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4. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 
29 KASIM - 1 ARALIK 2019 

ŞANLIURFA 
 

KONGRE YERİ: Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Fen Edebiyat  

Fakültesi Kongre Merkezi 

Adres: Gülveren Mahallesi, 63290 Şanlıurfa Merkez/Haliliye/Şanlıurfa, Türkiye 

Tel: (0326) 231 31 31 

 
 

PROGRAM AKIŞI 
 

ULAŞIM-1 Şehir merkezinden Harran Üniversitesi Yenişehir Kampüsü 

önünden Osmanbey Kampüsüne ücretsiz servis  

Saat 08:30’da kalkmış olacaktır 

ULAŞIM-2 Osmanbey kampüsüne ulaşım için Urfa Büyükşehir 

Belediyesine ait, Aktarma Merkezi 2 (T2)' den hareket 

eden 90 nolu araçlar ile ulaşım sağlayabilirsiniz 

90 No, kendi imkanınızla ulaşım 

ULAŞIM DÖNÜŞ OSMANBEY KAMPÜSÜ KONFERANS MERKEZİ 

ÖNÜNDEN hareket  

Saat 19:00 

AÇILIŞ - Cuma REKTÖR ve DAVETLİ KONUŞMACI  Saat 09:00-10:00 

OTURUMLAR - Cuma OTURUM BAŞKANLARI yönetir Saat 10:00-19:00 

OTURUMLAR -

Cumartesi 

OTURUM BAŞKANLARI yönetir Saat 09:00-18:00 

ÖĞLE YEMEKLERİ OSMANBEY FAKÜLTESİ YEMEKHANESİ Saat 12:00-13:00 Cuma 

Saat 12:00-14:00 Cumartesi 

KÜLTÜREL GEZİ Göbeklitepe, Harran gezileri (kayıt masasından detaylı 

bilgi) 

29 Kasım ve 1 Aralık’da yapılır 

KAPANIŞ GALA 

YEMEĞİ 

SIRA GECESİ (kayıt masasından detaylı bilgi) 1 Aralık 2019 

KONGRE PROGRAMI 
 

Katılımcı Ülkeler:  
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, İrak, Kırgızistan, İran, Hollanda 

 
 Kayıt masası kongre süresince 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecektir  

 Kaydınızı oturum saatinizden en geç yarım saat öncesine kadar yaptırabilirsiniz 

 Sunum sıralaması, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda oturum başkanları tam 

yetkilidir 

 Katılım belgeleri oturum sonunda oturum başkanı tarafından verilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 Programda herhangi bir eksiklik/yazım hatası olduğunu düşünüyorsanız lütfen en geç 21 Kasım  

2019  tarihine (saat 17:00) kadar e-mail ile bilgilendirme yapınız 

 Katılım belgelerindeki yazar isimleri ve bildiri isimleri programdaki gibi basılacaktır  

 

 

 

 

 



4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi 

29 Kasım – 1 Aralık 2019 

Şanlıurfa, TÜRKİYE 

 

29.11.2019 

CUMA- SAAT 09:00-10:00 -AÇILIŞ 

CUMA / 10:00-12:00 

 

SALON SB1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU 

Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU KÜRESELLEŞME  VE YENİ YOKSULLUKLA MÜCADELE 

STRATEJİLERİ 

Ramazan KAYMAKÇI DEVLETİN ÖZEL MAL ÜRETMESİ 

Hasan AKSU KÜRESELLEŞMENİN VERGİLEME ÜZERİNE ETKİLERİ: 1980 

SONRASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER 

Hülya SAOTAY 

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ BOYUTLANDIRILMASINA 

YÖNELİK BİR AÇIKLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ 

ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER 

Hülya SAOTAY 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN BOYUTLANDIRILMASINA YÖNELİK BİR 

AÇIKLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. Engin ÖNER İSTİKRARSIZLIK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE MALİYE 

POLİTİKASI ARAÇLARI 

Prof. Dr. Engin ÖNER VERGİ YANSIMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA        ÖDEME EMRİ VE MUHATABININ HAK VE ÖDEVLERİ 

Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU DÜNYA MİRASI VE KAMU DİPLOMASİSİ: GÖBEKLİTEPE ÖRNEĞİ 

Ayşe KÜÇÜK GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN MEKÂNLARI: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 

 

29.11.2019 

CUMA / 10:00-12:00 

 

SALON SB2, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU 

Prof. Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU JEAN-JACQUES ROUSSEAU’NUN EMİL ADLI ESERİNDE EĞİTİM 

VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Doç. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR DİJİTAL TOPLUMDA ÇOCUKLUĞUN VE EBEVEYNLİĞİN 

DÖNÜŞÜMÜ: ÖZERKLİK VE GÖZETİMİ DİJİTAL SOSYALİZASYON 

ÜZERİNDEN YENİDEN DÜŞÜNMEK 

Ebru YILMAZ 

Doç. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR 

EDEBİYAT VE SOSYOLOJİNİN BİRLİKTE TEKAMÜLÜ: FAKİR 

BAYKURT VE KEMAL TAHİR’İN ESERLERİNDE YOKSULLUK, 

ZENGİNLİK VE SERMAYE İLİŞKİLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ 

Ebru YILMAZ 

Doç. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR 

EDEBİYAT METİNLERİ ÜZERİNDEN KÖYÜN SOSYOLOJİSİNİ 

OKUMAK: KEMAL TAHİR VE FAKİR BAYKURT'UN ESERLERİNDE 

EĞİTİM VE DİN OLGULARININ ANALİZİ 

Prof. Dr. Zafer ÇAKMAK 

Süleyman ASLAN 

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL KİTAP 

OKUMA VE EKRAN OKUMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Zafer ÇAKMAK 

Süleyman ASLAN 

Doç. Dr. İsmail Hakan AKGÜN 

KONUŞMA BECERİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ 

TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ 

GENÇLİK SORUNLARI VE YABANCILAŞMA OLGUSU 

Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ 

ŞİDDET OLGUSU VE TOPLUMSAL YANSIMALARI 

 

 

 

 

 

 



29.11.2019 

CUMA / 13:00-15:00 

SALON SB1, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TAŞKIRAN 

Murat SALUR 

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER 

DERSİNE YÖNELİK ALGILARI 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TAŞKIRAN 

Murat SALUR 

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN ETKİN 

VATANDAŞLIK ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİ 

Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL “TÜRKİYE’DEKİ YAĞMACI DERGİLER: BEALL LİSTESİ ÜZERİNE 

BİR ARAŞTIRMA” ADLI ÇALIŞMANIN BİLİMSEL AÇIDAN 

KUSURLU YÖNLERİ 

Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL LİDERLİK ROLLERİ 

Doç. Dr. Mustafa ÖZMUSUL EĞİTİMDE OTOFAJİK LİDERLİK: BAZI TEORİK TEMELLER 

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TAŞKIRAN 

Murat SALUR 

YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN ÖĞRENCİLERE 

KAZANDIRILMASINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN 

ROLÜ 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 

Doç. Dr. Mehmet Emin USTA 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 

DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Doç. Dr. Mehmet Emin USTA 

Doç. Dr. Ahmet KAYA 

OKUL YÖNETİCİLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARINA 

İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Курманова АДЕМИ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА И ИХ 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Doç. Dr. Melike ÖZER KESKİN 

Esma AKSAKAL 

İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIĞI 

DÜZEYLERİNİN VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İMAJLARININ 

İNCELENMESİ 

29.11.2019 

CUMA / 13:00-15:00 

SALON SB2, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet OKUR 

Dr. Öğr. Üyesi Aşkım GÜLTEKİN 

HATUNOĞLU 

Mehmet Ali AVCI 

Roger AVCI 

LİSE ÇAĞI ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞINI AŞMADA 

SANATIN ROLÜ ÜZERİNE NİTEL İNCELEME (MARDİN VE 

ŞANLIURFA UYGULAMA ÖRNEĞİ) 

Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEL UZUNÖZ TEKSTİL SANATLARINDA ÇARPANA DOKUMA TEKNİĞİNİN 

KULLANIMI 

Öğr. Gör. Dr. Ufuk Özen BAYKENT THE ENGLISH SONNET AND THE REBIRTH OF ANTIQUITY 

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALACA TEREKE DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI’DA AİLE HAYATINA 

KISA BİR BAKIŞ: KONYA ÖRNEĞİ (1669-1670) 

Prof. Dr. Mehmet OKUR I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI MEZOPOTAMYA PETROLLERİ 

MESELESİ VE IRAK – SURİYE HATTINDA İNGİLTERE - FRANSA – 

ABD REKABETİ 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil AYTÜRE HOMEROSUS’UN DÜNYASINDA MONARKHİA KAVRAMI 

Öğr. Gör. Dr. Selahattin ÖZBERK BİR TARİH OKUMA YÖNTEMİ OLARAK TARİHSEL 

MATERYALİZM; KOMÜNİZMİN PEYGAMBERİNİN KEHANETLERİ 

VE KAPİTALİZMİN SERÜVENİ 

Öğr. Gör. Dr. Selahattin ÖZBERK İSLAMCI TERÖRİZMİN SOSYO-EKONOMİK, SİYASAL VE 

İDEOLOJİK KÖKLERİ; SOMALİ EL ŞEBAB ÖRNEĞİ 



29.11.2019 

CUMA / 15:00-17:00 
 

SALON SB1, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR 

Esra CEYHUN 4447 SAYILI KANUNUN YİRMİNCİ YILINDA YAŞLILIK 

AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI VE “EYT”  

Dr. Öğr. Üyesi Demet DÖNMEZ 

Öğr. Gör. Ali BEDİR 

BÜYÜKŞEHİRLERDE KENTSEL ULAŞIM GÜVENLİĞİNİN  

SAĞLANMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ 

Arş. Gör. Şenol SAYGINER 

Mertcan DİNLER 

Cafer Gencer TOKTAR 

İŞİTME YETERSİZLİĞİNE SAHİP BİREYLERE YÖNELİK 

GELİŞTİRİLEN ALTERNATİF İLETİŞİM UYGULAMASININ 

ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih BALAMAN 

Arş. Gör. Şenol SAYGINER 

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL HİKÂYE 

OLUŞTURMA DENEYİMLERİ 

Dr. Öğr. Gör. Celalettin KORKMAZ 

Arş. Gör. Şenol SAYGINER 

EĞİTİM BAĞLAMINDA SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞI: 

SİSTEMATİK BİR ALANYAZIN TARAMASI 

Doç. Dr. Fuat GÜLLÜPINAR 

Arş. Gör. Emrah YILMAZ 

CİHANBEYLİ VE KULU İLÇELERİNDEN AVRUPA’YA GÖÇÜN 

TARİHSEL VE SOSYOLOJİK BİR ANALİZİ: KUŞAKLAR 

ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

 

29.11.2019 

CUMA / 15:00-17:00 
 

SALON SB2, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP 

  

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN ÇOK TARAFLI ÇEVRE ANTLAŞMALARINDA UYGUNLUĞUN 

SAĞLANMASI 

Öğr. Gör. Cemil USLU  

 

YERLİ TURİSTLERİN YÖRESEL MUTFAK ALGILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Alaaddin VURAL  

Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri URAL  

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ 

N-GRAM YÖNTEMİ İLE ALTIN-GÜMÜŞ ELEMENTLERİNİN 

SOSYAL/SİYASAL OLAYLARLA İLİŞKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ  

Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri URAL  

Doç. Dr. Alaaddin VURAL 

N-GRAM ANALİZİ İLE BAZ METAL (Pb-Zn-Cu) VE 

SOSYAL/SİYASAL OLAYLARIN İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI  

Dr. Öğr. Üyesi M. Nuri URAL  

Doç. Dr. Alaaddin VURAL  

Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ 

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİN LİTERATÜRDE KULLANIM 

SIKLIĞININ N-GRAM YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE KULLANIM 

SIKLIĞI SOSYAL/SİYASAL OLAYLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP GÖBEKLİTEPE ARKEOLOJİK SİT ALANININ YER SEÇİMİ 

ÜZERİNDE ROL OYNAYAN DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP SURUÇ ŞEHRİNDE MEVSİMLİK TARIMSAL İŞGÜCÜ GÖÇÜ 

 

29.11.2019 

CUMA / 10:00-12:00 
 

SALON MS7, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Sema ÖZKAN TAĞI 

Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN DERİ VE ÖRGÜNÜN GİYSİ TASARIMLARINDA KULLANILMASI 

(YELEK ÖRNEĞİ) 

Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN SEYİTÖMER HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞI’ NA AİT YAY BİÇİM 

BEZEMELİ AĞIRŞAKLAR 

Öğr. Gör. Sultan ERDOĞAN SANAT OLARAK TEKSTİL TASARIMI 

Prof. Dr. Sema ÖZKAN TAĞI 

Doç. Dr. Fatma Nur BAŞARAN 

ŞANLIURFA CİCİM DOKUMALARI 

 

Doç. Dr. Fatma Nur BAŞARAN 

Prof. Dr. Sema ÖZKAN TAĞI 

ŞANLIURFA KİLİM DOKUMALARI 

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI  

Prof. Dr. Banu H. GÜRCÜM 

ŞANLIURFA KEÇELERİNİN MOTİF VE KOMPOZİSYON 

ÖZELLİKLERİ 

Prof. Dr. Banu H. GÜRCÜM  

Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI 

BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK TEKNİKLERİNDEN ÇIT ÖRÜCÜLÜĞÜ: 

ŞANLIURFA ÖRNEĞİ 



Doç. Dr. Sinan HAŞHAŞ 

Öğr. Gör. Recep YEŞİLYURT 

BAĞLAMA İCRASINA ÖZGÜ ÇEŞİTLİ NÜANSLARIN 

ADLANDIRILMASI VE NOTA ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİNE 

YÖNELİK ÖNERİLER 

Öğr. Gör. Recep YEŞİLYURT 

Doç. Dr. Sinan HAŞHAŞ 

TRT-THM REPERTUVARINDA KAYIT ALTINA ALINMIŞ TÜRKÜ 

NOTALARININ DONANIM VE SES DEĞİŞTİRİCİ İŞARETLER 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEL UZUNÖZ  

 

29.11.2019 

CUMA / 13:00-15:00 

 

SALON MS7, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU 

Arş. Gör. Dr. Arzu KALAFAT ÇAT SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA ÜZERİNE YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKUNDA İŞYERİ HEKİMİNİN 

ROLÜ 

Doç. Dr. Hülya DERYA 

 

ALMANYA’DA   1945 SONRASI   TARİMDA KOPERATİFLEŞME 

VE EĞİTİMİN  ÖNEMİ 

Doç. Dr. Hülya DERYA 

 

ESNEK İŞGÜCÜ PİYASASININ İSTİHDAM VE İNOVASYON 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Marziye MEMMEDLİ 

Arş. Gör. Ayşegül ACAR  

BİR YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLAN TURİZMDE KIRILMA 

NOKTASI: TERÖR, SAVAŞ VE SİYASAL İSTİKRARSIZLIK 

Dr. Öğr. Üyesi Marziye MEMMEDLİ 

Hatice AKGÜL 

MOLDOVYA’NIN AYRILIKÇI BÖLGE SORUNU: 

TRANSDİNYESTER  

Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR TROMPET ÇALGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE OSMANLI 

İMPARATORLUĞU'NDA KULLANILMIŞ OLAN ÇEŞİTLİ 

FORMLARI 

Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR HİNT KLASİK MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN FAYDALARI 

Doç. Dr. H. Zeynep ÇİLİNGİR NEFESLİ ENSTRÜMAN ÇALAN MÜZİSYENLERİN 

KARŞILAŞTIKLARI SAĞLIK SORUNLARI 

 
 

29.11.2019 

CUMA / 16.00-18.00 
 

SALON MS8, OTURUM 1 OTURUM BAŞKANI: Assoc. Prof. Dr. Aydın GÖRMEZ 

Assoc. Prof. Dr. Aydın GÖRMEZ CREATION AS IN PARADISE LOST 

Assoc. Prof. Dr. Aydın GÖRMEZ NATURE AND ISLAM 

Bermal Büşra DEMİR 

Fatma KORUK 

ŞANLIURFA'DA KADINLARIN KANSER TARAMA 

YÖNTEMLERİNİ BİLME VE KULLANMA DURUMLARI 

Öğr. Gör. Hasbiye DİZMAN GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA 

GEÇİŞ SÜRECİNDE MÜŞTERİ GÜVENİ 

Öğr. Gör. Hasbiye DİZMAN 

Özlem TAŞTEPE 

ÇEVRESEL DUYARLILIĞIN YEŞİL MARKA TERCİHİ VE YEŞİL 

SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Öğr. Gör. Osman ÖZKAN HASTANELERDE ABC VE VED ANALİZİ İLE STOK YÖNETİMİ;  

BİR ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2019 

CUMARTESİ / 09:00-11:00 

SALON SB1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. H. Yunus TAŞ 

Dr. Hayri TANRIVERDİ 

Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK 

AR-GE DESTEKLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE-İSVEÇ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU 

Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 

NÜFUS -KALKINMA İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU 

Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 

KÜRESELLEŞMENİN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Öğr. Gör. Mehmet Ali KOÇAKOĞLU 

Dr. Öğr. Gör. Özlem KOÇAKOĞLU 

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİ ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER 

Öğr. Gör. M. Ali KOÇAKOĞLU 

Prof. Dr. Arif ÖZAYDIN 

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNİN KÜRESELLEŞMEYE ETKİLERİ 

Prof. Dr. Selami ÖZCAN 

Prof. Dr. H. Yunus TAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KÜÇÜKOĞLU 

Prof. Dr. Tuncay GÜLOĞLU 

MEMUR SENDİKASI ÜYELERİNİN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Kübra GÖR VERGİ AFLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN ETKİLERİ 

Filiz ÖZBAY TÜRKİYE’DE EKONOMİK İSTİKRAR VE İSTİKRARI ETKİLEYEN 

UNSURLAR 

Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÖĞÜT URFA’DA BİR KIRSAL KALKINMA ARAŞTIRMASI OLARAK 1975’DE 

İMAMBAKIR KÖYÜ EKONOMİK VE SOSYAL ÇALIŞMASININ ANALİZİ 

30.11.2019 

CUMARTESİ / 09:00-12:00 

Bu oturumda Moderatör ara verebilir 

SALON SB2, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Dr. Aziz İLGAZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sema AKPINAR 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay Ejder ERTURAN 

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN MUHASEBE ELEMANLARININ 

EĞİTİM ARKA PLANLARINA İLİŞKİN BİR ALAN İNCELEMESİ: 

SAKARYA ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay EJDER ERTURAN 

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YALIN MUHASEBE VE UYGULAMALARI 

Prof. Dr. Fatma Zehra TAN 

Nurdan KALAYCI 

Rabiya GÖKÇE ARPA 

STRATEJİK YÖNETİM VE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN 

Mehmet Eren ÖZTÜRK 

FİNANSAL VE MALİ TABLO OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN 

BELİRLENMESİ: TRB1 BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 

YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN 

Aysun SANDAL 

TUNCELİ VE ELAZIĞ İLİ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ 

MÜŞAVİRLERİN FİNANSAL VE MALİ TABLO OKURYAZARLIK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Sait BARDAKÇI 

Prof. Dr. Mahmut KARTAL 

SÜRÜCÜLERİN KAZASIZLIK (SAĞKALIM) SÜRESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN NONPARAMETRİK TEKNİKLER İLE İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sait BARDAKÇI 

Prof. Dr. Mahmut KARTAL 

ŞEHİR İÇİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ 

DAĞILIMININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Dr. Aziz İLGAZİ DIŞ TİCARETE KATKILARI İLE SURİYE ORTAK SERMAYELİ 

ŞİRKETLER VE SORUNLARI 

Dr. Aziz İLGAZİ TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ KALKINMASINDA DOĞRUDAN YABANCI 

YATIRIMLARININ (DYSY) ÖNEMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 



 

30.11.2019 

CUMARTESİ / 11:00-13:00- MULTİDİSİPLİNER 

 

SALON SB1, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLER EĞİTİMİNİN AMACINA 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKULLARDA VERİLEN DEĞERLER 

EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERİN OLUŞTURULMASINDA 

AİLENİN, OKULUN VE MEDYANIN ROLÜNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Arş. Gör. Cihan ASLAN ALMANYA’NIN GÖÇ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Cihan ASLAN GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Dr. Neyire AKPINARLI ULUSLARARASI HUKUK KAVRAMLARININ ÜÇÜNCÜ DÜNYA 

YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZ 

Hakan AKCA 

Dr. Öğr. Üyesi Mısra CİĞEROĞLU 

ÖZTEPE 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE 

ÖĞRETİMİNİN GELİŞİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tekin İDEM 

 

SURİYE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN MİLLİ MÜCADELE’DE GÜNEY 

CEPHESİ’NE ETKİLERİ 

 

30.11.2019 

CUMARTESİ / 13:00-15:00 

 

SALON SB2, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL ENERJİ SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ ve GÜNÜMÜZDEKİ ETKİNLİĞİ 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ DRAMANIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA 

BECERİLERİNİN  GELİŞTİRİLMESİNE  ETKİSİ 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ DRAMANIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA 

KAYGILARINI İYİLEŞTİRMEYE  ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Rabia MERT ZÜLKARNEYN’İN (AS) YOLCULUKLARINA BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Tatiana GOLBAN 

