoods of the community caused by natural 
and/or non-natural factors as well as human factors, resulting in human casualties, environmental damage, 
property losses, and psychological impacts. Disaster Response Communities, according to Atmari (2021), are 
villages that are aware of disaster risks, have the collaboration to undertake disaster risk reduction measures, 
have catastrophe readiness, and the capacity to recover from severe disaster consequences. 

This is consistent with the goal of disaster management sector spending on activities directly connected to 
disaster management, which is to decrease hazards that endanger and upset the community caused by both 
natural and non-natural forces. The village creates signs for tsunami evacuation routes in coastal regions, 
provides disaster response counseling with the assistance of the Regional Disaster Management Agency, and 
organizes and trains volunteer teams. 

 

CONCLUSION 

The conclusions may be taken from the foregoing study and discussion: Simultaneously, village spending in 
the government sector, village spending in the development sector, village spending for community 
development, village spending for community empowerment, and village spending on disaster management 
and village emergencies all have a positive and significant effect on the Environmental Resilience Index in 
South Lampung Regency. 

The variable of village spending in the development sector has a negative and significant influence on the 
Environmental Resilience Index, which implies that if the village expenditure budget for development is added, 
the value of the environmental resilience index will decline. Village expenditure on disaster management and 
village emergencies has a positive and significant influence on the environmental resilience index. 
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INTRODUCTION 

The multidisciplinary dimension of public relations has made it an enduring strategic and policy tool for every 
organization desiring success and industry leadership.  Both the public and private as well as commercial and 
non-commercial organizations enjoy the strengths of public relations in pursuing and achieving desired visions, 
missions, policies, goals, projects and programs.  PR multidimensional nature has endeared it to almost every 
if not all human endeavors and professions hence the discipline attracts various applicable and practical 
definitions espoused by academics, organizations and practitioners across the globe.  For example: British 
Institute of Public Relations (Salu, 1994 ) posits that “public relations, is the deliberate, planned, and sustained 
effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics.”   Broom & 
Sha (2013) quoting Cutlip and Center, opine that “Public relations, is a management function that identifies, 
establishes, and maintains mutually beneficial relationships between an organization and the publics on whom 
its success or failure depends.”  Again, (Salu, 1994) emphasizing the 1978 Mexican Statement of the 
International Public Relations Association, opines that “public relations is the art and social science of 
analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders, and implementing planned 
programs of action, which serve both the organization’s and the public interest.”   

Business organizations and public relations managers have concomitantly been challenged with issues 
bordering on environmental degradation and pollution, which have occasioned countless litigation, youth 
restiveness, negotiations, compensations, and even more commitment to corporate social responsibility as well 
as sustainable development projects amongst others.  Matters arising from these experiences are those of life 
and value to society hence, both animate and inanimate or living and nonliving things including creatures and 
creations are protectable by governments, communities, and individuals.  Destruction and pollution of farm 
lands, dwellings and camps, sand banks, hills and rocks, waters and rivers, forest and animals, typographies 
and mineral resources etc., have remained legally sanctioned and litigable, because of the life and value they 
owe in commercial, social and aesthetic terms, to human beings. 

No doubt, therefore, public relations, permeates all processes of managing organizations of any nature and 
their activities through policy and strategy formulations and deployment.  Organizations and managers employ 
PR policies and strategies into their core management and business functions, processes and communications 
to achieve desirable goals of mutual benefits both for them and their various stakeholders or publics.  This 
paper discusses the phenomenon of living and nonliving things from PR perspective hinging strongly on 
experiential theory, and how managers and organizations should perceive and respond to the business 
environment in this respect. 

 

METHOD 

The study is conceptual and draws from professional experience, observation, and relevant literature.  These 
approaches are considered convenient for a qualitative study to describe a prevailing phenomenon and 
practices. 
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LITERATURE REVIEW   

(James, 1907; Schiller, 1907; and Dewey, 1938) are renowned champions of Experiential Learning Theory 
(ELT) which laid emphasis on pragmatism bringing symmetric relationships and ease of learning between 
experience and education.  The concept advocates that there should be a having which is a contact with events 
of life and a knowing which makes easy interpretation of the events.  Accordingly, pragmatism places action 
as the link between thought and application (Beaudin, & Quick, 1995).  The idea stresses on practicality – 
learning-by-doing, or as (Flick, 1993) puts it “hands-on science” which is the core foundation for practicing 
any profession such as public relations, because to be able to attribute meaning to concepts, it should be 
possible to apply them to existence since ideas cannot be separate from experience; they must be connected to 
the learners lives in order for learning to occur (Boud, Cohen & Walker, 1993; Gass, 1992; Keeton & Tate, 
1978).  Thus, against biological theory, nonliving things can be made to be living inasmuch as they can be 
meaningfully applied to existence or life, which is practicable in public relations, basing more on field 
experiences than classroom-based learning (Lewis & Williams, 1994).  This is not however, to disintegrate the 
link between classroom and the future work for which the classroom is supposedly preparing a learner (Kolb, 
1984).  James (1907) emphasizes that a pragmatist turns away from abstraction and insufficiency, from verbal 
solutions, from bad a priori reasons, from fixed principles, closed systems, and pretended absolutes and origins.  
He turns towards concreteness and adequacy, towards facts, towards action and towards power; and asks the 
questions: what influences our practice or action?  In what way would the world be different if one alternative 
or another were true?  If nothing would change, then that point has no sense of purpose.  The implication of 
this argument for PR as a pragmatic profession lies in the reality of the existence between action and experience 
where everything lives and has meaning to life, again, disapproving the idea of nonliving things, considering 
PR practice as that of encounter with people and things, which corroborates Burnard (1989) idea of experiential 
knowledge as that knowledge gained through direct encounter with a subject, person or thing.    

  

DISCUSSION  

Public relations, permeates all aspects of managing organizations of any nature and their activities through 
policy and strategy formulations and deployment.  Organizations and managers employ PR policies and 
strategies into their core management and business functions, processes and communications to achieve 
desirable goals of mutual benefits both for them and their various stakeholders or publics.  The 
multidimensional nature of PR has endeared it to almost every if not all human endeavors and professions 
hence the discipline attracts various applicable and practical definitions espoused by academics, organizations 
and practitioners across the globe.  However, in this discourse amongst all, is the relevance and suitability of 
the popular 1978 Mexican statement by the International Public Relations Association that “public relations is 
the art and social science of analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders, 
and implementing planned programs of action, which serve both the organization’s and the public interest” 
which is not claimed to be universal, and cannot be overemphasized.  

Implicitly, PR as an art combines the blends of creative and creature, natural and artificial aesthetics to provide 
enduring comfort to individuals, organizations and communities in all countries of the world in a continuous 
trend.  It uses both technological and natural resources to meet the fascinating needs of society.  For instance, 
the assortment of graphical designs, photography, landscaping, paintings and colorations, patterning, creative 
styles as well as carvings, amongst others are evidences of public relations arts to fuse and bond human beings 
as well as organizations and their natural environment together.  

Trend analysis is core to PR both as a profession and a social science and management discipline, which is 
concerned with the relationship that subsists between and among people, organizations and the environment 
through careful, curious  systematic study of past, current and future happenings or events that impact on 
individuals, organizations and society generally.  Such events can be natural or artificial.  Natural such as 
deaths, earthquakes, tornados, floods, and such other acts of God; artificial due to war and human destruction, 
bad policies and their implementations, inflations, pollutions, etc.    

Public relations and the business environment have undoubtedly maintained a longstanding sustainable 
relationship, which makes it impossible for any business to succeed without the hands of PR.  The business 
environment consists of the internal and external dynamisms which again, dovetail into the internal and 
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external publics of PR.  The board of directors, management levels, workforce, statements of vision, mission, 
goals, objective, strategic policies and plans are all well known internal dynamic elements of organizations 
and public relations.  Conversely, the external dynamics of the business environment consists of the political, 
economic, socio-cultural, technological, legal and administrative, as well as ecological factors (PESTLE), all 
of which lay the foundation for the popularity of environmental public relations (Kachru, 2005; Edema, 2018).      

 Environmental public relations, has a wide claim of specialty in PR practice (Anatsul & Ojunita 2015; Airen, 
2020; Ebitu, et. al., 2014).  Here, environmental public relations, is the specialized link between individuals, 
organizations, and society, which encourages the application of technology and natural creatures or environs 
to achieve meaningful existence by making both the animate and inanimate things living together.  While it is 
clear that technology describes and aptly involves creative ideas and tools deployed in inventing products for 
human use, natural creatures provide the sources and resources for technological employment and deployment.  
The constituents of technological tools can include ideas, methods and techniques, machines, equipments, 
metals, enamels, amongst others.  On the other hand, natural creatures are composed of amongst others: human 
beings, animals, aquatics, forests and plants, sand, hills and mountains, stones and granites, soil, and clays.  
All of these again, are living as good and far as they not only provide for but add value to existence.   

Everything in the environment and the business environment exists to add value to human life, (though some 
could be harmful) not withstanding their classification into whether they are living or nonliving by any body 
of knowledge, the use into which they are put justifies.  Public relations as a profession and body of social 
science, has demonstrated tremendous unification of nonliving things and living things as one depends on the 
other, to provide benefits to both organizations and society.  Thus, nonliving things in biological science have 
their living in public relations by their usefulness, and most of them even enjoy longer life value over 
generations.  For instance, the use of stones, sand, granites and gravels in building, design, and décor not only 
offer a fascinating environment but added joy and social belongingness.  The natural hills and mountains have 
been appreciated by their fancies and tourism values.  Rocks which produce waterfalls and spring waters have 
been much sought after not only for the fame and publicity they give to communities which harbor them but 
because of the health and spiritual values they offer, in African context.    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 The Public Relations Environment Model. 

Source: Authors, 2022.  
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CONCLUSION  

Three components of trends and events which the environment begets – the past, current and future - are 
germane to PR best practice.  Drawing from experiential learning theory, events (having) and trends analysis 
(knowing) are the bedrocks of pragmatic PR knowledge, analysis, policies, strategies and programs, which are 
evident in both creatures and creativity that compose the PR business environment.  Thus, it beholds on 
practicing managers and organizations as well as academics to accord equal values to both living and the 
nonliving things in measuring their impacts on society, because destruction and pollution of any of them attract 
equal protection and sanction as well as ligation and compensation.   Implicitly, against biological science 
postulation, nonliving things can be made to be living inasmuch as they are meaningfully applied to existence 
or life, which is practicable in public relations, basing more on field experiences than classroom-based learning 
(Lewis & Williams, 1994).  Achieving this feat entails that managers and organizations should pay proper 
attention to details as they should continually conduct environmental impact assessments with respect to living 
and nonliving thins or animate and inanimate creatures as well as technological outputs.  This will help mitigate 
crisis, litigation, payment for damages, amongst other commonplace issues experienced by organizations in 
the business environment with the resultant effect of achieving smooth, peaceful relationship with stakeholders 
as well as reduced operational costs.    
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ABSTRACT  

The COVID-19 pandemic has severely affected many industries and countries around the world. It has been 
observed that COVID-19 which has affected almost all types of business activities in the global markets, has 
also affected financial markets worldwide. This study aims to evaluate the influence of the novel coronavirus 
pandemic on Jordanian stock market. The dataset consists of 16 subindices from Industrials, Services, and 
Financial in Amman Stock Exchange (ASE) to represent stock return in Jordan. The study which utilizes the 
panel data methodology on 576 index-week observations, covers the period between 10 May 2020, when 
trading activity was resumed in the ASE after a 50-day closure due to the pandemic, and 12 January 2021, 
when the vaccines are first arrived to Jordan. The growth in number of weekly COVID-19 confirmed new 
cases for Jordan and the world together with the growth in number of weekly COVID-19 confirmed new deaths 
for the world are used as proxies for the novel coronavirus. The evidence indicates that there is no statistically 
significant relationship between growth in new COVID-19 cases and stock returns in Jordan. However, it is 
found that the growth in new COVID-19 cases in the world negatively affects the stock returns. On the other 
hand, contrary to expectations it is observed that the growth in new deaths due to COVID-19 in the world has 
positive impact on index returns of Jordan. Furthermore, regarding the control variables, it is found that the 
Volatility Index (VIX) has negative significant impact on selected index returns. However, any significant 
relationship has been found between oil prices and selected index returns during the study period. 

Keywords: Amman Stock Exchange, COVID-19, Index Return, Pandemic, Panel Data Analysis 

 

1. INTRODUCTION 

The world has witnessed many epidemics and crises in its history which have negatively affected countries 
worldwide at varying levels. Currently, the novel coronavirus pandemic is the undisputed major crisis of the 
twenty-first century so far, casting a strong shadow over all of humanity, individuals, societies, institutions, 
and governments. The global statistics of the World Health Organization (WHO) indicates that the numbers 
of confirmed cases and deaths have reached more than 545,226,550 and 6,334,728 respectively as the date of 
July 01, 2022 (WHO, 2022). 

The recent outbreak of the disease caused a global economic crisis, making it more difficult for policymakers 
to develop effective responses to macroeconomic policies. The government-imposed measures to reduce the 
spread of the virus, as restrictions on transportation, social distancing, supply chain disruptions due to the 
slowdown in the Chinese economy, have led to contraction in production of companies who depend on inputs 
from China. Moreover, it halts many business activities, creates panic and changes consumption patterns for 
most of the consumers and businesses in the market, which has slowed down the global growth (McKibbin 
and Fernando, 2020). The commercial collapse of the current crisis follows a gradual pattern that reflects the 
changing geographical center of the pandemic, starting from Asia to Europe, and then to the United States and 
Latin America. The asymmetry in economic shocks between countries resulted in unpredictable real gross 
domestic product, disruptions in supply and demand chains, transportation restrictions, high unemployment 
rates, and massive job losses, called on governments to take immediate remedial measures to recover all sectors 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 931 
 

and to mitigate the disproportionate impact on countries, business sectors, and supply and demand chains 
(Rakha et al., 2021).  

The outbreak of the coronavirus also affected the global financial markets. Countries around the world have 
been affected from the pandemic at different levels based on their economic powers. The sudden spread of the 
coronavirus caused panic and fear among people due to the lack of healthcare preparedness for infectious 
diseases in most countries. Its impact was quickly transmitted to the financial markets and affected the behavior 
of investors, and amplified the volatility of financial markets around the world. This study aims to evaluate the 
influence of COVID-19 pandemic on stock returns in Jordon. The study covers the period between 10 May 
2020, when activity was resumed in the ASE after a 50-day closure due to the pandemic, and 12 January 2021, 
when the vaccines are first arrived to Jordan. The main methodology of the study is panel data analysis. The 
selected sub-indices listed on ASE will be used as a proxy for stock market return which will be the dependent 
variable of the analysis. On other hand, growth in number of new cases in Jordon and world and also growth 
in number of deaths in the world due to novel coronavirus will be used to represent COVID-19. 

The following section will summarize the literature review related with the interested relationship between the 
selected variables of the study. In section 3, the methodology together with the dataset, variables and the 
models utilized will be summarized. Finally, the last two sections will be devoted to the empirical findings and 
concluding remarks together with suggestions for further studies.  

 

2. LITERATURE REVIEW  

The outbreak of the COVID-19 pandemic was caused by the SARS-CoV-2 virus that appeared in Wuhan city 
in Hubei province of China, for the first time on December 12, 2019 and later spread to the rest of the world 
causing a state of terror for the entire world. At the beginning of the COVID-19 pandemic, governments took 
preventive measures to alleviate the health crisis caused by the coronavirus as comprehensive closure of all 
facilities, the suspension of commercial activities, and the quarantine. Even the negative effects of the 
preventive measures and the damage they caused were common for both developed and developing economies 
around the world, the biggest damage was pronounced for the emerging economies due to their scarcity of 
resources, lack of readiness of the infrastructure for such a pandemic and the necessary modernization and 
restructuring of business management during the period of the COVID-19 (Caballero-Morales, 2021).  

Even the influence of the recent pandemic is investigated from different dimensions in different countries and 
regions in a short period of time, the literature review in this part will emphasize the ones analyzing its impact 
on financial markets specifically stock exchanges. Caporale et al (2021) claims that the responses of global 
policies and economies to the COVID-19 pandemic negatively affected stock returns in the US and some 
European countries which led stock indices to fall sharply because of the rapid collapse in stock markets 
together with an increase in the degree of uncertainty. Furthermore, the study of Baig et al (2021) revealed that 
the significant deterioration in stock market liquidity and decline in asset prices negatively affected stock 
returns of US equity markets due to the increase in confirmed cases and deaths from the coronavirus, which 
led to a decline in investor confidence. 

Studies by Alber and Saleh (2020), and Arafa and Alber (2020) documented evidence that there was negative 
relationship between the increase in growth of cumulative cases and deaths due to the novel coronavirus and 
stock returns in Gulf Cooperation Council (GCC) and Middle East and North Africa (MENA) regions, since 
the virus increases the sensitivity of stock index returns in light of uncertainty.  

Another early study by Al-Awadhi et al (2020) revealed that growth in total confirmed cases and deaths from 
the coronavirus has negatively affected the returns of stocks with large market capitalizations listed on Chinese 
stock market. Moreover, a few more studies also documented a negative relationship between COVID-19 and 
stock returns in China since the pandemic increases the instability of global financial stock markets (Apergis 
and Apergis, 2020; Chen and Chiang, 2020). The findings with respect to studies conducted to investigate the 
influence of novel coronavirus on returns of stocks listed on Borsa Istanbul confirmed that the growth in 
number of COVID-19 cases and deaths negatively affected returns (Öner and Aybars, 2021). According to 
Tan (2021) the media and news related to COVID-19 are influential on this negative relationship due to the 
financial turmoil in the stock market they led. Even the similar negative relationship between COVID-19 and 
stock return was observed for Romania and Nigeria (Hatmanu and Cautisanu, 2021; Kumeka et al, 2021), 
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Ashraf (2020) suggests that stock market reaction fluctuates over time depending on the pandemic levels of 
countries. However, most of the research confirmed that the continuous growth in the total confirmed cases 
and deaths from the coronavirus interacts negatively with the stock market returns. 

With respect to empirical studies conducted in Jordon related with the COVID-19 and financial markets, one 
of the studies by Elshqirat (2021) tested the effect of the coronavirus on the presence of herding behavior, 
which can be defined as the behaviors of individuals that follow and imitate the group behavior rather than 
individual decisions, in Amman Stock Exchange. The researcher showed that the COVID-19 pandemic does 
not affect the herding behavior in the Jordanian stock market at the market and industry levels. One of the 
reasonings for such a result may be due the fact that strict measures and decisions taken by the Jordanian 
government to close the ASE after the announcement of the COVID-19 pandemic contributed to mitigating 
the epidemiological impact on the stock market.a 

 

3. METHODOLOGY 

The main methodology of the study is panel data analysis which combines cross sectional and time series 
observations. Its superiority comes from the advantages it provides through dealing with heterogeneity and 
also its ability to determine the impacts that cannot be reached by only using either times series analysis or 
cross-sectional analysis (Baltagi, 2013). 

 

3.1. Data and Variables 

The main data set used in this study consists of weekly return of total 16 sub-indices listed in Amman Stock 
Exchange (ASE). The index data is obtained from the official website of ASE. Selected indices are from three 
different sectors namely: financial, services, and industrial. The indicators for selected indices are 
demonstrated in Table 1 below.  As a starting point, the beginning of the study period was selected as March 
2, 2020, when the first case of the coronavirus was officially announced in Jordan. However, since the 
Jordanian government decided to close trading activities on the ASE for a period of 50 days, the beginning of 
the sample period was selected as May 17, 2020. The final data set covers the time period between May 10, 
2020, when trading resumes on the ASE, and Jan 12, 2021, when vaccines for the coronavirus were arrived 
for the first time to Jordan. The reason for such a selection of the ending time for the analysis is due to eliminate 
the potential effects of vaccines on the returns of the stock index, and to be able to calculate the growth in 
number of weekly confirmed cases and deaths of COVID-19. The number of confirmed cases and deaths of 
the COVID-19 pandemic in Jordan and worldwide are obtained from the official websites of Jordanian 
Ministry of Health and World Health Organization, respectively. Weekly data for the index returns which are 
calculated by using closing prices are obtained from official website of the ASE. Additionally, weekly data for 
the Volatility index (VIX) was extracted from Thomson Reuters international database and weekly data of 
Brent crude oil price was obtained from investing.com. 

 

Table 1: The Selected Sub-indices of ASE Used in the Analysis 
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All variables utilized in the analysis are shown in Table 2. While dependent variable of the study has been 
measured by the weekly index returns (IRJ) of selected sub-indices in ASE; the independent variables which 
are used as proxies for the novel coronavirus have been measured by the growth in number of weekly COVID-
19 new cases in Jordan (GJOCASE), the growth in number of weekly COVID-19 new cases in the world 
(GWCASE), and the growth in number of weekly new deaths from COVID-19 in the world (GWDEATH), 
respectively. Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) and Brent Crude Oil Price were also 
used as control variables in the study. As a proxy for international oil prices, Brent crude oil price was preferred 
since it is widely used as a benchmark for pricing oil and oil-related products (Bouri, 2015).  

 

Table 3: The Variables Utilized Together with Their Abbreviations 

 

 

3.2. Research Design 

The aim of current study is to evaluate the impact of COVID-19 on stock returns in Jordan. To test the 
association between the interested variables, panel data analysis was utilized for a total number of 576 index-
week observations. Three models, whose functional representations are shown in Table 3, were developed. 
The models aim to verify the effect of COVID-19 on returns of selected indices in ASE.  

 

Table 3: Models Utilized and Their Representations 

 

 

Where i and t stand for the cross sectional and time series dimensions respectively;  

����� = weekly returns for index i at week t 

��������� = growth in number of confirmed new cases from COVID-19 in Jordan for index i at week t 

�������� = growth in number of confirmed new cases from COVID-19 in world for index i at week t 

��������� = growth in number of confirmed new deaths from COVID-19 in world for index i at week t 

����� = volatility index at week t 

��� ������� = oil price at week t  

��� = error term for index i at week t  

β = is the regression coefficient 

To determine which estimator should be used for each of the three models, as a first step the Variance 
Increasing Factor (VIF) test is conducted to measure the degree of collinearity. The VIF test results show that 
there are no multiple linear relationships for all models. Secondly, the Likelihood-Ratio (LR) test is run to 
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select the model to be utilized by assessing the existence of unit and time effects. The results show that there 
are no unit and/or time effects for any of the models, proving that the models are classical. Finally, to determine 
the existence of heteroscedasticity Breusch-Pagan/Cook-Weisberg and White test are conducted and models 
are found to be free from heteroskedasticity.  According to test results, it is found that there is no multiple 
linear relationship and the models are not heteroskedastic. Furthermore, since any of the models has any unit 
or time effect, all models are determined to be classical for which the Ordinary Least Square (OLS) estimator 
can be used. 

 

4. EMPIRICAL FINDINGS 

This section will present the results of the empirical analysis for each of the three models separately, that were 
discussed previously. 

 

Model 1: The Impact of Covid-19 Cases of Jordan on ASE 

With the first model it is aimed to investigate the effect of growth in number of weekly confirmed new COVID-
19 cases in Jordan (GJOCASE) on weekly returns of selected indices on ASE. The panel regression results for 
Model 1 are shown in Table 4 below. 

 

Table 4: Panel Regression Results for Model 1 (COVID-19 Cases of Jordan) 

Variables Coefficient Std. Error    t P>|t| 

GJOCASE 0.0006122 0.0012 0.50 0.617 

VIX -0.0006467 0.0003 -2.44 0.015* 

OIL 0.000295 0.0002 1.27 0.206 

Constant 0.0070017 0.1600 0.44 0.662 

     

R2 3.46% F 6.83 

Adj R2 2.95% Prop > F 0.0002 

* p<0.01; ** p<0.05; ***p<0.10    

 

The value of the coefficient of the independent variable GJOCASE is 0.0006122, meaning that an increase in 
the value of GJOCASE by one unit leads to an increase in the value of the dependent variable IRJ by 0.0006122 
units. However, the relationship between two variables is not statistically significant which indicates that 
growth in COVID-19 cases in Jordon do not affect the returns of selected indices in ASE. Regarding the control 
variables, only VIX index, which is also known as fear index, is found to have negative significant influence 
on selected index returns while any significant relationship is detected between oil prices and stock index 
returns for the analysis period. 

 

Model 2: The Impact of Covid-19 Cases of the World on ASE 

Differently from the first model, the second model investigates the influence of growth in COVID-19 cases in 
the world on stock returns of ASE.  Table 5 displays the panel regression results for Model 2. 
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Table 5: Panel Regression Results for Model 2 (COVID-19 Cases of the World) 

Variables Coefficient Std. Error    t P>|t| 

GWCASE -0.269085 0.1459 -1.84 0.066*** 

VIX -0.005289 0.0003 -2.01 0.045** 

OIL 0.0001651 0.0002 0.78 0.435 

Constant 0.114187 0.0140 0.81 0.417 

     

R2 3.99% F 7.92 

Adj R2  3.48% Prop > F 0.000 

* p<0.01; ** p<0.05; ***p<0.10    

 

Panel regression results indicate that growth in number of COVID-19 new cases in the world negatively affects 
the selected index returns in Jordon. This negative relationship between the variables is statistically significant 
at a 10% level of significance. Regarding the control variables, while any significant influence of oil prices is 
detected on index returns; VIX is detected to have negative significant impact on returns for the study period.  

Model 3: The Impact of Covid-19 Deaths of the World on ASE 

Finally, the impact of the growth in the number of COVID-19 deaths in the world (GWDEATH) on stock 
returns in Jordan is analyzed by the third model. Panel regression results for the third model is shown in Table 
6.  

 

Table 6: Panel Regression Results for Model 3 (COVID-19 Deaths of the World) 

Variables Coefficient Std. Error    t P>|t| 

GWDEATH 0.0351235 0.0139 2.53 0.012* 

VIX -0.0000857 0.0003 -3.36 0.001* 

OIL 0.0001216 0.0002 0.57 0.566 

Constant 0.0193016 0.0144 1.34 0.181 

     

R2 4.49% F 8.96 

Adj R2  3.99% Prop > F 0.000 

* p<0.01; ** p<0.05; ***p<0.10    

 

Contrary to the expectations, it is documented that growth in weekly death numbers of COVID-19 in the world 
has statistically significant positive effect on the selected index returns of ASE for the analysis period. Even 
this finding is controversial with the general expectation based on the literature review; one of the rational 
reasons for such a positive relationship can be explained by the news announcement of the coronavirus vaccine. 
Regardless of the presence of coronavirus deaths, the news announced by the manufacturers of the coronavirus 
vaccine and its positive results in reducing the number of cases and deaths, as well as the start of countries 
importing procedures for vaccine, may be influential in reducing investor fear and can be reflected positively 
on stock returns. With respect to control variables, as in other models VIX index is found to affect index returns 
negatively, while oil prices have any significant impact on selected index returns. 
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5. CONCLUSION AND DISCUSSION  

The announcement of the first verified case of COVID-19 in Wuhan, China in December 2019 has affected 
the markets around the world. As the WHO declared the COVID-19 to be a pandemic, many governments 
have taken measures and imposed restrictions to combat the pandemic and nearly all types of trading activities 
are affected worldwide. In terms of financial markets, particularly; stock exchanges, stock returns, and cash 
flows were also affected. This study aimed to verify the impact of recent coronavirus pandemic on the stock 
returns in Jordon. While16 sub-indices from ASE were used as proxy for the stock return; growth in COVID-
19 cases in Jordon and world and also growth in death numbers in the world are used to represent recent 
pandemic. The influence of VIX index, which is also known as fear index, and oil prices are also controlled 
for the potential influence on stock returns of Jordon. 

The findings indicate that growth in the number of COVID-19 cases in Jordon has any significant impact on 
selected index returns of ASE for the analysis period. Further analysis regarding the impact of world cases has 
been found to have a significant negative impact on stock returns of Jordan. However, the results with respect 
to the relationship between the growth in the number of COVID-19 deaths in the world and stock returns of 
Jordan is found to be positive and statistically significant contrary to the general expectation. While world 
cases and death figures have significant impact on Jordan stock returns, it is interesting that any significant 
impact of COVID-19 cases in Jordan has on its stock returns. These findings question the reliability of the 
announced data. Even the analysis related with the impact of number of deaths in Jordon due to novel 
coronavirus on stock returns would be conducted, since the data were not available till August, 2020 it couldn’t 
be realized. With respect to the control variables all the models indicate that stock returns in Jordan have been 
affected negatively by the volatility index. On the other hand, no significant impact of oil prices on selected 
index returns has been detected for the analysis period. 

In light of the research conducted, it can be recommended for policy makers to invest in public health to 
develop and improve the quality of life as an economic growth engine. Countries should reassess their risk 
management strategies to meet the new and increased dangers posed by the COVID-19 pandemic together 
with redrafting consistent preventative measures as steps to reduce shocks on individuals, businesses, and 
governments. As the effects of coronavirus continue; asset managers, individual investors, and businesses must 
be able to understand how to manage stock market volatility and the systemic risks connected with the spread 
of the virus. Regarding to suggestions for further empirical studies, they can be conducted by focusing on other 
regions and countries; covering a longer period due to the increase in the amount and availability of data as 
time passes; and also, different frequency of COVID-19 proxies as daily or monthly numbers can be utilized. 
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ÖZET 

Küresel iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği çevresel bozulmalar modern çağın önemli problemleri 
arasında yer almaktadır. Endüstri Devriminden sonra kırsal bölgelerden kent merkezlerine doğru yaşanan 
göçler kentsel alanlarda nüfus yoğunluğunun artmasına yol açmıştır. Artan insan nüfusuyla paralellik 
gösteren tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşmalar, tercih edilen farklı ulaşım araçları ve enerji türleri gibi 
gündelik yaşam pratikleri kentsel yapılı çevrede önemli ölçüde karbon ayak izi salınımına yol açmaktadır. 
Tüm bu olumsuzluklar kentleri iklim değişikliğine karşı daha kırılgan bir yapıya sürüklemiştir. Başta IPCC 
(Hükümetlerarası İklim Değişkliği Paneli) olmak üzere uluslararası birçok kuruluş gönüllü olarak iklim 
değişikliği ile mücadele üzerine politikalar ve öneriler sunmaktadır. IPCC’nin (Hükûmetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli) 4. Raporuna göre, Türkiye`nin güneyi ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacağı ileri 
sürülmüştür.  Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu`yu kapsayan bölgelerde kış yağışlarının ise yüzde 20-50 
arası azalacağı öngörülmüştür (IPCC, 2007). Bu bağlamda alan çalışması olarak küresel iklim değişikliğinden 
etkilenerek kuraklık riski taşıyan ve iklim değişikliği eylem planına sahip olmayan Diyarbakır kentinden 
Suriçi, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir bölgeleri seçilmiştir. Çalışmada IPCC kılavuzunda yer alan Tier 2 
metodu kullanılarak 2016-2020 yılları arasında doğal gaz tüketimine bağlı CO2 emisyonları hesaplanmıştır. 
Hesaplamalar neticesinde doğal gaz tüketimine bağlı en yüksek karbon ayak izine sahip bölge Kayapınar, en 
düşük CO2 emisyonu ise Suriçi bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışma neticesinde konut ve ulaşım 
sektöründe CO2 emisyonundaki artış küresel iklim değişikliği probleminde kişisel tüketim alışkanlıklarının 
tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bu çalışma Diyarbakır kenti için önümüzdeki 
dönemde hazırlanacak olan iklim değişikliği eylem planı için sera gaz envanter oluşturulmasında bilimsel bir 
altlık ve rehber olmayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Tier Metodu, Karbon Ayak İzi. 

 

ABSTRACT 

Global climate change and the environmental Decays it brings are among the important problems of the 
modern era. After the Industrial Revolution, migrations from rural areas to urban centers led to an increase in 
population density in urban areas. Daily life practices such as differences in consumption habits, preferred 
types of transportation and types of energy, which are parallel with the increasing human population, lead to a 
significant carbon footprint in the urban built environment. All these negatives have led cities to a more fragile 
structure against climate change. Many international organizations, especially the IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), voluntarily offer policies and recommendations on combating climate change. 
Local governments, especially in Turkey, have not yet been able to develop effective and solution-oriented 
strategies to combat climate change. According to the 4th Report of the IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), it has been suggested that the south of Turkey will face the threat of serious drought. It is 
predicted that winter precipitation will decrease by 20-50 percent in regions covering Aegean, Mediterranean 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 939 
 

and Southeastern Anatolia (IPCC, 2007 In this context, Suriçi, Kayapınar, Bağlar and Yenişehir regions from 
Diyarbakır, which are affected by global climate change and have a risk of drought and do not have a climate 
change action plan, were chosen as a field study. In the study, CO2 emissions due to natural gas consumption 
between 2016 and 2020 were calculated using the Tier 2 method in the IPCC guideline. As a result of the 
calculations, it was determined that the region with the highest carbon footprint due to natural gas consumption 
is Kayapınar, and the lowest CO2 emission is in the Suriçi region. As a result of the study, the increase in CO2 
emissions in the housing and transportation sector underlines the need to reconsider personal consumption 
habits in the global climate change problem. This study aims to be a scientific base and guide for the creation 
of greenhouse gas inventory for the climate change action plan to be prepared for the city of Diyarbakır in the 
upcoming period. 

Keywords: Climate Change, Tier Method, Carbon Footprint. 

 

GİRİŞ 

Enerji, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sirküler şekilde devam edebilmesi için temel bileşen olarak 
gösterilmektedir. Konvansiyonel enerji kaynak tüketimlerinin son yıllarda ekstrem seviyelere çıkması ve 
beraberinde atmosfere salınan karbon kökenli sera gazlarının artışı küresel iklim değişikliğinin önemli 
nedenleri arasında yer almaktadır(Zen vd., 2021). Sonlu bir gezegende kaynakların ya da doğal çevrenin 
bilinçsizce insan kaynaklı tahrip edilmesi mevcut problemlerin büyüklüğünün ölçülebilmesi için farklı 
arayışlara yol açmıştır. 1990’lı yıllarda ekolojik ayak izi olarak literatüre girmiş olan bu kavram,  gezegenin 
taşıma kapasitesi olarak tanımlanabilir. Dünya üzerinde tüketim kaynaklı meydana gelen tüm olumsuzluklar 
ve yükler ekolojik ayak izi kavramı altında nicelleştirilebilir. Bu çerçevede küresel iklim değişikliğinin 
hissedilebilir şekilde yaşandığı 21.yy’da sıkça kullanılan karbon ayak izi kavramı ise, antropojenik kaynaklı 
ekolojik ayak izi bileşenlerinden en önemlisi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle İnsan kaynaklı karbon 
ayak izi, ekolojik ayak izinin yaklaşık %54’sini oluşturduğu varsayılmaktadır (Ayres, 2000; Kitzes vd., 2009; 
Neumayer, 2013; Wackernagel and Silverstein, 2000; Wiedmann ve Barrett, 2010). Bu çerçevede karbon 
ayak izini büyük ölçüde azaltma dünya çapında çevre politikalarının odak noktası haline gelmiştir (Bajzelj 
vd., 2014; Ward vd., 2016). Karbon ayak izine yönelik azaltım stratejilerinin geliştirilebilmesi için halihazırda 
sektörel ve kurumların emisyon hesaplarının eksiksiz, doğru ve şeffaf yapılmasına bağlıdır (Gao vd., 2014).  
Başka bir deyişle mevcut karbon ayak izi tespitinden sonra gerçekleştirilecek azaltım ve uyum stratejileri için 
envanter çalışmalarının eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir (Ahmetoğlu ve Tanık, 2020).  
Literatürde karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ülkeler ve belirli kabullere göre farklılık gösterse de 
envanter hesaplamalarında ölçülen emisyon değerlerinin karşılaştırılabilir, kapsamlı ve eksiksiz olması 
gerekmektedir ( Ramaswami vd., 2012). Bu çerçevede kentsel karbon ayak izi hesaplamaları 
gerçekleştirilirken uluslararası standart ve kabulleri referans alan ortak konsensuslar üzerinde odaklanılması 
gerekmektedir. 1988 yılından beri faaliyetlerini bilimsel temelli olarak gerçekleştirilen IPCC (Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli- Intergovernmental Panel on Climate Change) tarafından 2006 yılında fosil kaynaklı 
emisyonların tahmininde Tier Metodolojisi kullanılmaktadır. Özellikle uluslararası yerel iklim değişikliği 
eylem planlarında kentsel ölçekte sera gaz envanteri oluşturmak için Tier yaklaşımları geliştirilmiştir. Bu 
bağlamda çalışma kapsamında sıcak kuru iklim bölgesinde bulunan Diyarbakır kentinde geçmişten günümüze 
kentsel gelişimin hızla arttığı bölgelere (Suriçi, Bağlar, Yenişehir, Kayapınar) ait CO2 emisyon miktarı Tier 2 
metoduyla hesaplanmıştır. Özellikle hem ısıtma hem de soğutma yüklerinin yıl içerisinde büyük bir bölümünü 
fosil ve elektrik kaynaklarınının tüketimiyle gerçekleştiren bu kentte hesaplamalar neticesinde yenilenebilir 
enerji kaynaklarına hem yaz dönemi hem de kış döneminde geçiş yapılması gerektiği önerisi sunulmuştur. 
Sıcak dönemin soğuk dönemden uzun sürdüğü Diyarbakır kenti için sadece soğutma yüküne bağlı enerji 
yükleri değil buna ilaveten ısıtma yüklerini de azaltan kentsel ve bina ölçeğinde klimatik tasarımlar 
geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Karbon Ayak İzi Hesaplama Metodolojisi ve Standartları 

Karbon ayak izi hesaplamaları, yaşam döngüsü boyunca bir ürünün doğrudan ya da dolaylı toplam sera gaz 
ve CO2 emisyonunu ölçmek amacıyla ortaya çıkmıştır (EC-JRC, 2011)  
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Tablo 1: Sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve değerlendirilmesi için metot ve standartlar (Lombardi vd., 
2017; West vd., 2017; Teng and Pan, 2017; Chomkhamsri, K., & Pelletier, 2011 ) 

 

 

Sera gazı envanterlerinin oluşturulma yöntemleri arasında en fazla kullanılan standartlar Uluslararası 
Standartlar Organizasyonu (ISO- International Standard Organization) tarafından ortaya konan ISO 14064 
Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI- World 
Resources Institute) ile Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD- World Business Council for 
Sustainable Development) tarafından hazırlanan Sera Gazı Protokolü’dür (GHG- Greenhouse Gas Protocol). 
ISO 14064, sera gazı envanteri hesaplaması ve doğrulanmasına ilişkin aşamaları ve detayları içeren 
uluslararası düzeyde kabul görmüş bir standarttır (Tablo 1). GHG Protokolü ise gerekliliklerin yanısıra 
hesaplama ve raporlamanın nasıl yapılacağına dair bilgileri içeren bir kılavuz niteliğindedir (Ahmetoğlu ve 
Tanık, 2020). 

 

Kentsel Ayak İzi Envanter Yöntemleri 

Sera gazı emisyon envanterlerinin oluşturulması için tek bir metodolojiye yönelik çabalar, 2006 yılında 
geliştirilmiş olan IPCC Ulusal Sera Gazı Envanteri Kılavuzları temel alınarak hazırlanmıştır. Hazırlanan 
kılavuz sayesinde sonuçların küresel ölçekte kıyaslanabilir ve kabul görür olması hedeflenmektedir (IPCC, 
2006).  GPC (Global Protocol for Community- Topluluk Düzeyinde Emisyonların Hesaplanması için Küresel 
Protokolü)World Resources Institute, ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) ve C40 (Büyük Kentler 
İklim Liderlik Grubu) tarafından, kentlerin sera gazı envanteri hazırlamaları konusunda ortak bir dil ve 
standart oluşturabilmesi amacı ile raporlama metodolojisi ve çerçevesi sunan bir kılavuzdur. Bu sayede 
açıklanacak sonuçların küresel ölçekte kıyaslanabilir ve kabul görür olması sağlanacaktır 
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Şekil 1. Kentsel Karbon Ayak İzi (Mekansal ve Ekonomik Ölçek) Lombardi vd., 2017 

 

Kentsel karbon ayak izi hesaplamalarında mekânsal ve ekonomik ölçekte sınıflandırma yapmak mümkündür. 
Mekansal ölçekte karbon ayak izi hesaplamalarında envanter metodolojisi olarak IPCC Tier yöntemleri 
referans alınmaktadır. Ekonomik ölçekte sera gaz emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanmasında kullanılan 
metodolojiler ise LCA (Yapı Yaşam Döngüsü, IOA,(Girdi-Çıktı Analizi-Input-Output Analysis), IOA’nın 
çevresel etkilerle genişletilmiş hali olarak ise EIOA (Çevresel Girdi-Çıktı Analizi) ve son olarak bölgesel 
ticarette gömülü emisyonlar için yeni ve geniş ölçekte hesaplamalar yapmak için MRIOA-çok bölgeli girdi 
çıktı analizleridir. MRIOA, çok bölgeli bir düzeyde (ülke içi veya ülkeler arası, şehirler arası, metropoller 
arası alanlar) analize izin verdiği ve emisyonların 2 kez hesaplanmasını önlediği için en popüler araç olarak 
kabul edilmektedir (Fenner vd., 2018; Chen ve diğerleri, 2016; Zheng ve diğerleri, 2016; Choi, 2015; Chau 
vd. 2015; Biswas, 2014; Vetőné Mozner, 2013;  Feng vd., 2012; Boitier, 2012; Minx vd., 2009; Peters, 2008;). 
Tüm bu hesaplamalar tüketime dayalı sistemleri kapsayan ekomomik odaklı döngüler şeklinde 
gerçekleşmektedir. 

 

MATERYAL VE METOT 

Diyarbakır Kentine ait Kentleşme Süreci 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Diyarbakır kenti, tarihsel süreç içerisinde 33 farklı 
medeniyete ev sahipliği yapmıştır (Beysanoğlu, 1996). Kale kent ya da sur kent olarak da anılan Diyarbakır 
kentinde 1930 yılına kadar halk Suriçi kent dokusunda yaşamlarını idame etmiştir.  
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Şekil 2. 1930-2020 Yılları Arasında Diyarbakır Kentine ait Kentsel Yayılmanın Zamansal ve Mekânsal 
Olarak Gelişimi (Dağlı ve Çağlıyan, 2020) 

 

1950 yılına gelindiğinde ise Suriçi kent dokusundan sur dışına doğru göçler meydana gelmiş kentte nüfus 
artışı hızlanmıştır. Diyarbakır’da meydana gelen göç hareketi özellikle kırsaldaki feodal yapının zamanla 
çözülmesine bağlanmıştır (Halifeoğlu ve Dalkılıç, 2011). Özellikle bu yıllardan itibaren kentleşmenin yönü 
Yenişehir Bölgesine doğru ilerlemiştir. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise Bağlar ve Yenişehir bölgesinde 
kentleşme hızı ve oranı artış göstermiş 2000’li yıllara gelindiğinde ise yapı stoğunun artan nüfusu 
karşılayaması kentin Kayapınar bölgesine yeni gelişim akslarının oluşmasına yol açmıştır (Dağlı ve Çağlıyan, 
2020). 

 

Karbon Ayak İzinin IPCC Tier Yaklaşımları ile Hesaplanması 

1988 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü(WMO)’nün ortak 
girişimiyle Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kurulmuştur. İnsan kaynaklı sera gazı emisyon 
sorununun çözülebilmesi amacıyla, 1996 yılında emisyon hedeflerini gerçekleştirmek isteyen sözleşmeye 
taraf olan ülkelere yardımcı olunabilmesi için IPCC kılavuzu tekrar düzenlenmiştir (Pekin, 2006). 2006 yılına 
gelindiğinde ise IPCC Kılavuzunda fosil yakıt kaynaklı emisyonların tahmininde üç farklı hesaplama 
metodolojisi kullanılmaktadır. Tier 1, Tier 2, ve Tier 3 olarak adlandırılan bu yaklaşımlarda Tier seviyesi 
arttıkça veriler ve detaylandırmalar orantılı olarak arttığı klavuzda belirtilmiştir (IPCC, 2006).  

 

Tier 1 Metodu  

Tier 1, temel seviyede daha yalın ve az veri içeren kolay bir metot iken, Tier 3 metodu ise kompleks ve 
uzmanlık gerektiren bir metotdur. Genel olarak Tier 1 ve diğer Tier yöntemleri şeklinde de bir ayrım 
yapılabilir (Bıyık ve Civelekoğlu, 2020). Tier 1 yaklaşımında, yakıtın kullanıldığı yanma teknolojisi hakkında 
bilgi sahibi olmak gerekmeksizin, ulusal enerji istatistikleri kullanılarak elde edilen genel bir sonuca 
varılmaktadır. Tier 1 yöntemi temelde “yakıt tüketimini” referans almaktadır, Tier 1 hesap metodunda yanma 
sonucu ortaya çıkan emisyonlar, tüketilen yakıt miktarı ve yakıt tipine bağlı emisyon faktörü kullanılarak 
hesaplanmaktadır (Bıyık ve Civelekoğlu, 2020).  

 

Tier 2 ve 3 Metodu 

Tier 2 Yöntemi, Ulusal enerji istatistiklerinden yakılan yakıt türüne göre yakıt miktarının, yakıt 
karakteristiğine bağlı olarak belirlenmiş ülkeye veya belirli bölgelere göre belirlenen özel emisyon 
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faktörlerinin, yakma teknolojileri bilgilerinin kullanılmasıyla yapılan hesaplamaları içermektedir. Her bir 
yakıt türünün miktarı, ülkelere veya bölgelerin yakıt karakteristiklerine bağlı olarak belirlenen özel emisyon 
faktörleri ve yakma teknolojisi bilgileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Tier 2 ve 3 yaklaşımlarını birbirinden 
ayırmak oldukça güçtür. Her iki yaklaşımda da emisyon hesaplamalalarının iyileştirilmesinde geçiş elemanı 
olarak kabul edilir (Bıyık ve Civelekoğlu, 2020). Tier 2 yaklaşımında uygun emisyon faktörleri 
kullanılabilecek şekilde yakıt tüketim gruplarını ayırmak amaçlanmaktadır. Tier 2 yaklaşımında yakıtın 
yanma teknolojisi dikkate alınarak, ülkeye veya belirli gölgeye göre belirlenen özel emisyon faktörleri 
kullanılmakta ve daha hassas değerlere ulaşılabilmektedir. Tier 3 yaklaşımında ise yakıtın yanmasıyla ilgili 
daha detaylı veri (beslenme tipi, yakma tesislerinin ısıl güçleri, vb.) kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır 
(REC 2009). 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Diyarbakır Kenti Karbon Ayak İzi Hesaplamalarının Gerçekleştirilmesi 

Diyarbakır kenti, 2006 yılından itibariyle ısıtma ihtiyacının büyük bir bölümünü doğal gaz kaynağından 
sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle 2006 yılından itibaren kente doğal gaz kullanım alt yapısı sağlanmış kömür 
yakıtına olan bağlılık azalmıştır (Uslu Şenel ve Atabey, 2020). Bu çerçevede doğal gaz abone sayıları kent 
özelinde yıldan yıla artış göstermiştir. Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım Şirketinden alınan veriler 
doğrultusunda Diyarbakır kenti için 2016-2020 yılları arasında değişen abone sayıları Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Diyarbakır Kent Geneli Doğal gaz Abone Sayısı (Diyargaz) 

Yıllar Abone sayısı (Doğal gaz Kullanan Kişi Sayısı) 

2016 12416 

2017 14015 

2018 12627 

2019 28634 

2020 20395 

 

Diyarbakır merkez ilçelerine bağlı abone sayıları son 5 yıl içerisinde karşılaştırıldığı takdirde en fazla abone 
sayısına sahip ilçe Kayapınar bölgesi olmuştur. Kayapınar bölgesi kentleşmenin ve yeni yerleşim birimlerinin 
hızla arttığı yüksek sosyoekonomik düzeye sahip bölge olarak kabul edilmektedir (Tablo 3) 

 

 

Tablo 3. Merkez İlçelere göre Doğal gaz Abone Sayısı (Diyargaz) 

Yıllar Abone Sayısı 

 Yenişehir Bağlar Suriçi Kayapınar 

2016 1464 4912 180 5860 

2017 2208 5602 142 6063 

2018 2037 4631 137 5821 

2019 2634 3638 89 7776 

2020 2897 3462 224 5119 

 

Bağlar bölgesi, gecekondulaşma ve kayıt dışı konut üretimlerinin en fazla olduğu ilçeler arasında yer 
almaktadır. Özellikle imar affından sonra konutların tapulalaştırması neticesinde abone sayısında artış 
gözlenmektedir. Kent merkezi olarak kabul edilen Yenişehir bölgesinde doğal gaz dağıtım ve alt yapısının 
oluşturduğu ilk ilçe olduğu için abone sayıları son yıllarda diğer bölgelere oranla daha azaldığı tespit 
edilmiştir. Suriçi kent bölgesi ise hali hazırda geleneksel Diyarbakır evlerinden oluşan tarihi bir dokudur. Bu 
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yüzden doğal gaz kullanımı en az ancak kömür kullanımı en yüksek olan ilçedir. Suriçi kent dokusunda 
bulunan geleneksel Diyarbakır evlerinde ısıtma kaynağı olarak soba ve türevi geleneksel yöntemler ile 
elektrik kaynaklı ısıtma sistemleri kullanılmaktadır (Tablo 3).  

 

Tablo 4. Son 5 Yılda Diyarbakır Kentine ait Doğal Gaz Tüketimleri (Diyargaz) 

Yıllar Diyarbakır ili toplam doğal gaz tüketimi (metreküp- m3) 

2016 136.229.590,918 

2017 179.977.218,965 

2018 161.067.092,416 

2019 203.157.478,319 

2020 218.289.368,145 

 

Diyarbakır kentine ait son 5 yılda doğal gaz tüketim miktarları metreküp cinsinden belirlenmiştir. 2016-2020 
yılları arasında doğal gaz tüketim oranlarında periyodik olarak artış yaşanmıştır. 2016 yılına oranla 2020 
yılında doğal gaz tüketiminde %60 artış olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3). 

 

2016 yılı referans alınmak üzere son 4 yılda doğal gaz kullanım artış yüzdeleri verilmiştir;

 

Şekil 3. 2016 yılı referans alınmak üzere son 4 yılda doğal gaz kullanım artış yüzdeleri 

 

Tier 2 Metoduyla CO2 Emisyonu Hesaplaması 

 Hane halkı doğal gaz tüketimi IPCC standartlarına göre kapsam 1 içerisinde direkt karbon salınımı arasında 
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Tier 2 metoduyla doğal gaz tüketiminden kaynaklı CO2 gaz emisyonunu 
hesaplamak amacıyla aşağıdaki denklem kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında yapılan hesaplamalar 
karbondioksit eşdeğeri üzerinden 2019 yılı tüketim verileri esas alınarak yapılmıştır. Hesaplamalarda 
kullanılan emisyon faktörü için TÜİK tarafından hazırlanan Ulusal Envanter Bildirim Raporu referans alınarak 
çalışma gerçekleştirilmiştir (TÜİK 2018c). 

CS = TM x EF; CS; söz konusu faaliyetten kaynaklanan CO2 salınımını, TM; tüketim miktarını (faaliyet 
verisini), EF; emisyon faktörünü (tüketime veya yakıta özel) ifade etmektedir. 

 

Tablo 5. IPCC CO2 Emisyon Hesaplama Yöntemi ve Kabuller 

YIL Tüketim Verisi Tüketim Miktarı Kullanılan Emisyon Faktörü Emisyon Hesaplanması 
2016  

Diyargaz 
136.229.590,918 sm3 0,202 KgCO2/kWh* Denklem 1 

2017 179.977.218,965  
2018 161.067.092,416 
2019 203.157.478,319 
2020 218.289.368,145 

2018

%18

2020

%60

2019

%49

2017

%32
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Kabuller; 

*Doğalgaz tüketimi kaynaklı emisyon hesabında, birim dönüşüm katsayısı olarak 9,59 kWh/m3 
kullanılmıştır, 1 Standart metreküpün (Sm3 ) m 3 ’e eşit olduğu kabulü yapılmıştır. Kullanılan emisyon 
faktörü IPCC kılavuzunda yayınlanan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabul edilen ve hali 
hazırda Çevre Şehircilik Bakanlığının da kullandığı katsayı değeri olan 0,202 kabul edilmiştir. 2016 yılına 
ait doğal gaz kullanımından kaynaklı CO2 emisyonunun hesaplanması; 
CS=136.229.590,918X0,202X9,59=264.763,14 ton/yıl CO2 olarak hesaplanmıştır. Diğer yıllara ait CO2 
emisyon değişimi ise Tablo 6’da gösterilmiştir; 

 

Tablo 6. Diyarbakır Kenti Doğal Gaz Kullanımına Bağlı CO2 Emisyon Toplamları 

YIL Tüketim Verisi Tüketim Miktarı Toplam CO2eSalınımı(ton/yıl 
2016  

Diyargaz 
136.229.590,918 264.763,14 

2017 179.977.218,965 349.786,95 
2018 161.067.092,416 313.034,99 
2019 203.157.478,319 394.837,94 
2020 218.289.368,145 424.246,87 
Toplam 1.746.669,89 

 

Doğal gaz tüketimine bağlı CO2 emisyon değişimi Tablo 6’da gösterilmiştir. 2018 yılında emisyon miktarında 
azalma görülmüş ancak sonraki yıllarda artış gözlenmiştir. 

 

Tablo 7. Diyarbakır Kenti Merkezi İlçelere Ait Doğal Gaz Tüketimleri 

Yıllar Doğal gaz Tüketimi (metreküp- m3) 

 Yenişehir Bağlar Suriçi Kayapınar 

2016 28.640.234,029 36.111.483,176 6.235.971,768 65.241.901,946 

2017 37.505.676,534 47.674.615,482 8.531.156,343 86.265.770,606 

2018 32.980.027,362 42.400.527,889 6.395.741,530 79.290.795,635 

2019 38.895.980,114 53.507.472,298 7.093.601,062 102.050.468,110 

2020 40.458.213,158 53.245.252,772 6.474.988,137 101.780.168,760 

 

Diyarbakır merkez ilçelerinin yıllara göre doğal gaz tüketim miktarları Tablo 7’degösterilmiştir. En fazla 
doğal gaz tüketimin gerçekleştiği bölge Kayapınar bölgesi en az doğal gaz tüketimi ise geleneksel Diyarbakır 
evlerinin bulunduğu Suriçi bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Tablo 8’de ilçelerin yıllara göre CO2 emisyon 
miktarları gösterilmektedir. 

 

Tablo 8. Merkezi İlçelerin Doğal gaz Tüketimine Bağlı CO2 Emisyonları 

Yıllar Merkez İlçelere Göre Toplam CO2e Salınımı (ton/yıl) 

 Yenişehir Bağlar Suriçi Kayapınar 

2016 55.662,49 70.182,91 12.119,65 
 

126.798,08 
 

2017 72.892,54 
 

92.655,94 
 

16.580,36 167.658,11 

2018 64.096,91 82.405,71 12.430,17 154.102,20 

2019 75.594,60 103.992,14 13.786,46 198.335,78 

2020 78.630,81 103.482,51 
 

12.584,18 
 

197.810,45 

Toplam 346.877,35 452.719,21 67.500,82 844.704,62 
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IPCC Tier 2 hesaplama metoduna göre Diyarbakır merkez ilçelerinin son 5 yılda toplam karbondioksit 
emisyonları hesaplanmıştır. Hesaplamalar neticesinde doğal gaz tüketimine bağlı karbon salımları her yıl 
artış gösterdiği belirlenmiştir. Merkez ilçeler arasında tüketim sıralaması; Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve 
son olarak Suriçi bölgesi olarak tespit edilmiştir (Tablo 8). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

21.yy’ın büyük felaketleri arasında gösterilen küresel iklim değişikliği ekstrem hava olayları ile kentlerde 
etkisini her geçen yıl daha fazla hissettirmeye başlamıştır. Ulaşım ve konut üretiminden kaynaklı karbon 
emisyonları kentsel ısı adası oluşumlarına yol açmış ve iklimsel konforu sekteye uğratmıştır.  Bu çerçevede 
iklim değişikliğinin en fazla etkileneceği alanlar olarak kabul edilen kentsel alanlarda CO2 emisyonunu 
azaltmaya yönelik stratejiler geliştirilmeye başlanmıştır. Çalışma kapsamında Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin önemli kent merkezleri arasında gösterilen Diyarbakır kentine ait 4 bölge (Suriçi, Kayapınar, 
Bağlar ve Yenişehir) seçilmiştir. Bu 4 bölgenin 2016-2020 yılları arasında doğalgaz tüketimine CO2 

emisyonları Tier 2 yöntemiyle hesaplanmıştır. Hesaplamalar neticesinde Kayapınar ilçesinin doğal gaz 
tüketiminden kaynaklı karbon emisyonunun %50’sinden sorumlu olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4). Özellikle 
kentsel gelişimin hızla artış gösterdiği Kayapınar’da,  yapı yerleşim durumu ve konut tipolojileri çok 
çeşitlidir. Buna ilaveten Diyarbakır kentinde gelir ve refah seviyesinin de en çok olduğu bölge olarak 
bilinmektedir. Çalışma neticesinde karbon ayak izi tüketimlerinin gündelik yaşam pratikleri, tüketim 
alışkanlıkları ve refah seviyesiyle orantılı olduğu sonucuna varılmıştır. Doğal gaz kaynaklı CO2 emisyonunun 
ise geleneksel suriçi kent dokusunda en az olduğu tespit edilmiştir.  Doğal gaz alt yapısının Suriçi kent 
dokusuna ulaşmasına rağmen halk tüketim alışkanlıklar değiştirmemiştir. Geleneksel Diyarbakır avlulu 
evlerin bulunduğu bölgede günümüzde hâlihazırda hala konvansiyonel enerji kaynaklarına bağlı ısıtma 
sistemleri kullanılmaktadır.  Bu bağlamda geleneksel kent dokusunda fosil kaynaklı enerji kaynak tüketimini 
azaltmaya yönelik yerel yönetimlerin çözümler getirmesi önerilmektedir. 

 

 

Şekil 4. İlçelere Göre CO2 Emisyon Değişim Değerleri 

 

Sonuç olarak, konut ve ulaşım sektöründe CO2 emisyonundaki artış küresel iklim değişikliği probleminde 
kişisel tüketim alışkanlıklarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bu çerçevede 
Diyarbakır kenti için konut bağlamında karbon ayak izini azaltan yaklaşımlar geliştirierek yenilenebilir enerji 
sistemlerine kullanmaya yönelik kentleşme önerisi sunulmaktadır. Ulaşım arterlerinde daha fazla yayalaşma 
politikaları geliştirirek toplu taşıma kullanımına teşvik eden kentsel tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi 
Diyarbakır kent genelinde karbon ayak izini azaltacak çözüm önerileri olarak sunulabilir. 
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ABSTRACT 

Throughout history, many destructive events had happened to human beings which treated our existence in 
this world.  Events such as: war, natural disasters, diseases, etc. have been the reason for the loss of life 
worldwide. Different pandemics have come and gone but during the past two years, our world has lost millions 
of lives in a short period of time due to COVID-19. This triggered different professionals to find solutions and 
be prepared for the future. Pandemics can be fought by using different mechanisms in different professions. 
This paper discusses how to fight against pandemics and improve the wellbeing of the community through 
architecture. 

The health status of a human being can be affected by different factors. According to WHO physical factors 
such as built environments are one of the determinants of health. Architecture is both science and art of 
designing structural and non-structural elements of the environment which are used in the day-to-day lives of 
the community. This means that an architect has direct participation in affecting the living conditions of the 
community either positively or negatively. For this reason, architectural professional chambers and groups 
have adopted some ethical codes for human and social welfare. Because an architect can improve living 
conditions and enhance health by using smart design strategies or worsen the health conditions which might 
lead to loss of lives. 

As a result, architecture has an important role in human health and life. And in the design decisions to be taken 
in and around the building, epidemics will take its place as an important criterion in the design in the coming 
periods. In addition, new materials and developed construction technologies will be an important tool in 
preventing the spread of these epidemics. 

Keywords: Pandemic, Architecture for pandemic, Design strategies, Architectural ethical codes, Construction 
technology, Architectural design 

 

1. INTRODUCTION 

The existence of human beings is always in threat as long as the world we live in is not free of diseases or 
every human being is immune to any kind of currently existing or future diseases. But in order to minimize 
these threats and impacts different professionals such as scientists, doctors, engineers, etc. are working day 
and night.  

Architects as any professional have a certain amount of share of responsibility in the prevention of diseases 
and epidemics. This is due to the fact that human beings spend most of their time inside built environments. 

When the COVID-19 virus emerged in early 2020, the relationship between people and places took another 
dimension entirely. As seen in the curfews applied all over the world, especially for isolation, people started 
to spend much more time in their living spaces than usual. This situation raised the question in architecture, 
"How effective is the way the spaces are designed, physically and mentally in pandemic conditions?". 

The importance of this study is to determine what ethical measures and design standards an architect can adopt 
to prepare a disease-free built environment that can protect users from exposure to different diseases. 
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2. LITERATURE REVIEW 

Before examining the details of the concept of architecture and health, there are key words to know about 
pandemics and epidemics. Researchers such as Mariam & Webster (2021), Robison (2020), Madeline Burke 
& Vigeland referred to these concepts as follows: Outbreak is the expression of an infectious disease that 
multiplies in a short time, spreads among living things, and causes diseases to be transmitted. Epidemic is the 
rapid spread of a communicable disease to large numbers of people in each population in a short period of 
time. It usually affects a larger area than an epidemic. Pandemic is the spread of a disease or infectious agent 
over a very wide area such as countries, continents, or even the entire world. 

As seen in the latest pandemic, COVID19, home isolation is the most effective prevention tool implemented 
in many countries. In this sense, isolation can be effective, but unfortunately, improper ventilation and isolation 
can cause physical as well as mental health problems (Abouleish, 2020). 

The professionals of architecture and urbanization have a strong influential effect on providing protection from 
continuous attacks by diseases (Merhan & Naglaa, 2022). This effect is clearly shown in the history of 
epidemics. The professionals of architecture and urbanization have shown how much they have important 
effect on developing a built environment after crises throughout the history (Maturana, Salama, & McInneny, 
2021). 

Following the declaration of COVID-19 as a global epidemic, almost all countries began to act against the 
epidemic. These measures included restrictions such as cessation of social communication and recreational 
activities, isolation at home, working from home, and homeschooling. During this isolation process, many 
questions arose about the pandemic's relationship between the built environment and humans (Merhan & 
Naglaa, 2022). 

Studies have highlighted the possibility of the high rates of COVID-19 infection in closed environments 
(Abouleish, 2021; Blocken et al., 2020; David, 2020; Sloan Brittain, Wood, & Kumar, 2020). According to 
these studies recommended improving air quality by using HVAC systems (Morawska et al., 2020), adopting 
hybrid ventilation strategies, exploiting techniques based on ultraviolet rays, and highlighting the potential of 
bio-systems to filter polluted air (Cummings & Waring, 2020). Therefore, responsible organizations and 
government officials must adopt new strategies and must encourage the professionals to adopt new design 
proposals to help in the survival of humanity. 

 

2.1 Types of disease 

When it comes to determining the type of disease or a pandemic, studying the ways of transmission of that 
specific disease can be an effective method. A disease may be caused by different pathogens such as viruses, 
bacteria, fungi, and parasites. These pathogens pass from a host to the other individuals using different modes 
of transmission. The hosts can be any kind of organism or any type of physical environment. These modes of 
transmission can be grouped on to two as direct and indirect modes of transmission. 

 

Direct Transmission  

• Skin contact - Fungal diseases  

• Sexual contact - STDs 

• Short-range “droplet” spread - COVID-19 (Madeline Burke-Vigeland, 2021) 

 

Indirect Transmission  

• Spread by airborne particles- small droplets carried by dust, air (wind) – Tuberculosis,  
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COVID-19 

• Inanimate objects – Food, water and sanitation based diseases 

• Insects – Malaria (Madeline Burke-Vigeland, 2021) 

 

2.2 History of Health Problems and Pandemics  

Throughout different times in history, epidemics have been one of the biggest threats to human beings' 
existence in this world as can be seen in table 1. 

 

Table 1. Pandemics That Changed History (History.com Editors, 2021). 

Event Date Location Disease Death toll 

19th century 

First Cholera 
Pandemic 

1817 Originated in Russia, Worldwide Cholera 1 million+ 

Third plague 
pandemic 

1855-1960 Originated in China, Worldwide Bubonic plague 15 million (India and China) 

Russian Flu 1889-1890 
Originated in Siberia and 
Kazakhstan, Worldwide 

Influenza flu 360,000 

20th century 
Spanish Flu 1918 Originated in Europe, Worldwide Avian-borne flu 50 million 

Asian flu 
 

1957-1958 Starting in Hong Kong, Worldwide H2N2 virus 1.1 million+ 

HIV/AIDS 
pandemic 

1981–present Worldwide HIV/AIDS 35 million+ 

21st century 

SARS 2003 Originated in China, Worldwide 
Severe acute respiratory 

syndrome (SARS) 
774 

COVID-19 
pandemic 

2019–present Originated in China, Worldwide 
Coronavirus disease 

2019 / COVID-19 
5.2–20 million+ (as of 25 

November 2021) 

 

According to the table above, the epidemic that took the most lives in the last 3 centuries is the Spanish Flu, 
which caused the death of 50 million people. Again, the 3rd Plague Epidemic, which emerged in this century, 
caused the death of close to 15 million people, proving the effect of the plague epidemic in the middle ages 
and the inadequacy of the measures against epidemics. Sexually transmitted diseases such as HIV/AIDS, which 
entered human life since the 1980s, caused 35 million deaths and still continues to have an impact. The 
COVID19 pandemic, which emerged 2 years ago in 2020 and is still in effect, caused the death of more than 
6 million people and still continues to affect human life. 

 

3. The Relationship between Architecture and Human Well Being 

 “Whether people are healthy or not, is determined by their circumstances and environment. To a large extent, 
factors such as where we live, the state of our environment, genetics, our income and education level, and our 
relationships with friends and family all have considerable impacts on health …” (WHO Team, 2017). 

As can be seen in the above-mentioned quote, many factors in our environment have a physical or mental 
effect on human life. The design of our built environment affects our health and well-being, and can have long-
term implications for quality of life (Thaler. R., 2008). The World Health Organization (WHO) also defines 
the role of the built environment in cities as “A healthy city offers a physical and built environment that 
supports health, recreation and well-being, safety, social interaction, easy mobility, a sense of pride and 
cultural identity and that is accessible to the needs of all its citizens” 

There is a very important interaction between human health (physical and mental) and the built environment. 
The physical environment is not only vital for health, but can also be a very important source of stress for the 
user living in it, which adversely affects their mental health (Dilani, 2006). This area of research is much more 
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important to architects and other professionals involved in the design of the built environment in a society that 
spends most of its time indoors or in spaces that are products of architectural and urban design. 

Poorly designed housing, workspaces, transportation and entertainment areas may sometimes go unavailable, 
but in worse scenarios, they can cause chronic physical and mental health problems for users and contribute to 
the spread of diseases. 

 

4. Ethical Codes of Architecture on Human Well Being 

Considering the architectural ethics published by architectural societies in different countries (Table 2), human 
health and public welfare in common is a task that an architect should provide to the user and should consider 
above all else while maintaining his issue. Although sentences and judgments change in general, they can be 
summarized as codes that aim to protect and improve human health and public well-being, and to always keep 
these in mind while designing. 

 

Table 2. Ethical Codes of Architecture on Human Well Being 

Countries Ethical Codes  

“Türkiye” – “TMMOB Mühendislik 
Mimarlik Kurultayi 
Mühendislik Ve Mimarlık Mesleki 
Davranış (Etik) Kuralları 
(Ilk Taslak)” 

“Topluma Karşı Sorumluluklar 
Mühendisler ve Mimarlar,” 
1. “Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun ortak çıkarları, insani kazanımların 
ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanırlar. Toplumun sağlığı, 
güvenliği ve refahı için duymuş oldukları sorumluluk her zaman kendi kişisel çıkarlarının, 
meslektaşlarının çıkarlarının ya da mimar ve mühendisler topluluğunun çıkarlarının üstünde yer 
alır. (TMMOB, n.d.)” 

“USA” – “AIA, 2020 Code of Ethics 
and Professional Conduct”” 

“E.S. 1.5 Design for Human Dignity and the Health, Safety, and Welfare of the Public:” 
“Members should employ their professional knowledge and skill to design buildings and spaces 
that will enhance and facilitate human dignity and the health, safety, and welfare of the individual 
and the public.” (The American Institute of Architects, 2020)” 

“Australia” – “The Royal Australian 
Institute of Architects Limited Code 
of Professional Conduct 
Adopted by the Council on 31 
January 2006” 

“PRINCIPLE 1”" 
Obligations to the Public 
1.1 “Standard: Members must respect and help conserve the systems of values and the 
natural and cultural heritage of the community in which they are creating architecture. They must 
strive to improve the environment and the quality of life and habitat within it in a sustainable 
manner, being fully mindful of the effect of their work on the interests of all those who may 
reasonably be expected to use or enjoy the product of their work. (The Royal Australian Institute 
of Architects, 2017)” 

“Republic of the Philippines” -  
“United Architects of The 
Philippines”  

“3.1 shall respect and help conserve the systems of values and the natural, historic, and cultural 
heritage of the community in which he/she creates architecture. He/she shall strive to improve the 
environment and the life and habitat within it in a sustainable manner, fully mindful of the effect 
of his/her work on the widest interests of all those who may reasonably be expected to use the 
product of his/her work. (United Architects of the Philippines, n.d.)” 

“European council of interior 
architects (ECIA)” – “Adopted by 
the General Assembly, Malmö, 
October 1st, 2005” 

“2. Responsibility to the society” 
“The interior architect accepts a professional obligation to further the social, cultural and 
environmental standards of the community. He takes into account the consequences of his 
professional activity to the health, safety and well-being of all those who may reasonably be 
expected to use or enjoy the product of his work.” 

“Australian Institute of Architects”- 
"Code of Professional Conduct" 

“1.1 Standard: Members must respect and help conserve the systems of values and the natural 
and cultural heritage of the community in which they are creating architecture. They must strive 
to improve the environment and the quality of life and habitat within it in a sustainable manner, 
being fully mindful of the effect of their work on the interests of all those who may reasonably be 
expected to use or enjoy the product of their work.” 

“New Zealand Registered 
Architects Board”- "Ethical Code 
For Registered Architects" 

“50. If a registered architect has reasonable grounds to believe that an architectural matter with 
which the architect is professionally involved could put the safety of any person at risk, the 
architect must bring the matter to the attention of the appropriate person or authority.” 

“Royal Institute of British 
Architects”- "Code of Professional 
Conduct: For members of the Royal 
Institute of British Architects" 

“1.11 Skill, knowledge, care, ability: Members must continue to develop and update their skills, 
knowledge and expertise to maintain and improve their competence throughout their careers for 
the benefit of the public, their clients, the natural environment and the quality of the built 
environment. 
6.1 Health and safety: Members shall have reasonable knowledge of, and abide by, all laws and 
regulations relating to health and safety as they apply to the design, construction and use of 
building projects. 
6.4 Health and safety: Members must take reasonable steps to protect the health and safety of 
those carrying out, or likely to be directly affected by, construction work for which they are 
providing professional services. This includes clients and members of the public. 
13.1 The environment: Members should consider the environmental impact of their professional 
activities, including the impact of each project on the natural environment.” 
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For this reason, as can be seen in Table 3, some design standards have been determined to protect and increase 
the mental and physical health of the users during the pandemic period, and more importantly, to ensure the 
health and well-being of the users in the next possible pandemic situations. 

 

Table 3. Architectural strategies to be followed in a design for pandemic (Madeline Burke-Vigeland, 2021) 

Strategies  

“Development of pandemic safety 
plans” 

“Protocols for reduced occupancy, adjusted crowd flow, health screening programs, and 
intensified personal and environmental hygiene.” 
  

“Creation of graphic health 
standards” 

“Universal symbols/signage for hand washing, social distancing, and health screening checkpoints 
that are not regionally specific or subject to interpretation.” 
 

“Expansion of building codes” 
“Added regulations for hand hygiene resources based on projected occupancy and adjustable 
occupancy limits to permit social distancing protocols in the event of an outbreak”. 
 

“Expert consultations” 
“Epidemiology reviews to ensure public health impacts are taken into consideration when 
designing or reconfiguring spaces.” 
 

“Integration of infectious diseases 
and epidemiology into training 
program”  

“Practical education on pandemic preparedness for architects, designers, and engineers at all 
career stages to better create and implement design solutions that support new behaviors.” 
 

“Certification programs for 
pandemic-prepared buildings” 

“Similar to green and healthy building programs like LEED, Fitwel, and WELL, or within those 
systems, establish a “Leadership in Design for Infection Prevention and Control” rating systems 
for the design, construction, operation, and maintenance of buildings utilizing best practices to 
reduce infectious diseases. Include incentives, such as tax deductions, for achievement. (Madeline 
Burke-Vigeland, 2021)” 

 

As a result, starting from the standards mentioned for pandemic architecture, the design principles mentioned 
below should be followed to increase the built environment resilience to mentioned pandemics. 

Improving air quality 

a. Ventilation design - Minimizing indoor air quality issues through the provision of adequate ventilation 
(International WELL Building Institute, 2020). This can be achieved either by designing naturally 
ventilated spaces or mechanically ventilated spaces.  

1. Adequate cross ventilation - It should be provided adequate cross ventilations naturally into rooms and 
spaces.  

2. Operable Windows - To provide openable windows instead of non-opening fixed windows and to provide 
building users with the required outdoor air quality. (Getty, 2021) 

3. Installation of HVAC systems- (in existing and future buildings) by integrating mechanical HVAC systems 
in a design air movement and exchange rate can be improved which improves the indoor air quality and 
reduces the risk of transmission of diseases (Satheeskumar Navaratnam, 2022). 

b.  Air filtration – Integrating air filtration systems into design. 

1. Biofiltration technology - By using plant-based technologies indoors, the air is filtered and carbon dioxide 
is converted into oxygen. Such systems can use algae and similar plants. By integrating carbon capture 
technology into heavily polluted environments, this significantly improves users' overall quality of life, health 
and productivity (Cummings and Waring, 2020; Packer, 2009; Naglaa and Ehad, 2021). 
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Figure 2. Exemplary air filtration using bio-filtering plants on external wall (Satheeskumar Navaratnam, 
2022) 

 

2. UVGI technology - Ultraviolet germicidal irradiation technology is used to kill or inactivate 
microorganisms by destroying nucleic acids and disrupting their DNA, rendering them unable to perform 
vital cellular functions. It is used for purification of air and water. Work continues for its indoor use 
(Bradley, 2020; Goel et al., 2020). 

 

 

Figure 3. UVGI Tecnolgy System (daikin.com, 2022) 

 

3. Nanotechnology Silver nanoparticles - This method uses silver nanoparticles to control the viability of 
pathogens. Since it has a strong antibacterial effect and does not create a toxic effect, silver and silver 
compounds can be used by coating the surfaces during production or after production on many surfaces and 
areas where harmful microorganisms are abundant and suitable for daily use. It can be used as a building 
material especially indoors (Bolashikov and Melikov, 2009). 

2. Encouraging social distancing through simple design solutions - By giving more consideration to space 
design, social distancing can be improved and the percentage of disease transmission through contact and 
air droplets can be reduced.  

• Sufficient clearance should be provided to support social distancing of at least 1000mm in waiting areas, 
corridors, corridors, stairs and entrance lobby. 