Melis KUTLU 

DASEIN’S DEATH OF THE SELF IN LOUIS DE BERNIÉRES’ NOVEL 

BIRDS WITHOUT WINGS 

Doç. Dr. Tatiana GOLBAN 

Melis KUTLU 

DEATH OF OTHER AS DEPICTED IN LOUIS DE BERNIÉRES’ NOVEL 

BIRDS WITHOUT WINGS  

Dr. Öğr. Üyesi Bertan RONA MÜZİK VE İŞİTME TEMALI BAZI ATASÖZÜ VE DEYİMLERİMİZ 

ÜZERİNE    

Dr. Öğr Üyesi TALEH HALİLOV CELİL MEMMEDGULUZADENİN AYDINLANMA FİKİRLERİ 

M.A. YERKHOJAYEVA 

G.K. SARSIKEYEVA 

NATIONAL FEATURES OF LINGUA-CULTURAL ASPECTS IN 

HISTORICAL NOVELS 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN 

 

SÖZLÜKBİLİMDE GİRDİLERİ ETİKETLENME ÜZERİNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2019 

CUMARTESİ / 13:00-15:00 

SALON SB1, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI:  Dr. İbrahim BOZKURT 

Dr. İbrahim BOZKURT TEKNOLOJİ KABUL MODELİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIK 

PROFESYONELLERİNİN YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ 

KULLANMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (ÖZEL HASTANE 

ÖRNEĞİ) 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BALCI ÜNİVERSİTE KAVRAMINA İLİŞKİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ 

ADAYLARININ METAFOR  ALGILARI  

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BALCI ÖĞRETMEN KAVRAMINA İLİŞKİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ 

ADAYLARININ METAFOR ALGILARI 

Dr. Öğr. Üyesi Sultan YAVUZ EROĞLU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 

DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Dr. Öğr. Üyesi Erdem EROĞLU TAEKWONDO SPORCULARINDA DÜRTÜSEL DAVRANIŞ VE 

SALDIRGANLIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ (SİİRT, BATMAN, 

BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ) 

Dr. Öğr. Üyesi Servet REYHAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 

SPOR VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can KOÇ FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILAN ÖĞRENCİLERİN 

SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Elif Sema ÖZDİL  

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARININ YAŞADIKLARI STRESİN 

ÇALIŞAN MOTİVASYONUNA ETKİSİ 

Sh.Sh.ONTUGANOVA 

A.JAPBAROV 

TEACHING STUDENTS TO THINK USING LOGICAL 

APPROACHES 

30.11.2019 

CUMARTESİ / 15:00-17:00 

SALON SB2, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU 

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU AİLE HAYATINDA EMPATİ -EŞE KARŞI NEFRET BESLEMEME 

İLE İLGİLİ BİR HADİSİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ- 

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU İHTİLAFÜ’L-HADİS’TE İ’MÂL VE İHMÂL ARASINDA BİR 

YÖNTEM: TEVAKKUF 

Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU UYGUR HARFLİ BAHTİYARNAME’DE “KAPALI E” YAZIMININ 

TARİHİ VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİYLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BALCI ADAY PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN OKUL KAVRAMINA 

İLİŞKİN METAFORİK  ALGILARI 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman BALCI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ÖZ 

YETKİNLİK DÜZEYLERİ 

N. Marie CZOLOWSKI MAIN TRENDS IN RELATIONS OF CHINA AND USA 

Nazmiye YAĞBASAN GAZALİ’NİN FELSEFE(İLİM) KARŞISINDAKİ TUTUMU 

Akbar VALADBİGİ SOCIAL AND POLITICAL FUNCTIONS OF EDUCATION WITH 

FOCUS ON THE ROLE AND POTENTIALS OF FAMILY 

Назаракунов Өмүрбек Үсөнович 
АНАЛИЗ  НЕКОТОРЫХ  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ В 

ПРОИЗВЕДЕНИИ  Ч. АЙТМАТОВА НА МАТЕРИАЛЕ 

КЫРГЫЗСКОГО,  РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Mohammed Ali Jwaid AL-MOHAMMED 
USE OF FINANCIAL ANALYSIS IN IMPROVING FINANCIAL 

PERFORMANCE: A CASE STUDY OF INDUSTRIAL COMPANY IN 

IRAQ 



 

İÇİNDEKİLER 

 

KONGRE KÜNYESİ I 

BİLİM KURULU II 

FOTOĞRAF GALERİSİ III 

KONGRE PROGRAMI IV 

İÇİNDEKİLER V 

 
TAM METİNLER 

 

Firdevs GÜMÜŞOĞLU 

1-15 JEAN-JACQUES ROUSSEAU’NUN EMİLE ADLI ESERİNDE 

EĞİTİM VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Онтуганова Ш.Ш. &  Жапбаров A. 

16-20 ЛОГИКАЛЫҚ АМАЛ-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЫН ДАМЫТА ОҚЫТУ 

Zafer ÇAKMAK, Süleyman ASLAN, İsmail Hakan AKGÜN 

21-29 
KONUŞMA BECERİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ 

TARAFINDAN KULLANIMINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

M.A. YERKHOJAYEVA & G.K. SARSIKEYEVA 

30-35 NATIONAL FEATURES OF LINGUA-CULTURAL ASPECTS IN 

HISTORICAL NOVELS 

Zafer ÇAKMAK & Süleyman ASLAN 

36-46 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL KİTAP 

OKUMA VE EKRAN OKUMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Cengiz TAŞKIRAN & Murat SALUR 

47-59 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE 

YÖNELİK ALGILARI 

Cengiz TAŞKIRAN & Murat SALUR 

60-73 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA YER ALAN ETKİN VATANDAŞLIK 

ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Cengiz TAŞKIRAN & Murat SALUR 

74-87 YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİNİN ÖĞRENCİLERE 

KAZANDIRILMASINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ROLÜ 

H. Zeynep ÇİLİNGİR 
88-92 

HİNT KLASİK MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN FAYDALARI 

H. Zeynep ÇİLİNGİR 
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Özet 

Aydınlanma düşünürleri arasında en etkili olanlarından biri kuşkusuz 1712-1778 yılları 

arasında yaşamış olan Jean-Jacques Rousseau’dur. Rousseau, doğa durumu ve uygarlığa 

geçiş, mülkiyet, toplumsal sözleşme, egemen varlık, halk egemenliği, yasa, yönetim biçimleri, 

devlet, genel istem, kamu gücü, vatandaşlık, özgürlük, insanlar arası eşitsizliğin kaynağı vb 

kavramaları sistematik olarak tartışan önemli bir düşünürdür. Onun ortaya attığı tezlerin bir 

kısmı günümüzde halen önemini korumakta ve tartışılmaktadır. Aydınlanma düşünürlerinin 

bütünü gibi Rousseau’nun eşitlik anlayışı, erkekler arasındaki eşitliği merkezine alır. 

Rousseau’nn “eşitlik” algısı gibi, “özgürlük” algısı da toplumsal cinsiyet açısından 

sorunludur.  O, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde “özgürlük” kavramını insan olma niteliği ile 

birlikte ele alır. Rousseau, insanın özgürlüğünden vazgeçmesini, doğasıyla uzlaşamayacak bir 

yola girmesi ve insan olmaktan vazgeçişle ilişkilendirir. Burada “insan” kavramı açık bir 

biçimde cinsiyetlendirilmiş olarak erkeği anlatır. Rousseau’nun “insanı” bir tür değil, erkek 

cinsidir.  

Bu çalışmada Rousseau’nun eğitimbilimleri ve eğitim sosyolojisi açısından önemi 

yadsınamayacak olan Emile adlı eseri, toplumsal cinsiyet açısından tartışılacaktır. Her türlü 

değerin ve inancın yerinden yurdundan edildiği, yeni değerlerin ortaya çıktığı Aydınlanma 

döneminde Rousseau, “yeni insanı” yetiştirmenin araçlarını ortaya koyar. Bu yeni insan için 

uygun gördüğü eğitim, özgürlüğü yaşayarak hisseden yaratıcı ve üretici niteliklerle donanmış 

insandır. Rousseau Emile’de “biz çocuğun hayatını tanımıyoruz” diyerek, çocuğun eğitimini 

etkileyen faktörlerden, eğitimde yanlış bulduğu geleneklerden söz eder. Buna göre çocuğa 

keşfederek öğreneceği, öğrenme merakına ket vurulmayacağı bir eğitim ve yaşam ortamı 

hazırlanmalıdır. Bu nedenle de Rousseau Emile adını verdiği “yeni insanın” eğitimini ve 

yaşamını bir program çerçevesinde anlatır. Ancak “yeni insan” erkektir ve erkeklerin 

ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğu oranda kadınları içerir. Rousseau Emile’de kadınların eğitimini, 

özel alanla ve yeniden üretimle ilişkili olduğu oranda ele alır. Kadınların eğitimi için 

yazdıklarıyla ataerkil kodları ve cinsiyetçi dili yeniden üretir. 

Anahtar kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Aydınlanma, Yeni İnsan, Eğitim. 
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Giriş 

Hançerlioğlu, Aydınlanma düşüncesini anlatırken, insanlık için pırıltılı bir tablo koyar 

okurun önüne: “Geniş bir kapıdan giriyoruz. Kapının ardı gözlerimizi kamaştırırcasına 

aydınlık. Bu kapı, XVII. yüzyıl kapsıdır” der. Aydınlığa açılan kapı metaforuyla 

Hançerlioğlu, XVI. yüzyılın karanlığına ve XVII. Yüzyılda aydınlanmanın ilk ışıklarının 

verdiği dinamizmi okura düşündürür. Bundan böyle insan, kendi aklını kullanarak kendi 

anlamını kavramanın eşiğindedir. XVIII yüzyılın aydınlığı gözleri kamaştırır: “XVII. Yüzyıl 

göğü, parlak bir güneş ışığı içinde, masmavidir. Akıl büyük Fransız Devrimi’ni 

kotarmaktadır. Parolayı büyük Alman düşünürü Kant veriyor: Aklını kullanmak gücünü 

göster… Artık bütün değerler; din, devlet, toplum, eğitim ve erdem hallaç pamuğu gibi 

yeniden atılacak, yeniden didiklenecektir…”1 Artık Ortaçağ’a egemen olan Batlamyus’un 

Dünya merkezli evren anlayışı Kopernik tarafından kökünde sarsılmıştı. Kepler, gezegenlerin 

Güneş’in etrafındaki hareketlerinin yasasını bulmuştu. Böylelikle evreni anlamanın yeni 

araçları keşfedilmiş ve olağanüstü bir döneme girilmişti. Galileo ile başlayan Newton’la 

devam eden fizik yasalarının tanımlanması Descartes’ın, Bacon’un, Montaigne’in, Locke’un, 

Hume’un vb düşünce tarihinde yer almasının zeminini yaratır. Artık insanlık, “eski” olan her 

türlü değere, kendisini insan olmaktan çıkaran her türlü düzene, inanca, köleleştirmeye karşı 

savaş açar. İnsanların eşitliği temel felsefe haline dönüşmese de eşitlik düşüncesi toplumsal 

alanda meşruiyeti artan bir kavram haline gelir.  

Aydınlanma düşünürleri arasında en etkili olanlarından biri kuşkusuz Jean-Jacques 

Rousseau’dur. 1712-1778 yılları arasında yaşamış olan Rousseau, doğa durumu ve uygarlığa 

geçiş, mülkiyet, toplumsal sözleşme, egemen varlık, halk egemenliği, yasa, yönetim biçimleri, 

devlet, genel istem, kamu gücü, vatandaşlık, özgürlük, insanlar arası eşitsizliğin kaynağı vb 

kavramaları sistematik olarak tartışan önemli bir düşünürdür. Onun ortaya attığı tezlerin bir 

kısmı günümüzde halen önemini korumaya ve tartışılmaya devam ediyor.  

Aydınlanma düşünürlerinin bütünü gibi Rousseau’nun eşitlik anlayışı, erkekler arasındaki 

eşitliği merkezine alır. Başar Sarıipek’in belirttiği gibi, Rousseau, eşitlik üzerine yazdığı 

yazılarında bile kadınları açıkça erkekler arasındaki eşitliğin dışında tutmuştur.2 Rousseau’nn 

“eşitlik” algısı gibi, “özgürlük” algısı da sorunludur.  O, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde 

“özgürlük” kavramını insan olma niteliği ile birlikte ele alır. Ona göre, “Özgürlüğünden 

1 Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1977, s. 225 
2 Doğa Başar Sarıipek, Rousseau’nun Vatandaşlık Fikirlerinin Yirminci Yüzyıl Vatandaşlık Algısıyla 
Karşılaştırılması”, http://iibfdergi.kafkas.edu.tr/?p=294, Erişim Tarihi: 9 Kasım 2013 
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vazgeçmek, insan olma niteliğinden, insanlık haklarından, hatta ödevlerinden vazgeçmek 

demektir. Her şeyden vazgeçen insanın, hiçbir zararını karşılama olanağı yoktur. Böyle bir 

vazgeçme insanın yaradılışıyla uzlaşmaz. İnsanın isteminden her türlü özgürlüğü almak, 

davranışlarından her çeşit ahlak düşüncesini kaldırmak demektir.”3 Rousseau, insanın 

özgürlüğünden vazgeçmesini, doğasıyla uzlaşamayacak bir yola girmesiyle, insan olmaktan 

vazgeçişle ilişkilendirir. Oysa Rousseau’nun “insan”ı sadece erkeği anlatır. Onun, Emile adlı 

eserini incelediğimiz zaman, insan olarak tanımlananın bir tür değil, erkek cinsi olduğu bütün 

açıklığıyla görülür.4 Kadınlar, Aydınlanma Çağında, bu yepyeni çağda, özgürleşen erkeğin 

özel ve kamusal alandaki yaşamlarını kolaylaştıran kişiler olmaktan öteye gidemezler. Ne 

Rousseau ne de ondan önceki düşünürlerin eserlerinde; Platon’un Devlet’inde bir ütopya 

düzeyinde de olsa ortaya koyduğu kadın erkek eşitliğinin izi bile söz konusu değildir. Şenel’in 

dikkat çektiği gibi Yunan Polis’i “eşitsizliğin uygarlığı”dır.5 Söz konusu eşitsiz düzene karşın 

Platon, kadın ve erkeğin doğuştan aynı yaratıldığı, “kadınların erkeklerle aynı işleri 

yapabilecekleri”ni vurgular. Platon, kadınlara ideal deveti için araçsal bir rol yüklemekle 

birlikte, kadınların toplumsal yaşamdaki “öteki” olan konumunun “doğası”yla olan ilişkisini 

reddeder.6 Sonuç olarak Rousseau’dan yüzyıllar önce yaşayan Platon, eserinde akıl-doğa 

ikiliğini kadınlar üzerinden tanımlayan aydınlanma düşüncesinden daha eşitlikçi bir söylem 

ortaya koymuştur. 

Bu makale çerçevesinde Rousseau’nun yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz 

düşüncelerini, Emile adlı eserinde ortaya koyduğu eğitim ve toplumsal cinsiyet temaları 

çerçevesinde ele alacağız. 

Emile ya da Terbiye’ye Dair… 

Rousseau Emile’i 1762’de yazar. Rousseau Emile’in önsözünde, eğitimi insanların 

yetiştirilme sanatı olarak ele alır ve “insanları yetiştirme sanatı”nın unutulduğunu söyler.7 

Rousseau Emile’i yazma nedeni “Düşünmeyi bilen iyi bir anneyi mutlu etmek için”dir.  

Birkaç sayfalık bir inceleme yazısı olarak tasarladığı çalışma, sınırlarını kendisinin bile 

tahmin etmediği büyük bir esere dönüşür. Rousseau, eserinin “eğitim üzerine” yazılmış 

olduğunun anlaşılamayacağı kaygısını taşır. “Eğitim üzerine bir kitaptan çok, bir düşçünün 

3 Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Çev: Vedat Günyol, Adam Yayınları, İstanbul, 1990, s. 20 
4 Bu makalede Emile’in, 1956 yılında yapılan çevirisi ele alınmıştır. Söz konusu çeviride yer almayan önsöz için 
ise 2013 baskısından yararlanılmıştır. Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Hilmi Ziya Ülken, Ali Rıza Ülgener, 
Salahattin Güzey, 4. Basım, Türkiye Yayınları, İstanbul, 1954. Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Yaşar 
Avunç, 4. Basım, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2013. 
5 A. Şenel, Eski Yunan’da Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, AÜ SBF Yayınları, Ankara, 1970, s.3 
6 Platon, Devlet, Çev: Sabahattin Eyüboğlu-M. Ali Cimcoz, 6. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988.  
7 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Yaşar Avunç, 4. Basım, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2013, s.2  

3



eğitim üzerine düşlerinin okunduğu sanılacaktır. Ne gelir elden?” diye der.8  Rousseau, 

başkalarının düşüncelerine göre değil de kendi düşüncelerini özgürce yazdığı, başkaları gibi 

dünyaya bakmadığı için “başına kakıldığın”dan yakınır. Rousseau için özgür düşünce 

üretmenin bedeli “övenleri, kendisini savunan yandaşları”ndan yoksun olmaktır.9 Yine de 

Rousseau, dışlanmaktan, “yandaşsız kalmaktan”, kovuşturmaya uğramaktan ve düşüncelerini 

özgür bir biçimde yazmaktan çekinmez. 18. Yüzyılın düşün dünyasında tartışma yaratan, 

dönemin eğitim anlayışının çok ötesinde, ancak toplumsal cinsiyet açısından son derece 

sorunlu bir eser ortaya koyar.  

Emile beş bölümden oluşur. İlk bölümden sonuncusuna dek önce çocuğun, sonra 

gencin bütün eğitim sürecini detaylı olarak planlar. Rousseau eğitiminden sorumlu olacağı 

öğrencisinin yaşam koşullarını, hangi iklimden-coğrafyadan seçeceğinde, sınıfsal aidiyetine, 

sağlık durumundan, sütannenin özelliklerine kadar geniş bir çerçevede tartışır. Çocuğun 

ılıman iklimden seçilmesini, örneğin Fransa’dan olmasını uygun görür. Coğrafyanın 

niteliklerinin, insanın kültürünü belirlediğini ön sürer. Öte yandan çocuğun sınıfsal karakterini 

ise şöyle gerekçelendirir: “Doğuştan varlıklı olması benim için sakınca yaratmayacaktır.” Ona 

göre, bu çocuğun alacağı eğitim onu önyargılardan kurtaracaktır.10  

 

Eserin birinci bölümü çocuğun doğumundan, bir yaşının sonuna dek olan süreci içerir. 

Bu süreçte çocuğun eğitimini etkileyen faktörlerden, eğitimde yanlış bulduğu geleneklerden 

söz eder. İkinci bölüm, 2-12 yaş arasını, üçüncü bölüm 12-15 yaş, dördüncü bölüm 16 

yaşından evleneceği zamana kadar olan eğitimi ele alır. Beşinci bölümde Emile’in evleneceği 

kadın, Sophie karakteri yaratılır. Burada Sophie’nin eğitiminin temel özellikleri ayrıntılı 

olarak anlatılır.  

Rousseau, eserin başlangıcında eğitim modelini bir çocuğun eğitiminin bütün 

aşamalarını içerecek biçimde kurgular. Bunun sonucunda Emile adlı bir karakter yaratır. Eser, 

Emile’in doğumundan yetişkinliğine kadar olan süreci içerir. Eserin ilk satırlarından itibaren 

Rousseau’nun özgür ve deneyime dayalı bir eğitim modeli kurguladığı görülür. Bu kurguda 

okuru içine çeken, dinamik bir anlatım söz konusudur. Eserin yazıldığı yüzyıl göz önünde 

bulundurulduğunda eğitime ilişkin bu zengin içerik daha da önem taşıyor. Her türlü değerin 

ve inancın yerinden yurdundan edildiği bu dönemin yeni insanının eğitimine odaklanır. 

8 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Yaşar Avunç, 4. Basım, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 201, s. 2-3 
9 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Yaşar Avunç, 4. Basım, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2013, s.1 
10 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Hilmi Ziya Ülken, Ali Rıza Ülgener, Salahattin Güzey, 4. Basım, Türkiye 
Yayınları, İstanbul, 1954, s. 25 
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Rousseau’nun okuru kışkırtan, tartışmacı, yargılayıcı ve zaman zaman peşin hükümlü söylemi 

bu eserin günümüzde de önemini korumasında etkili olduğu kanısındayım.  

Eserin başlangıcında Rousseau, “biz çocuğun hayatını tanımıyoruz” der. Eser 

hakkında bir ön bilgisi olmayan okur için oldukça anlamlı bir çerçeve çizilir. Çocuk, eğitimin 

odağında yer alır ve onun da bir hayatı olduğu baştan kabul edilir. Bu yaklaşım, 17. Yüzyılın 

önemli düşünürlerinden Locke’un çocuk eğitimine ilişkin bakış açısının bir anlamda devamı 

gibidir. Burada çocuk, küçük bir insan olarak ele alınır. Rousseau’ya göre eğitmen, çocuğu 

doğasına uygun olarak geliştirmekten sorumludur. Kanad’a göre Rousseau’nun amacı; 

Fransız, İngiliz, İsviçreli burjuva veya aristokrat yetiştirmek değil, insan yetiştirmektir.11 Ona 

göre her şey, aslında iyi olarak doğar.12 “Nebatlar (bitkiler) ziraatla, insanlar terbiyeyle 

yetiştirilir.”13 “Bu terbiye bize tabiattan veya insanlardan yahut da eşyadan gelir.”14 

Rousseau, insan eliyle gerçekleşen eğitimi bir sanat olarak görür. Montaigne ve Lock’tan 

itibaren vurgulanan eğitimin ezberden uzak olmasıdır. Eğitim sürecinde çocuğun bireysel 

yetenekleri dikkate alınmalı, eğitim deneye, deneyimlemeye ve gözleme dayalı olarak 

yapılmasıdır. Eğitime yönelik söz konusu eğilimin Rousseau’nun Emile adlı eserinde devam 

ettiği görülmektedir. 

Emile Kimdir? 

Rousseau, eserinde eğitim modelini kurgularken kendisini eğitmen olarak ortaya 

koyar. Çocuğun eğitimini üstlenen bir kişi olarak, seçtiği öğrenciyi yaşamın ilk anından 

itibaren gözetim altına alır. Yetiştireceği insanın çocukluktan gençliğe dek bütün yaşam 

koşullarının uygun olmasını ister ve eğitim sürecini adım adım planlar. Yukarıda da 

değindiğimiz gibi Rousseau, çocuğun ailesinin olup olmamasından, hangi sınıftan ve hangi 

coğrafyadan olacağına dek bir tartışma yürütür. Ancak tartışmadığı tek şey, Emile’in 

cinsiyetidir.  Rousseau’ya göre eğitiminin bütün süreçlerinin planlandığı, özgürce yaşamı 

tadan ve yaşamı deneyimleyerek öğrenecek insan erkektir! Rousseau Emile’in cinsiyetine 

ilişkin bilgi vermez. Ancak eğitim için seçtiği öğrencinin erkek olduğu verdiği örneklerde 

hemen karşımıza çıkar. Oysa Rousseau’nun eğitim için önerdiği model, her iki cinse 

uygulanabilir nitelik taşımasına karşın, sadece erkeklerin eğitimi onu ilgilendirir. 

11 Halil Fikret Kanad, Pedagoji Tarihi, Birinci Kitap, MEB Yayınları, İstanbul, 1963, 343 
12 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Hilmi Ziya Ülken, Ali Rıza Ülgener, Salahattin Güzey, 4. Basım, Türkiye 
Yayınları, İstanbul, 1954, s. 8 
13 J. J. Rousseau, Agk., s. 9 
14 J. J. Rousseau, Agk., s. 9 
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Rousseau’nun cinsiyete ilişkin yargısı öylesine kesindir ki, eğitim alması gereken cinsin erkek 

olması, onun için “doğal”dır. 

Rousseau eserinde yarattığı karaktere, Emile’e ilişkin oldukça ayrıntılı bilgi verir. 

Öncelikle çocuk “yetim olmalıdır” ki eğitmen bütünüyle çocuğun eğitim sürecini 

yönlendirebilsin: “Babası ve anası her kim olursa olsun, vazifelerini üzerime aldığım için, 

bütün haklarına tevarüs ediyorum, ebeveynine hürmet etmeli, fakat yalnız bana itaat etmelidir. 

Bu benim ilk ve yegâne şartımdır.”15  Rousseau burada çocuğun eğitimini rasyonel bir 

biçimde planlar ve onun eğitiminin önünde başta ebeveyn olmak üzere herhangi bir engel 

kabul etmez.  

Rousseau, bebeğe doğar doğmaz eğitim vermekten yanadır. Çocuğa korkutucu gelen 

hayvanlara, maskelere ve ateşli silahların sesine alıştırmayı savunur. Ona göre ilk çocukluk 

günlerinde edinilen deneyimler sonucu korkusuz yetişkinler ortaya çıkacaktır!  

Rousseau, eğitimini üsteleneceği çocuğun sağlıklı olmasını tercih eder. Çocuğun 

sağlıklı beslenmesinin önemini bütün ayrıntılarıyla anlatır, doğanın karşısında güçlü birey 

yetiştirmenin önemine değinir. Hastalıklar karşısında alınan yapay tedbirlerin ve tedavilerin 

çocuğu, doğa karşısında güçsüz kılacağına dikkat çeker. Doğadan gelen tehlikelere karşı 

çocuğu, doğal olmayan yönetmelerle korumaya çalışmanın, doğanın çocuk üzerindeki olumlu 

etkilerini de ortadan kaldıracağını söyler. Burada Rousseau’nın dönemin tıbbi uygulamalarına 

karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğu görülmektedir. O, “tıbbın insan cinsine muzır” 

olduğunu yazar.16 Öte yandan tıbba karşı olduğu gibi Rousseau, engelli çocuğa eğitim 

vermeye de karşıdır, engelli çocuğa eğitim vermek ona göre zaman kaybıdır. Üstelik de bir 

oğulun ölümünden dolayı gelip kendisine yanıp yakılacak olan üzgün bir anneyi görmeye 

maruz kalmak istemez.17  

Birinci bölümün sonunda, Rousseau’nun eğitim modelinin burjuva sınıfının erkek bireyi için 

kurgulandığı bütün açıklığıyla ortaya çıkar.   

“Analar ana olmak istemiyorlar!” 

Rousseau eserinin daha ilk satırlarında kadınları insan olarak değil de anne kimliğiyle 

tanımlar: “Herkesin gittiği yoldan kaçınmasını ve yeni doğan fidanı insanların zulüm ve 

mülahazalarının darbesinden korumasını bilen müşfik ve basiretli ana sana hitap ediyorum! 

Birincil ve en mühim terbiyenin kadınlara ait olduğunu su götürmez! Eğer tabiatın halikı bu 

15 J. J. Rousseau, Agk., s. 25 
16 J. J. Rousseau, Agk., s. 27 
17 J. J. Rousseau, Agk., s. 26 
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terbiyeyi erkeklere tahsis etseydi, onları çocukları beslemek için süt de ihsan ederdi.”18 

Rousseau, Emile’in daha ilk satırlarında kadına biçtiği rolü ortaya koyar: “Dünyadaki 

kadınlar, kendi çocuklarını emzirmek olan asıl görevlerinden kaçınırlar.” Çocuğu emziren 

anne yerine, kadın sözcüğünü kullanır ve kadınların asıl görevinin çocuk emzirmek olduğunu 

söyler. “Anaların vazifesi çocuklarını emzirmektir”19 diyen Rousseau, analık şefkatinin yerini 

hiçbir şeyin tutmayacağını söyler. Buna karşın erkeğin çocukla ilişkisinden, çocuğa vermesi 

gereken şefkatten söz etmez. Rousseau çocuğu, doğduğu andan yedi yaşına dek annenin 

sorumluluğunda tutar. Annenin fiziksel ve duygusal bakımına ihtiyaç kalmadığını düşündüğü 

yedi yaşın ardından babayı devreye sokar. Çocuğun fiziksel gereksinimleri bitmiş, babanın 

vereceği ruhsal-kültürel eğitim süreci başlamıştır! Buna göre Rousseau, erkeği-babayı kültürel 

olanı üretmekle yükümlü kılarken, kadını yeniden üretim sürecinin mutlak varlığı olarak 

görür.  Babayı akla dayalı eğitimin öznesi ve ülkeye erkek vatandaş yetiştirecek kişi olarak 

kabul eder: “Nasıl, gerçek sütanne anneyse, gerçek eğitimci de babadır” der.20 Burada 

Rousseau babanın, çocuğun eğitimini bir yabancıya vermesinin sakıncaları anlatılır. Anneyi 

ise çocuğun eğitim sürecinin dışında tutar. Rousseau kadının-annenin çocukları eğitmeyeceği 

düşüncesindedir.  Ona göre çocukların eğitimi kadına kalmışsa, çocuk “yapay bir varlığa” 

dönüşür. O bu durumun yarattığı “sorunları” öfkeyle anlatır: “… Kadınların elinde ve onların 

hevesine kurban olarak ve ona şunu ve bunu öğrettikten, yani hafızasını ya anlayacağı 

kelimelerle yahut hiçbir işine yaramayacak şeylerle doldurduktan sonra; tabii hali ona 

doğurtulan ihtiraslarla boğduktan sonra, bu sun’i mahluk mürebbinin eline verilir.”21 Çocuğun 

annenin eğitimiyle “doğal” yetilerinden uzaklaştırıldığına dikkat çeker! 

Rousseau Emile’de kadınlara, aileyi koruma ve aile bağlarını güçlendirme görevi de 

verir. Ona göre kadın aile içinde gelenekleri, değerleri, kan bağını güçlendirmez, çocuklarıyla 

ve eşiyle ilişkisini canlı tutmazsa sorunlar artar!  Rousseau’nun aile kurumuyla ilgili görüşleri 

de oldukça olumsuz ve karamsardır: “… Ailelerde asla istikrar yoktur; itiyat ve kan 

rabıtalarını kuvvetlendirmez, artık ne baba, ne çocuk, ne erkek, ne kız kardeş vardır; hepsi 

birbirlerini ancak tanıyorlar, birbirlerini nasıl severler? Her biri yalnız kendini düşünür. Ev 

kederli bir inzivadan ibaret olduğu zaman, başka yerde neşelenmeğe gitmek lazımdır.”22 

Görüldüğü gibi evin “kederli inzivasından” etkilenen cins sadece erkektir. O da bu ortamdan 

kaçmak ve neşelenmek hakkına sahiptir! Rousseau aile kurumunun bu duruma düşmemesi 

18 J. J. Rousseau, Agk.,s .8 
19 J. J. Rousseau, Emile, s. 17 
20 J. J. Rousseau, Agk., s. 20 
21 J. J. Rousseau, Agk., s. 20 
22 J. J. Rousseau, Emile, s. 17 
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için de işe “analarla-kadınlarla” başlamayı tavsiye eder. Çünkü “analar ana olmak” 

istememektedirler!23 Öte yandan da Rousseau ümitsizlikle, kadınları “ana yapmak” için çaba 

göstermenin de boşuna olduğunu söyler: “Hele bir kere kadınlar ana olsun, erkekler hemen 

baba ve koca olacaklardır. Nafile çene yormak! ... Kadınları ana olmaktan çıktılar, artık ana 

olmak da istemezler…” 24  

Sonuç olarak Rousseau’ya göre, çocuğun bebeklikten çocukluğa geçiş sürecinden, 

çocuğun biyolojik bağımlılık sürecinden anne, toplumsal gelişim sürecinden baba 

sorumludur! Burada Emile erkek olduğu için annenin sorumluluk alanından çıkarılır. Sophie 

için böylesi keskin bir kopuş söz konusu değildir. Zaten Rousseau’nun konusu da bu değildir! 

Çünkü Rousseau, kadınların toplumsal konumunu biyolojisiyle ilinti olarak değerlendirir ve 

kadınların varlık nedenini doğurganlığı ile ilişkilendirir. Kadın, zaferler kazanacak erkek 

vatandaşı doğurmalıdır.25 Erkeğin görevi ise toplumsal sorumlukları içerir: O, çocuğu 

toplumsal yaşama hazırlamanın yanı sıra, devlete vatandaş yetiştirmekle yükümlü kılınır. 

 

Emile’de Eğitimin Niteliği 

Rousseau’nun eğitim felsefesi cinsiyetçi de olsa, eğitim için ortaya koyduğu 

düşüncelerin bazıları bugün için de geçerliliğini koruyor. Çocuğun gelişiminde sevgiye vurgu 

yapması, “Çocukluk sevilmeli”26 demesi son derece önemlidir. Rousseau, “Çocuğa hayatı 

tattırmalı”27 diyerek çocuğa yaşam içinde eğitim vermeyi savunur. Bilgiyi sözlü olarak 

aktarmaya karşıdır. Çocuğa doğayı ve döngüsünü anlatmak yerine, güneşin doğuşu ve batışını 

izlemeye götürür. Doğa hakkında bu bilgileri verirken, faydacılık ilkesinden hareket eder.  

Çocuğun 2-12 yaş arasını ele aldığı bölümde, çocuğun zihinsel olarak gelişmediği 

düşündüğü için sözlü eğitimden yararlanmayacağını savunur. Bu evrede çocuğu kitaplardan 

uzak tutan Rousseau, La Fontaine masallarının çocuklardan çok, yetişkinlere yönelik 

olduğunu söyler. 2-12 yaş grubundaki çocukların bu kitaplardan olumsuz etkileneceğini, 

çocuğun algısını körelteceğini, çocuğun dünyayı başkalarının gözüyle görmesine neden 

olacağını düşünür. Burada Rousseau, Lock’a göndermede bulunur: “Locke, çocuklardan 

zarlarla kıraat öğrenmelerini istiyor. Ne hoş bir icat değil mi? Yazık! Bunlardan daha emin bir 

çare var… Çocuklarda öğrenme arzusu uyandırmak.”28 Rousseau’nun söz konusu 

23 J. J. Rousseau, Emile, s. 17 
24 J. J. Rousseau, Emile, s.18 
25 J. J. Rousseau, Emile, s. 11 
26 J. J. Rousseau, Emile, s. 52 
27 J. J. Rousseau, Emile, s. 53 
28 J. J. Rousseau, Emile, s.101 
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görüşlerinin, günümüzden bakıldığında eleştirilecek yanları olmakla birlikte “çocukta 

öğrenme arzusu uyandırmaya” odaklanması oldukça çağdaş pedagojik bir yaklaşımdır. Ona 

göre çocuk, “her şeyi tecrübe ile öğrenmeli”dir!29 Rousseau yetişkinlerin çocuklar için 

yazdığı kitapları, çocuğun hayatına ancak ön ergenlik döneminde sokar. Bu da sadece Daniel 

De Foe’nun yazdığı Robinson Crusoe’sudur! Rousseau’nun çocuğun okuması gereken tek 

kitap olarak Robinson Crusoe’yu seçmesi, çağının egemen sınıfı olmaya başlayan burjuvaziye 

karşı bir saygı duruşu niteliği taşır! Beyaz erkek, planlı, güçlükler karşısında yılmayan, 

“öteki” halklara ve doğaya da egemen, aynı zamanda uygarlığın taşıyıcısı bir kimlik olarak 

Robinson Crusoe, Emile’in eğitimde işlevsel olacaktır! 

Rousseau, eğitimin eksenine çocukta öğrenme merakını uyandırmayı ve doğada 

deneyimlemeyi koyduğunu belirtmiştik. Bunun yanı sıra “çocuklara işle hitap etmeli ve işin 

mümkün olmayacağı hiçbir şey de söylememelidir” der.3031 Emile’in üçüncü bölümünde 

Rousseau, iyi bir eğitimin yanı sıra, kişinin geçimini sağlayacağı bir mesleğinin olmasını 

önemser. Bu nedenle Emile’e meslek seçer ve onun marangozluk eğitimi almasını uygun 

görür. Hatta burada Locke’a göndermede bulunur: “Ben, Emileim’in, Lock’un kibar adamları 

gibi nakkaş, vernikçi, musikişinas, aktör ve kitap müellifi olmasını arzu etmem” der. 

Rousseau daha da ileri gider, şair olacağına kunduracı olmasını ister.32 Emile’in terzi olmasını 

da uygun bulmaz. Çünkü Rousseau’ya göre mesleklerin cinsiyeti bulunur: “Hiçbir genç çocuk 

kendiliğinden terzi olmağa heveslenmez; bu iş için yaratılmamış bir cinsi, kadın sanatlarına 

alıştırmak ustalığa muhtaçtır. İğne ve kılıç aynı ellerde kullanılamazlar… Genç adam 

işlerinde, daima erkek eli ve kuvvetinin intibaları görülsün!”,33 “Eskiden terzilik yoktu. Eski 

insanların arasında erkek terzi yoktu”!34 Rousseau, terzilik gibi mesleklerin hadımlara, engelli 

erkeklere ve kadınlar uygun olduğu görüşünü dile getirir: “Hükümdar olsaydım; dikiş ve iğne 

işlerini ancak kadınlara ve kadınlık haline irca edilmiş sakat erkeklere müsaade ederdim. 

Hadımları lüzumlu mahluklardan farz ederek bu tipleri sureti mahsusada kendilerine 

hazırlayan ve cesaretleri kırık olarak yetiştirildikleri ve lüzumundan fazlasıyla bulabilecekleri 

bu gibi insan tipleri sanki yokmuş da sun’ilerini hazırlamağa ihtiyaç hissediyorlar! Her zayıf, 

29 J. J. Rousseau, Emile, s.102 
30 J. J. Rousseau, Emile, s.174 
31 Burada İsmail Hakkı Tonguç’u anımsamak gerek. Tonguç, Rousseau’dan daha da ileri gider ve başarıyla biten 
her işi yapıt olarak değerlendirir. Üstelik yoksul köylü çocuklarının yapıt yaratacağı koşulları oluşturur. Köy 
Enstitüleri bu yönüyle çok boyutlu yapıtlar üretir. Bkz. Firdevs Gümüşoğlu, “İsmail Hakkı Tonguç’un 
Mektupları ve Klasik Eğitime Karşı Özgürleştirici Eğitim”, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Dergisi, İstanbul, Güz 2014-Bahar 2015, s. 129-148 
32 J. J. Rousseau, Emile, s.192 
33 J. J. Rousseau, Agk., s. 195 
34 J. J. Rousseau, Agk., s. 195 

9



narin ve korkak adam, tabiat tarafından oturak hayata mahkûm edilmiştir; böyle bir adam 

kadınlarla veya onlar gibi yaşamak üzere yapılmıştır; kadınlara mahsus sanatlardan birini 

işlesin, tamam, işte o zaman eğer bize mutlaka hakiki hadımlar lazımsa, erkeklerin 

cinsiyetlerini zilletleştiren ve erkekliğe uymayan işerle uğraştırılsın.”35 Rousseau’ya göre, söz 

konusu meslekler erkeğin sağlığına da uygun değildir: “Talebeme sıhhi olmayan sanatları 

menediyorum; fakat zahmetli, hatta tehlikeli sanatları asla!”36 Rousseau bu görüşlerinde daha 

da ileri gider satılan malların da cinsiyeti olduğu görüşünü dile getirir: “Okuyucularım! 

Herkes kendi cinsine ait eşya ve silahları satmalıdır, zira bunları ancak kullanan tanıyabilir. 

Genç adam! İşlerinde daima erkek eli ve kuvvetinin intibaları görülsün.”37 

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Rousseau, çocuğun eğitim sürecinde cinsiyetçi bir 

eğitimi benimsemekle birlikte, meslek eğitimini ihmal etmez. Meslek eğitimi vurgusu 

önemlidir. Rousseau çocuğa verilecek din eğitimini de tartışır.  Emile’e verilecek dinsel 

eğitimin niteliklerini dördüncü bölümde tanımlanır.38  Burada, “çocuklara Allah’tan 

bahsetmeye lüzum yoktur” der. Çocukların bilişsel olarak tanrı fikrini algılayacak kadar 

gelişmediği görüşündedir. Çünkü tanrıyı yanlış tanıyıp, hakaret etmektense onu tanımamayı 

daha hafif bir kusur olarak kabul eder.39 Öte yandan insanla tanrı arasına kimsenin girmemesi 

gerektiğini savunan Rousseau, kiliseyi ve kiliseden beslenen dogmatizmi hedef alır. Burada 

Rousseau’nun önerdiği din eğitimi, savunduğu eğitim modeli gibi “doğal” dindir. Rousseau, 

çocuğa verilecek din eğitiminde temel olarak vicdan kavramına dayanır. O, tanrının vicdan 

aracılığı ile doğru olanı gösterdiğine inanır. Vicdanın gösterdiği yoldan gidildiği sürece, bütün 

ibadet biçimleri doğru kabul eder. Bu nedenle dördüncü bölüme dek Emile ile din hakkında 

konuşmaz ve din eğitimini Emile’in hazır olduğu bir zaman diliminde vermeyi tercih eder. 

Ancak, Emile’e dinsel eğitimi ileriki yaşlarda vermekten yana olan Rousseau, Sophie için din 

eğitimini erken yaşlarda vermekten yanadır.  Ona göre, kadın asıl din bilgisini kocasından 

öğrenmeli ve kocasının dinini seçmelidir. Burada da cinsiyetçi çözümlemeler yapmaktan 

kendini alamaz. 

Rousseau, dördüncü bölümde ilk kez, Emile için seçilen eşe, Sophie’ye de yer verir. 

Ancak Sophie ve eğitimi asıl bölüm beşinci bölümde yer alır. Bu bölümün alt başlığı: “Genç 

35 J. J. Rousseau, Emile, s.195 
36 J. J. Rousseau, Emile, s.195 
37 J. J. Rousseau, Emile, s.195 
38Kitabın bu bölümünün, Paris Parlamentosu tarafından yakılmasına ve Rousseau’nun tutuklanmasına 
karar verilir.  
39 J. J. Rousseau, Emile, s.261 
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adam-Hayata Giriş”tir.40 Bu bölümde de Rousseau Locke’a göndermede bulunur: “Locke: 

‘Mademki bizim asilzade evlenmek üzeredir, öyle ise kendisini eşinin yanında bırakmak 

zamanı gelmiştir’ diyor.  Bu cümlelerle kitabını bitiriyor. “Ben bir asilzade büyütmek şerefine 

nail olmadığımdan bu vadide Locke’u taklit etmekten çekineceğim”41 Rousseau, Locke 

üzerinden aristokrasiye karşı tavrını yineler. Çocuğun eğitimini rastlantıya bırakmaz, sürece 

müdahale eder ve son olarak da yetiştirdiği erkek yurttaşa uygun bir eş seçer!  

Rousseau, beşinci bölüme “erkek için yalnızlık iyi bir hal değildir” sözleriyle başlar. 

Kadının yeryüzündeki varoluşu, erkek içindir. Ona göre erkeğin yalnız olmaması için kadın 

yaratılmıştır, bu düşünce tek tanrılı dinlerin Adem-Havva ikiliğini anımsatır. 

“Kadına Doğanın Uygun Gördüğü Role Uygun Eğitim”! 