• Closed-ended lobbies, waiting areas, double bank corridors and other designed areas with little or no airflow 
should be avoided (Emmanuel, 2020). 
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Figure 4. Exemplary suggested minimum corridor width (Emmanuel, 2020). 

 

• Corridors should be designed to discourage informal conversations by eliminating nooks with benches or 
ledges as shown in figure 3. 

 

 

Figure 5.   a and b Exemplary corridor with a nook (Emmanuel, 2020) 

 •   Simple, practical, and buildable social spaces should be planned to maintain social interactions while 
maintaining social distance. 
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Figure 6. Planning social spaces, i. New York (Baldwin, 2020) and ii. Domino Park (Winograd, 2020). 

 

Supporting movement and comfort 

a. Movement - Interiors should be designed to allow for activities to facilitate all types of movement, including 
physical activity and exercise (International WELL Building Institute, 2020) 

b. Ergonomics - User comfort, safety and general well-being should be improved through ergonomic design 
and training. 

c. Furnishings - Designs that cause prolonged sitting and sedentary behavior should be avoided by providing 
active workstations and furniture that comply with rules such as social distance (Satheeskumar Navaratnam, 
2022). 

 

  

Figure 7. Allowing for greater freedom in workspaces architecture to fulfill social distancing (vondom.com, 
2020). 

 

Accessing Nature - The inclusion of nature in interior and exterior designs should be increased by integrating 
natural materials, patterns, colors or images alongside plants, water, light and landscapes. 
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Figure 8. Examples of incorporating nature into spaces a. (Vito, 2020) b. (Requena, 2021). 

 

Integrating Smart Technology into Indoor Environment 

 

Figure 9. Smart environment (Ahmet et al., 2016) 

 

Artificial intelligence technologies – Smart technologies such as smart city, smart buildings, smart interiors 
should be included in designs. 

Social Distance Monitoring - This system monitors users in indoor and outdoor public places in real time and 
generates an alarm if there is a protocol. It maintains social distance with the use of artificial intelligence and 
smart technology in public places (Raghav et. al, 2020). 

Contactless Temperature Monitoring - This system uses a thermal imaging camera to detect human body 
temperature. Thermal imaging camera can analyze people’s body temperature in public places and see and 
measure infra-red energy emitted by objects (M.R., 2021). 

Smart Air Purifier – The system is equipped with a set of sensors which are used to determine the air quality. 
Using smart air purifier with air quality monitoring system air quality of indoors can be reduced (Panicker, 
2020). 
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5. CONCLUSION  

As examined in the study, the world has faced many pandemic threats in the last 3 centuries: Spanish Flu, 3rd 
Plague Outbreak, West Nile virus, Asian Flu, and finally the COVID19 outbreak. In addition, many new 
viruses, and diseases such as H1N1 influenza virus, SARS, MERS, Ebola virus disease and Zika virus disease, 
which do not cause a pandemic but pose a great threat, have faced threats. 

Of course, the occupational group most affected by these pandemics has been healthcare workers. However, 
this effect can also be mentioned for professional groups that are closely related to people and society, such as 
architecture, interior architecture, and urban planning. 

Professional groups or chambers of countries have produced some ethical codes to glorify and protect the 
professional values of the profession. And they are still being updated. And today, there are architectural ethical 
codes prepared by architectural groups or chambers of many countries. Considering the ethical codes examined 
in the study, one of the most important issues in the architectural profession is the concept of "design for users". 
And the health of the users and the welfare of the society take the first place in the ethical codes created for 
the users. 

In crises such as disasters and pandemics, the duties of the architect in terms of managing crises and reducing 
their effects are also specified in these codes. This situation has already been seen closely in the earthquake, 
fire and finally the COVID19 pandemic. 

As users spend more and more weeks in their built environment due to the COVID-19 pandemic, design has 
become increasingly important to people's health and well-being. During this period when they were confined 
to their homes for isolation, they started to do their daily routines such as doing sports and working from home. 
We have seen that the built environment can have a positive or negative effect on physical, mental, and social 
health of individuals during this period. 

Since the onset of the pandemic, architects, designers, and engineers have devised some design strategies to 
address this ongoing problem and provide comfort for users who isolate their homes. These design 
interventions will help the notions of social space and post-pandemic normal life re-establish a rational basis 
as people begin to reconnect with each other and with the rest of society. However, besides the concept of 
post-pandemic normalization, it is a lesson to be learned as designers from this pandemic that we live in at a 
time when the emerging infectious diseases must be tackled. 

As a result, as examined in this study, our world encounters epidemics as well as devastating disasters such as 
natural disasters. And every occupational group that is related to human, human life and society is affected by 
these disasters and works to protect the ethical values of professions and new methods to combat them. 
Architecture, on the other hand, is one of the occupational groups most affected by these concepts, as it is a 
profession that is closely related to people and society. And as examined through ethical codes, it has always 
put the user's well-being and health at the forefront against these disasters. The recent pandemic has shown us 
that epidemics will take its place as an important criterion in the design decisions to be taken in and around 
the building. The design strategies and newly developed building technologies mentioned in the study will 
take their place as "new architecture" after the pandemic and will be an important design parameter. 
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ÖZET 

Günümüzde görülen iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri sonucunda sürdürülebilirlik 
kavramının önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle mimari tasarım aşamasında tüketilen enerji miktarının en 
düşük seviyede tutulmasına ve tercih edilen yapı malzemelerinin çevre dostu olmasına öncelik verilmelidir. 
Yapılan çalışmada sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek oluşturulan yapıların Eko-Konut olarak 
adlandırılabilmesi için sahip olması gereken kriterleri belirlemek, bu kriterleri ekolojik mimarlık çerçevesinde 
incelemek ve uygulama aşamasında iklimsel bölgelere göre değişiklik gösteren Eko-Konut projelerini 
değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini Eko-Konutlarla ilgili daha önceden yapılmış olan 
çalışmaların ve uygulamaların yer aldığı literatür oluşturmaktadır. Yapılan çalışma iki aşamada ele alınmıştır. 
Birinci aşamada Eko-Konut kavramının literatürdeki yeri, kriterleri ve ilkeleri irdelenmiştir. İkinci aşamada 
ise farklı iklimsel özelliklerin hâkim olduğu bölgelerdeki Eko-Konut uygulamaları değerlendirilmiştir. Eko-
konutlarda öncelikli olarak enerji ve kaynak tasarrufunun sağlanmasına dikkat edilmektedir. Hem geleneksel 
hem de modern mimari uygulamalarının birleştirildiği, farklı disiplin ve tasarımların bütünleştirildiği yapılar 
olan Eko-Konutlar, geçmişten günümüze kadar insanların doğada konfor koşullarını yakalamak amacıyla 
tercih ettikleri uygulamaları kapsamaktadır. Eko-Konut uygulamalarında enerji performansına, su yönetimine, 
malzeme seçimine, atık yönetimine ve yer seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Doğal kaynakların 
tüketimiyle birlikte enerji ihtiyacını da azaltmayı hedefleyen entegre bir tasarım sürecinden 
faydalanılmaktadır. Bu tasarım sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi sonucunda bölgedeki iklimsel 
özelliklere uygun, çevre dostu yapı malzemelerin kullanıldığı, enerji tasarrufunun sağlandığı, sürdürülebilirlik 
ilkelerinin gözetildiği, ekolojik mimarlık ürünü olarak ortaya çıkan Eko-Konut projelerinin tasarlanması 
mümkün olmaktadır. Dünya üzerinde farklı bölgelerde uygulanan projelerde dikkate alınan kriterler de 
bölgedeki iklim özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin uzun süre güneş ışığına maruz kalan 
sıcak bölgelerde, yılın belirli dönemlerinde sürekli yağış alan yerlerde ve sıcaklıkların daha düşük olduğu 
alanlarda kullanılan yapı malzemeleri iklim koşullarına göre şekillenmektedir. Yapılan incelemeler 
doğrultusunda Eko-Konut özelliği taşıyan yapıların bulundukları bölgenin iklim özelliklerine dikkat edilerek 
tasarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.         

Anahtar Kelimeler: Eko-Konut, Sürdürülebilirlik, İklim, Enerji, Ekolojik Mimarlık. 

 

ABSTRACT 

As a result of the negative effects of climate change and global warming seen today, the importance of the 
concept of sustainability is increasing. For this reason, priority should be given to keeping the amount of energy 
consumed at the lowest level during the architectural design phase and environmental friendliness of the 
preferred building materials. In the study, it was aimed to determine the criteria that the buildings created by 
considering the sustainability principles to be called Eco-Housing, to examine these criteria within the 
framework of ecological architecture and to evaluate the Eco-Housing projects that vary according to the 
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climatic regions during the implementation phase. The material of the study consists of the literature that 
includes previous studies and applications related to Eco-Houses. The study was carried out in two stages. In 
the first stage, the place, criteria and principles of the concept of Eco-Housing in the literature were examined. 
In the second stage, Eco-Housing practices in regions with different climatic features were evaluated. In eco-
housing, priority is given to supporting energy and resources. Eco-Houses, which are buildings where both 
traditional and modern architectural applications are combined and different disciplines and designs are 
integrated, include applications that people have preferred from past to present in order to catch the comfort 
conditions in nature. In Eco-Housing applications, attention should be paid to energy performance, water 
management, material selection, waste management and site selection. An integrated design process is used, 
which aims to reduce the energy need along with the consumption of natural resources. As a result of the 
correct management of this design process, it is possible to design Eco-Housing projects, which are ecological 
architectural products, in which environmentally friendly building materials are used, energy saving is ensured, 
sustainability principles are observed, suitable for the climatic characteristics of the region. The criteria taken 
into account in the projects implemented in different regions of the world also vary according to the climatic 
characteristics of the region. For example, the building materials used in hot regions exposed to sunlight for a 
long time, in places that receive constant precipitation during certain periods of the year, and in areas with 
lower temperatures are shaped according to climatic conditions. In line with the examinations, it was concluded 
that the structures with Eco-Housing features should be designed by paying attention to the climatic 
characteristics of the region they are located in. 

Keywords: Eco-Housing, Sustainability, Climate, Energy, Ecological Architecture. 

 

1. GİRİŞ 

1.1. Eko-Konut Kavramı 

Enerji ve kaynakların verimli kullanıldığı bina uygulamalarını kapsayan eko-konut kavramı, doğal çevreyle 
uyumlu ve ekonomik olarak kabul edilmektedir. Terim olarak “eko” bir evin yönetilme sanatı olarak 
adlandırılan Yunanca kökenli “oikos” kelimesinin türetilmesiyle oluşturulmuştur. Yaşayan çevreyle olan 
ilişkilerin bütünü eko-konut uygulamalarını etkilemektedir. Biyoklimatik özelliklere sahip olması, 
konumlandığı alana en az düzeyde rahatsızlık vermesi, doğal kaynakların tüketiminin yönetilmesi, atık 
yönetimi uygulanması, su ve enerji tasarrufu sağlanması eko-konutlarda dikkat edilmesi gereken 
özelliklerdendir (Rahman ve Ahsan, 2009). UNEP’e göre (2005) düşük enerji gerektiren uygulamalarla birlikte 
çevreyle dost, geri dönüştürülebilir malzemelerin tercih edildiği, etkili tasarruf yöntemlerinin kullanıldığı eko-
konutlar, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Konut tasarımının proje süreci boyunca 
uygulanması gereken disiplinlerin ve tasarım hedeflerinin bütünleştirilmesi hem modern hem de geleneksel 
mimarinin bir arada kullanılması gerekmektedir. Eko-konut uygulamaları geçmişten günümüze kadar 
insanların yaşadıkları ortamda rahat edebilmesi amacıyla yapılmaktadır. 

İşlevsel olarak eko-konutlar yeterli düzeydeki iç ortam hava kalitesine ulaşabilmek için gereken termal 
konforun, ek olarak hava sirkülasyonuna ihtiyaç duymadan, temiz olan havanın daha önce ısıtılması veya daha 
önce soğutulması yoluyla ortaya çıkarıldığı yapılardır. Bütün iklimsel bölgeler için geçerli olması, temel bir 
standart gözetilerek tasarlandığının göstergesidir. Güneş enerjisiyle pasif olarak ısıtılan, yalıtımı ve hava 
sızdırmazlık özelliği bulunan sürdürülebilir binalardır (Passivhaus, 2007). Eko-konutlar geleneksel 
konutlardan daha küçük olmalarının yanı sıra daha fazla bakım ihtiyacı olan yapılardır. Manuel havalandırma 
sistemleri, klima gibi otomatik sistemler, iç sıcaklığı dengeleyen pasif ısıtma sistemleri ve güneş enerjisi üreten 
paneller kullanılmaktadır (Pickerill, 2012).  

 

1.2. Sürdürülebilir Konut Tasarım Kriterleri 

Ekonomik ve ekolojik özelliklerin gözetildiği, insan ihtiyaçlarını karşılayacak ve çevre kalitesini yükseltecek 
şekilde tasarlanan sürdürülebilir konutlarda dikkat edilmesi gereken kriterler şu şekildedir (Aksoylu, 1996): 

 Ulaşım ve altyapı sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Binaların etrafında peyzaj düzenlemeleri yapılmalıdır. 
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 Suyu kullanabilmek, su tasarrufu sağlayabilmek ve yeraltı kaynaklarından faydalanabilmek amacıyla 
potansiyel kaynaklarla uyumlu yer seçimine önem verilmelidir. 

 Binalarda tasarlanan açık mekanlar, binanın cephelerinden izlenebilmeli ve konut içi mekanlarla entegre 
olmalıdır. 

 Nem oranı, günışığı miktarı, rüzgâr hızı ve sıcaklık değerleri gibi hava koşullarının en konforlu tekniklerle 
tasarlanması gerekmektedir. 

 

Arazi Planlamasına İlişkin Kararlar   

Öncelikli olarak doğal çevreye en az düzeyde zarar verecek tasarımlar yapılmalıdır. Binanın 
konumlandırılacağı ekosistemin analiz edilmesi gerekmektedir. Arazinin ilk halinin olabildiğince 
korunmasına, bitki örtüsünün ve topoğrafyanın tahribinden kaçınılmasına, yapının kaplayacağı alanın en düşük 
düzeyde tutulmasına dikkat edilmelidir. Bölgedeki iklim özellikleri gözetilerek gerekli önlemler alınmalıdır. 
Bu sayede daha fazla enerji tüketiminin engellenmesi amaçlanmaktadır. Peyzaj tasarımı mevcut koşullara 
uygun olmalıdır (Spagnolo ve Dear, 2003). Arazinin kullanımına yönelik, sürdürülebilir bir ulaşım güzergahı 
oluşturulmalıdır. Şehir içi ulaşım planlamasında toplu taşımaya ve bisiklet kullanımına öncelik verilmelidir 
(Türkmenoğlu, 1993). 

 

Yoğunluk Planlamasına İlişkin Kararlar 

Yerleşim alanındaki yoğunlukların çevrede bulunan doğal kaynakları tahrip etmemesi, çevredeki taşıma 
kapasitesini aşmaması gerekmektedir. Yoğunluğun tespit edilebilmesi için öncelikle planlamanın geleneksel 
mi yoksa ekolojik mi olduğu belirlenmelidir. Geleneksel olan planlamada yerleşimdeki ekonomik ve teknik 
özelliklerin saptanmasıyla, ekolojik olan planlamada ise doğal özelliklere dikkat edilerek yoğunluk 
hesaplaması yapılmaktadır. Ekolojik yerleşimlerde yoğunluk hesaplaması insanların, binaların, araçların ve 
atıkların olumsuz etkilerinin uzaklaştırılmasına dayanmaktadır. Yoğunluğa bağlı planlamayla ilgili kararlar 
statik olarak değil dinamik olarak bir ilerleme anlayışında olduğunda sürdürülebilirlik sağlanacaktır 
(Türkmenoğlu, 1993).    

 

Altyapıya İlişkin Kararlar  

Şehirlerdeki altyapı sistemlerinin sağlıklı ve konforlu yerleşim koşullarının oluşturulması tasarlanması 
gerekmektedir. Altyapı hizmetleri kanalizasyon, su, elektrik, çöp, yol, gaz ve drenaj gibi sistemleri 
kapsamaktadır. Sürdürülebilir yerleşim ortamlarının oluşmasında bu tip hizmetlerin etkin bir biçimde 
kullanılıyor olması önemlidir (Elkin vd. 1991). 

 

Sürdürülebilir Yapı Malzemesi Kullanımına İlişkin Kararlar 

Geri dönüşüm ve yeniden kullanım için uygun olan çevre dostu malzemeler genel olarak düşük enerji ve düşük 
emisyonlar ile karakterize edilir. Bu yapı malzemelerinden bazıları çoğunlukla kil, taş, kum veya biyokütle 
gibi doğal olarak bulunan malzemelerden yapılır. Yapay malzemelere olan talebin ve atık üretiminin 
azaltılması için sürdürülebilir kaynaklardan yararlanılmalıdır. Mevcut bölgeden çıkarılan yapı malzemelerinin 
tercih edilmesi, yerli kaynakların kullanımını artırmakla birlikte ulaşımdan kaynaklanan çevresel etkilerin 
azalmasını sağlayacaktır (USGBC, 2010). Kullanılacak malzemeler, özellikle kereste, ağaç, saman, çimen, 
bambu gibi organik ve yenilenebilir olmalıdır. Taş ve kil gibi yenilenemeyen inorganik malzemeler bile 
yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir oldukları için faydalıdır (UNEP, 2006). 

 

Konut Bloğu ve Kendisinin Tasarımına İlişkin Kararlar 

Eko-konutlarda iç mekânda mikro iklim özellikleri gözetilerek, planlamanın daha az yapay soğutma, ısıtma ve 
aydınlatmaya bağlı olması gerekmektedir. Bununla birlikte açık mekanlarda bitkilendirme çalışmalarının 
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yapılması, yeşil duvar ve yeşil çatı uygulamaları, enerjinin verimli kullanımı, sanitasyon sistemlerinin, doğal 
aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin tercih edilmesi önemlidir (Apsari, 2007).  

 Yeşil Duvar Sistemleri: Bina veya çit duvarlarında oksijen üretimi sağlanması, güneş enerjisine karşı 
bariyer görevi görmesi ve kirleticileri emmesi tercih edilme sebeplerindendir. Kullanılan yapılarda iç hava 
sıcaklıklarının daha uzun süre korunduğu gözlenmiştir. Binaların iç ve dış sıcaklık farkı 1Yeşil duvar 
sisteminin uygulandığı binalarda iç ve dış hava sıcaklık farkı 2 dereceye kadar çıkmaktadır Yeşil duvar 
kullanılmayan yapılarda sıcaklık farkının 1 dereceyi geçmediği bilinmektedir (Prianto, 2012).       

 Yeşil Çatı Sistemleri: Yeşil çatılarda ilk katmanda kontrplak tabaka bulunmaktadır (Şekil 1). Onun 
üzerinde nem bariyeri mevcuttur. Sonraki katmanda ısı yalıtımı vardır. Isı yalıtımının üzerinde bitki köküne 
dayanıklı yapısıyla su yalıtım katmanı konumlandırılmıştır. Üzerine koruyucu bir tabaka olan su depolama 
keçesi gelmektedir. Keçenin üzerine drenaj katmanı eklenmektedir. Drenajın üzeri filtre tabakasıyla 
örtülmektedir. Filtre tabakasının üzerinde bitki taşıyıcı katman, katmanın üzerinde de bitkiler 
bulunmaktadır (Erdem ve Arıoğlu, 2016).  

 

Şekil 1: Yeşil Çatı Katmanları (Url:1). 

 Doğal Havalandırma ve Aydınlatma: Sürdürülebilir konut tasarımında evlerde hava sirkülasyonu 
olabilmesi için birden fazla açıklık olması gerekmektedir. Temiz havanın dolaşımının artmasıyla sağlık 
kalitesinde de artış gözlenecektir. Eko-konutlarda aydınlatma için güneş ışığından yararlanılmaktadır. Oda 
sıcaklığı güneş ışığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple güneş ışığı miktarının doğru 
ayarlanmasına dikkat edilmelidir (Mediastika, 2013).  

 Enerjinin Verimli Kullanımı: Elektrik enerjisinin verimli kullanılabilmesi için düşük voltajlı elektrik 
aletleri ve enerji tasarruflu lambalar tercih edilmelidir (Hanum ve Murod, 2011). PLN’den farklı olarak 
alternatif güç kaynaklarına yönelmek gerekmektedir. Güneş enerjisinden faydalanabilmek için güneş 
panelleri kullanılmalıdır (Wibowo, 2017).  

 Sanitasyon Sistemi: Evlerde üretilen ve atık konumunda olan kirli suların arıtılması sistemidir. Yeraltı 
kaynaklarındaki temiz su, elektrikli pompa yardımıyla ilk olarak bir su deposuna yönlendirilmektedir. 
Sonraki aşamada temiz su kaynaklarına aktarım yapılmaktadır. Ayrıca kullanılan elektrikli pompa 
sayesinde elektrik tasarrufu sağlanacaktır (Wibowo, 2017).   

Bu çalışmanın amacı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde tasarlanan eko-konutların sahip olması gereken 
özellikleri belirlemek, bu özellikleri ekolojik mimarlıkla bağdaştırarak incelemek ve uygulanan eko-konut 
projelerinin bölgedeki iklim özelliklerine göre gösterdiği değişiklikleri değerlendirmektir. İncelenmek üzere 
İngiltere, Finlandiya, Lübnan ve Almanya’da bulunan eko-konutlar seçilmiştir. Bunlar İngiltere’deki 
Crossway ve The Light House yapıları, Finlandiya’daki Tapanila Evi, Lübnan’daki House with Two Lives ve 
Sierra Bonita Affordable Housing binaları, Almanyada’ki Stadthaus M1 ve Hauser Eko-Konutudur. 
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2. YÖNTEM 

Geçmişten günümüze kadar önemi hızla artan, değişen ve gelişen bir olgu olan eko-konut kavramı çalışmanın 
materyalini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması 
kullanılarak eko-konutların sahip olması gereken özellikler, eko-konutlarda kullanılan uygulamalar ve iklim 
özelliklerine göre tasarlanan eko-konutlar incelenmiştir. Literatür araştırmasında bilimsel yayınlardan, 
dergilerden, makalelerden ve tezlerden bilgi edinilmiştir. 

Tercih edilen bu yöntemle 4 farklı ülkede bulunan 7 farklı eko-konut projesi değerlendirilmiştir. İklim koşulları 
değişiklik gösteren ülkelerdeki konutları incelemek amacıyla İngiltere, Almanya, Lübnan ve Finlandiya’daki 
yapılar seçilmiştir. Eko-konut kriterlerinden enerji verimliliğine, sürdürülebilir malzeme seçimine, fotovoltaik 
panel sistemine, ısı yalıtımlarına, kullanıcı uygunluğuna ve yeşil alan bitkilendirmesine dikkat edilip 
edilmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle değişen iklim koşullarına göre tercih edilen uygulamaların 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. İklim Bölgelerine Göre Eko-Konut Özellikleri 

Sıcak havanın baskın olduğu iklim koşullarında tasarlanacak olan konutun cepheleri kuzey-güney 
doğrultusunda konumlandırılmalıdır. Güney cephede konumlanan pencerelere çıkıntı şeklinde gölgeleme 
alanları oluşturulmalıdır. Termofiziksel özellikte yapım malzemeleri ve yapım yöntemleri seçilmelidir. 
Pencere boyutları maksimum güneş ışığı alacak boyutta tasarlanmalıdır. Pencerelerde düşük emisyon özelliği 
olan, gelişmiş bir cam özelliği kullanılarak doğrudan güneş ısısının kazanımı sağlanmalıdır. Değişken 
soğutucu akışlı (VRF) klima sisteminin, kısmi yük talebi sırasında enerji açısından verimli olduğu kanıtlandığı 
için kullanımı önerilmektedir.  Fotovoltaik piller (PV) gibi güneş enerjisi teknolojilerinden yararlanılmalıdır. 
Termal güneş enerjisi sistemiyle sıcak su, fotovoltaik sistemlerle enerji üretilmektedir. Su tasarrufu sağlamak 
amacıyla su geri dönüşüm ünitelerinden faydalanılmalıdır. Bu sayede geri kazanılan su, yeşil alan sulama 
sistemlerinde kullanılmalıdır.  Gri su arıtma tesisi geliştirilmelidir. Ayrıca verimli su armatürleri tercih 
edilmelidir (Alajmi 2021). Soğuk hava koşullarının hâkim olduğu bölgelerde verimli havalandırma 
sistemlerinin kullanılması önemlidir. Ancak güneş kontrolünü sağlayan sistemlerin kullanılmasına ihtiyaç 
duyulmamaktadır (Demirel, 2013). İç mekân kirleticilerinin konsantrasyonunun seyreltilmesi için dış mekân 
havalandırma sistemlerinin kurgulanması gerekmektedir. Bina kabuğunda gözenekli malzemeler tercih 
edilmelidir. Hava kalitesi nem miktarıyla orantılı olduğundan iç ortamda kontrol altına alınmalıdır. Soğuk 
havalarda doğal havalandırma sistemlerinin kullanıldığı eko-konutlarda enerji tüketimi büyük ölçüde 
azaltılmaktadır (Besant ve Simonson, 2000). 

 

3.2. Eko-Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

İklim koşulları gözetilerek tasarlanan eko-konutlarda kullanılan sistem ve uygulamaların incelenebilmesi için 
4 farklı ülkedeki eko-konut uygulamaları seçilmiştir. İncelenmek üzere Crossway Eko-Konutu, The Light 
House, Tapanila Evi, House with Two Lives, Sierra Bonita Affordable Housing, Stadthaus M1 ve Hauser Eko-
Konut yapıları tercih edilmiştir. 

 Crossway Eko-Konutu / İngiltere 

İngiltere’de ılıman iklim yapısına sahip bir kent bölgesinde bulunan Crossway Eko-Konutu çevreyle 
bütünleşen, kompakt özellikte bir yapıdır (Şekil 2). Konsept olarak ahşap strüktür tercih edilmiştir. Güneş 
enerjisinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için güney yönünde konumlandırılmıştır. Bölgede 
fotovoltaik termal sistem kullanılan ilk sıfır karbonlu yapıdır. Ayrıca Enerji Performans Sertifikası da almıştır. 
Soğuk havalarda ısı depolamaya, sıcak havalarda da ısı düzenlemeye yardımcı olan faz değişim malzemesi 
kullanılmıştır (Trust, 2013).  

Yapıda doğal aydınlatmaya ve ısıtmaya dikkat edilmiştir. Döşeme kaplamasında yapı malzemesi olarak geri 
dönüştürülen araba lastikleri, kırılan cam parçaları ve bambu tercih edilmiştir. Geri dönüştürülen gazete 
parçaları duvar yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır. Yeşil çatı sistemi uygulanmıştır. Oda sıcaklığını 
ayarlayabilmek için bina dış kabuğuna faz değişim membranı eklenmiştir (Kent School of Architecture, 2014). 
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Şekil 2. Crossway Eko-Konutu (Url:2). 

 

 The Light House/ İngiltere 

Bu yapıda tasarım ekibi, teknolojilerin binaya uyarlanması yerine, tasarımın sağlanacak teknolojilerle entegre 
edilmesini sağladı (Şekil 3). Rezidans, yüksek performanslı yapısal yalıtımlı paneller (SIPS) ile yüksek 
düzeyde yalıtılmıştır. 40 derece eğimli çatı, elektrik üretimi için fotovoltaik sistemler barındırmaktadır. 
Prototipte su verimli musluklar, tuvaletler, biyokütle kazanı ve ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma 
(MVHR) gibi su verimliliği teknikleri kullanılmıştır. Evin havalandırılmasını ve aydınlatılmasını sağlayacak 
bir rüzgâr tutucu tasarlanmış ve uygun şekilde yerleştirilmiştir. Balkon, panjur ve pencerelerin daha düşük 
seviyelerde konumlandırılması ve gölgelendirilmesi gibi basit tasarım konseptleri, ısı kazancını azaltmak ve 
iyileştirmek için kullanılmıştır (Url:3). 

 

 

Şekil 3. The Light House (Url:3). 

 Tapanila Evi/Finlandiya  

Finlandiya’da bulunan Tapanila Ekolojik Evi enerji tasarruflu bir yapıdır (Şekil 4). Pencerelerinde üç cam 
kullanılmaktadır. Kış aylarında güneş enerjisinden yararlanmak ve doğal aydınlatma sistemlerini 
kullanabilmek için güney yönünde konumlandırılmıştır. Fotovoltaik paneller kullanılmıştır. İç mekandaki 
kaliteyi kontrol edebilmek amacıyla kullanılan pasif yöntemlere örnek olarak enerji tüketimini azaltabilmek 
için gözenekli yapı malzemeleri tercih edilmesi verilebilir (Simonson vd. 2004). Bina dış kabuğunda hava 
sızdırmazlığı olmamasına önem verilmiştir. Sızıntı olması durumunda enerji tüketiminin artacağı tespit 
edilmiştir. Soğuk iklim bölgelerinde tercih edilen ve nem miktarını dengeleyen yapı malzemesi olan polietilen, 
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Tapanila Evinde de kullanılmıştır (Simonson vd. 2001). Yapıda doğal havalandırma sistemiyle birlikte ısı geri 
kazanım sistemine sahip mekanik havalandırma sistemi kullanılmıştır. Yaz ve kış aylarındaki CO₂ 
konsantrasyonu neredeyse aynı olduğu saptanmış ve CO₂ oranı iç mekânda kontrol altında tutulmaya 
çalışılmıştır. Enerji tasarruflu bir yapı olan Tapanila Evinde elektrik tüketiminin yıl boyu sabit olduğu 
gözlenmiştir (Nyman ve Simonson, 2004).  

 

 

Şekil 4. Tapanila Evi (Nyman ve Simonson, 2004). 

 House with Two Lives/ Lübnan  

Lübnan’da bulunan bu yapıda yağmur suyu toplanıyor, kışın ısıtmak için güneş enerjisi kullanıyor ve duvarlar 
çift yalıtım katmanı ile destekleniyor. Ayrıca, pasif soğutma stratejileri arasında, yapının gölgelendirmesi 
doğal ışıktan yararlanacak şekilde tasarlanmıştır. Teraslama yoluyla manzaraya batırılan ev, çevresiyle uyum 
sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır.  

Kısmen toprağa gömülü olan birim, bir havuz ve bir sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır.  Peyzaj 
düzenlemesi olarak bahçeye birçok sayıda ve farklı çeşitlerde ağaçlar dikilmiştir. Şemsiye çamları, meşe 
ağaçları, mantar ağaçları, Lübnan sedirleri ve diğer yerli ağaçlar, aynı zamanda bir gül bahçesini de içeren 
manzarayı kaplamaktadır (Şekil 5) (Url:4). 

  

 

Şekil 5. House with Two Lives (Url:4). 

 Sierra Bonita Affordable Housing/ Lübnan   

Yapı, kentin çevresel sorumluluk değerlerinden yeşil bina ve sürdürülebilir tasarıma olan bağlılığını 
sergilemektedir. Aynı zamanda Yeşil Bina Yönetmeliği için pilot bir proje olarak hizmet etmektedir. Kuzey-
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güney yönü, binanın güneş soğutma yüklerini kontrol edecek şekilde konumlandırılmış, binanın hâkim 
rüzgarlara maruz kalmaması için yönlendirilmiş, gün ışığını en üst düzeye çıkarmak için pencereler 
tasarlanmış, batıya bakan camlar en aza indirilmiştir. Doğal havalandırma sağlanmaktadır.  

Cephe ve çatıya entegre edilen fotovoltaik paneller, çatı güvertelerinin gölgelendirilmesi için bir kafes görevi 
görürken, en yüksek yük elektrik talebinin çoğunu karşılamaktadır (Şekil 6). Güneş enerjili hidrolik sistemi, 
sakinlere ücretsiz sıcak su sağlar. İç avludaki bambu ormanı serinletici bir mikro iklim yaratmaktadır (Url:5). 

 

 

Şekil 6. Sierra Bonita Affordable Housing (Url:5). 

 Stadthaus M1/ Almanya 

Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan yapı, ısı tasarrufu sağlayarak daha az enerji harcayan başarılı eko-
konut uygulamalarına örnektir. Şehirdeki kışların sert geçmesi sebebiyle bina kaplamalarındaki yalıtım 
malzemelerine dikkat edilmiştir. Binanın dış cephesindeki ısı kontrol sistemleri ve solar paneller, ısı kaybını 
en aza indirmeyi amaçlayarak tasarlanmıştır. Toplanabilen güneş kontrol elemanları sayesinde iç mekandaki 
gün ışığı kontrol altına alınmıştır. Yapının güney cephesinde yeşille bağlantılı bir alan oluşturmak için cep 
parkı konumlandırılmıştır. Ayrıca dikeyde konumlandırılan kabloların üzerindeki sarmaşıklar havanın sıcak 
olduğu zamanlarda güneşin etkisini azaltmaktadır (Url:6).  

Dış cepheye eklenen çelik kablolar sayesinde dikey aksta yeşil bir bahçe elde edilmiştir (Şekil 7). Suya olan 
ihtiyacının daha az olması sebebiyle bitkilendirmede sedir ağacı seçilmiştir. Bu yapıda gri su kullanımının 
arttığı görülmektedir (Çebi, 2019). Binanın güney cephesindeki sundurmalar ve balkonlar, aktif güneş 
perdesini tırmanan çiçekli salkım ve gül asmalarıyla tamamlanmıştır. Bitkiler, cephelerden uzak tutulan 
paslanmaz çelik dikey kablolarla hızla büyümektedir. Bu sayede yapraklı bitkiler yaz aylarında binaları 
gölgelerken, soğuk kış aylarında ise güneş ışığına izin vermektedir (Url:7). 

 

 

Şekil 7. Stadthaus M1 (Url:7). 
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 Hauser Eko-Konutu/ Almanya 

Almanya’nın Münih şehrinde 195 m2’lik alana yapılan bu müstakil ev sürdürülebilir az katlı eko-konut 
yapılarına örnektir (Şekil 8). Gri ahşap cepheli sade ve kompakt yapı Heike Hauser tarafından tasarlanmıştır. 
Evin dış cephesinde sertifikalı yapı sistemine göre ahşap cephe kullanılmıştır. Duvarlarda 20 cm yalıtım 
bulunmaktadır. Binanın çatısı sertifikalı FREE yapı sistemine göre açık çatı şeklindedir. Çatı yüzeyinde 
bulunan güneş panellerinden enerji üretilmektedir. 

Hafif ahşap konstrüksiyon ile ısı köprüsüz kurulum yapılmış ve sabit cam kullanılmıştır. Camlar üçlü ısı 
yalıtım camıdır. Havalandırma sisteminde ısı geri kazanımlı konfor havalandırma kullanılarak %90 ısı geri 
kazanımı sağlanmaktadır. Isıtma tesisatında toprak kaynaklı ısı pompası kullanılmaktadır. Yerden ısıtma 
yoluyla dağıtım yapılmaktadır. Merkezi sıcak su ısıtma ısı pompası sayesinde ayrı borularla dağıtılmaktadır. 
30 modüllü PV sistemi bulunmaktadır. Öngörülen alana göre 83 kWh/ m2 yenilenebilir enerji üretilmektedir 
(Url:8). 

 

 

Şekil 8. Hauser Eko-Konutu (Url:8). 

 

İncelenen yapılarda enerji verimliliği, yer seçimi, sürdürülebilir yapı malzemesi tercihi, su yönetimi, pasif 
soğutma ve ısıtma sistemleri, fotovoltaik paneller, ısı yalıtımı, doğal havalandırma, gri su kullanımı, yeşil alan 
bitkilendirme ve kullanıcıya uygunluk gibi eko-konut kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Özellikle 
değişen iklim koşullarına göre uygulamalarda yapılan değişikliklere ve iç mekân düzenlemelerine dikkat 
edilmiştir. İncelenen yapılarda birçok eko-konut kriterinin sağlanmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Farklı iklim 
özelliklerinin görüldüğü bölgelerdeki eko-konutların tercih edilmesiyle uygulamalardaki değişiklikler ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

İngiltere’deki ve Finlandiya’daki yapılarda fotovoltaik panel sistemleri kullanılmaktadır. Yalıtım ve yeşil alan 
düzenlemelerine dikkat edilmektedir. Almanya’daki yapılarda ahşap strüktürler tercih edilmektedir. Enerji 
verimliliği sağlayabilmek için yalıtımlara özen gösterilmektedir. Lübnan’daki yapılarda pasif ısıtma-soğutma 
sistemleri ve doğal havalandırma yöntemleri kullanılmaktadır. 

 

4. SONUÇ 

Eko-konut kriterlerine göre İngiltere, Finlandiya, Lübnan ve Almanya’daki 7 farklı konut yapısı incelenmiştir. 
Enerji verimliliği, sürdürülebilir malzeme seçimi, iklime göre iç mekân tasarımı özellikle dikkat edilen 
özelliklerdendir. Güneş enerjisinden daha iyi yararlanabilmek adına fotovoltaik paneller tercih edilmektedir. 
Bölgelerdeki iklim koşullarına göre kullanılan ısı yalıtım sistemleri, iç mekân tasarımları ve bitkilendirme 
çalışmaları da farklılık göstermektedir. Kullanıcıya uygun şekilde tasarlanan yapılarda doğal havalandırma 
sistemleri ve pasif ısıtma-soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Eko-konut tasarımlarında konumlandırılacak 
olan bölgedeki iklim özelliklerinin tespit edilmesi, kullanılacak olan sürdürülebilir yapı malzemelerini de 
etkileyecektir. Daha verimli ve konforlu bir alan yaratabilmek adına iklimsel etkiler göz ardı edilmemelidir. 
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Yapılan çalışmanın sonucunda sıcak ve soğuk iklim koşullarına göre eko-konutlarda kullanılan yöntemler 
tespit edilmiştir. Özellikle soğuk hava şartlarının hâkim olduğu bölgelerde yalıtımın kalınlığına dikkat 
edilmektedir. Bir diğer önemli konu ısı ve enerji verimliliğinin sağlanmasıdır. Güneş enerjisinden üst düzeyde 
yararlanılmaya çalışılmaktadır. Yapı malzemelerinin sürdürülebilir ve soğuğa dayanıklı olması gerekmektedir. 
Sıcak hava şartlarının hâkim olduğu bölgelerde de iç mekânın sıcaklığını ayarlamak önemlidir. Fotovoltaik 
panellerin kullanılmasıyla gün ışığından faydalanmak amaçlanmaktadır. Tercih edilen yapı malzemelerinin 
ısıya dayanıklı, sürdürülebilir, sağlam ve konforlu olması gerekmektedir.  Yapıda doğal havalandırmadan üst 
düzeyde yararlanılmaya çalışılmalıdır. Yeraltı sularının kullanımı ve gri su yönetimi önemlidir. 
Konumlandırılan arazide gerekli peyzaj düzenlemeleri yapılmalıdır. Kullanıcının kullanım amacının 
gözetilmesi ise tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer kriterdir.  
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ÖZET 

Erzurum şehrindeki semt pazarları belirli mekânlarda ve belirli günlerde dönüşümlü olarak kurulmaktadır. 
Haftanın her günü farklı semtlerde olan pazar yerleri kurulduğu günün adını almıştır. Çalışmanın amacı; 
Erzurum şehrindeki haftalık pazarların ekonomik, sosyal, kültürel etkilerini coğrafi bakış açısıyla 
değerlendirerek, bu pazarların mevcut durumunu, sorunlarını ve zaman-mekân dağılışını sunmaktır. Bu amaç 
doğrultusundaki hedefleri de gerçekleştirmek için, arazi gözlem çalışması, anket ve mülakatlar yapılmıştır. Bu 
çalışmadaki katılımcılar, statik kullanıcılar (dükkân sahipleri, esnaf, satıcılar, semt sakinleri) ve mobil 
kullanıcılar (ziyaretçiler ve alışveriş yapanlar) şeklinde tasnif edilebilir. Özelde üç ayrı gruba (pazar esnafına, 
pazarı tercih eden tüketicilere ve pazar yerine yakın oturan semt sakinlerine) anket uygulanmıştır. 8 aylık bir 
çalışma sonunda toplam 753 anket pazar yerine yakın oturan semt sakinlerine, 755 anket pazarı tercih eden 
tüketicilere ve 145 anket pazar esnafına uygulanmıştır. Anket sonuçları, SPSS 15.0 programı kullanılarak 
istatistiksel ortalamalar hesaplanmıştır. Kış şartlarının ağır geçtiği ilde pazar yerlerinin açık ve yarı kapalı 
şeklinde olması büyük sorun teşkil etmektedir. Ancak bu ağır şartlara göğüs germeyi kabul eden esnafın haklı 
sebepleri belirtilmiştir. Araştırma sahası sınırları içerisinde yer alan pazar yerlerinin konumları ve anket 
sonuçları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, semt sakinlerinin büyük çoğunluğu pazar 
yerine yakın oturmaktan memnun ve bu yakınlıktan olumlu etkilendiklerini dile getirmişlerdir. Yakın olmanın 
itici unsurları arasında ise; trafik yoğunluğu ve çevrenin kirletilmesi ön planda yer almaktadır. Pazar yerlerinde 
müşteri profilini daha çok düşük ve orta gelirli aileler oluştururken, genel olarak kadın müşteri sayısı daha 
üstün durumdadır. Kadınlar, pazarda stres atmak veya sadece gezerek fiyatlar hakkında bilgi edinme değil aynı 
zamanda en ekonomik ürünlere ulaşma çabası içerisindedirler. Pazaryerleri,  hem pazarcılar hem de müşteriler 
için tuvalet, temiz su, ibadet yeri, lokanta ve benzeri hizmetler açısından donanımlı olmaları gerekmektedir. 
Satılan ürünlerin hijyen koşullarına uygun şekilde sergilenmesi ve denetlenmesi de tüketicilerin sağlığı 
açısından hayati öneme sahiptir. Bu açıdan incelendiğinde Erzurum semt pazarlarının genel durumuna 
bakıldığında modern yöntemlerden uzak, daha çok kendi haline bırakılmış, sorunları kendi içinde büyüyen 
periyodik zamanlı mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Erzurum şehri, semt pazarları, statik kullanıcı, mobil kullanıcı. 

 

ABSTRACT 

Periodic markets in Erzurum are held alternately in certain places and on certain days. The market places, 
which are in different districts every day of the week, are named after the day they were founded. Purpose of 
the study; evaluating the economic, social and cultural effects of the weekly markets in Erzurum from a 
geographical point of view, presenting the current situation, problems and time-space distribution of these 
markets. In order to achieve the objectives in line with this purpose, field observation studies, surveys and 
interviews were conducted. Participants in this study can be classified as static users (shop owners, 
shopkeepers, vendors, residents of the neighborhood) and mobile users (visitors and shoppers). In particular, 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 974 
 

a questionnaire was applied to three different groups (market tradesmen, consumers who prefer the market, 
and residents living close to the market place). At the end of an 8-month study, a total of 753 questionnaires 
were applied to the residents living close to the market place, 755 to the consumers who preferred the market 
and 145 to the market tradesmen. The statistical averages of the survey results were calculated using the SPSS 
15.0 program. In the province where winter conditions are heavy, the fact that the market places are open and 
semi-closed is a big problem. However, the justifications of the tradesmen who accepted to face these harsh 
conditions were stated. The locations of the market places within the boundaries of the research area and the 
survey results were evaluated separately. According to the results obtained, the majority of the residents of the 
neighborhood are satisfied with living close to the market place and stated that they are positively affected by 
this proximity. Among the driving factors of being close; traffic density and environmental pollution are at the 
forefront. While low and middle-income families constitute the customer profile in the market places, the 
number of female customers is generally superior. Women are in an effort to relieve stress in the market or not 
only to get information about prices by visiting the market, but also to reach the most economical products. 
Marketplaces must be equipped with toilets, clean water, places of worship, restaurants and similar services 
for both marketers and customers. Exhibiting and inspecting the products sold in accordance with hygienic 
conditions is also of vital importance for the health of consumers. From this point of view, when we look at 
the general situation of Erzurum neighborhood markets, we encounter them as periodic timed places that are 
far from modern methods, mostly left to themselves, and their problems grow within themselves. 

Keywords: Erzurum city, periodic market, static user, mobile user. 

 

GİRİŞ 

Semt pazarları, internet alışverişinin indirimli günleri ve uygun hizmetleri karşısında durmaya çalışan, yakın 
çevresinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için uyarlanmış bir çeşit alışveriş mekânlarıdır denilebilir. Eskiye 
oranla daha çok rakibi olan semt pazarlarının ayakta kalmasını sağlayan genel müşteri profili, genellikle düşük 
ve orta gelirli tüketicilerden oluşmaktadır. Erzurum’da iklim koşullarının zorlu şartlarına rağmen pazar esnafı 
kendini açık hava ticaret merkezi olarak adlandırıyor. Kapalı pazaryeri fikrine uzak olmalarının altında birçok 
ticari kaygı yatmaktadır. Kapalı olarak belediyelerin şehir merkezinden uzakta yer vermeleri, tezgâh başına 
alınan kiranın artması ve böylece tezgâh sayısında azalma olması gibi sebepler, pazarcıların zorlu şartlara 
rağmen açık pazaryerini tercih etmelerini adeta zorunlu kılmaktadır. Diğer bir çalışma grubu olan mobil 
kullanıcılardan müşteriler ise, açık ya da kapalı mekân olması sorunu ile değil, merkezi ya da meskenlerine 
yakınlığıyla değerlendirmede bulunuyorlar. Onlar için erişilebilirlik, bol çeşit ve uygun fiyat daha önem arz 
etmektedir.   

   

 

Fotoğraf 1. Kış mevsiminin uzun ve kar yağışlı geçtiği çalışma sahasında, pazar esnafının soba ile ısınmaya 
çalıştıkları görülmektedir. 
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Fotoğraf  2. Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde kurulan Cuma pazarı da diğer pazarlar gibi kışın daha az 
müşteri çekmektedir. 

 

 

Fotoğraf 3. Müşterilerin büyük çoğunluğunu pazarın meskenlerin önünde kurulması sebebiyle semt sakinleri 
oluşturmaktadır. 

 

Statik kullanıcılardan semt sakinlerinin (Hussein, F. vd., 2020) hem olumlu hem de olumsuz durumları 
bulunmaktadır. Alışverişte mobil kullanıcıya dönüşen bu grup günlük trafik yoğunluğundan ve park 
sorunundan şikayet ederken, pazara yakın olmanın avantajlarını da kullanmaktadırlar (akşam pazarı, fiyat 
takibi, açık hesap, erişilebilirlik ve benzeri gibi).  

 

AMAÇ, YÖNTEM VE SINIRLILIKLAR 

Çalışmanın amacı; Erzurum şehrindeki semt pazarlarının ekonomik, sosyal, kültürel etkilerini coğrafi bakış 
açısıyla değerlendirerek, bu pazarların mevcut durumunu, sorunlarını ve zaman-mekân dağılışını sunmaktır. 
Bu amaç doğrultusunda; cevaplandırılmaya çalışılan başlıca araştırma soruları şunlardır; 
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 Semt pazarları (periyodik pazarlar) hangi günlerde ve nerede kuruluyor? 

 Semt pazarlarının itici unsurları nelerdir? 

 Semt pazarlarının çekici unsurları nelerdir? 

 Hangi pazara daha yoğun talep oluyor ve sebebi nedir? 

 Açık ve yarı kapalı olan pazarlar hangileridir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 Semt pazarı esnafının, pazarı tercih eden tüketicilerin ve pazar yerine yakın oturan semt sakinlerinin sorunları 
nelerdir? Bu sorunlara çözüm önerisi sunulabilir mi? 

Yapılan çalışmada bu sorulara cevaplar aranmış ve gerçekçi çözüm önerileri sunulmuştur.  

Araştırma konusu belirlendikten sonra gerekli literatür taraması yapılarak, konuyla alakalı benzer çalışmalar 
incelenmiştir. Daha sonra Erzurum Zabıta Müdürlüğü ve Erzurum Semt Pazarcılar Esnafı Derneği’nden 
ortalama tezgâh sayısı ve kayıtlı esnaf sayıları alınmıştır. Araştırma sahasındaki pazar yerlerinde üç ayrı gruba 
anket soruları hazırlanmıştır. 8 aylık bir çalışma sonunda toplam 753 anket pazar yerine yakın oturan semt 
sakinlerine, 755 anket pazarı tercih eden tüketicilere ve 145 anket pazar esnafına uygulanarak, çalışmada 
kullanılmıştır. 

 

Tablo 6. Semt Sakinlerine Yönelik Anket Çalışmasına Katılanların Cinsiyet Dağılımı. 

 
Pazartesi 

Pazarı 
 

Salı 
Pazarı 

Çarşamba  
Pazarı 

Perşembe 
Pazarı 

Cuma 
Pazarı 

Cumartesi  
Pazarı 

Pazar 
Pazarı 

Kadın 73 Kadın 81 Kadın 69 Kadın 74 Kadın 83 Kadın 95 Kadın 72 
Erkek 23 Erkek 17 Erkek 35 Erkek 27 Erkek 16 Erkek 23 Erkek 65 

Toplam 96 Toplam 98 Toplam 104 Toplam 101 Toplam 9 Toplam 118 Toplam 137 

 

Tablo 7. Tüketicilere Yönelik Anket Çalışmasına Katılanların Cinsiyet Dağılımı. 

Pazartesi  
Pazarı 

Salı  
Pazarı 

Çarşamba 
Pazarı 

Perşembe  
Pazarı 

Cuma  
Pazarı 

Cumartesi 
Pazarı 

Pazar  
Pazarı 

Kadın 62 Kadın 78 Kadın 73 Kadın 75 Kadın 82 Kadın 94 Kadın 63 

Erkek 15 
 

Erkek 
22 Erkek 30 Erkek 19 Erkek 27 Erkek 35 Erkek 81 

Toplam 76 Toplam 100 Toplam 103 Toplam 94 Toplam 109 Toplam 129 Toplam 144 

 

Tablo 8. Pazar Esnafına Yönelik Anket Çalışmasına Katılanların Cinsiyet Dağılımı. 

Cinsiyet Sayı 

Kadın 4 

Erkek 141 

Toplam 145 
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Fotoğraf 4. Pazar esnafının yoğun çalışma temposuna bağlı olarak,  uygun bulunan koşullarda anket 
uygulanmıştır. 

 

Araştırma sahasında sorunları daha iyi kavrayabilmek adına mülakatlar yapılmıştır.  Arazi çalışmasındaki 
sınırlılıklara bakıldığında, esnafın anket uygulamasına katılmak istememesi ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca 
sabah saatlerinde tezgâhların kurulması, öğlen yoğunluğu, akşam tekrar tezgâh toplama işlemleri olması 
sebebiyle anketi zaman kaybı görmeleri, tüm esnafa anket uygulamasını engellemiştir. Dünya’yı etkisi altına 
alan Covid-19 salgını için alınan önlemler neticesinde pazarların kapalı olması dolayısıyla anket ve 
mülakatların uygulanmasında zaman kaybı yaşanmıştır. Daha sonraki günlerde kapalı günlerin haftasonu 
uygulaması fotoğraf ve gezi gözlem çalışmalarını da aksatmıştır. Ancak tüm bu sınırlılıklara rağmen yasakların 
kalkmasıyla birlikte gerekli tedbirler alınarak arazi çalışmalarına devam edilmiştir. Uygulanan anketlerden 
elde edilen veriler SPSS 15.0 programı yardımıyla çözümlenmiştir. İstatistik veriler yüzde alma tekniğiyle 
hesaplanarak tablo haline dönüştürülmüştür. Fotoğraflarla görsel zenginlik kazandırılarak yazım aşamasına 
geçilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA SAHASININ YERİ VE BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 

Erzurum şehri, kendi adıyla anılan ovanın güney kenarına kurulmuş, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli 
yerleşmelerinden biridir. Ayrıca bölgeler arasında geçiş sağlaması bir yol kavşağı olma özelliğini de 
göstermektedir (Arınç, 2013: 97). Tarihi İpekyolu’nun geçtiği, doğu ve batı arasındaki ticaret mallarının 
taşındığı yol üzerinde yer alan Erzurum, tarih boyunca önemini korumuştur. Sadece ticaret mallarının değil, 
kültür ve medeniyetinde taşındığı yollar, Erzurum’un sosyal ve iktisadi hayatına da değer katmıştır. Asırlar 
boyunca canlı birer alışveriş merkezi ve üretim mekânı olarak karşımıza çıkan çarşılar, Erzurum’un türkülerine 
de konu olmuştur (Küçükuğurlu, 2018). 

Her gün farklı semtlerde kurulan haftalık pazarlar, kurulduğu günün ismiyle anılmaktadır. Ayrıca bir günde 
iki veya üç pazar, farklı semtlerde halka hizmet vermektedir. Büyüklük ve yoğunlukları farklılık arz eden pazar 
yerlerinden sadece Erzurum şehir merkezinde kurulanlar araştırmada incelenmiştir. 
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Harita 2.Erzurum Şehri Lokasyon Haritası. 

 

Pazartesi Pazarı: Haftanın ilk iş gününde üç ayrı semtte kurulan Yakutiye ilçesi, Şehitler Mahallesi’ndeki 
Pazartesi pazarı iptal edilmiş, bir diğeri de Aşkale İlçesi’nde yer aldığı için araştırma alanının dışında 
kalmaktadır. Sadece Hilalkent semtinde kurulan pazarda anket çalışmaları ve gözlemler yapılmıştır. Hilalkent 
deki pazarda 80-90 civarında tezgâh açılmaktadır. Bu tezgâhlarda; gıda, giyim, manifatura, tuhafiye, kırtasiye 
ve farklı malzemelerin satıldığı hırdavatçıya kadar çok zengin çeşit halka sunulmaktadır. Açık pazar yeri olup, 
pazar esnafı üstünü demir direkler yardımıyla çadır örtüyle kapatmaktadırlar. Bu şekilde, yağmur veya kar 
yağışından korunmaya çalışılmıştır.  

Salı Pazarı: Yunus Emre ve Kavak mahallesi olmak üzere iki ayrı semtde kurulmaktadır. Yunus Emre 
Mahallesi’nde 190-200 tezgâh, Kavak Mahallesi’nde ise 45-50 tezgâh açılmaktadır. Tezgâhların kuruluşu ve 
fiziki yapıları Pazartesi pazarıyla benzerdir. Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan pazar yerinin etki sahasının 
daha geniş olmasında, daha merkezi ve yol üzeri olmasının payı büyüktür. Konuşlandığı alanın merkezi ve 
yoğun nüfuslanmış olması pazarın kalabalık aynı zamanda talep edilen bir mekân olmasını sağlamıştır. 

Çarşamba Pazarı: Aziziye ilçesinde, Dadaşkent pazarı olarak da bilinen pazarda tezgâh açan esnaf sayısı 
yaklaşık 200 civarındadır. Aynı gün Yakutiye ilçesinde Sanayi mahallesinde de pazar kurulmaktadır. Buradaki 
tezgâh sayısı daha az olup 70-80 arasındadır. Erzurum Semt Pazarcılar Esnafı Derneği’nden alınan bilgiye 
göre, Dadaşkent pazarının yerinin değişmesi için talepte bulunulmuştur. Bu talebin sebebi ise, semtin çok 
altında yer alması ve yukarı mahallelere uzak kalması öne sürülmektedir. Nüfus ve yerleşme yoğunluğunun, 
pazarın kurulduğu semtin daha yukarısında olması bu talebin yerinde bir karar olduğunu kanıtlamaktadır. 
Dadaşkent pazarı araştırma sahasının sınırları dışında kalması sebebiyle değerlendirilmeye alınmamıştır. 
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Fotoğraf 5. Çarşamba pazarında sabah saatlerinde tezgâhlarını kurmaya başlayan esnaf bir taraftan da 
gelen müşterilerle ilgilenmektedir. 

 

Perşembe Pazarı: Şükrüpaşa ve Dere mahallelerinde kurulan pazarlarda hemen hemen eşit sayıda tezgâh 
açılmaktadır (70-80). Şükrüpaşa semtinde kurulan pazar yerine butik pazar da denilmektedir. Üstü kapalı, yan 
tarafları açık, pazarcı esnafı için yapılan küçük bir pazar yeridir. Yüzölçümünün küçük olması, tezâahların 
pazar yerinin dışına taşmasına ve yamalı bir görüntü vermesine sebep olmuştur. Dere mahallesindeki pazar 
yeri diğer pazarlar gibi açık ve cadde boyunca uzanmaktadır. 

 

 

Fotoğraf 6. a–b. Şükrüpaşa Semtinde bulunan üst tarafı kapalı olan Perşembe Pazarının çevresine demir 
direklerle çadır çekilmiş ve esnaf eklenti şeklinde tezgahlarını kurmuştur. c–d. Yarı kapalı butik pazar olarak 
nitelenen perşembe pazarında, yerin küçük olması sebebiyle esnafın tezgah sayısı azalmaktadır. 
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Cuma Pazarı: Cuma günü üç ayrı yerde kurulan pazarlardan iki tanesi araştırma sahasının içinde yer 
almaktadır. Bunlardan ilki Kazım Yurdalan Mahallesi, Abdurrahman Gazi yol ayrımında, ikincisi Ömer 
Nasuhi Bilmen Mahallesi, Yenimahalle Caddesi, Kurtderesi sokağında kurulmaktadır. İlk belirtilen Cuma 
pazarı daha büyük olup,150 tezgâh açılmaktadır. Mahalledeki evlerle neredeyse iç içe olan pazarda her çeşit 
ürün satılmaktadır. İkinci pazarda ise yaklaşık 70 tezgâh açılmaktadır.  

 

 

Fotoğraf 7. Yenişehir semtindeki Cumartesi pazarı çevresindeki konutların yıkılması ve tekrar yapımının da 
uzun ara verildiği bir konumda olması sebebiyle hem tezgâh sayısı hem de müşteri potansiyeli düşmüştür. 

 

Cumartesi Pazarı: Haftasonu yine biri diğerine göre daha büyük iki pazar kurulmaktadır. Yenişehir semti 
olarak bilinen, Müftü Solakzade Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaklaşık 170-180 
tezgâhlı pazar ile Rabia Ana Mahallesi, TOKİ çevresinde 10-15 tezgâh açılan semt pazarı bulunmaktadır. 
Yenişehir de kurulan semt pazarının önceki yıllara göre küçüldüğü dikkat çekmektedir. Pazar yakınlarına 
büyük bir alışveriş merkezinin yapılması, yine yakın çevresinde 450 ailenin yaşadığı konutların yıkılması ve 
tekrar inşa edilmesinin uzaması gibi beşeri faktörler pazarcıların müşteri kaybetmesine ve pazarın küçülmesine 
sebep olmuştur.  

Pazar Pazarı: Yenişehir semtinde, Hacı Salih Efendi Mahallesinde ve Mahallebaşı semtinde iki adet pazar 
kurulmaktadır. Yenişehir’de yaklaşık olarak 200-210 tezgâh, Mahallebaşı’nda 300’e yakın tezgâh 
açılmaktadır. İki pazar yerinin hem yoğunluk saatleri hem de satılan ürünleri farklılık göstermektedir. 
Yenişehir’deki pazar, diğer günlerde kurulan pazarlarla benzerlik gösteren ürünler satarken Mahallebaşı’nda 
canlı hayvan ve ikinci el kıyafetler satışa sunulmaktadır. Daha çok erkek müşterisi olan pazarda, sabah saatleri 
daha yoğun, öğleden sonra pazar yeri durgunlaşmaktadır. Tezgâh sayısındaki fazlalık ise semtteki yakın çevre 
esnafının da tezgâh açarak satış yapması ve seyyar satıcıların bulunmasındandır. 
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Fotoğraf 8. Mahallebaşı semt pazarı canlı hayvan satışlarının yapılmasıyla diğer pazarlardan farklılık 
göstermektedir. 

 

BULGULAR 

Araştırma Sahasında Yapılan Anket Formlarının Analizi 

Semt pazarlarını konu alan çalışmanın hedeflerinden biri de pazardan etkilenen kişileri gruplandırarak sorun 
olarak ifade ettiklerini, neden-sonuç ilişkisiyle irdelemektir. Bu gruplandırmada pazar yerine yakın oturan semt 
sakinlerine, müşterilere (tüketiciler) ve pazar esnafına ayrı ayrı sorular hazırlandığı belirtilmişti. Bu soruların 
analizine ilk grup olan pazar yerine yakın oturan semt sakinleriyle başlanmıştır. Pazar yerine yakın oturmaktan 
şikâyetçi olmayan kişiler  %66,67 oranında fazlalık göstermektedir. Bu oranla orantılı bir şekilde ikinci soruda 
da %80,34 üstünlük sağlanmıştır. Yakın olmaktan şikâyetçi olmayan semt sakinleri pazarın günlük hayatlarını 
da olumlu yönde etkilediğini çoğunluk olarak dile getirmiştir. Bunda pazarın konumunu avantaj olarak görmek 
ve bundan faydalanma isteği ön plana çıkmaktadır. Bu olumlu sonuçların yanında memnun olunmayan ve 
şikâyet edilen durum ise trafik yoğunluğu ve çevre kirliliğidir (Tablo 4). 

 

Tablo 9. Semt Sakinlerine Yönelik Memnuniyet İçerikli Anket Sonuçları. 

SORULAR Evet % Hayır % 
Toplam 

(%) 

1)Pazar yerine yakın olmaktan şikâyetçi misiniz? 251 33,33 502 66,67 753 / % 100 

2) Pazar günlük hayatınızı nasıl etkiliyor? 605 80,34 148 19,66 753 / % 100 

3) Ulaşım sıkıntısı yaşanıyor mu? 725 96,28 28 3,72 753 / % 100 

4) Pazarcıların çevreyi kirlettiğini düşünüyor musunuz? 697 92,56 56 7,44 753 / % 100 

 

 

Fotoğraf 9.Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan Salıpazarı, Karayollarına da yakınlığı sebebiyle yoğun bir 
trafiğe maruz kalmaktadır. 
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Semt sakinlerine altı öncül şeklinde sunulan sorunlardan, pazar yerlerine göre dağılımı Tablo 5’de ayrıntılı bir 
şekilde verilmiştir. Bütün pazar yerlerinde “Günlük Ulaşımda Aksama” en önemli sorun olarak ilk sırada yer 
almaktadır. Pazarların işlek cadde, sokaklarda kurulması ve kavşak noktalarına yakın olması bu sorunun 
yaşanma sebeplerindendir. Gürültü kirliliği, çevre kirliliği, acil durumlarda aksaklık, güvenlik önlemlerinin 
yetersiz olması, açık ürünlerin sağlıksız olması gibi öncüllerde semt sakinlerinin önemli sorunları arasındadır. 

 

 

Fotoğraf 10. Mahallebaşı semtinde kurulan Pazar pazarı sonrası çevreye bırakılan çöpler, akşamüzeri 
belediye işçileri tarafından temizlenmektedir. 

 

Tablo 10.Semt Sakinlerine Göre Pazar Yerinin En Önemli Sorunlarının Dağılımı. 

Değişkenler 

 
Pazartesi 

Pazarı 
 

Salı Pazarı 
Çarşamba 

Pazarı 
Perşembe 

Pazarı 
Cuma 
Pazarı 

Cumartesi 
Pazarı 

 
 

Pazar Pazarı 
 
 
 

Frek
ans 

% 
Frek
ans 

% 
Frek
ans 

% 
Frek
ans 

% 
Frek
ans 

% 
Frek
ans 

% 
Frek
ans 

% 

Gürültü 
Kirliliği 

10 
10,4

1 
8 8,16 17 

16,3
4 

4 3,96 26 
26,2

6 
31 

26,2
7 

15 
10,9

5 
Günlük 

Ulaşımda 
Aksama 

41 
42,7

0 
68 

69,3
9 

52 
49,9

9 
47 

46,5
3 

57 
57,5

8 
64 

54,2
3 

90 
65,7

0 

Çevre Kirliliği 19 
19,8

0 
12 

12,2
4 

16 
15,3

9 
20 

19,8
0 

13 
13,1

3 
10 8,48 23 

16,8
0 

Acil Durumda 
Aksaklık 

16 
16,6

7 
9 9,19 2 1,92 15 

14,8
5 

2 2,02 9 7,62 8 5,83 

Güvenlik 
Önlemlerinin 

Yetersiz 
Olması 

6 6,25 1 1,02 9 8,66 3 2,97 - - 2 1,70 1 0,72 

Açık Ürünlerin 
Sağlıksız 
Olması 

4 4,17 - - 8 7,70 12 
11,8

9 
1 1,01 2 1,70 - - 

TOPLAM 96 100 98 100 104 100 101 100 99 100 118 100 137 100 

 

Pazar yerine yakın konumda olmanın hem avantaj hem de dezavantajları mevcuttur. Kişiden kişiye değişen bu 
durumu değerlendirme amacıyla farklı öncüller sunulmuştur. Birden fazla seçeneği işaretleyebilen bütün pazar 
yakınındaki semt sakinleri en avantajlı olarak kolay erişimi işaretlemişlerdir. Bu seçeneği bol çeşit ve ucuz 
alışveriş imkânı takip etmektedir. Her hafta gitme imkânı ve fiyat takibi yapabilme ise diğer avantajlar 
arasındadır. Erişim kolay olunca gitmek ve takip etmek kolaylaştığı için her durumdan haberdar olunacak ve 
daha uygun alışveriş yapılacaktır. Ulaşımın ticaretle bağlantısı minimum ölçekte bile görülmektedir. Çok az 
kişi ise hiçbir avantajının olmadığını belirtmiştir (Tablo 5).  
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Tablo 11. Semt Sakinlerine Göre Pazar Yerine Yakın Olma Avantajları. 

 
Değişkenler 

 
Pazartesi 

Pazarı 
 

Salı Pazarı 
Çarşamba 

Pazarı 
Perşembe 

Pazarı 
Cuma Pazarı 

Cumartesi 
Pazarı 

 
 

Pazar Pazarı 
 
 
 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Kolay Erişim 83 
32,4

2 
92 

40,3
5 

74 
34,2

5 
86 

38,0
5 

84 
42,2

1 
103 

30,7
5 

128 
36,0

5 
Her Hafta 

Gitme 
İmkânı 

39 
15,2

3 
23 

10,0
8 

27 
12,5

0 
20 8,85 19 9,54 63 

18,8
0 

74 
20,8

4 

Fiyat Takibi 54 
21,1

0 
43 

18,8
5 

51 
23,6

1 
35 

15,4
9 

32 
16,0

8 
72 

21,5
0 

39 
10,9

9 
Bol Çeşit ve 

Ucuz 
Alışveriş 

75 
29,3

0 
68 

29,8
4 

60 
27,7

9 
82 

36,2
8 

57 
28,6

5 
92 

27,4
6 

105 
29,5

8 

Yoktur 5 1,95 2 0,88 4 1,85 3 1,33 7 3,52 5 1,49 9 2,54 
TOPLAM 256 100 228 100 216 100 226 100 199 100 335 100 355 100 

 

Yakın olmanın avantajlarının yanında dezavantajları da ulaşımla alakalıdır. Trafiğin bu alanlarda yoğun 
olması, en büyük dezavantaj olarak görülmektedir. Aynı şekilde park sorunu ikinci sırada yer almaktadır. 
Çevre kirliliği, gürültü ve bazı yerlerde toplu ulaşım güzergâhlarının değişimi yine dezavantajlar arasındadır. 
Hiçbir dezavantajı olmadığını belirten kişi sayısı çok azdır (Tablo 7).  

 

Tablo 12. Semt Sakinlerine Göre Pazar Yerine Yakın Olma Dezavantajları. 

 
Değişkenler 

 
Pazartesi 

Pazarı 
 

Salı Pazarı 
Çarşamba 

Pazarı 
Perşembe 

Pazarı 
Cuma 
Pazarı 

Cumartesi 
Pazarı 

 
 

Pazar Pazarı 
 
 
 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
 

Park Sorunu 
82 32,8 79 31,23 68 29,83 43 21,82 62 26,60 105 36,08 129 34,30 

 
Gürültü 

 12 4,8 9 3,55 11 4,83 37 18,79 53 22,75 38 13,05 7 1,86 

Trafik 
Yoğunluğu 

91 36,4 96 37,96 100 43,86 89 45,18 82 35,20 112 38,49 135 35,92 

Çevre Kirliliği 53 21,2 62 24,50 45 19,73 26 13,20 33 14,17 31 10,67 97 25,80 
Otobüs 

Güzergâhlarının 
Değişmesi 

9 3,6 5 1,97 - - - - 3 1,28 - - 6 1,59 

         Yoktur 3 1,2 2 0,79 4 1,75 2 1,01 - - 5 1,71 2 0,53 
TOPLAM 250 100 253 100 228 100 197 100 233 100 291 100 376 100 

 

Anketin bir diğer muhatabı olan pazarı tercih eden müşterilerdir. Pazar pazarı (Mahallebaşı Semt Pazarı) hariç, 
diğer bütün pazarlarda kadın müşteriler sayı bakımından üstündür. Mahallebaşı semtindeki pazarda daha çok 
erkek müşterileri çeken ürünler mevcuttur. Bu sebeple erkek müşteri yoğunluğu dikkat çekmektedir. 
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Tablo 13. Pazar Yerlerine Göre Tüketicilerin Pazarı Tercih Etme Sebepleri. 

 
Değişkenler 

 
Pazartesi 

Pazarı 
 

Salı Pazarı 
Çarşamba 

Pazarı 
Perşembe 

Pazarı 
Cuma 
Pazarı 

Cumartesi 
Pazarı 

 
 

Pazar Pazarı 
 
 
 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Ucuz Olması 27 35,53 23 23 18 17,48 25 26.60 21 19,27 32 24,81 41 28,48 
Evime yakın 

olması 
18 23,69 26 26 39 37,87 28 29,79 43 39,45 35 27,14 34 23,62 

Çeşidin Bol 
Olması 

25 32,89 34 34 27 26,21 30 31,91 25 22,94 30 23,25 39 27,08 

Ürünlerin 
Tazeliği 

2 2,63 8 8 14 13.59 7 7,45 11 10,09 28 21,70 22 15,27 

Pazarlık 
yapma imkanı 

olması 
4 5,26 9 9 5 4,85 4 4,25 9 8,25 4 3,10 8 5,55 

TOPLAM 76 100 100 100 103 100 94 100 109 100 129 100 144 100 

 

Semt pazarlarını tercih eden tüketicilere, ankette beş sebep sunularak pazar yerlerine göre tercih nedenleri 
öğrenilmiştir. Üç sebep (ucuz olması, evime yakın olması ve çeşidin bol olması) daha çok işaretlenmiştir. 
Elbette tercihler birden fazla nedene dayanabilir, hatta her hafta farklı bir sebepten dolayı da pazar tercih 
edilebilir. Buradaki çalışma genel olarak hangi pazarda hangi sebebin öne çıktığıdır. Pazartesi ve Pazar 
pazarında ucuz olması, Salı ve Perşembe pazarında çeşidin bol olması, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi 
pazarında evime yakın olması en popüler cevaplardır (Tablo 8).  

 

Tablo 14. Pazar Yerlerine Göre Tüketicilerin Pazardan En Çok Tercih Ettikleri Ürünler. 

 
Değişkenler 

 
Pazartesi 

Pazarı 
 

Salı Pazarı 
Çarşamba 

Pazarı 
Perşembe 

Pazarı 
Cuma Pazarı 

Cumartesi 
Pazarı 

 
 

Pazar Pazarı 
 
 
 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

 
Gıda 

 
61 80,27 76 76 73 70,88 82 87,23 89 81,66 86 66,67 93 64,59 

 
Giyim 

 
12 15,79 22 22 25 24,27 9 9,57 17 15,60 32 24,81 39 27,09 

 
Mutfak 
Eşyası 

2 2,63 - - 1 0,97 - - 1 0,91 3 2,32 7 4,86 

Elektrik 
Eşyası 

- - - - 2 1,94 - - - - 4 3,10 2 1,38 

Sadece 
fiyatlara 
bakarım. 

1 1,31 2 2 2 1,94 3 3,20 2 1,83 4 3,10 3 2,08 

Toplam 76 100 100 100 103 100 94 100 109 100 129 100 144 100 

 

Tüketicilerin pazarlardan en çok aldıkları ürünleri kategorisine göre ayırarak değerlendirildiğinde, gıda 
alışverişi açık ara bütün pazar yerlerinde tercihler arasında ilk sırada yer almaktadır. Gıda alışverişinden sonra 
ikinci sırada giyim tercihi bulunmaktadır. Bütün pazar yerlerinde sadece fiyat bakmaya gelen müşteri profili 
az veya çok bulunmaktadır. Ancak ankette bu oranın çok düşük olması, müşterilerin cevapları doğrultusunda 
olduğu için gerçeği daha az oranda yansıtmaktadır. 
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Tablo 15. Tüketicilere Yönelik Memnuniyet İçerikli Anket Sonuçları. 

SORULAR Evet % Hayır % Toplam 
    (%) 

1)Pazar yeri ihtiyaçlarınızı karşılamada yeterli oluyor mu? 
 

529 70,06 226 29,94 755/ % 100 

2)Pazar yerindeki esnaflarda açık hesabınız var mı? 103 13,64 652 86,36 755 / % 100 

3)Pazar esnafı çevrenin temizliğine özen gösteriyor mu? 
 

227 30,06 528 69,94 755 / % 100 

4)Pazar yerinde kavga veya tartışmalara rastladınız mı? 213 28,21 542 71,79 755 / % 100 

 

Tablo 10’da ise müşterilerin memnuniyet oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Çok az müşterinin (%13,64) açık 
hesabı bulunan pazarlarda, ihtiyaçlarını karşılamada ise büyük çoğunluk (% 70 ) pazarları yeterli bulmaktadır. 
Ayrıca çevre temizliğine özen göstermeyen pazar esnafının bu davranışı müşteriler tarafından da dikkat 
çekmektedir. Elbette konu çevre olunca müşteri veya esnaf, herkesin temizliğe özen göstermesi gerekmektedir. 
Pazarlarda kavga veya tartışmaya rastlamayanların oranı (%71,79), rastlayanların (%28,21) oranından 
yüksektir. Bu da pazar yerlerinde çok fazla kavga ve tartışmaların yaşanmadığını göstermektedir.  

 

Tablo 16. Tüketicilere Yöneltilen Diğer Sorular. 

Pazar yerine nasıl 
ulaşım sağlıyorsunuz? 
 
 

Pazar yerine hangi 
saat aralığında 
gelirsiniz? 

Pazara gelme 
sıklığınız nedir? 

Pazar alışverişi için 
aylık ne kadar 
ayırıyorsunuz? 

Pazara kiminle gelirsiniz? 

Özel Araç 
 

135 
 

Sabah 126 Her hafta 104 100-200 682 Tek Başıma 119 

Otobüs 
/Minübüs 
/Taksi 
 

78 
 

Öğlen 486 İki 
Haftada 
Bir 

145 300-400 67 Eşimle 314 

Yürüme 
 

542 
 

Akşam 143 Düzensiz 
Biçimde 

506 500+ 6 Komşularımla 322 

Toplam 
 

755 Toplam 
 

755 Toplam 
 

755 Toplam 
 

755 Toplam 
 

755 

Pazar yerine daha çok öğlen saatlerinde,  komşu grubuyla, yürüyerek gelen tüketiciler az bir bütçe ayırarak 
(ayda yaklaşık 100-200 TL) alışveriş yapmaktadır. Çoğu müşteri pazara gelme sıklık oranını düzensiz şekilde 
cevaplamıştır. Her hafta yada iki haftada bir gelenlerden çoğu ise akşam pazarını tercih ettiklerini beyan 
etmişlerdir. Hem fiyat takibi yapıyor olmak hem de ev ekonomisine katkı sağlamak amaçları arasında yer 
alıyor.  