Rousseau, dördüncü kitaba başlarken, kız ve erkek çocukların belli bir yaşa kadar 

birbirinden farklı olmadığını söyler. Hatta “kadına, erkeğe nazaran noksan bir insan gibi 

bakanlar şüphesizdir ki hata ediyorlar” diyerek kendisiyle çelişir.42 “Emile nasıl bir erkek ise, 

Sophie de kadın olmalıdır. Yani maddi ve manevi düzende yerini doldurabilmek için nev’inin 

ve cinsinin bünyesine uygun olan vasıflara malik olmalıdır. Cinsiyete ait olmayan her şeyde 

kadın erkektir. Aynı uzuvlara, aynı ihtiyaçlara aynı melekelere maliktir…”43 Emile’de kadın 

kimliği ile kadının üreme yeteneği arasında kurulan bu bağ, kadınların yeryüzündeki varlık 

nedeni olarak sunulur. “Yaradılışlarından asıl maksat dünyaya çocuk getirmektir… Her ne 

pahasına olursa olsun, her kadının muhakkak dört çocuk doğurmasını temin etmek 

lazımdır.”44 

 “Cinsiyete tabii olan her şeyde ise kadınla erkekte her cihetçe birtakım uygunluklar ile 

ayrılıklar vardır… Cemiyet içinde kadın ve erkek her biri müşterek gayenin tahakkukunda 

aynı tarzda değilse de müsavi derecede iştirak eder. İşte her iki cinsin ahlaki münasebetlerinde 

sarahatle göze çarpan ilk fark da bu değişikliklerden ileri gelir. Erkek faal ve kuvvetli, kadın 

pasif ve zayıf olacaktır. Birisinin istemesi ve yapabilmesi, ötekinin ise az mukavemet 

göstermesi elzemdir. Kurulan bu prensipten kadının bilhassa erkeğin hoşuna gitmek için 

yaratılmış olduğu neticesi çıkar.”45  

Rousseau’ya erkek etkin ve güçlü, kadın edilgen ve zayıf olmalıdır. “Kadın, hoşa gitmek ve 

nüfuz altında bulundurulmak için yaratılmış olduğuna göre, erkeği tahrik edeceği yerde, 

40 J. J. Rousseau, Emile, s.370 
41 J. J. Rousseau, Emile, s.370 
42 J. J. Rousseau, Agk., s. 206 
43 J. J. Rousseau, Emile, s.370 
44 Agk., 375 
45 J. J. Rousseau, Agk., s..371-372 
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hoşuna gitmeye çalışması icap eder. Kadının kudreti güzelliğindedir. Bunun sayesinde erkeği 

kudretini bulmaya ve onu kullanmaya mecbur edecektir… Naz ve cilve hareketleri, hayvanlar 

da dahil olmak üzere, hatta teslim olmaya en hazır bulundukları zamanda bile, bütün dişilerde 

müşterektir.”46 Buna kadın, erkeğin cinsel arzularını ölçülü olarak uyarmalıdır. Kadın 

güzelliği ölçüsünde güçlüdür. Buradan da kadın, “HAYIR” diyorsa bile bu sözden “EVET” 

anlaşılmalıdır sonucu çıkmaktadır. Böylece kadına tecavüzün meşrulaştırılması söz konudur. 

Ancak Rousseau’ya göre bunun da önüne geçecek olan kadındır! Çünkü “Tabiat, zayıfı 

istediği zaman karşı durabilecek kadar kuvvetle silahlandırmıştır.”47   

Öte yandan Rousseau kadının toplumsal anlamda bağımlı olmasını çocuk doğurma 

yeteneğinin doğal sonucu olarak görür. Çocuk doğurmak durumunda olan kadını, kocasına ve 

çocuklarına bağımlı olmasını “tabiatın gereği” diye anlatır.  Bu durum kadını erkeğe bağımlı 

kılarken, aynı zamanda eşine sadakatle yükümlü de kılar. Rousseau’nun sadakat algısı da 

cinsiyetçidir: “Sadakatsiz bir erkek, vicdansız ve barbar bir adamdır. Fakat sadakatsiz kadın, 

daha elim bir iş yapmış olur; aileyi dağıtır; tabiat bütün bağlarını koparır atar; erkeğe 

kendisinin olmayan çocukları vermekle hem çocuklarına, hem erkeğine hıyanet etmiş olur, 

sadakatsizliğine alçaklığı da katılmış olur. Kadının bu suretle sebep olduğu karışıklık ve 

cinayeti düşündükçe azap çekmekten kendimi menedemiyorum.”48 Bu sözlerden de 

görüldüğü gibi erkeğin sadakatsizliğine yönelik az sayıda olumsuz sıfat kullanılırken, kadının 

sadakatsizliğini öfke dolu bir üslupla yazar. Rousseau’nun buradaki temel kaygısı erkeğin 

kendinden olmayan bir çocuğu veya çocukları kendi çocuğu sanmasıdır. Belki de bu yüzden 

Rousseau, namusu kadına, erdemi erkeğe uygun bir nitelik olarak görür. Bu görüşü nedeniyle 

kadınlara, “akıllı annelere” şöyle bir çağrıda bulunur: “Tabiatı aldatmayın, kızınızı erkek gibi 

faziletli yetiştirmeyiniz. Ondan namuslu bir kadın meydana çıkarınız.”49 Böylece kadınlar 

hem kendine hem de erkeğe yararlı olurlar! Bu anlayışın günümüzdeki uzantısı, kadının 

erkeğin namusu olarak görülmesidir. Bundan dolayı da kadından iffetli olması beklenirken, 

erkek bu özellikten muaf tutulur.  

Rousseau’nun bıkmadan usanmadan yinelediği düşünce, kadının güçsüz olduğu ve 

bunun da bir doğa durumu olduğu yönündedir. Emile’in kendine güvenli, güçlüklerle başa 

çıkma yeteneği gelişmiş bir birey olarak yetişmesine önem verirken, Sophie’nin güçsüz ve 

bağımlı olmasını kadının doğasıyla açıklar. Emile’in ve Sophie’nin toplumdaki konumu, 

dolayısıyla özgürlüklerinin sınırları doğanın verdiği özelliklerle açıklanır. Buna göre doğa 

46 Agk., 371-372 
47 J. J. Rousseau, Emile, s.372 
48 Agk., s. 375 
49 J. J. Rousseau, Emile, s. 378 
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Emile’i özgürleştirirken, Sophie’yi bağımlı kılar.  Kadınları, toplumsal kodlarla bağımlı 

kılarken de doğaya göndermede bulunmaktan vazgeçmez. Bir cinsi özgür, diğerini bağımlı ve 

itaat eden varlığa dönüştürür. Sonuç olarak Rousseau, itaat etme duygusunun kadınlarda 

erkektekinden güçlü olduğunu, bu özelliğin kadınların doğalarından geldiği iddia eder.  

Rousseau, erkek ve kız çocuklarının oynadıkları oyunları da doğalarıyla ilişkilendirir. 

Erkek çocukların gürültülü ve hareketli oyunları sevdiğini kızların ise süslü nesnelere ilgi 

duyduğunu anlatır. Özellikle oyuncak bebeği “kadın cinsinin en hususi eğlencesi”50 olarak 

kabul eder. Kadının süse düşkün olduğunu da iddia eden Rousseau, bu durumu da doğanın 

verdiği bir yetenek olarak açıklar. Bir kadının önemli özelliğinin uysallık olduğunu söyler.51 

Dolayısıyla kadınlara uysallık eğitimi vermek gerekir. Bu nedenle Rousseau, Emile uygun eş 

olarak seçtiği, Sophie’nin niteliklerini de ayrıntılı olarak anlatır: “Öyle bir zekâ ki, ne fazla, ne 

de eksik bir hali göze çarpmadığından hiçbir kusuru söylenemez.”52 “Zekası, doğruya 

gitmekten ziyade nüfuz edicidir. Mizacı yumuşak fakat, ölçüsüzüdür. Yüzü aleladedir. Fakat 

hoşa gider. Çehresi iyi bir ruh aksettirir ve yalan bilmediğini gösterir.”53 Rousseau’nun ideal 

eş tanımı, zeki ve güzel kadınları içermez. 

Rousseau’nun doğduğu andan itibaren Emile’in eğitimini titizlikle planladığını, onun 

özgürlüğü tatmasına ve merak yetisini geliştirmesine özen gösterdiğine daha önce 

değinmiştik. Ancak Sophie’ye kapsamlı bir eğitim verilmesinden yana değildir. Onun 

eğitmenleri anne ve babası olacaktır. Burada da ev işleriyle ilgili becerileri ve dans etmeyi 

annesinden öğrenmesini uygun görür: “Şarkı söylemeği öğrenmek için babasından, dans 

edebilmek için annesinden başka öğretmen bulamamıştır.”54 “Kızların kendilerine mahsus 

kolejleri yokmuş! Vah vah ne büyük felaket! Keşke erkekler için de olmasaydı! Herhalde o 

zaman daha hissi, daha iyi terbiye edilmiş olurlardı! Vakitlerini boş şeylerle kaybetmeğe 

kızları zorlayan var mı?”55 diye sorar. 

Kadınların eğitimi söz konusu olduğunda Rousseau, bir düşünür olmaktan, 

kendisinden önce söylenenleri yinelemekten kaçınan biri olmaktan çıkar.56 Bu noktada alaycı 

bir üslup tercih ederek, sıradan bir söyleme yönelir. Hatta yazdıklarından kadınların haklarını 

talep edeceği kaygısı taşıdığı sezilmektedir. Kadınların insan olarak haklarını talep 

etmelerinin, kendi haklarının gaspına yol açacağını dile getirir: “Kadın kadın olarak kaldıkça 

50 Agk., 383 
51 Agk., 386 
52 J. J. Rousseau, Emile, s.417 
53 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Hilmi Ziya Ülken, Ali Rıza Ülgener, Salahattin Güzey, 4. Basım, Türkiye 
Yayınları, İstanbul, 1954, s. 414 
54 J. J. Rousseau, Emile, s.415 
55 Agk., 378 
56 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Yaşar Avunç, 4. Basım, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2013, s.3 
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üstün, erkeklik iddiasında bulundukça da geri kalır. Bizim haklarımız gasp etmek istediği 

yerlerde ise bizden geri kalır.”57 

Rousseau’ya kadınlara yüklediği eşitsizlikçi toplumsal statü konusunda en güzel yanıtı 

Mary Wollstonecraft58 verir: “Eğer erkeklerin soyut hakları, tartışma ve açıklama kaldırırsa, 

aynı mantıkla, kadınların hakları da böyle bir sınavı kaldırır… Eğer kadın da erkeklerle 

birlikte akıl yetisinden payını almışsa, erkeği biricik yargıç yapan kimdir?” diye sorar.59 Hatta 

“yoksulların cahilliği ne denli doğalsa, kadınların aşağı durumu”nun ancak o denli doğal 

olduğunu vurgular. 60 

Wollstonecraft, kadınların toplumsallaşma süreçlerinde “kadınsı, zayıf” olmayı öğrendikleri 

veya öyle görünmek zorunda kaldıklarına dikkatimizi çeker: “Sanırım Rousseau’nun 

gözlemlediğinden daha çok kız çocuğu gözlemlemek olanağını bulmuşumdur. Kendi 

duygularımı anımsayabiliyorum ve sürekli çevremi inceledim; şunu iddia edebilirim ki 

hareketsizlik sahte bir utangaçlıkla bezenmiş masumiyet yüzünden ruhu felce uğratılmamış 

bir kız, daima ele avuca sığmaz bir afacan olacaktır ve eve kapatılması ona başka bir seçenek 

bırakmadığı sürece de bebeklerle ilgilenmeyecektir… Daha da ileri giderek, çevremde 

gördüğüm ve akılcı yaratıklar gibi davranmış ya da herhangi bir biçimde zihinsel canlılık 

göstermiş kadınların çoğunun, kesinlikle, rastlantı sonucu başı boş bırakılmış kişiler olduğunu 

söyleyeceğim.”61  

Sonuç 

Rousseau’nun Emile adlı eseri, eğitim sosyolojisi, çocukluk sosyoloji ve toplumsal 

cinsiyet sosyolojisi açısından oldukça önemli veriler sunmaktadır. Onun eğitim anlayışı, 

aydınlanma düşüncesinin sorgulayan, dogmatizmi reddeden insanın aklın ve bilimin ışığına, 

özgürlüğe olan tutkusuyla doludur. Rousseau’nun çocuğun yaşamı deneyimleyen, merakı 

kışkırtılan ve sistematik olarak düşünmeyi öğrenen bir varlık haline dönüştürülmesine yönelik 

eğitim anlayışı döneminin oldukça ilerisindedir. Ancak onun, nitelikli bir eğitimden 

geçmesini istediği, haklarının ve sorumluluklarının bilincindeki insanı erkektir. O, erkeğe 

uygun gördüğü insan haklarından kadınları uzak tutar ve kadını erkek için yaratılmış bir 

57 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Çev: Hilmi Ziya Ülken, Ali Rıza Ülgener, Salahattin Güzey, 4. Basım, Türkiye 
Yayınları, İstanbul, 1954, s. 378 
58J. Mitchell-A. Oakley, Kadın ve Eşitlik, Çev: Fatmagül Berktay, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1984, s. 172. 
Mary Wollstonecraft, yoksul düşmüş bir orta sınıf aileye doğar.18. yüzyılda kadınların yaşamak için 
mürebbiyelik ve el işleri dışında yaşamını kazanacağı iş olanağı yoktur. Bütün bu işlerde çalıştıktan sonra Mary 
Wallstonecraft, Analytical Review’da çalışmaya başlar. O günlerde kızkardeşine şöyle yazar: “İşte, yeni bir 
türün ilk örneği olacağım.” 
59 J. Mitchell-A. Oakley, Kadın ve Eşitlik, Çev: Fatmagül Berktay, Kaynak Yayınları, İstnabul, 1984, s. 175 
60 J. Mitchell-A. Oakley, Agk., s.179 
61 J. Mitchell-A. Oakley, Agk., s.179 
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varlık düzeyine indirger. Dolayısıyla erkeğe sunduğu özgülük alanlarından kadını dışlar ve bu 

dışlanmanın gerekçelerini de kadının doğasıyla açıklar. Emile’de erkek kamusal alanda bir 

özne olarak sunulurken kadınlar, vatandaş olan erkeğin kamusal alandaki temsiliyetinin 

koşullarını yaratmakla yükümlü kılınır. Kadın ise yaşamı özel alanla çerçevelenen bir varlığa 

dönüştürür. Kadına sadece aile, çocuk ve evin sınırları içinde yaşam hakkı tanır. Bunun 

gerçekleşmesi için de eğitim zorunludur. Bu eğitim, eğitimci aracılığıyla değil Sophie 

karakteri üzerinden, Sophie’nin annesi ve babası tarafından verilir.  

Sonuç olarak kadını zayıf, edilgen ve erkek için yaratılmış bir cins olarak tanımlayan 

Rousseau, kadını doğanın, erkeği ise kültürün ürünü olarak sunar. Kadına yönelik eğitimin 

“doğası”na uygun olarak verilmesi gerektiğini söyler. Eğitim anlayışını da cinsiyet ayrımcılığı 

temelinde kurgular.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада  логикалық амал-тәсілдерді қатысымдық негізде жүйелі қолдану баланың 

байланыстырып сөйлеуін дамыту, сөйлей білуге, оқушылар қарастырылатын мәселені 

талдауға, жалпылауға, нақтылауға, қажетті және жеткіліктілікті шарттарды көрсете 

білуге, ұғымдарды анықтауға, пайымдаулар құруға, ой қорытулар жасауға, дәлелдеуге 

тағы басқа үйретілетіні, яғни іс жүзінде әрбір қадам сайын логикалық танымдық 

білімге сүйенетіні туралы баяндалады. 

Түйін сөздер: логика, әдеби тіл нормалары, сауаттылық, пікірсайыс. 
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1South Kazakhstan State Pedagogical University, Shymkent, Kazakhstan 
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Abstract 

This article describes the systematic use of logical approaches to communication based on 

participation includes the development of a child's communication skills, speaking, 

generalization, it is based on logical cognitive knowledge at almost every stage. 

Keywords: logic, norms of the literary language, literacy, debate. 

1. Кіріспе

Ғасырлар тоғысында өзінің жаңа даму жолы мен болмысын айқындап алған

Қазақстан Республикасы ХХІ ғасырда болашақ буын ұрпаққа білім беру мен 

тәрбиелеудің жаңа құндылықтар мен құзыреттіліктерін қалыптастыруды алдыңғы 

кезектегі міндет етіп қойып отыр. 

    Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің  мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында «Қазақ тілі» пәнін оқытудың басты міндеттерін «танымдық бағыт 

бойынша» « оқушылардың логикалық ойлауын қалыптастыру» деп көрсетеді. Ал 

тәжірибелік бағыт бойынша: 

- Оқушыларға әдеби тіл нормаларын меңгерту; 

- Тілдік жағдаяттарға лайық дұрыс қарым-қатынас жасаудың амал-

тәсілдерін үйрету; 

- Оқушының тілдік  сауаттылықтарын арттыру; 

- Оқушылардың тілдік-эстетикалық тағылымдарын қалыптастыру, ұлттық 

этикет нормаларына сай тіл мәдениетін жетілдіру; 

- Сөйлесім әрекетіне қажетті заңдылықтар мен талаптарды меңгерту; 
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- Пікірталас түрлеріне сай сөз қолдану іскерліктерін игертудеген талап 

қойылады. 

      Сондай-ақ: «Бұл міндеттердің жүзеге асырылуы тілдік білімнің әрі оқушының 

лингистикалық дүниетанымының қалыптасуына, әрі олардың тәжірибелік іскерлік-

дағдыларының базасы ретінде қызмет етуіне негіз қалайды. Мұның қай-қайсысы да тіл 

арқылы баланың логикалық ойлауын дамытуға, қарым-қатынастық дағдыларын 

жетілдіруге, яғни сөйлесім іс-әрекетінің түрлеріне қатысты машықтарын шыңдауға 

септігін тигізеді» –деп, логикалық ойлауын дамыта оқытуға баса назар аударылады [1]. 

       

 2. Зерттеу пәні: бастауыш мектеп оқушыларының логикалық амал-тәсілдер арқылы 

ойын дамыта оқыту әдістемесі.  

 3. Зерттеу мақсаты: бастауы мектеп оқушыларының ойы мен тілін логикалық амал-

тәсілдер арқылы оқытудың ғылыми-теориялық, әдістемелік жүйесін жасау – оның 

тиімділігі мен сапалылығын педагогикалық эксперимент арқылы тексеру. 

4. Зерттеу жұмысының болжамы: бастауыш мектеп оқушыларына логикалық ойын 

дамыта оқыту арқылы, логиканың амал-тәсілдері: ұғым, пайым, ой қорытындысы, 

индукция, дедукция тағы басқаларды қолдану арқылы байланыстырып сөйлеу 

қатысымдық ұстаным негізінде түзіліп, біртұтас жүйе ретінде өзара сабақтастықта іске 

асырылса, балалардың жас ерекшеліктері мен кіші жастағы оқушылар кезеңіндегі 

психологялық ерекшеліктері ұлттық психологияға негізделіп ойы мен тілін дамыту 

басты талап ретінде ескерілсе, балалардың болашақ дамуына оң ықпал ететін тілдік 

дағдылар мен өз ойын түсінікті жеткізуге қатысты байланыстырып сөйлеу үлгілерін 

дұрыс та нәтижелі қалыптастыруға болады. 

5. Зерттеудің әдіснамасы: отандық және шетел ғалымдарының баланың тілін дамыту 

мәселелеріне, бастауыш мектептің оқу-тәрбие мәселелеріне байланысты зерттеу 

жұмыстарындағы жаңа оқыту жүйесі жұмыстың басты бағыттарын анықтауға 

мүмкіндік береді. Психология, педагогика, лингвистика ғылымдарының білім берудегі 

соңғы жетістіктері және ғылыми-әдістемелік зерттеу еңбектері мен оқулықтар, оқу 

құралдарындағы оқыту технологияларының теориялық-тәжирибелік қағидалары 

басшылыққа алынды. 

     Логика – адам ойлауын өзінің нысаны ретінде қарастыратын ғылым. Алайда оны 

философия, психология, әлеуметтану, кибернетика, жоғары жүйке қызметінің 

физиологиясы және басқа да ғылымдар да қарастырады. 

Философия өз пәні ретінде тұтастай ойлау мазмұнын алады: адамдардың әлемге деген 

көзқарасы мен әлемнен алатын орнын, олардың таным қабілеттерін жіне тағы 

басқаларды зерттейді. Адамның жоғары жүйке физиологиясы адам ағзасында өтетін 

физиологиялық үдерістердің механизмі мен заңдылықтарын қарастырады. 

     Психология адамның түрлі топтарының ойлау ерекшеліктерін, олардың өзара 

әрекетін айқындайды, олардың жас ерекшелігі, дене және психикалық дамуына және 

т.б. байланысты оны басқа түрлерімен бірге зерттейді, сонымен қатар ойлауды 

психикалық үдеріс ретінде қарастырады. Кибернетика адам ойлауының ақпараттарды 

тез және тиімді өңдеумен байланысты аспектілерін, оның басқару қызметін жан-жақты 

зерттеумен шұғылданады. Ал логика-ойлауды оның қызметі мен құрылымын, оны 

құрайтын элементтерді, яғни түрлі қалыптары, сондай-ақ, олардың арасындағы 

байланыстар мен қатынастар тұрғысынан қарастырады. Сондықтан,  логика, дұрыс 
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ойлау заңдары мен қалыптары (формалары) туралы философиялық ғылым екендігі 

белгілі. 

      Ойлау қалыбы немесе логикалық қалып дегеніміз – бұл ой құрылымы мен оның 

элементтері байланысының амалы. Адамдар қай тілде сөйлемесін, олар барлық жерде 

бір әрі бірдей ойлайды. Ойлаудың негізгі қалыптары: ұғым, пайымдау және ой 

тұжырымы. Ойлау мен тілдің бірлігі – ойдың маңызды ерекшеліктерінің бірі. Ойлау 

үдерісінің қат-қабатты, қатпарлы, астары мол күрделілігі, әлі де айқын танылмай 

жатқан заңдылықтары философияның тағы басқа ғылым салаларының зерттеу нысаны 

болып келеді. 

     Ғылыми ақпараттар ағынының жедел қарқынмен дамуы да жалпы білім беретін 

мектеп оқушыларын өз бетінше жаңа білімдерді игеруге қабілетті етіп тәрбиелеу мен 

оқыту талап етеді. Өз бетінше білім алуы үшін, оқушы өз танымдық қызметі 

нысанының мәнін ұғынып, оның іс-әрекет жолдарын игеруіне тура келеді. Сол себепті 

оқушыларды жаңа білімді игеруде жаңа тенологияларда меңгертудің жолдары мен 

құралдарын үйрету қажеттігі туындайды. Оның бірі оқытуда логикалық амалдар 

арқылы оқушыларының ойлау мен қисынды сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Дәстүрлі 

оқыту үдерісінде оқушылардың бар ынта-жігері мен күші негізінен оқытудың пәндік 

мазмұнына аударылады да ғылыми білімдердің логика мен амалдық жағы назардан тыс 

қалып қояды, нәтижеде пәндік білім жүйесі оқушыларда жеткілікті дәрежеде 

меңгерілмейді [2]. 

      Оқыту білімдік, танымдық және дамытушылық қызметтер атқарады. Білімдік 

қызметте оқытылатын пәнге байланысты білім, іскерлік және дағды қалыптасса, 

танымдық қызметте ғылыми таным жолдарын, көздерін, әдістерін игеру жүзеге 

асырылады. Ал оқытудың дамытушылық қызметі – білімді игеру үдерісіндегі 

оқушылардың ақыл-ой іс-әрекеті арқылы сөйлеуге жаттығу мен тіл арқылы қарым-

қатынасқа баулу болып табылады [3]. 

Яғни, қазақ тілін оқыту арқылы сөйлей білуге, оқушылар қарастырылатын 

мәселені талдауға, жалпылауға, нақтылауға, қажетті және жеткіліктілікті шарттарды 

көрсете білуге, ұғымдарды анықтауға, пайымдаулар құруға, ой қорытулар жасауға, 

дәлелдеуге тағы басқа үйретіледі, яғни іс жүзінде әрбір қадам сайын логикалық 

танымдық білімге сүйенеді. Оқушыға тілді ғылыми таным логикасымен меңгертуде сөз 

тіркесінің, сөйлеу мүшесінің, жай сөйлемнің, құрмалас сөйлемнің, мәтіннің өзара тығыз 

байланыстылығы мен қатынастарын тану мәселесі маңыздылығын сезінеді. Өйткені, 

аталған синтаксистік бірліктер, мәтін бір-бірімен өзара тығыз байланысу нәтижесінде 

ғана жасалып, дамитын құбылыстар ретінде сөйлеу нәтижелері болып табылады. Егер 

біз сөз тіркесін сөздерден құралған тіл бірлігі дейтін болсақ, онда міндетті түрде 

сөздердің морфологиялық бірлік ретінде ішкі синтаксистік мүмкіншіліктері 

танылтылуы керек. Ал сөйлемді сөздер мен сөз тіркестерінен құралған тіл бірлігі 

ретінде танытуда сөз бен сөз тіркесінің ой құрауда сөйлемнің синтаксистік 

құрылымыеа енетін заңдылықтары анықталу керек, сөздер мен сөз тіркестері тікелей 

сөйлем құрамайды, ол тұста «Логика пәні адамның ойлау үдерісін зерттейді». Ойлау – 

алуан түрлі астары бар, аса күрделі үдеріс, сондықтан оны логикамен қатар психология, 

физиология, философия сияқты ғылым салалары да зерттейді. Олай болса, «логика 

ойлау үдерісін қалай зерттейді, оны оқыту үдерісінде қалай қолдануға болады» деген 

орынды сұрақ туындайды. 

     Логика ойлау үдерісін ең алдымен дүниені танып-білудің нәтижесі, сыртқы 

дүниедегі заттар мен құбылыстардың ой-санада бейнеленуі деп қарап, сол 

бейнеленудің дұрыс формалары мен заңдарын, ережелерін қарстырады. Сондықтан 

логикаға: «Логика дегеніміз – ойлауды дұрыс құрудың заңдары мен формалары, 

ережелері туралы философиялық ғылым», - деп анықталады.[4] 
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     Ойлау дегеніміз ең алдымен шындық дүниенің адам миында бейнеленуі болып 

табылады. Ол біріншіден, дүниетанудың нәтижесі болса, екіншіден, дүниені тереңірек, 

толығырақ және кең түрде танып-білудің құралы. Себебі, заттарт мен құбылыстардың 

сезім мүшелері арқылы танып-білуге болмайтын, ішкі қасиеттерін, мән мен сырын, 

ерекшеліктерін ой қорытындылау жасау арқылы ғана танып-біле аламыз.  Дүниені 

танып-білудің жолы – білмеуден білуге қарай, дәл, нақты емес, толымсыз білімнен дәл 

толық білімге өту жолы екені белгілі. Таным үдерісі айналадағы шындық дүниені сезім 

мүшелері (көру, есту, иіс сезу, дәм сезу, сипап сезу) арқылы тікелей бейнелендіруден, 

нәтижеде нақты білім алудан басталады. Адамды сыртқы сезімдік таным дүниені 

тікелей байланыстыратын бұл сезімзік таным шындық дүние жайындағы біліміміздің 

дерек көзі болып табылады. 

     Сезімдік таным үш негізгі формада іске асады. Олар: түйсік, қабылдау, елестету. 

Ойлау мен тілдің бірлігі бар. Ойлаудың ерекшелігінің бірі – оның тілмен тығыз 

байланыстылығында. Адамның миында қандай ой пайда болмасын, ол тілдік 

материалдың негізінде ғана туындап, іске асады. Адам өз ойын ауызша білдірсе де, 

ойласа да, бірібір өз ойын сөз немесе сөйлем түрінде құрады. Адамда тілдің көмегімен 

өзінің ойлау қызметінің нәтижелерін тұжырымдап, бір-бірімен пікір алмасып, өзара 

түсініседі. Тіл – ойды білдіретін белгілер жүйесі. Сөйлеу түрінде қатысты кез келген 

сөз (мәселен «ағаш», «өзен», «жануар» т.б.) ауызша дыбыстардың қосындысы немесе 

жазбаша таңбалардың жиынтығы ретінде өз бетінше ешбір мәнсіз, тек материалдық 

нәрселерге қолданғанда ғана олар мәнге ие болады. Тілдік кез келген заттың, нәрсенің, 

құбылыстың мазмұнын білдіретін болғандықтан ғана қатынас құралы ретінде атқарады. 

Ал, сөйлеу тілдегі сөз, сөйлемдердің белгі ретіндегі атқарар қызметі өзгеше. Олар 

адамдар арасында үздіксіз жан-жақты пікір алмасу, қарым-қатынас қызметін атқарады. 

Тілдік белгінің заттық мәні оның мазмұнымен, яғни ойды білдіретіндігімен тығыз 

байланысты. Кез келген сөз, сөйлем шындыққа қатысты бір ойды білдіреді.  

Тұжырымдағанда, дамыта оқытудың негізі ойлау мен сөйлеуді дамыту болмақ. 

Сондықтан оқушылардың ойлау, сөйлеу әрекеттерін дамыта оқыту қажет, пәндік білім, 

білікпен, дағдылармен бірге игертіледі. 

     Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымын жаңа арналармен байланыстыру арқала 

жаңарту, әдістеменің теориялық құндылығын арттыру, сол арқылы қазақ тілін оқыту 

үдерісін сапалы деңгейде, филосоялық, логикалық, психологиялық, физиологиялық, 

кибернетикалық тағы басқа ілім мәліметтерімен де баытылуы керектігі белгілі. Тіл – 

қарым-қатынас құралы, таным құралы, ойды жарыққа шығару құралы, сезімді білдіру 

құралы, ұлттық санаға оның тарихы мен мәдени дамуы маржанын жинақтау құралы 

десек, оның барлығы ойдың жемісі екендігін оқушыларға игертудің маңызы зор. Ол 

үшін оқыту үдерісінде логика элементтерін меңгерту әдістері анықталып, оқушының 

логикалық ойлау мәдениетін дамыту жолдары туралы теориялық та, тәжірибелік те 

әдістемесін жасаудың қажеттілігі байқалады. 

 

6. Қорытынды 

   Қорыта келгенде, қазіргі уақытта қазақ мектептерінде ана тілін оқытудың жаңа 

бағыттары мен жаңа арналарын іздестіру мәселесі күн тәртібіне өзектілікпен қойылып 

отыр. Тілді дәстүрлі жүйеде оқытудың олқылық тұстары анықталып, оны 

болдырмаудың, әдістемені ғылыми сапалы деңгейде өсірудің сан-сапалы жолдары 

айқындалып келеді. Соның бірі ретінде оқушылардың ойлауын дамытуда логикалық 

ойлау мәдениетін дамыту мәселесі өзекті болып табылмақ. Мектеп оқушыларына 

логикалық ойын дамыта оқыту арқылы, логиканың амал-тәсілдері: ұғым, пайым, ой 

қорытындысы, индукция, дедукция тағы басқаларды қолдану арқылы байланыстырып 

сөйлеу қатысымдық ұстаным негізінде түзіліп, біртұтас жүйе ретінде өзара 
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сабақтастықта іске асырылса, балалардың жас ерекшеліктері мен кіші жастағы 

оқушылар кезеңіндегі психологялық ерекшеліктері ұлттық психологияға негізделіп ойы 

мен тілін дамыту басты талап ретінде ескерілсе, балалардың болашақ дамуына оң 

ықпал ететін тілдік дағдылар мен өз ойын түсінікті жеткізуге қатысты байланыстырып 

сөйлеу үлгілерін дұрыс та нәтижелі қалыптастыруға болады. 
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ÖZET 

Hayatımızın her alanında kullandığımız toplumsal bir varlık olan dil toplumla birlikte yaşayıp gelişen 
temel insani bir varlıktır. Etkili bir şekilde kullanılan dil etkin bir iletişim sürecini de beraberinde 
getirir. Bu durum çevremizde etkin bir birey olmamızı sağlar. Konuşma en doğal ve en sık kullanılan 
dilsel bir yetenektir. Bireylerin diğer insanlarla kurduğu dilsel iletişimin yönünü oluşturan konuşma 
bir duygu ve düşünce alışverişidir. Sosyal Bilgiler öğretim programında temel becerilerden 
olan“İletişim Kurma Becerisi” ile ilgili olarak etkili iletişim, ses tonu ve beden dilini etkili kullanma, 
hazırlıklı konuşma, kendi konuşmasını değerlendirme gibi amaç ve kazanımlara yer verilmiştir.Bu 
bağlamda bu araştırmanın amacı, konuşma becerisinin Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından 
kullanımına yönelik Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesidir.Bu amaç 
doğrultusunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin konuşma ve beden dili uyumu, öğretmenlerin 
konuşmalarında hitap etme biçimleri öğretmenlerin empati kurarak iletişim ve ben dilini kullanma 
gereklilikleri hakkında Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri incelenmiştir.Araştırmanın 
verileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyan rastgele seçilmiş on sosyal bilgiler öğretmen adayından yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi yöntemiyle 
incelenerek yorumlanmıştır. Bu nedenle araştırma betimsel durum saptaması niteliğindedir. 
Çalışmanın sonuçlarına yönelik analiz çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili yapılan literatür 
incelemesinde öğretmen adaylarının etkili konuşma, Empatik iletişim, beden dilini kullanma, ben 
diliyle konuşmaya ilişkin görüşlerinin incelendiği bir çok çalışma olduğu ve bu çalışmalarda 
öğretmenlerin etkin konuşma becerilerine sahip olmalarının ve beden dilini kullanma ile empati 
yaparak  iletişim kurma  becerilerinin önemine vurgu yapıldığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Konuşma Becerisi, İletişim, Sosyal Bilgiler. 

ABSTRACT 
Language, a social entity that we use in every aspect of our lives, is a fundamental human being that 
lives and develops with society.The language used effectively brings about an effective 
communication process. This situation allows us to be an active individual in our environment.Speech 
is the most natural and most commonly used linguistic ability. Speech is an exchange of feelings and 
thoughts that forms the direction of the linguistic communication that individuals establish with other 
people. In the social studies curriculum, objectives and achievements such as effective 
communication, effective use of voice tone and body language, prepared speech and self-assessment 
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are given in relation to“communication skills” which is one of the basic skills.In this context, the 
purpose of this research is to examine the views of social studies teachers regarding the use of 
speaking skills by social studies teachers.For this purpose, social studies teachers ' speech and body 
language harmony, social studies teacher candidates ' views on the need for teachers to communicate 
by empathy and use the i language were examined.The data of the study were collected in a semi-
structured interview form from ten randomly selected social studies teacher candidates studying in 
Social Studies teaching Department of Fırat University Faculty of Education during the fall semester 
of the 2019-2020 academic year.The data obtained were analyzed and interpreted using the content 
analysis method. Therefore, the research is descriptive. On analysis of the results of the study are 
underway, and the review of the literature on the subject of teacher candidates in speech, efficient, 
empathic communication, body language, use of language is a study which examined the views of the 
teachers in this study have Effective Speaking skills and body language, and empathize with by 
making use of underscoring the importance of communication skills were. 

Keywords: Speech Skills, Communication, Social Studies. 

 

1.Giriş 

Sosyal bir varlık olarak devamlı gelişen ve güçlenen dil hayatımızın her alanında 
kullandığımız temel beşeri bir varlıktır. Etkili bir şekilde kullanılan dil etkin bir iletişim 
sürecini de beraberinde getirir. Bu durum çevremizde etkin bir birey olmamızı sağlar. 
Konuşma en doğal ve en sık kullanılan dilsel bir yetenektir. 

Bireylerin diğer insanlarla kurduğu dilsel iletişimin yönünü oluşturan konuşma bir duygu ve 
düşünme alışverişidir. 

Dilsel iletişimi ‘bilgi üretme ve duygu düşünceleri anlamlandırıp aktarma süreci’ olarak 
tanımlayan Tutar ve Yılmaz iletişimin insanların kendi zihinlerinde canlandırdıkları dış 
dünyaya anlam yükleme ve duygu düşüncelerini dış dünyaya yansıtma olarak kabul ederler. 

Bireyler sözlü iletişimde konuşma becerilerini jest, mimik, vücut duruşu ve hitap gücü ‘ses 
tonu, etkili konuşma’ gibi kabiliyetlerle destekleyerek duygu ve düşüncelerindeki temel 
mesajı anlamlı bir iletiye dönüştürerek karşıdakine kolayca aktarabilirler. 

Sosyal bilgiler öğretim programında temel becerilerden olan ‘iletişim kurma becerisi’ ile ilgili 
olarak etkili iletişim, ses tonu ve beden dilinizi etkili kullanma, hazırlıklı konuşma, kendi 
konuşmasını değerlendirme gibi amaç ve kazanımlara yer verilmiştir. 

Bahsedilen bu kazanımların gerçekleştirilmesi için öncelikle sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
bu kazanımları gerçekleştirebilecek donanım ve becerilere sahip olması lazımdır. 

SCA(Konuşma ve İletişim Topluluğu)’ nın ortaokul öğrencileri için konuşma, anlama ve 
dinleme becerilerine yönelik hazırlandığını açıklayan Backlund (1985) öğrencilerin sosyal bir 
varlık olarak okul, ev ve sosyal çevreleriyle her an iletişim ve etkileşim halinde olduklarını ve 
okul hayatının sistematik öğrenme yoluyla öğrencileri hayata hazırladığından bahsetmiştir. 
Okulda öğrencilerin sistematik kazanımlar yoluyla elde ettikleri bilgilerin dışında kendilerine 
rol model olarak gördükleri kişiler öğretmenleridir. 
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Öğretmenlerin etkili konuşma, sözlü beceri ve ifadeleri etkili kullanma gibi özellikleri 
öğrencilere önemli bir örnek teşkil edecektir. Bundan dolayı sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının konuşma becerisinin sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından kullanılabilirliğine 
yönelik görüşleri incelenmiştir. 

Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap bulmaya çalışılmıştır. 

1. Dördüncü sınıf sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde 
öğretmenlerinin konuşma becerilerinde hitap, beden dili ve empati kurabilme 
becerilerine yönelik görüşleri nelerdir? 

2. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde konuşma ve becerilerinin 
içerik boyutu, etkili konuşmanın dokusu ve örüntüsü hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2.Yöntem  

2.1.Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulamaları staj 
okullarındaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin konuşma becerilerine yönelik görüşlerini 
saptamak amacıyla nitel bir yönteme göre desenlenmiştir. 

‘Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleriyle 
zenginleştirilmiş olgu ve olayların bütüncül ve gerçek bir şekilde ortaya konmasına ilişkin 
nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır.’ (Yıldırım ve Şimşek, 2008; 39). 

Araştırma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümü dördüncü 
sınıf öğrencilerinden görüşme formu aracılığıyla görüşlerinin alınmasıyla oluşturulmuştur. 

2.2.Çalışmanın Evreni  

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği ana bilim dalında 2019-2020 
eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam eden dördüncü sınıftaki on öğrenciden 
oluşmuştur. 

Araştırmanın evrenin oluşturan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 6’sı erkek 4’ü kadındır. 
Adayların tamamı öğrenimine devam eden ve mezun olabilecek öğrencilerden oluşmuştur. 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
kullanılmıştır. 

Kolay ulaşılabilir durum örneklemesinde hız ve pratiklik sağlaması için yakın ve ulaşılması 
kolay olan bir durum araştırmacı tarafından seçilir. Bu yöntemin maliyeti zaman ve masraflar 
açısından daha ekonomiktir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Araştırma grubundaki sosyal bilgiler öğretmen adayları rastgele yansız bir şekilde 
oluşturulmuştur. 
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2.3.Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Bu çalışmadaki veriler nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanarak elde edilmiştir. 

‘Nitel, kelimesi belirli ortak özelliklerin paylaşıldığı yaklaşımları 
vurgulamaktadır.’(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009; 249:1). 

Araştırmada açık uçlu görüşme sorularından oluşan standartlaşmış yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. 

‘Standart açık uçlu görüşme formu sorularının sırası ve tarzı önceden belirlenir, görüşme 
yapılacak kişilere aynı sıra ile sorulan temel sorular tam ve açık uçlu bir formatta ifade edilir.’ 
(Fraenkel ve Wallen, 2006, 457:akt. Büyüköztürk, 2009; 161). 

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının son sınıfta iken gittikleri okul deneyimi 
uygulama okullarındaki sosyal bilgiler dersinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin konuşma 
becerilerini kullanmalarına ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla yarı yapılandırılmış 
görüşme formu soruları içerik bakımından konuşma becerilerinden konuşmanın beden dili, 
konuşma içeriği ve tutarlılığı, hitap etme, empati kurma, konuşmanın dokusu ve örüntüsü 
boyutları gözetilerek hazırlanmıştır. 

Bu boyutlar belirlenirken ilgili alan literatürleri taranarak Fırat Üniversitesinden üç alan 
uzmanının görüşü ve desteği alınmıştır. Form ‘da beden dili hitap gücü ve empati kurma ile 
ilgili iki soru, etkili konuşmanın dokusu, içeriği ve ders başarısı etkisi üzerine iki soru olmak 
üzere toplam dört soru yer almaktadır. Form hazırlanırken sosyal bilgiler ve eğitim alan 
uzmanlarından görüş alınmıştır. Daha sonra form dört öğrenci üzerinde pilot uygulama 
amacıyla denemiş ve son düzeltmeler yapılarak kullanılacak duruma evrilmiştir. 

2.4.Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Görüşmeden elde edilen sonuçları nitel araştırma veri analizi tekniklerinden içerik analizi 
yardımıyla analiz edilmiştir. 

Bu nedenle görüşme formları öğretmen adaylarına verilmeden önce ilişkili ve anlamlı 
kodlama sistemiyle sorular arasındaki tutarlılık incelenmiştir. 

Verilerin analizinde güvenirliliği hesaplamak için araştırmada ulaşılan kurumsal kategorileri 
temsil edip etmediğini teyit etmek için araştırmacıların kodları ve kod kategorileri 
karşılaştırılarak sorular arasında anlamsal bütünlük ve örüntü karşılaştırılmıştır (Güvenirlilik= 
Görüş birliği/ görüş birliği+görüş ayrılığı) (Miles ve Huberman, 1994). 

3.Bulgular 

1) Sosyal bilgiler öğretmenlerinin konuşma becerilerini kullanımı sosyal bilgiler dersini 
ne ölçüde etkilemektedir? 
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Öğretmen adaylarının konuşma becerilerinin sosyal bilgiler dersini etkilemesi konusunda 
adayların bir çoğu bir sosyal bilgiler öğretmeninin derste etkili ve anlaşılır konuşmasının  
öğrenciler üzerinde olumlu etki bırakabileceğine dair görüş bildirmişlerdir. 

Ö1- Sosyal bilgiler dersinin anlaşılırlığı ve öğrencilerin derse olan ilgisini çeker. 

Ö2- Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için öğretmenin konuşma becerisi öğrenci ve ders 
başarısı üzerinde etkilidir. 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin diksiyonlarının ve akıcı bir dil kullanmalarının öğrencileri 
derse karşı daha istekli ve öğrenmeye hazır hale getireceği belirtilmiştir. 