 

Tablo 17. Esnafın Tezgâh Açtığı Pazar Yerleri. 

Pazarlar Frekans Yüzde (%) 

Pazartesi Pazarı 164 14,3 

Salı Pazarı 154 13,4 

Çarşamba Pazarı 163 14,2 

Perşembe Pazarı 160 14 

Cuma Pazarı 168 14,7 

Cumartesi Pazarı 165 14,4 

Pazar Pazarı 172 15 

Toplam 1146 100 
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Araştırma sahasındaki esnafın büyük çoğunluğu her gün farklı semtlerde kurulan pazar yerlerinde tezgâh 
açmaktadırlar. Tablo 12’de pazarcıların anket sorusuna vermiş olduğu cevaplara göre en fazla tercih edilen 
Pazar pazarıdır. Pazar günü iki farklı mekanda kurulan, hem esnafın hem de tüketicilerin en çok ilgi 
gösterdikleri semt pazarlarıdır.   

 

Tablo 18. Üretici Olmayan Esnafın Mallarını Satın Aldığı İller. 

İller Frekans Yüzde (%) 

Bursa 35 10,9 

Denizli 13 4 

Erzurum 118 36,9 

Gaziantep 21 6,6 

İstanbul 88 27,5 

İzmir 33 10,3 

Kayseri 12 3,8 

Toplam 320 100 

 

Erzurum şehrinde kurulan semt pazarlarındaki esnafın hiçbiri sattığı ürünün üreticisi değildir. Esnafın 
mallarını satın aldığı illerde Erzurum ilk sırada yer almaktadır. Sebze ve meyve satan esnaf, malları Erzurum 
Sebze ve Meyve Hal’inden temin etmektedir. Toptancılardan da alınan ürünler mevcuttur. Ayrıca Erzurum’un 
ilk sırada yer almasında mesafe-ticaret ilişkisinin olumlu etkileşimi görülmektedir. İstanbul ve Bursa illeri ilk 
üç şehir içinde yer almaktadır. Özellikle tekstil ürünleri Erzurum ili dışından temin edilmektedir. 

 

Tablo 19. Pazar Esnafının Günlük Ortalama Kazanç Listesi. 

TL Frekans % 
500 59 75,65 

600-700 2 2,56 
800-900 2 2,56 
1000+ 15 19,23 

Toplam 78 100 

 

Esnafa yöneltilen bir diğer soru ise; günlük ortalama ne kadar kazandıklarıdır. Bu soruya 145 kişiden 78 kişi 
cevap vermiştir. Bu rakamlardan masraflar ve kâr payı ayırt edilmeden verilen cevaplar olduğuna dikkat 
çekmek gerekir. 67 kişi ise cevap vermekten kaçınmıştır. Geçimini tamamen pazarcılıktan sağlayanların oranı 
yaklaşık % 87, hem dükkân sahibi hem de pazarcılık yapan esnafın oranı ise % 13’dür. Babadan oğula geçen 
meslek grubu olarak da nitelendirilebilen pazarcılıkta, tezgâhların çoğunluğu bireylere ait olup çok azı kira 
veya ortak şeklindedir. İşini severek yaptığını söyleyen esnafın (% 52,41), müşteri çekme potansiyeli ve 
memnuniyeti de doğru orantılıdır. İşini mecburiyet veya ek iş olarak yaptığı için sevmeyenlerin oranı da ( % 
47,59) yüksektir. Esnafın büyük çoğunluğu, yeme-içme ihtiyaçlarını yakın çevredeki lokantalardan 
karşılamaktadır (% 71,03). Geri kalan kısmı ise evden getirdiği yiyeceklerle günü geçirmektedir. Pazar 
yerlerinde esnaflar kişisel ihtiyaçları için cami ve kahvehaneleri kullanmaktadır.  
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Tablo 20. Pazar Esnafına Yöneltilen Diğer Anket Soruları. 

İşinizi severek mi 
yapıyorsunuz? 

Sattığınız 
ürünlerin 
üreticisi 
misiniz? 

 

Geçiminizi 
tamamen 
pazarcılık 
işinden mi 

sağlıyorsunuz? 

Başka dükkan 
veya gelir 

kaynağınız var 
mı? 

Tezgâhınız size mi 
ait yoksa aile 

bireylerinizle ortak 
mı? 

Gün içinde yeme-içme 
ihtiyaçlarınızı nereden 

karşılıyorsunuz? 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Var Yok Kendimin Ortak Lokanta Ev 

76 69 - 145 126 19 19 126 126 19 103 42 

% % % % % % % % % % % % 

52,41 47,59 - 100 86,89 13,11 13,11 86,89 86,89 13,11 71,03 28,97 

Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam 
145 145 145 145 145 145 

 

 

Fotoğraf 11. Birden fazla çeşitlilikteki ürünlerin aynı ortamda bulunmasına olanak sağlayan açık hava 
ticaret merkezi olarak nitelendirilen pazar yerlerinde, yıkanması mümkün olmayan ve/veya açık satılan 
ürünlerin denetiminin yapılması halk sağlığı açısından çok önemlidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dükkân satın almaya veya kiralamaya gücü yetmeyen kişilerin daha az sermaye ile iş kurma adına, faaliyet 
gösterdikleri alanlar olarak haftalık pazar yerleri ortaya çıkmaktadır. Her gün farklı semtlerde kurulan haftalık 
pazarların, Erzurum şehri özelinin incelendiği araştırmada, katılımcılar; statik kullanıcılar (dükkân sahipleri, 
esnaf, satıcılar, semt sakinleri) ve mobil kullanıcılar (ziyaretçiler ve alışveriş yapanlar) şeklinde tasnif 
edilmiştir. Özelde üç ayrı gruba (pazar esnafına, pazarı tercih eden tüketicilere ve pazar yerine yakın oturan 
semt sakinlerine) anket uygulanarak şu sonuçlara ulaşılmıştır.                                                                        

Semt sakinlerinin büyük çoğunluğu pazar yerine yakın oturmaktan memnun ve bu yakınlıktan olumlu 
etkilendiklerini dile getirmişlerdir. Yakın olmanın itici unsurları arasında ise; trafik yoğunluğu ve çevrenin 
kirletilmesi ön planda yer almaktadır. Pazar yerine yakın konumda olmanın hem avantaj hem de dezavantajları 
mevcuttur. Kolay erişim avantajıyla pazara gitmek ve takip etmek kolaylaştığı için her durumdan haberdar 
olunacak ve daha uygun alışveriş yapılma imkânı doğacaktır. Yoğun trafik ve park yeri bulamama sıkıntısı 
pazar yerlerinin en önemli dezavantajlarındandır. Bu sebep bile pazar yerlerinin cadde ve sokak aralarından 
çıkarılıp planlanmış farklı bir konuma yerleştirilmelerini gerektirmektedir. 

Pazar yerlerinde müşteri profilini daha çok düşük ve orta gelirli aileler oluştururken, genel olarak kadın müşteri 
sayısı daha üstün durumdadır. Kadınlar, pazarda stres atmak veya sadece gezerek fiyatlar hakkında bilgi 
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edinme değil aynı zamanda en ekonomik ürünlere ulaşma çabası içerisindedirler. Mahallebaşı semtinde 
kurulan Pazar pazarında ise tam aksine erkek müşteri sayısı daha fazladır. Bu pazar yerini diğerlerinden ayıran 
belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Sabah çok erken saatlerde kurulan ve öğlene kadar en yoğun müşterisi 
olan, öğleden sonra ise hem müşterisi hem de pazarcı sayısında azalmalar görülmektedir. Kümes hayvanlarının 
ve ikinci el hazır giyim eşyalarının da satışa sunulması gibi faktörler, erkek müşteri yoğunluğunu arttırmıştır. 
Her pazar yerinin, tercih sebebi farklılık gösterse de ortak üç sebep belirlenmiştir. Ucuz olması, meskene 
yakınlık ve çeşidin bol olması en öne çıkan cevaplardır. Müşterilerin tercihleri arasında gıda alışverişi ilk 
sırada, daha sonra ise tekstil ürünleri gelmektedir. Pazarlardaki çeşitlilik ve hepsine aynı zaman diliminde 
ulaşılabilmesi tüketicilerin tercihlerini olumlu yönde etkilemektedir. 

Çalışma sahasındaki iklim koşullarının zorlu şartlarına rağmen pazar esnafı kendini açık hava ticaret merkezi 
olarak adlandırıyor. Kapalı pazaryeri fikrine uzak olmalarının altında birçok ticari kaygı yatmaktadır. Kapalı 
olarak belediyelerin şehir merkezinden uzakta yer vermeleri, tezgâh başına alınan kiranın artması ve böylece 
tezgâh sayısında azalma olması gibi sebepler, pazarcıların zorlu şartlara rağmen açık pazaryerini tercih 
etmelerine sebep olan faktörlerdendir. 

Erzurum şehri, semt pazarlarının genel durumuna bakıldığında modern yöntemlerden uzak, daha çok kendi 
haline bırakılmış, sorunları kendi içinde büyüyen periyodik zamanlı mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Semt pazarlarının sürdürülebilir olabilmesi adına öncelikle rehabilite olmaları gerekmektedir. Öncelikle pazar 
yerleri cadde ve sokak aralarından ziyade uygun yerlerde yeniden inşa edilmelidirler. Fakat esnafın da ön 
yargılı olduğu şekilde yeni yerler şehrin dışında değil, birbirine yakın mahallelerin merkezi konumunda 
planlamaları yapılmalıdır. Şükrüpaşa semtinde kurulan Perşembe pazarı yarı kapalı şekliyle diğerlerinden 
farlılık arz etmektedir. Şehirde tek ve küçük örneği olan bu pazar, birden fazla mahalleye yürüme mesafesinde, 
diğer zamanlarda da bir toplanma merkezi olarak da yarı kapalı şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; Kurban 
Bayramlarında geçici kesim yeri olarak yakın çevresine hizmet vermektedir.  

Pazaryerleri,  hem pazarcılar hem de müşteriler için tuvalet, temiz su, ibadet yeri, lokanta ve benzeri hizmetler 
açısından donanımlı olmaları gerekmektedir. Satılan ürünlerin hijyen koşullarına uygun şekilde sergilenmesi 
ve denetlenmesi de tüketicilerin sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Bu ve benzer küçük detaylar bile 
pazaryerlerini güzelleştirme adına büyük adımlar sayılacaktır.  
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ÖZET 

Uzundere İlçesi, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde yer alır. İlçe yönetim 
bölgesini kapsayan çalışma sahası, Erzurum ili sınırları içerisinde kalmaktadır. Toplam 505 km2 yüzölçümüne 
sahip Uzundere, alan bakımından Erzurum İli yönetim bölgesi içerisinde, %2.0’lık oranıyla en küçük ilçeyi 
oluşturur. Önemli bir bölümü Tortum Çayı Havzası içerisinde kalan araştırma sahasında, sık akarsu ağı ve 
etkin aşındırmaya bağlı olarak eğim ve yükselti koşulları kısa mesafelerde hızlı değişimler gösterir. Bu durum 
havza genelinde yerleşmeye uygun alanları ve vadiler dışındaki alternatif ulaşım güzergâhlarını 
sınırlandırmıştır. Daha ılıman iklim koşullarına sahip olsa da havza genelinde vadi tabanlarına sıkışan 
yerleşmelerin nüfusu fazla gelişememiş ve tarımsal faaliyetler ise sınırlı kalmıştır. Bu araştırmada, Uzundere 
İlçesi’nde yer alan taşınmaz kültür varlıklarının konuma bağlı mekânsal özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın 
temel amaçlarından biri, inşa edildikleri döneme ve kullanım amaçlarına göre yapıların konum seçim 
kriterlerini belirlemektir. Bir başka amaç ise, kültür varlıklarının sürdürülebilir kullanımını etkileyebilen doğal 
ve beşeri çevreden kaynaklanan riskleri belirlemektir. Bu çalışma Atatürk Üniversitesi ile Uzundere 
Belediyesi’nin 15.01.2018 tarihli protokolüne dayanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle 
“Uzundere İlçesi Kültür Varlıkları Araştırması” adı altında tamamlanan proje kapsamında hazırlanmıştır. 
Araştırmada Uzundere sınırları dâhilindeki kaleler ve gözetleme kuleleri, camiler, kiliseler ve şapeller, şehitlik 
ve ziyaretgâhlar, köprüler, han ve değirmenler ile tescilli konutlardan oluşan toplam 44 yapı incelenmiştir. 
Yapıları mevcut konum bilgileri alan çalışmaları ile toplanmış, bu bilgiler krokilere dayalı olarak sayısal altlık 
harita üzerine aktarılmıştır. Proje ekibindeki arkeolog ve sanat tarihçiler tarafından her bir yapı için belirlenmiş 
öznitelik verileri, oluşturulan veri tabanına girilmiş ve sayısal harita objeleriyle ilişkilendirilmiştir. Altlık 
haritaya topografya, jeoloji ve aktif fay, jeomorfoloji, heyelan duyarlılık, eğim, bakı, sıcaklık-yağış dağılış, 
hidroğrafya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme dağılım, arazi kullanımı ve arazi kabiliyet sınıfları ile 
ulaşımdan oluşan harita katmanları eklenmiştir. Böylece araştırma sahasındaki kültür varlıklarının mevcut 
konumlarındaki mekânsal özellikler detaylı olarak elde edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda koruma altındaki 
kültürel mirası gösteren tematik haritaların dışında, risk haritaları, turistik rotalar, düzenleme gerektiren ulaşım 
yolları gibi çok çeşitli analiz haritaları hazırlanmıştır. Sonuç olarak coğrafi bakış açısı ve ileri çalışma 
teknikleri, sürdürebilir kullanım temelinde kültürel mirasın korunabilmesine önemli katkılar sağlabilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Uzundere, kültür varlıkları, kültürel miras, sürdürülebilir kullanım. 

 

ABSTRACT 

Uzundere Province, the subject of the research field, is located in Eastern Black Sea section of Black Sea 
Region. The research area including the administrative field of Uzundere Province is within the borders of 
Erzurum. Uzundere, with a total area of 505 km2, constitutes the smallest district with a rate of 2.0% within 
the Erzurum Province administrative region in terms of area. In the research area, a significant part of which 
is within the Tortum Stream Basin, slope and elevation conditions show rapid changes in short distances due 
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to the dense stream network and effective erosion. This situation has limited the areas suitable for settlement 
throughout the basin and alternative transportation routes outside the valleys. Although it has milder climatic 
conditions, the population of the settlements that are stuck in the valley floors throughout the basin could not 
develop much and agricultural activities were limited. In this research, spatial characteristics of immovable 
cultural properties in Uzundere District, depending on location, were examined. One of the main purposes of 
the research is to determine the location selection criteria of the buildings according to the period they were 
built and their intended use. Another aim is to identify the risks arising from the natural and human 
environment that may affect the sustainable use of cultural assets. This study was prepared within the scope of 
the project, which was completed under the name of "Uzundere District Cultural Heritage Research", with the 
permission of the Ministry of Culture and Tourism, based on the protocol of Atatürk University and Uzundere 
Municipality dated 15.01.2018. In the research, a total of 44 buildings including castles and watchtowers, 
mosques, churches and chapels, martyrdom and pilgrimage sites, bridges, inns and mills and registered 
residences within the borders of Uzundere were examined. The current location information of the buildings 
was collected by field studies, and this information was transferred to the digital base map based on the 
sketches. The attribute data determined for each structure by the archaeologists and art historians in the project 
team were entered into the database created and associated with the digital map objects. Map layers consisting 
of topography, geology and active fault, geomorphology, landslide susceptibility, slope, aspect, temperature-
precipitation distribution, hydrography, soil, vegetation, population and settlement distribution, land use and 
land capability classes and transportation have been added to the base map. Thus, the spatial characteristics of 
the cultural properties in the research area in their current locations were obtained in detail. As a result of these 
studies, in addition to the thematic maps showing the protected cultural heritage, a wide variety of analysis 
maps such as risk maps, touristic routes, and transportation routes that require regulation have been prepared. 
As a result, geographical perspective and advanced working techniques can make important contributions to 
the preservation of cultural heritage on the basis of sustainable use. 

Keywords: Uzundere, cultural assets, cultural heritage, sustainable use. 

 

GİRİŞ 

Kültür varlıkları kavramı, 1983’de yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’na göre “değişik uygarlıkların sanat anlayışı, bilim ve teknik düzeyi, sosyal yaşamı hakkında somut 
veriler sağlayan ve korunmalarında kamu yararı görülen eşya ve yapıtları kapsamaktadır” (Mevzuat Bilgi 
Sisitemi, 1983). Bu kanunda bazı değişiklikleri içeren 5226 sayılı kanun 2004 yılında yasalaşmıştır. 
Yürürlükteki yasanın 1/1 bendinde, kültür valıkları için tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve 
güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve 
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz 
varlıklardır tanımı yapılmıştır  (Resmi Gazete, 2004).  Tanımda geçen taşınmaz kültürel varlıkları tarih öncesi 
ve tarihi devirlere ait geçmişe ışık tutan, tarihi belgeleyen, ortak değerleri yansıtan, oldukları yerde korunmaları 
gereken varlıkları ifade etmektedir (Atılgan, 2016:250-252). Dolayısıyla halen geçerli formlarıyla var olan 
geleneksel yapılar, kentsel ya da kırsal yerleşik alanlarda bulunan tarihi bölgeler ve geçmiş kültürlerin etnolojik 
yapıları dâhil olmak üzere, arkeolojik ve tarihi veya bilimsel yapılar gibi dinsel ve din dışı taşınmazlar ile 
arkeolojik ya da tarihi ören yerlerinde veya başka bir yerde bulunan taşınmaz kültür varlıkları içinde yer alan 
veya bu varlıklardan çıkarılmış taşınmaz kültür varlıkları ile yeraltında bulunan taşınmazların tamamı bu 
grupta değerlendirilir. Taşınmaz Kültür varlıkları terimi sadece tanımlanmış, listelenmiş mimari arkeolojik ve 
tarihi ören yerleri ve yapıları için değil aynı zamanda geçmişe ait listelenmemiş ve sınıflandırılmamış kalıntılar 
ile yakın zamana ait sanatsal veya tarihi önem taşıyan ören yerleri ve yapıları için de geçerlidir (Aladağ, 
2010:10) Bu çalışma kapsamında Erzurum İli’ne bağlı Uzundere İlçesi’ndeki tescilli ve henüz tescili 
yapılmamış taşınmaz kültürel miras coğrafi bakış açısıyla incelenmiştir.   

Araştırmaya konu olan Uzundere ilçesi, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü sınırları içerisinde 
yer alır. Uzundere ilçesi yönetim bölgesini kapsayan çalışma sahası, Erzurum ili sınırları içerisinde 
kalmaktadır. İlçeyi güney-güneybatıdan Tortum (Erzurum), doğu-güneydoğudan Oltu (Erzurum), kuzey-
kuzeydoğu-kuzeybatıdan Yusufeli (Artvin) ilçeleri çevreler (Harita 1).  
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Harita 1. Uzundere İlçesi’nin Lokasyon Haritası 

 

Toplam 505 km2 yüzölçümüne sahip Uzundere, alan bakımından Erzurum İli yönetim bölgesi (25.005 km2) 
içerisinde, %2.0’lık oranıyla en küçük ilçeyi oluşturur. İlçenin yönetim merkezini oluşturan Uzundere 
Kasabası, güneybatısındaki Erzurum İl Merkezi’ne 98.5 km, kuzeydoğusundaki Artvin İl Merkezi’ne 90.2 km 
gerçek uzaklıktadır.  

Cumhuriyet öncesinde Tortum Sancağına bağlı bir nahiye merkezi olan Uzundere (Azort), 1924 yılında bucak 
merkezi olarak Tortum ilçesine bağlanmış ve 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Uzundere İlçesi 
yönetim bölgesinde Uzundere Kasabası dışında toplam 10 mahalle yerleşmesi mevcuttur. 2021 yılı itibarıyla 
toplam 7800 olan Uzundere ilçe nüfusunun 4883’ü Altıçanak (156), Balık (632), Cevizli (519), Çağlayan (329), 
Çamlıyamaç (432), Dikyar (551), Gölbaşı (349), Kirazlı (616), Sapaca (271) ve Ulubağ (1028) mahallerinde; 
2917’si ise merkez İlçeyi oluşturan 8 mahallede (Merkez, Çaybaşı, Cömertler, Muratefendi, Seyitefendi, 
Uzundere, Yayla, Erikli) yaşamaktaydı. 

Alp-Himalaya dağlık kuşağında bulunan araştırma sahası, Pre-Alpin ve Alpin dönemdeki tektonik hareketlerin 
sonucunda kıvrılarak yükselmiş, direnç gösteren kesimlerde ise kırılmalar ve bindirmeler meydana gelmiştir. 
Ortaya çıkan bu yeni morfolojik yapı, Neojen ve Kuvaterner’deki epirojenik hareketler ile yeniden yükselmeye 
maruz kalmıştır. Sahanın drenajını sağlayan Tortum Çayı ve talileri, taban seviyesindeki değişimlere ayak 
uydurmak için yataklarını hızla işlemişler ve günümüzdeki arızalı topografik görünüm ortaya çıkmıştır 
(Atalay, 1979-1980: 53; Atalay, 1982: 17, Kopar ve Çakır, 2013:53). 
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Fotoğraf 1. Tortum Çayı Vadisi.  

 

Araştırma sahasını kuzeyde Kemerli Dağ (2770 m), doğuda Akdağ (3047 m), batıda Karadağ (3040 m), 
güneyde 2500-2700 rakımlı tepelik alanlar ve güneybatıda Mitindağı (2301 m) ile Kortun Dağı’na (2384 m) 
ait uzantılarla sınırlandırır. Tortum Çayı hidrografik havzası içerisinde kalan araştırma sahasında, dağlık ve 
tepelik alanlar, kabaca Tortum Çayı’nın güneybatı-kuzeydoğu yönlü uzanışına paralel olarak sıralanmıştır. 
Araştırma sahasında morfolojik yapısının biçimlenmesinde orojenik ve tektonik hareketler başta olmak üzere, 
volkanik ve flüviyal süreçler etkin rol oynamıştır (Kopar ve Sevindi, 2013:59-60). 

Uzundere Meteoroloji İstasyonu verilerine göre yıllık sıcaklık ortalaması 10.2oC’dir. Ortalama sıcaklığın aylık 
değişimi incelendiğinde, Uzundere’de en düşük ortalama -2.8oC ile Ocak’ta, en yüksek ortalama ise 22.1oC ile 
Temmuz ayında belirlenmektedir. Araştırma sahasında sıcaklık değerlerinin 0oC’nin altına düştüğü gün sayısı 
98.7 gündür. Yıllık ortalama toplam 307.7 mm yağışın kaydedildiği sahada en fazla yağış Haziran ayında, en 
düşük yağış ise Eylül ayında kayıt edilmektedir.  

Araştırma sahasındaki ana akarsu şebekesini oluşturan Tortum Çayı, Karadeniz Hidroğrafik Havzası içerisinde 
yer alır. Tortum Çayı’nın akımı değerleri Şubat ayında (10.5 m3/sn) en düşük seviyesine inerken, en yüksek 
debi Mayıs (71.8 m3/sn) ayında tespi edilmektedir. Mevcut akım değişimleri yağmurlu-Karlı Karmaşık 
Rejim’e işaret etmektedir. Sahada zonal topraklar grubunda yer alan Kahverengi, Kahverengi Orman ve 
Kestanerengi topraklar gelişme imkânı bulmuştur. Uzundere ve çevresinde eğimin nispeten fazla olması ve 
doğal bitki örtüsünün önemli ölçüde tahrip edilmesinden dolayı şiddetli bir toprak aşınımı söz konusudur. 
Nitekim sahanın önemli bir kısmında, özellikle bitki örtüsünden yoksun eğimli yamaçlar boyunca anakayanın 
tüm özelliklerini yansıtan sığ topraklar gelişme göstermiştir. Azonal topraklar grubu içinde yer alan bu tür 
topraklarda, erozyon ve birikim süreçleri horizonlaşmaya imkân vermez. Araştırma sahasında azonal topraklar 
grubu içinde yer alan Alüviyal, Kolluviyal ve Hidromorfik Alüviyal topraklar yayılış gösterir.  

Uzundere ve çevresindeki doğal bitki örtüsünün bugünkü görünümünü kazanmasında, beşerî müdahalelerin 
de önemli etkisi vardır. Sahada özellikle ormanlar tarla açma, yakacak sağlamak ve konut yapı malzemesi elde 
etmek amacıyla oldukça uzun bir süredir işletilmektedir. Bunun sonucunda ormanın özellikle alt sınırı 
yükselmiş, ormandan arta kalan alanlar sekonder türler ve step türleri tarafından işgal edilmiştir. Hayvancılık 
ekonomisi açısından oldukça önemli olan mera alanları ise erken ve aşırı otlatma nedeniyle verimlerini büyük 
ölçüde kaybetmiştir. Araştırma sahasında step, orman ve subalpin-alpin vejetasyondan oluşan 3 bitki kuşağı 
ayrılabilir. Bunlardan step kuşağı, çoğu yerde birbiriyle iç içe bulunan doğal step ve antropojen steplerden 
oluşmakta olup, 1700-1750 m yükseltilere kadar çıkabilmektedir. Genelde sarıçamlarla temsil edilen orman 
formasyonu 1750-2250 m’ler arasında izlenmektedir. Sahanın 2000-3000 m’den yüksek kesimlerinde ise 
Subalpin-Alpin Çayır vejetasyonu gelişme imkânı bulmuştur. 
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AMAÇ ve YÖNTEM 

Tortum Çayı Havzası içerisinde kalan araştırma sahasında, sık akarsu drenajı ve etkin aşındırmaya bağlı olarak 
eğim ve yükselti koşulları kısa mesafelerde hızlı değişimler gösterir. Bu durum havza genelinde yerleşmeye 
uygun alanları ve vadiler dışındaki alternatif ulaşım güzergâhlarını sınırlandırmıştır. Düşük yükselti değerleri 
nedeniyle vadiler, ılıman iklim koşullarına sahip olmaları bakımından da yerleşim yeri seçiminde öncelikli 
olarak tercih edilmiştir. Relief, iklim, su temini, ulaşım güzergâhlarına yakınlık gibi nedenlerden dolayı saha 
genelinde yerleşmelerin vadileri takiben sıralandığı dikkati çeker. Bu nedenle tarih boyunca geçitler üzerindeki 
stratejik konumu nedeniyle siyasal ve sosyal bir merkez olan Erzurum’un aksine Uzundere’yi içine alan 
Tortum Çayı Vadisi, ulaşımı zor ve daha kapalı bir yerleşim alanı olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte söz 
konusu vadi, Erzurum’u Artvin’e ve Gürcistan’a bağlayan önemli bir yol güzergâhı üzerinde yer alması 
nedeniyle tarih boyunca stratejik önemini korumuştur. Bu yüzden kaleler ve gözetleme kulelerinden oluşan 
savunma sistemleri ilçe geneline yayılmış durumdadır. Orta Çağ’a ait olan savunma yapıları MS 5-15. 
yüzyıllar arasında Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı gibi çeşitli uygarlıklar tarafından inşa edilmişlerdir. 
Araştırma sahasında manastır, kilise ve şapellerden oluşan dini mimari örnekleri,  Arap baskısı nedeniyle 7. 
ve 8. yüzyıllarda Gürcistan’dan gelerek bugünkü Ardahan, Artvin, Erzurum illerini kapsayan alana yerleşen 
Gürcüler tarafından inşa edilmiştir. Uzundere İlçesi’ndeki diğer önemli dini yapıları oluşturan camiler ise 
Türk-İslam cami mimarisinde, ahşap destekli ve ahşap tavanlı cami geleneğine uygun olarak 19. ve 20. 
yüzyıllarda inşa edilmiştir. Çalışma sahasındaki koruma altına alınmış yapılar arasında, askeri ve dini mimari 
örnekleri sayıca ön plana çıksa da değirmen, han, geleneksel konut, ziyaretgâh, köprü, şehitlik gibi tescilli 
yapılarda mevcuttur.  

Uzundere İlçesi’ndeki tescili yapılmış yapılar hakkında detaylı bilgiler elde etmek ve bu bilgileri bir veri 
tabanına aktarmak amacıyla, 15.01.2018 tarihinde Atatürk Üniversitesi ile Uzundere Belediyesi arasında 
protokol imzalanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından başlayan proje 
arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve coğrafya bilim alanlarından seçilmiş 10 kişilik proje ekibinin bir yıllık alan 
çalışması sonucunda tamamlanmış ve elde edilen bulgular “Uzundere İlçesi Kültür Varlıkları Araştırması” adı 
altında yayınlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler bahsi geçen proje kapsamında toplanmış olup, farklı 
olarak Uzundere İlçesi’ndeki yer alan taşınmaz kültür varlıklarının konuma bağlı mekânsal analizleri 
yapılmıştır. Araştırmanın temel amaçlarından biri, inşa edildikleri döneme ve kullanım amaçlarına göre 
yapıların konum seçim kriterlerini belirlemektir. Bir başka amaç ise, kültür varlıklarının sürdürülebilir 
kullanımını etkileyebilen doğal ve beşeri çevreden kaynaklanan riskleri tespit etmektir. 

Belirlenen amaçlar doğrultusunda, Uzundere İlçesi yönetim bölgesinde yer alan kaleler ve gözetleme kuleleri, 
camiler, kiliseler ve şapeller, şehitlik ve ziyaretgâhlar, köprüler, han ve değirmenler ile tescilli konutlardan 
oluşan toplam 44 yapı analiz edilmiştir. Analizler NetCAD GIS, ArcMap ve Envi’den oluşan coğrafi bilgi 
sistemleri ve uzaktan algılama yazılımları altında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında hedef 
yapıların konum bilgileri, krokilere dayalı olarak sayısal altlık harita üzerine aktarılmıştır. Arkeolog ve sanat 
tarihçiler tarafından her bir yapı için belirlenmiş öznitelik verileri, oluşturulan veri tabanına girilmiş ve sayısal 
harita objeleriyle ilişkilendirilmiştir. Altlık haritaya topografya, jeoloji ve aktif fay, jeomorfoloji, heyelan 
duyarlılık, eğim, bakı, sıcaklık-yağış dağılış, hidroğrafya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme dağılım, arazi 
kullanımı ve arazi kabiliyet sınıfları ile ulaşımdan oluşan harita katmanları eklenmiştir. Böylece araştırma 
sahasındaki kültür varlıklarının mevcut konumlarındaki mekânsal özellikler detaylı olarak elde edilmiştir. Bu 
çalışmalar sonucunda koruma altındaki kültürel mirası gösteren tematik haritaların dışında, risk haritaları, 
turistik rotalar, düzenleme gerektiren ulaşım yolları gibi çok çeşitli analiz haritaları hazırlanmıştır. Son 
aşamada elde edilen bulgular, araştırmanın amaçlarına uyumlu olarak kaleme alınmıştır.    

 

BULGULAR 

Çamlıyamaç Mahallesi’nde yer alan Öşvank Manastırı, 1978 yılında Uzundere İlçe sınırları kapsamında tescili 
yapılan ilk yapıdır. 2002 yılında listeye Cevizli Mahallesi’ndeki Cevizli Camii ve mezarlık alanı eklenmiştir. 
2006 yılında Engüzek Kalesi (Dikyar), 2007 yılında Erikli Şapeli ve mezarlık alanı ile İncer Camii (Uzundere), 
2008 yılında Öşvank kütüphane binası ve şapeli tescil edilmiştir. 2012 yılında Uzundere ilçe merkezindeki 
Şaşaroz ve Dilgesor şapelleri, Sapaca Mahallesi’ndeki Sapaca Kalesi ve 3 şapel kayıt altına alınmıştır. 2015 
yılında Dikyar Mahallesi’ndeki 2 camii, Sapaca Mahallesi’ndeki Osman Efendi Camii ve Çağlayan Kalesi 
tescillenmiştir. 2017 yılında ise Çağlayan Mahallesi Şehitliği’nin kaydı yapılmıştır. Sonuç olarak 2002-2017 
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yılları arasında toplam 20 yapı tescillenmiştir. Diğer taraftan gerek yazılı kaynaklar esas alındığında ve gerekse 
de saha çalışmalarda, ilçe yönetim bölgesindeki taşınmaz kültür varlıklarının belirlenen sayının çok üstünde 
olduğu görülmektedir.    

Bu çalışma kapsamında Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kayıtlarının yanı sıra 
literatür ve saha çalışmalarıyla bilgileri toplanan 44 yapı incelenmiştir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Listesi (2018). 

Sıra Yapının Adı Xkoordinat Ykoordinat 
1 Cevizli Camii 40.625612 41.719735 
2 Binbaşı Hacı Osman Camii  40.541087 41.493191 
3 Aşağı Mahalle Camii  40.530683 41.503255 
4 Osman Efendi Camii  40.542373 41.618945 
5 Hüseyin Efendi Camii  40.663739 41.613783 
6 İncer Camii  40.522109 41.562493 

7 Öşvank Manastırı ve Eklentileri 40.613891 41.542784 
8 Çamlıyamaç Şapel-I 40.613278 41.540286 
9 Çamlıyamaç Şapel-II 40.612408 41.542054 

10 Sapaca Şapel-I 40.542451 41.617639 
11 Sapaca Şapel-II 40.542083 41.623167 
12 Sapaca Şapel-III 40.542444 41.600222 
13 Balıklı Şapel-I 40.646733 41.630045 
14 Balıklı Şapel-II 40.645050 41.631787 
15 Ulubağ Şapeli 40.663889 41.613889 
16 Cevizli Şapeli 40.653056 41.706389 
17 Şaşaroz Şapeli 40.521459 41.567946 
18 Erikli Şapeli 40.533751 41.557180 

19 Uzundere Eski Han 40.603607 41.477575 

20 Engüzekkapı Kalesi 40.510823 41.526401 
21 Sapaca Kalesi 40.543658 41.616820 
22 Çağlayan Kalesi 40.671111 41.675556 
23 Ulubağ Gözetleme Kulesi 40.674381 41.595774 
24 Dilgesor Şapel-Gözetleme Kulesi 40.518393 41.578289 
25 Çağlayan Şapel-Gözetleme Kulesi 40.660556 41.716917 

26 Çağlayan Şehitliği 40.664778 41.689536 
27 Seyit Efendi Ziyaretgâhı 40.513304 41.563953 
28 Murad Efendi Ziyaretgâhı 40.528195 41.599150 

29 Gelin Köprüsü 40.599812 41.585947 

30 Tahsin Okur Evi 40.531172 41.503753 
31 Gülizar Şahin - Enver Arslan Evi 40.530729 41.503943 
32 Mehmet Arslan Evi 40.531080 41.504004 

33 Balıklı Değirmeni  40.651289 41.635162 
34 Gölbaşı Değirmen-I  40.602313 41.560282 
35 Gölbaşı Değirmen-II  40.601811 41.566667 
36 Ulubağ Değirmeni-I  40.663181 41.613397 
37 Ulubağ Değirmenı-II 40.672122 41.666026 
38 Ulubağ Değirmenı-III 40.671834 41.666084 
39 Ulubağ Değirmenı-IV 40.672007 41.665957 
40 Sapaca Değirmeni  40.541297 41.627013 
41 Çağlayan Değirmeni-I  40.666360 41.686785 
42 Çağlayan Değirmeni-II 40.666323 41.687200 
43 Dikyar Değirmeni-I  40.529938 41.503351 
44 Dikyar Değirmeni-II  40.529752 41.503678 

Kaynak: Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 2018 yılı kayıtları ve saha etüdleriyle 
toplanan yapı kayıtları. 

 

Çalışma sahası sınırları içerisinde deniz seviyesine göre en yüksek konumları, batıda 3040 metre rakımlı 
Karadağ Tepe ile doğuda 2933 metre rakımlı Güllübağdat Tepe oluşturur.  Sahanın en alçak konumları ise 
Tortum Çayı vadisinde talveg çizgisi boyunca tespit edilir. Vadi tabanında yapılan ölçümlerine göre, 
güneybatıda Tortum Çayı’nın Uzundere İlçe sınırlarına dâhil olduğu Kale Tepe (1450 m) önlerinde yükseklik 
1126.3 metre, Uzundere Kasabası yakınlarında 1024.2 metre, Tortum Gölü’nün güneybatı kıyısında 1009.8 
metre ve Tortum Çağlayanı çıkışında 948.5 metre olarak belirlenmiştir (Harita 2). 
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Harita 2. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Topoğrafya İlişkisi. 

 

Mevcut yükselti bilgilerine göre Tortum Çayı vadisinin, Kale Tepe-Tortum Gölü arasındaki 13.2 km’lik 
bölümünde ortalama yüksekti 1053 metre kadardır. Böylece araştırma sahasının batıdaki en yüksek zirve ile 
(3040 m) vadi tabanı arasında 1987 metre, doğudaki en yüksek zirve ile (2933 m) 1880 metre bağıl yükselti 
farkı belirlenebilir. 9-12 kilometrelik mesafelerde ortaya çıkan ve 2000 metreye yaklaşan yükselti farkları, 
inceleme alanında yüksek eğim değerlerinin mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Topografik eğimin ve 
yükseltinin kısa mesafelerde hızlı değişiklikler göstermesi; yerleşme ve yapılar için konum seçiminde bakı 
faktörünü de (güneş dönüklük, maruziyet) önemli hale getirmektedir  (Harita 3,4). 

 

 

Harita 3. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Topoğrafik İlişkisi. 
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Harita 4. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüzey Bakı İlişkisi. 

 

Araştırma sahasındaki taşınmaz kültür varlıklarının yükselti, eğim ve bakı kriterlerine göre yapılan 
sınıflandırma sonuçlarına göre, 44 yapının %54.5’i 1101-1350 metre yükselti aralığında inşa edilmiştir. Sahada 
deniz seviyesine göre yükselti 3000 metreyi aşsa da 2350 metreyi aşan yapı bulunmamaktadır. Sanılanın aksine 
alandaki savunma-askeri amaçlı kale, gözetleme kulesi ve gözetleme amaçlı şapeller 1350-2100 metrelerde 
yer almaktadır. 830-1100 metre arasında yer alan yapılar ise vadi tabanlarına kurulmuş değirmenlerdir. 
Çalışma sahasındaki yapıların %79.6’sı 0-28o eğimli yüzeylerde yer almaktadır. Saha genelinde düşük eğimli 
yüzeyleri, dağlık alanlardaki yapısal düzlükler, Tortum Gölü deltası ve vadi tabanları temsil etse de yapı 
inşasında vadi içi düzlükler tercih edilmiştir. İncelenen yapıların bulundukları konumun bakı özellikleri 
incelendiğinde, yapıların %81.9 oranında güney ve doğu sektörüne dönük olduğu dikkati çeker (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Konumsal Topoğrafik Özellikleri. 

Yükselti 
Kademelerimetre 

Yapı 
Sayısı 

% 
Eğim 

Kademeleriderece 
Yapı 

Sayısı 
% Bakı Yönü 

Yapı 
Sayısı 

% 

830-1100 11 25.0 0.0 – 7.0 3 6.8 Düz Alan - 0.0 
1101-1350 24 54.5 7.1 – 14.0 5 11.4 Kuzey 1 2.3 
1351-1600 5 11.4 14.1 – 21.0 7 15.9 Kuzeydoğu 6 13.6 
1601-1850 1 2.3 21.1 – 28.0 20 45.5 Doğu 8 18.2 
1851-2100 2 4.5 28.1 – 35.0 2 4.5 Güneydoğu 12 27.3 
2101-2350 1 2.3 35.1 – 42.0 2 4.5 Güney 9 20.5 
2351-2600 - 0.0 42.1 – 49.0 - 0.0 Güneybatı 7 15.9 
2601-2850 - 0.0 49.1 – 56.0 - 0.0 Batı - 0.0 

2851-3033 - 0.0 
56.1 – 63.0 2 4.5 Kuzeybatı 1 2.3 
63.1 – 70.0 3 6.8 Kuzey - 0.0 

 

Araştırma sahasındaki taşınmaz kültürel varlıkların %65.9’u Üst Jura yaşlı volkano-sedimanter içerikli 
Olurdere Formasyonu üzerinde yer almaktadır. Yapıların %15.9’u Alt Kretase yaşlı Akdağlar Kireçtaşları 
üzerine inşa edilmiştir.  Beyaz-gri renkli, amonitli, cörtlü, killi ve mikritik kireçtaşlarından müteşekkil 
Akdağlar Kireçtaşları, Olurdere Formasyonu’nu örtmektedir. Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı Tavdağ Dasiti (kirli 
beyaz, yer yer sütun yapılı, porfirik dokulu dasit) üzerinde yer alan tek yapı Engüzekkapı Kalesidir (Harita 5, 
Fotoğraf 2,3).  
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Harita 5. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Jeolojik Yapı İlişkisi. 

 

Fotoğraf 2. Engüzekkapı Kalesi 

 

Fotoğraf 3. Sapaca Kalesi 
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Mevcut dağılım, yapıların yer seçiminde diğer formasyonlara nazaran dirençli litolojik içeriğe sahip yüzeylerin 
seçildiğini göstermektedir. Alanda geçirgenliği yüksek, düşük dirençli Kuvaterner (alüvyon, yamaç molozu) 
yaşlı yüzeyler üzerinde yakın yıllarda inşa edilmiş değirmenler ve ziyaretgâhlar yer alır. İncelenen yapıların 
%52.3’ü az eğimli yamaçlar üzerinde yer almaktadır. Daha ziyade az eğimli vadi yamaçlarının seçildiği alanda, 
su kaynaklarından fazla uzaklaşmadan ve debi yükselmeleri de dikkate alınarak konum seçimi yapılmıştır. 
Sahada heyelan riski yüksek yüzeylerde yer alan yapıları yakın yıllarda inşa edilmiş değirmenler 
oluşturmaktadır (Tablo 3, Harita 6).     

 

Tablo 3. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Konumsal Jeolojik-Jeomorfolojik Özellikleri. 

YAŞ/LİTOLOJİ 
Yapı 
Sayısı 

% 
MORFOLOJİK 

BİRİM 
Yapı 
Sayısı 

% 
EN YAKIN 

FAYA 
UZAKLIK 

Yapı 
Sayısı 

% 

Kuvaterner 
Alüvyon 

2 4.5 Dağlık Alan 2 4.5 ≤ 1000 m 6 13.6 

Kuvaterner 
Yamaç Molozu 

5 11.4 Tepelik Alan 5 11.4 1001-2000 m 8 18.2 

Alt Kreatse 
Kireçtaşı 

7 15.9 Az Eğimli Yamaç 23 52.3 2001-3000 m 7 15.9 

Üst Paleosen-Alt 
Eosen 

Sütunsal dasit 
1 2.3 Dik Eğimli Yamaç 9 20.5 3001-4000 m 6 13.6 

Üst Jura 
Andezit, Kumtaşı-

Silttaşı-Marn 
29 65.9 Heyelanlı Alan 5 11.4 ≥ 4001 m 17 38.6 

 

 

Harita 6. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Jeomorfolojik Yapı İlişkisi. 

 

Araştırma sahasındaki ana akarsu şebekesini, hidroğrafik bakımdan Karadeniz Akaçlama Havzası’na bağlı 
olan Tortum Çayı oluşturmaktadıır. Kaynaklandığı alandan, Uzundere İlçesi sınırına kadar Tortum Çayı’nın 
toplam uzunluğu 38.6 km’dir. Tortum Çayı’nın Uzundere İlçesi sınırları içerisindeki uzunluğu ise 15.3 km’dir. 
Tortum Çayı’nın Uzundere sınırları içerisindeki en önemli batı talileri, kaynağını kuzeybatıda Karadağ’dan 
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(3040 m) alan Salperek Deresi, Kıllıdağ’dan (2530 m) kaynaklanan Calanınderesi ve kaynağını Bozdağ (2275 
m)-Çağdet Dağı’nın (2502 m) kuzeyinden alan Deynok Deresi’dir. Tortum Çayı’nın en önemli doğu talileri 
ise kaynağını güneydoğuda Kılıç Tepe (2659 m) ve Tehbatın Tepe’den alan (2385 m) Mususin Dere; kaynağını 
Büyükparmak Tepe (2656 m) ve Karadağ Tepe’den (2765 m) alan Harunsar Dere; kaynağını Şetnatucu Tepe 
(2638 m) ve Dahritik Tepe’den (2701 m) alan doğu-batı uzanışlı İsinboğazı Deresi’dir. Delta, birikinti koni ve 
yelpazeleri gibi düşük eğimli düzlüklere sahip olsa da kültürel yapıların Tortum Çayı Vadisi’nden uzakta 
kuruldukları dikkati çeker. Kuşkusuz bu durum Ocak ve Mayıs aylarında iki kez debisi yükselen Tortum 
Çayı’nın sel karakterindeki akımlarından korunmakla ve ulaşım-savunma zorluklarıyla ilgilidir (Harita 7). 
Diğer taraftan önemli bir doğal ulaşım güzergâhı olan vadinin denetimini sağlamak amacıyla güneybatı girişte 
Engüzekkapı Kalesi, kuzeydoğu çıkışta Çağlayan Kalesi inşa edilmiştir. Tortum Çayı’na bağlanan akarsu 
vadilerinin orta ve yukarı mecralarına yerleşmiş yapılar, vadileri kontrol altında tutan gözetleme kuleleriyle 
koruma altına alınmıştır (Fotoğraf 4,5).  

 

 

Harita 7. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Hidroğrafya İlişkisi. 

  

Fotoğraf 4. Ulubağ Gözetleme Kulesi Fotoğraf 5. Çağlayan Şapel-Gözetleme Kulesi 

Araştırma sahasındaki taşınmaz kültür varlıklarının konumları dikkate alınarak, arazi kullanım durumuna göre 
dağılımı incelendiğinde; yapılardan %65.9’unun yerleşim yeri ve taşlık-kayalık gibi tarım dışı alanlar üzerinde 
yer aldığı görülmektedir (Tablo 4, Harita 8). Bu durum manastır, camii, değirmen, koruma altındaki konutların 
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ve kısmen şapellerin yerleşim yerlerinde inşa edilmesiyle ilgilidir. Önceden yerleşim yeri yakınlarında 
kurulmuş bazı yapılar, nüfusun artmasına bağlı olarak zaman içerisinde yerleşim alanına dâhil olmuşlardır.  

     

Tablo 4. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Arazi Kullanım Durumuna Göre Konumları. 

Alan Kullanım Türü Yapı Sayısı % 
Orman Arazisi 2 4.5 
Mera Arazisi 9 20.5 
Tarım Alanı 4 9.1 

Tarım Dışı Alanlar 
(Yerleşm Yeri, Taşlık-Kayalık vb.) 

29 65.9 

 

 

Harita 7. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Arazi Kullanım İlişkisi. 

 

Uzundere İlçe sınırları dâhilindeki kültürel varlıkların idari birimlere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla 
yapının Dikyar Mahallesinde olduğu bunu Ulubağ, Sapaca, Çağlayan ve Muratefendi mahallelerinin takip 
ettiği görülür (Tablo 5, Harita 8, Fotoğraf 6).   
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Tablo 5. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın İdari Birimlere Dağılımı. 

Mahalle Yapı Sayısı % 

UZUNDERE 

Cömertler - 0.0 

Çaybaşı - 0.0 

Erikli 1 2.3 

Merkez - 0.0 

Muratefendi 4 9.1 

Seyitefendi 1 2.3 

Uzundere - 0.0 

Yayla - 0.0 

BALIKLI  3 6.8 

CEVİZLİ 2 4.5 

ÇAĞLAYAN 5 11.4 

ÇAMLIYAMAÇ 3 6.8 

DİKYAR 9 20.5 

GÖLBAŞI 3 6.8 

SAPACA 6 13.6 

ULUBAĞ 7 15.9 

TOPLAM  44 100.0 

 

  

Fotoğraf 6. Öşvank Manastırı, Çamlıyamaç Mahallesi  
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Harita 8. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları İdari Yapı İlişkisi. 

 

Araştırma sahasındaki yapıların doğal ulaşım güzergâhlarıyla ilişkisi incelendiğinde, Calanın Dere ve 
İsinboğazı Dere vadilerinde herhangi bir yapının olmadığı dikkati çekmektedir. İsinboğazı Vadisi’nin özellikle 
Altınçanak-Kirazlı arasındaki bölümü, heyelanların etkili olduğu bir alan durumundadır (Kopar ve Sevindi, 
2020:339-359). Bu vadideki yapıların kütle hareketleri nedeniyle tahrip olma ihtimali oldukça yüksektir. 1945 
yılı baskılı topoğrafya haritalarında, Calanın Dere Vadisi’nin girişindeki birikinti konisi üzerine bir han 
işaretlenmiş olsa da bu konumda herhangi bir yapı izine rastlanmamıştır. Güneydoğu-kuzeybatı uzanımlı bu 
vadi, kuzeyden Kıllıdağ (2530 m) ve Bozdağ (2275 m) zirveleriyle sınırlanmaktadır. Tortum Vadisi’nden 
itibaren yaklaşık 6 km’lik mesafede, yükseltinin 1500 metre’lik fark göstermesi vadi boyunca yüksek eğime 
işaret etmektedir. Calanın Dere ve İsinboğazı Dere vadileri dışında, araştırma sahasındaki yapılar, ulaşım 
açısından herhangi bir engelin olmadığı vadilere hemen hemen eşit oranda dağılmıştır (Tablo 6, Harita 9, 
Fotoğraf 7, 8, 9, 10).   

 

Tablo 6. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Doğal Ulaşım Güzergâhlarına Konumları. 

Doğal Ulaşım Güzergâhı Yapı Sayısı % 

Tortum Çayı Vadisi 5 11.4 

Hatka Vadisi 7 15.9 

İsinboğazı Vadisi  - 0.0 

Harunsar Vadisi  7 15.9 

Mususin Vadisi 5 11.4 

Salpetek Vadisi 7 15.9 

Calanın Vadisi - 0.0 

Deynok Vadisi 6 13.6 

Hars Vadisi  7 15.9 

TOPLAM 44 100.0 
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Harita 9. Uzundere İlçesi’ndeki Taşınmaz Kültür Varlıkları Karayolu Ulaşımı İlişkisi. 

 

 

Fotoğraf 7. Erikli Şapeli Fotoğraf 8. Şaşaroz Şapeli, Murat Efendi Mh 

 

Fotoğraf 9. Osman Efendi Camii,Sapaca Mh  Fotoğraf 10. Gölbaşı Değirmeni 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Uzundere İlçesi yönetim bölgesindeki taşınmaz kültür varlıklarına ait mekânsal özelliklerinin incelendiği bu 
çalışmada, aşağıda sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır. 

1- Uzundere İlçesi’nde tecili yapılarak korumaya alınmış yapıların dışında tarihsel öneme sahip başka yapılar 
da mevcuttur. Dolayısıyla tespit edilen tüm kültürel mirasın bir an evvel kayıt altına alınarak, koruma 
kararlarının uygulanması gerekmektedir. Sahadaki yapıların tescil tarihleri incelendiğinde, sürecin ağır işlediği 
açıkça görülmektedir.    

2- Çalışma sahası içerisinde bulunan ve kayıtlara geçmiş, hakkında yüzey araştırması yapılmış veya çeşitli 
bilimsel çalışmalara konu olmuş çoğu yapıya ait konum bilgisinin hatalı olduğu görülmektedir. İlgili kurumlar 
tarafından çalışma izni tahsis edilirken, veri standartları belirtilmeli, elde edilen her sonuç kurum tarafından 
kontrol edilmelidir.   

3-Bu çalışmada sabit konumlu farklı amaçlarla inşa edilmiş yapılar, farklı özellikteki harita katmanlarına göre 
analiz edilmiştir. Örneğin kilise ve şapeller, camiler veya kaleler gibi sadece bir yapı grubunun analizi ya da 
belirli bir zaman periyodunda inşa edilmiş yapıların incelenmesi de mümkündür. Bu araştırmada olduğu gibi, 
karma zaman-yapı gruplarıyla çalışılsa dahi anlamlı kümlenmeler seçilebilmiştir. 

4-Uzundere örneğinde olduğu gibi, türü ve dönemi ne olursa olsun yapıların yer seçiminde doğal yapıya azami 
uyum esas alınmıştır. Bununla birlikte askeri veya askeri amaçlı olarak da kullanılan yapılarda; dirençli 
litolojiye sahip olan yüksek eğimi yüzeylere öncelik verilirken,  sivil yapılar ana ulaşım güzergâhını oluşturan 
Tortum Çayı Vadisi’nin nispeten uzağında, tali vadilerin orta-yukarı mecralarında inşa edilmiştir. 
Konumlandırma konusunda bir farklılık dikkati çekse de her iki yapı grubunun inşasında dış müdahalelerden 
korunma esastır.  

5-Araştırma sahasındaki tarihsel yapılar çoğunlukla 1100-1350 metreler arasında, 0-28 derece eğimli vadi 
yamaçlarında, güney sektöre dönük yüzeylerde konumludur. Arazileri 948 ila 3040 metre yükseltileri arasında 
yer alan Uzundere İlçesi’nde, toplam yüzölçümün sadece %12.3’ünün 1100-1350 metreler arasında yer aldığı 
düşünüldüğünde bu yükselti kademesine ait detay özelliklere bakılmasında fayda vardır. Uzundere için bahsi 
geçen yükselti basamağındaki alanlar, genel olarak orman ve mera arazilerini kapsamakta olup; ekip-dikme, 
ekip-biçme faaliyetlerine uygun arazilerde yeterli düzeydedir. Ayrıca yağışın düşük yükseltili sahalara oranla, 
nispeten artış gösterdiği bu alanlarda temiz su kaynakları da oldukça fazladır. Uzundere İstasyonu’na (1100 
m) yıllık toplam 307 mm yağış düştüğü dikkate alınırsa, 1350 metrelerde yağışın yaklaşık %40 oranında 
artabileceğini ve buharlaşmanın da daha düşük seviyelerde kaldığını söylememiz mümkündür.  

6-Uzundere geçmişten günümüze, heyelan olaylarının etkin olduğu bir alandır. Bilinen ve sahada tespit edilmiş 
heyelanlar, jeomorfoloji haritası üzerine işlenmiştir. Diğer taraftan tarihsel yapıların bu derece fazla olduğu 
bir alanda, kütle hareketlerinin yakından izlenmesi bir zorunluluk olarak görülmelidir. Kanaatimize göre 
İsinboğazı Dere Vadisi boyunca herhangi bir yapının bulunmayışı Kirazlı-Altınçanak heyelanlarıyla yakından 
ilgilidir ve heyelanlar gelecekte de mevcut yapıları tehdide devam edecektir.  

7-Çalışma sahasındaki tarihsel yapılarla, karayolu ağının birlikte gösterildiği ulaşım haritasında, neredeyse 
tüm yapılara ulaşım mümkün gözükmektedir. Harita ölçeği nedeniyle ortaya çıkan bu durum, gerçeği 
yansıtmaz. Yapıların korunabilmesi ve turizm amaçlı yaralanılabilmesi için, yol standartlarının özellikle kırsal 
alanda yükseltilmesi bir zorunluktur. Ayrıca detaylı bir ulaşım haritasının hazırlanması, yapı konumlarına 
sorunsuz erişim için GPS iz kayıtlarının yayınlanmasında fayda vardır.           

8-Herhangi bir alandaki tarihsel yapıların konuma bağlı analizlerinin çeşitlendirilmesi, çevresel risk 
haritalarının oluşturulması, koruma amaçlı tampon bölgelerin belirlenmesi mümkündür. Ayrıca mevcut 
yapılara ait nitelik bilgileri üzerinden, henüz keşfedilmemiş yapıların tespiti de mümkündür.       
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ABSTRACT 

Throughout history, many devastating events have happened to people who have healed our existence on this 
earth. One of them is natural disasters. Natural disasters occur more frequently, especially in the last century, 
and seriously affect the safety of people's life and property. It is seen that each of the natural disasters affects 
social life and human life physically, sociologically, and economically. Parallel to the increase in the number 
of natural disasters, there has been an increase in the number of dead, injured, affected persons and property 
damage. 

Natural disasters cause a decrease in economic development and growth, an increase in budget deficits, and a 
deterioration in the peace of society and the psychology of individuals in sociological terms. To examine the 
effects of different socio-economic inputs on disaster management processes in natural disasters, the research 
was limited by selecting one developed country and one developing country from all countries. For this study, 
three countries with three different backgrounds, economies, and natural disaster management systems, such 
as Turkey, America and Japan were chosen. The natural disaster management systems of these three selected 
countries were examined and compared. What can a country with a less developed natural disaster management 
system add to its system from the system of a more developed country? What are the similarities and 
differences in the natural disaster management systems of these three countries in the historical process? How 
are natural disasters perceived in these three countries? What are the socio-economic effects of these disasters? 

Accordingly, in this study, developed countries such as Japan and the USA, which have a developed disaster 
management system, and Turkey, which is developing and experiencing very promising developments in the 
field of disaster management in the last ten years, are compared. And over this comparison, it has been 
discussed how the disaster management systems of developing countries can be improved. 

Keywords: Natural disaster, Natural hazard, Turkey, USA, Japan, Architecture Ethics, Disaster management. 

 

1. INTRODUCTION 

1.1. Natural Hazard, Natural Disaster and Disaster Management 

Natural disasters are the events that deeply affect social or physically life and institutional structure. Disaster 
events, whether of natural or human origin, affect individuals, structures, and nature, and even cause 
destruction. First, it is necessary to clarify the confusion between some concepts used to express natural events 
that affect human life to such a great extent. Natural events that people don’t expect and can’t control are called 
natural hazards (Akyel, 2007). Natural hazards can cause significant changes in people's lives by threatening 
their lives and activities. At this point, the concept of natural disaster emerges. A natural hazard becomes a 
natural disaster when it causes physical, economic, and social losses for people, and negatively affects societies 
by stopping or interrupting normal life and human activities (Aktel, 2015) These disasters can be natural, 
technological, or man-made. In short, for an event to be called a disaster, it must occur and cause losses on 
human communities or settlements. 
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1.2. Requirements for the Acceptance of a Natural Hazard as a Natural Disaster 

Research Center for the Epidemiology of Disasters (CRED): EM-DAT has determined four criteria to be able 
to talk about the existence of a natural disaster. If any one of the four criteria is in question, this event is a 
natural disaster. The criteria are as follows (EM-DAT, 2014a). 

• The death of at least 10 people, 

• At least 100 people are affected, 

• Declaring a state of emergency, 

• Requesting international assistance. 

In other words, disaster is seen as the result of the event rather than the event itself. On the other hand, the size 
of a disaster is measured in terms of human life and economic losses (Kadıoğlu and Özdamar 2005) In addition 
to the obvious direct effects of natural disasters, there are also many indirect effects. Although the indirect 
effects are not clearly seen, years of expenditure may be required to recover the damages of a disaster. It isn’t 
possible to eliminate the damages, and the hazards can change their lifestyles. Recognizing natural disasters 
are extremely important, as human activities can sometimes increase the severity and impact of natural hazards. 

 

1.3. Why are natural disasters an important topic? 

Natural disasters become more severe because of changing climatic conditions. In addition, changing 
conditions have created new natural disasters in different climatic regions. The biggest reason for us to take 
serious and effective measures because of these changes is the loss of life and economic reasons. As can be 
seen in Table 1, in last 20 years while approximately 3 million people lost their lives due to disasters in the 
world in the last 25 years, the economic cost of these disasters is trillion dollars. Every day, 2 million dollars 
are spent for disasters such as floods, drought, hurricanes, and earthquakes, which are among the increasing 
disasters (Ersoy, 2006). The cost of the socio-cultural effects of these disasters and the reflection of the 
economic loss on the future can only be expressed in billions of dollars.  

 

Table 1. Effects of Natural Disasters in the 1980-2019, 2020 & 2021 (CRED, 2019), (EM-DAT, 2020&2021) 

Years 
Number of 

Natural 
Disasters 

Number of Loss 
Number of Affected 

People 
Total Loss ($) 

1980-
1999 

4,212 1.19 billion 3.25 billion 1.63 trillion 

2000-
2019 

7,348 1.23 billion 4.03 billion 2.97 trillion 

2020 389 15,080 98.4 million 171.3 billion 
2021 432 10,492 101.8 million 252 billion 
Total 732,56 2.480.025.572 406.450.200.000 460,423,000,000,000 

 

In addition to this already existing situation, the increasing disaster tendency has also increased the heavy 
pressure on the national economies. This indicates that the work to be done on disaster risk reduction is now 
an even more complex and difficult process (CRED, 2021). Statistics reveal that disasters cause serious damage 
to economic development plans. This situation affects not only the economies of developing countries, but 
also developed economies (Özmen & Özden, 2013).  

In this sense, Table 2 lists the ten most important disasters that caused high life and economic losses in 2021, 
published by The Center for Research on the Epidemiology of Disasters (EM-DAT, 2021). As can be seen, 
the impact of disasters on developed economies is quite high. The most logical and effective solution to reduce 
this is to take effective measures before and after natural disasters. Repair and reinforcement of structures 
damaged by disaster is difficult, time consuming and costly. For this reason, repair and strengthening projects 
should be prepared and implemented by experienced professionals while these works are being carried out. 
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Table 2. Summary Statistics of Ten Countries Most Affected Economically by Disasters in 2021 (CRED, 
2021). 

Country Type of Disaster 
By Loss Amount 

(Billion USD) 

USA Hurricane Ida 65 

Germany Flood 40 

USA Winter Storm 30 

China Flood 16.5 

USA Drought 9 

Japan Earthquake 7.7 

France Cold Wave 5.6 

USA Tornado 5.2 

USA WildFire 3.3 

China Drought 3.1 

USA Storm 3.1 

India Flood 3.1 

 

Most importantly, design and building faults that will force the structures to be repaired and strengthened after 
the disaster should be avoided and the structures should be built in accordance with the conditions specified in 
the disaster regulation. The purpose of the period is called the restructuring phase. It is the ability to meet the 
activities of all people affected or damaged by the disaster. All these include many issues such as the 
reconstruction of all destroyed and damaged buildings and facilities, the construction of permanent residences, 
the preparation of new settlement plans, when necessary, the restoration of economic-social and psychosocial 
structures (Gökçe and Tetik, 2012). The duration of all these activities can take several years, depending on 
the magnitude of the disaster. The greatest aim is to heal the wounds of the communities affected by the disaster 
and to reduce the possible disaster risks in case of similar events in the future. 

In short, societies are inevitably at risk and danger of encountering disasters. The impossibility of a disaster-
free life necessitates societies to develop their skills to live with disasters. In this context, disaster management 
systems have been developed to minimize the loss of life and property caused by disasters in the world. 
Because, as it is known, natural disasters are generally expressed as inevitable, but the transformation of these 
hazards into disasters only occurs when the coping mechanisms of the relevant communities are overcome, 
and it is not possible for these communities to manage the effects of disasters (World Disasters Report, 2009). 

 

1.4. Disaster management Systems in the World 

To combat disasters, countries have developed some disaster management systems that cover all levels that 
affect the functioning of society and that they can continue to function during and after the disaster. These; 
They are different disaster management systems such as modern disaster management systems, integrated 
disaster management systems, community-based disaster management and traditional disaster management. 
The common goal in all of them is to reduce disaster damage and then to minimize the negative physical, 
sociological, psychological, and economic effects caused by the disaster. Developed countries such as the 
USA, Japan, Austria, and Italy use the integrated disaster management system. The integrated disaster 
management system evaluates all disasters in a wide range with an approach that addresses all disasters. In this 
method, instead of making separate plans for each emergency, it accepts that disasters have a common point. 
And in the event of a disaster, an action is applied to the disaster that occurs as one of the sub-titles of a single 
disaster management system. 

There are similar precautions to be taken in the event of a hurricane and an earthquake. This system brings 
together all available resources. In addition to local, state, and federal resources, voluntary organizations and 
commercial resources are also used (Altay, 2013). Developing countries such as Turkey, India and Mexico 
continue to work for the adoption of a modern disaster method by changing their traditional disaster 
management systems. When the traditional Disaster Management Model in these countries is analyzed 
terminologically, it is found as a system that both separately and integrates the precautions to be taken pre- 
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and post-disaster to prevent or reduce the loss of life and property (Disaster Terminology, 2005). 

In this study, existing studies examining the existing disaster management system of the developed countries 
the USA & Japan and Turkey, which is a developing country, have been researched and how these systems 
work for natural disasters. 

 

2. CASE STUDY: DISASTER MANAGEMENT OF TURKEY, USA, AND JAPAN 

2.1. Natural Disaster Management System in Turkey 

To understand the current disaster management process in Turkey in more detail, it is necessary to briefly 
touch on the concept of disaster and the historical and legal development of disaster management in Turkey. 
Due to the geological, geomorphological, and climatic characteristics of our country, disasters can occur in 
many ways at any time and everywhere. Statistically, a major disaster occurs every 7-8 years in Turkey, and 
disasters are both natural and human induced, seriously disrupting daily life and causing many losses such as 
life, property, and environment (Özdoğan and Güney, 2016). Turkey faces with earthquakes, floods, landslides, 
avalanches, and forest fires due to its natural structure, geographical location, physical and socio-economic 
resistance. Earthquakes have the greatest effect on population and infrastructure. 

As can be seen in Table 3, where natural disasters between 1990 and 2022 are compiled (according to the 
highest number of losses), many natural disasters such as landslides, earthquakes, avalanches, and storms are 
seen in Turkey. In this respect, the concept of a country of disasters can be used for Turkey. Again, as can be 
seen in Table-3, natural disasters that cause the most loss of life and property in Turkey are earthquakes. For 
this reason, earthquakes are the number one in terms of natural disasters that bring destruction in Turkey. 

 

Table 3. Summary table of natural disasters in Turkey from 1990 to 2021  

Type of Disaster Region Date Loss of Life Injury 
Avalanche Southeast Anatolia Region 1992 328 53 
Earthquake Erzincan 1992 658 3,850 
Avalanche East and Southeast Anatolia Region 1993 135 95 
Earthquake Afyon 1995 94 240 
Flood İzmir 1995 63 117 
Earthquake Adana 1998 145 1,600 
Earthquake İzmit Bay 1999 17,480 43,953 
Earthquake Düzce 1999 763 4,948 
Earthquake Afyon 2002 42 327 
Earthquake Bingöl 2003 177 520 
Flood Rize 2010 14 - 
Earthquake Van 2011 644 1,966 
Flood Samsun 2012 13 21 
Landslide Siirt 2016 16 - 
Earthquake Elazığ 2020 44 1,607 
Earthquake İzmir 2020 117 1,034 
Flood West Blacksea Region 2021 82 228 
Wildfire Several Regions of Turkey 2021 8 1520 

 

For this reason, the first written documents related to the history of disasters in Turkey and the history of 
disaster relief have been reached. This document is the first disaster about which we have the most information 
about the earthquake of 1509, which occurred during the Ottoman Empire and is estimated to have a magnitude 
of 7.6 (Griffiths, İrfanoğlu, et al., 2007). It is thought that because of this earthquake, close to 13 thousand 
people lost their lives and 1047 buildings were destroyed (TBMM, 1999). With the edict of the sultan of the 
period, some building control rules were put into effect for the first time after this disaster. These rules can 
also be considered as the first officially recorded pre-disaster risk reduction efforts for Turkey. 

 According to this: 

1- No construction on the coastal areas, on the filled floors. 

2- An obligation has been introduced to produce wooden masonry structures (TBMM, 1999). 
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The heavy stone masonry structures suffered the most damage in the earthquake, which brought the approach 
of encouraging and even obliging the construction of wood masonry. However, this strategic decision taken 
according to a single disaster type caused other problems to arise in many cities, especially in Istanbul. One of 
these problems is the fire hazard. In the face of increasing fire danger, although efforts are made to limit the 
construction of wooden structures, it cannot be successful. For this reason, the Ottoman Empire, which 
continued to deal with fire disasters, met with the mandatory construction of a fire wall in 1817 with an edict 
issued by the sultan of the period. With this edict, it is envisaged that the partition walls of the adjacent houses 
should be constructed with fire-resistant materials. This technical decision also points to an application that 
can be considered as one of the first examples of the period for pre-disaster studies. The urbanization style, 
which changed in Europe with the effect of the industrial revolution, started to reflect on the Ottoman Empire 
in the second quarter of the 19th century. The worn out and inadequate infrastructure and the increasing disaster 
threat brought new urbanization practices to the Ottoman geography, especially Istanbul (Atay, 2013). When 
it comes to the Republican period, many natural disasters are faced again, and the most effective and damaging 
ones were earthquakes. Therefore, in 1944, the Law No. 4623 on “Measures to be Taken Before and After 
Earthquakes” was enacted against earthquakes. This law can be considered as a turning point in the process of 
establishing a legal, administrative, and technical infrastructure in the fight against disasters in Turkey. Thus, 
since the Ottoman Empire period, a period in which organizational and institutional approaches will come to 
the fore for the first time in terms of coping with the effects of disasters has begun. After the next Erzincan 
and Dinar earthquakes, some important steps were taken to increase the resilience of the physical structure 
(buildings) against disasters with an earthquake focus. In this sense, important regulations have been enacted 
that will strengthen the structures against earthquake risks and determine the building codes. 

With the establishment of the Ministry of Reconstruction and Settlement, Turkey's activities regarding natural 
disasters have gained momentum. In 1959, various changes were made and the Law No. 7269 “Regarding the 
Aid to Be Taken Due to Disasters Affecting the Public Life” was enacted. With this law, also known as the 
“Disasters Law”, many aid laws enacted in the modern period for disasters and their aftermath were gathered 
together, until that date, only earthquakes and flood reduction activities were expanded as effective natural 
disasters in Turkey and In order to reduce the damages of natural disasters, the work to be done before, during 
and after the disaster, at the central and local scale has been rearranged. With this new law which was 
considered as one of the most modern and comprehensive disaster laws in the international arena at the time 
of its enactment and taken as an example by many countries, was significantly implemented in 1968 with the 
law number 1051 in line with the experiences and new requirements from earthquakes, floods and landslides 
that were experienced intensely between 1960 and 1967. seven items were added. 

Due to the problems encountered in coping with the heavy balance sheet encountered in the Marmara 
Earthquakes in 1999, it has revealed the necessity of re-questioning the Disaster Management System of 
Turkey and making new legal regulations. The 1999 Earthquake was a turning point in Turkey's disaster and 
earthquake management. In this sense, many Laws, Regulations, Decree Laws, communiqués, and circulars 
have been issued. In this sense, 38 Laws and Decree Laws, 28 Degrees, 6 Regulations, 17 communiqués and 
9 circulars were issued. Immediately after the Marmara earthquake, the Council of Ministers issued regulations 
covering the subjects of "Building Inspection", "Building Inspection Implementation Regulation", "Building 
Materials", "Building and Development in Regions Outside the Metropolitan Municipality Borders''. These 
regulations aimed at "prevention", "risk reduction" and "damage reduction". However, most of these legal and 
administrative documents focused on issues related to post-disaster recovery and reconstruction phases. Legal 
and administrative changes to support a holistic and risk-based disaster management approach, which is an 
important need, could not be made. In this process, the effects of the transformation in international disasters 
policy were not reflected in Turkey intensely (Özmen & Özden, 2013). 

Discussions on issues emerging after the 1999 earthquakes, the understanding that the measures to be taken in 
terms of institutional structuring and legislation should be taken urgently, and the need to rearrange the disaster 
management system have intensified. In particular, the necessity of a modern disaster management system has 
been emphasized frequently, in line with the suggestions of academics, universities, media and non-
governmental organizations. This issue was also emphasized in the final declaration of the "Earthquake 
Council" organized by the Ministry of Public Works and Settlement between September 29 - October 1, 2004. 
Consequently, in 2009, the Law No. 5902 on the Organization and Duties of the Disaster and Emergency 
Management Presidency entered into force (Gökçe & Tetik, 2012). With this law, the “Disaster and Emergency 
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Management Authority” (AFAD), affiliated to the Prime Ministry, was established to carry out services related 
to disasters and emergencies and civil defense (Özmen & Özden, 2013). 

Following the transition to the Presidential system with the law numbered 5902, the organization and its duties 
and powers were regulated and finalized with the establishment of the Disaster and Emergency Management 
Presidency affiliated to the Ministry of Interior, published in the official newspaper in 2018 (Gökçe & Tetik, 
2012). 

3.2 Natural Disaster Management System in USA 

The USA, like many other countries in the world, is faced with various natural disasters. Hurricanes are at the 
forefront of these natural disasters for America. Hurricanes are the natural disasters that cause the most material 
damage to the United States. As an example, when Hurricane Sandy is analyzed in 2012, it is revealed that it 
is the second highest cost hurricane in US history. Hurricane Sandy first hit Cuba as a Category 3 hurricane, 
and then 2012 Hurricane Sandy reached the northeastern coast of the USA with Category 2 strength. Sandy, 
the largest Atlantic hurricane on record, cost $68 billion (Bozkurt and Akdeniz, 2014). The loss of life it caused 
in the seven countries it passed through has exceeded 285. 24 states in the USA were affected by this hurricane, 
including Florida, Maine, New Jersey, New York, Michigan, Virginia, and Wisconsin. Streets, tunnels, and 
underground train systems were affected by the flood, many houses and buildings were rendered unusable, 
and many cities experienced severe power outages and fires caused by natural gas leaks. (Halverson and 
Rabenhorst, 2013).  

As analyzed in Table-4, hurricanes are the most striking natural disasters that cause death in the USA. In the 
United States, an integrated emergency management system (IEMS) is used to combat hurricanes and many 
similar disasters (Gökçe and Tetik, 2012). Rather than making separate plans for each emergency, the United 
States uses a functional approach. According to IEMS, disasters have one thing in common. In each case, 
search and rescue efforts need to be carried out and public services need to be operational again as soon as 
possible. Rather than making separate plans for each emergency, the United States uses a functional approach. 
According to IEMS, disasters have one thing in common. In each case, search and rescue efforts need to be 
carried out and public services need to be operational again as soon as possible. 

 

Table 4. Summary table of natural disasters in the USA from 1990 to 2021. 

Type of Disaster Region Date Loss of Life Injury 
Tornado Plainfield 1990 29 353 
Earthquake Los Angeles 1994 57 8,700 
Heatwave Chicago 1995 739 - 
Tornado Oklahoma 1999 50 895 
Hurricane East Coast of the US 1999 85 - 
Hurricane Louisiana 2005 1,836 - 
Tornado Southern US 2008 57 425 
Hurricane Louisiana 2008 214 - 
Tornado Alabama 2011 324 3100 
Hurricane Eastern US 2012 233 - 
Hurricane Florida 2016 603 - 
Hurricane Texas 2017 107 - 
WildFire California 2018 103 100 
Tornado Kentucky 2021 89 672 

 

In the United States, highly comprehensive and integrated emergency management has been established with 
cooperation between national, state, and territory. Policies, programs, and legal regulations determined at the 
national level are guiding, supportive and encouraging in terms of the responsibilities of states against disasters. 
Since each state has separate legislative, executive, and judicial organs, each state has separate legal regulations 
regarding disasters. However, these regulations are integrated with the high-level federal system. The most 
important institution that organizes the disaster management system and establishes horizontal and vertical 
relations is FEMA (FEMA, 2021). FEMA was founded in 1979 after the nuclear accident at Three Mile Island. 
These experiences and lessons learned from past disasters necessitated the transition from the traditional 
disaster management approach to an integrated disaster risk management approach (Gökçe & Tetik, 2012). 
FEMA has a mechanism ready to step in at any time in the event of a disaster. National emergency and rescue 
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efforts in the USA require the participation of public and private institutions and organizations at the local and 
federal level with a participatory approach. How all these institutions would work together was determined 
according to a detailed "Federal Response Plan". According to this plan, all these functions, from fire 
extinguishing to medical services, from debris removal to food distribution, are organized by which teams, 
with which resources, and are known to the relevant authorities. Also, FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) is an independent agency under the Presidency. 

3.3 Natural Disaster Management System in Japan 

Different disaster management related laws, regulations have improved since the late 1940s for the disaster 
management system of Japan. The current emergency management system in Japan evolved in 1961 following 
significant losses from the previous disasters. “The Disaster Countermeasures Basic Act” was enacted in 1961 
and reflected lessons learnt in earthquakes and other disasters since then. The system specifies the obligations, 
powers and/or responsibilities of the central government, local governments, public services, and citizens 
(Ikeuchi & Isago, 2015). The system developed was based on lessons learned from previous disasters (Greer, 
2012). 

 

 

Figure 1. Outline of Japan’s disaster management system (Ikeda, 2012) 

 

National Government Level 

The Central Disaster Prevention Board convened under the chairmanship of the Minister of Interior is 
responsible for the preparation of disaster prevention plans and general planning of preparations. The agency 
responsible for national-level operations and related decisions and plans are the appointed governing bodies 
and public institutions. These are the basic elements of operational planning, and these institutions are 
responsible to the Central Disaster Prevention Board (Erkal & Değeryurt, 2009). 
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The Basic Disaster Management Plan is the master plan for Disaster Risk Management (DRM) activities in 
Japan. It is prepared by the Central Disaster Management Board in accordance with the Disaster Measures 
Basic Law. The plan clarifies the duties of the central government, public institutions, and local governments 
in the implementation of the measures. The plan also defines the sequence of disaster countermeasures such 
as preparedness, emergency response, recovery, and reconstruction for various types of disasters (Ikeda, 2012). 

Regional Government Level 

The Regional Governor is responsible for the coordination, implementation, and extension of the operations. 
He chairs the Regional Disaster Prevention Council. The Regional Disaster Prevention Council carries out its 
planning activities in accordance with the general decisions and framework at the national level. Responsible 
for making decisions. In addition, it decides the responsibilities to be undertaken by regional executive bodies 
and regional public organizations and makes the necessary appointments (Erkal & Değerliyurt, 2009). 

Municipal Level 

It is responsible for making all kinds of preparations against the possibility of a disaster, to prepare for and 
execute operations. It is valid for any unit with a municipal organizational structure. The Municipal Disaster 
Prevention Council is responsible for disaster preparations and measures within the boundaries of the 
municipality, chaired by the mayor (Erkal & Değerliyurt, 2009). 

People-Individual Level 

The individual level of the National Emergency Management Model aims to make the society resistant and 
prepared for disasters, and to be in coordination with neighborhood organizations and other voluntary 
organizations (Erkal & Değerliyurt, 2009). 

3.4 Role of Architects & Architecture in Disaster Management 

When the disaster management systems and plans of the three countries are examined, it is seen that pre-
disaster, disaster situation and post-disaster planning are important for all three countries for measures taken 
against disasters. Plans for pre-disaster risk reduction and for disaster response are very important when it 
comes to disaster management in order to reduce damages. However, it is of great importance in terms of 
improvement in post-disaster planning. Because the studies carried out after the disaster are also very important 
within the scope of returning to normal. 

Architecture and architects have important roles in risk and safety assessment, disaster risk reduction, disaster 
preparedness and pre-disaster planning, and emergency relief. Architects and architecture have responsibilities 
and duties in matters such as determining historical or problematic buildings, determining areas that can be 
used as shelters in case of disasters, selecting materials, training volunteer architects who can work in case of 
disasters, avoiding and supporting architectural design mistakes, enforcing retrofitting policies and regulations. 
These can be shown in pre-disaster risk reduction plans in general (Lloyd-Jones & Kalra, 2010). 

Response and recovery stages are generally post-disaster activities. Response activities generally include the 
work of emergency relief organizations, which includes securing the immediate needs of the affected 
population, such as search and rescue operations, medicine, food, water, and temporary units (such as tents 
and prefabricated units). These studies can generally be called short-term activities. The rehabilitation or 
rehabilitation and reconstruction phase includes long-term activities for post-disaster, including reconstruction 
of socio-cultural and economic structures, damaged structures, and infrastructures (Özden, 2007). 

Creating disaster resilient and sustainable communities, post-disaster rehabilitation and reconstruction must be 
taken seriously. In these stages, the role of the architect and architecture is of great importance. Because the 
victims should return to normal as quickly as possible and the victims should be placed first in temporary units 
and then in permanent units. In this case, the design and construction actions are more vital than the processes 
of normal times. On the one hand, it is important to design and build new settlements and new environments 
in a fairly limited time frame, while on the other hand, these units and environment are expected to be strictly 
tailored to the needs or situation of the victims in order to reduce the socio-economic and psychological 
consequences of the disaster and trauma (Özden, 2007). 

On the other hand, the most common approach to housing people after a disaster consists of three stages: 
emergency shelter, temporary accommodation, and permanent accommodation. Planning and construction of 
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emergency shelter, temporary shelter, and permanent shelters to be used for a short time after the disaster is 
also have enormous importance. In each of these stages, architects can apply their design skills and help rebuild 
dilapidated communities. Therefore, architects stand in an important place between the local population 
affected by the disaster and planning a sustainable emergency shelter, temporary accommodation, and 
permanent accommodation (Wagemann & Ramage, 2013). 

However, in the fulfillment of all these important responsibilities of architects and architects in the face of 
disasters, education in disaster management - crisis reduction, recovery after disaster is of great importance 
(Wagemann & Ramage, 2013). 

 

3. COMPARISON OF DISASTER MANAGEMENT SYSTEMS OF TURKEY, USA & JAPAN 

Considering the above-mentioned studies, there are similarities and differences between Turkey, the United 
States of America & Japan in terms of crisis management structuring and task sharing, the role of public 
administration in the crisis management process and citizen-state relations. From the broadest perspective, the 
biggest difference for each country is the approach to disaster management. When the approach to the natural 
disaster management process is examined, it is clear that the USA and Japan have a crisis management system 
that can be taken as an example at the global level. Compared to this, it can be said that Turkey has a developing 
disaster management system. When the development and formation process of the crisis management 
structuring of these three different countries, which have three different systems, is examined, there are also 
many common points. When the types of crises that are frequently experienced in the USA and Japan are 
examined, it is seen that the crises arising from natural disasters come first, just like in Turkey. In addition, as 
in every industrialized country, crises arising from technological and industrial accidents are also frequently 
experienced in these countries. Three of them are exposed to a wide variety areas of natural disasters due to 
the breadth of their lands and the diversity of their climates. 

It is possible to mention the following features which was described in table 5for the disaster management 
systems of all three countries: 

 

Table 5. Common Points of Disaster Management Systems of Turkey, USA and Japan (Created by the 
authors). 

Common Points of Disaster Management Systems of Turkey, USA and Japan 
Disaster management concept is an interdisciplinary field. 

A four-stage disaster management approach has been adopted. 
Disaster management organizations are managed by a single organization. 

A holistic disaster management system and plan has been adopted. 
All disasters are handled and planned separately. 

In addition to the central government, a disaster management system has been adopted in which local governments, private sector 
organizations, non-governmental organizations, media and voluntary citizens play an active role. 

There is a national contingency plan that describes key functions and responsibilities. 

 

However, it is difficult to talk about the existence of an advanced disaster management approach in Turkey, as 
in the USA, Japan or developed countries. Because first, the effective implementation of disaster management 
depends on the existence of a national policy and the formation   and   settlement   of   a   disaster   management   
culture (Akdag, 2010). What is expected from a society and state, which has been intertwined with disasters 
from past to present, is to have a functional and effective understanding of disaster management, such as the  
United  States  of  America and Japan  (Akdağ,  2021). In Turkey, the development process operates in a 
different way. It focuses on relocation and rebuilding activities in the region after disasters, both in the Ottoman 
period and in the Republican period. For this reason, political decisions taken and legal documents (laws, 
regulations, etc.) are specific to the disaster that occurs. Therefore, political decisions and practices specific to 
a single disaster event can’t produce permanent and preventive solutions for other places that will encounter 
similar or different disasters in the future. In addition, these laws and decisions covered the elimination, 
compensation, or reconstruction of the damage after the occurrence of the event, and the pre-disaster measures 
were not given sufficient importance. In other words, after every disaster experienced, a legal regulation effort 
was made, and disaster management legislation emerged in this way. (Gençoğlu, 1996). 
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Turkey is described by the public as one of the vulnerable / unprepared countries for disasters, especially 
considering the damage it has suffered in major disasters. The basis of this determination is the fact that an 
"Integrated Disaster Management System", which consists of a disaster management cycle that includes both 
risk and crisis management and is used in most of the countries with a developed system, has not been 
implemented in Turkey (Gökçe and Tetik, 2012). 

For this reason, it has been clearly understood, especially after the earthquakes that occurred in recent years 
that caused great loss of life and property, that the rehabilitation works carried out after a major disaster in 
Turkey should be successful in terms of both planning and organization and implementation. The biggest factor 
in the success of these studies; Regardless of the disaster, instead of meeting the housing needs of the disaster 
victims as soon as possible, it will be approached with the principle of carrying out geological research, 
ensuring socio-economic development and raising living standards to reduce the disaster risk of the affected 
area while meeting the housing need. In short, implementing the following steps are the necessary steps to 
move the disaster management system forward in Turkey (Gökçe and Tetik, 2012). 

• It is the detailed evaluation of the settlements in terms of land use / suitability for settlement while preparing 
new settlement plans both before and after the disaster in Turkey. 

• To carry out geological surveys, to ensure the participation of engineers and architects, scientists and 
researchers, universities, and non-governmental organizations in the studies. 

• To enact and implement special laws to ensure the socio-economic development of the disaster area. 

• It may be necessary to carry out studies and take decisions such as increasing the building safety in the 
disaster area. 

• Appropriate training should be provided and made compulsory for the necessary occupational groups, both 
in education and professional life. Because there is a parallel relationship between education level and 
disaster preparedness and mitigation. Unfortunately, now, universities in Turkey are working on civil 
engineering, architecture, urban planning, etc. In the departments that carry out professionalism education, 
very few courses are offered on natural disasters, disaster response, disaster management, disaster risk 
reduction and development. It is clear that education in these disciplines has an important role in the smooth 
functioning of disaster reduction systems in countries with developed systems such as the USA and Japan. It 
shows a serious impact on disaster preparedness and mitigation. Survey results for professional architects 
show that more experienced architects are needed for a "disaster-resilient architecture" in the face of disasters 
(Özdoğan and Güney, 2016). 

 

4. CONCLUSION 

The pressure of disasters on human settlements and natural resources and the lessons learned from disaster 
experiences point to a shift towards a "disaster risk management" approach in international disaster policy. In 
the globalizing world, it can be said that the borders of countries have already been removed due to disaster 
hazards and risks. Considering that today's societies are characterized as risk societies, strategic or political 
decisions to be taken to perceive, analyze and prevent the rapidly increasing risks and uncertainties, especially 
in urban areas, will both directly affect the future of societies and support efforts in this direction. In this 
context, it is very clear that the natural disaster risk management approach cannot be only a national 
understanding but should be evaluated within an international understanding.  

Herewith, the approach of “thinking globally and acting locally” (Özmen & Özden, 2013) and approaches to 
reducing natural disaster risk overlap. Every natural disaster can have significant impacts on a global scale as 
well as local impacts. With the increasing effects of natural disasters, it is no longer possible to build the 
capacity to cope with the traditional methods often used by underdeveloped and developing countries. 
Therefore, in these studies, it was revealed that there is a relationship between natural disasters and the quality 
of the institutional structure. It is emphasized that different institutional structures cause the effects of natural 
disasters to differ. According to this, the main reason why natural disasters occur in developing countries rather 
than developed countries and cause the economic losses in these countries are much higher than in developed 
countries is seen as the difference in the institutional structure.  
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Therefore, it is considered necessary to conduct comparative studies between countries in explaining the 
impact of natural disasters and to analyze the impact of natural disasters, especially in countries with different 
institutional structures from developed and urbanized modern states. Due to the large discrepancies between 
the physical magnitude of natural disasters and the magnitude of damage and loss of life, natural disaster 
research has begun to focus on the role of different social systems on the impact of natural disasters, as well 
as physical factors (Guvel, 2001). The understanding of disaster management should not always be confronted 
with “from scratch” approaches. In other words, instead of developing a disaster management system all over 
again after each disaster, a disaster management system should be adopted, which is shaped according to what 
has been learned from the disaster and where the deficiencies are eliminated and developed. For this reason, 
revising the techniques and methods that no longer offer solutions according to more progressive techniques 
will be the most appropriate action for this age.  

Hereby, Turkey lags in terms of economy and disaster management system compared to the USA and Japan 
mentioned in the study. However, thanks to the promising developments in the last 10 years, it has developed 
the existing disaster management system and gained experience. The missing aspects from the examples of 
America and Japan are only instilling the culture of disaster preparedness and protection to the public and 
making them a conscious society in this sense. 
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ÖZET 

Hastane binaları günün her saatinde aktif olan, enerji tüketen ve atık üreten yapılardır. Bu yapıların 
sürdürülebilir olması, çevre dostu yapı malzemeleriyle oluşturulması, tükettiği enerji miktarının en aza 
indirgenmesi ve atık yönetimi planlamasına dikkat edilerek tasarlanması gerekmektedir. Yeşil hastane kavramı 
bu aşamada önem kazanmaktadır. Yapılan çalışmada yeşil hastane kriterlerinin mimari tasarım, HVAC 
tasarımı, su yönetimi, atık yönetimi, aydınlatma ve enerji yönetimi çerçevesinde incelenmesi, yeşil hastane 
sertifika sistemlerinin karşılaştırılması ve şehir hastanelerindeki uygulamaların bu kriterler çerçevesinde 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Literatürde yer alan yeşil hastane kavramıyla ilgili yapılan çalışmalar 
araştırmanın materyalini oluşturmaktadır. Yapılan çalışma üç aşamada ele alınmıştır. Çalışmanın ilk 
aşamasında yeşil hastane kavramı ve kriterleri incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise yeşil bina 
sertifika sistemleri araştırılmış ve bu sertifika sistemleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında Bursa, 
Adana ve Elazığ’da bulunan şehir hastanelerindeki yeşil uygulamaların belirlenen kriterlere göre 
değerlendirmesi yapılmıştır. Çevreci yaklaşımlarla tasarlanan yeşil hastanelerde verimliliği artıran çözümlerin 
bulunması, kalite koşullarına dikkat edilmesi, maddi açıdan tasarruf sağlanması, uzun süreli kullanım 
düşünülerek tasarım yapılması gerekmektedir. Yapılan uygulamaların örnek teşkil etmesi, yeşil hastanelerle 
ilgili farkındalığın artmasına da katkı sağlayacaktır. Bu süreçte entegre bir tasarım anlayışının 
benimsenmesiyle birlikte sürdürülebilir ve enerji verimliliği sağlayan yapılar ortaya çıkmaktadır. Binaların 
çevresel etkilerinin incelenebilmesi ve enerji tüketimini en aza indirmeye teşvik etmek amacıyla yeşil bina 
sertifika sistemleri geliştirilmiştir. Dikkate alınan kriterlerin değişiklik gösterdiği LEED, GGHC, ASHE, 
HCWH ve Practise Greenhealth sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemlerin ortak ve farklı yönleri 
bulunmaktadır. Hastanelerdeki uygulamaların ve öne çıkan kriterlerin incelenebilmesi için Bursa, Adana ve 
Elâzığ illerindeki şehir hastaneleri tercih edilmiştir. Mevcut durumda bulunan yeşil hastane uygulamaları ve 
hastanelerin sahip olduğu sertifika sistemleri değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda enerji 
verimliliği sağlayabilmek, çevre dostu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmak, atık ve su yönetimine teşvik 
etmek, hastalara daha konforlu ve kaliteli mekanlar sunabilmek amacıyla yeşil hastane uygulamalarının 
kullanımının yaygınlaşması gerektiği düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Hastane, Sertifika Sistemleri, Enerji Verimliliği. 

 

ABSTRACT 

Hospital buildings are structures that are active at all hours of the day, consuming energy and generating waste. 
These structures should be sustainable, created with environmentally friendly building materials, minimized 
the amount of energy consumed and designed by paying attention to waste management planning. The concept 
of green hospital gains importance at this stage. In this study, it is aimed to examine the green hospital criteria 
within the framework of architectural design, HVAC design, water management, waste management, lighting 
and energy management, to compare green hospital certification systems and to evaluate the applications in 
city hospitals within the framework of these criteria. Studies on the concept of green hospital in the literature 
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constitute the material of the research. The study was carried out in three stages. In the first stage of the study, 
the concept of green hospital and its criteria were examined. In the second stage of the study, green building 
certification systems were researched and these certification systems were compared. In the last stage of the 
study, the green practices in the city hospitals in Bursa, Adana and Elazig were evaluated according to the 
determined criteria. In green hospitals designed with environmentalist approaches, it is necessary to find 
solutions that increase efficiency, pay attention to quality conditions, provide financial savings, and design 
with long-term use in mind. It will also contribute to raising awareness about green hospitals if the practices 
are exemplary. In this process, with the adoption of an integrated design approach, sustainable and energy 
efficient structures emerge. Green building certification systems have been developed in order to examine the 
environmental effects of buildings and to encourage them to minimize energy consumption. LEED, GGHC, 
ASHE, HCWH and Practise Greenhealth certification systems have been established, where the criteria taken 
into account varies. These systems have common and different aspects. City hospitals in Bursa, Adana and 
Elâzığ provinces were preferred in order to examine the applications and prominent criteria in hospitals. The 
existing green hospital practices and the certificate systems of the hospitals were evaluated. As a result of the 
evaluations, it is thought that the use of green hospital practices should be widespread in order to provide 
energy efficiency, to promote the use of environmentally friendly materials, to encourage waste and water 
management, and to offer more comfortable and quality spaces to patients. 

Keywords: Sustainability, Green Hospital, Certification Systems, Energy Efficiency. 

 

1. GİRİŞ 

1.1.  Yeşil Hastane Kavramı 

İklim değişikliği sonucu artan küresel ısınma, yenilenebilir enerji kaynaklarının tükenmesi, nüfus artışına bağlı 
olarak insanların çevreye verdiği hasar konusundaki endişenin artmasıyla birlikte enerji talebinin 
yoğunlaşması, bina tasarımlarında sürdürülebilir uygulamaların kullanımını ön plana çıkarmaktadır. 
Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesindeki yaklaşımlar, binanın tasarım ve uygulama aşamasından başlayarak 
bakım ve yenilenme süreçlerini de kapsayan tüm döngüyü göz önünde bulundurarak oluşturulmaktadır. Bu 
sayede bir binanın yaşam döngüsü boyunca gereksinimleri hesaba katılarak çevreye duyarlı ve kaynak 
açısından verimli kararların alınmasına teşvik edilmektedir (Wood vd. 2016). Enerji tasarrufu sistemleri, geri 
dönüştürülebilir malzeme ve yenilenebilir kaynakların kullanımı yeşil bina uygulamalarının ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Yeşil binalar, enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmak, çevresel kirliliği azaltmak, 
bina sakinlerinin sağlığını korumak ve üretkenliğini artırmak amacıyla tasarlanan, inşa edilen ve işletilen 
yapılardır (USGBC, 2011). Özellikle günün her saatinde kullanıma açık olan hastanelerin yeşil bina 
kriterlerine uygun olarak tasarlanması birçok açıdan fayda sağlayacaktır. Bu doğrultuda hastane yapılarında 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan, çevre dostu inşaat malzemeleri kullanan, atık yönetimini 
planlayan ve yeşil ortamlar sağlayan tasarımlar “yeşil hastane” kavramının benimsenmesinde önemli rol 
oynamaktadır (Özkan ve Gökdağ, 2019). 

Yeşil hastane tasarımı, gün ışığının kullanımını, uygun yapay aydınlatmayı, yerel mimari formları, doğal ve 
toksik olmayan malzemeleri, iyi iç mekân hava kalitesini ve ergonomiyi içerir. Çevreci bir yaklaşımla yapılan 
bu yapılar, hastaların iyileşmesine etkisi olan klima, aydınlatma gibi unsurlarla hastaların üzerindeki stresi 
azaltırken, enerji tüketiminin iyi yönetilmesine de katkı sağlamaktadır (Özkan ve Gökdağ, 2019). Yeşil hastane 
kavramının farklı tanımları bulunmaktadır. Federal Çevre İcra Dairesi, yeşil ve sürdürülebilir hastaneyi enerji, 
su ve malzeme kullanma verimliliğini artıran, daha iyi yerleşim ve tasarım yoluyla yapının insan sağlığı ve 
çevre üzerindeki etkilerini azaltan uygulamalar olarak tanımlamaktadır (Howard, 2003). Amerika Birleşik 
Devletleri Çevre Koruma Ajansı’na göre bir hastanenin yerleşiminden tasarım, inşaat, işletme, bakım, 
yenileme ve yıkımına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevreye duyarlı uygulamalardan yararlanılması yeşil 
hastane anlayışıyla örtüşmektedir (Bandhauer vd. 2013). Zararsız Sağlık'a göre yeşil ve sağlıklı bir hastane, 
çevresel etkisini sürekli azaltarak ve nihayetinde hastalık yüküne katkısını ortadan kaldırarak halk sağlığını 
destekleyen hastanedir. İnsan sağlığı ve çevre arasındaki bağlantıyı tanımakla birlikte yerel ihtiyaçları çevresel 
eylemlerle birleştirir. Çevre sağlığını, sağlıkta eşitliği ve yeşil bir ekonomiyi teşvik etmek için çabalamaktadır 
(Karliner ve Guenther, 2011).  
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Entegre tasarım sürecinde hastanelerin çevreye vereceği olumsuz etkilerin en aza indirgenebilmesi için 
sürdürülebilir uygulamalar kullanılmalıdır (ASHRAE, 2010). Bu doğrultuda yeşil hastanelerin sahip olması 
gereken özellikler Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization and Health Care Without Harm, 2009) 
tarafından şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

 

 Hastanelerdeki enerji tüketimi kontrol altına alınarak enerji verimliliği sağlanmalıdır. 

 İnşa edilecek olan hastane binası konumlanacağı bölgedeki iklim özelliklerine göre tasarlanmalıdır.   

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi gerekmektedir. 

 Ulaşım olarak yaya ve bisiklet yollarının kullanımı teşvik edilmelidir. Hastane araçlarında alternatif yakıtlar 
tercih edilmelidir. Çalışan ve hasta nakillerinde taşıma ihtiyacı en az seviyeye indirgenmelidir. 

 Hastanede çalışanlara ve hastalara özel olarak organik gıdalar üretilmelidir. 

 Atık yönetimine dikkat edilmelidir. Atıkların azaltılmasına ve geri dönüştürülmesine yönelik uygulamalar 
geliştirilmelidir. 

 Su tasarrufu sağlayabilmek adına su yönetimi uygulanmalıdır.  

 

1.2.  Sürdürülebilir Hastaneler İçin Yeşil Bina Kriterleri 

Doğa ile Bağlantılı Mimari Tasarım 

Yeşil hastane tasarım sürecinde, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek problemler ve ihtiyaçlar önceden 
tespit edilmelidir. Bu tespitlere göre çözüm önerileri geliştirilmelidir. Özellikle mimari tasarım aşamasında 
doğayla bağlantılı tasarımlara yer verilmelidir. Hastalar üzerinde uygulanan bir çalışmaya göre kısa süreliğine 
de olsa doğa manzarası izlemenin stresi azalttığı görülmüştür. Yoğun bakım ünitesinde kalan hastalar 
üzerinden yapılan araştırmaya göre ise penceresi olan odalardaki hastaların, penceresi olmayan odadakilere 
göre iyileşmeye daha meyilli oldukları fark edilmiştir (Wittmann, 2010). 

 

İç Ortam Hava Kalitesi ve HVAC Tasarımı 

Çok işlevli ve yüksek enerji tüketen yapılar olan hastanelerde kullanılan kimyasal maddeler, anestezi gazları 
ve tıbbi atıkların yok edilmesi sürecinde açığa çıkan zehirli gazlar havanın kirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu 
sebeplerle iç mekanlarda ortaya çıkan enfeksiyonların hava yoluyla bulaşma hızı artarak hastaların iyileşme 
süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Setyowatia vd. 2013). Enerji tasarrufu sağlayabilmek ve iç mekânın 
hava kalitesini gözetebilmek için HVAC sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. HVAC sistemleri 
kullanılma amacına ve kullanıldıkları yerin özelliklerine göre çeşitlilik göstermektedir (Öztürk vd. 2005). 
Enerji tasarrufu sağlaması açısından sınırlı özelliklere sahip olmasıyla birlikte sistemden sisteme değişen 
performansları bulunmaktadır. HVAC projelerinde mevcut durumdaki insan sayısı, insanların faaliyetleri ve 
kullandıkları cihazlar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmalıdır. Isı gereksinimlerinin doğru 
hesaplanabilmesi için bu bilgiler gereklidir (Drake, 2006). Bölgedeki iklimle alakalı veriler de bu aşamada 
önem kazanmaktadır. Uygulanacak sistemin yüksek enerji tasarrufu sağlayan, ekonomik ve çevreye duyarlı 
olması tercih edilme sebeplerindendir. Bu sistemin yüksek performanslı bina kavramına entegre edilmesine 
dikkat edilmelidir (Brunner, 2009).  

 

Su Yönetimi 

Yeşil hastane kavramı çerçevesinde su kaynaklarının dikkatli kullanılmasına teşvik etmek, atık sulardaki 
kirletici etkiyi azaltmak, su döngüsünü kontrol altında tutabilmek ve en önemlisi su yönetimi sağlayabilmek 
gereklidir (Roberts, 2011). Atık suların arıtılarak tekrar kullanılması, yağmur sularından faydalanılması, su 
tesisatlarındaki problemlerin giderilmesi su sıkıntısının yoğun olduğu bölgelerde dikkat edilmesi gereken 
özelliklerdendir (Terekli vd. 2013). Suyun verimli kullanılmasına, geri dönüştürülebilmesine ve su 
kullanımının iyileştirilmesine özen gösterilmelidir. Hastanelerde özellikle xeriscaping (ek olarak sulanması 
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gerekmeyen peyzaj tasarımı) sayesinde su kullanımı azaltılabilmektedir. Xeriscaping uygulaması maliyetli 
olmasına rağmen yeşil bina yaklaşımında önemli rol oynamakla birlikte çevresel açıdan akıllı bir yaklaşım 
örneğidir (Salehi ve Eslami, t.y.). 

 

Aydınlatma ve Enerji Yönetimi 

Günün her saati çalışan hastanelerde tüketilen enerji, ticari bir işletmede tüketilen enerjinin 2,5 katından daha 
fazla olmaktadır. Enerji tüketiminin artmasına bağlı olarak maliyetlerde de artış görülmektedir. Maliyetlerin 
kontrol altına alabilmek ve yeşil hastane standartlarına ulaşabilmek için enerji yönetimi uygulanmalıdır 
(Carpenter ve Hoppszallern, 2010). Enerji tasarrufu sağlayabilmek için güneş panelleri, tasarruflu aydınlatma 
elemanları, bina yalıtım sistemleri, doğal havalandırma ve ısı kaybını engelleyebilmek adına ısı koruyucu 
camlar kullanılmalıdır (Terekli vd. 2013). Aydınlatma sistemlerinde enerjinin verimli kullanılabilmesi için 
günışığından maksimum düzeyde yararlanmakla birlikte sistemlerin kuruluş yükünün azaltılması 
gerekmektedir. Bu nedenle lamba ve yardımcı araçların seçimine, yapay aydınlatma sistemlerinin kullanımına 
ve iç yüzeylerdeki ışık yansıtma paylarına dikkat edilmelidir (Url:1). 

 

Atık Yönetimi 

Hastanelerde üretilen tıbbi atıkların yaralanma ve enfeksiyona sebep olma oranları diğer atıklara kıyasla daha 
fazladır. Sürekli kullanılan bu yapılarda büyük miktarda atık üretilmektedir. Bu atıkların yeniden kullanılmak 
üzere geri dönüştürülmesi gerekmektedir. Sağlık tesislerinde üretilen atıkların yaklaşık olarak %15’inin 
çevreye zarar veren ve tehlikeli atıklar olduğu tespit edilmiştir (Dhillon ve Kaur, 2015).  Hastanelerdeki atık 
yönetiminin amacı, bulaşıcı ve tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden, hijyen kuralları çerçevesinde ve 
ekonomik yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamaktır (Joegijantoro, 2021). 

 

1.3.  Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri ve Karşılaştırılması 

Binalarda artan enerji tüketiminin kontrol altına alınmasını sağlamak ve binaların çevresel etkilerini 
belirleyebilmek amacıyla yeşil bina sertifika sistemleri geliştirilmiştir. Uluslararası geçerliliği bulunan 
sertifika sistemlerinde yapıların inşa ve kullanım süreçleri boyunca doğaya verecekleri zararın en düşük 
seviyeye indirgenmesi hedeflenmektedir (Yazıcı, 2016). Yeşil bina sertifika sistemlerinin hastanelerdeki farklı 
ihtiyaçlar ve kısıtlamalar doğrultusunda düzenlenmesiyle hastane sertifika sistemleri geliştirilmiştir. 
Hastanelere ait sistemler özelliklerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

Green Guide for Health Care (GGHC): Gönüllülük esasına dayanan Sağlık Hizmetleri İçin Yeşil Kılavuz 
Sistemi 2002’de kurulmuştur. Çevreyle ve insan sağlığıyla alakalı uygulamaların proje sürecinin her aşamasına 
entegre edilmesiyle oluşturulan ilk sistemdir (Terekli vd. 2013). 

American Society for Healthcare Engineering (ASHE): ABD Çevre Koruma Ajansıyla birlikte Amerika 
Hastaneler Birliği’nin kendi aralarında gönüllü olarak yaptıkları atık miktarını ve çevreye verdiği zararı 
azaltmayı amaçlayan sistemdir. Yeşil alan tasarımı, planlaması ve işletmesi süreçlerini kapsamaktadır (Url:2).   

LEED for Healthcare: Sağlık tesisleri için LEED, Amerikan Yeşil Bina Konseyi’nin verdiği gönüllü bir 
sertifika sistemidir. 2011’de kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek performanslı ve düşük maliyetli binaları 
tanımlamak amaçlanmaktadır. Hem yataklı hem de ayakta tedavi eden merkezlere ve bakımevlerine göre 
tasarlanmıştır. GGHC (Sağlık Hizmetleri İçin Yeşil Kılavuz) çalışması referans alınarak oluşturulmuştur 
(Eltrop vd. 2011). 

Practice Greenhealth: Yeşil Sağlık Uygulamaları atık yönetimini gözeterek kimyasal maddeleri kontrol 
altında tutmayı amaçlamaktadır. Temiz bir enerjiye ulaşmak için yeşil alanların artırılması gerektiği 
düşüncesiyle oluşturulmuştur. Atıkların azaltılması, kontrol altında tutulması, enerji tasarrufu sağlanması, bina 
tasarım süreçlerinde çevreye verilen zararın en aza indirgenmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının kullanımına 
teşvik edilmesi Yeşil Sağlık Uygulamalarının hedefleri arasındadır (Url:3). 
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Health Care Without Harm (HCWH): Zarar Vermeden Sağlık, ekolojik ve sürdürülebilir bir dönüşüm 
sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sistemdir. Hastaların bakımına ve güvenliğine önem vermektedir. Sağlık 
sektöründe güvenilir ve çevre dostu malzemeler kullanılmasını, üretilen atık miktarının en aza indirgenmesini, 
hastanelerin iyileştirici ortamlara dönüştürülmesini, sağlıklı gıdalar üretilmesini ve hastane çalışanları için 
sağlıklı çalışma alanlarının sağlanmasını amaçlamaktadır (Wittmann, 2010). 

Atık miktarını ve karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan yeşil hastanelerde hastalar, hasta yakınları ve sağlık 
çalışanları için daha verimli ortamlar tasarlanması öngörülmektedir. Türkiye’de binalarda enerji tasarrufu 
sağlayabilmek adına bir yönetmelik düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre iklim değişikliğinin çevreye etkisini 
en aza indirgemek, enerji maliyetlerine yönelik tüketim programı oluşturmak ve binalar için Enerji Kimlik 
Belgesi düzenlemek amaçlanmaktadır (Çevre Şehircilik Bakanlığı, 2008). Çizelge 1’e göre incelenen sertifika 
sistemlerinde ortak ve farklı yönler belirlenmiştir. Doğa ile bağlantılı mimari tasarım LEED For Healthcare ve 
HCWH sertifikalarında dikkat edilen kriterlerdendir. Geri dönüşümlü yapı malzemelerinin kullanımı bütün 
sertifika sistemlerinde ortak olan özelliktir. HVAC tasarımı ve iç ortam kalitesiyle enerji yönetimine dikkat 
etmeyen sertifika sistemi HCWH’dir. ASHE ise su yönetimini ve güvenli sağlık hizmet alanı oluşturmayı 
gözetmeyen sistemdir. Atık yönetimine dikkat etmeyen sertifika sistemi LEED For Healthcare’dir. Belirlenen 
kriterlerin tamamını taşıyan bir sistem bulunmamaktadır. Bir diğer önemli tespit ise sertifikalardaki güç 
sistemlerinin binalara entegre edilmesine dikkat edilmemiş olmasıdır (Yazıcı, 2016). 

 

 

Çizelge 1: Yeşil hastane sertifika sistemlerinin karşılaştırılması (Yazıcı, 2016). 

 

Çalışmanın amacı yeşil bina özellikleri doğrultusunda hastanelerin ihtiyacına yönelik kriterlerin belirlenmesi, 
bu kriterlere göre hazırlanan sertifika sistemlerinin incelenerek karşılaştırılması ve ülkemizdeki şehir 
hastanelerinin yeşil hastane kriterlerine göre değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeler sonucunda yeşil 
hastane uygulamalarının artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.  
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2. YÖNTEM 

Yeşil bina uygulamalarının hastanelere entegre edilmesiyle ortaya çıkan yeşil hastane kavramının incelenmesi 
araştırmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması 
kullanılarak yeşil hastane sertifika sistemlerinin ve ülkemizdeki şehir hastanelerinin yeşil bina kriterlerine göre 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmayla ilgili literatür oluşturulurken bilimsel yayınlardan, dergi, makale ve 
tezlerden yararlanılmıştır. Bourner’a göre (1996) literatür taramasının yapılma amacı araştırılacak konu 
hakkında bilgi sahibi olmak, yapılan diğer çalışmaları inceleyerek kıyaslamak ve ihtiyaç duyulan çalışma 
alanlarını tespit etmektir.  

Tercih edilen bu yöntemle Türkiye’de bulunan 3 farklı ildeki şehir hastaneleri incelenmiştir. Bursa, Adana ve 
Elâzığ illerindeki şehir hastaneleri yeşil bina kriterlerinden olan doğa ile bağlantılı mimari tasarıma, iç ortam 
hava kalitesine, su yönetimine, atık yönetimine, aydınlatma ve enerji yönetimine göre irdelenmiştir. Yeşil 
hastane olarak adlandırılmalarına sebep olan özellikleri ve topladıkları puanlara göre sahip oldukları yeşil 
hastane sertifika sistemleri belirlenmiştir. Şehir hastanelerindeki ulaşım kararları, enerji ve su tasarrufu 
sistemleri, tercih edilen aydınlatma elemanları, atık yönetimi uygulamaları ve yağmur suyu depolama 
sistemleri ortaya çıkarılmıştır. 

 

3. BULGULAR  

Türkiye’deki Şehir Hastanelerinin İncelenmesi 

Bursa Şehir Hastanesi 

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan hastane 745.500 m²’lik alana konumlandırılmıştır. 4 farklı blok ve 3 farklı 
hastaneden oluşan yapıda 1.055 yatak kapasitesine sahip ana blok, 200 yatak kapasitesine sahip fizik tedavi ve 
rehabilitasyon merkezi, 100 yatak kapasitesine sahip psikiyatri hastanesi bulunmaktadır. Ülkemizdeki şehir 
hastaneleri içinde 68 puan toplayarak en fazla puana ulaşmış ve LEED Gold Sertifikası almıştır. Yeşil bina 
kriterlerine ve LEED sertifika sistemine göre Bursa Şehir Hastanesi’nin sürdürülebilir tasarıma yönelik 
amaçları şu şekildedir (Url:4): 

 Doğa ile Bağlantılı Mimari Tasarım: Karbon ayak izinin düşürülmesi amacıyla ulaşımda toplu taşımaya, 
bisiklet kullanımına ve şarj edilebilir araçların yaygınlaştırılmasına öncelik verilmiştir. Çevreye yayılan ısı 
miktarını azaltabilmek için otoparklar yer altına inşa edilmiştir. Bu sayede açık alanlarda peyzaj tasarımı 
uygulanabilmiştir. Peyzaj sulaması için yağmur suyu deposundan yararlanılmaktadır. 

 İç Ortam Hava Kalitesi: Mekanik havalandırma sistemleri tercih edilmiştir. Sigara dumanının iç 
mekanlara girmesi önlenmiştir. İç mekandaki boya ve astar gibi malzemelerin uluslararası standartlara 
uygun olanları kullanılmıştır. Kimyasal maddelerin dış kısmına negatif basınç sistemi uygulanarak gazların 
kaçışı engellenmiştir. 

 Su Yönetimi: Su kullanımının yönetilebilmesi için tasarruf sağlayan rezervuar, bulaşık makinesi, batarya 
ve çamaşır makinesi tercih edilmiştir. Bu tercihler sayesinde %20 oranda su tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca 
soğutma kulesi ve medikal ekipmanların seçimine dikkat edilmiştir.  

 Aydınlatma ve Enerji Yönetimi: Enerji verimliliği için cephe tasarımına dikkat edilmesinin yanı sıra 
trijenerasyon sistemi, enerji verimliliği sağlayan aydınlatma elemanları ve mekanik elemanlar 
kullanılmıştır. Bu sayede %30’un üzerinde enerji tasarrufu amaçlanmıştır. 

 Atık Yönetimi: Atıkların geri dönüştürülebilmesi için bütün bloklarda ayrı ayrı atık toplama alanları 
oluşturulmuştur. Bu sayede atıklar geri dönüşüm tesislerine iletilmiştir. Malzeme kullanımında da geri 
dönüştürülebilir özellikte olmasına dikkat edilmiştir. Yapısında bakır ve kurşun bulunan malzemeler tercih 
edilmemiştir.  
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Şekil 1: Bursa Şehir Hastanesi (Url:5). 

 

Adana Şehir Hastanesi 

Adana’nın Yüreğir adlı ilçesinde bulunan hastane 318.500 m² alana konumlanmıştır. 3 hastaneyi kapsayan ve 
4 bloktan oluşan yapıda 1.300 tane yatak kapasitesine sahip ana bina, 150 tane yatak kapasitesine sahip fizik 
tedavi ve rehabilitasyon merkezi ve 100 tane yatak kapasitesine sahip psikiyatri hastanesi bulunmaktadır. 
Hastane toplamda 62 puan toplayarak LEED Gold Sertifikası almıştır. Yeşil bina kriterlerine ve LEED sertifika 
sistemine göre Adana Şehir Hastanesi’nin sürdürülebilir tasarıma yönelik amaçları şu şekildedir (Url:6): 

 Doğa ile Bağlantılı Mimari Tasarım: Doğal çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlamak amaçlanmıştır. 
Ulaşımda toplu taşımaya teşvik edecek düzenlemeler ve bisiklet yolları yapılmıştır. Emisyonu düşük araç 
kullanımına yönelimi artırabilmek için bina girişine yakın yerlerde şarj aletleri konumlandırılmıştır. Peyzaj 
düzenlemesine önem verilmiştir. Engelli vatandaşlara göre uygulamalar yapılmıştır. Yağmur suları peyzaj 
sulamada kullanılmak üzere depolanmaktadır. 

 İç Ortam Hava Kalitesi: Boya, yapıştırıcı ve astar gibi iç mekân malzemelerinin insan sağlığına zarar 
vermeyecek düzeyde uçucu bileşenler içermesine dikkat edilmiştir. Emisyon oranı düşük olan malzemeler 
seçilmiştir. Mekanik havalandırma sisteminin kullanılmasıyla birlikte yapılan negatif basınçlandırma, 
mevcut durumdaki hava kalitesini düzenlemiştir. 

 Su Yönetimi: Su tasarrufu sağlayabilmek için düşük debili vitrifiye sistemleri ve küçük hacimli 
rezervuarlar tercih edilmiştir. Peyzaj düzenlemesi yapılırken sulama ihtiyacı en az düzeyde olan bitkiler 
kullanılmıştır. Soğutma kulesinde kullanılan şebeke suyunun tüketimi indirgenmiştir. 

 Aydınlatma ve Enerji Yönetimi: Küresel ısınmanın etkisini artıracak malzemelerden kaçınılmıştır. Etkisi 
en az düzeyde olan soğutucu akışkanlar tercih edilmiştir. Soğutma ve ısıtma sistemlerinde enerji 
verimliliğini artıracak trijenerasyon ve chiller gibi sistemler eklenmiştir. Yapılan bu uygulamalar sayesinde 
%42 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır.  

 Atık Yönetimi: İnşaatın yapım aşamasında ortaya çıkan malzemeler geri dönüştürülmek amacıyla tesislere 
gönderilmiştir. Atık yönetimi planlaması yapılarak geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiştir. Sürdürülebilir 
malzemeler tercih edilmiştir. Mekanlarda kullanılan led armatürlerde cıva kullanılmamasına dikkat 
edilmiştir.  Bu sayede ışık kirliliğinden kaçınılmaya çalışılmıştır. 
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Şekil 2: Adana Şehir Hastanesi (Url:7). 

 

Elâzığ Şehir Hastanesi 

Elâzığ’ın Merkez adlı ilçesinde bulunan hastane 347.500 m²’lik alana konumlandırılmıştır. 3 farklı bloktan 
oluşan hastanede 888 tane yatak kapasitesine sahip ana bina, 150 tane yatak kapasitesine sahip psikiyatri 
hastanesi ve 60 tane yatak kapasitesine sahip ağız ve diş kliniği bulunmaktadır. 63 puan toplayarak şehir 
hastanelerinde en yüksek ikinci puana sahip hastane olmasıyla birlikte LEED Gold Sertifikasına layık 
görülmüştür Yeşil bina kriterlerine ve LEED sertifika sistemine göre Elâzığ Şehir Hastanesi’nin sürdürülebilir 
tasarıma yönelik amaçları şu şekildedir (Url:8): 

 Doğa ile Bağlantılı Mimari Tasarım: Şehrin merkezine yakın bir yerde bulunmaktadır. Yürüme 
mesafesinde bulunan otobüs durakları sayesinde insanlar toplu taşımaya yönlendirilmektedir. Bisiklet 
yolları ve şarj aletli araç kullanım alanları mevcuttur. Otoparklar yer altına alınmıştır.  

 İç Ortam Hava Kalitesi: HVAC sistemleri kullanılarak enerji tasarrufu sağlamak amaçlanmıştır. Sigara 
dumanının iç mekanlara ulaşması engellenmiştir. Mekanik havalandırma tercih edilmiştir. Akustikle ilgili 
sorunlar çözümlenmiştir. Tasarım aşamasında günışığından en üst düzeyde yararlanmaya dikkat edilmiştir. 

 Su Yönetimi: Su tasarrufu yapabilmek için şebeke suyunun kullanımı azaltılmıştır. Medikal ürünlerde 
enerjiyi verimli kullananlar tercih edilmiştir. Soğutma kulesine eklenen kontrol sistemiyle suyun verimli 
kullanılması amaçlanmıştır.  

 Aydınlatma ve Enerji Yönetimi: Tasarruflu armatürler tercih edilmiştir. Mevcutta bulunan ölçüm 
sistemleriyle maliyetin düşürülmesi amaçlanmıştır. Aydınlatma elemanlarında cıva içermeyen ürünler 
tercih edilmiştir. 

 Atık Yönetimi: Geri dönüşüme gönderilecek olan atıklar depolama alanında birikmektedir. İnşaatın yapım 
aşamasında ortaya çıkan atıklar geri dönüşüme gönderilmiştir.  

Bursa, Adana ve Elâzığ illerindeki şehir hastaneleri literatürde yer alan yeşil bina kriterleri doğrultusunda 
incelenmiştir. Daha sonra bu kriterleri karşılayan özellikte olan yapıların sahip olduğu sertifika sistemleri tespit 
edilmiştir. Bulundukları bölgede kapladıkları alan olarak değerlendirildiğinde en geniş alanda Bursa Şehir 
Hastanesi konumlandırılmıştır. Yatak kapasitesi de kapladığı alana göre oldukça fazladır. Sertifika sistemi için 
toplanan puanlar değerlendirildiğinde de en fazla puana sahip hastane Bursa Şehir Hastanesi’dir. İncelenen 
şehir hastanelerinde yeşil bina kriterlerinden olan doğa ile bağlantılı tasarıma, iç ortam hava kalitesine, atık ve 
su yönetimine, aydınlatma ve enerji yönetimine dikkat edilmiştir. Enerji tasarrufu ön plana çıkarılmıştır.  
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Şekil 3: Elâzığ Şehir Hastanesi (Url:9). 

 

4. SONUÇ 

İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilmek amacıyla binaların yapım 
aşamasında geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması gerekmektedir. Özellikle günün her saati 
kullanıma açık olan hastane binaları doğal çevreye zarar vermeden, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ve 
konumlandırılacak olan bölgenin iklim özelliklerine dikkat edilerek tasarlanmalıdır. Hastanelerde tüketilen 
enerji ve su miktarı, üretilen kimyasal atıklar, kullanıcı ve çalışan sayısı diğer binalara göre daha fazladır. Bu 
nedenle yeşil bina kriterlerinin hastane binalarına entegre edilmesi önem kazanmaktadır. Entegrasyon 
sonucunda “yeşil hastane” kavramı ortaya çıkmıştır. Yeşil hastanelerde hastaların iyileşme hızını artıracak 
doğayla bağlantılı iç mekân düzenlemelerine, atık yönetimine, enerji ve su tasarrufuna dikkat edilmelidir. 
Kullanıcı ihtiyaçları gözetilmelidir. Yeşil bina sertifika sistemlerinin hastane binalarındaki uygulamalara göre 
düzenlenmesiyle yeşil hastane sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemlerdeki kriterlere göre hastaneler 
değerlendirilmektedir. İncelenen sertifika sistemlerinde bütün değerlendirme kriterlerinin bir arada olduğu bir 
sisteme rastlanmamıştır. Sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.  Özellikle 
ülkemizdeki şehir hastanelerindeki yeşil hastane uygulamalarının ve sahip oldukları sertifika sistemlerinin 
incelenebilmesi için Bursa, Adana ve Elâzığ illerindeki şehir hastaneleri seçilmiştir.  

Yapılan çalışmanın sonucunda yeşil bina kriterlerinin entegre edilmesiyle tasarlanan Bursa, Adana ve 
Elazığ’daki şehir hastanelerinde benzer uygulamaların olduğu fark edilmiştir. Özellikle ulaşım sistemlerinde 
kişisel araç kullanımından çok toplu taşımaya özendirecek planlar çözümlendiği görülmüştür. Otobüs 
duraklarının yakınlaştırılması bu uygulamalara örnektir. Bisiklet yolları tasarlanmış, şarjlı araçlara yönelik 
park alanları oluşturulmuştur. Hastaların iyileşme süreçlerini olumlu yönde etkileyecek peyzaj düzenlemeleri 
yapılmıştır. Ayrıca hastaların ve sağlık çalışanlarının iç mekandaki memnuniyetlerine dikkat edilmiştir.  Su 
tasarrufu sağlayabilmek adına yağmur suyu depolama sistemlerinden yararlanılarak bitkilerin sulama sistemi 
düzenlenmiştir. Aydınlatma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar tercih edilmiştir. Bu 
hastanelerin sahip olduğu yeşil bina sertifika sisteminin ise LEED Gold Sertifika Sistemi olduğu belirlenmiştir. 
Aynı sertifikaya sahip olmaları da benzer özellikler taşıdıklarının somut bir göstergesidir. Bunun yanı sıra bu 
hastanelerdeki uygulamaların birbirini tekrar ettiği ve yeni tasarımlara yönelimin olmadığı düşünülmektedir. 
Sertifika sistemlerinde iyileştirilmelerin yapılması ya da kriterlerin gözden geçirilerek yeni bir sertifika sistemi 
geliştirilmesi önerilmektedir. Bu aşamada kullanılan yapı malzemelerine dikkat edilmelidir. Yeşil hastanelerde 
sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasının çevreye verilen zararın azaltılmasında 
önemli rol oynadığı saptanmıştır. Bu nedenle yeşil hastane uygulamalarının yaygınlaşması ve mevcut illerdeki 
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bütün şehir hastanelerinde uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu alandaki çalışmalara verilmesi 
gereken devlet teşviklerinde de düzenlemeler yapılırsa uygulamalara yönelimin artacağı düşünülmektedir. 

Yeşil hastane uygulamalarında özellikle hastaların ve hastane çalışanlarının konforlu bir ortamda bulunmaları 
amaçlanmalıdır. İncelenen devlet hastanelerindeki uygulamalarda özellikle yeşil alan düzenlemelerinde 
eksiklikler olduğu görülmüştür. Yapısal form olarak da birbirine benzeyen Bursa, Adana ve Elâzığ Şehir 
Hastanelerinde peyzaj düzenlemelerinin artırılmasının hastaların tedavi süreçlerinde de olumlu etki yaratacağı 
düşünülmektedir. Enerji verimliliği konusunda sadece yalıtım ve aydınlatma sistemlerinin gözetilmesi yetersiz 
kalmaktadır, daha farklı teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. İç mekân kalitesinde tercih edilen yapı 
malzemelerinin gözetilmesinin yanı sıra HVAC sistemlerinin tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Bir diğer 
önemli konu da atık yönetimidir. Geri dönüştürülebilir yapı malzemelerinin kullanılması, atık depolama 
sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET  

Moda tasarımı, giyinme ihtiyacını karşılarken kişinin toplumda kabul görülme, beğenilme ve farklılık yaratma 
isteğini besleyen bir unsurdur. Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda, devamlı değişen moda 
anlayışı kişileri maddi açıdan zorlamaktadır. Bu durum kişileri, giyim ürünlerini seçerken fonksiyonellik ve 
kumaş kalitesi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak alım yapmaya yönlendirmektedir. Her mevsim farklı 
ürünler satın alma düşüncesi alıcılar tarafından istenmeyen bir durum haline gelmektedir. Oluşan bu sosyal 
durum tasarımcıları fonksiyonel ürünler yaratmaya yönlendirmektedir. Tasarımcılar, hem kişilerin 
ihtiyaçlarını karşılayan hem de mevcut trendlerden uzaklaşmadan tasarım yapmak için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Var olan bu durumu ortak paydada düşünen tasarımcılar, ürün fonksiyonelliğini artırmak için 
bir takım çalışmalar yapmaktadırlar. Bu araştırma kapsamında yapılan tasarımda ise mevcut durumlar göz 
önünde bulundurularak çalışılmıştır. Yüzücü şortu üzerinde yapılan bu tasarım ile ürün fonksiyonelliği 
artırılmış, aynı zamanda da ürün kalitesi ve görünüm gibi özellikler de göz önünde bulundurulmuştur.  
Araştırma ile yaz tatiline çıkacak olan kişilerin bir yüzücü şortu ile birden fazla görünüm elde etmesi 
amaçlanmaktadır. Bir beden renginde olan ürünün, boy ayarlaması kişinin isteğine göre değiştirilebilmektedir. 
Boy farkı, grafik tasarımcılar tarafından hazırlanmış olan desenlerin kumaş üzerine uygulanmasıyla 
sağlanacaktır. Ana ürün üzerinde bulunan fermuar ile bir çok farklı desende hazırlanan farklı parçalar, isteğe 
göre ürüne entegre edilecek ve boy farkı bu şekilde ayarlanacaktır. Bu farklı parçalar kullanılarak oluşturulan 
yeni görünümler, kişinin kendi tasarımını oluşturarak ürünle arasında bir oluşturmasını sağlayacaktır. Kişilerin 
tatilin her aşamasında giyebileceği estetik görünüme sahip olan fonksiyonel bir şortun oluşturulması asıl 
amaçtır. Spesifik özelliklerde kumaşlar ile yapılacak olan bu özgün tasarım sayesinde, kişilerin maddi açıdan 
rahatlaması ve trendlere uygun olarak giyinmesi hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Moda Tasarımı, Fonksiyonel Giysiler, Özgün Tasarım  

 

ABSTRACT 

Fashion design, while meeting the need to dress, is an element that feeds the desire to be accepted, appreciated 
and made a difference in society. Considering today's conditions, the ever-changing fashion sense forces 
people financially. This situation leads people to make purchases by considering criteria such as functionality 
and fabric quality when choosing clothing products. The idea of buying different products every season 
becomes undesirable to buyers. This social situation leads designers to create functional products. Designers 
continue to work to make designs that meet the needs of people without moving away from current trends. 
Designers considering this situation as a common denominator carry out several studies to increase product 
functionality. In the design made within the scope of this research, the current situations were taken into 
consideration. This design on the swimmer's shorts has increased product functionality while also taking into 
consideration features such as product quality and appearance. With the research, it is aimed that people who 
will take summer vacation will get more than one look with swimmer's shorts. The height adjustment of the 
product, which is in skin color, can be changed according to the person's wishes. The height difference will be 
ensured by embroidering the patterns prepared by graphic designers on the fabric. The different components 
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produced in many different patterns with the zipper on the main product, will be integrated into the product 
according to the request, and the height difference will be adjusted in this way. New views created using these 
different parts will allow the person to create their own design and create a relationship between them and the 
product. The main goal is to produce functional shorts with an aesthetic appearance that people can wear at 
every part of the holiday. This unique design with specific fabrics is intended to help people relax financially 
and dress appropriate to trends. 

Keywords: Fashion Design, Functional Clothing, Original Design 

 

1. GİRİŞ 

Moda kelimesi, Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlüğünde “Değişiklik gereksinimi veya süslenme 
özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik.” olarak geçmektedir  [1]. Moda, değişim olarak 
tanımlanmakta ve genellikle moda kelimesi giyim ile ilişkilendirilmektedir. Genel olarak moda kişilerin 
beğenilerindeki kısa veyahut uzun vadeli değişimlerden meydana gelmektedir [2].  Moda içerisinde bulunulan 
döneme göre değişkenlik gösteren estetik değerler değişimlerini içermektedir. O dönemdeki sosyokültürel 
sosyoekonomik durumlar modanın değişimde etkili olan bazı faktörlerdir [3].  

Moda tasarımı, giyinme ihtiyacını karşılarken kişinin toplumda kabul görülme, beğenilme ve farklılık yaratma 
isteğini besleyen bir unsurdur. Kişilerin bu istekleri, tasarımcılar tarafından dönemin trendlerine göre 
hazırlanan tasarımlar tarafından sağlanmaktadır. Tasarımcılar tasarımlarını yaparken içinde bulundukları 
dönemdeki olaylardan etkilenmektedir. Bu olaylara, geçtiğimiz senelerde meydana gelen ve hala etkileri 
devam eden COVID-19 dönemi örnek olarak gösterilebilmektedir. Bu dönem, her sektörü olduğu gibi moda 
ve hazır giyim sektörünü de etkilemiştir.  

Moda kelimesi kullanıldığı zaman akla genellikle giyim sektörü gelmektedir. Giyim, asırlardır temel fiziksel 
ihtiyaçlar içerisinde yer almaktadır. Nitekim Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına bakıldığı zaman en 
temelde olan fiziksel ihtiyaçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 

Şekil 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi [4] 

 

Fiziksel ihtiyaçlar, kişilerin doğumundan itibaren en temelde ve birincil ihtiyaçlarını içermektedir. Bu 
ihtiyaçlar, yeme, içme, giyinme ve barınmadır. Şekil 1’de sunulan görselde bulunan saygı olarak geçen 
basamak ise saygınlık ihtiyacıdır. Saygınlık ihtiyacına, başarı, güç, bağımsızlık, yeterlilik, prestij, tanınma, 
önem ve takdir edilme arzusu örnek olarak verilebilmektedir  [4]. Bu bağlamda, fizyolojik ihtiyaçlardan biri 
olan giyinme, modanın etkisiyle kişinin beğenilme ve kabul görme isteğiyle beraber saygınlık ihtiyacına 
dönüşmüştür.  

Giysi tasarımı, “Hitap edilecek kitlenin sosyo-kültürel-ekonomik yapısı ve yaşam felsefeleri doğrultusunda 
tasarımcının, etkilendiği tema veya hikayenin çok yönlü niteliklerini, yenilikçi bir biçimde, yaşam döngüleri 
içerisine yerleştirip biçimlendirdiği, yaratıcı insan faaliyetinin somutlaşmış ürünüdür.” olarak tanımlanmıştır 
[5]. Yaşanılan dönemin şartları, tasarımcıları doğal olarak etkilemekte ve tasarladıkları ürünlerde bu etkiler 
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gözlemlenmektedir. Bu etkiler, modada yeni yaklaşımları meydana getirmektedir. Yeni yaklaşımlara, akıllı 
tekstiller örnek olarak verilebilmektedir.  

 

 

Şekil 2: Yeni Yaklaşımları Etkileyen Faktörler 

 

Literatür taraması sonucunda hazırlanan moda tasarımda yeni yaklaşımları etkileyen faktörler Şekil 2’de ve 
Şekil 3.’de şematize edilmiştir. Belirtilen faktörler şu şekildedir; 

 

Şekil 3. Yeni Yaklaşımları Etkileyen Faktörlerin Görselleri [6],[7],[8],[9],[10],[11],[12] 
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-Sosyoekonomik Durum; Toplumda yaşayan kişilerin ekonomik durumu, kişilerin talep ettiği ürünlerde 
farklılıklar oluşturmaktadır. Gelir seviyesi yüksek olan kişiler daha pahalı olan ürünleri  tercih edebilme 
olanağı varken, gelir düzeyi orta seviyede olan kişiler ekonomik olan giyim ürünlerine yönelmektedir.  

-Sosyokültürel Durum; Kişilerin kültür seviyelerinin farklılıkları, doğrudan tasarımcıların bulundukları 
konuma göre tasarım yapmalarını gerektiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

-Global Olaylar (Krizler, Pandemi, Savaş, Küresel Isınma vs.); Dünya genelini etkileyen olaylarda giyim 
sektöründe ki yapılan tasarımları da etkilemektedir. Buna, savaşlardan sonra koyu yeşil ve benzer renklerin 
trend olması, küresel ısınma ile modada sürdürülebilirlik, geri dönüşüm gibi konuların gündeme gelmesi örnek 
olarak verilebilmektedir.  

-Sosyal Medya (Ünlüler, Influencerlar, Fenomenler vs.); Günümüzde moda, dergilerden çok sosyal medya 
üzerinden takip edilir hale gelmiştir. Bu mecralarda, ünlü kişiler veya fenomenler vasıtasıyla tanıtılan ürünler, 
takipçileri tarafından rağbet görmekte ve tanıtılan ürünlerin satış miktarları artmaktadır.  

-Kullanıcıların Fonksiyonel Özellikleri Farklı Olan Ürün Talepleri; Fonksiyonelin kelime anlamı işlevselliktir. 
İşlevselliğin sınırları, sürekli değişim ve gelişim gösteren kişisel, ülke ve kültür gibi farklılıklar ile 
genişlemiştir. Günümüzde işlevsellik sadece içinde bulunulan iklime göre işlevini yerine getirdiğini düşünmek 
doğru değildir. İşlevsel olan bir üründen bulunduğu yöreye, ülkeye ve kullanıcısına uygunluğu da işlevini 
yerine getirip getirmediği ile ilgilidir [13]. 

-Teknolojinin Gelişmesi (Hibrit Otomobil, Metaverse vs.); Bulunduğumuz çağa teknoloji yön vermektedir. 
Çeşitli kavramlar ve konular hemen her gün dünya genelinde tanıtılmaktadır. Teknolojinin giyim dünyasına 
etkilerine en yeni örnek olarak, metaverse dünyasında defile yapan tasarımcılar verilebilir.  

-İnanç Farklılıklarından Doğan Gereksinimler; İnanç farklılıkları ile kişiler inançlarının gereklerine göre giyim 
ürünlerini tercih etmektedirler.  

-Kişilerin İhtiyacının Değişimi (Öğrencilikten İş Hayatına Geçiş, Yaş Alma vs.); Kişilerin bulundukları 
durumların değişmesiyle giyim tarzı da değişikler göstermektedir. Bunlara, öğrencilik hayatında spor giyinen 
kişinin iş hayatına başlaması ile resmi giyinme ihtiyacının doğması örnek verilebilmektedir.   

 

2. MATERYAL ve METOT 

Örnek Çalışma  

Yüzücü şortu üzerinde yapılan bu tasarım ile ürün fonksiyonelliği artırılmış, aynı zamanda da ürün kalitesi ve 
görünüm gibi özellikler de göz önünde bulundurulmuştur.  Araştırma ile yaz tatiline çıkacak olan kişilerin bir 
yüzücü şortu ile birden fazla görünüm elde etmesi amaçlanmaktadır.  
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Şekil 4: Örnek Çalışmanın Hikaye Panosu 

Bir beden renginde olan ürünün, boy ayarlaması kişinin isteğine göre değiştirilebilmektedir. Boy farkı, grafik 
tasarımcılar tarafından hazırlanmış olan desenlerin kumaş üzerine uygulanmasıyla sağlanacaktır. 
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Şekil 5. Örnek Çalışmanın Çizimi 

 

Ana ürün üzerinde bulunan fermuar ile bir çok farklı desende hazırlanan farklı parçalar, isteğe göre ürüne 
entegre edilecek ve boy farkı bu şekilde ayarlanacaktır. Bu farklı parçalar kullanılarak oluşturulan yeni 
görünümler, kişinin kendi tasarımını oluşturarak ürünle arasında bir oluşturmasını sağlayacaktır.  

Kişilerin tatilin her aşamasında giyebileceği estetik görünüme sahip olan fonksiyonel bir şortun oluşturulması 
asıl amaçtır. Spesifik özelliklerde kumaşlar ile yapılacak olan bu özgün tasarım sayesinde, kişilerin maddi 
açıdan rahatlaması ve trendlere uygun olarak giyinmesi hedeflenmektedir. 

 

SONUÇ  

Araştırma kapsamında ilk olarak gerekli terimlerin açıklamasına yer verilmiştir. Sonrasında moda tasarımında 
yeni yaklaşımları etkileyen faktörler beyan edilerek, incelemesi yapılmıştır. Yeni yaklaşımlar aynı zamanda 
tasarımcıların da etkilendiği noktalar olduğu unutulmamalıdır. Tasarım sürecinde, tasarımcılar var olan bu 
faktörlerden esinlenerek tasarımlarına yön vermektedirler. Bir örnek ile açıklanan bu konu genel olarak tüm 
tasarım süreçlerinde bulunmaktadır.  

Yukarıda sunulan faktörler örnek çalışma ile ilişkilendirildiğinde;  

 Çalışmada bulunan boy farkı inanç farklılığından doğan gereksinimler ile ilişkilendirilebilmektedir.  

 Kişilerin bir ürün ile birden fazla görünüm elde etmesi ile sosyo ekonomik durum faktörü 
ilişkilendirilebilmektedir.  

 Üründe kullanılacak olan özel kumaşlar ile işlevselliğin artırılacak olması kullanıcıların fonksiyonel 
özellikleri farklı olan ürün taleplerinin karşılanması beklenmektedir.  
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SINIRSIZ SCHENGEN ALANI’NI KORUMA KALKANI OLARAK “SCHENGEN YÖNETİŞİM 
PAKETİ” 

AS A SHIELD TO PROTECT THE BORDERLESS SCHENGEN AREA “SCHENGEN GOVERNANCE 
PACKAGE”  

 

Dr. Salih Turgay1 

 

ÖZET 

Avrupa Birliği entegrasyon sürecinin dört temel özgürlük alanından birisini oluşturan “kişilerin serbest 
dolaşımı” Schengen Antlaşması ile garanti altına alınmıştır. Ancak bu özgürlük alanı mutlak bir hak olmayıp 
istisnai hallerde geçici olarak sınırlandırılabilmekte ve iç sınır kontrolleri yeniden başlatılabilmektedir. Dış 
sınırlar üzerinde zaman zaman yaşanan yoğun göç baskısı, sınır yönetiminde güçlükler yaşanmasını da 
beraberinde getirmiştir. 2011 yılında Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmaları 
sadece bölge ülkelerini etkilemekle kalmamış aynı zamanda çevre ülkeleri, hatta dünyanın birçok bölgesinde 
dinamikleri temelden sarsmıştır. Bu süreçte çoğunluğu Tunuslu olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerinden 
Avrupa’ya göç etmek isteyen binlerce göçmen İtalya’ya akın etmiş, İtalya ise düzensiz göçmenlere kısa süreli 
oturma izni vermiştir. Schengen üyesi ülkelere seyahat hakkı tanıyan bu vize ile binlerce Tunuslu, ailevi ve 
kültürel bağlarından dolayı Fransa’ya gitmek istemiştir. Bu duruma tepki gösteren Fransa, İtalya ile olan sınır 
kapısını kapatarak İtalya’dan gelen trenleri durdurmuştur. İki ülke arasında yaşanan gerilim tırmanmış, diğer 
üye ülkelerin soruna dahil olmasıyla Avrupa’da bir “Schengen krizi” yaşanmıştır. Schengen alanını korumak 
ve muhtemel krizleri önlemek için AB Komisyonu, 2011 yılında Schengen Yönetişim Paketi’ni hazırlamış ve 
paket 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Çalışmamızda söz konunu paket, 2015 yılında yaşanan “mülteci krizi” 
bağlamında ele alınmış ve Paket’in etkinliği ve muhtemel krizleri önleme kapasitesi ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu amaçla 2011 ile 2015 yılları arasında Schengen üyesi ülkeler arasındaki ilişkiler ve ilgili AB 
kurumlarının yaklaşımları birincil kaynaklar temelinde nitel araştırma yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre, 2015 yılında Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı yoğun düzensiz göç akışlarının Schengen 
alanında yol açabileceği muhtemel krizleri önleyecek mekanizmanın Schengen Yönetişim Paketi’yle 
kurulduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda sınırsız Schengen alanının kusursuz işlemediği ancak yaşanan 
sorunları çözebilecek mekanizmaların ilgili Kurumlarca geliştirildiği açıktır.     

Anahtar Kelimeler; Avrupa Birliği, Schengen, Yönetişim, Göç 

 

ABSTRACT 

The “free movement of persons”, which constitutes one of the four fundamental freedoms of the European 
Union integration process, is guaranteed by the Schengen Agreement. However, this area of freedom is not an 
absolute right, and in exceptional cases it can be temporarily limited and internal border controls can be 
reintroduced. The intense immigration pressure on the external borders from time to time has brought along 
difficulties in border management. The popular uprisings that took place in the North African and Middle 
Eastern countries in 2011 not only affected the countries of the region, but also shook the dynamics in the 
surrounding countries and even in many parts of the world. In this process, thousands of immigrants from 
North African countries, mostly Tunisians, who wanted to immigrate to Europe, flocked to Italy, and Italy 
gave short-term residence permits to irregular immigrants. This visa gives the right to travel to Schengen 
member countries. Thousands of Tunisians wanted to go to France because of their family and cultural ties. 
Reacting to this situation, France closed the border gate with Italy and stopped the trains coming from Italy. 
The tension between the two countries escalated, and a “Schengen crisis” was experienced in Europe with the 
involvement of other member countries in the problem. In order to protect the Schengen area and prevent 
possible crises, the EU Commission prepared the Schengen Governance Package in 2011 and the package 
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came into force in 2013. In our study, the package in question was handled in the context of the “refugee crisis” 
in 2015 and the effectiveness of the Package and its capacity to prevent possible crises were tried to be revealed. 
For this purpose, the relations between the Schengen member states and the approaches of the relevant EU 
institutions between 2011 and 2015 were analyzed with the qualitative research method on the basis of primary 
sources. According to the findings, it has been revealed that the mechanism that will prevent possible crises 
that may be caused by the intense irregular migration flows faced by Europe in 2015 in the Schengen area has 
been established with the Schengen Governance Package. In this sense, it is clear that borderless Schengen 
area does not function perfectly, but mechanisms that can solve the problems experienced have been developed 
by the relevant Institutions. 

Keywords; European Union, Schengen, Governance, Immigration 

 

GİRİŞ 

Schengen Antlaşması, Avrupa Birliği’nin (AB) dört temel özgürlüğünden birisi olan kişilerin serbest 
dolaşımını garanti altına alan, AB entegrasyonunun en önemli alanı olarak dikkat çekmektedir. 1980’lerin 
ortalarında Topluluk hukuku dışında Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda tarafından başlatılan 
süreç, 1985 yılında imzalanan Schengen Antlaşmasıyla ete kemiğe bürünmüş ve 1995 yılında üye ülkelerdeki 
iç sınır kontrollerini ortadan kaldırmasıyla hayata geçirilmiştir. Diğer AB üyesi ülkeler iç egemenliğin aşınarak 
düzensiz göçmen ve teröristlere de serbest dolaşım hakkı getireceğinden endişe ederek başlangıçta sürece 
mesafeli yaklaşmıştır. Ancak kaygı edilen unsurlar gerçekleşmeyince Schengen alanı genişlemiş ve 1990’ların 
sonunda üye sayısı ikiye katlanmıştır. Schengen Antlaşmasının Amsterdam Antlaşmasıyla AB’nin kurumsal 
mimarisine dahil edilmesiyle birlikte Schengen alanı, Avrupa entegrasyon projesinin temel dinamiklerinden 
biri haline gelmiştir. Schengen, akademik, medya ve siyasi söylemlerde genellikle Avrupa entegrasyonunun 
en değerli başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. (Hurwitz, 2000; Grabbe, 2000; Hobbing, 2011). 

Schengen Antlaşması, 400 milyondan fazla AB vatandaşının yanı sıra Schengen üyesi AB ülkelerinde yaşayan 
veya bu ülkeleri turist, öğrenci veya iş amacıyla ziyaret eden, başka bir ifade ile Schengen üyesi ülkelerde 
yasal olarak bulunan herkesin Schengen alanında serbest dolaşımını garanti altına alır. Kişilerin serbest 
dolaşımı, her AB vatandaşının özel formaliteler ve sınır kontrollerine tabi olmaksızın bir AB ülkesine seyahat 
etmesine, çalışmasına ve yaşamasına olanak tanır. Günümüzde Schengen alanı, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Kıbrıs, İrlanda ve Romanya hariç diğer AB üyesi ülkeler ile AB üyesi olmayan İzlanda, Norveç, İsviçre ve 
Lihtenştayn olmak üzere 26 üye ülkeden oluşmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2022a).  

Bununla birlikte Schengen Antlaşması’nın uygulama sürecinin kusursuz işlediğini söylemek mümkün değildir. 
Schengen üyesi ülkeler başlangıçtan beri birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalmış, bu sorunlar ile başa 
çıkabilmek için Schengen Antlaşması ve Schengen Sınırlar Tüzüğü’nde çeşitli düzenlemeler yürürlüğe 
konulmuştur. Zira Schengen alanında iç sınır kontrollerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte Schengen Antlaşması 
ve Schengen Sınırları Tüzüğü’nde belirtilen istisnai durumlarda sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden 
başlatılabileceği öngörülmüştür.  

İç sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasına ilişkin kararların sıklığı, Schengen alanının ortaya çıkmasından 
sonraki ilk yirmi yılda nispeten düşüktü. 2006 ve 2013 yılları arasında, Doğu genişlemesine ve Schengen 
alanının 26 ülkenin topraklarını kapsamasına rağmen, iç sınır kontrolleri 30 kez yeniden başlatılmıştır. (Avrupa 
Komisyonu, 2022b)  

Ancak, Nisan 2011’de Fransa’nın kontrolsüz göçmen akışlarını önlemek için bir güvenlik önlemi olarak 
Fransa-İtalya sınırında yer alan Ventimiglia sınır kapısını birkaç saatliğine kapatmış ve sınır kontrollerini 
yeniden başlatmıştır. Trenle İtalya’dan Marsilya’ya seyahat eden çok sayıda Tunuslunun girişini engellemek 
için alınan bu önlem, İtalya ile Fransa arasında büyük bir krizin yaşanmasına neden olmuştur. Fransız ve 
İtalyan hükümetleri, birbirlerini Avrupa iş birliği ruhunu ihlal etmekle suçlamıştır. İki ülke arasında yaşanan 
bu kriz muhtemelen o ana kadar Schengen üyesi ülkeler arasındaki en büyük anlaşmazlığa neden olmuştur. Bu 
tartışmalara Almanya gibi diğer üye ülkelerin yanı sıra Avrupa Komisyonu’nun da dahil olması, Avrupa 
genelinde serbest dolaşımını garanti altına alan bir politika rejimi olan Schengen’in geleceği hakkında bazı 
ciddi şüphelerin doğmasına yol açmıştır. Hatta bu olay Avrupa’nın en görünür başarılarından biri olarak kabul 
edilen Schengen rejimi için sonun başlangıcı yorumu yapılmasına neden olmuştur. (Long, 2011) 
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Fransız ve İtalyan hükümetlerinin Schengen müktesebatında değişiklik yapılmasını içeren talepleri karşısında 
AB Komisyonu, iç sınırlarda kontrollerin yeniden başlatılması için kuralların gözden geçirilmesi ve izleme 
mekanizmasının iyileştirilmesi konusunda değişiklikler içeren Schengen Yönetişim Paketini Eylül 2011’de 
gündeme almıştır. İtalya ve Fransa arasında yaşanan krizden iki yıl sonra Ekim 2013’te Schengen Yönetişim 
Paketi AB Konseyi tarafından resmen kabul edilmiş ve bir yıllık geçiş dönemi ile birlikte Kasım 2013'te 
yürürlüğe girmiştir. 

Bu bağlamda çalışmamızda Schengen Yönetişim Paketi ele alınarak, yapılan değişikliklerin iç sınır 
kontrollerinin yeniden başlatılmasının, üye ülkeler arasında gelecekte yaşanabilecek krizleri önlemek için 
gerekli tedbirleri alıp almadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bunu yaparken, özellikle şu araştırma sorusunu 
yanıtlamak amaçlanmaktadır. Schengen Yönetişim Paketi ile yapılan değişiklikler, Schengen üyesi ülkeler 
arasında benzer krizlerin yaşanmasını engelleyecek yasal alt yapıyı oluşturmuş mudur? Kriz durumlarına karşı 
güçlü reaksiyon göstererek Schengen alanının geleceğini garanti altına almış mıdır?  

Araştırma sorusuna cevap formüle edebilmek amacıyla, Schengen Yönetişim Paketi’nin yürürlüğe girmesinin 
ardından İkinci Dünya Savaş’ından sonra Avrupa’da yaşanan en büyük “mülteci krizi” ele alınacaktır. “2015 
mülteci krizi”ne karşı Schengen üyesi ülkelerin vermiş olduğu tepki ve üye ülkeler arasındaki ilişkiler ele 
alınarak Schengen Yönetişim Paketi’nin “2015 mülteci krizine” yansımaları birincil kaynaklardan da 
faydalanılarak nitel araştırma yöntemiyle analiz edilecektir. 