Ö3- Etki ölçüsü büyüktür. Öğretmenin diksiyonu kullandığı dil öğrenci üzerinde etki bırakır. 

Ö6- Konuşma becerisi ve hitap gücü yüksek olan öğretmen daha rahat öğretir. 

Sosyal bilgiler dersinin öğretmen merkezli olduğu bu nedene konuşmaya dayalı etkinliklerin 
ancak doğru cümle kuran, kendini iyi ifade edebilen öğretmenler sayesinde kazanımların tam 
ve doğru bir şekilde amacına ulaşabileceği belirtilmiştir. 

Ö7- Sosyal bilgiler konuşmaya dayalı bir derstir, doğru cümle kuran öğretmen etkili ve 
başarılı bir öğretmendir. 

Ö9- Güzel ve etkili konuşan öğretmen dersin kazanımlarına daha etkili ve hızlı ulaşmış olur. 

2) Sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin dilsel becerileri beden dili kullanımı ve hitap 
güçleri ders başarısını nasıl etkilemektedir? Neden? 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin dilsel becerilerinin beden dili kullanımlarının ve hitap 
güçlerinin sosyal bilgiler dersinde ders başarısını olumlu yönde etkilediği konunda görüş 
bildiren öğretmen adayları hitap gücü etkili öğretmenlerin sınıfta örnek ve lider bir pozisyona 
getirdiği belirtilmiştir. 

Ö1- Hitap gücü etkili öğretmen sınıfı yöntem ve sınıftaki öğrencilere örnek olan liderdir, bu 
yönüyle öğretmenin beden dilini kullanması ve dilsel becerileri etkili olur. 

Ö2- Öğretmenler sınıfta rol modeldir. Beden dili ve hitap düzeyi etkili olan öğretmen derste 
dikkat çeker ve başarı sağlar. 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin hitap güçlerinin zayıf olması durumunda dersin anlaşırlığının 
ve başarısının düşeceği konusunda görüş bildiren adaylar öğretmenlerde hitap gücünün 
yüksek olmasının beden dili ve dilsel becerilerin toplamının sonucu olduğunu belirtmişlerdir. 

Ö4- Öğretmenin diliyle beden dilinin uyumlu olması gerekir. Hitap gücü zayıf olan öğretmen 
zaten sosyal bilgiler dersini anlatamaz. 

Ö6- Derste öğrenciyi motive eder, öğrencinin öğrenmesi kolaylaşır. 

Ö10- hitap gücü ve beden dili dersin kazanımlarına ulaşılmasını kolaylaştırır. 
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Ayrıca sosyal bilgiler öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar doğrultusunda beden dilinin 
önemine vurgu yapmışlardır. Beden dilinin öğretmenin hitap ettiği kitlenin başarısına ve 
motivasyonuna etki ettiğine dair görüş bildirmişlerdir. 

Beden dili ve etkili konuşma becerilerinin sınıf ortamında öğretmenin dersin anlaşılırlığına 
katkı sunacağı belirtilmiştir. 

3) Sosyal bilgiler öğretmenlerinin derste iletişimde bulundukları öğrencilere karşı 
empati kurma kabiliyetleri ders başarısını etkiler mi? Açıklayınız. 

Empati kurabilme kabiliyetine sahip sosyal bilgiler öğretmeninin iletişimde bulunduğu 
öğrenci kitlesinin başarısını etkileyebildiği ve bunun sadece sosyal bilgiler dersinde değil tüm 
derslerde olması gerektiğini belirten adaylar empati kurmanın öğrenci ve öğretmen arasındaki 
bağı kuvvetlendirdiğini belirtilmişlerdir. 

Ö1- Etkiler. Çünkü her öğretmen kendini zaman zaman öğrencinin yerine koyup dersi ona 
göre anlatmalıdır. 

Ö2- Empati kurmak iletişimi güçlendirir ve bu şekilde öğrenciyi derse bağlayarak başarılı 
olmasını sağlar. 

Ö3- Evet etkiler; eğer öğrenci öğretmenin kendisini anladığını düşünürse olumlu tutum 
geliştirir. Derse ve öğretmene güveni artar. 

Empati kurabilen bir öğretmenin öğrenci düzeyine inebildiği, onları anladığı için ders 
başarısını arttırdığı belirtilmiştir. 

Ö6- Evet, etkiler. Öğrenciyle empati kuran öğretmen, öğrencinin seviyesine iner. 

Ö8- Öğrencinin ders başarısının olumlu yönde gelişmesi için öğretmenin empati kurması ve 
öğrenciyi anlaması lazımdır. 

Ö9-Empati kurabilirse öğrenciye daha iyi anlatabilir, onun seviyesine iner ve ona göre 
davranır. 

Verilen cevaplar dahilinde empati kurmanın dilsel becerileri ve sözel anlatımı olumlu yönde 
etkilediği belirtilmiştir. Öğretmenlerin empati kurabilme becerilerinin öğrencileri anlama, 
onlara uygun cümlelerle duygularına hitap etmelerinin sağlama konusunda etkilidir. 

4) Okul deneyimi staj derslerinizde sosyal bilgiler öğretmenlerinin konuşma 
becerilerinin ders başarısı ve öğrenci üzerinde etkisi var mıdır? 

Okul deneyimi staj dersinde sosyal bilgiler dersinin canlı tanığı olan öğretmen adayları sınıf 
içi etkileşime geçebildikleri ve öğretmenlik deneyimi yaşayabilecekleri ortamlara sahip 
olmuşlardır. 

Ayrıca okul deneyimi staj dersleri sayesinde deneyimli bir öğretmenin örnek ders anlatımını 
dinleyip rol model sağlamalarında etkili bir etkinlik ortamı sağlanır. 
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Sosyal bilgiler öğretmenlerinin konuşma becerilerinin ders başarısı üzerinde etkilerinin olup 
olmadığı konusunda olumlu görüş bildiren öğretmen adayları etkili konuşma becerilerini 
öğrencileri güdülendirdiği ve etkilediğini belirtmişlerdir. 

Ö3- Evet vardır. Gözlemlediğim kadarıyla öğretmenin öğrencilerle diyaloglar kurması 
öğrenciler daha aktif hale getirip derse daha ilgili olmalarını sağlanmaktadır. 

Ö5- Etkisi vardır, öğrenciyi güdülenmekte ve etkilemektedir. 

Etkili konuşma becerisine sahip öğretmeni öğrencilerle olumlu diyaloglar kurması öğrencinin 
dersle olan bağını güçlendirdiği ve başarıyı arttırdığı belirtilmiştir. 

Ö2- Öğretmenin sınıftaki konuşma tarzı öğrencinin derse bağını arttırır, öğretmenin 
konuşması öğrencilerin üzerinde derse karşı olumlu etki bırakır. 

Ö6- Etkisi mutlaka vardır, çünkü öğrencilerin anladığı dilde ve onların kavrayabileceği 
kavramlarla konuşan öğretmen dersin daha anlaşılır ve keyifli geçmesini sağlar. 

Ö8- Ben olduğunu düşünüyorum, kendini iyi ifade edebilen öğretmenler öğrenciler üzerinde 
daha etkili olmaktadır. 

Öğretmenin sözel dil becerilerini olumlu yönde ve etkili kullanmasının öğrencileri derste aktif 
hale getirdiğini ve öğretmenlerle öğrencilerin frekanslarının birbirlerini yakalamasına 
yardımcı olacağı belirtilmiştir. 

Ö4- Büyük bir etkisi vardır, öğrenme ortamını öğrenci psikolojisini anlayarak deneyim 
kazanmış bir öğretmen etkin konuşma kabiliyetiyle dersi yönlendirir. 

Ö7- Kesinlikle vardır, konuşma becerisi yüksek olan öğretmen dersi daha etkili ve güzel 
geçirmektedir. 

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda kendini iyi ifade etme ve sözel dil becerilerinin 
etkili kullanılmasının ders başarısını arttırdığı yönünde görüşler ağırlıktadır. 

4.Sonuç Tartışma ve Öneriler 

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinin okul deneyimi staj 
okullarındaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin konuşma becerilerinin sosyal bilgiler dersindeki 
etkisine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla standartlaştırılmış açık uçlu görüşme 
sorularından oluşan form sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden on öğrenciye 
uygulanmıştır. 

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde dört alt amaca uygun dört soru hazırlanmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmenliği dördüncü sınıfında okuyan öğrencilerin etkili konuşma 
becerilerinin beden dili boyutuyla ilgili olarak sosyal bilgiler dersinde öğretmenlerin jest ve 
mimik hareketlerini kullanmasının etkililiğini ve hitap gücünü etkilediğini belirtmişlerdir. 
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Öğretmenlerin beden diliyle konuşmalarının tutarlı olması gerektiği vurgulanmış ve hitap 
gücü yüksek öğretmenlerin öğrencileri derse karşı motive ettiklerini gözlemlediklerini dile 
getirmişlerdir. 

Duygu ve düşüncelerimizin sözle ifade edilişi esnasında vurgu tonlama, artikülasyon, 
diksiyon kurallarının da yerinde, doğru olarak uygulanması konuşmanın etkinliği- anlaşılırlığı 
açısından önemli faktörler arasındadır (Özçimen, 2008). 

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin etkili konuşma ve konuşmanın içeriğinin 
tam ve doğru belirlenmesi ile ilgili sorulara verdikleri cevapların ise olumlu ve etkin bir 
öğretmenin sahip olduğu özelliklerin zaten bu davranışı gerektirdiğine yöneliktir. 

Öğrenciyi merkeze almama, yetkin olmama, gereksiz konulardan konuşma, kitaba bağlılık, 
düz anlatım gibi olmaması gerektiği, öğretmenin seviyeye hitap edebilme, etkin anlatım ve 
alanına hakim olma gibi özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Sosyal bilgiler dersinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin konuşmanın dokusu, örüntüsü ve 
empati kurarak öğrenci seviyesine inebilmeleri konusunda ise, öğretmenlerin akıcı ve canlı bir 
üslupla dersi anlatmaları gerektiğini dile getirmişlerdir. 

Ayrıca empati kurabilen öğretmenlerin öğrencilerine seviyelerine inebildiklerini ve 
öğrencilerin duygu ve düşüncelerine hitap edebildiklerini dile getirilmiştir. 

Öğretmenlerin derste konuşma becerilerinin ders başarısı üzerinde etkisine yönelik olarak 
aday öğretmenlerin tamamı olumlu tutum içerisinde olup etkin konuşma becerilerinin 
öğrencinin motivasyonunu etkilendiğini ve derse karşı ilgili bir birey olmalarını sağladığını 
aktarmıştır. 

4.1.Öneriler 

1. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkin konuşma becerilerine sahip akıcı ve yetkin 
üsluplu olmaları ders başarısını ve öğrencinin ders algısını etkilediğinden hizmet ,çi 
kurslar yoluyla öğretmen niteliği arttırılabilir. 

2. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders öncesi hazırlık yaparak dersin işlenişi, planlaması 
ve aktarılmasına dönük ön hazırlık yapmalıdır. 

3. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sorumluluk çerçevesinde etkili konuşma 
yapabilen bireyler olmak için farkındalık yaratılabilir. 

4. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenin rol model olduğu unutulmamalı ve öğretmen 
faktörünün derse karşı ilgi ve motivasyon üzerindeki etkisi gözetilerek etkinlikler 
hazırlanmalıdır. 

5. Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde hitabet drama ve okul deneyimi derslerinde 
etkili konuşma becerilerine yönelik etkinlikler arttırılmalıdır. 
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TARİHİ ROMANLARDA DİLSEL-KÜLTÜREL KONULARIN ULUSAL 

ÖZELLİKLERİ  

ÖZET 

Dil ve kültür arasındaki ilişki dilbilim, dil felsefesi ve kültür bilimi gibi biliь 

alanlarında farklı açılardan ele alınmaktadır. F. von Humboldt’un “Dil, halkın tini; tin de 

halkın dilidir.” fikrini baz alarak herhangi bir bilimsel keşfin, dilbilimin gelişmesi temelinde 

ortaya çıkacağı belirtilebilir. Makalede, dil biliminin son zamanlarda hızla gelişmekte olan 

linguokültür dalı ile ilgili ortaya atılan teoriler esas alınmış ve tarihi romanlarda yer alan 

Kazak halkına özgü lingokültürel konular ele alınmıştır. Ayrıca konu verimliliğinin artırılması 

amacıyla “Göçebeler” üçlemesinden dilsel-kültürel konular örnek olarak gösterilmiştir.   

Yaşamları çeşitli savaş ve akıncılıklarla geçmekte olan Kazak halkının en büyük isteği 

bir an önce bağımsızlığa kavuşrmaktı. Halkın bu isteği uğrunda mücadele veren dönemin 

savaş kahramanları, bahadırları ve hanlarının istek ve ihtiyaçlarını eserlerine ustaca 

yansıtabilen Kazak halkının eşsiz ve cesur yazarı İ. Esenberlin’di. İ. Esenberlin Kazak 

edebiyatı ve tarihinde paha biçilmez bir esere imza atmıştır. Eserin adı “Göçebeler”dir. Söz 

konusu tarihi eserde Kazak halkının tarih sahnesinden silinmemek için ne gibi zorlukların 

üstesinden geldikleri; bağımsızlık uğrunda verdikleri mücadelerin yanı sıra beş yüzyıllık tarihi 

ve gelenek-görenekleri, inanç ve yaşam tarzları gibi konular gerçekçi ve güzel bir şekilde 

işlenmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Dilsel-Kültürel, Bilgi, Üçleme Roman, Ulusal Özellik, Gelenek-

Görenek. 

ABSTRACT 

During the war, the aggression of the people become inevitable, however, the ordinary 

Kazakh people dreamt about "becoming a sovereign state", which was skillfully described by 

the great Kazakh writer Ilyas Yesenberlin. He wrote his works about the history of the Kazakh 

people and called it "The Nomads". He reconstructs the history of the Kazakh people from the 
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XV century to the mid-XIX century. In this historical fiction, the history of the Kazakh nation 

has been written, describing the history of the past five centuries, about the number of 

massacres, slaughter wars, traditions, beliefs, life, and a unique artistic illustration. 

Interaction of language and culture is studied in various aspects of linguistics, 

language philosophy, and culturology. Based on Von Humboldt's view that "Language is the 

spirit of the people and that spirit is expressed by the language", every novelty of science 

proves that the development of linguistics is the result. This article focuses on the lingua-

cultural information of the Kazakh people in the historical novel, based on the theory of the 

researchers who have given the most dynamically developing linguistic culture of modern 

linguistics. The purpose of the research is examples of lingua-cultural aspects that were 

presented in the trilogy of Nomads. 

 

Keywords: Lingua-Cultural, Information, Trilogy, National Identity, Customs, And 

Traditions. 

 

Introduction. The linguistic community of linguistics and its branches has been 

analyzing natural linguistic stereotypes over a century by separating branches called phonetics, 

lexicology, grammar, semantics, dialectology, comparative linguistics, historical linguistics, 

descriptive linguistics, structural linguistics, and general theoretical linguistics. However, in 

the late 19th and early 20th centuries researchers conducted comparative studies not only in 

the traditional direction but also in the social sciences. These studies gave positive results and 

led to the emergence of new branches in linguistics: psycholinguistics, sociolinguistics, 

computational linguistics, engineering linguistics and so on. It should be noted that linguistic 

sciences have been identified and strengthened in all social sciences and natural sciences, and 

they are important in all aspects of life. In particular, in this paper, we talk about the 

relationship between language and culture today, as well as the pace of development of the 

step-by-step approach in the national language. 

Main part. If we say that the language is the livelihood of humanity, culture is the 

home of the rising light. Among all social phenomena on the earth, language and race 

continue to evolve into the history of each nation, and national language, national culture has 

survived centuries and is continuously evolving to this day. In this regard, let's talk about the 

definition given by scientists regarding language and culture. Well-known American scientist, 

researcher Wilfred Funk, says in his research: "The lexicon in the language is like a mirror, 

through which one can learn the past life of a nation" [1, 39], and scientist E. Sapir in his book 

"Language" Language has a pedestal ... and, it does not live out of culture. It can not be 

deprived of traditions and beliefs that are completely overwhelmed by our continuing 

tradition. The lexicon in the language shows the culture of the nation in which it operates, in 

this context, language history and culture develop parallelly "[2, 43] - clarify the definition of 

language and culture. And according to L.R. Palmer's definition, "The history of language is 

closely interconnected with one another and serves as evidence." [3] And the definition of 
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academic A. Kaidarov among the Kazakh intelligentsia is as follows: "Every language has 

three different functions in the society. Its main function is to communicate, that is to say, that 

the members of the society should interact, understand each other, and get the opinion. The 

second is an aesthetic service that is characterized by the art of language of art, with a special 

effect on human beings. This language function, of course, depends on the skill of the writer, 

the culture of speech delivery. And the third language, in scientific terms, is called 

accumulative. That is, it is a noble property that has been born and preserved for centuries and 

delivered as a noble heritage to the future generations. In addition to this, he added: The facts 

and data of the language are the histories of the whole world. That is why we must first look 

for past ethnographic history and ethnographic wealth. [4,59] If we look at the origin of 

linguistic culture, it is a branch of the Latin alphabet, such as Linqua - language, Cultura - 

Culture, Logos - the study of the influence of the culture of the people on the language formed 

by the combination of linguistics and cultural science. One of the first to comment on the 

language problems in the history of linguistics with the cultural life, customs and traditions of 

the community of the same language is the German scientist and literary critic Johann Gerler, 

who lived in the last half of the 17th century, in his research on poetry, we can see that in W. 

Humboldt’s work. However, the focus on language, culture, traditions has begun since the 

20th century. V. Vorobev linguistics gave the following definition: “Linguoculturology is a 

complex scientific discipline of the synthesizing type, studying the interconnection and 

interaction of culture and language in its functioning and reflecting this process as an integral 

unit structure in the unity of their linguistic and extra-linguistic (cultural) content using 

systemic methods with an orientation to modern priorities and cultural establishments (system 

of norms and universal values) " [5]. 

Method. Based on these views and conclusions, we linked our preset work with a new 

doctrine of linguistic culture, a common point of language and culture in modern research. 

The term "languo-culture" and its related problems have long been a scientific tradition, but it 

is becoming more and more actual at every stage of scientific thought development. A 

language is a tool that clearly describes the behavior and nature of any ethnos. Considering 

elements of the study of linguocultural science, G.N. Smagulova made the following 

classification: 

1. Linguo-ethnology refers to words and phrases that have become a way of describing 

lingua-culture as an integral part of linguistic culture. It provides an alternative vocabulary 

that describes the phenomenon of culture, which acts as a cumulative language, and in other 

languages, and linguistic that does not exist in its own language; 

2. Mythological units of the language: archetypes and mythological expressions in the 

language, customs, and traditions; Weddings, wedding ceremonies, food, etc. refers to the 

complete national tradition, the names of the rituals, the construction of the temple, the 

bewilderment, the introductory phrase; 

3. It is possible to refer to the object of linguo-culturalization of the paramemiological 

fund of the language, which has lasted for centuries from the people, and has a special place 
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in linguistic usage, which reflects the mentality, perception, and life-orientation of the same 

people: proverbs; 

4. A set of valuable data on the culture and mentality of the population is provided by 

the phraseological fund of the language; 

5. Standards, stereotypes and symbols. In most cases, the standards are found in the 

form of constant equations. The equation here is the way we describe the phenomenon by 

comparing it to something else, the figurative words that are based on the comparison of 

everything, meaningful words. 

Results and discussion. Based on the above classification, we will examine the 

national peculiarities of the linguistic-cultural aspects found in the present research. Artistic 

product - any kind of prose, poetry, the novel is one of the most powerful means of 

representing a country, a national language, religion, culture, customs, and traditions. For this 

reason, the lingua-cultural study of the literary text will be one of the most pressing issues. 

And in the main part of our research, we can propose the following analysis of the linguistic-

cultural information in the trilogy of the nomadic Kazakh writer, historian and criticist I. 

Yessenberlin: 

1. The first group of the above classification includes the words and phrases referring 

to the horses in the composition, which describe the phenomenon of the cultural phenomenon 

of the historical novel "Nomads": horse, horseradish, mare, horn, Gray, black, white, barber, 

pink (jılqı, jüyrik, at, bïe, säygülik, qunan, besti, qulager, tarlan, qılañ, küreñ, boz, qara, aqboz, 

baran, teñbil kök, torı) lexical units are often featured in the novel and have served as their 

main activity and accompanying functions. Meanwhile, Ch. Zhanbulilov, the researcher of 

lexemic units, according to the horse name of the Kazakh population, lists the words related 

to horse breeding as follows: names of horses: bïeler, at-ayğırlar jäne boydaq jılqılar dep 

berse, bïelerdi qulındı bïeler, qısıraqtar dep böledi; al at-ayğırlardı ayğırlar, sayaqtar dep 

ekige böledi. Bïe atawların äri qaray bwaz bïe, qulındı bïe, taylı bïe, mes bïe, sawwlı (qulını 

joq) bïe, tel bïe, saqa bïe, saqa qwlıq bïe, ülken qwlıq bïe, kişi qwlıq bïe, qasabalı bïe, 

şarlanğan bïe, asaw bïe, boşalawıq (jerşil) bïe, qundı bïe, qutımsız (qunsız) bïe, qut bïe, 

qurtıq bïe (biye, horse-stallions and singing horses; and the horse-stallions are divided into 

two parts - stallions and hikes. Aphids, moths, mammals, hyacinths, hawthorns, mushroom, 

precious mare, unwanted (unhealthy) mare. The same is true of bodily names, depending on 

their physical appearance, their name, their age, the name of the sickness, the name of the 

breast and the nipple, the name of the milk, the name of the skin. The classification of the 

name is called cluster. In addition to this, the word groups are classified as: horses 

'slaughtering and strengths, horses' names, their names associated with the horses [7.32]. It 

means that due to the early immigration of the Kazakh people, the place of horses is a place 

where the horse can be eaten,  drunk. Let's take a look at the fragments of the historical 

horizons of the horses mentioned above: «Biraq Berdibek qur äkesin öltirip qana qoymaydı. 