 

SCHENGEN’İN EVRİM SÜRECİ 

Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komşular arasında bir daha böyle yıkıcı bir savaşın 
yaşanmaması ve barışçıl, müreffeh ve bütünleşik bir Avrupa inşa etme fikriyle kurulmuştur. Bütünleşik bir 
AB’ye yönelik ilk adım Fransız-Alman kömür çelik yataklarının ortak bir otorite tarafından yönetilmesini 
öngören Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) 1951 yılında kurulmasıyla atılmıştır. Fransa, Batı 
Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un üye olduğu AKÇT’nin başarılı olmasının ardından aynı 
ülkeler tarafından 1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması ile de Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur.   

1965 yılında imzalanıp 1967 yılında yürürlüğe giren Füzyon (Birleşme) Antlaşması ile AKÇT, AET ve 
EURATOM tek bir çatı altında birleştirilerek Avrupa Toplulukları adını almış, 1992 tarihli Maastricht 
Antlaşması ile Avrupa Birliği’ne dönüşmüştür. Maastricht Antlaşması ile kurulan üç sütunlu yapıda Avrupa 
Toplulukları, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Adalet ve İçişleri Sütunu AB’nin çatısını oluşturmuştur. 

AB’nin en önemli hedefi, üye ülkeler arasında malların, hizmetlerin, sermayenin ve işgücünün serbest 
dolaştığı, iç sınırların olmadığı tek bir pazar oluşturularak tam bir entegrasyon sağlamaktı. Malların serbest 
dolaşımı gümrük birliği ile sağlanmış ancak diğer alanlarda üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları ortaya 
çıkmıştır. Kişilerin serbest dolaşması fikrine karşı çıkan İngiltere gibi üye ülkeler dışında, Birlik 
müktesebatından ayrı olarak yeni bir inisiyatif ortaya koyan Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve 
Hollanda, Lüksemburg’un Schengen kasabasında 1985 yılında bir araya gelerek hükümetler arası Schengen 
Antlaşmasını imzalamıştır.  

Haziran 1990’da Schengen Anlaşması’nın somut olarak uygulanmasını içeren bir Sözleşme imzalanmış ve bu 
sözleşme Mart 1995’te yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye İtalya, İspanya ve Portekiz’in dahil olması ile birlikte 
sekiz imzacı ülke arasında iç sınırlarda uygulanan gümrük ve sınır kontrolleri ortadan kaldırılmıştır. Schengen 
Antlaşması ve Sözleşmesi, Schengen Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer deklarasyonlar ve alınan kararlar, 
Schengen müktesebatı olarak adlandırılmaktadır ve çalışmamızın bundan sonraki bölümünde bu kavrama yer 
verilecektir. 

Schengen’in evrim sürecinde Amsterdam Antlaşması önemli bir kilometre taşıdır. Zira Amsterdam 
Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden önce Schengen müktesebatı AB’nin bir parçası değildi ve Birlik’ten 
özerk olarak faaliyet gösteriyordu. Mayıs 1999’da Amsterdam Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 
Schengen müktesebatı AB’nin yasal çerçevesine dahil edilmiştir. Schengen müktesebatına daha sonra AB 
üyesi ülkelerin yanı sıra AB üyesi olmayan İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein’in dahil olmasıyla 
Schengen alanı 26 üyeli sınırsız bir alana dönüşmüştür. 
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Schengen müktesebatının temel amacı, imzacı devletler arasındaki iç sınır kontrollerini ortadan kaldırmak ve 
sınır kontrollerinin ortaklaşa kararlaştırılan bir dizi kurala bağlı olarak dış sınırlarda gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. Bunun yanı sıra, vize verilmesi için ortak gereklilikler ile sınır kontrollerini yürütmekten sorumlu 
makamlar arasında daha yakın iş birliği dahil olmak üzere üye ülkeler arasında polis ve adli konularda iş birliği 
yapılması amaçlanmıştır. Schengen müktesebatına, sınır kontrollerini standartlaştırmak ve ortak güçlükleri 
aşmaya yardımcı olmak için bir dizi başka operasyonel talimat ve prosedür eşlik etmiştir. Sınır gözetimi ve 
kontrolleri, özel olarak tasarlanmış Schengen Bilgi Sistemi (SIS) adı verilen bir bilgi sisteminin kurulmasıyla 
daha da geliştirilmiştir (Bertozzi, 2008: 4-5). 

SIS; aranan ve kayıp şahıslar, çalıntı araç ve nesneler ile suç işlediğinden şüphe edilen veya suç işleme 
potansiyeli taşıyan kişiler hakkındaki bilgilerin kaydedildiği ve bu kişilerin Schengen alanına giriş veya çıkış 
yapmaları durumunda alarm vererek kullanıcıları uyaran çok uluslu bir veri tabanıdır. Bu bilgi sistemi, üye 
ülkelerin üçüncü ülke vatandaşlarının vize ve oturma izni taleplerine cevap verirken bu kişilere ait bilgilere 
ulaşarak olumlu veya olumsuz yönde karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Bu veriler ile oluşturulan bilgi 
havuzu, özellikle dış sınırların korunması, uluslararası terör, düzensiz göç, insan ticareti ve uyuşturucu 
kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlar ile mücadele alanlarında üye ülkelere yardımcı olmaktadır (Turgay, 2011: 32-
33)  

Geniş bir coğrafyada iç sınır kontrollerini kaldırmak gibi o güne kadar dünyanın hiçbir bölgesinde gündeme 
gelmeyen bu denli iddialı bir hedef, üçüncü ülke vatandaşlarının ve sığınmacıların hareketlerinin nasıl izlenip 
kontrol edileceğine dair endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bir sığınma başvurusunun incelenmesinden 
hangi üye ülkenin sorumlu olacağı ile ilgili kaygılar 1990 yılında imzalanıp 1997’de tam olarak işlevsel hale 
gelen Dublin Sözleşmesi ile giderilmiştir. Amsterdam Antlaşması’nın kabul edilmesi ve ortak bir Avrupa 
sığınma sistemi kurulması amacı doğrultusunda, sığınma konusunda daha fazla mekanizma ortaya koyan ve 
önceki Sözleşmenin yerini alan Dublin II Yönetmeliği 2003’de, başvuru sahipleri için yeni bir takım koruma 
hükümleri içeren Dublin III ise 2013’te yürürlüğe girmiştir. (Fuentes de Tienda, 2016: 3) 

Öte yandan 2004 yılında temel amacı üye ülkelerin dış sınırlarında standartlaştırılmış ve yüksek düzeyde 
kontrol ve gözetim sağlamak olan Dış Sınırlarında Operasyonel İşbirliğinin Yönetimi için Avrupa Ajansı 
(FRONTEX) kurulmuş ve Ajans 2005 yılında faaliyete başlamıştır.  

İronik bir şekilde, iç sınırları olmayan bir alanın kurulması, dış sınır kontrollerinin etkili bir şekilde yapılmasını 
teşvik etmiştir. Çünkü iç sınır kontrollerinin kaldırılmasından dolayı özellikle üçüncü ülke vatandaşları ve 
düzensiz göçmenlerin giderek artan bir şekilde Avrupa entegrasyonu için potansiyel güvenlik riskleri 
barındıracağı ve suçları artıracağı ortak inancı dış sınır kontrollerinin standartlaştırılarak güçlendirilmesine yol 
açmıştır (Van der Woude and Van Berlo, 2015: 64).  

 

SCHENGEN SINIRLAR TÜZÜĞÜ 

Çalışmanın bu bölümünde, sınırsız Schengen alanında iç sınır kontrollerinin hangi koşullarda yeniden 
başlatılacağı araştırılacaktır. 1985 yılında hükümetler arası olarak imzalan ilk Schengen Antlaşmasında acil 
durum önlemlerinin gerekli olacağına dair herhangi bir durum varsayılmaz. 1995 Yılında yürürlüğe giren 
Schengen Sözleşmesi’nde ise, oldukça genel hatlarıyla çizilmiş bir plan çerçevesince, “kamu düzeni veya 
ulusal güvenliğin gerektirdiği durumlarda, bir akit taraf, diğer akit taraflara danıştıktan sonra, sınırlı bir süre 
için, duruma uygun ulusal sınır kontrollerinin iç sınırlarda yapılmasına karar verebilir” (Schengen Convention, 
2000)  ifadesi yer almaktadır.  

Ancak, acil durumlarda nasıl hareket edileceğine dair ayrıntılı kurallar geliştirmek yirmi yıl kadar bir süre 
almıştır. Halihazırda, iç sınırlarda sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koymanın mümkün olduğu koşulları 
tanımlayan temel mevzuat, 2006’da kabul edilen ve 2013 ve 2016 yıllarında önemli ölçüde değiştirilen 
Schengen Sınırları Tüzüğüdür. Schengen Sınırları Tüzüğü, dış ve iç sınır tanımlamaları yaparak iç sınır 
kontrollerinin hangi koşullarda yeniden uygulanabileceğini dair hükümler içerir. 

Uluslararası Hukuk açısından konuyu ele aldığımızda sınır tanımlamalarının üçlü bir işlevi vardır; birincisi 
ulusal egemenlik sınırı, ikincisi sınır kontrol yeri, üçüncüsü ise komşu ülke ile iş birliği sağlama bölgesi 
sağlamaktır. Bununla birlikte, Avrupa entegrasyon deneyimi, kara rejimleri üzerinde ortak sıcak takip ile 
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egemenlik sınırlarının farklı şekilde anlaşıldığı yeni bir sınır sistemini ortaya koymuştur. Ayrıca, sınırların 
kontrol yerleri olduğu fikri tamamen dönüştürülmüştür (Del Valle Galvez, 2002: 29-332). 

Schengen Sınırları Tüzüğü ise sınırları, iç ve dış sınırlar olarak sınıflandırmakta ve iç sınırları şu şekilde 
tanımlamaktadır. İç sınırlar; nehir ve göl sınırları, iç uçuşlar için havaalanları ve iç deniz, nehir ve göl limanları 
dahil olmak üzere Schengen üyesi ülkeler arasındaki ortak kara sınırlarıdır. Dış sınırlar ise, iç sınır olmamak 
şartıyla üye ülkelerin üye olmayan ülkeler ile aralarındaki nehir ve göl sınırları dahil olmak üzere kara 
sınırlarını, deniz sınırlarını, havaalanlarını, nehir limanlarını, deniz limanlarını ve göl limanlarını içerir. 
(Schengen Borders Code, 2006)  

Yine Tüzüğe göre dış sınırlarda, yalnızca sınır geçiş noktalarından ve sabit çalışma saatlerinde geçilebilir. 
Topluluğun serbest dolaşım hakkından yararlanan kişiler kimliklerini tespit etmek için asgari bir kontrolden 
geçirilirler. Ancak üçüncü ülke vatandaşları, giriş koşullarının doğrulanmasını içeren kapsamlı kontrollere tabi 
tutulur. Koşullar yerine getirilmez veya insani nedenler gibi özel nedenler geçerli olmadıkça üçüncü ülke 
vatandaşlarının girişine izin verilmez. Sınır kontrolleri, cinsiyet, ırk, etnik köken, din veya inanç, engellilik, 
yaş, cinsel yönelimden dolayı kişilere karşı ayrımcılık yapmayan sınır muhafızları tarafından insan onuruna 
saygılı bir şekilde yapılır (Schengen Borders Code, 2006).  

Schengen Sınırlar Tüzüğü’nün 20. maddesi iç sınırlarda sınır kontrollerinin yapılmayacağını belirtmekle 
birlikte, ulusal polis makamlarının sınır kontrollerine eşdeğer bir etkiye sahip olmaması kaydıyla, yetkilerini 
iç sınır kontrolleri sırasında da kullanabileceklerini ifade etmektedir (Schengen Borders Code, 2006).  Diğer 
taraftan Schengen Sınırlar Tüzüğü, Schengen alanının belki de en hassas noktası olan iç sınır kontrollerinin 
yeniden devreye sokulmasına ilişkin iki olası durumu ayrıntılı olarak ele almaktadır.    

Tüzüğün 24. maddesine göre; kamu düzenine ve iç güvenliği yönelik öngörülebilir ciddi bir tehdit olması 
durumunda üye ülke istisnai olarak 30 günü aşmayacak sınırlı bir dönem veya tehdit 30 günlük süreyi aşıyorsa 
tehdidin öngörüldüğü süre boyunca 24. maddede belirtilen usullere göre iç sınır kontrollerini geçici olarak 
yeniden başlatabilir. İlgili ülke iç sınırlarda sınır kontrollerini yeniden başlatmayı planlarken, mümkün olan 
en kısa zaman dilimi içerisinde diğer üye ülkeleri ve Komisyonu gerekli bilgileri sağlayarak bilgilendirmelidir 
(Schengen Borders Code, 2006). Üye ülkelerde; G7, Dünya Ekonomik Forumu, NATO Zirvesi, Nobel Ödül 
törenleri gibi çeşitli vesilelerle düzenlenen önemli üst düzey toplantılar ile Dünya Kupası ve Avrupa Futbol 
Şampiyonası gibi spor müsabakaları nedeniyle başlatılan iç sınır kontrolleri, bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.  

25. maddede ise, acil eylem gerektiren durumlarda başvurulacak usuller belirlenmektedir. Kamu düzeni veya 
iç güvenliğe yönelik konularında bir üye ülkede acil eyleme geçilmesi gereklilik arz ediyorsa, ilgili üye ülke 
istisnai olarak acilen iç sınırlarda sınır kontrollerini yeniden başlatma imkanına sahiptir. İç sınırlarda sınır 
kontrollerini yeniden başlatan üye ülke, sınır kontrollerini başlatmasının gerekçesini diğer üye ülkelere ve 
Komisyona gecikmeksizin sunmalıdır (Schengen Borders Code, 2006).   

İç sınırlarda sınır kontrollerini uzatmayı planlayan ülke, diğer ülkelere ve Komisyona uzatmanın sebeplerini 
içeren tüm ilgili bilgileri sunarak bu süreyi sınırsız olarak uzatabilir. Ayrıca ilgili ülke veya uygun olduğu 
hallerde Konsey, mümkün olan en kısa zaman içerisinde 24 ve 25 madde uyarınca alınan tedbirler hakkında 
Avrupa Parlamentosunu bilgilendirmelidir (Schengen Borders Code, 2006).     

Schengen Sınırlar Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği 2006 yılından önemli değişiklikler ile yeniden yapılandırıldığı 
(Schengen Yönetişim Paketi) 2013 yılına kadar ki süreci ele aldığımızda, üye ülkelerin 30 kez iç sınırlardaki 
sınır kontrolleri yeniden başlattıkları dikkat çekmektedir. Bu kontrollerden 28’i iç güvenlik ve kamu düzeni 
için ciddi bir tehdit oluşturan öngörülebilir olaylar nedeniyle yeniden başlatılırken, diğer iki kontrol acil eylem 
gerektiren 25. madde kapsamında başlatılmıştır. 22 Temmuz 2011 tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da bir 
otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin ölmüştür. Bu terör saldırısından sonra 22/07/2011 
ile 25/07/2011 tarihleri arasında Norveç, 22/07/2011 ile 23/07/2011 tarihleri arasında ise İsveç, iç sınır 
kontrollerini yeniden başlatma kararı almıştır (Avrupa Komisyonu, 2022b). 
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İTALYA VE FRANSA ARASINDA MEYDANA GELEN GÖÇMEN KRİZİNİN SCHENGEN’E 
YANSIMALARI  

İtalya ve Fransa arasında 2011 yılında meydana gelen göçmen krizi, Schengen üyesi ülkeler arasında o tarihe 
kadar yaşanan en büyük kriz olarak dikkat çekmiştir. 2011’in ilk aylarında Kuzey Afrika ülkelerinde meydana 
gelen ve “Arap Baharı” olarak adlandırılan ayaklanmalar yalnızca ilgili ülkelerin siyasi rejimlerini etkilemekle 
kalmamış aynı zamanda Zaiotti’nin deyimiyle “Akdeniz’e şok dalgaları göndermiştir” (Zaiotti, 2011). Halk 
ayaklanmaları ve bununla birlikte yaşanan şiddetli siyasi kargaşa, binlerce Kuzey Afrikalının daha iyi ve daha 
güvenli bir gelecek arayışı içinde anavatanlarını terk etmelerine neden olmuştur. Çok sayıda göçmen 
Akdeniz’in azgın dalgalarıyla boğuşarak Avrupa’nın dış sınır kontrollerini aşmayı başarmış ve İtalya’ya 
ulaşmıştır. 

2011 yılı Ocak ve Nisan ayları arasında, çoğunluğu Tunus ve Libya’dan (ya da oradan seyahat eden) yaklaşık 
25.000 kişi İtalya’nın güney kıyılarına inmiştir. Şubat ayında 4.000 kişinin Akdeniz’deki küçük İtalyan adası 
Lampedusa’ya ulaşmasıyla göçmen akışı kritik bir noktaya gelmiş, bu olay İtalyan hükümetini, insani acil 
durum ilan etmeye ve sorunu çözmek için daha proaktif bir strateji geliştirmeye sevk etmiştir. Bu strateji, 
mümkün olduğu kadar çok kişiyi menşe ülkeye veya geldiği ülkelere geri döndürmeyi ve gelecekte yeni 
ayrılmaları önlemeyi amaçlamaktaydı. Bu stratejinin ilk somut adımı, yeni Tunus hükümetinin ekonomik 
yardım karşılığında vatandaşlarının geri dönüşünü kolaylaştırmak için iş birliği sözü vermesi ve Tunus sahil 
güvenliği için yeni teçhizat sağlanmasını içeren ikili bir anlaşmanın imzalanmasıyla atılmıştır (Zaiotti, 2013: 
339). 

Tamamlayıcı bir önlem olarak 8 Nisan’da İtalyan hükümeti bir kararname yayınlayarak İtalya topraklarında 
bulunan ve menşe ülkelerine geri dönemeyen veya Tunus ile anlaşma tarihinden önce gelen Kuzey Afrika 
vatandaşlarına, İtalya Göç Yasası’nın 20. maddesi uyarınca insani nedenlerle altı aylık bir vize vermiştir. 
Kararnamenin en tartışmalı yönü - ve Fransa ile anlaşmazlığı başlatan konu - geçici vize sahibi göçmenlerin 
Schengen kuralları ve AB kanunlarına uygun olarak AB içinde özgürce seyahat edebilmelerine olanak 
sağlamasıydı (Van der Woude and  Van Berlo, 2015: 65).  

Vize verilen Kuzey Afrikalı göçmenlerin eski kolonyal bağlardan dolayı toplu halde Fransa’ya geleceği 
korkusuyla Fransız hükümeti, İtalya’nın kararını en çok eleştiren ülke olmuştur. Gerçekten de uzun yıllar 
Fransız sömürge yönetimi altında kaldığından ve aynı dili konuştuklarından dolayı özellikle Tunuslu 
göçmenler, Fransa’da aile bağları veya arkadaşları olduğunu iddia ederek Fransa’ya gitmeye başlamıştır. 
Sonuç olarak birçok Tunuslu, Fransa sınırını geçmek için trenlerle İtalya-Fransa sınırındaki Ventimiglia 
kasabasına akın etmiştir. İtalyan Hükümeti, Fransa hükümetinin geçici vize hamili Tunusluların Schengen 
Anlaşmaları kapsamında Fransa’ya girmelerine izin vermesi gerektiği görüşündeydi. Buna karşılık Fransa, bu 
uygulamanın Schengen müktesebatına uygun olmadığını dile getirerek, verilen geçici oturma izinlerinin 
yasallığına itiraz etmiştir. Ayrıca Fransız hükümeti, Schengen Sınırlar Tüzüğü’nü ihlal etmeyeceğini öne 
sürerek, sınır güvenliğini sıkılaştırmış ve sistematik olmayan iç sınır kontrollerini artırdığını duyurmuştur. 
Ancak uygulamada iç sınır kontrolleri yeniden başlatılmış, yüzlerce göçmen geri itilmiş ve 17 Nisan 2011’de 
yaklaşık 300 göçmen ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisini taşıyan ve Ventimiglia’dan gelen trenler 
durdurulmuştur. (Van der Woude and Van Berlo, 2015: 65).  

İki ülke arasında yaşanan bu gerilime diğer AB üyesi ülkeler de dahil olmuş, Avusturya, Belçika ve Almanya 
İtalya’yı eleştirmiş, ancak sınır kontrollerini yeniden başlatmaktan kaçınmıştır. Almanya İçişleri Bakanlığı 
sözcüsü İtalya’nın kararının “Schengen’in ruhuna aykırı” olduğunu ve konuyu bir sonraki AB bakanlar 
toplantısında gündeme getireceğini dile getirmiştir. Öte yandan Hollanda, İtalya’dan gelen tüm Tunusluları 
sınır dışı etmekle tehdit etmiştir (Guild and Carrera, vd., 2016:23). 

Komisyon ise krize ilişkin ilk tepkisinde Fransız hükümetinin yanında yer almış ve insani amaçlı kısa süreli 
vizelerin otomatik seyahat hakkıyla sonuçlanmaması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak daha sonra hem Fransız 
hem de İtalyan hükümetlerinin eylemlerinin yasallığı kabul edilmiştir. AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu 
Komisyon Üyesi Cecilia Malmström tarafından 25 Temmuz 2011’de İtalyan ve Fransız önlemlerinin AB 
yasalarına uygunluğuna ilişkin bir basın açıklaması yapılmış ve şu şekilde bir demeç vermiştir. “Resmi bir 
bakış açısıyla, İtalyan ve Fransız makamları tarafından atılan adımlar AB yasalarına uygundur. İtalya’nın, 
topraklarında düzensiz olarak bulunan Kuzey Afrikalı göçmenlere oturma izni ve seyahat belgesi vermesi 
konusunda attığı adımlar AB hukukunu ihlal etmemiştir. Ancak Schengen kurallarının ruhuna tam olarak saygı 
gösterilmediği için üzgünüm” (Carrera, 2012:3). Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu da her iki ülkenin 
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davranışının Schengen ruhuyla ve üye ülkeler arasında beklenen dayanışma düzeyiyle kesin bir çelişki içinde 
olduğunu dile getirmiştir (Guild and Carrera, vd., 2016:24).  

İtalya ve Fransa arasında yaşana bu gerilim sadece iki ülke arasında diplomatik bir krize neden olmamış, aynı 
zamanda Schengen alanının geleceğini de tehlikeye atmıştır. 17 Nisan’da Fransız hükümetinin Ventimiglia 
sınırının geçici olarak kapatılmasını emretmesi krizi daha da alevlendirmiştir. O tarihe kadar görece düzgün 
işleyen Schengen rejimi bu olaydan ötürü ilk kez ciddi bir sınav vermek zorunda kalmıştır.  

Fransa’nın bu kararından İtalya gözle görülür bir şekilde rahatsız olmuş ve Dışişleri Bakanı Frattini, Fransa’nın 
kararını “şok edici” olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, Fransız hükümetinin kapatmayla ilgili açıklamasına itiraz 
ederek “Fransa’nın sınırı kapatamayacağını, Tunusluları engellemenin Schengen rejimin sonunu 
getirebileceğini” dile getirebilecek kadar ileri gitmiştir. Frattini; “Durum böyle devam ederse, AB’nin temel 
ilkelerinden biri olan serbest dolaşım konusunda sayfayı çevirdiğimizi söylemek daha yerinde olur” (Zaiotti, 
2013: 340) diyerek Schengen rejimini tehlikeye atan söylemlerini bir adım öteye taşımıştır.  

Krizin tırmanarak devam etmesi üzerine dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy İtalya’yı ziyaret etme kararı 
almıştır. 26 Nisan 2011’de Roma’da bir araya gelen Sarkozy ve dönemin İtalya Başbakanı Berlusconi, istisnai 
durumlarla başa çıkabilmek için Schengen Antlaşması’nda reform yapılması gerektiği konusunda bir kanaat 
geliştirmişlerdir. Sarkozy’ye göre, “değişikliklere ihtiyaç var çünkü artık AB altı üyeli eski AB değildir, 
kuralların ve kurumların değişmez olduğunu iddia edemeyiz, avromuz var, Avrupa ekonomisinde reform 
yaptık, aynı şeyin Schengen’de de yapıldığını görmek isteriz. Berlusconi’de; “sorunlarla başa çıkmak için 
İtalya gibi ülkelerin yalnız bırakılmaması gerektiği, AB ülkeleri arasında bir dayanışma ilkesi olmasının 
sorunların çözümüne katkı sunacağını ifade etmiştir (Zaiotti, 2013: 340). 

Ayrıca her iki lider, soruna ortak bir Avrupa çözümü bulunması çağrısında bulunmuş ve Avrupa Komisyonu 
Başkanı Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Van Rompuy’a ortak bir mektup göndermiştir. Mektupta liderler, 
öncelikle dış sınırların daha iyi yönetimi, düzensiz göçle mücadele, Frontex’in güçlendirilmesi, geri kabul 
politikası ve 2012 yılı sonuna kadar ortak bir Avrupa sığınma sisteminin kurulması gerekliliğini ifade etmiştir. 
Ayrıca iç sınırlardaki kontrollerin ne zaman yeniden başlatılabileceğine ilişkin bulanık kuralların açıklığa 
kavuşturulmasını ve ortak dış sınırların yönetiminde istisnai zorluklar olması durumunda iç sınır kontrollerini 
geçici olarak yeniden başlatma olasılığını inceleyen özel bir dayanışma mekanizmaları talep etmiştirler 
(Novotna, 2015:1).    

Ortak mektubun etkileri Komisyonun çalışmalarında hemen görülmüş ve Komisyon Başkanı Barroso mektuba 
yanıtında, Schengen kurallarının güçlendirilmesinin Komisyon tarafından değerlendirildiğini ve yakında yeni 
tedbirlerin sunulacağını ifade etmiştir. Ayrıca Barroso “iç sınır kontrollerinin yeniden başlatılması, belirli ve 
açıkça belirlenmiş kriterlere tabi olmaları koşuluyla, Schengen yönetişiminin güçlendirilmesi için bir unsur 
oluşturabilecek olasılıklardan birisidir” (Willis, 2011) diyerek Schengen Sınırlar Tüzüğü’nde değişiklik 
yapılmasının sinyalini vermiştir.  

Avrupa Konseyi Başkanı Van Rompuy’un Fransız-İtalyan mektubuna verdiği yanıt, Schengen müktesebatını 
korumanın önemini ve serbest dolaşımla ilgili mevcut kuralların tüm üye ülkeler tarafından eşit olarak 
korunmasının önemini hatırlattığı için Barroso’nun mektubundan farklı bir yön çizmiştir. Bununla birlikte 
Komisyonun yanıtına benzer şekilde Van Rompuy, istisnai ve iyi tanımlanmış durumlarda Schengen 
sisteminin uygulanmasını geçici olarak askıya almak için mevcut kuralların iyileştirilmesi amacıyla yeniden 
bir çalışma yapılmasının gerekli olduğunu vurgulamıştır (AB Konseyi Başkanlığı, 2011). 

 

SCHENGEN YÖNETİŞİM PAKETİ 

Fransız-İtalyan anlaşmazlığının Schengen Bölgesi’nde neden olduğu endişeler ve tepkiler sonucunda Avrupa 
Komisyonu, iç sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden başlatılmasına ilişkin kurallar da dahil olmak üzere, 
Schengen’in yasal çerçevesinin bazı kısımlarını gözden geçirmenin gerekli olduğuna karar vermiştir.  

Öte yandan yeni hükümet tarafından gündemden düşürülmüş olsa bile Danimarka hükümeti, Almanya ve İsveç 
ile arasında bulunan iç sınır kontrol noktalarını güçlendirmek için ekstra kaynak tahsis eden bir plan devreye 
sokmuştur. Plana göre sınır kapıları yeniden inşa edilecek, sınır kapılarında daha fazla gümrük memuru 
istihdam edilecek ve gümrük memurlarının ihtiyaç duyması halinde hızlı polis yardımını sağlamak için bir 
mekanizma kurulacaktı. Böylelikle ekonomik suçlar, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı gibi adli suçların 
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yanı sıra göçmen ve yüklü miktarda nakit kaçakçılığı ile yabancı işçileri çalıştırarak Danimarka vergisinden 
kaçınma gibi ekonomik suçları önlemek için yeni tedbirler alınacaktı. Danimarka’nın iç sınırlarını güçlendirme 
planına karşı ilk tepki AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Cecilia Malmström tarafından 
yöneltilmiştir. Malmström, planlanan önlemlerin Danimarka’nın Avrupa ve uluslararası yükümlülüklerine 
aykırı olabileceği konusunda Danimarka ulusal makamlarına ciddi uyarılarda bulunmuştur. Danimarka 
makamları ve Avrupa Komisyonu arasındaki bu etkileşim ve tartışma, iç sınır kontrolleri konusundaki 
tartışmanın Avrupa’nın güney bölgesiyle sınırlı olmadığını açıkça göstermektedir (Van der Woude and Van 
Berlo, 2015: 66).  

Yukarıda ifade edilen politik iklimin etkisiyle Eylül 2011’de toplanan AB Komisyonu, “Schengen Yönetişimi 
– iç sınır kontrolü olmayan alanın güçlendirilmesi (COM-2011/561)” başlıklı bir tebliğ yayınlamıştır. Tebliğ, 
iki farklı ancak birbiriyle bağlantılı yasal bileşen içeriyordu. Birincisi, Schengen müktesebatının 
uygulanmasını gözlemleyen değerlendirme mekanizmasında iyileştirmeler içerirken, diğeri ise iç sınır 
kontrollerinin geçici olarak yeniden başlatılmasına ilişkin ortak kuralları belirliyordu. Tebliğde, yukarıda ifade 
edilen bileşenler bağlamında Komisyonun rolünün önemli ölçüde güçlendirilmesi çağrısında bulunulmuştur.  
Bu çağrı şu anlama geliyordu. Komisyon, kurulacak değerlendirme mekanizması ile yeni kuralların 
uygulanmasından, denetlenmesinden ve Schengen müktesebatını yerine getirmeyen devletler için alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesinden sorumlu olacaktı. Ayrıca, iç sınır kontrollerinin yeniden başlatılması 
talebinin Komisyon tarafından onaylanması gerekiyordu (Novotna, 2015:1).   

Yetkilerin Komisyona kaydırılması önerisi, üye ülkelerin sınır kontrolü üzerindeki egemenlik haklarına 
yönelik bir tehdit olarak algılanmış ve bu öneri yoğun muhalefetle karşılanmıştır. Özellikle Almanya, Fransa 
ve İspanya tarafından dile getirilen memnuniyetsizliğe, Hollanda, İsviçre ve Avusturya da eşlik ederek bu 
yaklaşıma itiraz etmiştir. İçişleri Komiseri Cecilia Malmström, üye ülkelere ulusal hükümetlerin yetkilerinin 
kısıtlanmayacağına dair güvence vermiş olsa da ulusal parlamentolar teklifin yetki ikamesi ilkesini ihlal 
ettiğini savunmuştur (Carrera, 2012). 

Bu itirazlar karşısında Komisyon, güç dağılımının üye ülkeler lehine değiştiği yeni bir öneri hazırlamıştır. Bu 
yeni öneri Haziran 2012’de Adalet ve İçişleri Konseyinde kabul edilmiştir. Bu kez de Avrupa Parlamentosu, 
Schengen değişikliklerini kabul etme kararının Konsey tarafından tek taraflı olarak alınmasından dolayı 
kendisini tüm prosedürlerden dışlanmış hissetmiştir. Bu itirazdan ötürü sorumluluk dağılımını dengelemek 
için öneride daha fazla değişiklik yapılarak, Parlamento Schengen iş birliğinin işleyişi hakkında bilgilendirilme 
hakkını elde etmiştir (EurActiv, 2012).  

Komisyon’un önerdiği Schengen Yönetişim Paketi bir yıllık bir tartışma sürecinin ardından Haziran 2013 
Parlamento ve Ekim 2013’te de Adalet ve İçişleri Konseyi tarafından kabul edilmiş ve üye ülkeler tarafından 
uygulanabilmesi için bir yıllık geçiş dönemi sonunda Kasım 2013’te yürürlüğe girmiştir.  

 

SCHENGEN YÖNETİŞİM PAKETİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Schengen Yönetişim Paketi ile Schengen Sınır Tüzüğünde iki temel noktada değişiklik yapılmıştır. Yukarıda 
ifade edildiği gibi Schengen müktesebatının uygulanmasını gözlemlemek için kurulan değerlendirme ve 
izleme mekanizmasını iyileştirmek ve istisnai durumlarda iç sınırlarda sınır kontrollerinin geçici olarak 
yeniden başlatılmasına ilişkin kuralları yeniden belirlenmiştir.  

Değerlendirme ve izleme mekanizmasında yapılan değişiklik ile Schengen Bölgesi’nin yönetiminde Komisyon 
ve üye ülkeler, değerlendirme ve izleme mekanizmasından müştereken sorumlu hale getirilmiştir. Zira o tarihe 
kadar Komisyon sadece gözlemci statüsündeydi. Değişikliğe göre Komisyon ayrıca çok yıllı ve yıllık 
değerlendirme mekanizmalarından da sorumlu olacaktır. Bu değişiklik, Komisyon’un hem haberli hem de 
habersiz olarak yerinde ziyaret yapabileceği anlamına gelmektedir ki önceki düzenlemede yalnızca haberli 
ziyaret yapması mümkündü. Yapılacak ziyaretler sonucunda hazırlanacak raporlar hem Konsey’e hem de 
Parlamento’ya sunulacaktır. Sınır kontrolleriyle ilgili bir sorun tespit edilirse, durumu iyileştirmek için ilgili 
üye ülkeden bir eylem planı sunması istenecektir. Komisyon, sınır kontrol uygulamalarındaki eksiklikler 
giderilinceye kadar gelişmeleri izleyecek ve raporlayacaktır (AB Konseyi, 2013). 

Sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili olarak ise, üye ülkeler iç sınır kontrollerini tek taraflı olarak 
yeniden uygulamaya koyabilmektedir. Ancak bu, yalnızca kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir 
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tehdidin olduğu istisnai durumlarda geçerlidir. Sınır kontrollerinin yeniden başlatılabilmesi için üç durumun 
ortaya çıkması gereklidir (AB Konseyi, 2013). 

Öngörülebilir bir olaydan dolayı (önemli siyasi toplantı veya spor müsabakaları vb.) bir üye ülkenin kamu 
düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit varsa, üye ülke diğer ülkeleri ve Komisyonu önceden 
bilgilendirmek koşuluyla otuz gün süre ile sınır kontrollerini yeniden başlatabilir. Bilgilendirme 
memorandumu sınır kontrollerini yeniden başlatma nedenleri de dahil olmak üzere ilgili tüm bilgileri 
içermelidir. Sınır kontrolleri otuz günlük süreler ile en fazla 6 aya kadar uzatılabilir (AB Konseyi, 2013). 
Değişiklik ile daha önce olmayan süre sınırlaması getirilmiş ve bu süre en fazla 6 ay olarak belirlenmiştir.  

Öngörülemeyen bir olaydan dolayı (doğal afetler veya terör saldırıları gibi), bir üye ülkede kamu düzeni veya 
iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdidin derhal harekete geçilmesini gerektirdiği durumlarda, on gün ile sınırlı 
olmak kaydıyla sınır kontrolleri hemen başlatılabilir. Bu süreler yirmi günlük süreler halinde maksimum 2 aya 
kadar uzatılabilir. Ancak bu durumda AB seviyesinde izlem gereklidir (AB Konseyi, 2013). Ayrıca açıkça 
belirtmek gerekir ki göç akışları başlı başına kamu politikası veya iç güvenlik için bir tehdit olarak 
görülmemektedir. Bu nedenle, geçici sınır kontrollerini yeniden başlatabilmek için Schengen üyesi ülkelerin 
ne kadar büyük olursa olsun, göç hareketlerinden bağımsız tehditlerin varlığını ileri sürmesi gerekecektir. 
Schengen Sınırlar Tüzüğü’nün giriş bölümünde iki tür tehditten söz edilmektedir: terörizm ve organize suç. 
Ancak önsözün 25. maddesinde yer alan “dahil” ifadesi, olası gerekçelerin bunlarla sınırlı olmadığını açıkça 
ortaya koymaktadır (Schengen Borders Code, 2016).  

Tamamen yeni bir uygulama olan üçüncü durum ise, bir üye ülkenin Schengen alanının dış sınırlarını kontrol 
edemediği durumlarda alınacak önlemleri içermektedir. Schengen değerlendirme raporunun bir üye ülkede dış 
sınır kontrollerinin yürütülmesinde ciddi eksiklikler tespit etmesi durumunda, Komisyon üye ülkeye Frontex’e 
bağlı Avrupa Sınır Muhafız ekiplerinin konuşlandırılmasını içerebilecek belirli eylemlerde bulunmasını 
tavsiye edebilir. Yine bir Schengen değerlendirme raporunun, bir üye devletin yükümlülüklerini ciddi şekilde 
ihmal ettiği, iç sınır kontrolleri olmaksızın bölgenin genel işleyişini riske attığı ve Komisyonun üç ay sonra bu 
durumun devam ettiğini tespit ettiği durumlarda, Komisyon önerisine dayanarak Konsey, bir veya daha fazla 
üye ülkenin iç sınırlarının tamamında veya belirli bölümlerinde sınır kontrollerini yeniden başlatmasını tavsiye 
edebilir. Kontroller 6 aya kadar sürebilmekte olup bu süreyi üç kat uzatma imkanı bulunmaktadır (AB Konseyi, 
2013). Yukarıda açıklanan üçüncü durum, birinci ve ikinci durumlarda olduğu gibi, dış sınır kontrollerine 
ilişkin ciddi eksiklik, kamu düzeni veya iç güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmalıdır. Son durum özellikle 
dikkate değerdir, çünkü reformdan önce üye ülkeler yalnızca kendi topraklarıyla ilgili bir tehdide atıfta 
bulunabilirken artık dış sınırlarda bulunan bir ülkenin sınırları kontrol etme güçlüğü yaşaması durumunda, 
durumu Komisyon’un gündemine taşıma kazanımı elde edilmiştir.  

2013 tarihli Schengen Yönetişim Paketi’yle, iç sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili Schengen 
Sınırlar Tüzüğü’nde yapılan değişiklikleri, kontrol periyotları ve kontrol prosedürlerini kapsayan genel 
hükümleri, aşağıdaki tabloda açıkça görebiliriz.   
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 Birinci Durum İkinci Durum Üçüncü Durum 
 Kamu düzeni veya İç Güvenliğe Yönelik Ciddi Bir Tehdit Schengen Alanının Dış 

Sınırlarını Tehdit Eden İstisnai 
Durumlar 

Olay Önemli siyasi toplantı veya spor 
müsabakaları gibi öngörülebilir bir olaydan 
dolayı  

Terör saldırıları gibi 
öngörülemeyen bir olaydan 
dolayı 

Dış sınır kontrolüne ilişkin 
ciddi eksikliklerin sonucu 
olarak 

Genel Periyot 30 gün veya süresi 30 günü aşan ciddi tehdidin öngörülebilir süresi kadar. Kapsam ve süre, ciddi tehdide yanıt 
vermek için gereken süreyi kesinlikle aşmayacaktır. 

Periyot Ciddi tehdit 30 günden fazla sürerse, üye 
ülke iç sınırındaki sınır kontrolünü, 6 ayı 
geçmeyecek şekilde 30 günlük periyotlar 
halinde uzatabilir. 

Kamu politikasına veya iç 
güvenliğe yönelik ciddi bir 
tehdit varsa üye ülke 10 güne 
kadar uzatabilir. Tehdit 10 
günden fazla devam ederse, 20 
günlük dönemler halinde 
uzatabilir. Toplam süre 2 ayı 
geçemez 

6 aya kadar sürebilmekte olup 
istisnai koşulların sürmesi 
halinde bu süreyi üç kata kadar 
uzatılabilir.  

Prosedür Planlanan tarihten 4 hafta önce veya 
bilinmeyen bir durum varsa dört haftadan 
daha az bir süre içerisinde ilgili ülke diğer 
üye ülkeleri ve Komisyonu bilgilendirir.  
Bilgilendirme: sebepler, kapsam, izin 
verilen geçiş noktaları, tarih ve süre, diğer 
üye ülkeler tarafından alınan önlemleri 
(uygun olduğu durumlarda) içerir.  
Komisyon veya üye ülke, karşılıklı iş 
birliğini organize etmek ve orantılılığı 
incelemek amacıyla planlanan tarihten 10 
gün önce bir görüş bildirebilir.  

Üye ülke, iç sınırlarında sınır 
kontrolünü derhal yeniden 
başlatabilir. 
Diğer üye ülkeler ile 
Komisyon’u bilgilendirir.   

Ortak çıkarları korumak için 
son çare olarak Konsey, 
Komisyonun önerisine 
dayanarak bir üye ülkenin sınır 
kontrolünü yeniden 
başlatmasına karar vermesini 
tavsiye edebilir. Ayrıca üye 
ülkeler Komisyondan talep 
edebilir.  

Genel 
Hükümler 

İç sınırlarda sınır kontrolünün yeniden başlatılmasına ilişkin rapor Parlamento ve Konseyi sunulur. Komisyon ve 
üye ülke halkı bilgilendirmelidir. 

Kaynak: (Fuentes de Tienda, 2016: 11) 

 

Özetlemek gerekirse, 1998 yılında hükümetler arası temelde oluşturulan değerlendirme mekanizmasında 
yapılan değişiklikler ile Komisyonun rolü güçlendirilmiştir. Eskiden sadece gözlemci statüsünde olan 
Komisyon artık üye ülkeler ile birlikte aktif ve ortak hareket eden bir rol üstlenmiştir. İç sınır kontrollerinin 
yeniden başlatılmasıyla ilgili olarak ise daha detaylı kurallar belirlenmiştir. Yeniden başlatma hem iç güvenlik 
hem de seyahat özgürlüğü göz önünde bulundurulduktan sonra son çare olarak mümkündür. 2006 tarihli 
Schengen Sınırları Tüzüğü’ne göre, sınır kontrollerini yeniden başlatmak için diğer ülkeleri bilgilendirmek 
gerekliyken, artık ilgili ülke yeniden başlatmaya ilişkin gerekçenin yer aldığı tüm verileri Komisyona ve üye 
ülkelere sunmalıdır, ayrıca Komisyon ek bilgi talebinde bulunabilir. Son olarak süre uzatmalarına ilişkin nihai 
süre belirlenmiş ve Parlamentoya bilgilendirilme hakkı tanınmıştır.   

2013 tarihinde Schengen Yönetişim Paketi’yle kurulan mekanizma, 2015 yılında yaşanan “mülteci krizi” ile 
kendisini test ettirmiştir. 2015 yılında özellikle Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden çoğunluğu Suriyeli on 
binlerce göçmen Avrupa’ya akın etmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından “mülteci krizi” olarak adlandırılan 
yoğun göç hareketleri, üye ülkelerin sınırları ile mülteci kabul ve sığınma sistemleri üzerinde gerçek ya da algı 
düzeyinde baskı oluşturmuştur. Üye ülkelerde yükselen göç karşıtı söylemler ise göçmenler ile ilgili endişeleri 
daha da artırmıştır.    

Bu endişelerden ötürü bazı Schengen üyesi ülkeler, Eylül ve Ekim 2015’te geçici olarak iç sınır kontrollerini 
uygulamaya koymuş ve Balkan rotası üzerinden gelen göçmenlerin sayısının artmasının tetiklediği iç güvenlik 
ve kamu güvenliği hususlarını gündeme getirmiştir. Slovenya ve Macaristan, 25. madde kapsamında getirilen 
geçici kontrolleri bir ay içinde kaldırırken, Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç sınır 
kontrollerini sürdürmüştür. Avrupa Konseyi üye ülkelerin kararını desteklerken, Komisyon pozisyon almakta 
kararsız kalmıştır. Başlangıçta, Almanya ve Avusturya tarafından geçici iç sınır kontrollerinin başlatılmasının 
orantılı ve gerekli olduğuna karar vermiş, Schengen Değerlendirme mekanizmasının Yunanistan’ın dış sınır 
yönetiminde ciddi eksiklikleri tespit etmesi üzerine bir değerlendirme süreci başlatmıştır. Schengen Sınırlar 
Tüzüğü’nün 29. Maddesini (2013 tarihli Schengen Yönetişim Paketiyle getirilen yeni düzenleme) kullanarak 
geçici iç sınır kontrollerinin uzatılmasına yönelik bir kararı Konsey’e önermiştir. Konsey, geçici iç sınır 
kontrollerinin Ekim 2016, Ocak 2017 ve Mayıs 2017 olmak üzere üç kez uzatılmasına karar vermiştir. Bu 
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uygulama kararlarına dayalı olarak Almanya, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Norveç, sınırlarının belirli 
bölümlerinde geçici iç sınır kontrollerini üç kez uzatmıştır (Karamanidou and Kasparek, 2020:4-5).  

 

SONUÇ  

Bu çalışmada, Schengen Yönetişim Paketi’nin ve özellikle iç sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden 
başlatılmasının ilişkin gözden geçirilmiş yasal çerçevenin, üye ülkeler arasında gelecekte yaşanabilecek 
krizleri önlemek için gerekli tedbirleri alıp almadığını sorusuna yanıt vermek amaçlanmıştır. Bu amaçla 
Schengen Yönetişim Paketi’nde 2013 yılında yapılan değişikliklerin “2015 mülteci krizi”ne yanıt vermede 
başarılı olup olmadığını, 2011 yılında İtalya ile Fransa arasında yaşanan krizin bir benzerinin yaşanıp 
yaşanmadığı tartışılmıştır. 

Zira 2011 yılında İtalya’nın Kuzey Afrika’dan gelen göçmenler kısa süreli oturma izni vermesi sonucunda bu 
göçmenlerin büyük bölümünün ailevi ve kültürel bağlarından dolayı Fransa’ya gitmeye kalkışması Fransa’nın 
sert tepki göstermesine neden olmuştur. Diğer taraftan Danimarda’nın sınır kapılarını güçlendirme planı 
Schengen alanının, dolayısıyla AB entegrasyonunun sonunun geldiğine ilişkin endişeleri de beraberinde 
getirmiştir. AB Komisyonu ise Schengen Sınırlar Tüzüğü’nde değişiklikler içeren Schengen Yönetişim 
Paketini 2011 yılında hazırlayarak, yaşanan Schengen krizine ve müteakip endişelere yanıt vermiştir. Söz 
konusu paket Ekim 2013’te Konsey’de kabul edilerek yasalaşmış ve bir yıllık geçiş süreci ile birlikte Kasım 
2013’te yürürlüğe girmiştir.     

Schengen Sınırları Tüzüğü’nde köklü değişiklikler meydana getiren Schengen Yönetişim Paketi, geçici iç sınır 
kontrollerinin yeniden başlatılmasına ilişkin mekanizmada yeni koşullar ve prosedürler getirmiştir. Karar alma 
ve bilgilendirilme süreçlerinde Komisyon’un rolü güçlendirilmiş, Parlamento’ya rapor sunma yükümlülüğü 
getirilmiştir. İç sınırlarda geçici olarak sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasının istisnai bir durum olduğu 
açıkça ortaya konmuştur. İç sınır kontrollerinin güvenlik için ciddi tehditler oluşturan “istisnai durumlarda” 
başlatılması ve sadece son çare olarak, kesinlikle sınırlı bir kapsam ve süre için uygulanması gerektiği şart 
koşulmuştur. Yine bu tedbirler kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdide yanıt vermek için 
gereken minimum düzeyde olmalıdır. Bir anlamda alınan yeni tedbirler, Schengen’in serbest dolaşım alanı 
olarak sürdürülmesi zorunluluğu ile dengelenmiştir.  

Schengen Yönetişim Paketi’ne göre, üye ülkeler iç sınırlarda geçici olarak sınır kontrollerini başlatmadan önce 
iki unsuru dikkate almalıdır. Her şeyden önce, terör tehditleri veya organize suçlardan kaynaklanan tehditler 
de dahil olmak üzere “herhangi bir tehdidin kamu güvenliğine olası etkisini” değerlendirmelidir. İkinci olarak 
değerlendirme, öngörülen tedbirin kişilerin serbest dolaşımı üzerindeki olası etkisini hesaba katmalıdır. Bu 
tedbirler üye ülkeleri serbest dolaşım ile güvenlik gereksinimleri arasında orantı kurmaya zorlar. Kamu 
güvenliğine yönelik bir tehdide karşı koymak için sınır kontrolünün yeniden başlatılması zorunlu ve ölçülü bir 
tedbir midir? Başka bir deyişle, serbest dolaşıma müdahale etmeden önce tehdide karşı koyabilecek başka bir 
önlem var mıdır? Bu soruların cevabı tüzüğün önsözünde ifade edilen koşullar ile yanıtlandığında alınan 
tedbirin orantılı olduğu sonucuna varılmaktadır. Önsöz’e göre “bu tedbirleri alabilmek için toplumun temel 
çıkarlarından birini etkileyen gerçek, mevcut ve yeterince ciddi bir tehdidin varlığı söz konusu olmalıdır” 
(Schengen Borders Code, 2016) 

Schengen Yönetişim Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından Avrupa Kıtası İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
en büyük mülteci akınına sahne olmuştur. 2015 yılında yaşanan mülteci akını birçok AB üyesi ülkeyi 
hazırlıksız yakalamış ve 2011 yılında meydana gelen Schengen krizinden daha büyük krizlerin yaşanacağı, 
Birliğin entegrasyon sürecinin tehlikeye düşeceğine ilişkin endişeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak 2013 
yılında yapılan değişiklikler ile ortaya çıkabilecek muhtemel krizler öngörülerek gerekli tedbirler alınmıştır. 
Komisyon’un koordine ve tavsiyeleriyle Macaristan’ın Hırvatistan sınırına tel örgü örmesinin yol açtığı 
hoşnutsuzluk dışında ülkeler arasında kayda değer bir anlaşmazlık yaşanmamıştır. Dolayısıyla yapılan 
değişikliğin zamanında yapılan bir değişiklik olduğu, Schengen alanı ve AB entegrasyon sürecini tehlikeye 
atan gelişmelere verilen güçlü bir yanıt olduğu ortaya çıkmaktadır.  
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INTRODUCTION 

The location and localization of cement industries is a performance index that a nation is moving towards 
industrialization and solving housing problems but the atmospheric levels of cement dust in such a cement 
manufacturing environment is a major causes of air pollution with its toll effects on the environment and a 
social problem which leads to a multitude of adverse effects on human health and standard of human life, state 
of the ecosystems and global change of climate. According to (Aurora et al.1991 p386- 389); studied the 
atmospheric transport diffusion of dust and they x- rayed the wind velocity profile and diffusion coefficient in 
a delayed dust removal environment. The dust emission was from a line source and the trio were monitoring 
the dry deposition on the ground with respect to time; the accumulated dust was then packed and fractional 
step method was used in the computation of the air pollutant concentration.   

 

METHOD 

An econometric study of the dust velocity of travel was considered for these three institutions selected: 
Crescent University, Ayetoro Road (ANLG), Gateway Polytechnic, Itori (EWLG) and The Federal 
Polytechnic, Ilaro (YSLG) respectively.  

Hypothesis 1 

H0: There is no significant relationship between industrial dust emitted and academic performance of tertiary 
institution students residing within these LGAs 

 H1: There is significant relationship between industrial dust emitted and academic performance of tertiary 
institution students residing within these LGAs. 

Hypothesis 11 

H0: There is no significant relationship between industrial dust emitted and health status of tertiary institution 
students residing within these LGAs 

 H1: There is significant relationship between industrial dust emitted and health status of tertiary institution 
students residing within these LGAs. 

Data Presentation, Analysis and Interpretation 

A total of 120 structured questionnaires were prepared and distributed among tertiary institutions in the three 
Local Government Areas (LGAs). Four health centres were randomly selected based on their proximity to the 
multiple sources of dust and accessibility to students and their frequency for medical cares. A total of 105 filled 
questionnaires were recovered from the respondents and medical records unit of the three local government 
areas: Ewekoro- 35; Yewa South- 36 and Abeokuta North- 34. 
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Table 1: Does learning in a dusty environment causes nasal disorders? 

 
Alternatives 

Respondents from Yewa 
South LGA 

Respondents from 
Ewekoro LGA 

Respondents from 
Abeokuta North LGA 

   Percent 
       % 

Strongly Agree     16      17      13        43 
Agree     14      12     15        39 
Disagree      2      3      2          7 
Indifferent      4      3         4        11 
Total      36     35     34       100 

 Source: Field Survey, 2021 

From table 1, it could be seen that 43% of the students strongly agreed, 39% agreed, 7% disagreed while 11% 
were indifferent that there are health challenge associated with learning in a dusty environments. 

On local government basis, 36 students responded in Yewa South, 35% respondents in Ewekoro, 34 
respondents in Abeokuta North Local Government areas respectively responded to the questionnaires 
administered.  

 

Table 2: Does industrial dust emitted affect academic performance of tertiary institution students? 

 
Alternatives 

Respondents from Yewa 
South LGA 

Respondents from 
Ewekoro LGA 

Respondents from 
Abeokuta North LGA 

   Percent 
       % 

Strongly Agree     19      13      11        43 
Agree     13      16     13        42 
Disagree      4      4      2          10 
Indifferent      2      2         1           5 
Total      35     35     27       100 

 Source: Field Survey, 2021 

 

Table 2 showed that 39% respondent representing various local government areas strongly agreed, 43% agreed. 
Summarily 85 percent of the students agreed that dust emission from industrial sites are responsible for the 
frequent visits to school clinics and other health centres within their localities. However, 10% of the students 
disagreed while 5% were indifferent to the questions. 

 

RESULTS 

Testing of Hypothesis 

The acceptance or rejection of a hypothesis is based on a result of the sample taken from each population hence 
the dire need to calculate the relationship between the two variables by using correlation coefficient techniques 
in order to know and show how they are related. 

    X     represents responses 

   Y     represents percentages 

   Z    represents the respondents 

Hypothesis 11 

This hypothesis was designed for this research work to know whether industrial dust emitted causes nasal 
disorder and affect students’ academic performances. 
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Table 3 was designed to test this hypothesis correlation coefficient for hypothesis 

      Z       X       Y%      XY          X2     Y2 

Strongly Agree       39      38           1482       1521           1444 
Agree       47      44        2086        2209        1936 
Disagree       12      11          132           144              121 
Indifferent         7        7               49           49                49 
Total      105       100     3731    3923     3550 

 Source: Field Survey, 2021 

 

Applying the correlation formula:  
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 r =0.9992 

                                        

LITERATURE REVIEW 

(Lin et al..1996) examined the atmospheric diffusion of dust from multiple sources with special interest in the 
wind speed and eddy diffusivity. Their study provided an analytical solutions for many boundary condition 
types with the application of Green’s function concept to solve three dimensional analytical solutions within 
the region of interest. (Konglok et al..2002 p789-799) demonstrated the use of finite difference method in 
solving two dimensional advection- diffusion equation with a point source. Finite difference was explicitly 
used to analyze the developed equations and the advection mode of diffusivity was determined. (Venkata et 
al.. 2003 p745- 758) studied the primary and secondary pollutant sources and then developed a time- dependent 
model for approximating the concentration from point source while they asserted the wind velocities and eddy 
diffusion coefficients are the realistic value, Crank Nicholson’s implicit finite difference technique and upwind 
difference scheme was applied to the diffusion term. (Pochai, N 2011p 1968-1972) studied the smoke 
dispersion from one and two point sources with obstacle domain and their developed model was used to 
calculate the air pollution in two dimensional space and one dimensional time by using the finite element 
method and finite difference method respectively.  

 

DISCUSSION 

From the correlation theory, the correlation coefficient, r is the degree of linear relationship existing between 
two or more variables hence the correlation values always lie between -1 and 1 inclusive i.e. (-1 ≤ r ≤ 1). Table 
2 shows that 43% of the respondents strongly agreed while 42% of the respondents agreed in the three LGAs 
respectively both totaling 85%.  
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CONCLUSION  

This study attempted capturing the effect of velocity of travel of industrial dusts and its toll effects on students’ 
health within the LGAs covered vis- a- vis their academic performance and it could be deduced that there 
exists a high / strong positive relationship between industrial dusts emitted causing nasal disorder and affecting 
students’ academic performances since our calculated correlation coefficient r = 0.9992. 
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ABSTRACT 

This study examined awareness of health risk behaviour associated with sexually transmitted infections among 
secondary school students of Kogi State. Descriptive survey research design was used for the study. The 
population was seven thousand three hundred and ten (7310) secondary school students and samples of two 
hundred and eighty - one (281) respondents were selected for the study. The research instrument used was 
questionnaire and two hundred and seventy two copies of the questionnaire were used. Frequency count and 
percentage were used to analyze the result. The results showed that students of Kogi State are aware of high 
level of frequency of health risk behaviour associated with sexually transmitted infections and the symptoms 
that followed it. It is concluded that the level of awareness of secondary school students about health risk 
behaviour associated with sexually transmitted infections should be well propagated in Kogi State in order to 
get acquainted with the health risk behaviour and the symptoms that accompany it. Therefore, recommended 
that wider campaign on those health risk behaviour associated with sexually transmitted infections be avoided. 

Keywords: Awareness, Health risk behaviour, Sexually transmitted infections, Secondary school students. 

 

BACKGROUND  

World Health Organization (2019) opined that sexually transmitted infections have an estimated annual 
incidence of 357 million cases among which Chalmydia (131 million), gonorrhea (78 million), Syphilis (5.6 
million) and Trychomoniasis (143 million). Sexually Transmitted infections (STIs), previously known as 
venereal diseases have been well known for hundreds of years. Tansy (2003) opined that STIs have been 
known since antiquity. Over three hundred million cases of STIs have been globally estimated annually (World 
Health Organization, 2005), and in developing countries like Nigeria. STIs rank high among five disease 
categories for which young adults seek health care. STIs are the most serious global cause of acute illnesses, 
infertility, long term disability and death. WHO (2011) observed that STIs remain one of the most under-
recognition health problems worldwide. Due to negligence and under-estimation of sexually transmitted 
infections among secondary school students in Kogi State many complications arise from STIs leading to 
major physical, social and psychological consequences.  

STIs are diseases that primarily spread from person to person through sexual contact. Lucas and Gills (2003) 
asserted that STIs are infections which are specifically transmitted during sexual intercourse. STIs refers to a 
variety of Clinical syndromes caused by pathogens that can be acquired and transmitted from one person to 
another through sexual intercourse or contacts. Samuel (2010) believed that STIs are diseases transmitted by 
way of direct sexual contact. The author further opined that sexual knowledge is paramount in assisting 
everyone including unmarried and married people, children and young/youth to assume healthy life 
responsibilities.  
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STIs have also been noted to affect social wellbeing of individuals. Howson (2001) discovered that both STIs 
and their complications have far greater social importance for women than they do for men. The author noted 
that STIs typically cause personal embarrassment and domestic conflict. This is sure in some societies, but the 
major blame is on women when there are traces of sexually transmitted infection. The consequences include 
domestic violence, divorce and social obstruction. 

Park (2009) asserted that incidence is a number of new cases of a particular disease condition occurring in a 
defined population during a specific period of time. Park further stressed that incidence measures the rate at 
which new cases are occurring in a population and that it is not influence by the duration of the disease. 
Similarly, Onwasigwe (2010) observed that incidence measures the probability that healthy people will 
develop disease or health related event during a specified period of time. It indicates the rate at which new 
cases of the disease occur in defined, previously disease free population.  

Consequently, research efforts are largely focused on the sexual health of women not men (Sonfield, 2013). 
However, having better understanding of sexually transmitted infections (STIs) and the health risk behaviour 
associated with it, men and women could device a means of protecting and contain it. Sexual health behaviour 
of most male in Nigeria, are at higher risk for sexually transmitted infections (STIs). High rates of STIs have 
been documented in male and female active-duty among secondary school students population as well as other 
diseases that are not contracted through sexual contact (Armed forces Health surveillance Centre, 2013). 
Studies have reported that military service members engage in high risk sex behaviour, including having 
multiple partners, having concurrent partners, not using condoms or inconsistent use of condom, and engaging 
in sexual activity under the influence of drug or alcohol (Aldous et al, 2011). In one study of health behaviours 
in a representative sample of all active duty service members both male and female, across all spheres, over a 
third reported seldom or never use condoms with new sexual partners. (Barlas, et al, 2013). There is also 
assurance which shows that male students have a higher life time incidence than their female counterparts of 
having extra-marital sex and paying for sex (London, 2013).  

The awareness of sexually transmitted disease cannot be over emphasized among secondary school students. 
Sexually transmitted infectious have been noted to have negative impacts on the health of individuals. These 
negative impacts arise most of the time because of delay in the disease infection and poor management. STIs 
remain a serious threat to reproductive and public health in general. The health implications of STIs cannot be 
over emphasized (centre for Disease Control and prevention CDCP, 2010). In men, the pathogens can involve 
and damage deeper reproductive structures like the prostate gland, seminal vesicle and cowpers gland. The 
pathogens can spread further to cause joint problems and health disorders. Equally, there are other physical 
implications of STIs which include birth defects blindness, bone deformities, brain damage, cancer, heart 
diseases and other abnormalities of the reproductive system (Hahn and et al, 2003). 

A study carried out by Mayo Clinic (2018) highlighted those risk behaviour that can-exposes an individual to 
sexually transmitted infections such as having unprotected sex. Vaginal or anal penetration by an infected 
partner who is not wearing a latex condom significantly increases the risk of getting STIs improper or 
inconsistent use of condom also increases the risk. Equally, having sex with multiple-partners, the more people 
you have sexual intercourse with the greater your risk. This is true for concurrent partners as well as 
monogamous consecutive relationship. Having a history of STIs, having one of the STIs makes it much easier 
for other STIs to take hold, oral sex may be less risky, but infection can still be transmitted without a latex 
condom or a dental gum- a thin, square place of rubber made with latex or silicone. Mayo clinic further stressed 
that any one forced to have sexual intercourse or sexual activity. Dealing with rape or assault can be difficult, 
but it important to see a doctor as soon as possible so that you can receive screening, treatment and emotional 
support. Substance misuse or alcohol can sometime inhibit your judgment, making you more willing to 
participate in risk behaviour. Lastly, the organization opined that injecting drugs, needle sharing spreads may 
cause serious infections, including HIV, hepatitis B and hepatitis C. STIs may occur in people between the 
ages of 15 and 24 years. Men who seek for prescription of drugs to treat erection dysfunction without minding 
the side effects of such drugs can cause threat to themselves and their spouses. Both men and women should 
ensure that, they are up to date on safe sex practices, whenever they seek for doctor medications. The sexually 
transmitted infections are rampant among secondary school students because they have the zeal for sex but the 
financial means of guiding against those risk behaviour are not readily available. Therefore, frequency of health 
risk behaviour associated with sexually transmitted infections among students and the level of frequency of 
various symptoms associated with sexually transmitted infections among secondary school students of Kogi 
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State are at alarming rate. Conduct research on the awareness of secondary school students about the STIs or 
on the awareness of the said disease that students are involved in, in the secondary school.   

Purpose of the Study 

The purpose of the study refers to the aims of carrying out the study. So, it should be stated clearly as: 

To examine the level of awareness of health risk behaviour associated with sexually transmitted infections 
among secondary school students in Kabba/Bunu Local Government Area. 

To access the level of awareness of various symptoms associated with sexually transmitted infections among 
secondary school students in Kabba/Bunu Local Government Area 

 

RESEARCH QUESTIONS 

What is the level of awareness of health risk behaviour associated with sexually transmitted infections among 
secondary school students in Kabba/Bunu Local Government Area? 

What is the level of awareness of various symptoms associated with sexually transmitted infections among 
secondary school students in Kabba/Bunu Local Government Area? 

 
METHOD 

The study adopts descriptive survey research design, the population for the study comprised some selected 
secondary school students in Kabba/Bunu LGA of Kogi State. In which two hundred and eighty one students 
were involved in the study. Research designed questionnaire served as the instrument for data collection. The 
respondents were requested to pick Yes or No. Data was analyzed using frequency counts and percentage. Out 
of the two hundred and eighty one copies of the questionnaire administered, two hundred and seventy two 
copes were returned which gave rate of 96.8% and were used for data analysis for the study. Two-five (2-5) 
percent is adjudged adequate as it conforms to rules of the thumb   by Nwanna (2006) which states that when 
population under study is in few hundred, the sample size should be 40-50 percent, if the population is in few 
thousand 10 percent will be representative of the population, but when in several thousand 2-5 percent of the 
population is considered appropriate. The population of students is in seven thousand, three hundred and ten 
(7310) hence 2-5 percent of it will be representative. The multistage sampling procedure was employed to 
determine the sample for the study. The first stage involved selection of nine secondary schools out of fifteen 
secondary schools in the area of study using the purposive sampling technique. The purposive sampling is 
done to ensure proper representation of the students. Therefore, nine secondary schools were purposively 
selected from the area of the study. The final stage involved purposive sampling techniques in choosing 2-5 
percent of the entire population in which two hundred and eighty one students were choosen from seven 
thousand three hundred and ten from schools. This was accomplished through simple random sampling 
techniques of balloting with replacement, in order to ensure proportionate presentation of the respondents.  

 

Table 1 Demographic Variables (N= 272) 

S/N Item  Categories frequency Percentage 
1 Age 13-15 years 56 20.59 
  16-18 years 149 54.78 
  > 19 years 67 24.63 
2 Gender   Male 129 47.43 
  Female 143 52.57 
3 Location urban 162 59.56 
  Rural 110 40.44 

 

Table 1 show the composition of the students who participated in the study based on gender, age and their 
location. (20.59%) respondents were within the age range of 13 to 15 years, (54.78%) of the respondents were 
within the age range of 16 to 18 years and (24.63%) of the respondents were within the age range of > 19 
years. With regard to gender (52.57%) were female while (47.43%) were male. (20.59%) of the respondents 
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were within gender. With regard to location (59.56%) of the respondents reside in urban area while (40.44%) 
of the respondents reside in rural area.  

 

Table 2: Examine the Level of Awareness of health Risk Behaviour Associated with Sexually 
Transmitted Infections among Secondary School Students of Kogi State (N= 272) 

                                                                               Yes responses                       No responses   

S/N Item Frequency Percentage Frequency Percentage 
1. Having unprotected sex 178 65.4 94 34.56 
2. Oral sex 210 77.21 62 22.79 
3. Having sex affairs with many partners 198 72.79 74 27.21 
4. Having history of STIs 175 64.34 97 35.66 
5. Sex assault or rape 168 61.76 104 38.24 
6. Misuse of alcohol 188 69.12 84 30.88 
7. Transmission from mothers to infant 181 66.54 91 33.46 
   68.17  31.83 

 

The answer to research question 1 shows in Table 2 above shows the overall percentage awareness of health 
risk behaviour associated with sexually transmitted infections for Yes responses 68.17% while No responses 
had 31.83%. The majority of the respondents indicate awareness of health risk behaviour associated with oral 
sex for Yes responses had (77.21%) while No had (22.79%).  The table further show that having sex affair 
with many partners for Yes responses had (72.79%) while No had (27.21%), misuse of alcohol for Yes 
responses had (69.12%) while No had (30.88%), transmission from mother to infant for  Yes responses had 
(66.54%) while No had (33.46%), having unprotected sex for Yes responses had (65.44%)  while No had 
(34.56%), having history of STIs for Yes responses had (64.34%) while No had (35.66%) and sex assault or 
rape for Yes responses had (61.76%)  while No had (38.24%).  

 

Table 3: Access the Level of Awareness of various symptoms associated with sexually transmitted 
infections among secondary school student of Kogi State (N= 272) 

                                                                                 Yes responses                        No responses   

S/N Item Frequency Percentage Frequency Percentage 
1 Pain during sex 84 30.88 188 69.1 
2 Discharge from penis/vagina 73 26.84 199 73.16 
3 Unusual or odd smelling vaginal discharge 214 78.68 58 21.32 
4 Unusual vaginal bleeding 165 60.66 107 39.34 
5 Pain or burning urination 210 77.21 62 22.79 
6 Lower abdominal pain 139 51.10 133 48.90 
7 Fever 221 81.25 57 18.75 
8 Sore or Swollen lymph 179 65.81 93 34.19 
   59.053  40.946 

 

The answer to research question 2 shown in table 3 above shows the overall percentage awareness of various 
symptoms associated with sexually transmitted infections  for Yes responses had (59.053) while that of No 
responses had (40 .946). The table further show the responses of awareness of various symptoms associated 
with sexually transmitted infections of fever was of Yes had (81.25%) while No had (18.75%), unusual or odd 
smelling vaginal discharge for Yes responses had (78.68) while No had (21.32%), Pain or burning urination 
for Yes responses had (77.21%) while No had (22.79%), sore or swollen lymph for Yes responses had 
(65.81%) while No had (34.19%), unusual vaginal bleeding  for Yes responses had (60.66%) while No had 
(39.34%), lower abdominal pain for Yes responses had (51.109%) while No had (48.90%), Pain during sex for 
Yes responses had (30.88%) while No had (69.12%) lastly discharge from penis/vaginal for Yes responses had 
(26.84%) while No had (73.16).   
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DISCUSSION  

The finding in the Table 1 shows the demographic variables of the students that responded to the questionnaire. 
The demographic variable of gender revealed that female had 143 with (52.57%) while male had 129 with 
(47.43%). Equally age 16-18 years had the highest number of responses with 149 (54.78%).  

The finding in Table 2 showed that student level of awareness of health risk behaviour associated with sexually 
transmitted infections among secondary school students of Kogi State was high with average percentage of 
68.17% agreed to the statement. This finding was not surprising because it is in tune with Samuel (2010) who 
believed that STIs is a disease(s) transmitted by way of direct contact. The author further opined that sexual 
knowledge is paramount in assisting everyone including unmarried and married people, children and 
young/youth to assume healthy life responsibilities. Equally Mayo (2018) highlighted those health risk 
behaviour such as unprotected sex, sex assault or rape, misuse of alcohol, history of STIs and oral sex etc. 

The finding in Table 3 showed that Level of incidence of various symptoms associated with sexually 
transmitted infections among secondary school student in Kabba/Bunu Local Government Area had 59.05% 
as an average percentage that supported the statement above. The study was in line with Park (2009) which 
asserted that frequency deals with number of new cases of a particular disease condition occurring in a defined 
population during a specific period of time.  
Equally, Howson (2001) supported the statement that both STIs and their complications have far greater 
social implication for woman than they do for men. 

 

IMPLICATION OF THE STUDY FOR HEALTH EDUCATION  

Education seeks to develop ones knowledge, skills, mind and character. Students who are aware of health risk 
behaviour associated with sexually transmitted infectious find it difficult to cope with life. It is imperative to 
enlighten the students on the need to abstain from those health risk behaviour that could predispose them to 
sexually transmitted infections. 

 

CONCLUSIONS 

The level of students awareness about the frequency of health risk behaviour associated with sexually 
transmitted infections is high. Finally, the levels of frequency of the various symptoms associated with health 
risk behavior of sexually transmitted infections are enormous.  

 

RECOMMENDATIONS  

As a matter of teachers and health educators should prevail on inculcating the right value to students as well 
as placing emphasis on right behaviour that will promote and prevent diseases.  
Wider campaign on those health risk behaviour that students may likely indulge themselves in, which could 
predisposes them to sexually transmitted infections should be avoided. 
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ABSTRACT 

The cooperativism is materialized through cooperative societies and their potential for action in the field of 
social responsibility is in their peculiarities.  The cooperatives have an important role in this aspect of social 
responsibility, because they can interact in various groups and encompassing all their stakeholders, whether 
internal or external. They are the ones who influence all sectors at any level (Beuren, 2020). In Brazil, the 
theme of social responsibility began to be highlighted as of the 1970s, when the discussion about the Social 
Balance Sheet and its nuances began (Frezatti, 2014).  The society, became more demanding with the 
companies in relation to a return on the profitability that it provided and began to require the increase of 
positive impacts of companies on the social and environmental environment and the decrease of negative 
impacts. In this article, we have tried to identify the panorama of cooperative societies and the challenge of 
social, environmental, and economic responsibility based on the references presented in the literature for the 
period between January 2021 and December 2002. To meet the general objective of this study and answer the 
research gap, what is the panorama of cooperative societies and the challenge of social, environmental and 
economic responsibility in Brazil, the methodology used as to the technical procedures is classified as 
bibliographic research. Regarding the statistical data of cooperatives in Brazil, we have 5,314 cooperatives, 
officially registered. Number of cooperative members in 2018, 14.6 million in 2019, 15.5 million, this data 
comes from the change in the concept of employability.  The sectors that have the largest representation are: 
Agribusiness has 23.01% of the cooperatives, Consumption, 4.95%, credito 15.56%. Infrastructure 4,99%, 
health 14,73%, production of goods and services 16,18% and transportation 20,57% these cooperatives 
together will generate in 2019, 427.576 jobs in 2020, 455.095 jobs and in 2021, 493.277 jobs and more than 
R$ 26 billion in taxes.  As future works it is recommended to conduct an empirical research with cooperative 
participants to verify which are the environmental practices that are effectively being practiced and also to 
verify if they may be practicing "greenwashing". 

Keywords: Cooperative Societies; Social Responsibility; Brazilian Economic 

 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 1062 
 

1. INTRODUCTION 

The cooperativism was created in Brazil through Law 1.637, of January 5, 1907, where unions were also 
created. In other countries cooperatives and unions already existed. In the beginning of the cooperativism there 
were cooperatives as a way to extort people. But with the passage of time, the cooperatives began to act with 
their true objective which is associativism for the economic and social development of the members (L. P. da 
Silva 1945). 

In Brazil in 2022, the scenario is different, in terms of cooperativism. The statistical data of cooperatives in 
Brazil in 2021 are 5,314 cooperatives, officially registered. The number of cooperative members in 2018 was 
14.6 million, in 2019 15.5 million, this data comes from the change in the concept of employability (de Miranda 
and de Miranda 2021).  The sectors that have the largest representation are: agriculture and cattle ranching has 
23.01% of the cooperatives, consumption, 4.95%, credit 15.56%, infrastructure 4.99%, health 14.73%, 
production of goods and services 16.18% and transportation 20.57% these cooperatives together generated in 
2019, 427,576 jobs in 2020, 455,095 jobs and in 2021, 493,277 jobs and more than $ 26 billion in taxes, (de 
Miranda and de Miranda 2021). 

Due to the importance of the cooperativism in the economic and social development, it is possible to observe 
that most cooperatives are focused on agribusiness and are relevant to the development, especially in Brazil. 
This importance can be observed by the Gross Domestic Product (GDP), in 2021, even presenting an increase 
in its participation in relation to the year of the pandemic. It is known that the higher the GDP, the greater the 
economic development, whether at the municipal, state and national levels corroborates the statement, (Suzim 
and Do Nascimento 2022). 

Enthusiasm is encouraged by the cooperative culture. The power of cooperatives is the power of cooperation, 
on which the action of these societies is based and which is permeated by social responsibility, as a principle. 
Within social responsibility one should always attend Triple Bottom Lin, which is especially relevant for 
cooperatives, since it allows them to incorporate their social function to their economic function, (Beuren et 
al. 2020). 

Cooperatives practice the following principles and values: freedom and responsibility, free and voluntary 
membership, social equality, democratic management, valuing work, economic participation of members, 
autonomy and independence, valuing knowledge, learning and communication of knowledge, education, 
training and information, cooperation in the practice of work, cooperation and interest in the community, 
sustainable development and contribution practices with the surrounding community and its stakeholders, 
directed towards social responsibility, (Sausen et al. 2020). 

This article seeks to understand the relationship between cooperative practice and culture in their institutional 
systems and their possibilities of approaching social responsibility, taking their own literature as a reference. 

 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

This section consists of three subsections: the first section exposes the discussion on social responsibility in 
the second, a brief contextualization of the distinctions of cooperative societies, and the other points in the 
cooperative context are presented.  

 

2.1 Social Responsibility  

The first definition of social responsibility was attributed to Howard Bowen, who, in 1953, defined corporate 
social responsibility as the goal of committing businessmen to adopt guidelines, make decisions and follow 
courses of action, which have with the purposes and values for society, (Bowen 1953).  

Whereas, that (White 2014) , said that social responsibility is a response expected by the market that requires 
social responsibility inherent in each company. Stresses that companies have a responsibility to generate wealth 
and be prosperous because they have a social function in the environment where they are inserted. When we 
talk about being prosperous it is in the sense of generating wealth using the means that nature offers, but not 
degrading them. 
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Cooperatives play an important role in this aspect of social responsibility. They manage to interact in various 
groups and encompass all their stakeholders, whether internal or external. They are the ones who influence all 
sectors at any level (Beuren et al. 2020). 

While in Brazil, the theme of social responsibility began to be highlighted from the 1970s, when the discussion 
about the Social Balance Sheet and its nuances began, (Frezatti et al. 2014). The society, became more 
demanding with the companies in relation to a return on the profitability that it provided and began to require 
the increase of positive impacts of companies on the social and environmental environment and the decrease 
of negative impacts. 

In the 1990s, questions were instigated in Brazil about the value of corporate reputation and stakeholder 
management, especially under the rules of sustainability.   Corporate policies and practices began to be directed 
toward the good of society, seeking a sustainable society, (Cieslak et al. 2019). 

The articulation and communication of these policies and practices intensified and assumed global proportions 
during this period. As of 1997, the elaboration of international norms related to social responsibility began. 
Brazil and Mexico was the subject of debate in the article where it emerged that the theme in both countries is 
still emerging in practice in relation to the maturation of socio-environmental issues (Lázaro and Gremaud 
2016); (J. E. A. da Silva et al. 2021). 

The principles of cooperativism care for the development of an environment where knowledge, skills and 
attitudes provide the internal stakeholders of the cooperatives freedom with responsibility; social equality; 
appreciation and opportunity to work; autonomy; and development of education and access to information, 
including the best practices executed by cooperatives, among themselves (considering the principles of free 
and voluntary membership; democratic management; economic participation of members; autonomy and 
independence; education, training and information; inter-cooperation, (Nunes et al. 2021). 

 

2.2 Cooperative Societies 

Cooperativism is materialized through cooperative societies and their potential for action in the field of social 
responsibility lies in their peculiarities. We consider that the society can contribute to the local and regional 
development, due to its importance of performing services and products with the union of all those involved 
and with the same affinities, (Lobato 2021). 

The cooperative system is important and is composed of individuals or companies with common purposes, to 
meet the needs of this group. And, they are constituted to provide services to members and the same are obliged 
to reciprocally contribute with goods or services. The cooperatives are non-profit and are governed by specific 
laws where it is defined in law no. 5.764/71, are societies of people, constituted to provide services to members, 
(de Sousa 2019). 

Cooperatives emerged with emphasis during the Industrial Revolution in the 18th century, where they had the 
objective of assistance. At that time many societies did not keep up with the industrial revolution. This is how 
the cooperative system began, initially with a group of artisans, and later moved on to other areas. From 
solidarity union is that cooperatives arise always based on a moral and ethical code of conduct, which are based 
on the principle of cooperativism, (Gadotti 2019). 

When considering entrepreneurial orientation, it will always be linked to entrepreneurship. It can be applied 
in both business corporations as well as in cooperatives, but the difference is that business corporations are 
for-profit, and cooperatives are not-for-profit. Based on the respect for laws, rights, ethics and business 
behaviors, in short, the benefit of all involved, both internally and externally to the organization (Nunes et al. 
2021). 

An important reflection, in any organization regarding the adequacy or not of the company's practices 
regarding these topics. Profit in a common company is necessary for all stakeholders. And even though the 
cooperative does not aim only at financial profit, its "profit" translates into the improvement of life and 
provision of needs related to each branch of cooperativism to the cooperative to which each person has joined, 
(Horz et al. 2022). 
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3. METHODOLOGY 

For the development of this work, the methodology was outlined as a bibliographic research, due to the 
literature review on the main theories that guide the scientific work. This review is what we call a bibliographic 
survey or literature review, which can be conducted in books, journals, newspaper articles, websites, among 
other sources (Pizzani et al. 2012). According to (Gil 2002);(García-Peñalvo 2014) this type of research aims 
to generate new knowledge for the advancement of science, without expected practical application. It has 
descriptive objectives that require the researcher to gather information about what is to be researched. This 
type of study aims to describe the facts and phenomena of a given reality (Triviños 1987). As for the 
methodological approach, this is qualitative research. Qualitative research is not concerned with numerical 
representativeness, but rather with deepening the understanding of a social group, an organization, etc.  
(Gerhardt and Silveira 2009), 2009). 

 

4. RESULTS  

The time when geopolitics was the determining factor for the world seems to be long gone, in political and 
economic terms, due to wars and disputes, most of the time resulting in the death of innocent people.  In 2020, 
geopolitics was left aside and the world was experiencing the same problem, an unprecedented pandemic, 
which silently spread. Thus the only alternative was to create vaccines, break patents in an attempt to minimize 
the lethal effects tht Covid was causing, (Žižek 2020) (Brandão and Cabral 2021). 

Health was not the only problem faced. Then began the global economic crisis, unemployment, uncertainties 
in both health and the economy.  People had to adapt to everything at the same time, while health teams tried 
in vain to mass-produce vaccines, but always with many doubts, because everything was unknown,(Žižek 
2020);(Brandão and Cabral 2021).  The economy needed to continue and produce, produce food, work to feed 
the world's population. Some companies collapsed during this crisis, but with the need to work together to 
meet the economic and social demands people started to unite and form cooperatives in the most diverse áreas,  
(Fernandes, Gadelha, and Maldonado 2021). 

There is evidence that cooperatives were able to overcome the challenges posed by the collapse of the 
pandemic and the economic crisis, even in times of pandemic and economic recession. In this scenario the 
cooperatives stood out for their ability to overcome the crisis. They certainly had to innovate in their economic 
and social aspects to remain competitive and meet the demands of the market (de Miranda & de Miranda, 
(2021) 

 

4.1 Cooperativism in Brazil 

Below we will present statistical data on cooperatives in Brazil. We have 5,314 cooperatives, officially 
registered. Number of cooperative members in 2018, 14.6 million in 2019, 15.5 million, this data comes from 
the change in the concept of employability.  The sectors that have the largest representation are: Agribusiness 
has 23.01% of the cooperatives, Consumption, 4.95%, credito 15.56%. Infrastructure 4.99%, health 14.73%, 
production of goods and services 16.18% and transportation 20.57% these cooperatives together will generate 
in 2019, 427,576 jobs in 2020, 455,095 jobs and in 2021, 493,277 jobs and more than R$ 26 billion in taxes. 
(de Miranda and de Miranda 2021) 

Of every 10 Brazilians, 4 know about cooperativism, that is, 40% of the Brazilian population has knowledge 
about cooperativism, and this knowledge is greater among the wealthier classes of the population. Figure 1 
shows the division of economic class in Brazil, by percentage of each class, i.e., "A", "B" "C" and "D". (de 
Miranda and de Miranda 2021) 

Here we list how the division of social classes is done in Brazil, of course the salary is not the only factor, but 
also the housing and property conditions.   Class "A" has salaries above 20 national minimum wages, "B" from 
10 to 20 minimum wages, "C" from 4 to 10 minimum wages, "D, E" from 2 to 4 national minimum wages, 
(Calmon 2020). The Breakdown by economy class in Brazil, is on Figure 1.  
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Figure 1 -  Breakdown by economy class in Brazil. 

 

Source: (de Miranda & de Miranda, (2021). Adapted by the authors in 2022 

The percentages of cooperativism in the regions of Brazil are represented in Figure 2. 

 

Figure 2 -  The percentages of cooperativism in the regions of Brazil 

 

Source: (de Miranda & de Miranda, (2021). Adapted by the authors in 2022 

 

Brazil is divided into 5 regions, being the "NE" North Region, "N" Northeast Region, "SE" Southeast Region, 
"CO" Center-West Region and "S" South Region.  

The South Region has the highest percentage of people who know about the cooperativism 67%, in second 
place we have the Midwest Region 54% and third place the Southeast Region 42%, in fourth place the 
Northeast Region 38% and lastly the North Region with 36%. 

As for the international scenario in 2019, we had 3 billion cooperatives, these cooperatives generated 2.18 
trillion dollars, combined of the 300 largest cooperatives. It has 1 billion members or 12% of humanity, 280 
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million jobs generated this is equal to 4% of the world's population, 32% of the world's 300 largest cooperatives 
are in the farming industry, (Nembhard 2021). 

After researching the powerlessness that the cooperative has in the context where they are inserted, whether in 
the economic, social, or environmental sphere, one realizes that what differentiates cooperatives from 
companies is because companies aim to perpetuate their business and generate profits for their shareholders. 
On the other hand, cooperatives focus mainly on social issues and aim to serve certain specific publics or those 
with professional affinities.  

Due to the importance of the theme, a site was selected and copied the news of the day and a word cloud was 
formed to verify what the next study could be, based on the most relevant words.  Figure 3 shows the most 
quoted and relevant words.  

 

Figure 3 - Most quoted and relevant words. 

 

Source: Authors, 2022 

 

Observing the word cloud, the words that presented the highest representation were: (organization, member, 
profit).  Using the word organization, we can infer that every cooperative is an organization with the purpose 
of developing economic and social activities with a public with professional or economic affinities and that it 
is composed of members, people who do not aim for profit for the cooperative, but for the cooperative 
members.  

 

4. FINAL CONSIDERATIONS 

 

Thus, it was possible to compile concepts and statistical data regarding the cooperativism in Brazil, as well as 
an important reflection in any organization regarding the adequacy or not of the cooperatives' practices 
concerning these topics. Profit in an ordinary company is necessary for all stakeholders. In cooperatives, on 
the other hand, the distribution of dividends is for the associated cooperative members. 

Another relevant factor in the research was the amount of jobs generated, 493,277 employees, and the increase 
in employability even during the Pandemic period. It was also found that the same cooperatives generated 
more than R$26 billion in taxes. And the farming and cattle raising sector is the one with the largest 
representation. It was also noticed that class "A" is the one with the greatest knowledge about the cooperative 
system.   
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Just like the acquisition of knowledge, the development is gradual and overlapped in layers of enrichment and 
knowledge, knowing how to do and stimulating the will to do in an environment of skills that will subsidize 
every opportunity for action related to social responsibility. In fact, this action is already social responsibility 
in action. We believe that this makes the culture of cooperation a facilitating condition for the development of 
corporate social responsibility, which can be rooted as a feasible thought and practice in the Brazilian context.   

We reiterate that the data and information gathered point out that the cooperativism, through its institutional 
arms and practices based on the principles of the cooperativist culture, incorporates and disseminates the 
practices that foster the experience of social responsibility, even anticipating and adapting it to the Brazilian 
multicultural society, with significant results and strong indicative signs of a positive social impact. We 
emphasize that the article needs future research that reaches cooperatives to verify which environmental and 
social practices are effectively being practiced and to verify whether they may be practicing "greenwashing". 
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ABSTRACT 

Colorectal cancer has epidemiological relevance worldwide, since it is the third most commonly diagnosed 
malignant neoplasm and the fourth leading cause of death from cancer (Ferlay et al., 2013). Based on this 
evidence, this work aims to present the mapping of technologies regarding the diagnosis and treatment of 
colorectal cancer. For the survey of the number of patents, The Lens database was used. The search term 
consisted of combining the terms "diagnosis OR treatment" and "colorectal cancer". These expressions were 
joined using the logical OR connector. For document search, the search field by title and by abstract was used. 
In the search, patents with a publication date between January 1, 2000, and July 31, 2022, were selected. We 
found 1,526 granted patents and 7,301 filed patents, taking as reference the publication date in the search 
period. The first patent identified in the period was Apc Mutation Associated With Familial Colorectal Cancer 
In Ashkenazi Jews, developed by Steve Laken, Stephen Gruber, Gloria Petersen, Kenneth Kinzler and Bert 
Vogelstein. Among the countries that have developed the most colorectal cancer-related technologies are 
China and the United States. Wang Xueli was the main inventor, with patents applied for by Yinchuan 
Shanghetu New Tech Dev Co Ltd, and initially applied for in China. Roche Diagnostics GmbH and The Johns 
Hopkins University in the USA have the largest number of technologies in the area. Most patents are classified 
in the human, physical or chemical requirements sections. Patent mapping  provide an overview of worldwide 
technological advancement in the context of colorectal cancer diagnosis and treatment. The results demonstrate 
the need to promote research and technological development in the area, as well as the  diagnosis and treatment 
of the disease, which tends to have a direct impact on the number of patents on colorectal cancer. 

Keywords: Patents; colorectal cancer; technological advancement. 
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1.  INTRODUCTION 

Currently, one of the main public health problems worldwide is cancer, which is a chronic-degenerative disease 
that affects several dimensions of human life, causing economic impact on society because it needs prolonged 
and costly specialized treatment. It is also considered responsible for the reduction of human work potential 
and loss of many lives, which can generate impact on the financial aspect of organizations (INCA, 2018). 

The National Cancer Institute José Alencar Gomes da Silva (INCA) and the Ministry of Health (MS) estimate 
the occurrence of about 600,000 new cases of cancer in Brazil in 2018. The precise estimate number is 582,590 
new cancer cases: 282,450 in women and 300,140 in men. The study covers the 2018-2019 biennium and the 
estimates for 2019 are the same as for 2018. In a projection more than 15 million new cancer cases are expected 
worldwide for the year 2020 (INCA, 2018). 

Colon and rectal cancer has epidemiological relevance worldwide, as it is the third most commonly diagnosed 
malignant neoplasm and the fourth leading cause of cancer death (Ferlay et al., 2013). A wide geographic 
variation has been observed, with high rates in more developed countries compared to those less developed 
(Center et al, 2009; Ferlay et al., 2013). 

The geographic patterns are quite similar between men and women, but rectal cancer is about 20% to 50% 
higher in men in most populations. The number of new cases of colon and rectal cancer (more commonly 
referred to as bowel cancer) estimated for Brazil for each year of the 2018-2019 biennium is 36,360 in both 
sexes, with 17,380 new cases in men and 18,980 in women. These figures correspond to an estimated risk of 
16.83 new cases per 100,000 men and 17.90 per 100,000 women. It is the third most frequent type of cancer 
in men and the second among women (INCA, 2018). 

Colon and rectal cancer in men is the second most frequent in the Southeast Region (23.29/100,000) and the 
third in the South (22.17/100,000) and Center-West (16.95/100,000). In the Northeast (7.98/100,000) and 
North (4.97/100,000) regions, it occupies the fourth position. For women, it is the second most frequent in the 
Southeast (23.86/100,000) and South (22.92/100,000) regions. In the Midwest (17.98/100 thousand), Northeast 
(9.52/100 thousand) and North (7.38/100 thousand) Regions, it is the third most frequent, not considering non-
melanoma skin tumors (INCA, 2018). 

The incidence and mortality rates of colon and rectal cancer vary widely around the world according to the 
Human Development Index (HDI), and three patterns of disease distribution are identified: (1) elevation of 
both rates in the most recent decades in countries that have undergone a rapid economic transition, including 
Brazil; (2) increased incidence and decreased mortality in countries with high HDI, including Canada, the 
United Kingdom, Singapore, and Denmark; and (3) decreased both rates in countries with very high HDI, such 
as the United States, Japan, and France (Arnold et al. , 2016; Gasparini et al., 2018). Thus the research question 
is: what is the current landscape of technologies related to colon and rectal cancer? The overall objective is to 
map technologies (patents) about colorectal cancer. 

 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

2.1 COLORECTAL CANCER (CRC) 

Colorectal Cancer is a multifactorial disease influenced by genetic, environmental, and lifestyle-related factors 
(Sandler, 1996; Boyle & Leon, 2002; Campos et al. (2017)). Hereditary factors, such as family history of 
Colorectal Cancer and inflammatory bowel diseases, account for only a small proportion of the observed 
variation in overall disease burden. In this sense, the observed geographic differences in incidence possibly 
reflect the adoption of Western lifestyle habits (Arnold et al., 2016). It is evident the occurrence of a nutritional 
transition, worldwide, which mainly affects developing countries. Thus, the risk factors linked to lifestyle are 
modifiable and include: the consumption of alcoholic beverages, low intake of fruits and vegetables, high 
consumption of red meat and processed foods, obesity, smoking and physical inactivity (Harriss et al., 2009; 
Fedirko et al., 2011; Walter, 2014; Bouvard et al., 2015). Colorectal Cancer is one of the most malignant 
tumors in both sexes among all types of tumors worldwide (Huang et al, 2016). 
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2.1.1 Risk Factors 

Risk factors are conceptualized as any action that increases the risk of an individual developing a certain 
disease or suffering a certain grievance (BRASIL, 2003). 

The risk factors for the development of CRC can be considered: age over 50 years; first degree relatives with 
bowel cancer; genetic syndromes (familial adenomatous polyposis and hereditary non-polypoid colorectal 
cancer); inflammatory bowel disease (ulcerative colitis, Crohn's disease); excessive consumption of alcoholic 
beverages and animal fat; smoking and obesity (BRASIL, 2003). 

 

2.2 TECHNOLOGY MAPPING 

Patentometrics is a tool used for quantitative and qualitative analysis, that is, the technological mapping of 
patents (Andrade, 2014; Antunes et al., 2018).  

Abbas et al. (2014), conducted a review of the literature on patents and concluded that patent analysis is a tool 
that can be used to perform the prediction of technological trends.  Petentometrics is one of the tools 
that can evaluate and monitor technological transformations and growths is the analysis of patents (Pantano et 
al, 2017). 

 

3. METHODOLOGY ASPECTS 

In this study, a mapping of protected technologies related to colorectal cancer was performed (Arnold et al., 
2016; Antunes et al, 2018). The search took place during the month of August 2022, using the Leans database, 
which captures global patent and academic research information, available through the link: 
https://www.lens.org. 

The search for information was conducted using the term "colorectal cancer", inserted in the title or abstract 
fields of the database. Patents with publication date between January 1, 2000 and July 31, 2022 were selected. 
Only granted patents and deposited patents (patent application and granted patent) were filtered for analysis. 
In addition, the documents were selected by simple family to eliminate duplicate patents. 

Lens allows the analysis of patent and scientific information (articles, dissertations, theses, among others) in a 
given area, from the established search commands. Thus, it allows an effective and broad analysis of the 
panorama of technologies in a given area. 

We proceeded with the analysis of the patent information: year of publication, countries, inventors, holders 
and International Patent Classification (IPC). The search expression and the number of records identified are 
shown in Table 1: 

 

Table 1 - Search expressions used in the study. 

Search Expression* Number of registrations 
Patents 

Number of patent families 

title:("colorectal cancer") OR abstract:("colorectal cancer") 8,827 4,098 

*Filters: Publication Date = (Jan 1, 2000 - Jul 31, 2022); Types = (Patent Application, Granted Patent); Family 
Options = (Group by Simple Family). 

Source: survey data (2022). 

 

4. RESULTS 

A total of 8,827 patent documents related to colon and rectal cancer were identified, distributed in 4,098 
families. Of these, 7,301 (82.71%) correspond to filed patents and 1,526 (17.29%) are patents granted in the 
period from 2000 to 2022. The evolution of the publication of these patents occurred as presented in Figure 1. 
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Figure 1 - Colorectal cancer patents by years (2000-2022). 

 

Source: survey data (2022). 

 

In 2000, the first year of the historical series, 46 patents on colorectal cancer were published. The growth in 
the number of technologies filed and granted has been constant. In 2017, 807 patents were published, in 2019 
there were 797, and in 2021 there were 877, being the years with the highest numbers of filings during the 
series. In addition, the numbers suggest that more and more technologies for the diagnosis and treatment of 
this disease are being developed through advances in research and technical understanding of the problem. 

The first identified patent of the period was "Apc Mutation Associated With Familial Colorectal Cancer In 
Ashkenazi Jews" (LAKEN et al., 2000), developed by Steve Laken, Stephen Gruber, Gloria Petersen, Kenneth 
Kinzler and Bert Vogelstein. This patent belongs to Johns Hopkins University, located in Baltimore, Maryland, 
in the United States.  

The patent is described as follows: 

During routine screening of a patient with a family history of colorectal cancer for truncation of APC 
mutations, a novel missense mutation was identified. Upon further evaluation, it was found that 6% of 
Ashkenazi Jews carry this mutation, and that it was present in DIFFERENCE 20% of Ashkenazis with a family 
history of RCC. Probes, methods and kits are provided for identifying individuals affected by this missense 
mutation (LAKEN et al., 2000). 
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Figure 2 shows the distribution of the patents analyzed by countries. 

Figure 2 - Colorectal cancer patents by country (2000-2022). 

 

Source: survey data (2022). 

 

Among the countries that have developed the most technologies related to colorectal cancer are China, with 
2,448 patents, and the United States, with 2,037 documents. This result is related to the large amount of 
research that both countries have developed on colorectal cancer. 

Other countries that have stood out in technological production in the area are Canada, Australia, Korea, Japan, 
Mexico, New Zealand, Russia, and the United Kingdom, among others. Figure 3 presents a cloud of the 
inventors of the patents analyzed in this work. 

 

Figure 3 - Colorectal cancer patents by inventors (2000-2022). 

 

Source: survey data (2022). 

 

Wang Xueli was the most prominent inventor in this ranking, with 166 patents identified. His patents were 
applied for by Yinchuan Shanghetu New Tech Dev Co Ltd, and were initially applied for in China. 
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Other noteworthy inventors are Wang Guifang, also from China, with 140 patents, and Karl Johann, with 132. 
The latter has patents filed predominantly in Canada and the United States, with deposits in other countries as 
well. Figure 4 shows is Colorectal cancer patents by holders (2000-2022 

 

Figure 4 - Colorectal cancer patents by holders (2000-2022). 

 

Note - The map shows the logos of the following institutions: Roche Diagnostics Gmbh, The Johns Hopkins 
University, Exact Sciences Corporation, Oxford Biotherapeutics LTD, Mayo Foundation for Medical 
Education and Research, Thomas Jefferson University, Roche Diagnostics Operations INC, Exact Sciences 
Development Company LLC, Baylor Research Institute e Byondis Bv. 

Source: survey data (2022). 

 

With regard to the holders of patents on colorectal cancer, the Roche Diagnostics GmbH and The Johns 
Hopkins University stand out as having the largest number of technologies in the area. It is noteworthy that 
both institutions are located in the United States, which is related to the supremacy of the country in 
technological production in this area. Table 2 shows the international classifications that have the most patent 
documents on colorectal cancer. 
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Table 2 - Colorectal cancer patents by International Classification (2000-2019). 

IPC 
Classification 

Description N° of 
patents 

A61P35/00  Section of human needs, referring to medical or veterinary science/hygiene, related to the specific therapeutic 
activity of chemical compounds or medicinal preparations from antineoplastic agents; 

2.922 

G01N33/574  Section referring to Physics aimed at measurement or testing, specifically for investigation or analysis of 
materials by determination of their chemical or physical properties (measurement or testing processes, other than 
immunological assays, involving enzymes or microorganisms c12m, c12q), for investigation or analysis of 
materials by specific methods not covered by groups g01n 1/00-g01n 31/00, for cancer. 

2.005 

C12Q1/68  Section of chemicals or metallurgy, relating to biochemistry, beer, alcohol, wine, vinegar, microbiology, 
enzymology, genetic or mutation engineering, relating to measurement or testing processes involving enzymes, 
nucleic acids or microorganisms (immunoassays g01n 33/53), their compositions or test papers, processes for 
preparing these compositions, responsive control of medium conditions in microbiological or enzymatic 
processes, specifically in measurement or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms 
(measuring or testing apparatus or means of measuring or detecting medium conditions, e.g. e.g. colony counters, 
c12m 1/34), compositions for that purpose, or processes for preparing such compositions involving nucleic acids. 

1958 

C12Q1/6886 Section of chemicals or metallurgy, relating to biochemistry, beer, alcohol, wine, vinegar, microbiology, 
enzymology, genetic or mutation engineering, relating to measurement or testing processes involving enzymes, 
nucleic acids or microorganisms (immunoassays g01n 33/53), their compositions or test papers, processes for 
preparing these compositions, responsive control of medium conditions in microbiological or enzymatic 
processes, specifically in measurement or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms 
(measuring or testing apparatus or means of measuring or detecting medium conditions, e.g. e.g. colony counters, 
C12M 1/34); compositions for such purposes; processes for preparing such compositions for cancer (cancer 
immunoassays G01N 33/574). 

976 

A61K39/395  Section for human needs, concerned with medical or veterinary science and/or hygiene, specifically related to 
preparations for medical, dental or hygienic purposes (devices or methods specially adapted to give 
pharmaceutical products particular physical forms or to administer them A61J 3/00; chemical aspects of, or use 
of materials for bandages, dressings, absorbent pads or surgical articles A61L; saponaceous compositions C11D), 
in the field of medicinal preparations containing antigens or antibodies (immunoassay materials G01N 33/53) 
with antibodies (agglutinins A61K 38/36), immunoglobulins, immuniserum, e.g. e.g. anti-lymphocytic 
serum. 

608 

Source: survey data (2022). 

 

In general, patents in this area are classified in the human needs, physics or chemicals sections. This is related 
to the nature of the technologies developed to combat the problem, which generally include machines or 
equipment to diagnose the problem or even to treat it. In addition, it relates to the medicines used throughout 
the treatment process. 

From the mapping of patents performed in this study, in the period from 2000 to 2022, it was found that in 
2021 there were 877 filings, indicating a growth of 1,906.52% compared to 2000. The first patent identified in 
the period was "Apc Mutation Associated with Familial Colorectal Cancer In Ashkenazi Jews" - Mutation of 
the APC gene associated with colorectal cancer in families of Ashkenazi Jews. 

Among the countries that have developed the most colorectal cancer-related technologies are China with 2,448 
patents and the United States with 2,037 documents.  

Wang Xueli was the top inventor in this ranking, with 166 patents identified. His patents were applied for by 
Yinchuan Shanghetu New Tech Dev Co Ltd, and were initially applied for in China. 

North American institutions such as Roche Diagnostics GmbH and The Johns Hopkins University have the 
largest numbers of technologies in the area, suggesting the supremacy of the country in this area. 

In addition, the patents are classified in the sections of human needs, physics or chemicals. This aspect is 
related to the nature of the technologies developed to combat the problem, which generally include machines 
or equipment to diagnose the problem or even to treat it. In addition, it is related to the medicines used during 
the treatment process. 

Given the high prevalence of this disease, there is a need for greater incentives for scientific and technological 
research in the area, aiming at the development of technologies, as well as new findings related to the 
characteristics and treatment of colorectal cancer.  

Public policies in the area are also important, involving executive agencies, science and technology institutions, 
development agencies, and health institutions, among others. Such aspects tend to contribute to important 
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projects in the area and, specifically, contribute to improving the quality of life of patients with this type of 
cancer. 
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ABSTRACT 

Energy regards a fundamental need for the pursuit of economic development, ensuring the well-being and 
comfort of human life. The upward trend in energy consumption, combined with energy smuggling, has led 
Iranian statesmen to ration fuel transporters. The increase in concerns about the environmental consequences 
of energy consumption, the increase in the price of energy carriers, along with the issues of sustainable 
development, has greatly intensified the importance of energy saving in the construction sector in Iran. 
According to Iran's energy balance, about 40 per cent of energy is used in residential buildings. The physical 
and economic characteristics of housing with sustainable and environmentally friendly architectural views 
have prompted architects and urban designers to meet the heating needs of buildings in cold climates, not with 
environmentally destructive methods, but with methods that are in line with the principles of sustainable 
architecture, suitable for the sub-climate. Design and implementation. Most residential building heat losses 
occur mainly through the surrounding light emitting walls. Therefore, it is very important to choose the right 
solution to reduce energy consumption and waste in external walls. This article has been concluded by using 
the survey research method and using HVAC software to model and calculate the losses of the external walls 
adjacent to the open space in Ardabil city, by insulating the surrounding walls, energy consumption has been 
reduced by at least 36%. And it reduces the heating costs of a normal building by about 50% 

Keyword: Sustainable architecture - energy saving - sustainable development - thermal insulation - Ardabil 

 

1- INTRODUCTION 

Currently, the world's energy consumption is equal to 10 billion tons of crude oil per year and it is expected to 
increase to 14 billion tons per year in 2020 [1]. The energy crisis is the most important issue of the last century. 
Energy, as the driving force of the industry, plays an essential role in the continuation of economic 
development, providing comfort, welfare and social development of human societies [2]. It has been revealed 
that the people of energy field experts. With the increase in global energy prices due to the war between 
Ukraine and Russia, along with fuel smuggling from Iran to neighboring countries due to the low price of 
energy carriers due to the subsidy paid, we are witnessing government policies in the field of increasing energy 
prices in stages from 2020. Nearly 40% of the country's energy consumption is in the housing sector?! 
Increasing concerns about the environmental consequences of energy consumption and global warming, the 
increase in the price of fossil energy, and the issues of sustainable architecture have doubled the importance 
of this field [3]. In recent decades, most of the countries of the world have planned and are implementing basic 
measures in the field of reforming the consumption pattern, improving energy consumption in accordance with 
the principles of sustainable development. One of the basic solutions to reduce energy consumption in the 
building sector is thermal insulation of buildings. Considering that most of the heat losses occur in the external 
walls of the building, it is necessary to consider appropriate solutions for this part. 

 

2- RESEARCH METHOD 

This research is of applied type and used the descriptive research method with external wall modeling in Carrier 
software 

 Do the current conventional materials and methods provide thermal resistance in external walls? 
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 To what extent do the methods of insulating the outer shell of the building reduce energy consumption 
compared to conventional methods? 

3- THE AMOUNT OF PRODUCTION AND ENERGY CONSUMPTION IN IRAN 

In the contemporary world, Iran, as one of the members of OPEC, is considered as an energy producer in the 
world. But the accelerated trend of energy consumption in Iran is very worrying. According to the statistics of 
the World Bank, according to the diagram (purple line), the amount of energy production in Iran is about 3.5 
million barrels of crude oil. According to the statistics of Iran's Ministry of Oil, the energy consumption in Iran 
is 5.5% on an annual average (yellow line). Therefore, with the continuation of the trend of energy 
consumption in Iran, in 2026, the amount of energy consumption in Iran will be equal to energy production. 
And in the next years, Iran will be an energy importer. 

 

  

Pic1. With the continuation of the current situation of energy consumption in Iran, it will become an 
energy importer in 2026.[ https://www.bloomberg.com/energy. 

 

4- RECORD OF IMPLEMENTATION OF RULES FOR REDUCING ENERGY  

In Iran, however, the measures taken such as reforming the energy subsidy, increasing the price of energy 
carriers, and the need for thermal insulation of the building have not had the expected effectiveness in reducing 
the energy consumption of the building sector?! The growth of energy consumption, especially in the building 
heating sector in cold climates, continues to increase and with the continuation of this situation, it will have 
irreparable economic and environmental consequences for the country. According to picture 2, the energy loss 
of an Iranian building is as shown. The highest amount of energy loss occurs in external walls. Therefore, it is 
very important to insulate the external walls to reduce heating energy consumption in the building. 

 

Pic 2. The amount of heat loss from different parts of the building [5]. 
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In 1992, the first edition of topic 19, National Building Regulations, was compiled under the title of saving 
energy consumption, most of which were the design criteria for the thermal insulation of the outer shell of the 
building. Unfortunately, due to the lack of necessary preparation in the construction engineering community, 
the criteria set in this edition were ignored in most of the construction projects, both public and private. 
According to this issue, in 1999, the first volume of the guide, this topic was prepared, and in it the general 
principles of thermal insulation of the building were discussed. Then, in 2001, the second edition of the topic, 
the national building regulations, was prepared and announced. In this edition, in addition to the external shell, 
the mechanical and lighting facilities of the building, each in a separate chapter, were presented, and 
recommendations were also presented for the design of the building in different groups [6]. 

 

5. IMPLEMENTATION OF TOPIC 19 IN ARDABIL 

With the beginning of subsidy targeting and the increase in the price of energy carriers in 1387, there were 
discussions about the necessity of implementing the 19th issue in the building. In the city of Ardabil until 1390, 
practically there was not much activity in this field!?. Generally, the external walls were built with 13 or 18 
cm thick clay bricks during the hardening stage. In 1391, with the requirement of preparing a checklist for 
architectural plans in the clause of the necessity of implementing topic 19 and presenting the details of topic 
19 in accordance with the standard of the optimization organization. Fuel consumption was forced. But during 
the implementation of the building, the topic of 19 national regulations was not implemented?! Unfortunately, 
the necessary and desirable coordination has not been done between architectural engineers as designers of the 
details of the 19th issue and mechanical engineers as accountants for the calculation and heating of the 
mechanical building. In 1395, with the official announcement of the Ardabil Province Engineering System 
Organization, a new phase was introduced to architects and competent executives for the implementation of 
topic 19 in buildings. Architects and competent executives were introduced to be responsible for the 
implementation and control of topic 19. The standard materials for thermal work, the lack of familiarity of 
engineers with topic 19 and the resistance of employers have faced many problems in the implementation of 
topic 19 in Ardabil city. 

Ardabil city, before the implementation of topic 19 of the national regulations, mainly the external walls were 
implemented with 15 cm clay bricks according to Figure No. 3, which did not provide the thermal resistance 
required by topic 19 of the national regulations. 

 

 

Pic 3: Using clay bricks before implementing the topic. 

 

With the requirement to comply with topic 19, at first, the employers decided to use 15 cm thick monolith 
bricks with a layer of 2-3 cm, which was opposed by the engineers and the high supervision of the organization 
due to the lack of continuity of the thermal insulation layers and was used. did not take 



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey 1080 
 

 After the design engineers required the architect to prepare the details of topic 19, the double wall was mainly 
used according to picture number 4. The reason for the problems such as the lack of continuity and full 
connection of the polystyrene insulation, the existence of a thermal bridge due to the use of hooks and bent 
metal bars to connect the two walls and Also, it was observed that the corner connection, the separation of the 
outer part of the walls due to the heavy weight of the stone facade and the expansion characteristic of the 
plaster mortar in the inner part. 

 

 

Pic 4: Double wall with 4 cm polystyrene 

 

Due to the wide variety of products in the construction and new construction industry, such as simple gas-style 
blocks and autoclave or dry walls, many different details were presented. 

 

6- Calculation of thermal losses of external walls according to the national regulations of Iran 

19. A significant part of the heat exchange of the building takes place through the outer shell. In order to check 
the amount of heat loss energy in Carrier software, a simple room with dimensions of 3 x 5 square meters was 
modeled for the climate of Ardabil according to Figure 5. 

 

 

Pic5. Climatic data entered in Carrier for Ardabil city 

 

In the first case of Figure 1, the wall with a masonry wall has no thermal insulation (before the implementation 
of topic 19), according to Table 1, the heating load of the building is 1931 kilocalories per hour, and according 
to Table 2, the heat loss of the wall is calculated as 981 kilocalories per hour. 
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Pic 6. Model 1. Wall without thermal insulation 

 

TABLE 1.    COMPONENT LOADS FOR SPACE  '' +1B.room1 ''  IN ZONE  '' Zone 1 '' 
 DESIGN COOLING DESIGN HEATING 
 COOLING DATA AT Jan 0000 HEATING DATA AT DES HTG 
 COOLING OA DB / WB   -17.1 °C / -17.1 °C HEATING OA DB / WB   -21.9 °C / -21.9 °C 
 OCCUPIED T-STAT 23.9 °C OCCUPIED T-STAT 21.1 °C 
  Sensible Latent  Sensible Latent 

SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W) 
Window & Skylight Solar Loads 0 m² 0 - 0 m² - - 

Wall Transmission 13 m² -653 - 13 m² 981 - 
Roof Transmission 25 m² -202 - 25 m² 351 - 

Window Transmission 0 m² 0 - 0 m² 0 - 
Skylight Transmission 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Door Loads 0 m² 0 - 0 m² 0 - 
Floor Transmission 25 m² -364 - 25 m² 310 - 

Partitions 0 m² 0 - 0 m² 0 - 
Ceiling 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Overhead Lighting 0 W 0 - 0 0 - 
Task Lighting 0 W 0 - 0 0 - 

Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 - 
People 0 0 0 0 0 0 

Infiltration - 0 0 - 288 0 
Miscellaneous - 0 0 - 0 0 
Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0 

>> Total Zone Loads - -1218 0 - 1931 0 

 

TABLE 2.    ENVELOPE LOADS FOR SPACE  '' +1B.room1 ''  IN ZONE  '' Zone 1 '' 

     COOLING COOLING HEATING 

  Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS 

  (m²) (W/(m²-°K)) Coeff. (W) (W) (W) 

N  EXPOSURE       

    WALL 13 1.755 - -653 - 981 

 

In the second case, the wall as shown in Figure 7 has internal thermal insulation of stone wool type, and the 
internal coating is also selected. In this case, according to Table 3, the required amount of heating is 1232 
kcal/hour, and according to Table 4, the loss rate of the walls is 283 kcal/hour. 
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Pic 7. The wall has internal thermal insulation of stone wool type  

TABLE3.    COMPONENT LOADS FOR SPACE  '' +1B.room2 ''  IN ZONE  '' Zone 1 '' 

  DESIGN COOLING DESIGN HEATING 

  COOLING DATA AT Jan 0000 HEATING DATA AT DES HTG 

  COOLING OA DB / WB   -17.1 °C / -17.1 °C HEATING OA DB / WB   -21.9 °C / -21.9 °C 

  OCCUPIED T-STAT 23.9 °C OCCUPIED T-STAT 21.1 °C 

   Sensible Latent  Sensible Latent 

SPACE LOADS Details (W) (W) Details (W) (W) 

Window & Skylight Solar Loads 0 m² 0 - 0 m² - - 

Wall Transmission 13 m² -111 - 13 m² 283 - 

Roof Transmission 25 m² -202 - 25 m² 351 - 

Window Transmission 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Skylight Transmission 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Door Loads 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Floor Transmission 25 m² -364 - 25 m² 310 - 

Partitions 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Ceiling 0 m² 0 - 0 m² 0 - 

Overhead Lighting 0 W 0 - 0 0 - 

Task Lighting 0 W 0 - 0 0 - 

Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 - 

People 0 0 0 0 0 0 

Infiltration - 0 0 - 288 0 

Miscellaneous - 0 0 - 0 0 

Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0 

>> Total Zone Loads - -676 0 - 1232 0 

  

TABLE 4.    ENVELOPE LOADS FOR SPACE  '' +1B.room2 ''  IN ZONE  '' Zone 1 '' 

     COOLING COOLING HEATING 

  Area U-Value Shade TRANS SOLAR TRANS 

  (m²) (W/(m²-°K)) Coeff. (W) (W) (W) 

S  EXPOSURE       

    WALL 13 0.506 - -111 - 283 
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The comparison of cooling and heating load for two walls is according to diagra.

  

Diagram No. 1. Comparison of the cooling and heating load of the building in the climate of Ardabil with a 
normal wall and a wall with thermal insulation 

 

7.CONCLUSION 

 Due to the global crisis and the increase in the global price of energy carriers in Iran, the price of fuel will also 
increase. In line with sustainable development, heating and cooling of new housing should be designed and 
implemented according to sustainable development standards. Most of the heat losses of residential buildings 
are mainly through external walls. In this regard, due to the approval of the Iranian government regarding 
energy saving and thermal insulation of buildings, it is being followed very seriously. The results of the 
research for Ardabil city showed that with the thermal insulation of the external wall for the cold season, the 
heat loss of the walls is reduced by about 36%. Although the climate of Ardabil is a moderate climate for the 
summer season, the amount of cooling load is reduced by 50% if the walls are thermally insulated. According 
to the stepwise calculation of the energy price for heating the building, thermal insulation of the external walls 
from the inside with 3 cm stone wool reduces the cost of energy consumption by about 50%. 
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ABSTRACT 

From the second half of the nineteenth century, Vietnam became a colony of France. At the beginning of the 
twentieth century, the trend of fighting for independence in Vietnam had a strong change with the appearance 
of many ideas of fighting for independence, including Phan Chau Trinh. Phan Chau Trinh is a typical 
representative of the trend of "non-violent" struggle in Vietnam. He boldly criticized the shortcomings of 
Vietnamese society at the beginning of the twentieth century, encouraged learning to help the country develop, 
thereby forming a movement against French rule. Phan Chau Trinh's patriotic ideas in the early twentieth 
century had a wide influence on Vietnam and he became a great patriot in Vietnam, earning great respect 
throughout the country. 

This article aims to better analyze his patriotic thought in the context of Vietnam in the early twentieth century. 
Historical documents and historical analysis will shed more light on a typical Vietnamese patriot. 

Keywords: Phan Chau Trinh, Vietnam, Patriot, non-violent 

 

1. INTRODUCTION 

At the end of the nineteenth century, the French colonialists invaded Vietnam and turned Vietnam into a colony 
of France. Since then, the anti-French movement has erupted violently throughout Vietnam. In the early 
twentieth century, Phan Chau Trinh became a great patriot of Vietnam with activities to fight for independence.  

The main activities of Phan Chau Trinh can be mentioned as the Duy Tan movement, the anti-tax movement 
in the central region of Vietnam... Besides, he was also the founder of the anti-French movement for the 
independence of Vietnam in France. Phan Chau Trinh is a great patriot and thinker of Vietnam, today, his 
honor in Vietnam is great. It shows his great influence on the independence movement in Vietnam, as well as 
the development of Vietnam later. 

 

2. RESEARCH AND DISCUSS 

2.1. Main activities of Phan Chau Trinh 

Phan Chau Trinh was born on September 9, 1872 in Quang Nam province. He was born and raised during the 
period when the French colonialists invaded Vietnam, so he had anti-French ideas for Vietnam's independence. 
His policy mainly revolved around the idea of “non-violence”. 
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Advocating Duy Tan Movement 

The slogan of the Duy Tan movement led by Phan Chau Trinh is: 
"Liberate the people's wisdom, arouse national pride, take care of 
people's lives". The movement's mode of operation is "non-
violence", educating a sense of citizenship - the spirit of freedom, 
building an independent individual - self-control - responsible for 
himself and the society. 

According to Phan Chau Trinh, Vietnam's urgent task is: 

- Liberate the people's wisdom: Awaken the spirit of self-reliance, 
make everyone aware of their rights, and abolish tyranny. 
Therefore, he advocated: "There is no need to exhort to fight the 
French, only promote civil rights, the people have realized their 
rights, then can gradually plan for other things." 

- Arouse national pride: Abandon the feudal way of learning, 
open a school to teach the word "National Language", construct 
practical science, eliminate customs and luxury, and propagate a 
thrifty and civilized lifestyle. 

– Take care of people's lives: developing the economy, showing the way to do business for the people, such as 
gardening, establishing trade associations, and producing domestic goods. 

Propagating and popularizing the values of Western civilization such as the rule of law - civil rights - human 
rights - democracy - freedom - equality - fraternity, reform in all fields.The movement realizes the goal of 
reforming Vietnamese people and society by encouraging educational reform (abandoning feudal education), 
expanding industry and commerce, and abolishing superstition... 

Phan Chau Trinh also believes that “Today's work, who can teach me, I would like to be a student; who can 
take care of me, I will adopt him; thanks to the grace of teaching, nurturing, guiding, embracing each other, 
hoping for the survival of the race on this planet” (Phan, 2009). In the context of that time, Phan Chau Trinh 
as well as other scholars together At the time when he was all trained from Confucian education, Phan Chau 
Trinh's concept of learning was very new and open.That concept is always true for all times, if you want to 
advance to democracy (bourgeois democracy or socialist democracy). With that progressive learning concept, 
Phan Chau Trinh deserves to be the pioneer thinker of the Vietnamese revolution at the beginning of the century 
(Кхань, Н. В. 2022). 

 

Leader of the anti-tax movement 

The Trung Ky anti-tax collection movement broke out in 1908 under the leadership of Phan Chau Trinh. The 
movement scared the French colonialists and attracted the participation of millions of Vietnamese people.Phan 
Chau Trinh and many members of the Duy Tan movement were accused by the authorities of initiating the 
anti-tax movement, so they were arrested. Phan Chau Trinh was arrested in Hanoi, brought back to Hue. He 
was sentenced to exile to Con Dao island. 

F�gure 1: Phan Chau Tr�nh 
(1872 – 1926) 
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Patriotic activities after 1908 

1910: He is sent back to the mainland after being pardoned but placed under house arrest. 

1911: The Indochina government sent an Indochina education delegation to France, including Phan Chau Trinh 
and his son Phan Chau Dat.   

1914: World War I breaks out. The French 
government sent him to prison for protesting 
against the French policy of conscription 
during the war. 

1922: When King Khai Dinh of the Nguyen 
Dynasty went to France to attend the Marseille 
fair, he wrote a long letter accusing King Khai 
Dinh of 7 things, known as "That Dieu Thu", 
advising the king to return to Vietnam. 

1925: Phan Chau Trinh returned to Vietnam. 
He actively lectured on his patriotic ideology 
in Saigon.  

In March 1926, he died in Sai Gon (Vietnam). 

 

2.2. Reviews of the great patriot Phan Chau Trinh 

Phan Chau Trinh is one of the great patriots of Vietnam in the twentieth century. Phan Chau Trinh, Phan Boi 
Chau, Ho Chi Minh are patriots who have had great influence on the Vietnamese independence movement. 

He has progressive patriotic ideology, his "non-violent" ideas, although there are certain limitations, have left 
valuable lessons for the patriotic movement in Vietnam. The funeral of patriot Phan Chau Trinh and the 
touching memorials, the vibrant class strikes that followed have spurred a whole new generation to the 
revolution. Summarizing the life of Phan Chau Trinh's revolutionary patriotic activities, it can be affirmed that 
in the historical conditions of Vietnam in the early twentieth century, his political trends and activities have 
had a positive effect. to the revolutionary movement of that time (Mai, D. 2021). Because of the democratic 
requirements, the aspiration for civil rights that he advocated was suitable for the times, in line with the 
progress of the Vietnamese revolution, which was moving from the old feudal category to the new bourgeois 
category. Under the influence of his political trends and energetic activities, a large democratic reform 
campaign was launched in the Central region and quickly spread to the whole country. Undoubtedly, Phan 
Chau Trinh was the first democratic thinker in Vietnam (Long C. X. 2020).  

F�gure 2: Arrested Ant�-Tax Movement 
part�c�pants (1908) 

 

F�gure 3: Funeral of Phan Chau Tr�nh �n 
Sa� Gon �n 1926 
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For today's Vietnam, Phan Chau Trinh's thought in focusing on developing education, taking care of people's 
lives, and building a country with strong economic development are absolutely necessary and have reference 
value. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSION 

Phan Chau Trinh has affirmed his position in Vietnamese politics at the beginning of the twentieth century as 
a great patriot, affirmative, honest, indomitable before power, a progressive scholar throughout his life. and 
persistently strive for the promotion of democracy and civil rights in Vietnam. In that capacity, Phan Chau 
Trinh really deserves to occupy a high position in the history of our people's struggle for national liberation. 
More than ever, in the current renewal process of our people under the leadership of the Party, the lessons on 
democracy and civil rights from the time of Phan Chau Trinh are still valuable and of great significance. In 
Vietnam, Phan Chau Trinh is commemorated in many places. He was a man who made a great contribution to 
Vietnam's independence movement in the 20th century. His contributions will not be forgotten in Vietnam. 
Today, his ideas are still valuable in the construction and development of the country. 
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F�gure 4: Phan Chau Tr�nh Un�vers�ty �n V�et Nam 
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ABSTRACT 

Isomorphic compound words have two types: compound words combining meaning and compound words 
repeating meaning. Compound words repeating meaning in the isomorphic compound words, is also referred 
to as repeating meaning. The Vietnamese compound words repeating meaning with the Sino-Vietnamese 
element have two types: the type of combining two Sino-Vietnamese elements and the type that combines a 
Sino-Vietnamese element with a native Vietnamese element.  

For combination of the Sino-Vietnamese element with native Vietnamese element, the native Vietnamese 
factor is to explain the meaning of Sino-Vietnamese element. Two elements are synonyms, but when they 
become compound words, they have meaning nuances different from one of each simple word that it combines. 
They either become generalized meaning or sometimes change their category. This is the result of the language 
exposure process and also the way of speaking symmetry of the Vietnamese. 

Keywords: compound words; meaning combination; repeating meaning; Sino – Vietnamese; native 
Vietnamese; language exposure 

   

INTRODUCTION  

Vietnamese compound words have two types: isomorphic compound words and supplementary compound 
words. Isomorphic compound words have two types: compound words combining meaning and compound 
words repeating meaning. Compound word repeating meaning in the part of isomorphic compound words. The 

compound words reduplicating meaning is also called repeating meaning. Vietnamese linguists have studied 
compound words, isomorphic compound words and have also mentioned types of compound words repeating 
meaning. However, up to now, there has not been any in-depth research on the compound words repeating 
meaning. Compound words repeating meaning have two kinds: type of repeating meaning without the 
reduplicative form and type of repeating meaning with the reduplicative form. Compound words repeating 
meaning also have the same form of alliteration as compound word repeating syllable. The alliterative 
compound words repeating meaning is a form of random compound words, but the second morpheme does 
not create the nuance of the meaning like the compound words repeating syllable. Diep Quang Ban, Hoang 
Van Thung (2012), Vietnamese Grammar, p.50-51 called it as a compound word repeating meaning; Nguyen 
Tai Can (1996), Vietnamese grammar, p.93-99 called it as compound words reduplicating meaning. Author 
Le Duc Luan (2019) in the article "Composing elements in compound words reduplicating meaning", Hanoi: 
Journal of Language and Life, p. 20-25 also briefly described the characteristics of this compound word but 
has not yet had conditions for make specific case study. Sino-Vietnamese researchers such as Vuong Loc, 
Nguyen Ngoc San and Nguyen Tai Can have established 132 words to be identified as ancient Sino-
Vietnamese, 51 words identified as Sino-Vietnameseization (the author called as Variant Sino-Vietnamese), 
and 13 words which were considered as Sino-Vietnameseization, while others treated it as ancient Sino-
Vietnamese. The earliest major study of the historical phonology of Sino-Vietnamese vocabulary is that of 
Maspero (1912), but early significant studies of different strata of Chinese words in Vietnamese are those of 
Wang (1948 and 1958) and Haudricourt (1954a). Vietnamese scholars have also explored other layers of  Sino-
Vietnamese (Đào 1979, Nguyễn T. Cẩn. 1995, Vương 2002, Nguyễn N. San. 2003, Nguyễn T. Tùng. 2015). 

Other researchers have also explored early layers of Sino-Vietnamese (Mei 1970, Tryon 1979, Pulleyblank 
1981 and 1984, Schneider 1992, Baxter and Sagart 2014, Phan 2013, Alves 2016... Studies of Sino-Vietnamese 
loanwords go back to the beginning of the twentieth century. Researchers representing the earliest 
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SinoVietnamese linguistic contact such as Maspero (1911), Benedict (1947),Wang Li (1948), Haudricourt 
(1954), Mei (1970), Nguyên Tài Cẩn (1977, 1979), Tryon (1979), Pulleyblank (1981, 1984), and Sagart (1999). 

In terms of repeating meaning, there are two types: complete repetition and incomplete repetition. Complete 
repetition is that the components of compound words are all repeating the meaning that almost the meaning of 
each morpheme in the compound word is repeating, without difference. Incomplete repetition is that a 
component of compound word in which each morpheme only repeats some traits of meaning. The compound 
words repeating meaning in Vietnamese has many different language origins. In which, a rather large number 
of compound words repeating meaning contain Sino-Vietnamese elements repeating meaning. In this article, 
we only mentioned a few typical linguistic elements. This type of compound word has two types: the first is 
that both compound elements are Sino-Vietnamese words, the second type is the combination of a Sino-
Vietnamese element with a native Vietnamese element. The principle of this combination is according to the 
rules of tone counterpoint. There is usually a flat tone (grave and no accent) coming first and a sound with 
sharp tone (question mark, rising accent, acute accent) coming later. Among the two Sino-Vietnamese 
elements, it is possible that the Vietnamese element coming first may be to explain the meaning of the later 
Sino-Vietnamese element. With two synonyms Sino-Vietnamese words, Vietnamese people tend to explain 
from one word to the other by pairing and gradually turning them into a compound word.  For the combination 
of Sino-Vietnamese elements with native Vietnamese element, it also follows the above counterpoint principle 
in which the native Vietnamese element usually explains the meaning of Sino-Vietnamese element. 

 

2. Repeating the two Sino-Vietnamese elements 

2.1. Repeating the two infinitive Sino-Vietnamese elements 

The two repeated factors considered are infinitive elementals, ie, non-variability. This  

type is quite common in Vietnamese compound words repeating meaning.1  

Bằng hữu (Friendship) (n): “bằng”: hữu, bạn bè (friends): thân bằng hảo hữu  

親朋好友 bạn bè thân hữu; “hữu”: bạn: bằng hữu 朋友 bạn bè, chí hữu 摯友 bạn thân  

(close friend). Synonyms are “bạn bầu”, “bạn bè” (referred to as reduplicative words),  

in which “bầu” is from “bậu” in Muong language.  

Bần tiện (mean) (adj): “bần”: nghèo (poor), “bần sĩ” 貧士 học trò nghèo (poor  

student), “tiện”: hèn, hèn hạ, thấp hèn, hèn mọn (despicable, humble): 貧賤 nghèo  

hèn (poor). 

Biên cương (frontier) (n): “biên”: biên giới, địa giới, địa phận, bờ cõi (border, border  

line, territory, frontier): 邊城; “cương”: ranh giới, biên giới (boundary, border): cương  

giới 疆界 ranh giới (boundary). Synonym compound words contain Sino-Vietnamese  

combination “biên giới (boundary)”, “cương giới (frontier)”, “địa giới (border)” and  

native Vietnamese combinations “bờ cõi (border)”.  

 Cô độc (alone) (adj): “cô”: lẻ loi, đơn độc (desolate, lonely): cô nhạn 孤雁; “độc”: cô  

độc, lẻ loi, người cô độc (lonely, alone, loner): 鰥寡孤獨. Synonym compound words  

have Sino-Vietnamese element “đơn độc (lonely”, “đơn côi, đơn chiếc (alone)” and  

both Vietnamese wors “lẻ loi (alone)” (it’s considered as reduplicative words). 

 Cường tráng (vigorous) (adj): “cường”: mạnh, khỏe, thân cường lực tráng (strong):  

 
1Alves A in the Note on the Early Sino-Vietnamese Loanword for ‘Rake/Harrow’ Cahiers de Linguistique Asie Orientale 43 (2014), East Asian 
Languages and Linguistics, p34 called is “Sino-Vietnamese doublet” 
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身強力壯; “tráng”: khỏe, mạnh mẽ, cường tráng (strong, powerful): 強壯 khỏe  

mạnh, vạm vỡ (healthy, muscular). Vietnamese synonym combinations “mạnh khỏe  

(strong)”, “mạnh mẽ (powerful)” (it’s considered as reduplicative words). 

Chủng loại (category) (n): “chủng”: thứ, loại, hạng (kind, type, grade): 各種各樣 các  

thứ các loại (kinds, types),  這種人 hạng người này (this kind of person); “loại  

(type)”: giống, thứ, loài: chủng loài (category), 人類 loài người, nhân loại (human).  

“Loại (type)” turn the sound into “loài (species)” called (Sino-Vietnameseization) or  

also known as tonal variation.   

Khôi hài (humorous) (v): “khôi”: khôi hài (humorous): 詼諧 đùa bỡn (joke):  

詼諧的故事 câu chuyện khôi hài (funny story); “hài”: hài hước, khôi hài (funny,  

humor): 詼諧. Vietnamese synonym combination “đùa bỡn (joke)”, “đùa cợt (flirt)”  

and Sino - Vietnamese “hài hước (funny)”. 

Mai táng (bury) (v): “mai”: chôn, vùi (bury): 掩埋 chôn vùi; “táng”: chôn, táng: 埋葬  

chôn cất, mai táng; 安葬 an táng. Vietnamese synonyms “chôn vùi”, “chôn cất”. 

 Lạc thú (delight) (n): “lạc”: thích thú (enjoy): 樂此不疲 thích thú quên cả mệt mỏi  

(so excited that forget tireness); “thú”: điều vui thích (delightful thing): 意趣 điều suy  

nghĩ vui thích, hứng thú (interesting thoughts) 興趣. Vietnamese synonym  

combinations “thích thú”, “vui thích”. (interesting, enjoy). 

Lân Cận (Vicinity) (adj): “lân”: cận, gần, kề một bên (near, close, side by side), láng  

giềng (neighbor): 四鄰,  鄰人 người láng giềng (neighbor);  “cận”: gần, ở sát bên  

(close, close by): 近鄰 láng giềng gần (close neighbors). Synonym combinations “cận  

kề (adjacent)”, “gần gũi (close)” (it’s considered as reduplicative words). “gần” may  

be variant from “cận”. 

Linh lợi (agile) (adj): “linh”: nhanh nhẹn, như linh lị (agile) 伶俐 lanh lẹ; “lợi”: nhanh  

nhẹn: 伶俐. Variations of Vietnamese synonyms “lanh lẹ (agile)”, “nhanh chóng  

(quick)”, “nhanh nhẹn (nimble)” (it’s considered as reduplicative words).   

Mĩ lệ (beautiful) (adj): “mĩ”: đẹp, xinh (nice, beautiful): hoa mĩ 華美 đẹp đẽ, mạo mĩ  

(beautiful) 貌美 mặt đẹp (nice face); “lệ”: đẹp đẽ, mĩ lệ (beautiful): 秀麗. Synonym  

combinations “xinh đẹp”, “đẹp đẽ” (it’s considered as reduplicative words).  

Ngu si (foolish) (adj): “ngu”: dốt nát, ngu muội, ngu si (ignorant, foolish, stupid)  

愚癡; “si”: đần, ngốc, ngu si, ngu dại (stupid, idiot, foolish, silly): 白癡 si ngốc, ngu  

đần. Sino-Vietnamese synonym combinations “ngu đần”, “ngu muội”, “ngu dại”.  

Nguyên thủy (primary) (n): “nguyên”: đầu, đầu tiên, thứ nhất (first, primary): 元年  

năm đầu (first year); “thủy”: đầu, chỗ bắt đầu (beginning, starting place), khởi điểm  

(starting point): tự thủy chí chung (From beginning to end)自始至終. Sino- 
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Vietnamese synonym combinations “nguyên sơ”, “khởi thủy”. 

Ngụ cư (Settle) (v): “cư”: ở, cư trú (stay, reside): yến cư 燕居 ở nhàn; “ngụ”: cư trú,  

ở: 暫寓友人處 tạm cư trú nhà bạn (temporarily reside in your home).  Sino- 

Vietnamese synonym combinations “trú ngụ”, “cư trú”. 

 Phụ trợ (assist) (v): “phụ”: phụ trợ, bổ trợ, giúp đỡ (assist, help): 輔車相依 nương t 

ựa lẫn nhau; 輔弼 giúp giập; “trợ”: giúp (help): hỗ trợ (support) 互助 giúp đỡ (help).  

Sino-Vietnamese synonym combinations “phù trợ”, “hỗ trợ”, “trợ giúp” and  

Vietnamese “giúp đỡ”. 

 Số mệnh (fate) (n): “số”: vận mệnh, khí vận (destiny): thiên số 天數, kiếp số 劫數;  

“mệnh”: số phận, vận mệnh, mệnh trời (fate, destiny): 命苦, số kiếp 算命 . Sino- 

Vietnamese synonym combinations “số phận (fate)”, “số kiếp”, “số mạng” (mạng is  

variant from “mệnh”). 

Thổ địa (n): “địa”: đất, trái đất (earth): thiên địa 天地 trời đất; “thổ”: đất: niêm thổ  

黏土 đất thó, đất sét (clay), nê thổ 泥土 đất bùn (soil, mire).  

Tiền tệ (currency) (n): “tệ”: tiền (money): hoán tệ 換幣 đổi tiền (currency  

converstion); “tiền”: đồng tiền (currency): 鉛錢 tiền kẽm, ngân tiền 銀錢. Sino- 

Vietnamese synonym combinations “kim ngân”, “tiền bạc”. 

 Tử vong (die) (v): “tử”: chết, mất (die, deceased): 死亡 chết chóc; “vong”: chết: tử  

vong 死亡 chết mất,  diệt vong 滅亡 bị tiêu diệt. Sino-Vietnamese synonym  

combinations “hi sinh”, “mất mạng”, “từ trần”, “chết chóc” (it’s considered as  

reduplicative words). 

Yên ổn (peaceful) (adj): “yên”: ổn định, yên ổn (stable, peaceful): “sanh hoạt an ổn”  

生活安穩. “Ổn”: yên định, an toàn (safe): “an ổn” 安穩, “ổn định” 穩定 yên định.  

Sino-Vietnamese synonym combinations “ yên bình”, “an ổn”, “an” is variant from  

“an”.  

Among these Sino-Vietnamese elements, during language exposure, there is a  

phonetic variant into Sino-Vietnameserization words (Sino-Vietnamese variation) and  

they then combine with native Vietnamese words into synonym combinations. 

2.2. Repeating an old Sino-Vietnamese and Sino-Vietnamese element 

 Previously, this layer was called 古漢越字 ‘Old Sino-Vietnamese’ by Wang Li  

(1948), recently, however, Phan (2013), in an extensive study of Sino-Vietnamese,  

chose the term ‘Early Sino-Vietnamese’ to avoid confusion with the use of ‘old’ for  

reconstructions of proto-languages. The elements "buồn, dời, côi, cả, mùi, muôn,  

nghề, ngờ" in these combinations are ancient Sino-Vietnamese words. This is a  

transformation of the Vietnamese phonetic mechanism, which makes Sino- 

Vietnamese words completely transformed into Vietnamese sounds and they lost their  
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accents in the Sino-Vietnamese character system. They operate freely in Vietnamese  

communication. In pairs of compound words repeating meaning, they are expressed in  

the following phonetic transformation system: 

 a. Firstly, it is the first consonant sound transformation system: 

 B>Ph: Buồn phiền (depressed) (adj): “phiền”: buồn lo (worry), sầu khổ (miserable):  

“phiền muộn” 煩悶 buồn rầu. Synonym combinations “buồn rầu”, “phiền muộn”,  

“buồn bã” (it’s considered as reduplicative words).2 

 Đ>C: Đơn côi (lonely) (adj): “đơn” (single): đơn chiếc, một, đơn độc, cô  

đơn:獨木不成林 Một sợi chẳng thành dây, một cây chẳng thành rừng; 形單影隻  

Hình đơn bóng lẻ(single). Synonym combinations “đơn chiếc”, “đơn độc”, “đơn lẻ”,  

“cô đơn”, “lẻ loi”. 

 Gi >C: Giá cả (price) (n): “giá”: giá tiền, giá cả, giá trị (price, value): 物價 giá hàng;  

無價之寶 của quý vô giá (asset priceless). 

M>V: Mùi vị (flavor) (n): “vị”: mùi (smell): hương vị (aroma) 香味 mùi thơm, “quái vị” 怪味 mùi lạ, mùi 

khác thường (strange smell, unusual smell. “Muôn vàn” (n): “muôn”: one form of “vạn” 萬, “vàn” is variant 

from “vạn”: muôn, mười ngàn: 萬紫千紅 Muôn hồng nghìn tía (Ten thousand pink, thousand purple) mean 
(colorful). 

 b. Secondly, the syllable sound transformation system: 

I >Ơi: Di dời (move) (v): “di”: chuyển, dời: 轉移陣地 di chuyển trận địa; 愚公移山 Ngu công dời núi. 
Synonym combinations “chuyển dời (displace)”, “di chuyển (move)”. “Nghi ngờ (doubt)” (v): “nghi”: ngờ, 
không tin, ngờ vực, nghi hoặc (doubt, disbelieve, suspect): 可疑 khả nghi, đáng ngờ (suspicious, doubtful); 無

可置疑 không thể nghi ngờ (undoubted). 

Ê >Ie: Nghề nghiệp (occupation): “nghiệp”: nghề: 工農業 công nông nghiệp (argo- 

industry). 

Most of the Sino-Vietnamese variations have been used for a long time and become  

popular in Vietnamese communication, but there are also a few words that are rarely  

used, losing the meaning such as "cả" in "giá cả (price)". 

 

2.3. Repeating a Sino-Vietnamese element and variant Sino- 

Vietnamese word 

A variant Sino-Vietnamese is called Sino-Vietnameseization by some linguists as Vũ  

Đức Nghiệu (2011, 163-171). It is actually a phenomenon of phonetic variation,  

phonetic transformation from one Sino-Vietnamese sound to another according to  

the rules of phonetic transformation but it still retains Sino-Vietnamese sounds without losing its accent like 
ancient Sino-Vietnamese words. Wang’s (1948:63, 76–77 and 1958:380–381) in the groundbreaking articles 
on Sino-Vietnamese historical linguistics, he noted how some Chinese loanwords in Vietnamese had ngang 

 
2 Alves also thinks that “While in some instances, only the early Sino-Vietnamese borrowing has remained and the literary reading has not entered 
spoken Vietnamese, both buồn ‘sad’ (but also ‘to be anxious to do something’) and phiền ‘bother’ have diverged a good deal semantically, though 
both can be used with the general sense of ‘bothered’. Many other instances of such Sino-Vietnamese doublets – and occasionally triplets – exist”,  
The article cited, p.34 
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and huyền tones (corresponding to Middle Chinese) rather than the expected sắc and nặng tones (qusheng 
category tones). He offered no phonological explanation but categorized these as nativized forms following 
Vietnamese pronunciation, what he termed  越化 yuè huà ‘Vietnamized’, which suggests that these were 
loanwords modified later after borrowing from Chinese. This category is divided into the following two 
groups: 

a.In compound words repeating meaning, the phenomenon of a Sino-Vietnamese sound converts its sound and 
then combines that sound with previous sounds. This group contains words “cầu, gửi, in, lẽ”:  

Cầu kiều (n): “kiều”: cầu (bridge): 架橋 bắc cầu; 獨木橋 cầu độc mộc.  

Kí gửi (deposit) (v): “kí”: gửi, gởi, chuyển đi (send, dispatch): 寄信 gởi thư (sending letter); 寄錢 gửi tiền 

(deposit); 書已經寄走了 Sách đã gởi đi rồi (the book has been sent). 

In ấn (print) (v): “ấn”: “ấn thư” 印書 in sách (printing books), “bài ấn” 排印 sắp chữ đưa in (arrange 
typography for printing). 

“Lí lẽ (argument)” (n): “lí”: lí lẽ: 合理 hợp lí; 理屈詞窮 lời cùng lí đuối. (verbal impasse, run out of 
arguments).     

b. The second group, a variant Sino-Vietnamese element is combined with an infinitive Sino-Vietnamese 
element. This group contains words: “cớ, dáng, khiến, phước, thật, thừa, vạ”:  

Cầu khiến (ask): “cầu” xin giúp, nhờ (ask): “cầu trợ” 求助, “khẩn cầu” 懇求.  

Chân thật (trueful) (adj): “chân”: thật, thực, chân thực (true, honest): 眞與假 thật và giả (real and fake); “thực” 
thành “thật”.  

Chứng cớ (evidence) (n): “chứng”: cứ 作證 làm chứng (witness); 憑證 bằng chứng (evidence); “Cứ”: bằng 

chứng, chứng cớ (evidence): 無憑無據 không có chứng cớ gì cả (there is no evidence at al); 立字爲據 viết 
giấy để làm bằng (evidence in writing). “Cứ” turned into “cớ”.  

Hình dáng (form) (n): “hình”: dáng, vẻ (form, shape): “hình thái” 形態 dáng vẻ bên ngoài (Appearance), “hình 

dong” 形容 dung nhan, vẻ mặt (face, facial expression). “Dạng (form)”: kiểu, hình dáng (type, shape): 新樣

兒 kiểu mới (new type); 兩年沒見. “Dạng” turned into “dáng”, “dong”:. hình dáng, hình dong (shape). In 
Vietnamese, there are 3 words: hình dạng, hình dáng và hình dong. 3 

Phước lộc (happiness and wealth) (n): “phúc”: the good things: “hưởng phúc” 享福, “lộc”: phúc, tốt lành: 

“phúc lộc” 福祿, “gia lộc” 嘉祿. “Phúc” is variant from “phước”.  

Tai vạ (misfortune) (adj): “tai”: nạn, họa hại (accident): “thủy tai” (flood) 水災, “hạn tai” (drought) 旱災. 
“Họa” thành “vạ”. 

This type is mostly of variant Sino-Vietnamese elements that have not been commonly used in communication 
languages such as ancient Sino-Vietnamese words.  

 

3. Repeating a Sino-Vietnamese element with a native Vietnamese element 

3.1. Repeating old Sino-Vietnamese elements with a native Vietnamese element 

Old Sino-Vietnamese elements were shown as Vietnamese sound and had no signs of Chinese phonetic 
symbols, so when combined with Vietnamese words, it was thought to be combined by two Vietnamese 
elements. In this category we find ancient Sino-Vietnamese words: âu, bằng, bì, biếc, bóc, bùa, bụa, buộc, 

 
3 Alves in the  Early Sino-Vietnamese Lexical Data and the Relative Chronology of Tonogenesis in Chinese and Vietnamese. Bulletin of Chinese 
Linguistics 11 (2018) 3-33also also think “ I have assembled an unpublished database of several hundred potential Chinese loanwords rated medium 
to high certainty from the Late Old Chinese (loc) to Early Middle Chinese (emc) period, the layer called Early Sino-Vietnamese . In that data, several 
dozen of these doublets of pingsheng and qusheng loanwords were identified. That is, the esv words had the level tones ngang and huyền, but the 
lsv tone categories of these words have contour sắc or nặng tones”.  
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buôn, buồn, buông, bưng, can, cân, che, chia, chìm, chùa, chứa, cởi, dầu, đầm, họ, kén, là, lừa, lười, mả, mù, 
phẳng, tìm, tuổi. This category has the following typical words:  

Âu lo hoặc lo âu (worry) (v): “Âu” is acient sound of “ưu”: lo, lo buồn, buồn rầu, lo âu (worry, sad): 無憂無

慮 Vô tư lự, không lo lắng gì (careless).  

Bằng phẳng (flat) (adj): “bằng” is ancient sound of “bình”: bằng phẳng (flat): “thủy bình” 水平 nước phẳng 

(flat water), “địa bình” 地平 đất bằng (flat ground). Bằng nhau, ngang nhau (equal): “bình đẳng” 平等 ngang 
hàng (coequal).  

Bó buộc (bind)(v): “buộc (tie)” means using a rope to bundle an object.  

Bóc lột (exploit) (v): “bóc (remove)”has the same meaning with “lột (peel)”.  

Bùa ngải (charm) (n): “bùa” has the same meaning with “ngải”. 

Buôn bán (sell) (v): “buôn” has the same meaning with “bán”.  

Buồn rầu (sad) (adj): “buồn” has the same meaning with “rầu, sầu, phiền”.  

Buông thả (dissolute) (v): “buông” has the same meaning with “thả”.  

Bưng bê (hold) (v): “bưng” has the same meaning with “bê”.  

Can ngăn (prevent) (v): “can” has the same meaning with “ngăn”, can gián (dissuade).  

Cân đối (balance) (adj): “cân” has the same meaning with “đối”, cân xứng, đối xứng (symmetrical).  

Che đậy (cover) (v): “che” has the same meaning with “đậy”, che phủ.  

Chia lìa (separate) (v): “chia” has the same meaning with “lìa”, chia li, “lìa” may be the phonetic variation of 
“li”. 

Chìm đắm (sink) (v): “chìm” has the same meaning with “đắm”, chìm thuyền, đắm thuyền (boat sink, boat 
wreck).  

Chứa đựng (contain) (v): “chứa” has the same meaning with “đựng”.  

Dầu mỡ (grease) (n): “dầu” has the same meaning with “mỡ”.  

Dư thừa (excessive) (adj): “dư”: thừa, dư, dôi ra: 餘錢 số tiền thừa (amount of excess money). 

Đầm đìa (fullness) (n): “đầm (swamp)” has the same meaning with “đìa, ao pond)” (it itself is a noun but when 
combined, it turns the meaning into an adjective).  

Giòng họ (family) (n): “họ” has the same meaning with “giòng”.  

Góa bụa (widow) (adj): “bụa” has the same meaning with “góa”, góa chồng.  

Kén chọn (select) (v): “kén” has the same meaning with “chọn”.  

Mồ mả (grave) (n): “mả” has the same meaning with “mồ”, “mồ” may be the phonetic variation of “mộ”.  

Mù lòa (blind) (adj): “mù” has the same meaning with “lòa”.  

Lụa là (silk) (n): “là” has the same meaning with “lụa”.  

Lừa gạt (deceive) (v): “lừa” has the same meaning with “gạt”.  

Lười nhác (lazy) (adj): “lười” has the same meaning with “nhác”.  

So bì (compare) (v): “bì” has the same meaning with “so”.  

Tìm kiếm (seek) (v): “tìm has the same meaning with “kiếm”.  

Xanh biếc(blue) (adj): “biếc’ has the same meaning with “xanh”, shifting the meaning to the word indicating 
the degree of "xanh (green)". 

Among the words of this group, there are words such as “bó buộc”, “buôn bán”, “bưng bê”, “chia lìa”, “đầm 
đìa”, “mồ mả”, “lụa là” There is a fake form of reduplicative words, which some Vietnamese linguistists 
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mistakenly consider them to be reduplicative words. Among them, there is negative variation like “mồ mả”, 
“chia lìa”, “lụa là”. 

 

3.2. Repeating the Sino-Vietnamese element with the native ancient Vietnamese element 

Most of the ancient Vietnamese elements are often not widely communicated, so the meaning is blurred, while 
most Sino-Vietnamese elements are used frequently, so they operate freely in speech like Vietnamese. 
Therefore, in this category, Sino-Vietnamese elements explain the meaning of the ancient Vietnamese 
language. Most Vietnamese people do not understand the meanings of the words "táp", "tật", "chiền", "rỗi", 
"do", "áng", "hóc", "lộ", "khứa", "rẻ", "bại", "muông", "tác" that must be interpreted from accompanying Sino-
Vietnamese elements. 

“Bao bọc” (wrap) (v): “bao”: bọc, vây “Bốn bề binh mã bọc quanh”: The four sides were surrounded by 
soldiers (besieged by military force), gói: “bao thư” 包書 gói sách, “bao trang” 包裝 đóng gói (packaging). 

Bão táp (storm) (n): “bão” giông bão 暴, “táp”: bão giông, cơn bão (thunderstorms, storms). 

Bệnh tật (sickness) (n): “bệnh”: ốm, đau (sick): “tâm bệnh” 心病, “tương tư bệnh” (lovesick)  相思病. “Tật”: 
bệnh (illness). 

Can gián (remonstrative) (v): “gián” can ngăn, can gián (dissuade, prevent): 直言敢諫 Dám nói thẳng để can 
gián (Dare to say bluntly to dissuade). 

Chùa chiền (Pagoda) (n): “chùa” (cổ Hán Việt) has the same meaning with “chiền”. 

Cuối cùng (finally) (adj): “cùng”: cuối, tận, hết (end, final, last): “lí khuất từ cùng” 理屈詞窮 lí tận lời hết (run 
out of arguments). 

Cởi mở (open) (v): “cởi” (cổ Hán Việt) has the same meaning with “mở”. 