Altın Orda tağınan dämeter dep, bir jazda at jalın tartıp miner ağa-inisin tegis öltirdi» (But 

Berdibek does not just kill his father. He was killed everyone who can spring a horse because 
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they are grown up enough to pretend his throne) [8, 11]. In the following passage in the novel, 

" Bunıñ bäri köşpeli Däşti Qıpşaqtıñ asaw jılqı tärizdi, arda rwların xannan şoşıtwğa aynalğan 

(All these things are like a horse for the Dashti Kipchak, and their tails are scattered from the 

khan)" [8, 17]. There are a lot of pictures with the name of the horse, all of which can not be 

typed. So we decided not to call it a horse, but to put forward its abundance of national 

features. And we also tried to translate all the examples into English as much as it is possible. 

2. The next classification looked at the pictures in the historical novel, based on the beliefs 

and traditions of the Kazakh people. In general, the Kazakh people are one of the nations with 

the greatest treasure of traditions. The reason for this is that since the birth of the infant, his 

childhood, from the way of life to the world, continues with various rituals: weddings, 

celebrations, sundets, feasts etc. It is almost in everyday routine and it has to be carefully 

maintained: things like enter the room with your right foot or put oil into fire and much more.  

And we put forward the above-mentioned trilogy: "The khan's hunt is a great feast from 

ancient times. This is where people show a good horse, an eagle bird, a solemn weapon. 

"[8,108] This tradition has been celebrated in the ancient khan's country with the goal of 

bringing up friends and relatives for a long time. The following passage reads:  Kerege qanat 

qıranğa tomağa kïgizip, altıbaqanda ätkenşek tepkizip, at üstindegi qïmılğa üyretetin. Qıranın 

munday jağdayğa jetkizgen Jänibek endi qusın qolğa qondırıp, atqa minip, uşırıp bayqaytın. 

(The eagle wore a trouser pin, kicked the sword, and taught the gestures. Zhanibek, who 

reached such a state of Konya, now flies into a horse and jumps on horseback). [8,118] It is 

related to the cattle breeding of the Kazakh people, which describes how the main eagle was 

taught for khan. The livelihood of the nomadic Kazakh people living in the steppes and the 

steppes are livestock and also needed for hunting. Therefore, one of the most effective ways 

to hunt is to teach the eagle to hunt on foxes, rabbits, and other animals. The killing of a 

suicide - wrapped in a white cloth, twisted it on both sides, stabilizing the legs and back and 

breaking the lumbar spine. "[8,17] - In this passage, the girl's honor is very important if she 

prefers to marry If he is in a state of deprivation, he will be killed by this ritual. It was not the 

dissatisfaction of the Kazakh people, but rather the fact that the girl was in the worst of all, 

and was driven by her to be arrogant, devout. 

3. The next important form of classification is the proverbs and sayings of the Kazakh 

people. As we know, the proverb is the inexhaustible value of linguistic knowledge that 

develops along with the people's livelihood, culture, and culture. In the trilogy of the nomads 

there are a lot of proverbs and sayings, and sometimes the author has used proverbs and 

sayings in accordance with his style. Even some of the proverbs say that violence in the 

society of that era, famine, and so on, is a source of information that has come to the fore. 

Now let's take a look at the proverbial prose: "Bas kespek bolsa da, til kespek joq." [8,53]. 

This article's information is that I'm telling the truth, even if my head cuts down, but I can not 

hide the truth. Another example is the proverb of the following proverb: " bir jeñnen qol, bir 

jağadan bas şığarw " (8,121). Here the author is used for the purpose of inclusion of nomadic 

tribes living in the same place without leaving the Kazakh nation. The real reason was 
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different. «Al şın sebebi basqa edi. Keñ baytaq dalada bar kün körisi  mal bağw ğana bolğan 

qazaq rwları birigip, bir jeñnen qol, bir jağadan bas şığarwdıñ qajet ekenin uğa bastağan» 

The heads of tribes understood that they need to unify and live together to survive. "[8,121] 

The following proverb tells about the education of the Kazakh people, in particular, the 

protection and protection of the mother, the country: «El össe, er ösedi, Er össe, şer ösedi», 

"When the country grows, grows a man" [8,177]. In the following phraseological units: bïe 

sawımday jer şapqanda ğana bul üşewi qaljırawğa aynalğan bökenge birdey tayanğan. Bir 

şeti men bir şeti at şaptırım kümis tolqındı Aqköldiñ keñ alqap jazïra dalası at bawırınan 

kelgen kök şalğınğa bölengen [8,189], meaning that the distance is long, close. And instead of 

using those words he used Kazakh proverbs which are belongs only to this nation.  

4. In the next analysis we looked at the fragments described in the novel, describing 

the equations. Symbolic and stereotypical images in the Kazakh language are often depicted 

on the basis of proverbs and sayings. Even in the trilogy, symbolic illustrations are often 

based on regular expressions: Äsirese, ortada kele jatqan, bükil Däşti Qıpşaq jerine äygili, 

«Orteke» dep at qoyılğan külsarı saygülik mingen jas äyel tañğajayıp saltanatımen 

saltanatımen anadaydan-aq közdiñ jawın aladı. Astındağı saygülik jüyriginiñ at-äbzeli, jügen-

quyısqanı, ömildirigi – bäri sarı altınmen aptalğan. [8, 19]. Characteristics of this character 

are frequently encountered in the novel when describing the image of a woman, and we 

propose them as follows: bota eyes, fibrous eyes, bronzed hair, round neck like an apple, thin 

waist [8,19,74,196 pp]. 

Summarizing, the historical novel "Nomad" is one of the best works of the 

outstanding writer I. Yesenberlin, and from this work, we have learned that we can get all 

lingua-cultural aspects about the Kazakh people. In the work, we can definitely say that 

aesthetic, emotional images, historical events from different moments, traditions and beliefs, 

from the ancient history of the Kazakh people, are rich in historical values and can be proved 

by national peculiarities. 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL KİTAP 
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DIGITAL BOOK READING AND SCREEN READING 
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ÖZET 

Teknolojinin hızla ilerlediği 21. yüzyılda bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama alışkanlıkları da 
değişime uğramıştır. Teknoloji, Toplumda etkin bireylerin sürekli değişerek artan bilgi, düşünce ve 
teknolojilerden haberdar olması, edindiği bilgi ve deneyimleri içselleştirerek ürüne dönüştürmesini 
zorunlu kılmıştır. Bu sebeple sürekli değişime uğrayan bilgi ve teknoloji ilgilerimizi okuma ve yazma 
becerilerimizin de değişmesine neden olmuştur. Teknoloji, çağın gerçeklerine uyum sağlayan 
bireylerin teknolojik aletlerle uyumlu bilgiye ulaşabilen yorumlayabilen kişiler olmasını gerektirmiştir. 
Dijital kitap ve ekran okuma becerisi, basılı kitap ve yayınlardaki belli sınırlamaları, dijital  
teknolojiler yardımıyla ortadan kaldıran ve dinamik bir şekilde metinler arası bilgi köprüleri 
oluşturmaya olanak sağlayan bir yapıdır. Bu sayede insanlar herhangi bir konu ile ilgili bilgiye 
ulaşırken bir taraftan da konuyla ilgili birçok değişik bilgi ve yorumlara da ulaşabilmektedirler. 
Böylece kullanıcılar basılı kitap ve materyallerdeki bilgileri okuduklarında doğrusal bir şekilde 
ilerlemek durumunda kalmadan birbiriyle ilişkili farklı bilgilere ve yorumlara da ulaşabilmektedirler  
Bu araştırmada Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü ve 4. sınıf öğrencilerinin 
Dijital kitap ve ekran okumaya yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu araştırmada  
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital kitap okuma alışkanlıkları var mıdır.? Okuma alışkanlığı 
bakımından dijital kitapların tercih edilmesinin oranı ne derecededir? Sosyal bilgiler öğretmen 
adaylarının dijital kitap okuma alışkanlıklarında genel ağlara bağlanma ve akıllı telefonlara sahip 
olmaları arasında bir ilişki var mıdır?' gibi sorulara cevap bulmaya çalışılmıştır Nitel bir desende 
yapılandırılan bu araştırmada Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına yöneltilen sorular, yarı 
yapılandırılmış görüşme formu yoluyla adayların görüşleri alınmış içerik analizi tekniği ile sonuçlar 
incelenmiştir. Bu nedenle araştırma betimsel durum saptaması niteliğindedir. Araştırma sürecinde 
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölüm 4. Sınıfa devam eden ve 
rastgele seçilmiş 10 öğretmen adayı üniversite öğrencisine 5 sorudan oluşan ve dijital kitap okuma 
seviyeleri ve alışkanlıklarını ölçmek amacıyla oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu 
aracılığıyla görüşleri alınmıştır. Yapılan analiz çalışmaları devam etmekte olup öğretmen adaylarının 
verdikleri cevaplar doğrultusunda analiz çalışmaları yapılmaktadır. Öğretmen adaylarının yarı 
yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla Dijital kitap okuma ve ekran okumaya ilişkin 
görüşlerinin incelendiği birçok çalışmada günümüz sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sıklıkla dijital 
ortamlarda zaman geçirdiği; okul sınavları,  dersler ve hazırlık sınavlarında dijital kitaplara sıklıkla 
başvurdukları gözlemlenmiştir. 

Anahtar kelimeler:  Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayları, Dijital Kitap, Ekran Okuma 

ABSTRACT 

In the 21st century, when technology is rapidly advancing, the habits of reaching and interpreting 
information have also changed. Technology, The active individuals in the society constantly changing 
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knowledge, thoughts and technologies to be aware of, internalizing the knowledge and experience 
required to turn into products. For this reason, information and technology, which is constantly 
changing, has changed our interest in reading and writing skills. Technology has necessitated that 
individuals who can adapt to the realities of the age can interpret and access information compatible 
with technological tools. Digital book and screen reading is a structure that eliminates certain 
limitations in printed books and publications with the help of digital technologies and enables dynamic 
bridging of information between texts. In this way, people can access information about any subject, 
and also have access to many different information and comments on the subject. Thus, when users 
read the information in printed books and materials, they can access different information and 
comments related to each other without having to proceed in a linear way. 

In this study, it was aimed to examine the views of Fırat University Department of Social Studies and 
4th grade students about digital books and screen reading. In this research, do prospective social 
studies teachers have habits of reading digital books? To what extent is digital reading preferred in 
terms of reading habits? Is there a relationship between social media teacher candidates' digital book 
reading habits, connecting to public networks and having smart phones? Try to find answers to such 
questions In this study, which was structured in a qualitative design, the questions directed to the 
social studies teacher candidates and the opinions of the candidates were taken through the semi-
structured interview form and the results were analyzed with the content analysis technique. 
Therefore, the research is descriptive. During the research, 10 randomly selected prospective 
university students attending Fırat University Faculty of Education Department of Social Studies 
Department 4th grade were interviewed through a semi-structured interview form consisting of 5 
questions and designed to measure their digital book reading levels and habits. Analysis studies are 
continuing and analysis studies are carried out in line with the answers given by teacher candidates. 
Many studies examining prospective teachers' views on digital book reading and screen reading 
through semi-structured interview forms show that today's social studies teacher candidates often 
spend time in digital environments; school books, courses and preparatory exams. 

Keywords: Social Studies, Prospective Teachers, Digital Books, Screen Reading 

1.GİRİŞ 

Teknolojinin hızla ilerlediği 21. Yüzyılda bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama alışkanlıkları 
da değişime uğramıştır. 

Teknoloji, toplumda etkin bireylerin sürekli değişerek artan bilgi düşünce ve teknolojilerden 
haberdar olması, edindiği bilgi ve deneyimleri içselleştirerek ürüne dönüşmesini zorunlu 
kılmıştır. 

Bu sebeple, sürekli değişime uğrayan bilgi ve teknoloji ilgilerimizi okuma ve yazma 
becerilerimizin de değişmesine neden olmuştur. Teknoloji, çağın gerçeklerine uyum sağlayan 
bireylerin teknolojik aletlerle uyumlu bilgiye ulaşabilen yorumlayabilen kişiler olmasını 
gerektirmiştir. 

Dijital kitap ve ekran okuma becerisi, basılı kitap ve yayınlardaki sınırlamaları ortadan 
kaldıran ve dinamik bir şekilde metinler arası bilgi köprüleri oluşturmaya olanak sağlayan bir 
yapıdır. Bu sayede insanlar herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşırken bir taraftan da 
konuyla ilgili birçok değişik bilgi ve yorumlara da ulaşabilmektedir. Böylece kullanıcılar 
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basılı kitap ve materyallerdeki bilgileri okuduklarında doğrusal bir şekilde ilerlemek 
durumunda kalmadan birbiriyle ilişkili farklı bilgilere ve yorumlara da ulaşabilmektedir. 

Enformasyon ya da bilgi çağı olarak adlandırılan yaşadığımız yüzyıl çok yönlü teknolojik 
değişimlere uğramıştır. Teknoloji üzerine tekrar düzenlenmiş yeni sosyal hayat, e-devlet, e-
ticaret, e-hukuk, e-toplum gibi birçok kavramı hayatımızın bir parçası haline getirmiştir. 

Bütün bu değişim ve gelişmeleri eğitime sistemsel olarak yansıtmak çağımızın bir 
gerekliliğidir. Bu amaçla, sosyal bilgiler öğretim programlarında bilgi teknolojilerini 
kullanabilme beceri ve kazanımları yer almıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının değişen eğitim sistemleri ve araç 
gereçlerine ayak uydurması zorunlu olmuştur. E-kitap elektronik ortamda yayımlanan yada 
elektronik ortama aktarılan ve dijital olarak kullanılan çeşitli yazılımlar ve cihazlarla 
okunabilen ya da seyredebilen, dinlenen metin, resim ve ya sesli videolardan oluşan bir araç 
gereçtir (Gürcan, 2005).  

E- kitap elektronik bir ortamda bir kitabın içeriğine ulaşılmasını sağlayan teknolojidir. Basılı 
kitapların birer kopyası şeklinde oluşturulan e- kitaplar masa üstü ve mobil araçlar(akıllı 
telefon, tablet, düz üstü bilgisayar, cep bilgisayarı) aracılığıyla okuyucuya her an 
ulaşabilecekleri bir okuma deneyimi sunmaktadır. 

Mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması ve internet bağlantı hızlarının ve erişiminin 
kolaylaşması ile dijital kitaplar daha ilgi çekici hale gelmiştir (Gümüş, Güler, Güler ve 
Özöğüt, 2012). 

Hayatımızın bir parçası olan ve her an daha fazla yer edinen bilgisayar, tablet ve akıllı telefon 
kullanımı ile birlikte etkileşime ve bilgiye her an ulaşmaya açık bir ders olan sosyal bilgilerde 
payını almıştır. Sosyal bilgiler dersi ve ilişkili olduğu birçok öğretim materyallerine dijital 
olarak e-kitap, e-yaygın şeklinde ulaşmak mümkündür. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının okuyan, araştıran, bilgiye her an ulaşmayı ilke edinmiş 
bireyler olması gerekmektedir. 

Dijital kitap okuma ve ekran okuma ile ilgili öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerinin 
incelendiği literatür ve araştırmalar incelendiğinde dijital kitap kullanımının olumlu 
sonuçlarını veren çalışmalar ağırlıktadır. 

Çalışmalar ve araştırmalar ışığında, öğrenme ve öğretme süreci içinde dijital kitap tercih 
edildiği zaman öğrenme sürecini verimli hale getirdiği, anlamayı kolaylaştırdığı, hızlı, ucuz 
ve pratik olduğu yönünde görüşler hakimdir (Aeda, Diaz, Fernandez, Martin ve Berlanga, 
2009; Öztürk ve Can, 2013). 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital kitap okuma ve ekran okumaya ilişkin 
görüşlerinin incelendiği bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır. 

1. Dijital kitap okuma beceri ve alışkanlıklarının sosyal bilgiler öğretmenlerine katkıları 
nelerdir? 
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2. Dijital kitap okuma ve ekran okuma becerisi sosyal bilgiler öğretmenlerine ne gibi
sorumluluklar yüklemiştir? (Fatih projesi kapsamında)

3. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital kitap tercihlerinin basılı yayınlara oranla
ne ölçüdedir?

4. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının genel ağlara bağlanma ve akıllı telefonlara sahip
olma oranları ne ölçüdedir?

2.YÖNTEM

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin dijital kitap okuma ve ekran 
okumaya ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel bir yönteme göre desenlenmiştir. 

‘Nitel araştırma; gözlem, görüşme, ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemleriyle 
zenginleştirilmiş olgu ve olayların bütüncül ve gerçek bir şekilde ortaya konmasına ilişkin 
nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır’ (Yıldırım ve Şimşek, 2008; 39). 

Araştırma Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü dördüncü 
sınıf öğrencilerinden görüşme formu aracılığıyla görüşlerinin alınmasıyla oluşturulmuştur. 

2.1.Çalışmanın Evreni 

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalında 2019-2020 
eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam eden dördüncü sınıf on öğrenciden oluşmuştur. 

Araştırma evrenini oluşturan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 6’sı erkek, 4’ü kadındır. 
Adayların tamamı öğrenimine devam eden ve mezun olabilecek öğrencilerden oluşmuştur. 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 
kullanılmıştır. 

Kolay ulaşılabilir durum örneklemesinde hız ve pratiklik sağlanması için yakın ve erişilmesi 
kolay olan bir durum araştırmacı tarafından seçilir. Bu yöntemin maliyeti zaman ve masraflar 
açısından daha ekonomiktir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

Araştırma grubundaki sosyal bilgiler öğretmen adayları rastgele yansız bir şekilde 
oluşturulmuştur. Görüşme yapılan adaylar gönüllülük esasına göre araştırmaya katılmıştır. 

2.2.Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Bu çalışmadaki veriler nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılarak elde edilmiştir. 

‘Nitel, kelimesi belirli ortak özelliklerin paylaşıldığı yaklaşımları vurgulamaktadır.’ 
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009,249,1) 

Araştırmada açık uçlu görüşme sorularından oluşan standartlaşmış yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılmıştır. 
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‘Standart açık uçlu görüşme formu sorularının sırası ve tarzı önceden belirlenir. Görüşme 
yapılacak kişilere aynı sıra ile sorulan temel sorular tam ve açık uçlu soru formatıyla ifade 
edilir.’ (Fraenkel ve Wallen, 2006,457; Aktaran Büyüköztürk,2009,161). 

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital kitap okuma alışkanlıklarına yönelik 
görüşlerini incelemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak görüşler 
elde edilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu soruları hazırlanırken Fırat Üniversitesinden üç eğitim 
alan uzmanının görüşü ve desteği alınmıştır.  

Görüşme formunda sorular içerik bakımından katılımcıların dijital kitap okuma düzeylerini 
akıllı telefonlara veya taşınabilir teknolojik cihazlara sahip olma dereceleriyle internete 
bağlanma sıklıklarını incelenmeyi amaçlanmıştır. 

Görüşme formundaki sorular hazırlanırken sosyal bilgiler ve eğitim alan uzmanlarından 
görüşler alınmıştır. Daha sonra form 4 öğrenci ile birlikte pilot uygulama amacıyla denenmiş 
ve son düzeltmeler yapılarak kullanılacak duruma evrilmiştir. 

2.3.Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Görüşmeden elde edilen sonuçlar nitel araştırma veri analizi tekniklerinden içerik analizi 
yardımıyla analiz edilmiştir. 

Bu nedenle görüşme formları öğretmen adaylarına verilmeden önce ilişkili ve anlamlı 
kodlama sistemiyle sorular arasındaki tutarlılık incelenmiştir. 

Verilerin analizinde güvenirlilik düzeyi hesaplamak için araştırmada ulaşılan kavramsal 
kategori altında verilen kodların söz konusu kavramsal kategorileri temsil edip etmediğini 
teyit etmek için araştırmacıların kodları ve kod kategorileri karşılaştırılarak sorular arasında 
anlamsal bütünlük ve örüntü karşılaştırılmıştır (Güvenirlilik=Görüş Birliği /Görüş 
Birliği+Görüş Ayrılığı) (Miles ve Huberman, 1994). 

3.BULGULAR 

Görüşme formunda yöneltilen sorulara öğretmen adaylarının verdiği cevaplar aşağıda 
incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çoğunun verdiği cevaplarda dijital 
kitap okuma ve ekran okuma konusunda olumlu düşünceler içerisinde oldukları görülmüştür. 
Dijital kitap okumanın insanların bilgiye hızlı ve ucuz ulaşmalarını sağlama konusunda görüş 
bildirmişlerdir. 

Ayrıca öğretmen adaylarının dijital kitap okumayı bilgiye ulaşma konusunda zamandan 
tasarruf etme şeklinde yorumlamışlardır. 

1) Dijital kitap okuma ve ekran okuma denilince aklınıza ne geliyor? 

Ö1- Ekonomiklik geliyor. Birden fazla kitaba ulaşma ve daha fazla kendini geliştirme geliyor. 
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Ö3- Dijital kitap okuma internet sayesinde güncel tüm kaynakların telefona indirilip okuması 
aklıma gelir. 