Cứu rỗi (save) (v): “cứu”: cứu giúp, viện trợ (help, aid): 救助 cứu giúp. “Rỗi”: cứu cho khỏi tội (save from 
sin).. 

Do thám (spy) (v): “thám”: dò, thử, tìm: 探源 dò tìm nguồn gốc (traceability); 探問 dò hỏi; dò xét: 密探 mật 
thám. “Do” biến âm thành “dò”: Synonyms “dò tìm”, “dò xét” (search). 

Đề bài (question) (n): “đề”: bài thi (khảo thí): “thí đề” 試題 đề bài thi. 

Đồng áng (field) (n): “đồng” ruộng đất 垌, “ang”: đồng bằng (Lê: Hải Nam, China), ang >áng: mảnh đất ruộng 
chưa cấy (piece lands not rice transplantation) 

Hiểm hóc (danger) (adj): “hiểm”: hiểm độc, hiểm hóc, gian hiểm (devilish, dangerous): 陰險 thâm hiểm.  

Hối lộ (bribe) (v): “hối”: đút lót tiền của (bribe money): “tư hối” 私貨 đút ngầm, “hối lộ” 賄賂 đem của đút 
lót (offers of bribes). “Lộ”: đút lót, hối lộ (bribe).  

Khách khứa (guest) (n): “khách”: môn khách, khách khứa: 會客 tiếp khách (receiving guests). 

Khinh rẻ (misprize) (v): “khinh”: Khinh rẻ, khinh bỉ, coi thường (Disdain, contempt, despise): “khinh địch” 
輕敵. “Rẻ”: khinh rẻ, coi thường (contemptuous, despise). 

Muông thú (animal) (n): “thú”: Thú vật, súc vật: 野獸 thú rừng (wild animals live in the forest). “Muông”: thú 
vật. 

Nuôi dưỡng (raise) (v): “dưỡng”: nuôi, nuôi nấng, nuôi dưỡng (raise, nurture, rear): 養蠶 nuôi tằm (silkworm 
rearing). 

Sầu não (desolate) (adj): “Sầu”: buồn, sầu, rầu (sad): 憂愁 buồn rầu; 多愁善感 đa sầu đa cảm (sentimental). 
“Não”: buồn, sầu (sad). 

“Sức lực (strength)” (n): “lực”: sức, lực, khả năng đạt tới (strength, force, ability to reach): 人力 Sức người, 

nhân lực (Manpower, human resources); 物力 Sức của, vật lực. 
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Tang chế (mourning) (n): “tang”: lễ tang (funeral), như cư tang 居喪 để tang, điếu tang 弔喪 viếng kẻ chết 
(condole), “chế” has the same meaning with “tang”. 

Tuổi tác (age) (n): “tuổi” has the same meaning with “tác”. 

Từ giã (farewell) (v): “Từ”: từ biệt, từ giã: 告辭 cáo từ; 停數日. 

Xâm lấn (invade) (v): “xâm”: lấn chiếm, mạo phạm (encroach, offense): “xâm đoạt” 侵奪 lấn cướp, “xâm 

chiếm” 侵占 lấn lấy. 

 

3.3. Repeating a variant Sino-Vietnamese element and a native Vietnamese element 

Variant Sino-Vietnamese words operate freely in speeches like Vietnamese words. When combined in 
Vietnamese compound words, they have independent meanings. The variant Sino-Vietnamese words in the 
compound words repeating meaning "chào, chầu, đai, gắng, ghi, khuyên, lãi, mù, thay". Typical words are as 
follows: 

Chào hỏi (greet) (v): “chào (greet)” is also “hỏi (ask)”, for Vietnamese, to ask is to greet. Chầu chực (attend 
upon) (v): “chực” is also chầu. Cố gắng (try) (v): “cố” is also gắng. Ghi chép (record) (v): “ghi” has the same 
meaning with chép. Đất đai (land) (n): “đất” is also đai, may be the phonetic variation of “địa”. Đui mù (blind) 
(adj): “đui” is also mù. Khuyên răn (advice) (v): “khuyên” is also “răn”. Lời lãi (interest)” (n): “lời” is also lãi. 
Thay thế (replace) (v): “thế” is also thay. 

For some words such as “chầu chực”, “đất đai”, “lời lãi”, due to the lack of thorough study, some Vietnamese 
linguistists called it the reduplicative words, in fact they just have the same phenomenon. 

 

3.4. Repeating a Sino-Vietnamese element and a native Vietnamese element 

This is an infinitive Sino-Vietnamese element combined with a Vietnamese element according to the 
mechanism of the meaning combination. This type has quite a large number of words in the Vietnamese 
compound words repeating meaning. 

“Bao trùm (cover)” (v): “bao” means covering up, covering: 無所不包 bao trùm tất cả (cover all).  

“Binh lính (solider)” (n): “binh”: lính, chiến sĩ, quân đội (soldiers, army): điều binh khiển tướng (array troops 
and control generals) 調兵遣將 điều khiển tướng sĩ, military command such as “Quân lính (solider)”. 

“Ca hát (sing)” (v): “ca”: hát, ngâm: ca thi 歌詩 ngâm thơ (recite). 

“Cận kề (adjacent)” (adj): “cận” means close by, next to: 近鄰 láng giềng gần (close neighbor).  

“Cấp bậc (level)” (n): “cấp”: thứ bậc (level): cao cấp (senior) 高級 cấp bậc cao, đặc c ấp 特級 cấp bậc 
đặc biệt (special rank). 

“Câu cú (sentence)” (n): “cú”: câu: thi cú 詩句 câu thơ, ngữ cú (verse, sentence) 語句 câu nói (sayings). 

“Chỉ trỏ (point)” (v): “trỏ”: pointing, pointing with your finger: chỉ điểm (foretell) 指點, chỉ giáo 指教 dạy 
bảo (teach). 

“Chữa trị (cure)” (v): “trị” means to cure, to treat: 我的病治好了 bệnh của tôi đã chữa khỏi (My illness is 
cured). 

“Cổ xưa (ancient)” (adj): “cổ” is of the past: cổ nhân 古人 người xưa (antiquity). 

“Cờ xí (flag)” (n): “xí”: cờ hiệu, cờ xí: 勝利的旗幟 ngọn cờ thắng lợi (victory flag).  

“Cướp đoạt (robe)” (v): “đoạt” meaning to robe: 掠奪 cướp đoạt, 劫奪 cướp bóc (ravage). 

“Dấu tích (trace)” (n): “tích”: Ngấn, dấu vết (mark): “ngân tích” 痕跡 ngấn vết, “bút t ích” 筆跡 chữ viết 
hoặc thư họa để lại (handwriting or paintings to keep save).  
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“Dối trá (deceive)” (v): “trá”: lừa gạt, giả vờ (deceive, pretend): 詐死 giả chết (pretend dead) ; 詐病 vờ ốm 

(feign illness); 詐降 trá hàng (pretend surrender). 

“Dụ dỗ (seduce)” (v): “dụ”:  dụ dỗ, cám dỗ, dẫn dụ, nhử (seduce, tempt, induce, lure): 誘敵深入 Nhử địch vào 

sâu (Lure the enemy); 引誘良家子弟 Dụ dỗ con em nhà lương thiện (Seduce the children of an honest family). 

“Hiếu thảo (pious)” (v): “hiếu”: hiếu thảo (pious): 盡孝; thảo, Children who worship their parents 

wholeheartedly are called to be pious. Funeral clothes are hiếu: xuyên hiếu 穿孝 mặc đồ tang (wear mourning). 

“Hiểu biết (understand)” (v): “hiểu”: is to know, to understand: 家喻戶曉 mọi nhà đều biết (every family 

know). 

“Hoán đổi (swap)” (v): “hoán” means to exchange, to change: hoán tiền 換錢 đổi tiền (convert currency).  

“Hủy bỏ (cancel)” (v): “hủy” is to abandon, to destroy: “hủy hoại” 毀壞 phá hư, “hủy diệt” 毀滅 phá bỏ 
(abolish). 

“Hung dữ (fierce)” (adj): “hung”: dữ, dữ tợn, hung ác, hung đồ (Cruel, fierce,) 兇徒, “hung bạo” 凶暴 ác dữ. 

“Khốn khó (hard)” (adj): “khốn”: khốn đốn, khốn khổ, khốn cùng, nghèo túng (misery, poverty): 爲病所困 

khốn đốn vì bệnh tật (afflicted by disease); 貧困 nghèo túng; “khổ” turned into “khó” (Sino-
Vietnameseization): khốn khó. 

“Lanh lợi (egile)” (adj): “Lợi”: nhanh, mạnh (quick): “lợi khẩu” 利口 miệng lưỡi lanh lợi. Nhanh> lanh. 
“Lanh” in the central dialect, means “nhanh” in Vietnamese common language. 

“Màu sắc (color)” (n): “sắc”: natural color or dye: “ngũ sắc” 五色 năm màu (five colors), hoa sắc tiên diễm 花

色鮮豔 màu hoa tươi đẹp (beautiful flower color).  

“Máu huyết (blood)” (n): “huyết”:  máu, xương máu (blood): 流了一點血 chảy một ít máu; 血的教訓 bài học 
xương máu (Bloody lesson).  

“Ngôi vị (throne)” (n): “vị”: ngôi, chức quan (rank, position): “bất kế danh vị” 不計名位 regardless of name, 

title or rank: “tước vị” 爵位. 

“Ngu dốt (foolish)” (adj): “ngu”: dốt nát, ngu muội, không thông minh: ngu si (irnorant, unintelligent, foolish) 
愚癡 dốt nát mê muội (Foolish). 

“Nhẫn nhịn (moderate)” (v): “nhẫn”: nhịn, chịu đựng (endure): “kiên nhẫn” 堅忍 firmly endure.   

“Phụ giúp (assist)” (v): “phụ” means to help, to assist: 輔車相依 nương tựa lẫn nhau (rely on each other); 輔

弼 giúp giập; 相輔相成 bổ trợ lẫn nhau (complement each other).  

“Phụng thờ (worship)” (v): “phụng” means to worhsip 信奉佛教 tin thờ đạo Phật (to worship Buddhism). 

“Quê hương (hometown)” (n): “hương”: làng quán, xứ, quê nhà, quê hương (village, country, hometown): 背

鄉離井 lìa bỏ quê nhà (leaving home); 鄉人người ở quê nhà, người đồng hương (compatriot).  

“Sai khiến (order)” (v): “sai” means to dictate  差遣 sai phái (dispatch). 

“Sợ hãi(fear)” (v): “hãi” means to awestruck  驚駭 kinh sợ.   

“Sinh đẻ (bear)” (v): “sinh”: hóa ra, đẻ ra, nuôi sống (to give birth, feed): “sanh tử” 生子 đẻ con. 

“Tẩy rửa (cleanse)” (v): “tẩy” means to wash, to clean: tẩy y 洗衣 giặt áo (Laundry), tẩy oản 洗碗 rửa bát 
(washing up). 

“Thiêu đốt (burn)” (v): “thiêu”: đốt, cháy: 燃燒 thiêu đốt, “thiêu hương” 燒香 đốt nhang (burn incense).  

“Thói tục (custom)” (n): “tục”: means a habit, a custom: 土俗 tục lệ địa phương (local custom). 

“Thối lui (give up)” (v): “thối”: lui, lùi (fall back):  thối binh 退兵 lui binh (retreat). 
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“Tiêu xài (spend)” (v): “tiêu”: xài, tiêu phí 消費 tiêu xài, tiêu hao 消耗 hao tổn (consume).  

“Tĩnh lặng (silent)” (adj): “tĩnh”: lặng, tĩnh, yên tĩnh, yên ổn(quite, silent, peaceful): 安靜 im lặng; 風平浪靜 

Bể yên sóng lặng; 寧靜 yên tĩnh; 靜謐 tĩnh mịch. 

“Toàn vẹn (intergrity)”: “toàn” means intergrity: 兩全其美 vẹn cả đôi đường (integrity of both sides).   

“Tu sửa (repair)” (v): “tu”: sửa, sửa cho hay tốt gọi là tu, tu thân 修身 sửa mình, tu đức 修德 sửa đức (cultivate 
virtue and morals).  

“Tùy theo (depend)” (v): “tùy”: theo sau: “cân tùy” 跟隨 đi theo. Thuận theo: “phu xướng phụ tùy” 夫倡婦隨 
chồng đốc suất, vợ thuận theo (harmony between husband and wife). 

“Tuyển chọn (select)” (v): “tuyển”: tuyển lựa, lựa chọn (choose, select): 選種 chọn giống; 文選 văn tuyển 
(anthology). 

“Trụ cột (pillar)” (n): “trụ”: the column, also called “trụ tử” 柱子. Object shaped like a pillar: “thủy trụ” 水柱 

cột nước (water column), “hoa trụ” 花柱 cột hoa (flower column). 

“Trợ giúp (assist)” (v): “trợ” means to help, to support 互助 giúp đỡ. 

“Trước tiên (first)” (n): “tiên”: trước: 先難後易 trước khó sau dễ (difficult first then easy).  

“Tưởng nhớ (memorize)” (v): “tưởng”: nhớ, nhớ nhung, hoài niệm (Remember, miss, nostalgic). ◇Đỗ Phủ 杜

甫: “Lãm vật tưởng cố quốc” (See things and thinking about the homeland) 覽物想故國 (Khách cư 客居). 

“Vết tích (trace)” (n): “tích” means trace: 足迹 vết chân(footprint); 汙跡 vết bẩn (smudge).. 

“Ứ đọng (stagnant)” (v): “ứ”: stagnant, congested, “ứ tắc” 淤塞 đọng lấp, “ứ nê” 淤泥 bùn đọng (silt). 

Some elements in Vietnamese language may be variations of the Sino-Vietnamese, such as "lính" in "binh lính 
(soldier)", "kề" in "cận kề (adjacent)", "cú" in "câu cú (sentence)", "dỗ" in "dụ dỗ (seduction)","khó" in "khốn 
khó (misery)", "lanh" in "lanh lợi (alertness)", "nhịn" in "nhẫn nhịn (endure)". Among these, there are some 
words such as "binh lính (soldier)", "lanh lợi (clever)" are given the reduplicative word but are actually fake. 

 

CONCLUSION  

Compound words repeating meaning in the part of isomorphic compound words, are also known as repeating 
meaning. Vietnamese Compound words repeating meaning have many different language origins, in which 
many of them have Sino-Vietnamese elements. The Vietnamese compound word repeating meaning 
containing the Sino-Vietnamese element has two types: the type that combines two Sino-Vietnamese elements 
and the type that combines a Sino-Vietnamese element with a native Vietnamese element. The type of 
combining the two Sino-Vietnamese elements has 3 groups: the group repeating two infinitive Sino-
Vietnamese element, the group repeating an old Sino-Vietnamese elements and Sino-Vietnamese elements and 
the group of repeating an element of Sino-Vietnamese and a variant Sino-Vietnamese. The type of combining 
a Sino-Vietnamese element with a native Vietnamese element has 4 groups: the group repeating the old Sino-
Vietnamese element with the Vietnamese element, the group repeating the Sino-Vietnamese element with the 
ancient Vietnamese element, the group repeating a variant Sino-Vietnamese element and a native Vietnamese 
element and the group repeating a Sino-Vietnamese element and a native Vietnamese element. 

In the Vietnamese compound words repeating meaning that contain the Sino-Vietnamese element as type of 
two Sino-Vietnamese elements, it’s possible that the Vietnamese element explains the meaning of the Sino-
Vietnamese element. For combination of a Sino-Vietnamese element with a native Vietnamese element, the 
native Vietnamese element explains the meaning of Sino-Vietnamese element. Initially, perhaps due to the 
teaching of Chinese by Vietnamese Confucians, the Vietnamese interpretation for a Sino-Vietnamese word 
gradually became a complex word. However, when they become compound words, they have a nuance 
different from of each single word that they combine. They become general meaning or there is a case of 
changing its category, for example the word "đầm đìa (swampy)", these two elements are originally two nouns 
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indicating the "pond", "lake" but when they are put together, they are an adjective indicating the degree: Nước 
mắt đầm đìa (dripping wet with tears). 

Thus, it can be said that Vietnamese compound word repeating meaning is a unique compound word that is 
rare in any languages in the world or have but not as popular as Vietnamese. This is the result of the language 
exposure process and also the way of parallelism of the Vietnamese. 
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ABSTRACT  

This paper examined the possibility of using some technology devices such as Facebook and YouTube to foster 
oral competence in EFL classes in Beninese secondary schools. In order to achieve this goal, two sets of 
questionnaire sheets were designed. One was distributed to nineteen (19) EFL teachers and the other to eighty 
(80) EFL learners to fill in. After that, a research action was also conducted in some EFL classes. We compared 
the traditional ways of learning to learning with these technology devices. The findings showed that using 
technology devices in an EFL class is more effective, attractive, motivating and more exciting than traditional 
ways of learning which is limited only to the teacher, the books and the blackboard. In the light of our findings, 
we would like to suggest to EFL teachers, authorities in charge of educational system and to the Beninese 
government that the traditional ways of learning in our secondary schools are outdated. It is high time we 
innovated in our educational system by introducing the use of technology tools in EFL classes in this 21st 
century which is considered as the century of technology. 

Keywords: Technology devices, oral competence, traditional ways of teaching, 21st century. 

 

1. INTRODUCTION 

Technology tools have become nowadays indispensable in human life. No aspect of human life is left 
untouched. Being in phase with today’s trends requires the mastery of technology tools. Thus, the usefulness 
of these tools in the educational field is limitless. In order to achieve a satisfactory result in any learning field, 
the use and the mastery of technology tools have become a must. And regarding English as Foreign Language 
(EFL, henceforth) learning, this reality is also obvious. It is commonly known that despite the efforts that have 
been made for the promotion of English language learning in Benin, the results remain unsatisfactory, specially 
when we look at students’ oral performance level. And yet, it is generally known that the main aim of learning 
any language is communication. The traditional ways of teaching/learning which have been applied so far have 
proven fruitless. Then, in search of the ways and means of reversing this situation and implementing new ways 
of teaching/learning, we have decided to explore the use of some technology devices such as Facebook, 
YouTube and Woofer in the EFL teaching/learning process.  

We deem that teaching speaking skill with those technology tools can be a source of motivation for EFL 
learners and this will entice their eagerness to learn English and improve their oral competence. Shortly, this 
paper attempts to discover how the use of those technology devices can foster English language learning, 
especially oral communication. Technology tools are not used in Beninese secondary schools and yet almost 
all the students use them on daily basis for other purposes. However, these modern means of communication 
provide many language learning facilities that can help these learners learn English pronunciation, improve 
their grammar and vocabulary, and speak it correctly and fluently, for example.  

 

2. PROBLEM STATEMENT 

EFL learning in Beninese secondary schools is far from meeting the expectation. After learning English for 
many years (seven at least), students are unable to use it to communicate in real-life situations. Despite the 
different efforts, methods and strategies that are applied by the government and educational body, the results 
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are still not encouraging. They can neither speak English well nor understand when someone speaks. 
Therefore, this paper seeks for alternatives to reverse this matter of facts by exploring the use of technology 
tools in EFL classes. 

Almost all the EFL students today have a cell phone with many applications and various services. These 
applications are used for many purposes such as communication, sending and receiving messages, watching 
videos, chatting with friends, taking and posting photos, searching for information, etc. The concern for this 
work is to make EFL learners become aware of the possibility of using these technology tools and their 
applications to learn the English language and improve their oral competence. Therefore, this paper aims at 
providing both EFL teachers and their students with some tools and the way they can use them so as to bring 
novelty in their classrooms. And we hope that this innovation will bring considerable positive change and 
motivation in EFL classrooms and thus, will improve learners’ oral performance. 

 

3. LITERATURE REVIEW 

Information and Communication Technology tools gave birth to social media which can make learning, in 
general, and the learning of English, in particular, easier today than formerly. Many English learning websites 
are made available and accessible to students, teachers, workers and any other person who nurture the desire 
to learn English for different purposes. Some examples of those English learning website are: Babbel, FluentU. 
BBC Learning English, British Council, Duolingo, etc. This paves the way for self-language acquisition or 
self-learning. In a nutshell, it can be said that technology tools promote language learning autonomy. 
Henceforth, thanks to the advent of these language learning canals, students and other language users may 
learn, acquire and improve the English language with or without a tutor. They simply just need to master the 
technology tools such as smartphones with their various functions. This will help them gain access to English 
learning websites, even free of charge. 

This reality is shared by Yunus, Lubis and Lin (2009). In fact, according to these researchers, the smartphones 
through their various applications offer possibilities for exchanging. They noted “information and 
Communication Technologies have made it possible for learners, teachers, specialists and researchers to 
collaborate with each other in diverse ways” (p. 1453). Moreover, many students are very keen on using 
technology tools today, some for communicating, chatting, entertainment, for doing business online and others 
for learning or carrying out research and many more.  Thus, in consideration of the usefulness and the necessity 
of technology tools and the interest today’s students show in them, we think that initiating and integrating their 
use in EFL teaching/learning process is necessary.  

Using technology tools in EFL teaching/learning process will motivate, arouse and entice EFL learners’ 
eagerness to learn English and improve their oral competence and develop the language learning autonomy 
inside and outside the school.  Namaziandost & Mehdi, 2019 corroborate this state of matter by arguing that 
“given that social media are used properly, they can be a very effective educating tool” (p. 200). This tool can 
be highly effective for language teaching and learning since, as Ferdig (2007) argues, due to its interactive 
design, social media are essential in language learning since language is interactive. Using social media in 
education, especially in language teaching/learning process is a great asset for both learners and teachers.  This 
will increase and extend their teaching/learning dimension and offers them opportunity for self-improvement 
regarding language practice. Additionally, thanks to the social media, they will have the opportunity to gain 
information and authentic language learning materials from native speakers through some websites and learn 
beyond their class practice. Still, technology tools will help them interact with native speakers and get informed 
about their traditions and culture. All this combined will give them a good get up regarding their language 
learning competence, especially their oral ability. Scholars like (Al-Jarrah, Al-Jarrah, Talafhah, & Mansor, 
2019; Malbera & Barcelona, 2015; Thorne, 2010) seem to confirm the usefulness of social media in education, 
especially EFL teaching /learning by stating that: 

 

social media is believed to provide a better opportunity for learning and teaching. These community-centred 
websites allow language learners and teachers to cross-geographical borders and assist language learners in 
interacting with native speakers and in accessing distant places and cultures on a global scale beyond 
classrooms (p. 89). 
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Blake (1998) puts an emphasis on the usefulness of technology tools in the process of language learning and 
acquisition by asserting that this technology "can play an important role in fostering second language 
acquisition by electronically increasing learners' contact with a wide array of authentic materials" (p. 20). 
These platforms allow oral and written two-way communication and are available for practising speaking and 
writing skills with real native speakers worldwide. Therefore, not only is the communication authentic, but it 
is also live and very interactive. Slim & Hafedh (2019) assert these websites do affect your foreign language 
and your first language. Similarly, Lee (2006) found that Facebook use improved Korean students' oral 
proficiency, vocabulary acquisition, and syntactic complexity in their first language.  

 

a. Problems Related to Speaking Skill in Beninese Secondary Schools 

According Quianthy (1990, p. 7) speaking is the process of transmitting ideas and information orally in variety 
of situations. As for Harmer (2007, p. 248), speaking is the ability to speak fluently and presupposes not only 
knowledge of language features, but also the ability to process information and language on the spot. Speaking 
is therefore the ability to use a language to express one’s ideas or opinions orally in order to be understood. 
The importance of any language learning is communication, especially oral communication. But, unfortunately 
the majority of Beninese students fail to use English language orally for communication after learning it for 
many years. They are faced with many problems related to English speaking which are worth mentioning in 
this study.  

 

b. Factors Influencing Beninese EFL Students’ Oral Competence  

In Beninese secondary schools, EFL students are faced with many problems that do not allow them to be orally 
competent. Among these problems, we have the francophone environment they live in, lack of opportunities 
to practise the language outside the classroom, the influence of their mother tongues, the lack of initiative to 
promote the English language; the evaluation system, etc. EFL teaching and learning process in Beninese 
secondary schools is more theory-focused (the teaching of grammar, vocabulary, reading comprehension, 
writing). The time allotted to EFL teaching and learning is not enough to practise the language orally. Even 
the oral tests during the various national exams are mere formalities. The teaching methods and strategies used 
by some EFL teachers do not favour oral competence. 

According to Ur (1996), there are four other factors that cause difficulty in speaking, namely: 1. Inhibition. 
Students are worried about making mistakes, fearful of criticism, or simply shy. 2. Nothing to say. Students 
have no motive to express themselves. 3. Low or uneven participation. Only one participant can talk at a 
time; because of large classes while others speak very little or not at all.  4. Mother-tongue use. Learners who 
share the same mother tongue tend to use it because it is easier for them. In the southern part of Benin (where 
this study was conducted) in general, the main local language is Fongbé; and, it is spoken by the majority of 
the students even in the classrooms, especially while dealing with pair and group work activities. The frequent 
use of this language combined with the use of French, makes it very difficult for the EFL students of these 
areas to speak English very well. 

Tuan & Mai (2015) identified the problems faced by EFL students too. These problems include inhibition, 
lack of topical knowledge, low participation, and mother-tongue use. Inhibition is the first problem that 
students encounter in class. When they want to say something in the classroom they are sometimes inhibited. 
They are worried about making mistakes and fearful of criticism. They are ashamed of the other students’ 
attention towards themselves. The teaching syllabuses do not necessarily take into account the learners’ needs 
or realities that can motivate them to speak English. For example, we are in a technology era, and most students 
are more interested in using technology tools rather than being exposed to topics they have no ideas about. 
Topical knowledge is one of the major factors. Bachman and Palmer (1996) define it as the knowledge 
structures in long term memory. That is, topical knowledge is the speakers’ knowledge of related topical 
information. It enables students to apply language with respect to the world in which they live. These scholars 
posit that topical knowledge has a great impact on the learners’ speaking performance. Further, according to 
Mahripah (2014) (cited in Leong & Ahmadi 2017):  
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EFL learners’ speaking skill is affected by some linguistic components of language like phonology, syntax, 
vocabulary, and semantics and psychological factors such as motivation and personality. Phonology is a 
difficult aspect of language learning for EFL learners. As we know, English is not a phonetic language. That 
is, pronunciation of English words is not similar to their spellings. Words with similar spellings are sometimes 
pronounced differently because of their surrounding contexts like tenses and phonemes that come after them. 
This can cause a lot of problems for non-native speakers of English and they sometimes get confused in 
producing the English words (p. 4). 

 

In fact, all the above factors mentioned by the authors are typical to what goes on in EFL classes in Beninese 
secondary schools regarding English speaking skills. In search of the way out of those problems, we would 
like to propose the use of some technology tools, especially Facebook and YouTube via Woofer. 

 

c.  Facebook, Youtube and Woofer as Solutions to Speaking Problems 

These days, technology tools have become indispensable in many and various fields, especially in education. 
In a matter of language learning; technology is a great chance for EFL students because they offer them many 
opportunities to learn and acquire language through the use of some applications and functions. Facebook is a 
social networking service in which users can create a personal profile, add other users as friends, and exchange 
messages. This includes automatic notifications when they update their personal profile. Its users can also join 
common-interest user groups that they find useful. It is a social medium for keeping in touch with others. One 
can choose whom to allow to access one’s Facebook pages. It is also possible to post text, pictures, images, 
video, and music on Facebook pages by using a “Wall”, which other members can use in order to text their 
messages. In addition to text, messages can also contain photos, videos, music and links to other websites. 
Again, this is an excellent mechanism for building English skills. Learners can gain English speaking 
experience through reading English messages, English songs and other videos, especially from English native 
speakers. 

Facebook (FB) has been a useful tool to improve interaction between teachers and their students (Godwin-
Jones, 2008; Sturgeon & Walker, 2009). It impacts academic settings for both teachers and learners (Villano, 
2007). Facebook encourages students to do their homework (Kitsis, 2008), eases learning foreign languages 
(Abidin, Ahmad, & Kabilan, 2010), and has positive effects on learning language skills (Depew & Skerrett, as 
cited in Aydin, 2014, p.157). It helps improve students’ attitude to EFL learning. Hamilton (2009) found that 
Facebook can make an appropriate environment to connect teenage readers and publishers, and increase 
literature circles between them (Walker, 2010). Blattner and Fiori (2009) emphasized that Facebook can 
develop competition in second language learners and help them to learn incidental vocabularies (Shahrokni, 
2009).  

It is also a program which learners use for communication. Schaffhauser (2009) found that Facebook and other 
social networks remove limitation of communication between learners, and help them identify information for 
communication (Elliott, Maguth, & Yamaguchi, 2010). It can also be used as reliable learning environments 
to enhance students’ participation in the learning process (Mazman & Usluel, 2010). There are some positive 
effects on students’ motivation to do exercises in such a social network environment like Facebook (Mills, 
2009). Kitsis (2008) offered taking part in online conversations to make interaction in doing homework. 
Teachers and their students had a good time in their classes (Romano, 2009).  

YouTube is a video-sharing website. Users upload, share and view videos on this social networking site. 
Learning English via YouTube involves listening to the language via videos. EFL students can also learn 
through reading the comments posted in English, situated below each video. In addition, some YouTube videos 
are text presentations in a slide show format, or have subtitles available, so they can actually read English in 
each screen shot. Recent observations and studies suggest that certain amount of learning a second language 
takes place while communicating through social networks (Mills, 2011).  

The internet has the potential to provide the language learners with vast resources of authentic written, audio 
and video materials. Social networking websites have created opportunities for language learners to increase 
authentic ways that were previously difficult to achieve (Chartrand, 2012). Also many research works have 
been done on the use of social networks as a learning tool in English as a foreign language classroom. For 
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example, Ofugi & Olievira (2010) noted that the use of Internet and Facebook makes students more in contact 
with the English language and it helps them develop their speaking skill and enhance their vocabulary range. 

Woofer is an important device in promoting speaking skill in an EFL class. It helps one to use the collected 
pieces of information and data from either Facebook or YouTube as a learning material in teaching speaking 
in an EFL class. It is also a useful tool for the enhancement of interactive activities and oral communication 
both inside and outside the classroom. The advantages of using woofer in the process of EFL teaching/learning 
are that it brings novelty, innovation and creativity in an EFL class. It motivates, entices and prompts learners’ 
eagerness to speak English. It spares them from the fear of the teacher and the shame and shyness from their 
fellow students. Woofer creates a good and friendly learning atmosphere and environment within the 
classroom. Finally, it provides learners with authentic learning materials and exposes them to real-life 
communication contexts. All these enable them to increase their vocabulary, grammar and better their English 
words pronunciation. 

 

4. DATA COLLECTION FOR THE STUDY 

In order to make teachers and the authorities in charge of Benin’s education system aware of the importance 
of using technology tools in education, in general and for fostering EFL speaking in particular, questionnaires 
have been designed. These questionnaire sheets have been distributed to 80 students in 10 different secondary 
schools and to 19 teachers in 05 schools. Apart from these research instruments, a research action has been 
conducted in our classes. We have decided to adopt this research methodology so as to compare the answers 
provided by the respondents in the questionnaire sheets to what really takes place in an EFL class while using 
these technology tools and draw relevant inferences. To reach this goal, we entered into contact with the sample 
population. We explained to them the rationale of this research. Then, as for the sample teachers, we sent them 
the designed questionnaire sheets; some of them filled them out on the spot and others sent them back a few 
days later. As far as the students are concerned, we firstly took contact with some EFL teachers and an 
appointment was made. But it is important to notify that prior to the distribution of the questionnaire sheets to 
the learners, steps were taken towards the members of the selected school administration. Thereafter, with the 
collaboration of the teachers the questionnaire sheets were handed to the selected learners. We explained the 
content to them to ensure they filled out the  questionnaires appropriately. After a few minutes the data were 
collected back on the spot. 

Concerning the research action, prior to class sessions, the listening materials were downloaded through 
YouTube and planned as a real class sequence. While conducting the lesson with the woofer and a mobile 
phone, the materials were played and listened by students. These materials were either songs, interviews, films 
or oral reading or conversations from native speakers, etc. 

 

5. PRESENTATION AND INTERPRETATION OF RESULTS  

This part displays the different data or results collected from the questionnaire sheets and research conducted 
for the attainment of the objective of this paper. Informant teachers and students reported a significant 
difference between the traditional EFL classes and EFL classes with the use of technology tools.  
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5.1.  Questionnaires 

Table 1: Teachers’ questionnaire  

Questions YES NO 
N° % N° % 

Q1: Have you been trained as an EFL teacher before your recruitment? 07 36.84% 12 63.15% 
Q2: Are you satisfied with your EFL learners’ performance? 07 36.84% 12 63.15% 
Q3: Can your students use English for communication in real life- situations? 03 15.78% 16 84.21% 
Q4: Have you been trained in Computer Science?     08 42.10 % 11 57.89% 
Q5: As an EFL teacher, do you think that technology tools such as YouTube and Facebook can 
be used to motivate EFL learners and improve their oral competences?  

17 89.47% 02 10.52% 

 

Table 1 presents the results from the questionnaire of EFL teachers who took part in the survey. In Question 
1, only 36.84% of the informant teachers have received pre-service training before their recruitment while 
63.15% have not. This implies that in most of secondary schools, learners are trained by unqualified teachers. 
As for the Question 2, the majority (63.15%) of the teachers reported that they are not satisfied with their EFL 
students’ performance. Concerning Question 3, which deals with the ability of students to use English for 
communication in real-life situations, 84.21% of the investigated teachers declared that their students are not 
able to use English in real-life situations.  

Regarding Question 4 which has to do with training in Computer Science, more than half of the investigated 
EFL teachers, (57.89%) admitted that they do not have any competence in that field, which is a pity in this 21st 
century which is the one of technology. In such a way, how can these teachers bring novelty, creativity and 
innovation in their classes or in their teaching practice? But surprisingly, despite this sad reality, 89.47% of 
the teachers acknowledged that it is possible to use these technology devices to help motivate their students 
and improve their oral competence (Question 5). 

 

Table 2: Students’ questionnaire  

Questions YES NO 
N° % N° % 

Q1: Is English important in the world today?    80 100% 00 0% 
Q2: Is English important to you personally?       78 97.50% 02 02.50% 
Q3: Can you express yourself well in English? 21 26.23% 59 73.75% 
Q4: Do you go to school with your mobile phone?     04 05 % 76 95% 
Q5: Do you know that the use of cell phones at school is prohibited? 07 70% 03 30% 
Q6: Do you have an email address to surf the Internet? 38 47.50% 42 52.50% 
Q7: Do you use technology devices? 74 92.05% 06 07.50% 
Q8: Do you know that you can use some applications on your mobile phone such as YouTube 
and Facebook to learn English? 

69 86.25% 11 13.75% 

Q9: Does your teacher of English often use those applications to teach you English?   16 20% 64 80% 

Q10: Would you like to learn English using those applications? 70 87.50% 10 12.50% 

 

Regarding the students’ questionnaire, almost all of them admitted the importance of English in the world and 
for them personally (Questions 1 and 2). Unfortunately, 73.75% of them confessed that they cannot express 
themselves in this language (Question 3). They justified their inability to speak English by the fact that they 
are afraid of making mistakes and being laughed at while speaking. Other arguments they put forward are lack 
of vocabulary, English is complicated and they have nobody to speak it with. As for the use of technology 
devices, most of them have mobile phones with different technology devices. But these technology devices 
are used only for purposes such as downloading and playing music and games, chatting with friends, watching 
films and videos, etc.  

Nevertheless, most of the investigated EFL learners admitted that the applications such as Facebook and 
YouTube can be used to improve their oral communication. They even manifested the desire to learn English 
in their class with their teacher using those applications because using them can motivate them and make 
learning interesting and make them participate in speaking and interactive activities and create a good learning 
atmosphere and spare them from boredom (Questions 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
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5.2.  Experimentation 

In this section, we present the results of our research action. This was conducted with students in the process 
of EFL teaching/learning during speaking and listening classes with the use of Woofer and YouTube. This 
novelty has brought many positive changes regarding learners’ attitude to EFL teaching/learning and 
classroom atmosphere. To cut things short, through this experimentation, it has been clearly seen that most 
students show keen interest in EFL learning.  

The class was very interesting, most of students are motivated and tried to participate actively in the lessons. 
Surprisingly, during this class sequence, other students from other classes came and stayed around the window 
to enjoy what was going on. Even some teachers approached us to show their appreciation and even the 
teachers of other subjects confessed that they enjoyed this way of teaching English. The students after class 
were enthusiastic so that the day these tools were not used, they manifested the desire to have them. Comparing 
the class using technology devices and the traditional class using the difference is clear. The students 
participate less in traditional class than they do with this innovative class. Motivated by this experimentation, 
we have decided to work on this topic so as to promote this novelty in the use of technology devices in EFL 
teaching/learning process. 

 

6. CONCLUSION 

In conclusion, we can say that oral communication is the ultimate goal of any language learning. To bring 
learners to be really able to use English for real-life situations, EFL teachers need to make the teaching of 
speaking skill a priority in their EFL classes. The attainment of this goal implies that EFL teachers should 
innovate. And bringing innovation within an EFL classroom these days, calls for the mastery of technology 
tools. Thus, this paper has examined the impact of using technology tools such as Facebook, YouTube via 
Woofer to reinforce speaking skill teaching so as to make EFL learners become more orally competent and 
able to use the target language in real-life contexts.  

To reach such a noble objective, two research instruments were used: questionnaires and research 
action/experimentation. The collected data were studied and analysed. The results from the different data 
revealed that the use of modern technology tools in an EFL class brings more enthusiasm in an EFL class. The 
class is interested and animated and students are more interested and involved in interactive activities.  Shortly, 
contrarily to a traditional class, an EFL class with the use technology tools brings novelty, liveliness, within 
the classroom. It creates a good learning atmosphere, motivates learners and upgrades their oral competence 
in English.  

Therefore, it is up to teachers to make effort to innovate and bring novelty in their class practice by using the 
technology devices so as to entice their learners’ appetite regarding EFL learning in general, but oral 
communication, in particular. A further research may focus on the negative aspects of the use of technology 
tools such as YouTube and Facebook via Woofer in an EFL classroom and suggest some solutions to help to 
curb these. 
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ABSTRACT 

The present study explores the role of teachers in fostering reading skills for students with disabilities (SwDs) 
to enhance the English language in the 21st century educational systems. The use of language enables the 
exchange of ideas and cultural traditions. In addition, it's a terrific way for people to get to know one other. 
Therefore, many nations encourage their citizens to learn the English language. Reading a great book is both 
peaceful and educational. It's the key to unlocking the mysteries of life. These kinds of mental exercises are 
essential in today's information-based environment. SwDs must be able to read to be fully integrated into a 
more educated society. People's lives can be improved through reading. Readers are liberated from 
misconceptions and unscientific expectations when reading a book. When people are reading, their perspective 
on life and daily routines are changed. Everyone is pushed to think strategically and creatively as an outcome 
of that one. You must be able to read effectively to learn a new language and its culture. Besides textbooks 
and publications, children may learn new things by reading various media. Education experts say that SwDs' 
reading ability is a decisive factor in their future academic success. You must be able to read fluently to 
immerse oneself in a new culture and language fully. Students can get information from various sources, not 
simply books and newspapers. Education experts believe that SwDs' reading ability is vital to their future 
academic success. To fully grasp a topic, you must read and understand the supporting documentation. SwDs 
can only advance so that their teachers can help them enhance their reading skills. Consider what you can do 
in the classroom to help students with disabilities learn to read. To improve their English reading skills, SwDs 
learn a range of techniques. Teachers can use several methods to help their students learn how to learn. 
Teaching reading skills requires thorough preparation of a teaching strategy. Teachers in the twenty-first 
century's educational institutions are fluent in English. As an outcome of this study, the SwDs' word 
recognition and reading fluency abilities were enhanced. A well-designed reading environment and a diversity 
of enhanced reading activities have been shown to help SwDs in the 21st century educational systems. 

Keywords: Role of Teachers, Fostering, Reading Skills, SWDs, Enhancement, English Language, 21st 
Century, and Educational System. 

 

INTRODUCTION 

Reading is the process of locating, examining, and making sense of printed words. In the grand system of 
things, an ideal image is the product of a complex action essential in bringing people's attention to important 
issues. Readers use either reactive or nonresponsive reading strategies to extract more from the content 
(Barnett. G, 2005). Reading is not only pleasant but also a terrific method to learn new things and broaden 
one's horizons. Some hidden door is exposed. Just think of it as the challenging mental exercise essential in 
any modern, information-based civilization. Consequently, in today's environment, SwDs need reading skills 
to participate in the emerging English-language information era fully. A reader sets an excellent example for 
those around them. Having fewer incorrect beliefs increases SwDs' likelihood of independence. The act of 
reading can shape one's personality. Problem-solving and fast thinking are skills that everyone should have. 
Reading occurs when the reader's state of mind is optimal for absorbing the material, discerning its overt and 
subtle meanings, and forming inferences from what they have read. There are two phases to reading: decoding 
and understanding. The former is focused on getting things done, whereas the latter is more analytical. 
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Interpretation of what is read depends heavily on the use of reactive tactics. While fluency in multiple 
languages is helpful for reading, only knowledge of the subject matter in question is required for understanding. 
Over time, the bond between author and reader deepens. Analysis of individual words, phrases, and complete 
sentences is performed to uncover their hidden legal import. Common wisdom holds that teaching someone to 
read is more straightforward than getting them to understand what they are reading (JiSheng.H, 2000). 
Learning the proper pronunciation of letters and words is a vital skill for beginning readers, and linguistic 
instruction can help with that. It is essential to approach reading and writing instruction for young SwDs the 
same way you treat any other form of education. The process of achieving gains can be used to assist a child 
in expanding their vocabulary. This way, SwDs can get tailored reading options considering the user's age, 
reading skill, and free time. For SwDs to develop healthy reading ability, teachers need to know they can count 
on their support. Emphasis should be placed on teaching students to read both within and outside the lines as 
part of a broader emphasis on strategic reading. Content analysis of the language used can help determine the 
validity of the author's claims and lines of reasoning. Perusing and reading, in addition to other reading skills 
like conceptual modeling and using media on computers, can help SwDs read better in English. Although there 
are many methods for assisting kids in enhancing their reading skills, they may still encounter problems. SwDs 
should be able to read with pleasure; thus, teachers should attempt to overcome these obstacles. Students 
should contact their teachers before approaching their parents, requesting that they teach them to read. They 
think a more optimistic outlook can be achieved by encouraging SwDs to read more to enhance the English 
language in the 21st century educational systems.  

 

THE SIGNIFICANCE OF READING SKILLS  

Reading instruction emphasizes methodical reasoning. Learning to communicate well in writing and verbally 
is essential. Most readers will get through the work using what they already know about the topic and the 
language used. One's vocabulary grows as an outcome of the reading because one is constantly exposed to new 
words and expressions. It is an excellent resource for honing one's command of the English language and 
sharpening one's compositional abilities. People who read books come from all walks of life and have different 
expectations and concerns. One of its primary functions is to serve as a helpful tool for teachers. The text is 
designed to encourage participation from the reader. Widdowson (1979) describes reading as "the process by 
which the reader obtains linguistic knowledge through reading; the reader retrieves information supplied by 
the writer through the print medium." At the beginning of Our Studies, you will find the famous quote by 
Francis Bacon, "Reading shall make a full person." Gray says it best: "Reading is an activity." Everybody, no 
matter what their age, should enjoy reading. Reading is critical in the modern world because it enables us to 
learn new things, appreciates excellent works of literature, and carry out daily duties like reading emails, 
looking for work, doing errands, making travel arrangements, and so on. 

Teaching an SwDs to read in their language has significantly increased reading skills. However, not all SwDs 
end up reading and writing. Providing aid to those who are in need is essential to being human. Some experts 
agree that even if an SwDs is not born with the ability to read, they can still benefit from learning a second 
language. Reading-challenged students require teachers who can adapt their lessons to the unique needs of 
their students. However, many English-language works have shown that literal translations do not always 
succeed. Reading is an essential skill that can assist you in school and your career. According to Anderson, 
Hiebert, Scott, and Wilkinson (1985), reading is a vital skill. This foundational knowledge is essential for a 
child's future success in school and career. Without the ability to read, one's options for personal fulfillment 
and career progress are severely constrained. However important it is, reading is notoriously challenging for 
students. The growing significance of technology in our culture makes this a pressing concern (Snow, Burns, 
& Griffin, 1998). 

Reading is the mental act of decoding and making sense of the printed text. A reader has to have several 
assumptions validated before they can understand a piece of writing. Reading in languages that use scripts 
other than the Roman alphabet has received very little attention. Many of the ideas presented in this book 
predate the widespread use of the Roman number system in written languages. The native language of the 
speaker has close ties to these two other languages. Over needs to be localized to account for linguistic and 
cultural differences. Reading proficiency is a prerequisite for academic achievement. The study that led to 
these proposals involved many native and non-native readers of varying ages. They bring up a wide array of 
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issues in the literature that the authors and editors should consider. The program's success can be traced mainly 
to its integration of cutting-edge and time-tested teaching strategies. The SwDs are typically the primary focus 
of school lessons. Teachers need to be flexible in the classroom to accommodate students with disabilities. The 
classroom setting is also very beneficial to student learning. Teaching children of any age to read in English 
requires an understanding of the histories and cultures of the English-speaking globe. It is taken as read that 
the target audience is already conversant with the relevant cultural norms by encouraging SwDs to read more 
to enhance the English language in the 21st century educational systems. 

 

METHODS OF READING 

Every reading lesson for SwDs must take their specific needs into account. Several studies have shown that 
learning to read and write early is crucial. Making every child a first-grade reader is an impossible aim; instead, 
we should work to improve their linguistic and aural attention in ways that are unique to them. The SwDs 
clearly understand the "letters of the alphabet concept," which holds that various combinations of letters can 
be used to deduce the pronunciation of a word. The fact that people could learn thanks to the "letters and 
numbers order principle" does not prove they knew. Two effective methods exist for reading. A reader who 
uses meta-cognition is better equipped to evaluate their reading content, organize their study time effectively, 
put their knowledge to the test, and assess their progress. Learning, storing, retrieving, and applying new 
information are all intertwined in the mental process called active learning. A top-down and a bottom-up 
approach can be used to categorize cognitive devices. 

The bottom-up reading strategy prioritizes word recognition and decoding before moving on to phrase and 
sentence-level understanding. Top-down reading strategies are associated with the Schemas theory of reading, 
which stresses the importance of context. It has become apparent that the best approach to satisfying the needs 
of proficient readers is to teach SwDs to focus specifically on their education. Extensive reading and the value 
that students place on reading are related. Improving one's ability to think critically and creatively is essential 
for students who want to get the most out of their reading assignments. To understand the author's point of 
view is to read with purpose. The act of reading can help you see the world in a new light since every story 
has a hidden layer of truth. Understanding the deeper meaning behind a text is the reason for reading (Kose, 
2006). According to Teele (2004), every reader's primary goal should be understanding. Expert readers 
typically have a genuine passion for their reading material and are self-aware about their methods to decipher 
difficult passages. Reading proficiency can be boosted when pupils are exposed to multiple strategies for 
reading. Reading is enhanced by using techniques like previewing future events, making mental connections, 
creating mental images, drawing inferences, posing questions, and summarizing the story's main points (Block 
& Israel, 2005). Think-aloud exercises can be used to identify and demonstrate the strategies, and then they 
can be done in a group, with a partner, and lastly, on one's own (Duke & Pearson, 2005). Some disabled 
children have no trouble learning to read at all, while others struggle greatly. Whether there is a quantifiable 
range of success in learning to read always arises, regardless of the severity of a person's reading impairment. 
In India, students are required to study a language in the first, second, and third grades before moving on to 
electives in the upper classes. Based on this criterion, SwDs are classified as "good" or "better" readers. The 
proficient reader understands what they read and can assess how well they grasp the material on an ongoing 
basis. Various strategies teach them what to do before, during, and after reading a book. Therefore, ineffective 
readers should use techniques such as rereading the passage to refresh their memory. 

Moddy, Kennedy, and Brady (1997) and Jitendra, Hoppes, and Xin (2000) provide supporting evidence. As a 
result, students' worry and inability to concentrate increase when they struggle to read and comprehend the 
material. This hinders one's ability to pick up new vocabulary and remember information. Reference: (Lyon, 
Shaywitz, Shaywitz, 2003). I was hoping you could help me figure out how they will be able to teach SwDs 
to read the most effectively! Educating readers of all ages can be done in one of four ways. Teenagers and the 
elderly can be challenging students when trying to impart the skill of reading. The sentence technique is another 
powerful method for instructing lessons. They threw in some extra reading challenges from SwDs to help you 
practice decoding new texts. Teaching someone to read is a straightforward procedure, but there is a preferred 
sequence of lessons to follow. Learning to read is a crucial skill since it helps one mentally convert written 
information into spoken language, increasing participation and interest by reassuring SwDs to read more to 
improve the English language in the 21st century educational systems. There are many different ways to read, 
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but two main ways can be determined. 

 

FOCUSED READING 

The study revealed that "focused reading," which is defined as paying close attention to and focusing on the 
context and semantic Comprehension of the text, is necessary for all readers, irrespective of their native 
language. Children who aspire to read for enjoyment should regularly practice skills like word recognition, 
word analysis, and inference. Reading in its most basic form is gaining knowledge from printed materials like 
books, periodicals, newspapers, etc. The goal of reading is to gain knowledge, which entails understanding 
what you read. SwDs that make reading a priority in their lives outperform their peers who spend their free 
time on activities that do not have a significant impact on their academic performance. Reading comprehension 
and critical thinking skills have been associated with academic achievement. To read more in less time, you 
should schedule your study sessions, divide your time, and obtain adequate sleep when needed. Asagwara 
(2000) notes that a student's study attitude can be summed up in how they take in and use information. This 
method of focused reading which may be used in shorter texts to extract meaningful information is often 
utilized in schools under instructor supervision, as Hornby (2008) noted. Large chunks of the curriculum are 
devoted to exposing students to foreign ideas, grammatical structures, phrases, words, sounds, and points of 
view worldwide. Learning is gained through the conceptual act of reading, in which the eyes take in the text, 
and the brain interprets it. Reading well indicates a level of responsive language ability. It has been shown that 
reading benefits language learners since it pushes them to make assumptions about the meaning of phrases 
they do not know. Brown (1988) argues that readers need to pay great attention to grammatical forms, discourse 
markers, and the structure of the text to understand its literal meaning, the ambiguity of interactions, and long-
term memory. SwDs need to engage in the reading process to improve their receptive reading skills. The 
English language fundamentals are woven into each session's fabric. To be productive, SwDs need to be able 
to plan out their work and study schedules in advance. To make the most of your study time, you should spend 
a respectable amount of time every day. Those students who prioritize their academic work over their 
extracurricular activities are more likely to succeed academically. Getting the required eight to nine hours of 
sleep nightly is crucial, yet students are sometimes criticized for allegedly getting too much sleep. SwDs should 
have a consistent bedtime and waketime schedule because sleep deprivation can impair cognitive function and 
academic performance among SwDs to read more to improve the English language in the 21st century 
educational systems. 

 

SUBSTANTIAL READING 

Reading is an excellent way to learn more about a topic that interests you, whether it is the arts, the sciences, 
the social sciences, computers, etc. By reading these works, modern readers can gain insight into the morals 
and views of the world of people from different eras, locations, and faiths. Good literature expands our horizons 
by transporting us to other times and places. Therefore, consulting a reliable expert can be a good idea. 
Consequently, it is the responsibility of educators to instill in SwDs a love of reading that will last a lifetime. 
For this reason, it is crucial to encourage SwDs of all ages to read. Reading is essential since it allows pupils 
to access a wealth of information, fosters analytical thought, and broadens their outlook. Once they have 
mastered the basics of the English language, high school pupils no longer need to learn a substantial reading 
strategy. SwDs should have practiced recalling previously known vocabulary because reading more substantial 
texts for pleasure is the norm. The teacher here plays the role of a silent monitor as SwDs read the allotted text 
aloud rapidly to absorb its meaning and retain its content. The learner's ability to use passive voice in speech 
will enhance. Bamford et al. (2004) define substantial reading as a method for teaching a foreign language. 
Students are given reading strategies with the ultimate goal of acquiring a thorough familiarity with the target 
language. 

The purpose of "full reading," as defined by teachers, academics, and reading specialists, is for pupils to enjoy 
the readings while learning from them. Substantial reading is frequently employed as a reading method in 
second language acquisition. Therefore, reading widely is the key to achieving proficiency in a language. 
According to Bamford et al. (2004), substantial reading is a language teaching tool where learners are expected 
to read a considerable amount of text for global Comprehension. The goal is to derive enjoyment from the 
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readers for educational purposes; educators, scholars, and reading specialists have described comprehensive 
reading differently. In language instruction, a form or form of reading is referred to as intensive reading. Thus, 
substantial reading is used to gain a broad interpretation of a language. It is commonly accepted that exposing 
children to a wide variety of books is a great way to improve their reading abilities and tell them new languages. 
Substantial reading is meant to help SwDs develop into self-sufficient readers, able to navigate texts easily and 
fluently in the target language without assistance from their teachers. Getting a lot of reading done is a priority 
for readers. To gain insight into the common attitudes and practices associated with substantial reading in 
language classes, this study examines the available literature on reading for SwDs to read more to improve 
English in the 21st century educational systems. 

 

READING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING FOR SWDS  

Reading is a complex skill that necessitates plenty of practice to master. An individual's ability to grasp what 
they read is known as reading skills. Classification, assessment, and practicability of reading skills are 
presented, along with their theoretical underpinnings. When working with language learning, finding a balance 
between language lessons and reading lessons is critical. Teachers of English as a Second Language should 
help their students develop various reading methods in the classroom so that they can effectively interact with 
written materials in English for a specialist to ensure (Bojovic, M. 2010). While teaching a child to read in 
English takes more time and effort, the additional work pays off in the long term since SwDs acquire a better 
vocabulary. Lastly, it is crucial for teachers and, more importantly, parents to appreciate and promote each 
child's unique skills and abilities. Convincing your children to read texts with pictures rather than words may 
be easier if they are more visual learners. Reading is a multidimensional talent that calls for substantial time 
and practice to develop. 

Since reading is a fast activity, readers must keep up with the rapid presentation of information to draw 
reasonable conclusions and deductions. Every single one of us that picks up a book does so for our reasons, 
whether we are seeking entertainment, insight, or all three—reading engagement as a concept and its use as a 
teaching tool remains for discussion. Committed reading results from the internal urge to learn that comes from 
receiving content from a wide range of sources (Deci & Ryan, 1985). Learning English as a second language 
is now mandatory in many parts of the world. Two significant problems in language education need to be 
addressed: first, students' weak language skills, and second, teachers' ineffectiveness lack increasing students' 
English language competence while employing a wide range of proven solutions (Bergey et al., 2017). 
Moreover, we compare, contrast, and critically evaluate several approaches to assessing reading 
comprehension. Studying the effects of the process can be accelerated; instruction duration, training in reading 
skills, testing frequency, and the character of texts used as a basis for applying word reading assessments allow 
us to understand better the factors that lead to SwDs' success on word reading tasks. The English language has 
prevailed over many challenges; it is today the most commonly spoken language in the world. As the language 
most associated with higher education and the professional world, English is a singular representation of the 
benefits of technological advancement. Since English is a common language throughout many nations, it has 
a large population of native speakers. The English language is the only one that can genuinely connect 
individuals from different parts of the world. It is the global working language, academia, and the Web, and it 
encourages daring, creativity, and experimentation. English proficiency is mandated for high school graduation 
in some Indian states due to the common idea that doing so will enhance an SwD's future opportunities for 
work and education. It is generally agreed that using methods to learn a new language is one of the most tried-
and-true ways. It is common knowledge that reading is an excellent way for English language learners to 
enhance their understanding, vocabulary, and expression. As an outcome, efforts to boost language skills via 
the applied current have mainly been ignored globally. This study aims to determine which reading strategies 
SwDs find most useful to improve the English language in the 21st century educational systems. 

 

ROLE OF TEACHERS IN FOSTERING READING SKILLS FOR SWDS 

Learning to read is a crucial step toward understanding any language. Poor terminology, articulation, and 
knowledge have all contributed to a long history of reading problems among the general population. The best 
teachers help their students conduct unbiased evaluations of their progress. These responsibilities and roles are 
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described above, along with suggestions for how teachers might best foster students' sense of initiative in the 
classroom. For a more in-depth analysis of the teacher's function in higher education, you could look at 
Ramsden (1992). As per Ramsden, one of the essential things a teacher can do is to encourage students to view 
their coursework in the context of the larger world. Whether you are trying to learn a new language yourself 
or want to help someone else do so, reading is a great fundamental skill. If you wish for your English or second 
language learner to be able to read for communication, Chastain (1988) suggests assigning teachers a 
significant role in fostering reading skills. Being able to express oneself fluently in conversation demands an 
understanding of standard form. It is never more applicable to teachers' day-to-day lives than it is now. Given 
the proliferation of online resources, people now have access to previously inaccessible amounts of 
information. However, this is only beneficial if children develop into active, discerning readers (Browning, 
2003). Reading is a great activity that can also expand one's horizons intellectually. This is the key to 
understanding the seemingly inexplicable. Communities that rely heavily on information now more than ever 
appreciate the benefits of this hard mental workout. The ability to learn via reading is, thus, crucial in today's 
literate culture. Readers tend to have more influence on those around them. Reading breaks the reader free of 
their ignorance and superstition. A person's outlook and actions can be profoundly altered by reading. Those 
engaged will need to be quick thinkers who can devise alternatives to the current approach. Teachers should 
encourage all reading styles but focus on "strategic reading," which requires children to read both within and 
outside the lines. A "critical reader" evaluates what they have read by using objective criteria and standards 
and who questions the validity of the author's claims, reasoning, and conclusions.  Reading strategies like 
scanning and skimming can be honed through multimedia on computers and other forms of high-stability 
reading. Although methods and tools help people advance their reading abilities, several challenges may 
prevent progress. Teachers need to break down these barriers so their students can read for enjoyment and 
information. A teacher's job is to give kids a love of reading that will last a lifetime. Their guidance and 
example will work wonders for the children's reading habits and outlooks on life. Instruction in phonetics, or 
the study of the sounds that letters and words produce, can be beneficial for pupils who are just beginning to 
read. Instilling in young students a love of reading and writing through teaching writing skills in elementary 
school is crucial. Syllabication is a method that can be learned to help decode unknown words. Teachers can 
give students individualized recommendations for reading material by considering factors including the 
students' ages, reading levels, and accessibility needs. Teachers should appreciate the significance of their 
involvement in developing a love of reading that lasts a lifetime. 

 

CONCLUSION 

The study's overarching goal is to demonstrate causality between the reading strategies used by SwDs and their 
proficiency in the English language. The students' English skills were formally assessed once a week. 
Overcoming a fear of public speaking is a significant barrier for much SwDs learning English as a second 
language. Teachers have done substantial research into what makes public speaking so nerve-wracking. The 
intense concern right before making a public speech might result from internal and external reasons. This study 
investigates SwDs' performance nerves before a presentation. Nerve-calming practices used before giving 
presentations were also discussed. Many situations when learning English is a top priority call for the ability 
to understand a text. Reading is an essential part of a college education. SwDs need to take charge of their 
education, pay attention in class, and actively seek ways to put what they are learning into practice. Reading 
in the classroom should not be a passive activity, but a lively discussion sparks fresh insights. As a person's 
intelligence grows, so makes an effort to learn. This study aims to survey the literature on the value of reading, 
reading proficiency, the problems that SwDs face while attempting to grasp complicated texts, and strategies 
for overcoming these challenges. We must investigate why some SwDs can pick up English much faster than 
others. By comparing SwDs' performance on tests taken before and after they are exposed to the language 
strategies, we can get a sense of how much of an impact they have on the SwDs' capacity to express themselves 
in English in the 21st century educational systems. 
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ÖZET 

Toplumlar tarih içerisinde kendilerine özgü hayat ve düşünce yapılarını yansıtacak kültürel kodlar üretirler. 
Bu unsurlar çok gönlü görevler üstlenirler. Eğitim, terbiye ve tarih anlayışı bunlardan bazılarıdır.  

Bu kodlar daha çok edebi metinler içerisinde sindirilmiş olarak gelecek nesillere aktarılırlar. Bunların bir 
liste halinde tertip edilerek aktarıldığı metinler yok denilecek kadar azdır.  

Tertip tarihi belirtilmemekle beraber 19. yüzyılda kaleme alındığı anlaşılan bir mecmuada karşımıza çıkan 
“Letâyifden Taklîd Kabûl Etmeyen Şeylerdir” başlığı altında Osmanlı dönemi Türk kültürünün kodları olarak 
niteleyebileceğimiz 99 adet unsurun bir araya getirildiği görülmektedir. Bu başlıktaki “Taklîd Kabûl 
Etmeyen” ifadesi ile bu ögelerin eşsiz, benzersiz, diğer bir ifade ile türünün “en” uç örneği olarak 
nitelenilecek unsurlar olduklarının vurgulanmak istenildiği anlaşılmaktadır.  

Üç sayfada tablo halinde tertip edilen bu unsurların bilimden siyasi tarihe kadar ölçü haline gelen ögeler 
oldukları görülmektedir. Metindeki unsurların çoğunluğunun şahıslar üzerinden örneklendirildiği 
görülmektedir, sabır, güzellik, cömertlik, cehâlet gibi. Bununla beraber az da olsa toplum üzerinden, Tatar 
gibi, ve nesne üzerinden, la‘l gibi, anlatımlar da bu metinde yer almaktadır. 

Çalışmada eserde yer alan unsurlar içerik özelliklerine göre sınıflandırılarak incelenmeye çalışılacaktır. 
Çalışmanın diğer bir hedefi de bu ögelerin kişilere aktarmayı amaçladıkları eğitsel düşünceleri tablo halinde 
yansıtmaktır. 

Benzerine sık rastlanılmayan bu metnin analiz edilmesi Osmanlı dönemi Türk kültürüne ait çok sayıda 
düşünce koduna ulaşma imkanı verecektir ve bu unsurların gelecek nesillerce daha rahat anlaşılmasına katkı 
sağlacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Türk kültürü, Kültür kodları, Eğitim tarihi, Klasik Türk edebiyatı 

ABSTRACT 

Societies produce cultural codes that reflect their unique life and thought structures throughout history. These 
elements undertake multi-hearted tasks. Education, upbringing and understanding of history are some of 
them. 

These codes are mostly transmitted to future generations as digested in literary texts. The texts in which 
these are arranged and transferred in a list are almost non-existent. 

It is seen that 99 elements, which we can describe as the codes of Ottoman period Turkish culture, have been 
brought together under the title of “Things That Do Not Accept Imitation from Letâyif”, which appears in a 
journal that seems to have been written in the 19th century, although the date of its composition is not 
specified. It is understood that the expression "Doesn't Accept Imitation" in this title is meant to emphasize 
that these elements are unique, unique, in other words, they are elements that can be described as the "most" 
extreme example of their kind. 
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It is seen that these elements, arranged in a table on three pages, are the elements that have become a 
measure from science to political history. It is seen that most of the elements in the text are exemplified 
through individuals, such as patience, beauty, generosity, ignorance. On the other hand, some expressions 
such as society, Tatar, and object, such as la‘l, are also included in this text. 

In the study, the elements in the work will be tried to be examined by classifying them according to their 
content characteristics. Another goal of the study is to reflect the educational thoughts that these elements 
aim to convey to people in a table. 

Analyzing this rare text will provide access to a large number of codes of thought belonging to the Ottoman 
period Turkish culture and will contribute to the easier understanding of these elements by future 
generations. 

Keywords: Ottoman Turkish culture, Cultural codes, Educational history, Classical Turkish literature. 

GİRİŞ 

Toplumların ortak belleği yaşadıkları döneme damgasını vuran ögeleri kristalleştirerek gelecek nesillere 
aktarır. Bu ögelerin ortak özelliği eğitici, öğretici ve yol gösterici olmalarıdır. Bunlardaki belli başlı düşünce 
yapıları beğenme ve beğenmeme içeriklerinde kendilerini göstermektedirler. 

Tertip edeni ve tertip tarihi belirtilmemekle beraber 19. yüzyılda kaleme alındığı anlaşılan bir mecmuada1 
“Letâyifden Taklîd Kabûl Etmeyen Şeylerdir” başlığı altında sadece Osmanlı dönemi Türk toplumunun değil 
mensubu olduğu İslam kültürünün de ortak belleğinde türlerinin en ilgi çekici örneği olarak yaşayıp nesilden 
nesile aktarılan kodları olarak niteleyebileceğimiz ögelerin bir araya getirildiği görülmektedir. Bu başlıktaki 
“Taklîd Kabûl Etmeyen” ifadesi ile bu ögelerin eşsiz, benzersiz, diğer bir ifade ile türünün “en” uç örnekleri 
olarak nitelenelebilecek unsurlar oldukları vurgulanmak istenildiği anlaşılmaktadır.  

Başlıkta bulunan “letâyif” kelimesini “latîf” kelimesinin çoğuludur ve daha çok “zevk ve ruh okşayıcı ince 
bir güzelliğe sâhip olan, hoş, nâzik, yumuşak”2 anlamında kullanılmaktadır. Burada yer alan ögeler arasında 
olumlu içeriklilerin yanında olumsuz içeriklilerin de bulunduğu dikkate alındığında başlıkta bulunan bu 
kelimenin bahsi geçen anlamlarda değil, “kendine özgü ve hassas içerikli” şeklinde anlaşılması daha uygun 
olacaktır. Bu metni tertip edenin bu başlıkla, “benzeri olmayan hassas, kendine özgü” ögeleri bir araya 
getirmeyi amaçladığını ifade etmek istediği anlaşılmaktadır. 

Henüz başka bir nüshası tespit edilemeyen bu metnin, 120a sayfasının 119b’deki reddadede yer alan kelime 
ile başlamaması dolayısıyla eksik olduğu anlaşılmaktadır. Metnin başladığı 119a’da her satırda dört ögeye 
sonraki sayfalarda ise üç yer verilmektedir. Dolayısıyla eksik olan yapraklarda da her satırda üç ögenin yer 
aldığı anlaşılmaktadır. Mecmuanın metnin bulunduğu sayfalarında 17 satır bulunmaktadır. Metnin 119a 
sayfasında 9 satır, 119b’de 119b’de 19 ve 120b’de üç satırdan oluştuğu ve son satırda iki ögenin bulunduğu 
görülmektedir. Mevcut metnin tamamı 99 ögeden oluşmaktadır (119a: 9x4=36; 119b: 17x3=51; 120a: 
3x3+2=11; toplam 98+1 Reddade). En az bir yaprağın eksik olduğu görülmektedir. Yazmanın sayfada 17 
satır, her satırda 3 öge şeklinde tertip edildiği dikkate alındığı en az 102 ögenin (1 sayfada, 17x3=51 ve 1 
varakta 102 öge) eksik olduğu. dolayısıyla tertip edilen listede yer alan öge sayısının mevcut listedeki 
ögelerdekinden çok daha fazla öge içerdiği görülmektedir. Bundan dolayı metnin mevcut yapısı üzerinden 
çıkarılacak sonuçların eserin tamamındaki yapıyı yansıtmayacağı dikkate alınmalı ve bu sonuçlara metnin 
mevcut şekline göre varıldığı göz önüne alınmalıdır. 

                                                           
1 Milli Kütüphane 06 MİL YZ A 9855, varak 119a-120a. 
Mecmua üzerinde iki yüksek lisans tezi çalışması yapılmıştır. Gökçehan A. Ağaoğlu, Mecmû‘a-i Nefîse (İnceleme-
Metin), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013. (Bu çalışmada mecmuanın burada çalışılan 
sayfaları yer almamaktadır.) Ayşe Emine Çiftçi, Ankara Milli Kütüphanede 06 MİL Yz A 9855 Nolu Şiir Mecmūasının 
Transkripsiyonu Ve İncelemesi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2022. 
2 Http://lugatim.com/s/LAT%C4%B0F. Erişim: 15.08.2022. 
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Metinin içeriğinin tertibinde ögelerin içerikleri ile ilgili bir tasnifin bulunmadığı görülmektedir. Bununla 
beraber metindeki ögelerin çoğunlukla, ikili, üçlü ve dörtlü gruplar halinde birbiriyle kafiyeli olacak şekilde 
art arda sıralandıkları görülmektedir.  

Metnin tertip edilme tarihi bilinmemekle beraber eserde yer alan şahıslardan Fars edebiyatının önemli 
isimlerinden “Muhteşem” olarak nitelenen Şemsü’ş-şuarâ Kemâlüddîn Alî b. Ahmed Kâşânî’nin 
996/1588’de vefat ettiği dikkate alındığında mevcut metnin bu tarihten sonra kaleme alındığı düşünülebilir. 
Bununla beraber bu metni tertip eden kişinin elinde bulunan eski bir metne kendisinin de yeni isimler ekleme 
ihtimali dikkate alınarak metnin bu tarihten daha öncesine dayanmış olabileceği ihtimali de dikkate 
alınmalıdır. 

Burada ilk olarak metnin günümüz Türk alfabesine çevirisi yapılacak daha sonraki başlıklarda metnin içeriği 
incelenecektir. 

Leŧâyifden Taķlîd Ķabûl Etmeyen Şeylerdir 

1. Śabr-ı Eyyûb, Ĥüzn-i Ya‘ķûb, Feryâd-ı ‘andelîb, Ĥüsn-i Yûsuf 

2. Ħwâb-ı Kehf, Terk-i Edhem, Đarb-ı Rüstem, Seħâvet-i Ħâtem  

3. Câm-ı Cem, Bâġ-ı İrem, Mertebe-i Muĥteşem, Firķat-i Âdem 

4. Nafaķa-i bûm, Rîĥ-i ‘aķîm, ‘Ömr-i Nûĥ, Nâķa-i Śâlih  

5. Bî-mürüvvetî-i Mellâĥ, Bî-ĥaķîķatî-i fellâĥ, Sofra-i Ĥalîl, Rıżâ-i İsmâ‘îl 

6. Cehl-i Bû Cehl, Seng-i ebâbil, İdrâk-i fîl, Zü/ecerc-i ĥabîs? 

7. Ġurbet-i Yûnus, ‘İlm-i Arisŧalis, Levn-i ŧâvûs, Ŧıbb-ı Câlinûs 

8. Ĥayât-ı İlyâs, Seyâĥat-ı ‘Îsâ, Mükâleme-i Mûsâ, Bükâ-i Yaĥyâ 

9. Erre-i Źekeriyyâ, Zühd-i Berśîśâ, ‘Işķ-ı Mevlânâ, Ŧayr-ı hümâ (119a) 

10. Şühedâ-i Kerbelâ, Mevt-i ‘Azîz, Şerî‘at-i Ömer 

11. Şecâ‘at-i Ĥaydar, Seyr-i Skender, Ķaśr-ı Ķuśayr 

12. Ceng-i ‘Anter, Fesâd-ı Buhtu’n-naśr, Kâse-i Faġfûr 

13. Ķıśśa-i seķanġûr, Ħâśśa-i zenbûr, Pençe-i İsfendiyâr 

14. Seyf-i Źü’l-fiķâr, Ġâret-i Tâtâr, Taśavvuf-ı Ħıżr 

15. Ĥayâ’-i ‘Oŝmân, Ĥikmet-i Loķmân, Ĥukemâ-i Yûnân 

16. Medĥ-i Ĥassân, La‘l-i Bedaħşân, Mekr-i zenân 

17. Mu‘ammâ-yı Mîr Ĥüseyn, Maĥbûb-ı Ħoten, Maĥabbet-i Veyse’l-Ķaren 

18. Mâtem-i Ĥüseyn, ‘Aķl-ı Eflâŧûn, Naķş-ı buķalemûn 

19. Ġarķ-ı Fir‘avn, Mâl-i Ķârûn, ‘Adl-i Nûşirevân 

20. Şatr-ı3 şûr-ı Yezîd, Śanâyi‘-i Cemşîd, Nevĥa-i Dâvûd 

21. Helâk-i Ŝemûd, ‘İnâd-ı Yehûd, Nâr-ı Nemrûd 

22. Zûr-ı bârûd, Żarar-ı cerâd, Ħuśûmet-i Ekrâd 

23. Ķuvvet-i ‘Âd, Binâ-i Şeddâd, Mücâhede-i Bâyezîd 

24. Ħısset-i4 Pinti Ĥamîd, Mecûs-ı Sind, Ta‘lîķ-ı ‘İmâd 

                                                           
3 Metinde bu kelimedeki “t” olarak okunak noktaların imlası çok açık değildir, şedde olarak okunması da mümkündür. 
Bu durumda bu öge "Şerr-i şûr-ı Yezîd" şeklini alacaktır. 
4 Metinde ĥ ile yazılıdır. 
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25. Ķâmet-i ‘Ûc, Kûtehî-i Ye’cûc, Žulm-ı Ĥaccâc 

26. Şaŧranc-ı Leccâc (Leclâc), Menâfi‘-i tiryâķ, Mâr-ı Đaĥĥâk 

27. İttifâk-ı Özbek (reddâde) (119b) 

28. Fitne-i Cengîz, Hevâ-yı Tebrîz, Siĥr-i Sâmirî 

29. Sîmyâ-i Bû ‘Alî, Hicv-i Sa‘dî, Ķaśîde-i Enverî 

30. Nažm-ı Firdevsî, Bî-raĥmî-i Noġây, Mehâbet-i Ĥamza 

31. Ĥumķ-ı Hebennaķa, Mûsiķî-i Bû İsĥâķ (120b) 

YÖNTEM 

Metinde yer alan ögeler ve onların ilgili özelliklerinin anlaşılmasına için kaynak taraması ve veri derlemesi 
yapılacaktır. Bu ögelerle ilgili özelliklerin detaylı anlatılması bildirinin sınırlarını aşacağı için burada bu 
ögelerin sadece metinde yer alan özelliğinin anlaşılmasına yeterli olacak kadar bilgi verilmesi ile 
yetinilecektir. Verilen bilgilerin kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilmesi için internet ortamında bulunan 
veriler tercih edilecektir. 

Metinde Yer Alan Ögeler ve Metinde Yer Alan Özellikleri 

Burada metinde yer alan ögelere burada kolay ulaşılabilmesi için metinde bulundukları yere göre değil 
alfabetik olarak sıralanacaktır. 

1. Âd Kavmi (Ķuvvet-i ‘Âd). Yemen’de Uman ile Hadramut arasında Hz. Nûh peygamberden sonra yaşayan 
ve kendilerine Hûd'un peygamber olarak gönderildiği kavim. Kur’ân-ı Kerîm bu kavmin muhteşem saraylar 
yaptıklarını ve zenginliğe sahip olduklarını (bk. eş-Şuarâ suresi 26/128-129, 133-134)5 ve kuvvetleriyle 
övündüklerini belirtmektedir (bk. Fussilet suresi 41/15). 

2. Âdem (Firķat-i Âdem). Cennet'ten çıkarıldıklarında Hz. Âdem’in Serendib’e ve Hz. Havvâ’nın Cidde'ye 
gönderildiği ve Hz. Âdem’in Hz. Havvâ’dan uzun süre ayrı kaldığı rivayet edilmektedir.6 

3. Afyon (Menâfi‘-i tiryâķ). Afyonun bir çok ilacın üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. Bununla 
beraber afyon uyuşturucu olarak kötüye de kullanılan bir bitkidir ve bu yönü ile kullanılması insanlık için 
büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Bundan dolayı İslamiyette keyif verici bir madde olarak yasaklanmıştır.7 

4. Alî, Hz. (Şecâ‘at-i Ĥaydar), (600-661). Hz. Peygamber’in amcası Ebu Tâlip'in oğlu ve damadıdır. Çocuk 
denilecek yaşta, 9-11 yaş arasında iken İslamiyeti kabul ettiği rivayet edilmektedir. Hz. Peygamber’in, 
kendisini Medine’de vekil tayin etmesi dolayısıyla Tebük gazvesi hariç, bütün seferlerine katıldığı ve 
destansı kahramanlıklar gösterdiği, Uhud gazvesinde Uhud kalesinin kapısını kalkan olarak kullandığı 
kaydedilmektedir.8 

5. Antere (Ceng-i ‘Anter) (ö. M. 614?). Melez olmaları dolayısıylae “Ağribetü’l-Arab” (Arap kargaları) 
denilen ve kahramanlıklarıyla meşhur olan üç siyah köleden biridir. Abs kabilesinin hem şairi hem cesur bir 
savaşçısı olarak tanınmıştır. Benî Abs ile Benî Zübyân arasındaki Dâhis ve Gabrâ Savaşı’nda büyük 
kahramanlıklar göstermiştir. Meşhur muallakasını bu savaştan sonra söylemiştir. Kabilesi ile Tay kabilesi 
arasında çıkan bir savaş sırasında öldürülmüştür.9 

6. Aristo (‘İlm-i Arisŧalis) (M.Ö. 384-322). İslâm dünyasındaki felsefi çalışmalar üzerinde önemli etkileri 
olan İlkçağ Yunan filozofudur.10 

                                                           
5 Celal Kırca, “Âd”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ad. Erişim: 15.08.2022. 
6 Süleyman Hayri Bolay, “Âdem”. https://islamansiklopedisi.org.tr/adem--peygamber. Erişim: 15.08.2022. 
7 Mustafa Baktır, “Afyon”. https://islamansiklopedisi.org.tr/afyon. Erişim: 15.08.2022. 
8 Ethem Ruhi Fığlalı, “Ali”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ali. Erişim: 15.08.2022. 
9 Cemal Muhtar, “Antere”. https://islamansiklopedisi.org.tr/antere. Erişim: 15.08.2022. 
10 Mahmut Kaya, “Aristo”. https://islamansiklopedisi.org.tr/aristo. Erişim: 15.08.2022. 
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7. Ashâb-ı Kehf (Ħwâb-ı Kehf). Kur’ân-ı Kerîm’de sayıları kesin olarak belirtilmemekle beraber yanlarındaki 
bir köpekleriyle beraber sekiz kişi oldukları rivayeti ağırlık kazanan ve putperestliğe karşı çıktıkları için, 
öldürülmek veya zorla din değiştirmekten kaçıp mağaraya sığınan ve burada “bir gün kadar” uyuduklarını 
sanan gençlerin 309 yıl sonra uyanmalarının kıssası (Kehf suresi (18/9-22), anlatılmaktadır.11 

8. Azîz (Mevt-i ‘Azîz). Bakara suresi 2/259. ayette kıssası anlatılan ve adının Üzeyr, Yeremya veya Hıdır  
olduğu kaydedilen ve ölümden sonra dirilişi merak ettiği için ruhu alınıp 100 sonra diriltilen kişidir.12 

9. Barut (Zûr-ı bârûd). Çinliler tarafından bulunduğu ve oradan XII. yüzyılda bütün Asya kıtasına sonra da 
Avrupa’ya yayıldığına kanaat edilmektedir. İlk kullanım şekli ve gelişimi çok iyi bilinmemektedir. Barutun 
insanlık tarihi üzerinde çok önemli etkisi oldu. Devletlerin güçleri onun kullanımı ölçüsünde arttı.13 

10. Bâyezîd (Mücâhede-i Bâyezîd) Ebû Yezîd Tayfûr b. Îsâ b. Sürûşân (ö. 848 ?). Tasavvufun ilk döneminin 
büyük şahsiyetlerinden ve tasavvufun gelişmesinde önemli yeri olan şahsiyetlerdendir. Tasavvufi eğitim 
almak için 103 şahsiyetten faydalandığı rivayet edilmektedir.14 

11. Baykuş (Nafaķa-i bûm). Halk arasında baykuşun rızkının ayağına geldiği inancı vardır.15 Burada buna 
telmihte bulunuluyor olmalıdır. 

12. Bedâhşan (La‘l-i Bedaħşân). Kuzeydoğu Afganistan’da Afganistan Türkistan’ı olarak bilinen bölgedir. 
La‘l ismi verilen kırmızı renkli taşı ile meşhurdur.16 

13. Bersîsâ (Zühd-i Berśîśâ). İsrâiloğulları zamanında veya Fetret devrinde duasıyla hastaların hemen şifa 
bulduğu bir âbid iken şeytanın yoldan çıkardığı kişidir. Fakî-yi Teyrân, Bersîsê Âbid isimli eserde onu 
anlatmaktadır.17 

14. Buhtu’n-nasr (Fesâd-ı Buhtu’n-naśr). M. Ö. 605-562 yılları asında hükümdarlık yapan ve Yahuda 
Devleti’ni ortadan kaldırıp Kudüs’ü ve Süleyman Mâbedi’ni yıkması ile meşhur olan ve Bâbil’in meşhur 
asma bahçelerini yaptıran Bâbil kralıdır.18 

15. Bukalemûn (Naķş-ı buķalemûn). Renk değiştirmesi ile meşhur olan kelerlerin ortak adıdır.19 

16. Bülbül (Feryâd-ı ‘andelîb). Edebiyatımızda daha çok sevdiği gülün hasretiyle sabaha kadar feryat eden bir 
aşık olarak tasvir edilir.20 

17. Câlînûs (Ŧıbb-ı Câlinûs) (ö. 200?). Tıp ile ilgili çok sayıda eseri olan ve İslâm tıbbı üzerinde önemli etkisi 
olan Yunan tabip ve filozofu.21 

18. Cem (Câm-ı Cem). İran’da hüküm süren Pîşdâdiyân sülalesinin dördüncü ve en büyük hükümdarıdır. İran 
mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Buna göre yedi köşeli bir kadeh (câm) yaptırmış ve çevresindekileri 
                                                           
11 İsmet Ersöz, “Ashâb-ı Kehf”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ashab-i-kehf. Erişim: 15.08.2022. 
12 “Yahut altı üstüne gelmiş (ıp ıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, “Allah, burayı ölümünden sonra 
nasıl diriltecek (acaba)?” demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: “Ne 
kadar (ölü) kaldın?” O, “Bir gün veya bir günden daha az kaldım” diye cevap verdi. Allah, şöyle dedi: “Hayır, yüz sene 
kaldın. Böyle iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni 
insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl 
et giydiriyoruz?” Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: “Şimdi, biliyorum ki; şüphesiz Allah’ın gücü 
her şeye hakkıyla yeter.” Kur’an-ı Kerim Meali, Haz. Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, 2011, s. 52. 

13 Mahmut H. Şakiroğlu, “Barut”. https://islamansiklopedisi.org.tr/barut. Erişim: 15.08.2022. 
14 Süleyman Uludağ, “Bâyezîd-i Bistâmî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/bayezid-i-bistami. Erişim: 15.08.2022. 
15 Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, İstanbul: Osedam Yay., 2017, C. 2, s. 122. 
16 Mehmet Saray-Mustafa İsmet Uzun, “Bedahşan”. https://islamansiklopedisi.org.tr/bedahsan. Erişim: 15.08.2022. 
17 Ahmet Özel, “Fakî-yi Teyrân”. https://islamansiklopedisi.org.tr/faki-yi-teyran. Erişim: 15.08.2022. 
18 Ömer Faruk Harman, “Buhtunnasr”. https://islamansiklopedisi.org.tr/buhtunnasr. Erişim: 15.08.2022. 
19 Https://en.wikipedia.org/wiki/Chameleon; https://tr.wikipedia.org/wiki/Bukalemun. Erişim: 15.08.2022. 
20 Cemal Kurnaz, “bülbül”. https://islamansiklopedisi.org.tr/bulbul. Erişim: 15.08.2022. 
21 İlhan Kutluer, “Câlînûs”. https://islamansiklopedisi.org.tr/calinus. Erişim: 15.08.2022. 
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yeteneklerine göre bu kadehten sunduğu şarapla ödüllendirmiştir. Câm-ı Cem, câm-ı Cemşîd, câm-ı 
cihânnümâ, câm-ı gîtî-nümâ gibi adlar da verilen bu kadeh ile Cem’in sadece içki sunduğu ifade 
edilmektedir.22 Bu kadehe olağan üstü özellikler de atfedilmiştir.23 

19. Cemşîd (Śanâyi‘-i Cemşîd). Cem ile Cemşîd aynı hükümdarın isimleridir. İran mitolojisine göre 
topraktan maden üretimi ve savaş aletleri onun döneminde yapılmaya başlanmış ve tıp ilmi de onun 
zamanında başlatılmıştır.24 

20. Cengiz (Fitne-i Cengîz) (ö. 1227). Moğol İmparatorluğu’nu kuran hükümdar (1206-1227). Döneminde 
büyük katliamlar yapılmış ve çok sayıda ülke işgal edilmiştir.25 

21. Çekirge (Żarar-ı cerâd). Çekirgeler sürü halinde dolaşıp kondukları alana çok kısa sürede büyük zarar 
vermeleriyle bilinirler.26 

22. Çin Porseleni (Kâse-i Faġfûr). Çömlek üretimi çok eski zamandan beri dünyanın farklı yerlerinde 
yapılmakla beraber çömlekçilikten porselen üretimine dönüşümün Çin’de oluştuğu görülmektedir.27 Seramik 
ve porselen ticareti tarih boyunca Çin’in en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturmuştur.28  

23. Dahhâk (Mâr-ı Đaĥĥâk). Eski İran mitolojisinde, insan vücutlu ejder veya ejder görünümlü insandır. 
Edebiyatımızda Nemrut ve Firavun benzeri bir zulüm sembolü olarak tasvir edilmiştir.29 

24. Dâvûd (Nevĥa-i Dâvûd). İsrailoğulları”na gönderilen ve kendisine Zebûr verilen peygamberdir. Dâvûd 
peygamber gür ve güzel bir sese sahip olduğu , Zebûr’u okurken sesinin dağlardan yankılandığı ve kurt, kuş 
bütün canlıların onu dinlediği kaydedilmektedir.30 

25. Ebâbil (Seng-i ebâbil). Fil Suresinde anlatılan ve Mekke’ye saldırmaya gelen Ebrehe’nin ordusuna karşı 
Allah’ın sürler halinde gönderdiği Ebâbil31 kuşlarının attığı mercimekle nohut arası büyüklükteki siccîl32 adı 
verilen taşlar. 

26. Ebû Cehil (Cehl-i Bû Cehl) (ö. 624). Mekke’nin ileri gelenlerinden olup büyük bilgi ve zenginlik sahibi 
idi. Hz. Peygamber’in getirdiği vahye en baştan karşı çıkması ve müslümanlara büyük zarar vermesi 
dolayısıyla Ebü’l-Hakem olan künyesi Hz. Peygamber tarafından Ebû Cehil şekline dönüştürülmüştür. Bedir 
savaşında öldürülmüştür.33  

27. Ebû İshâk (Mûsiķî-i Bû İsĥâķ) Ebû Muhammed İshâk b. İbrâhîm b. Mâhân (Meymûn) el-Mevsılî (767-
850). Ebû İshak Arap mûsıkisideki klasik Hicaz ekolünü savunmuş ve yok olmak üzere olan klasik mûsiki 
nazariye ve icrasını sistemleştirmiştir.34 

28. Edhem (Terk-i Edhem) Ebû İshâk İbrâhîm b. Edhem b. Mansûr (ö. 778?). İbrahim b. Edhem zengin ve 
itibarlı bir ailenin çocuğu iken genç yaşta onları terk edip zühd yoluna girmiştir. Belh hükümdarı veya 
hükümdarının oğlu olduğu rivayeti de vardır.35 

29. Eflâŧûn (‘Aķl-ı Eflâŧûn) (M.Ö. 427-347). İslâm felsefesi geleneğine önemli etkisi olan İlkçağ Yunan 
filozoflarındandır. Onun düşünce sisteminde akıl çok önemli bir yer tutmaktadır.36 

                                                           
22 Nurettin Albayrak, “Cem”. https://islamansiklopedisi.org.tr/cem--efsanevi-hukumdar. Erişim: 15.08.2022. 
23 Tahsin Yazıcı, “Câm-i Cem”. https://islamansiklopedisi.org.tr/cam-i-cem. Erişim: 15.08.2022. 
24 Nurettin Albayrak, “Cem”. https://islamansiklopedisi.org.tr/cem--efsanevi-hukumdar. Erişim: 15.08.2022. 
25 Mustafa Kafalı, “Cengiz Han”, https://islamansiklopedisi.org.tr/cengiz-han. Erişim: 15.08.2022. 
26 Https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ekirge. Erişim: 15.08.2022. 
27 Https://en.wikipedia.org/wiki/Porcelain. Erişim: 15.08.2022. 
28 Hee Soo (Cemil) Lee, “Çin III: Ülkede İslâmiyet”. https://islamansiklopedisi.org.tr/cin--ulke. Erişim: 15.08.2022. 
29 Kürşat Demirci-Mustafa İsmet Uzun, “Dahhâk”. https://islamansiklopedisi.org.tr/dahhak. 15.08.2022. 
30 Ömer Faruk Kahraman, “Dâvûd”. https://islamansiklopedisi.org.tr/davud. 15.08.2022. 
31 Mustafa Çağrıcı,“Fîl Sûresi”. https://islamansiklopedisi.org.tr/fil-suresi. 15.08.2022. 
32 Mehmet Yalar, “Siccîl”. https://islamansiklopedisi.org.tr/siccil. 15.08.2022. 
33 Mehmet Ali Kapar, “Ebû Cehil”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-cehil. 15.08.2022. 
34 Ahmet Hakkı Turabi, “İshak el-Mevsılî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ishak-el-mevsili. 15.08.2022. 
35 Reşat Öngören, “İbrahim b. Edhem”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibrahim-b-edhem. 15.08.2022. 
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30. Enverî (Ķaśîde-i Enverî) Evhadüddin Muhammed b. Muhammed b. Alî-yi Ebîverdî (ö. 1189?). İran 
edebiyatının en büyük kaside şairi kabul edilmektedir.37 

31. Eşek Arısı (Ħâśśa-i zenbûr). Eşek arısı, bal yapmayan ve dişleri ile ısırabilen bir arı türüdür. Türkiye'de 
“sarıca arı” olarak bilinir. Burada “ħâśśa” ile telmihte bulunulan özelliği iğnelerinin zehirli olması 
olmalıdır.38 

32. Eyyûb (Śabr-ı Eyyûb). Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen ve karşılaştığı musibetlere sabr eden peygamber.39 

33. Fellâh (Bî-ĥaķîķatî-i fellâĥ). Fellah kelimesi İslam dünyasının farklı yerlerinde farklı anlamlarda 
kullanılmaktadır. Mısır’da, eski Mısır halkının devamı ve çiftçi anlamlarında kullanılmaktadır.40 Türkiye’de 
Adana ve çevresinde yaşayan ve kendileri için bu isim kullanılan topluluğun kökenleri hakkında farklı 
görüşler bulunmaktadır. Metindeki ifade bu durumu anlatmak için kullanılmış olması muhtemeldir.41 

34. Fil (‘İdrâk-i fîl). Buradaki “idrâk” ifadesinin iki unsurdan birisi veya her ikisi için kullanılmış olmalıdır. 
Bunlardan birincisi Mekke’yi işgal etmeye gelen Ebrehe’nin ordusunda bulunan fillerin Mekke’ye belirli bir 
mesafeden sonra bütün zorlamalara rağmen ilerlemeye direnmeleri42; ikincisi fillerin çok zeki ve alet 
kullanabilen birkaç canlıdan birisi43 olması durumudur.  

35. Firavun (Ġarķ-ı Fir‘avn). Musa peygambere iman etmeyen Firavun ve beraberindekilerin Kızıldeniz’de 
boğulması (el-Bakara suresi 2/50) ve cesedinin gelecek nesillere ibret olması için saklanması Kur’an-ı 
Kerim’de (Yûnus suresi 10/92) anlatılmaktadır. Süveyş kanalı çalışmalarında Cebelein mevkiinde 
bozulmamış ve Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği gibi secde pozisyonunda bir ceset bulunmuştur. Londra’ya 
götürülen ceset British Museum’da sergilenmektedir. Karbon testlerinde cesedin en az 3000 yıllık olduğu 
tespit edilmiştir.44  

36. Firdevsî (Nažm-ı Firdevsî) (ö. 1020?). İran edebiyatının en önemli eserlerinden Şehnâme’nin şairi.45 

37. Haccâc (Žulm-ı Ĥaccâc) (ö. 714). “Zâlim” lakabıyla meşhur Emevi valisi.46 

38. Hamza (Mehâbet-i Ĥamza) (ö. 625). Hz. Peygamber’in Uhud savaşında şehid olan amcasıdır. Mekke’de 
heybeti ve aslan avlaması ile meşhurdu.47 

39. Hassân (Medĥ-i Ĥassân) Hassân b. Sâbit (ö. 680) . Hz. Peygamber’in şiirlerini beğendiği sahâbî.48 

40. Hâtem (Seħâvet-i Ħâtem) Hâtim et-Tâ’î (ö. 578?). Câhiliyye döneminde cömertliği ile meşhur şair.49 

41. Hebenneka (Ĥumķ-ı Hebennaķa). Araplar arasında ahmaklığı ile meşhur 9. yüzyılda yaşadığı ve adının 
Yezid oldğu kaydedilen ve karşılaştığı kişilere “beni gördünüz mü” şeklinde anlamsız sorular sorduğu 
kaydedilen kişi.50 

42. Hevâ-yı Tebrîz. İran’ın kuzeybatısında deniz seviyesinden 1350 m. yüksekliktedir. Sehend dağının (3710 
m.) kuzey eteklerindeki geniş bir düzlükte yer almaktadır.51  

                                                                                                                                                                                                 
36 Fahrettin Olguner, “Eflâtun”. https://islamansiklopedisi.org.tr/eflatun. 15.08.2022. 
37 Abdülkadir Karahan, “Enverî, Evhadüddin”. https://islamansiklopedisi.org.tr/enveri-evhaduddin. Erişim: 15.08.2022. 
38 Https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fek_ar%C4%B1s%C4%B1. Erişim: 15.08.2022. 
39 Ömer Faruk Kahraman, “Eyyûb”. https://islamansiklopedisi.org.tr/eyyub#1. Erişim: 15.08.2022. 
40 Https://en.wikipedia.org/wiki/Fellah. Erişim: 15.08.2022. 
41 Https://tr.wikipedia.org/wiki/Fellah. Erişim: 15.08.2022. 
42 Mustafa Çağrıcı,“Fîl Sûresi”. https://islamansiklopedisi.org.tr/fil-suresi. Erişim: 15.08.2022. 
43H://tr.wikipedia.org/wiki/Fil. Erişim: 15.08.2022. 
44 Ömer Faruk Harman, “Firavun”. https://islamansiklopedisi.org.tr/firavun#1. Erişim: 15.08.2022. 
45 Mehmet Kanar, “Firdevsî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/firdevsi. Erişim: 15.08.2022. 
46 İrfan Aycan, “Haccâc b. Yûsuf es-Sakafî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-b-yusuf-es-sekafi. Erişim: 
15.08.2022. 
47 Hüseyin Algül, “Hamza”. https://islamansiklopedisi.org.tr/hamza. Erişim: 15.08.2022. 
48 Hüseyin Elmalı, “Hassân b. Sabit”. https://islamansiklopedisi.org.tr/hassan-b-sabit. Erişim: 15.08.2022. 
49 Süleyman Tülücü, “Hâtim et-Tâî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/hatim-et-tai. Erişim: 15.08.2022. 
50 Https://tr.wikiquote.org/wiki/Hebenneka. Erişim: 15.08.2022. 
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43. Hızır (Taśavvuf-ı Ħıżr). Kehf suresinde adı verilmeden Mûsa peygamber ile kıssası anlatılan kişinin Hızır 
olduğuna inanılır. Burada Allah’ın kendisine husisi bir  ilim verdiği kişi (Kehf suresi 18/65) olarak ifade 
edilen bu kişiye mutasavvıflar arasında büyük önem verilir. Birçok mutasavvıfın ondan eğitim aldığı rivayet 
edilir. Ayrıca denizlerde zorda kalanların yardımına geldiğine de inanılır.52 

44. Hoten (Maĥbûb-ı Ħoten). Hoten’de sürüler halinde dolaşan âhûların göbeğinden düşen pıhtı miskin ham 
maddesidir. Bu ögede yer alan “maĥbûb” ifadesi ile bu bölgenin insanının güzelliği kadar gibi burada 
yaşayan âhûların güzelliğinin de anlatılmak istenildiği düşünülebilir.53 

45. Hümâ (Ŧayr-ı hümâ). Burada hümâ kuşunun gözün göremeyeceği kadar yüksekten uçtuğuna inanılmasına 
telmihte bulunulmaktadır.54 

46. Hüseyin (Mâtem-i Ĥüseyn) (10 Ocak 626-10 Ekim 680). Hz. Peygamber'in kızı Fâtıma’dan olan torunu, 
Hz. Ali’nin küçük oğlu. Burada onun Kerbelâ’da şehid edilmesine ve onun için İslam dünyasında o tarihten 
bugüne kadar dinmeyen üzüntüye telmihte bulunuluyor.55 

47. İbn Sînâ (Sîmyâ-i Bû ‘Alî) (ö. 1037). Bu ögede İbn Sînâ’nın toprağı altına çeviren bir büyücü, simyâcı 
olarak tanınması efsanesine telmihte bulunuyor.56 

48. İbrahim (Sofra-i Ĥalîl). İbrahim peygamber Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyette peygamber olarak 
kabul edilir. Burada onun büyük misafirperverliğine ve misafir olmadan sofraya oturmadığı rivayetine 
telmihte bulunulmaktadır.57 

49. İlyâs (Ĥayât-ı İlyâs). Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Ayet ve hadislerde yer almasa da 
onun hayatta olduğuna ve karalarda zorda kalanların yardımına geldiğine inanılır.58 

50. İmâd (Ta‘lîķ-ı ‘İmâd) İmâd-ı Hasenî (ö. 1615). Nestalik yazı tarzının güzelliğini zirveye ulaştıran Safevî 
hattatı.59 

51. İrem (Bâġ-ı İrem). İsyanları dolayısıyla helak edilen Âd kavminin yetiştirdiği güzelliği el-Fecr suresinde 
(86/6-14) övülen bağ, bahçe. 

52. Îsâ (Seyâĥat-ı ‘Îsâ). Îsâ peygamber tebliğ için birçok yerleşim yerine seyahat etmişti.60 Bu ögede buna 
telmite bulunuluyor. 

53. İsfendiyâr (Pençe-i İsfendiyâr). İran tarihinin kudret ve lutuf sembolü efsanevî kahramanı.61 

54. İskender (Seyr-i Skender) (ö. M.Ö. 323). M.Ö. 336'te hükümdar olmasından vefatına kadar geçen 13 yıl 
gibi kısa bir sürede Makedonya‘dan Hindistan‘a kadar geniş bir araziyi ele geçirmesi dünya tarihinin ender 
olaylarından birisi olarak kaydedilmiştir. Bu ögede onun bu seferlerine telmihte bulunuluyor.62 

55. İsmâ‘îl (Rıżâ-i İsmâ‘îl). Hz. İbrahim’in oğlu ve Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Bu 
ögede babası Hz. İbrahim’in onu Allah için kurban etmek istemesine rıza göstermesine telmihte bulunuyor.63 

                                                                                                                                                                                                 
51 Ali Sinan Bilgili, “Tebriz”. https://islamansiklopedisi.org.tr/tebriz. Erişim: 15.08.2022. 
52 Süleyman Uludağ, “Hızır”. https://islamansiklopedisi.org.tr/hizir#1. Erişim: 15.08.2022. 
53 Ahmet Taşağıl, “Hoten”. https://islamansiklopedisi.org.tr/hoten. Erişim: 15.08.2022. 
54 Cemal Kurnaz, “Hümâ”. https://islamansiklopedisi.org.tr/huma. Erişim: 15.08.2022. 
55 Ethem Ruhi Fığlalı-İlyas Üzüm, “Hüseyin”. https://islamansiklopedisi.org.tr/huseyin#1. Erişim: 15.08.2022. 
56 H. Bekir Karlığa, “İbn Sînâ”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-sina. Erişim: 15.08.2022. 
57 Ömer Faruk Harman-Mustafa İsmet Uzun, “İbrahim”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibrahim--peygamber. Erişim: 
15.08.2022. 
58 Ömer Faruk Harman, “İlyâs”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ilyas. Erişim: 15.08.2022. 
59 Ali Alparslan, “İmâd-ı Hasenî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/imad-i-haseni. Erişim: 15.08.2022. 
60 Ömer Faruk Harman, “Îsâ”. https://islamansiklopedisi.org.tr/isa#1. Erişim: 15.08.2022. 
61 Nurettin Albayrak, “İsfendiyâr”. https://islamansiklopedisi.org.tr/isfendiyar. Erişim: 15.08.2022. 
62 Mahmut Kaya, “İskender”. https://islamansiklopedisi.org.tr/iskender#1. Erişim: 15.08.2022. 
63 Ömer Faruk Harman, “İsmâil”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ismail--peygamber#1. Erişim: 15.08.2022. 
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56. Kadınlar (Mekr-i zenân). Kadınlar hakkındaki güvensizliğin Hz. Havvâ’nın, Hz. Âdem peygamber’in 
Cennetten çıkmasına sebep olmasından beslendiği ve Yahulik ve Hristiyanlıktaki kadınlarla ilgili olumsuz 
düşüncenin kurumsallaştığı görülmektedir.64 Bununla beraber kadınlar hakkındaki bu tarz olumsuz 
düşenceyle az çok bütün toplumlarda karşılaşılmaktadır. Kadının hilekar olarak nitelenmesi Türk 
edebiyatında sık karşılaşılan düşüncelerdendir.65 

57. Kârûn (Mâl-i Ķârûn). Zenginliği ile meşhur olup Musa ve Harun Peygamberlere itaat etmemesi 
dolayısıyla cezalandırılan kişi. Kendisinin helakine sebep olması dolayısıyla sahip olduğu büyük servet 
olumsuz bir zenginlik sembolü olmuştur.66 

58. Kerbelâ (Şühedâ-i Kerbelâ). 10 Ekim 680 tarihinde Hz. Hüseyin’in ve beraberinde bulunanların korkunç 
bir şekilde şehit edilmeleri İslam dünyasında günümüze kadar gelen büyük bir ıstırap kaynağı olmuştur. Bu 
büyük ıstırap bütün müslüman toplumların edebiyatlarında  çok yoğun bir şekilde işlenmiştir.67 

59. Kertenkele Hikâyesi (Ķıśśa-i seķanġûr). Bu ifadede Hz. İbrahim ateşe atıldığında kertenkelenin ateşe 
üflediği rivayetine telmihte bulunuluyor olmalıdır. Bu durum dolayısıyla Hz. Peygamber’in kertenkelenin 
öldürülmesini emr ettiği rivayeti tartışmalı bir konudur.68 

60. Kusayr Kasrı (Ķaśr-ı Ķuśayr) (Kusayru Amre). Güçlü yapısı ve süslemeleri ile erken dönem İslam 
mimarisinin en önde gelen örneklerindendir. Bu binanın isminin bu eserde yer alması onun adının ihtişam 
sembolü olarak uzun yıllar canlı kaldığını göstermektedir.69 

61. Kürtler (Ħuśûmet-i Ekrâd). Bu ögede bu toplumda zaman zaman karşılaşılan kan davalarına telmihte 
bulunuluyor olmalıdır. 

62. Leclâc (Şaŧranc-ı Leccâc-Leclâc) Ebu’l-Faraj Muḥammad ibn ‘Ubayd Allāh al-Lajlāj (ö. 970/71’den 
sonra). Metinde “Leccâc” şeklinde yer alması imla hatası olabileceği kadar bu ismin telaffuzunun zamanla 
değişmesinden de kaynaklanabilir. Horasan asıllı Ebu Bekr b. Yahya el-Suli’nin öğrencisidir ve şatranç 
oyununun gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Bu konuda Mensûbâtü’s-Santanc isimle eseri kaleme 
almıştır.70 

63. Lokmân (Ĥikmet-i Loķmân). Kur’ân-ı Kerim’de kendisine hikmet verildiği ifade edilmektedir (Lokmân 
suresi, 31/12-19). Peygamber olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Oğluna verdiği öğütleri meşhurdur.71 

64. Mellâh (Bî-mürüvvetî-i Mellâĥ). Fas’ta Yahudilerin yaşadığı mahallenin adıdır. 72 “Bî-mürüvvetî” 
kelimesi muhtemelen Yahudilerin müslümanlar arasında cimri olarak nitelenmesini dile getirmek için 
kullanılan bir ifadedir. 

65. Mevlânâ (‘Işķ-ı Mevlânâ). Buradaki “Mevlânâ” ifadesi, yaygın olarak Celâleddin Rûmî (ö. 1207-1277) 
için kullanılması dolayısıyla, bu ögedeki “‘Işķ” kelimesi onu niteliyor olmalıdır. Bu ifadenin Şems’in 
Konya’ya gelmesiyle kendisinde yoğun bir şekilde tasavvufa yönelişe telmihte bulunduğu  söylenilebilir.73  

66. Mîr Hüseyin (Mu‘ammâ-yı Mîr Ĥüseyn) (ö. 1488/89). Burada Mîr Hüseyin b. Muhammed Şîrâzî-i 
Nîsâbûrî’nin muammâ türünü en ileri seviyeye ulaştırmasına telmihte bulunulmaktadır.74 
                                                           
64 Ömer Faruk Harman, “Kadın”. https://islamansiklopedisi.org.tr/kadin. Erişim: 15.08.2022. 
65 Osman Ünlü-Meltem Deniz, “Türk Edebiyatında Hilekâr Kadın Tipi: Delle-i Muhtâle”, Akademik Araştırmalar 
Dergisi (ASOS), Yıl. 5, sayı. 41 (Mart 2017), s. 31-42. 
66 Ömer Faruk Harman, “Kârûn”. https://islamansiklopedisi.org.tr/karun#1. Erişim: 15.08.2022. 
67 Mustafa Öz-Rıza Kurtulmuş-Mustafa İsmet Uzun, “Kerbelâ”. https://islamansiklopedisi.org.tr/kerbela#1. Erişim: 
15.08.2022. 
68 Hüseyin Akyüz, "Kertenkelenin Öldürülmesi ile İlgili Hadislerin Tahlil ve Tenkidi", Dinbilimleri Akademik 
Araştırma Dergisi, C. 13, sayı. 1 (2013), s. 173-214. 
69 Engin Beksaç, “Kusayru Amre”. https://islamansiklopedisi.org.tr/kusayru-amre. Erişim: 15.08.2022. 
70 Https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_bin_Yahya_al-Suli. Erişim: 15.08.2022. 
71 Ömer Faruk Harman, “Loman”. https://islamansiklopedisi.org.tr/lokman. Erişim: 15.08.2022. 
72 Https://tr.frwiki.wiki/wiki/Histoire_des_Juifs_au_Maroc. Erişim: 15.08.2022. 
73 Reşat Öngören, “Melânâ Celâleddîn-i Rûmî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/mevlana-celaleddin-i-rumi. Erişim: 
15.08.2022. 
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67. Muhteşem (Mertebe-i Muĥteşem) (ö. 1558). Kendisine “İkinci Hâkânî” ünvanı da verilen Muhteşem-i 
Kâşânî, İran edebiyatının önemli isimlerindendir.75 

68. Mûsâ (Mükâleme-i Mûsâ). Bu ögede Allah’ın doğrudan Mûsâ peygambere hitap etmesine telmihte 
bulunuluyor.76  

60. Nemrûd (Nâr-ı Nemrûd). İbrahim peygaberi yakmak için Nemrut’ yaktırdığı ve Allah’ın emri ile gül 
bahçesine dönen ateş.77 

70. Nogay (Bî-raĥmî-i Noġây). Kafkasyada Altın Orda Hanlığı’nın dağılma sürecinde ortaya çıkan Türk 
topluluğunun adıdır. Burada bu topluluğun savaşçılığına telmihte bulunulmaktadır.78 

71. Nûh (‘Ömr-i Nûĥ). Büyük peygamberlerdendir. Ona iman etmeyenler tûfan ile cezalandırılmıştır. Tebliğ 
için kendisine uzun bir ömür verilmiştir.79 

72. Nûşirevân (‘Adl-i Nûşirevân) (ö. 579). Yönetimde arazi ve vergi reformu yapan ve yönetiminde adalete 
büyük önem veren Sâsânî hükümdarıdır.80 

73. Osmân (Ĥayâ’-i ‘Oŝmân) (ö. 656). Hz. Peygamber’in damadı, ilk müslümanlardan ve üçüncü İslam 
halîfesidir. Hz. Peygamber ondaki yüksek seviyedeki hayâyı takdir edip meleklerin de ondan haya ettiğini 
ifâde etmişlerdir.81 

74. Ömer (Şerî‘at-i Ömer) (ö. 646). İlk müslümanardan ve ikinci İslam halîfesidir. Kul hakkı ve adaletin 
yerini bulması konusundaki hassasiyeti ile tanınmıştır.82 

75. Özbek (İttifâk-ı Özbek). Cengiz Han’ın en büyük oğlu Cuci’nin idaresindeki göçer bozkır Türkler ve 
aralarındaki azınlık durumundaki Moğolların zamanla Türk diline geçmeleri ile oluşan ve Cuci’nin 
haleflerinden Özbek Han’ı liderleri olarak kabul eden toplum.83 Bu ögedeki “ittifâķ” kelimesinin iki farklı 
etnik yapının yeni bir toplum oluşturmasına telmih ediyor olmalıdır. 

76. Pinti Hamid (Ħısset-i84 Pinti Ĥamîd). Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşayan ve pintiliği ile meşhur 
olan zengin bir tüccardır. Pintiliği ile ilgili birçok fıkra bulunmaktadır.85 

77. Rüstem (Đarb-ı Rüstem). İran mitolojisinde İran’ın en güçlü kahramanı olarak tasvir edilir.86 

78. Rüzgar (Rîĥ-i ‘aķîm). Bu ifadede kendilerine gönderilen Hûd peygambere iman etmeyip Allam’a isyan 
etmeleri dolayasıyla Âd kavmini helak için gönderilen ve Kur’ân-ı Kerim’de 8 gün sürdüğü belirtilen 
(Fussılet suresi 41/16; el-Ahkâf suresi 46/24-25; el-Kamer suresi 54/19-21; el-Hâkka suresi 69/6) kavurucu 
kuvvetli fırtınaya telmih edilmektedir.87 

79. Sa‘dî (Hicv-i Sa‘dî) (ö. 1292). Burada tam ifade edilmese de kastedilen ismin, bu isimle bilinen en 
meşhur şahsiyet olan Sa‘dî-i Şîrâzî olduğu anlaşılmaktadır. Kendisi doğrudan hiciv tarzında yazdığı 

                                                                                                                                                                                                 
74 M. A. Yekta Saraç, “Muamma”. https://islamansiklopedisi.org.tr/muamma#2. Erişim: 15.08.2022. 
75 Rızâ Kurtuluş, “Muhteşem-i Kâşânî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/muhtesem-i-kasani. Erişim: 15.08.2022. 
76 Ömer Faruk Kahraman, “Mûsâ”. https://islamansiklopedisi.org.tr/musa--peygamber. Erişim: 15.08.2022. 
77 Cengiz Batuk, “Nemrud”. https://islamansiklopedisi.org.tr/nemrud. Erişim: 15.08.2022. 
78 Mehmet Alpargu, “Nogaylar”. https://islamansiklopedisi.org.tr/nogaylar. Erişim: 15.08.2022. 
79 Ömer Faruk Harman, “Nûh”. https://islamansiklopedisi.org.tr/nuh. Erişim: 15.08.2022. 
80 Ahmed Tafazzülî, “Enuşirvân”. https://islamansiklopedisi.org.tr/enusirvan#1. Erişim: 15.08.2022. 
81 İsmail Yiğit, “Osman”. https://islamansiklopedisi.org.tr/osman. Erişim: 15.08.2022. 
82 Mustafa Fayda, “Ömer”. https://islamansiklopedisi.org.tr/omer#1. Erişim: 15.08.2022. 
83 Mehmet Alpargu, “Özbekler”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ozbekler. Erişim: 15.08.2022. 
84 Metinde ĥ ile yazılıdır. 
85 İlyas Kayaokay, “Divan Edebiyatında Bir Fıkra Tipi: Pinti Hamid”, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences 
Journal, C. 19 (2018), s. 159-170. 
86 Nimet Yıldırım, “Rüstem-i Zâl”, https://islamansiklopedisi.org.tr/rustem-i-zal. Erişim: 15.08.2022. 
87 Celal Kırca, “Âd”. https://islamansiklopedisi.org.tr/ad. Erişim: 15.08.2022. 
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şiirlerden çok Bostan ve Gülistan isimli eserleri ile tanınmaktadır.88 Bu ögede Sa‘dî’nin bu eserlerde 
benimsediği yanlış davranışları eleştiren eğitici üslubu kastediliyor olmalıdır. 

80. Sâlih (Nâķa-i Śâlih). Bu ögede Sâlih peygamberin tebliğ için gönderildiği Semûd kavminin kendisinden 
mucize istemesi üzerine kayadan çıkarılan ve bu kavim mensupları tarafından öldürülen deveye89 telmihte 
bulunuluyor. 

81. Sâmirî (Siĥr-i Sâmirî). Burada Mûsâ peygamber Tûr dağına çıktığında İsrailoğullarını yaptığı altın 
buzağıya tapmaya davet eden Sâmirî’nin bu buağısının ses çıkarmasına telmihte bulunulmaktadır.90 

82. Semûd (Helâk-i Ŝemûd). Medine ile Şam arasındaki Vadilkura bölgesinde yaşamaktaydılar. Kendilerine 
tebliğ için gönderilen Sâlih peygambere iman etmemeleri sebebiyle helak edilmişlerdir.91 

83. Sind (Mecûs-ı Sind). Burada İran’ın Hz. Ömer döneminde fethinden sonra mecûsîlerin bu ülkeden 
Hindistan’ın Sind bölgesine göçüp dinlerini orada sürdürmelerine telmihte bulunuluyor.92 

84. Şeddâd (Binâ-i Şeddâd). Burada Yemen’de tanrılık iddiasında bulunan hükümdar Şeddâd’ın yeryüzünde 
cennet inşa etmek için yaptırdığı, o güne kadar görülmemiş ihtişamda olup "Gülistân-ı Bâğ-ı İrem” adı 
verilen ve güzelliği Kur’an-ı Kerim’de “direkleri olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem” (el-Fecr suresi 
89/6-14) şeklinde tasvir edilen binalara telmihte bulunuluyor. Kur’an-ı Kerim’de Şeddâd ve halkının 
isyanları sebebiyle yaptıkları bu binalarla beraber helak edildikleri ifade edilmektedir. 93 

85. Tatar (Ġâret-i Tâtâr). Bu ögede Cengiz Han’ın ordularının yaptığı yağma ve zulüme telmihte 
bulunuluyor.94  

86. Tâvûs (Levn-i ŧâvûs). Burada cennetten çıkarıldığına inanılan tavusun gösterişli yapısı ve renkleri ile 
dikkati çekmesine telmihte bulunuluyor.95 

87. Ûc (Ķâmet-i ‘Ûc). B 

Diğer hususiyetlerinin yanında boyunun da aşırı uzunluğu ifade edilen İsrâiliyat kaynaklı efsanevi kişi.96 

88. Veyse’l-Karanî (Maĥabbet-i Veyse’l-Ķaren) (ö. 657). Yemen’li Veyse’l-Karanî’nin Hz. Peygamber’i 
görmeden iman etmesine telmihte bulunuluyor.97 

89. Ya‘kûb (Ĥüzn-i Ya‘ķûb). Burada oğlu Yusuf’un üzüntüsü ile ağlamaktan gözleri kör olan Ya‘kûb 
peygamberin bu üzüntüsüne telmihte bulunuluyor.98 

90. Yahûdi (‘İnâd-ı Yehûd). Yahudilerin Hz. Muhammed’e, peygamber olarak gönderileceği Tevrat’ta 
belirtilmesine rağmen iman etmemekte99 ısrar etmelerine telmihte bulunuluyor. 

91. Yahyâ (Bükâ-i Yaĥyâ). Burada Yahya peygamberin yanaklarında iz bırakacak kadar çok ağladığı 
rivayetine telmihte bulunuyor.100 

                                                           
88 Mustafa Çiçekler, “Sa’dî-i Şîrâzî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/sadi-i-sirazi. Erişim: 15.08.2022.. 
89 Ahmet Güç, “Sâlih”.https://islamansiklopedisi.org.tr/salih--peygamber. Erişim: 15.08.2022. 
90 Mahmut Salihoğlu, “Sâmirî”. https://islamansiklopedisi.org.tr/samiri. Erişim: 15.08.2022. 
91 Celal Kırca, “Semûd”. https://islamansiklopedisi.org.tr/semud. Erişim: 15.08.2022. 
92 Şinasi Gündüz, “Mecûsîlik”. https://islamansiklopedisi.org.tr/mecusilik. Erişim: 15.08.2022. 
93 Yusuf Ataseven-Onur Aykaç, “İlahlık Davası Güden Zalim Bir Hükümdarın Hikâyesi: Haźâ Ĥikāyet-i Şeddād 
bin‘Âd”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 11, sayı 61 (2018), s. 5-11. 

94 Mustafa Kafalı, "Cengiz Han”. https://islamansiklopedisi.org.tr/cengiz-han. Erişim: 15.08.2022. 
95 Ömer Ceylan, “Tavus”. https://islamansiklopedisi.org.tr/tavus. Erişim: 15.08.2022. 
96 Nebi Bozkurt, “Ûc b. Unuk”. https://islamansiklopedisi.org.tr/uc-b-unuk. Erişim: 15.08.2022. 
97 Necdet Tosun, “Veysel Karani”. https://islamansiklopedisi.org.tr/veysel-karani. Erişim: 15.08.2022. 
98 Ömer Faruk Harman, “Ya‘kûb”. https://islamansiklopedisi.org.tr/yakub#1. Erişim: 15.08.2022. 
99 Mustafa Çağrıcı, “İnat”. https://islamansiklopedisi.org.tr/inat. Erişim: 15.08.2022. 
100 Https://www.yenidendogus.net/konular/allah-icin-aglamak-ve-goz-yasi-dokmek.51224/. Erişim: 15.08.2022. 
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92. Ye’cûc (Kûtehî-i Ye’cûc). Yecûc kavminin “kulaklarından birini döşek, diğerini yorgan yapacak kadar 
kısa boylu”101 oldukları rivayet edilmektedir. Burada onların bu hususiyetine telmihte bulunulmaktadır. 

93. Yezîd (Şatr-ı/Şerr-i şûr-ı Yezîd) (ö. 683). Bu ögede Emevi halifesi Yezid dönemindeki Kerbelâ’da Hz. 
Hüseyin ve beraberindekilerin öldürülmelerine telmihte bulunuluyor.102 

94. Yunan (Ĥukemâ-i Yûnân). Bu ögede İslam felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ve özellikle Abbasiler 
döneminde kurulan Beytülhikme’de eserleri Arapçaya tercüme edilen antik dönem Yunan filozoflarına 
telmihte bulunulmaktadır.103 

95. Yûnus (Ġurbet-i Yûnus). Bu ögede Yûnus peygamberin gönderildiği halkın iman etmemesi üzerine 
oradan uzaklaşmak için bindiği geminin fırtınaya tutulmasıyla gemidekiler tarafından denize atılması sonrası 
balığın kendisini yutması ile onun karnında iken geçirdiği zamana telmihte bulunulmaktadır.104 

96. Yûsuf (Ĥüsn-i Yûsuf). Mısırda köle olarak bulunduğu evin hanımı Zeliha’nın kendisine güzelliğe 
dolayısıyla aşık olması kıssası Yûsuf suresinde anlatılan peygamber.105 

97. Zü/ecerc (Zü/ecerc-i ĥabîs) Circis, St. George (ö. 23 Nisan 303?). Burada yer alan isim, İslamiyetten önce 
yaşayan müslümanlar tarafında salih bir insan ve hristiyanlar tarafından St. George olarak bilinir. Hz. Îsâ’ya 
iman etmesi yüzünden Romalılardan büyük işkenceler görmüş ve öldürülmüştür. İslami kaynaklarda Circis 
olarak geçen kişidir. Hakkında bilinenler çok azdır.106 Metindeki bu ismin bu şekilde yazılması, bu ismin 
telaffuzunun zamanla değişmesi veya yanlış yazılmaktan dolayı olmalıdır. 

98. Zekeriyyâ (Erre-i Źekeriyyâ). İsrailoğullarına gönderilen ve adı Kur’an-ı Kerîm’de geçen 
peygamberlerdendir. Öldürülmemek için bir ağacın koğuna sığınmışsa da yeri öğrenilmiş ve ağaçla birlikte 
testere ile kesilerek şehit edilmiştir.107 

99. Zü’l-fikâr (Seyf-i Źü’l-fiķâr). Bedir savaşı ganimetlerinden olan ve iki tarafı da keskin olması dolayısı ile 
kendisine bu isim verilen kılıçtır. Hz. Peygamber’in Uhud savaşında Hz. Ali’ye verdiği bu kılıca 
edebiyatımızda efsanevi özellikler atfedilmiştir.108 

BULGULAR 

Metinde yer alan ögeler ve taşıdıkları nitelikler burada önce toplu olarak bir tablo halinde alfabetik olarak 
verilecek daha sonra bu ögeler içeriklerine göre toplum hayatına yansıma boyutları dikkate alınarak farklı 
başlıklar altında gruplandırılarak metnin yapısı farklı yönleriyle ele alınmaya çalışılacaktır. Tabloda ögeler 
metindeki sırasına veya alfabetik sıralamaya göre değil niteliklerine göre sıralanacaklardır. Metindeki 
ögelerin burada verilenden farklı nitelemelerde ve başlıklarda ele alınması da mümkündür. Burada bildirinin 
sınırları dikkate alınarak, tabloda ögelerin nitelikleri verilmesi dolayısıyla, metindeki unsurların hepsi değil 
yoğunluk gösteren özelliklerdekiler gruplandırılmaya çalışılacaktır. 

Öge Nitelik Tablosu 

1.  Nûşirevân (‘Adl-i Nûşirevân) Adalet 

2.  Ömer (Şerî‘at-i Ömer) Adalet 

3.  Yahyâ (Bükâ-i Yaĥyâ) Ağlama 

                                                           
101 İlyas Çelebi, “Ye’cûc ve Me’cûc”. https://islamansiklopedisi.org.tr/yecuc-ve-mecuc. Erişim: 15.08.2022. 
102 Ünal Kılıç, “Yezîd I”. https://islamansiklopedisi.org.tr/yezid-i; Erişim: 15.08.2022. 
103 Mahmut Kaya, “Felsefe”. https://islamansiklopedisi.org.tr/felsefe. Erişim: 15.08.2022. 
104 Ömer Faruk Harman, “Yûnus”. https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus. Erişim: 15.08.2022. 
105 Ömer Faruk Harman, “Yûsuf”. https://islamansiklopedisi.org.tr/yusuf. Erişim: 15.08.2022. 
106 Günay Tümer, “Circîs”. https://islamansiklopedisi.org.tr/circis. Erişim: 15.08.2022. 
107 Mahmut Aydın, “Zekeriyyâ”. https://islamansiklopedisi.org.tr/zekeriyya. Erişim: 15.08.2022. 
108 Mustafa Öz-Meliha Yıldıran Sarıkaya, “Zülfikâr”. https://islamansiklopedisi.org.tr/zulfikar#1. Erişim: 15.08.2022. 
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4.  Hebenneka (Ĥumķ-ı Hebennaķa) Ahmaklık 

5.  Eflâŧûn (‘Aķl-ı Eflâŧûn) Akıl 

6.  Fil (‘İdrâk-i fîl) Anlayışlı olma 

7.  Âdem (Firķat-i Âdem) Ayrılık 

8.  İrem (Bâġ-ı İrem) Bağ 

9.  Yunan (Ĥukemâ-i Yûnân) Bilim 

10.  Firavun (Ġarķ-ı Fir‘avn) Boğulma 

11.  Ye’cûc (Kûtehî-i Ye’cûc) Boy kısa 

12.  Ûc (Ķâmet-i ‘Ûc) Boy uzun 

13.  Sâmirî (Siĥr-i Sâmirî) Büyü 

14.  Bersîsâ (Zühd-i Berśîśâ) Cehalet 

15.  Ebû Cehil (Cehl-i Bû Cehl) Cehalet 

16.  Mellâh (Bî-mürüvvetî-i Mellâĥ) Cimrilik 

17.  Pinti Hamid (Ħısset-i Pinti Ĥamîd) Cimrilik 

18.  Hâtem (Seħâvet-i Ħâtem) Cömertlik 

19.  İbrahim (Sofra-i Ĥalîl) Cömertlik 

20.  Özbek (İttifâk-ı Özbek) Dayanışma 

21.  Cem (Câm-ı Cem) Eğlence 

22.  Âd Kavmi (Ķuvvet-i ‘Âd) Güç 

23.  Barut (Zûr-ı bârûd) Güç 

24.  Hamza (Mehâbet-i Ĥamza) Güç 

25.  İsfendiyâr (Pençe-i İsfendiyâr) Güç 

26.  İskender (Seyr-i Skender) Güç 

27.  Şeddâd (Binâ-i Şeddâd) Güç 

28.  Tâvûs (Levn-i ŧâvûs) Güzellik 

29.  Yûsuf (Ĥüsn-i Yûsuf) Güzellik 
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30.  Zü’l-fikâr (Seyf-i Źü’l-fiķâr) Güzellik 

31.  Bukalemûn (Naķş-ı buķalemûn) 
Güzellik, 
süslenme 

32.  Kusayr Kasrı (Ķaśr-ı Ķuśayr) Güzellik-bina 

33.  Tebriz (Hevâ-yı Tebrîz) Güzellik-hava 

34.  Hoten (Maĥbûb-ı Ħoten) 
Güzellik-
insan-kadın 

35.  İmâd (Ta‘lîķ-ı ‘İmâd) Hat sanatı 

36.  Osmân (Ĥayâ’-i ‘Oŝmân) Hayâ 

37.  Lokmân (Ĥikmet-i Loķmân) Hikmet 

38.  Aristo (‘İlm-i Arisŧalis) İlim 

39.  Câlinûs (Ŧıbb-ı Câlinûs) İlim 

40.  İbn Sînâ (Sîmyâ-i Bû ‘Alî) İlim 

41.  Yahûdi (‘İnâd-ı Yehûd) İnatçılık 

42.  Leclâc (Şaŧranc-ı Leccâc-Leclâc) Kabiliyet 

43.  Kadınlar (Mekr-i zenân) 
Kadınların 
oyunu, hilesi 

44.  Alî (Şecâ‘at-i Ĥaydar) Kahramanlık 

45.  Antere (Ceng-i ‘Anter) Kahramanlık 

46.  Rüstem (Đarb-ı Rüstem) Kahramanlık 

47.  Kürtler (Ħuśûmet-i Ekrâd) Kin 

48.  Mûsâ (Mükâleme-i Mûsâ) Konuşma 

49.  Semûd (Helâk-i Ŝemûd) Kötü son 

50.  Kertenkele Hikâyesi (Ķıśśa-i seķanġûr) 
Kötülüğe 
yardım etme 

51.  Buhtu’n-nasr (Fesâd-ı Buhtu’n-naśr) Kötülük 

52.  Bedâhşan (La‘l-i Bedaħşân) La‘l 

53.  Hüseyin (Mâtem-i Ĥüseyn) Matem 
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54.  Sind (Mecûs-ı Sind) Mecûsî 

55.  Ebû İshâk (Mûsiķî-i Bû İsĥâķ) Mûsıki 

56.  Fellâh (Bî-ĥaķîķatî-i fellâĥ) Nesep 

57.  Sâlih (Nâķa-i Śâlih) Peygamberlik 

58.  Çin Porseleni (Kâse-i Faġfûr) Porselen 

59.  İsmâ‘îl (Rıżâ-i İsmâ‘îl) Rıza 

60.  Baykuş (Nafaķa-i bûm) Rızk 

61.  Rüzgar (Rîĥ-i ‘aķîm) Rüzgar 

62.  Eyyûb (Śabr-ı Eyyûb) Sabır 

63.  Afyon (Menâfi‘-i tiryâķ) Sağlık 

64.  Cemşîd (Śanâyi‘-i Cemşîd) Sanayi 

65.  Dâvûd (Nevĥa-i Dâvûd) Ses 

66.  Mevlânâ (‘Işķ-ı Mevlânâ) Sevgi 

67.  Veyse’l-Karânî (Maĥabbet-i Veyse’l-Ķaren) Sevgi 

68.  Îsâ (Seyâĥat-ı ‘Îsâ) Seyahat 

69.  Kerbelâ şehitleri (Şühedâ-i Kerbelâ) Şehidlik 

70.  Enverî (Ķaśîde-i Enverî) Şiir 

71.  Firdevsî (Nažm-ı Firdevsî) Şiir 

72.  Hassân (Medĥ-i Ĥassân) Şiir 

73.  Mîr Hüseyin (Mu‘ammâ-yı Mîr Ĥüseyn) Şiir 

74.  Muhteşem (Mertebe-i Muĥteşem) Şiir 

75.  Sa‘dî (Hicv-i Sa‘dî) Şiir 

76.  Azîz (Mevt-i ‘Azîz) Takva 

77.  Bâyezîd (Mücâhede-i Bâyezîd) Takva 

78.  Edhem (Terk-i Edhem) Takva 

79.  Hızır (Taśavvuf-ı Ħıżr) Takva 
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80.  Zü/ecerc (Zü/ecerc-i ĥabîs) Takva 

81.  Ebâbil (Seng-i ebâbil) Taş 

82.  Hümâ (Ŧayr-ı hümâ) Uçma yüksek 

83.  Ashâb-ı Kehf (Ħwâb-ı Kehf) Uyku 

84.  Nûh (‘Ömr-i Nûĥ) Uzun ömür 

85.  İlyâs (Ĥayât-ı İlyâs) 
Uzun-farklı 
hayat yaşama 

86.  Bülbül (Feryâd-ı ‘andelîb) Üzüntü 

87.  Ya‘kûb (Ĥüzn-i Ya‘ķûb) Üzüntü 

88.  Yûnus (Ġurbet-i Yûnus) Üzüntü 

89.  Zekeriyyâ (Erre-i Źekeriyyâ) Üzüntü 

90.  Dahhâk (Mâr-ı Đaĥĥâk) Yılan 

91.  Çekirge (Żarar-ı cerâd) Zarar verme 

92.  Eşek Arısı (Ħâśśa-i zenbûr) 
Zarar verme, 
zehirli iğne 

93.  Kârûn (Mâl-i Ķârûn) Zenginlik 

94.  Cengiz (Fitne-i Cengîz) Zulm 

95.  Haccâc (Žulm-ı Ĥaccâc) Zulm 

96.  Nemrûd (Nâr-ı Nemrûd) Zulm 

97.  Nogay (Bî-raĥmî-i Noġây) Zulm 

98.  Tatar (Ġâret-i Tâtâr) Zulm 

99.  Yezîd (Şatr-ı/Şerr-i şûr-ı Yezîd) Zulm 

Öge-Nitelik Grupları 

Dini ve Ahlaki İçerikli Ögeler (44 öge/isim) 

Âd Kavmi (Ķuvvet-i ‘Âd), Âdem (Firķat-i Âdem), Alî (Şecâ‘at-i Ĥaydar), Ashâb-ı Kehf (Ħwâb-ı Kehf), 
Azîz (Mevt-i ‘Azîz), Bâyezîd (Mücâhede-i Bâyezîd), Bersîsâ (Zühd-i Berśîśâ), Buhtu’n-nasr (Fesâd-ı 
Buhtu’n-naśr), Dâvûd (Nevĥa-i Dâvûd), Ebâbil (Seng-i ebâbil), Ebû Cehil (Cehl-i Bû Cehl), Edhem (Terk-i 
Edhem), Eyyûb (Śabr-ı Eyyûb), Firavun (Ġarķ-ı Fir‘avn), Haccâc (Žulm-ı Ĥaccâc), Hızır (Taśavvuf-ı Ħıżr), 
Hüseyin (Mâtem-i Ĥüseyn), İbrahim (Sofra-i Ĥalîl), İlyâs (Ĥayât-ı İlyâs), Îsâ (Seyâĥat-ı ‘Îsâ), İsmâ‘îl (Rıżâ-i 
İsmâ‘îl), Kerbelâ şehitleri (Şühedâ-i Kerbelâ), Lokmân (Ĥikmet-i Loķmân), Mûsâ (Mükâleme-i Mûsâ), 
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Nemrûd (Nâr-ı Nemrûd), Nogay (Bî-raĥmî-i Noġây), Nûh (‘Ömr-i Nûĥ), Nûşirevân (‘Adl-i Nûşirevân), 
Osmân (Ĥayâ’-i ‘Oŝmân), Ömer (Şerî‘at-i Ömer), Pinti Hamid (Ħısset-i Pinti Ĥamîd), Sâlih (Nâķa-i Śâlih), 
Sâmirî (Siĥr-i Sâmirî), Sind (Mecûs-ı Sind), Şeddâd (Binâ-i Şeddâd), Veyse’l-Karânî (Maĥabbet-i Veyse’l-
Ķaren), Ya‘kûb (Ĥüzn-i Ya‘ķûb), Yahyâ (Bükâ-i Yaĥyâ), Ye’cûc (Kûtehî-i Ye’cûc), Yezîd Şatr-ı/Şerr-i şûr-ı 
Yezîd, Yûnus (Ġurbet-i Yûnus), Yûsuf (Ĥüsn-i Yûsuf), Zü/ecerc (Zü/ecerc-i ĥabîs), Zekeriyyâ (Erre-i 
Źekeriyyâ). 

Edebî Şahsiyet isimleri İçeren Ögeler (6 isim) 

Enverî (Ķaśîde-i Enverî), Firdevsî (Nažm-ı Firdevsî), Hassân (Medĥ-i Ĥassân), Mîr Hüseyin (Mu‘ammâ-yı 
Mîr Ĥüseyn), Muhteşem (Mertebe-i Muĥteşem), Sa‘dî (Hicv-i Sa‘dî). 

Güzellik Nitelikli Ögeler (12 öge/isim) 

İrem (Bâġ-ı İrem), Hoten (Maĥbûb-ı Ħoten), Tebrîz (Hevâ-yı Tebrîz), Bedâhşan (La‘l-i Bedaħşân), Çin 
Porseleni (Kâse-i Faġfûr), Bukalemûn (Naķş-ı buķalemûn), Tâvûs ()-i ŧâvûs, Hümâ (Ŧayr-ı hümâ), Yûsuf 
(Ĥüsn-i Yûsuf), Zü’l-fikâr (Seyf-i Źü’l-fiķâr), İmâd (Ta‘lîķ-ı ‘İmâd), Kusayr Kasrı (Ķaśr-ı Ķuśayr). 

Hayvan İsimleri İçeren Ögeler (7 isim) 

Sâlih (Nâķa-i Śâlih), Fil (‘İdrâk-i fîl), Eşek Arısı (Ħâśśâ-i zenbûr), Kertenkele Hikâyesi (Ķıśśa-i seķanġûr), 
Bukalemûn (Naķş-ı buķalemûn), Dahhâk (Mâr-ı Đaĥĥâk), Çekirge (Żarar-ı cerâd). 

Kur’an-ı Kerim'de Yer Alan Ögeler (24 öge/isim) 

Âd Kavmi (Ķuvvet-i ‘Âd), Âdem (Firķat-i Âdem), Ashâb-ı Kehf (Ħwâb-ı Kehf), Azîz (Mevt-i ‘Azîz), 
Bersîsâ (Zühd-i Berśîśâ), Dâvûd (Nevĥa-i Dâvûd), Ebâbil (Seng-i ebâbil), Eyyûb (Śabr-ı Eyyûb), Fil (‘İdrâk-
i fîl), Firavun (Ġarķ-ı Fir‘avn), Helâk-i Ŝemûd, İbrahim (Sofra-i Ĥalîl), Îsâ (Seyâĥat-ı ‘Îsâ), İsmâ‘îl (Rıżâ-i 
İsmâ‘îl), Mûsâ (Mükâleme-i Mûsâ), Nûh (‘Ömr-i Nûĥ), Sâlih (Nâķa-i Śâlih), Ya‘kûb (Ĥüzn-i Ya‘ķûb), 
Yahyâ (Bükâ-i Yaĥyâ), Ye’cûc (Kûtehî-i Ye’cûc), Yûnus (Ġurbet-i Yûnus), Yûsuf (Ĥüsn-i Yûsuf), Zecerc 
(Zecerc-i ĥabîs), Zekeriyyâ (Erre-i Źekeriyyâ). 

Kuş İsimleri İçeren Ögeler (5 isim) 

Ebâbil (Seng-i ebâbil), Tâvûs (Levn-i ŧâvûs), Baykuş (Nafaķa-i bûm), Hümâ (Ŧayr-ı hümâ), Bülbül (Feryâd-ı 
‘andelîb). 

Nesne İsimleri İçeren Ögeler (6 isim) 

Afyon (Menâfi‘-i tiryâķ), Bedâhşan (La‘l-i Bedaħşân), Çin Porseleni (Kâse-i Faġfûr), Zü’l-fikâr (Seyf-i Źü’l-
fiķâr), Cem (Câm-ı Cem), Barut (Zûr-ı bârûd). 

Olumlu/Özendirici İçerikli Ögeler (26 öge/isim) 

Afyon (Menâfi‘-i tiryâķ), Alî (Şecâ‘at-i Ĥaydar), Antere (Ceng-i ‘Anter), Aristo (‘İlm-i Arisŧalis), Bâyezîd 
(Mücâhede-i Bâyezîd), Câlinûs (Ŧıbb-ı Câlinûs), Cemşîd (Śanâyi‘-i Cemşîd), Edhem (Terk-i Edhem), 
Eflâŧûn (‘Aķl-ı Eflâŧûn), Eyyûb (Śabr-ı Eyyûb), Fil (‘İdrâk-i fîl), Hamza (Mehâbet-i Ĥamza), Hâtem 
(Seħâvet-i Ħâtem), Hızır (Taśavvuf-ı Ħıżr), Hümâ (Ŧayr-ı hümâ), İbrahim (Sofra-i Ĥalîl), İsfendiyâr (Pençe-i 
İsfendiyâr), Leclâc (Şaŧranc-ı Leccâc-Leclâc), Lokmân (Ĥikmet-i Loķmân), Nûşirevân (‘Adl-i Nûşirevân), 
Osmân (Ĥayâ’-i ‘Oŝmân), Ömer (Şerî‘at-i Ömer), Özbek (İttifâk-ı Özbek), Rüstem (Đarb-ı Rüstem), 
Veyse’l-Karânî (Maĥabbet-i Veyse’l-Ķaren), Yunan (Ĥukemâ-i Yûnân). 

Olumsuz/Üzücü İçerikli Ögeler (28 öge/isim) 

Âd Kavmi (Ķuvvet-i ‘Âd), Âdem (Firķat-i Âdem), Bersîsâ (Zühd-i Berśîśâ), Buhtu’n-nasr (Fesâd-ı Buhtu’n-
naśr), Bülbül (Feryâd-ı ‘andelîb), Cengiz (Fitne-i Cengîz), Çekirge (Żarar-ı cerâd), Ebû Cehil (Cehl-i Bû 
Cehl), Eşek Arısı (Ħâśśâ-i zenbûr), Eyyûb (Śabr-ı Eyyûb), Haccâc (Žulm-ı Ĥaccâc), Hebenneka (Ĥumķ-ı 
Hebennaķa), Hüseyin (Mâtem-i Ĥüseyn), İsmâ‘îl (Rıżâ-i İsmâ‘îl), Kârûn (Mâl-i Ķârûn), Kertenkele Hikâyesi 
(Ķıśśa-i seķanġûr), Kürtler (Ħuśûmet-i Ekrâd), Nemrûd (Nâr-ı Nemrûd), Nogay (Bî-raĥmî-i Noġây), Pinti 
Hamid (Ħısset-i Pinti Ĥamîd), Rüzgar (Rîĥ-i ‘aķîm), Sâlih (Nâķa-i Śâlih), Sâmirî (Siĥr-i Sâmirî), Tatar 
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(Ġâret-i Tâtâr), Yezîd Şatr-ı/Şerr-i şûr-ı Yezîd, Yûnus (Ġurbet-i Yûnus), Zekeriyyâ (Erre-i Źekeriyyâ), 
Zü/ecerc (Zü/ecerc-i ĥabîs). 

Peygamber İsimleri İçeren Ögeler (14 isim) 

Âdem (Firķat-i Âdem), Dâvûd (Nevĥa-i Dâvûd), Eyyûb (Śabr-ı Eyyûb), İbrahim (Sofra-i Ĥalîl), Îsâ 
(Seyâĥat-ı ‘Îsâ), İsmâ‘îl (Rıżâ-i İsmâ‘îl), Mûsâ (Mükâleme-i Mûsâ), Nûh (‘Ömr-i Nûĥ), Sâlih (Nâķa-i Śâlih), 
Ya‘kûb (Ĥüzn-i Ya‘ķûb), Yahyâ (Bükâ-i Yaĥyâ), Yûnus (Ġurbet-i Yûnus), Yûsuf (Ĥüsn-i Yûsuf), Zekeriyyâ 
(Erre-i Źekeriyyâ). 

Şahıs İsimleri İçeren Ögeler (66 isim) 

Âdem (Firķat-i Âdem), Azîz (Mevt-i ‘Azîz), Bersîsâ (Zühd-i Berśîśâ), Dâvûd (Nevĥa-i Dâvûd), Eyyûb 
(Śabr-ı Eyyûb), Firavun (Ġarķ-ı Fir‘avn), İbrahim (Sofra-i Ĥalîl), Îsâ (Seyâĥat-ı ‘Îsâ), İsmâ‘îl (Rıżâ-i 
İsmâ‘îl), Mûsâ (Mükâleme-i Mûsâ), Nûh (‘Ömr-i Nûĥ), Sâlih (Nâķa-i Śâlih), Ya‘kûb (Ĥüzn-i Ya‘ķûb), 
Yahyâ (Bükâ-i Yaĥyâ), Yûnus (Ġurbet-i Yûnus), Yûsuf (Ĥüsn-i Yûsuf), Zü/ecerc (Zü/ecerc-i ĥabîs), 
Zekeriyyâ (Erre-i Źekeriyyâ), Alî (Şecâ‘at-i Ĥaydar), Antere (Ceng-i ‘Anter), Aristo (‘İlm-i Arisŧalis), 
Bâyezîd (Mücâhede-i Bâyezîd), Buhtu’n-nasr (Fesâd-ı Buhtu’n-naśr), Câlinûs (Ŧıbb-ı Câlinûs), Cem (Câm-ı 
Cem), Cemşîd (Śanâyi‘-i Cemşîd), Cengiz (Fitne-i Cengîz), Dahhâk (Mâr-ı Đaĥĥâk), Ebû Cehil (Cehl-i Bû 
Cehl), Ebû İshâk (Mûsiķî-i Bû İsĥâķ), Edhem (Terk-i Edhem), Eflâŧûn (‘Aķl-ı Eflâŧûn), Enverî (Ķaśîde-i 
Enverî), Firdevsî (Nažm-ı Firdevsî), Haccâc (Žulm-ı Ĥaccâc), Hamza (Mehâbet-i Ĥamza), Hassân (Medĥ-i 
Ĥassân), Hâtem (Seħâvet-i Ħâtem), Hebenneka (Ĥumķ-ı Hebennaķa), Hızır (Taśavvuf-ı Ħıżr), Hüseyin 
(Mâtem-i Ĥüseyn), İbn Sînâ (Sîmyâ-i Bû ‘Alî), İlyâs (Ĥayât-ı İlyâs), İmâd (Ta‘lîķ-ı ‘İmâd), İsfendiyâr 
(Pençe-i İsfendiyâr), İskender (Seyr-i Skender), Kârûn (Mâl-i Ķârûn), Leclâc (Şaŧranc-ı Leccâc-Leclâc), 
Lokmân (Ĥikmet-i Loķmân), Mevlânâ (‘Işķ-ı Mevlânâ), Muhteşem (Mertebe-i Muĥteşem), Nemrûd (Nâr-ı 
Nemrûd), Nûşirevân (‘Adl-i Nûşirevân), Osmân (Ĥayâ’-i ‘Oŝmân), Ömer (Şerî‘at-i Ömer), Pinti Hamid 
(Ħısset-i Pinti Ĥamîd), Rüstem (Đarb-ı Rüstem), Sa‘dî (Hicv-i Sa‘dî), Sâmirî (Siĥr-i Sâmirî), Sind (Mecûs-ı 
Sind), Şeddâd (Binâ-i Şeddâd), Ûc (Ķâmet-i ‘Ûc), Veyse’l-Karânî (Maĥabbet-i Veyse’l-Ķaren), Yahûdi 
(‘İnâd-ı Yehûd), Yezîd Şatr-ı/Şerr-i şûr-ı Yezîd, Zü’l-fikâr (Seyf-i Źü’l-fiķâr). 

Toplum ve Toplumsal Sınıf İsmi İçeren Ögeler (16 isim) 

Âd Kavmi (Ķuvvet-i ‘Âd), Nogay (Bî-raĥmî-i Noġây), Ashâb-ı Kehf (Ħwâb-ı Kehf), Sind (Mecûs-ı Sind), 
Yahûdi (‘İnâd-ı Yehûd), Helâk-i Ŝemûd, Ye’cûc (Kûtehî-i Ye’cûc), Çin Porseleni (Kâse-i Faġfûr), Fellâh 
(Bî-ĥaķîķatî-i fellâĥ), Kadınlar (Mekr-i zenân), Kerbelâ şehitleri (Şühedâ-i Kerbelâ), Kürtler (Ħuśûmet-i 
Ekrâd), Mellâh (Bî-mürüvvetî-i Mellâĥ), Özbek (İttifâk-ı Özbek), Tatar (Ġâret-i Tâtâr), Yunan (Ĥukemâ-i 
Yûnân). 

Yer İsmi İçeren Ögeler (5 isim) 

İrem (Bâġ-ı İrem), Hoten (Maĥbûb-ı Ħoten), Tebrîz (Hevâ-yı Tebrîz), Bedâhşan (La‘l-i Bedaħşân), Çin 
Porseleni (Kâse-i Faġfûr), 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Metinde çok çeşitli konuda hayret verici, şaşkınlığa düşürücü, toplum ve insan üzerinde iz bırakan bilimden 
siyasi tarihe kadar çok farklı alanlarda ait oldukları alanın en yüksek ve en iyi örneği olarak kabul edilen ve 
bu alanlarda sembol haline gelen 99 öge yer almaktadır. Bu ögelerin bir araya getirilmesi insan tarihi ve 
kültürünün sembollerle özetlenmesi olarak da görülebilir. Nitelik Tablosu bu ögelerden 53 tanesinin 
niteliklerinin, (adalet, ilim ve sevgi gibi) birden fazla ögede sembolleştiğini göstermektedir  

Bu ögelerin içersinde 44 tanesinin dini ve ahlaki boyutlu olduğu görülmektedir. Buradaki ögelerin doğrudan 
ve dolaylı olarak eğitici ve öğretici telkinler içerdiği dikkate alındığında bu durum insan ve toplum hayatında 
dini ve ahlaki konuların ne kadar önemli yer tuttuğunu ve yön verici olduğunu göstermektedir. Kur’ân-ı 
Kerim’de yer alan 24 konu ve 14 peygamber isminin de bu ögeler arasında olması da bu durumu ifade eden 
göstergelerdir.  

Almaz
Typewritten text
1133



11
TH

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES   
 

Full Text Book | August 19-20, 2022-Ataturk University, Erzurum, Turkey  

 

Metinde en büyük grubu şahıs isimleri oluşturmaktadır. Eserde 66 şahıs ismi bulunmaktadır. Bu durum, 
toplum hayatına yön vermede bireysel özelliklerin ne kadar belirleyici olduğu kadar, tarih ve kültürün de 
insan eliyle yapıldığının bir nevi göstergesi durumundadır. Metnin şahıs ağırlıklı olması aynı zamanda insana 
örnek teşkil etmesi beklenen davranışların, (Şecâ‘at-i Ĥaydar, Ceng-i ‘Anter, ‘İlm-i Arisŧalis gibi) bu 
ögelerdeki özelliklerle sembolleşen isimler üzerinden aktarıldığını göstermektedir. Böylece bu niteliklerin 
anlatımında bir nevi somutlaştırma metoduna baş vurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durum eğitim ve öğretimde 
sembolleri kullanmanın ve soyut ögelerin somutlaştırılarak anlatılmasının ne kadar önemli ve bu üslubun ne 
kadar etkili olduğunu yansıtmaktadır. 

Bu ögeler arasında insanlara ait 26 olumlu ve 28 olumsuz durum ve davranışı gösteren toplam 54 unsur 
bulunmaktadır. Metindeki toplam 99 ögenin 54'ünün davranış nitelikli olması insan benliğinde en kuvvetli 
şekilde yer alan ögelerin somut davranışlar olduğunu göstermektedir. Bu durum Türkçedeki “bir iyilik 
unutulmaz bir de kötülük” sözünde deyimleşmiş olarak ifade edilmektedir. Bu rakamlar insanın 
davranışlarına ne kadar çok dikkat etmesi gerektiğini de göstermektedir. 

Metinde toplum, ve toplumsal sınıf ismi içeren 16 öge bulunmaktadır. Bunlardan 5’i hariç, (Ashâb-ı Kehf 
(Ħwâb-ı Kehf), Çin (Kâse-i Faġfûr), Kerbelâ (Şühedâ-i Kerbelâ), Özbek dayanışması (İttifâk-ı Özbek), 
Yunan (Ĥukemâ-i Yûnân) diğerleri olumsuz boyutludur. Bunlar arasında kadınların “mekr” sıfatıyla böyle 
bir metinde yer alması bu durumun insanlık tarihinde bıraktığı izi göstermesi açısından ilgi çekicidir. Bu 
örnek, insanların olumsuz bir davranışı toplumun geneline mal etmeye çok meyilli olmasının bir göstergesi 
olarak da kabul edilebilir.  

Güzel nitelik taşıyan ve beğeni ifade eden insan, nesne, yer ve sanatla ilgili 12 isim ve öge yer almaktadır. 
“Hava” da somut kabul edilirse bunların tamamı somut unsurlardan oluşmaktadır. Bu durum insanın ne 
kadar büyük oranda göz odaklı düşündüğünün göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Metinde 6 edebi şahsiyetin ismi geçmektedir. Bunlardan Hz. Pgeygamber için kasideler söyleyen Hassân 
hariç diğerleri Farsça yazan şairlerdir. Bu durum Türk şairlerinin Arap edebiyatından çok Fars edebiyatı ile 
hemhal olduklarını yansıtmaktadır. 

Yukarıda anlatılanlar kültür tarihimizin bir nevi sembolik özeti durumundaki bu metnin çok boyutlu olarak 
değerlendirilme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Çoğunluğu ibret verici olan bu ögelerin eğitim 
ve öğretimde kullanılması, bu faaliyetlerin etkisini artıracaktır. Ne yazıkki metnin tamamı bugün için 
bilinmemektedir. Metnin tamamının tespit edilmesi araştırmacılara bu konuda daha sağlıklı inceleme yapma 
imkanı verecektir. 
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