Ö8- Dijital kitap okuma telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik ortamlarda yapılan 
okumalardır. Çeşitli uygulamalar kullanılarak bilgi ve hızlı ulaşılır. 

Öğretmen adaylarının birçoğunun dijital kitabın internet aracılığıyla akıllı telefonlar yoluyla 
yanı başımızdaki bilgi dünyası olarak tabir etmişlerdir. 

Ö4-Kitap bastırmak yerine dijital ortama aktararak telefonlar sayesinde elektronik ortamda 
ulaşılıp okuması aklıma geliyor. 

Ö5-  Telefon vb. teknolojik ortamlar sayesinde kitap okumak ve bilgisayar sayesinde bilgiye 
ulaşmak. 

Ö6- İnternet aracılığıyla kitle iletişim araçlarından kitap okumak. 

 

Dijital kitap tanımı ve faydaları Katılımcılar  
Ekonomik ve hızlı bilgi Öğrenci 1, öğrenci 9 
İnternet aracılığıyla kitap okuma  Öğrenci 3, Öğrenci 5, Öğrenci 7 
Akıllı telefonlar yoluyla yanı başımızdaki 
bilgi  

Öğrenci 6, Öğrenci 7, Öğrenci 8 

Gelişen teknolojiye uygun elektronik kitap Öğrenci 4, Öğrenci 10 
Birden fazla kitaba aynı anda ulaşılması Öğrenci 3 
 

Öğretmen adaylarının birinci soruya verdikleri cevaplara bakıldığında elektronik kitap ve 
dijital kitap kelimelerinin tanımlarının kendi cümleleriyle oluşturdukları görülmüştür.  
Öğretmen adaylarının çoğu dijital kitap okumanın hızlı ekonomik ve daha kullanışlı olduğunu 
belirtmişlerdir. 

2) Dijital kitap okuma becerilerinin edinilmesi sosyal bilgiler öğretmenlerine ne gibi katkılar 
sağlayabilir? 

Ö6- Dijital aletler her zaman yanımızda olduğundan sınıf içi, otobüste, evde yani her an 
okunabilir. Kendimizi öğretmen olarak devamlı bilgiyle iç içe bulabiliriz. 

Ö7- Günümüz dünyasında birden fazla bilgiye kısa sürede ulaşmak ve farklı kaynaklardan 
beslenmek isteyen sosyal bilgiler öğretmenleri bu doğrultuda bilgiye ulaşmasını bilen bireyler 
olmalıdırlar. 

Ö8- Akıllı tahtada ders anlatan öğretmen internet sayesinde ders esnasında soru bankalarına 
ders video ve içeriklerine hızlı ve ucuz olarak ulaşabilir. 

Dijital kitap okuma becerisi öğretmenlerin çok yönlü gelişmesini sağlayan hız ve kullanışlılık 
bakımından ekonomik ders araç ve gereçlerine dönüştürülebilen tüm materyaller olarak 
tanımlanmıştır. 
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Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ikinci soruya verdikleri cevaplar incelendiğinde dijital 
kitap okuma becerilerinin sosyal bilgiler öğretmenlerine sağlayacağı katkılar konusunda 
olumlu görüşler bildirdikleri incelenmiştir. 

Ö3- Öğretmenin dilini geliştirir. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Eğitimi ve eğitimciyi geliştirir. Bu 
kalite öğrencilere de yansır. 

Ö4-Öğretmenlerin işlediği kazanım ve içeriklere ulaşmayı kolaylaştırır. Ekonomik yönden 
olumludur. Zamanın verimli kullanılmasını sağlar. 

Ö10- Disiplinler arası olarak sosyal bilgilerde tarih, coğrafya, arkeoloji gibi birçok dersle 
örnekler ve ilişkiler kurulması için teknoloji ve bilgiye hızlı ulaşan sosyal bilgiler 
öğretmenleri gereklidir. 

Dijital kitapların sosyal bilgiler öğretmenlerine disiplinler arası birçok kitap ve alan yazılarına 
hızlı ve ekonomik şekilde ulaşılabileceğini ve dijital kitaplar sayesinde sınıf içi ders 
kazanımlarının da kendini yetiştirmiş öğretmenler tarafından kolayca amacına 
ulaştırabileceklerini belirtmişlerdir. 

3)Dijital kitap okuma ve ekran okuma becerisi sosyal bilgiler öğretmenlerine ne gibi 
sorumluluklar yüklemiştir. Neden? (Fatih projesi kapsamında değerlendiriniz.) 

Sosyal bilgiler öğretmen adayları teknolojinin eğitim ortamında kullanılmasının eğitimin 
kalitesini yükselttiğini ve bu yönüyle dijital ortamlardan fayda sağlama konusunun 
öğretmenlere sorumluluk yüklediğini belirtmişlerdir. 

Ö1- Teknolojiyi yakından takip etme, akıllı tahtalara hakim olma, akıllı tahta programlarını 
iyi bilme ve araştırıp öğrendiklerini öğrencilerine aktarma sorumluluğu yüklemiştir. 

Ö2- Teknolojiyi eğitim ortamına getirip eğitimin kalitesini yükseltme sorumluluğu 
yüklemiştir. 

Dijital kitapların sosyal bilgiler dersinde ders kitaplarının öğrencilerin kullanımına 
sunulmasıyla eğitim ortamının kontrol edilebilme sorumluluğunun tamamıyla öğretmene ağır 
bir görev yüklemiş olduğunu belirtmiştir. 

Ö3- Dijital kitapların içeriğinin incelenip öğrencilerin dijital kitapları kullanırken onları 
kontrol edebilme sorumluluğu yüklemiştir. 

Ö4-Sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkin vatandaş ve dijital vatandaş ve e vatandaş gibi 
terimlere uygun yetişmesini sağlar. 

Dijital kitapların eğitim ortamında akıllı tahtalar ve tabletler yoluyla getirilmesi öğretmen ve 
öğrencilerin dijital terim ve kavramlarla tanışmasını sağlamıştır. 

Ö4-Sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkin vatandaş ve dijital vatandaş ve e vatandaş gibi 
terimlere uygun yetişmesini sağlar. 
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Bir çok öğretmen adayı eğitim ortamına getirilen dijital kitap ve eğitim araçlarını kontrolü, 
siber tehditler ve internet güvenliği konusunda öğretmenlere sorumluluklar yüklediğini 
belirtmişlerdir. 

Ö5-Kişinin dijital becerilerini geliştirmesini sağlar. 

Ö6-Kişisel bilgilerin hem kendi hem de öğrencilerinin siber tehditlere karşı bilinçli olmalarını 
sağlar, öğretmen dijital kitapları uygun sitelerden indirmelidir. 

Ö7- Öğretmenlerin akıllı tahtalarda öğrencilere ekran okuma becerileriyle sayfalar arası bilgi 
köprüleri kurmalarını öğretir. 

Dijital kitap okuma tercihlerinin basılı yayınlara oranı 

Dijital kitap okuma tercihlerinin basılı yayınlara oranla henüz tam yerleşmediği yönünde 
görüş bildiren öğretmen adaylarının bir çoğu dijital kitapların gözleri yorduğu ve sağlık 
problemlerinden dolayı dikkatlerinin dağınıklığına yönelik tespitlerde bulunmuşlardır. 

Ö1- Teknolojiyi yakından takip etme, akıllı tahtalara hakim olma, akıllı tahta programlarını 
iyi bilme ve araştırıp öğrendiklerini öğrencilerine aktarma sorumluluğu yüklemiştir. 

Ö4-Sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkin vatandaş ve dijital vatandaş ve e vatandaş gibi 
terimlere uygun yetişmesini sağlar. 

Ö7- Öğretmenlerin akıllı tahtalarda öğrencilere ekran okuma becerileriyle sayfalar arası bilgi 
köprüleri kurmalarını öğretir. 

Verilen cevaplar incelendiğinde dijital kitap okuma ve ekran okuma becerisinin sosyal bilgiler 
öğretmenlerine yüklediği sorumluluklar konusunda tüm öğretmen adaylarının Fatih Projesi 
kapsamında akıllı tahtayı etkin bir şekilde kullanabilen bilgiyi sınıfta öğrencileriyle paylaşan 
akıllı tahtadaki dijital sayfalar arasında köprü kurarak bilgiler arasında bağ ve bütünlük 
oluşturabilen öğretmenler olmaları gerekliliği gibi sorumlulukların yüklendiğini 
belirtmişlerdir. 

4) Dijital kitap okuma ve dijital kitap tercihiniz basılı yayınlara oranla ne ölçüdedir? 

Öğretmen adaylarının birçoğu eskiye oranla dijital kitapların hayatlarında daha fazla yer 
aldığını belirtmişlerdir. 

Ö3- E-kitapları olabildiğince okuyorum hemen her an telefonum kadar yakınımda yani akıllı 
telefonumdadır. 

Ö5- Dijital kitapları daha tercih ederim, daha hızlı ve ucuza ulaşabiliyorum hatta KPSS 
hazırlık kitaplarını dijital ortamda okuyorum. 

Ö6- Dijital kitap okuma alışkanlığım son bir yıldır eskiye oranla daha fazla çünkü bilgiye her 
an ulaşma ihtiyacı hissediyorum. 
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Ö10- Dijital kitaplar henüz çok yaygın değil ama KPSS ve ders kitapları konusunda tercihim 
dijital kitaplar. 

Öğretmen adaylarının dijital kitap okuma tercihlerinin basılı yayınlara oranla daha az olduğu 
incelenmiştir. Bu konuda birden çok sebep belirtilmiştir. Bunlar sağlık sorunları dijital 
kitapların sınırlı sayıda olmasından dolayı birçok aday KPSS ve ders kitaplarında dijital 
kitaplardan faydalandıklarını belirtmişlerdir. 

Birçok aday dijital kitapların yavaş yavaş hayatlarında etkili olduğunu ve tercihlerinin son 
yıllarda dijital kitap lehine değiştiğini belirtmişlerdir. 

5) Genel ağlara ne sıklıkla bağlanırsınız? Akıllı bir telefona sahip misiniz? 

Akıllı bir telefona sahip olma ve bağlanma sıklığı 

Öğretmen adaylarının ‘genel ağlara ne sıklıkla bağlanırsınız?’ sorusuna verdiği cevaplar 
incelendiğinde internette zaman geçirme konusunda resmi verilerin açıklandığı rakamların 
ortalamalarının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Ö1- Evet, sahibim ve interneti sıklıkla kullanırım, ödev, konu anlatımlı video ve ders 
içeriklerine telefon ve internetin sayesinde kolayca ulaşabiliyorum. 

Ö2- Evet, akıllı bir telefona sahibim. Genel ağlara her an bağlanabiliyor, iletişim haricinde 
telefonumu bilgiye ulaşmak için kullanıyorum. 

Ö4- Aktif olarak akıllı bir telefon yoluyla her an internete bağlıyım. 

Ö6- Akıllı telefonum aracılığıyla internet sayesinde bilgiye okulda, evde, otobüste her an 
ulaşabiliyorum. 

Araştırma katılan tüm öğretmen adaylarının akıllı bir telefona sahip olduğu ve dijital kitaplara 
ulaşma konusunda dijital araç olarak telefonlarını kullandıkları belirtilmiştir. 

Ö7-En az yarım saatte bir akıllı telefonum yoluyla internete bağlanırım. 

Ö8- Akıllı bir telefona sahibim, internete her an bağlanıyorum. 

Ö9- Akıllı bir telefonum var ve internete her an ulaşabiliyorum, bu sayede KPSS’ ye 
çalışıyor, dijital kitaplardaki bilgileri her an yanımda bulabiliyorum. 

Görüşme formu aracılığıyla öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar incelendiğinde 
öğretmen adaylarının tümünün akıllı bir telefona sahip olduğu ve internete her an 
ulaşabildiğini ayrıca genel ağlar yoluyla bilgiye ihtiyaç duydukları her an bu yolla hızlı ve 
kolay bir şekilde dijital veriler aracılığıyla ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtmişlerdir. 

4.SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinin dijital kitap okuma ve 
ekran okumaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla standartlaştırılmış açık uçlu 
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görüşme sorularından oluşan form sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünden on öğrenciye 
uygulanmıştır. 

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde dört alt, amaca uygun beş soru hazırlanmıştır. 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital kitap ve ekran okuma gibi kavramlara yakın ve iç 
içe oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının dijital kitapları hızlı, ekonomik ve 
kullanışlı olarak gördükleri dijital kitapların her geçen zaman diliminde hayatımıza daha fazla 
yer edindiğini belirtmişlerdir. Ayrıca tüm öğretmen adaylarının bir akıllı telefona ve sınırsız 
olarak genel ağlara bağlandığı belirtilmiştir. 

Genel ağlar yoluyla akıllı telefonlarına KPSS hazırlık ve okul ders kitaplarını dijital 
ortamlarda indirip okuduklarına dair görüş belirtmişlerdir. 

Ayrıca dijital kitap okuma alışkanlıklarının basılı yayınlara oranla henüz tam yetişmediği 
buna; 

• Sağlık problemleri 
• Uzun dijital verilerin dikkat bozukluğu yarattığını 
• Dijital kitapların yaygın olmadığını 
• Ders kitaplarıyla sınırlı kaldığına dair olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

Ayrıca öğretmen adaylarının dijital kitap kullanma becerisini tüm sosyal bilgiler öğretmenleri 
tarafından edinilmesi gerektiğini bilgiye her an ulaşabilen ve kullanabilen bir öğretmen 
profilinin sosyal bilgiler dersinde daha verimli olacağını belirtmişlerdir. 

 

4.1.Öneriler 

1. Dijital kitapların yaygınlığı ders kitapları ve tüm ihtiyaç duyulan hobi kitapları dahil 
alanlarda herkesin ulaşabileceği ortamlara dahil edilebilir. 

2. Okullarda öğrenci ve öğretmenlere dijital kitap okuma ve ekran okuma bilgileri ve 
faydaları ile ilgili seminerler yapılabilir. 

3. Sosyal bilgiler öğretmen ve adaylarının alan bilgisi ve dijital sosyal bilgiler kitaplarına 
ulaşabilmesi için dijital platformlar kurulabilir. 

4. İnternet ve dijital kitap indirme ucuzlatılıp bunun her bireye ulaşılabilir kılınması 
gerekmektedir. 

5. Fatih projesinde öğretmenlere akıllı tahtalar yoluyla dijital kitaplara ulaşabilme 
platformları kurulabilir. 
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Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı 

Özet 

Çok disiplinli bir alan olan Sosyal Bilgileri, tek bir tanımla ifade etmek oldukça güçtür; çünkü 

bünyesinde; tarih, coğrafya, hukuk, siyaset, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, antropoloji, 

arkeoloji, eğitim ve felsefe gibi sosyal ve beşeri bilimleri barındırmaktadır. Bu anlamda, Sosyal 

Bilgiler, disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bu yönüyle, Sosyal Bilgileri tanımlamak, 

herhangi bir bilim dalını tanımlamaktan daha zor ve karmaşıktır. Ancak, Sosyal Bilgiler; 

bireyin, kendisini tanımasını, başkalarını ve çevresini anlamlandırmasını, sosyal süreçleri 

çözümlemesini, aktif vatandaş konumda bilinçli eylemlerde bulunarak toplumsal entegrasyonu 

en üst düzeyde tutmasını, mantıklı kararlar vermesini ve demokratik değerlere bağlı olarak 

toplum yararına yönelik davranışlar sergilemesini içeren ve tüm bunları amaçlayan bir çalışma 

alanı olduğu söylenebilir. Ayrıca, Sosyal Bilgiler, Türkiye’de ilköğretim 4.,5.,6., ve 7., 

sınıflarda okutulan disiplinler arası bir derstir. Bu dersi, ilkokul 4. sınıf düzeyinde, sınıf 

öğretmenleri verirken; ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf düzeylerin de ise Sosyal Bilgiler öğretmenleri 

vermektedir. Bu araştırmanın amacı ise, ilkokul 4. sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersine 

yönelik algılarının belirlenmesidir. Öğretmenlerin algıları, yarı yapılandırılmış görüşme formu 

aracılığıyla elde edilmiştir. Nitel araştırma yöntemini temele alan bu araştırmada, durum 

çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Muş ilinde, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nda çalışan 25 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen verilere göre, ilkokul 4. 

sınıf öğretmenleri Sosyal Bilgiler dersine ilişkin birbirinden farklı algılara sahip oldukları 

anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 4. sınıf, öğretmen algıları, Sosyal Bilgiler 
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Abstract 

It is very difficult to express a multidisciplinary field of Social Studies with a single definition; 

because within the structure; history, geography, law, politics, economics, psychology, 

sociology, anthropology, archeology, education and philosophy. In this sense, social studies is 

an interdisciplinary field of study. In this respect, defining social studies is more difficult and 

complex than defining any discipline. However, social studies; It can be said that it is an area 

of study that aims to know all about himself, to make sense of others and his environment, to 

analyze social processes, to keep social integration at the highest level by taking conscious 

actions in active citizen position, to make rational decisions and to behave towards the benefit 

of society depending on democratic values. In addition, social studies, elementary school in 

Turkey 4, 5, 6., And 7 is an interdisciplinary course taught in class. This lesson, elementary 

school 4th grade, classroom teachers give; In the 5th, 6th and 7th grade levels, social studies 

teachers provide secondary education. The aim of this study is to determine the perceptions of 

primary school 4th grade teachers towards social studies course. Teachers' perceptions were 

obtained through a semi-structured interview form. In this study, which is based on qualitative 

research method, case study model is used. The study group consists of 25 classroom teachers 

working in the Ministry of National Education in Muş. According to the obtained data, it was 

understood that primary school 4th grade teachers had different perceptions about social studies 

course. 

Keywords: 4th grade, teacher perceptions, social studies 

1.GİRİŞ 

Sosyal Bilgiler eğitimi, içeriğinin ve niteliğinin ne olduğu ya da ne olması gerektiği ile 

ilgili pek çok tanım veya akım bulunmaktadır. Bu yönüyle artık uluslar; yeni eğitim 

politikalarını hazırlarken ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte varlıklarını sürdürecek ve dünyada 

etkinlikleri pekiştirecek bir vatandaşlık profili oluşturmaya çaba sarf etmektedirler. Bu 

anlamda, Sosyal Bilgiler programı, bu misyonu üstenen ve bu vizyon ile hareket eden en önemli 

programlardan biridir. Nitekim, ülkelerin, büyük bir çabayla etkin veya aktif vatandaş 

yetiştirme gayretleri, Sosyal Bilgiler programları ile hayat bulmakta ve hızlanmaktadır 

(Çakmak, Bulut ve Salur, 2019: 868).  
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Sosyal Bilgiler eğitimin amacı; öğrencilerin problemler karşısında etkili ve hızlı 

çözümler üretebilen, hem ülkesinde hem de dünyada değişen koşullara ayak uydurabilen ve bu 

anlamda, mantıklı kararlar verebilen nitelikli vatandaşlar yetiştirmektir (Öztürk, 2010).  

Sosyal Bilgiler, bünyesinde çok sayıda bilim alanlarını ve diğer disiplinlerin içeriklerini 

barındırmaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilgiler, disiplinler arası bir yaklaşımla, bireylerin 

çevreleriyle ve dış dünya ile olan etkileşimlerini maksimum seviyede tutmaya çalışan bir 

çalışma alanıdır.  Tüm bunları belli bir zaman dilimde gerçekleştirmeye çalışan Sosyal Bilgiler, 

temelde insana ve onun çevresiyle olan alakasına odaklanmaktadır; bu bakımdan, insanı temele 

alan içerikleri kapsayan disiplinlerden de belli ölçüde yararlanmaktadır. Böylece, Sosyal 

Bilgiler, sosyal bir varlık olan insanın sosyalleşmesi ve bireyin, toplumsal düzen içinde uyum 

sağlayarak etkin davranışlarda bulunabilmesi yönüyle; pek çok sosyal bilim alanlarını 

bünyesinde barındırarak disiplinler arası bir profil çizmektedir. Dolaysıyla, Sosyal Bilgiler, 

sadece bireyin yakın çevresiyle değil; aynı zamanda dünyayla da ilgili fiziksel, kültürel, sosyal 

ve iktisadi boyutları bulunan bir yaklaşımdır; bu yönüyle Sosyal Bilgiler hem ulusal hem 

küresel çapta dünyayı tanıtmaya çalışmaktadır. Bunu gerçekleştirmeye çalışırken de sosyal 

bilimlerin bilgilerini, eğitimsel amaçlar doğrultusunda sadeleştirerek vermeye çalışır 

(Martorella, 1998; Doğanay, 2004; Öztürk ve Dilek, 2004; Deveci, 2005). 

Bireylerin, kendi yaşamlarında daha mutlu ve rahat olabilmeleri, bu bakımdan 

potansiyellerinin farkına vararak bunu gerçekleştirmek için eylemlerde bulunabilmeleri ve 

sosyal yaşam içerisinde tökezlemeden etkili davranış setleri geliştirebilmeleri de Sosyal 

Bilgilerin alanına girer. Bu durumun gerçekleşmesi, çok sayıda disiplinin bilgi ve 

becerilerinden yararlanmakla mümkün olabileceği söylenebilir. Bu anlamda, Sosyal Bilgiler, 

tüm sosyal bilimlerin kesiştiği ortak bir alan olarak değerlendirilebilir (Sönmez, 1994). 

Sosyal Bilgilerin, yalnızca tarih ve coğrafya konularından oluşmadığını bilmek; Sosyal 

Bilgilerin temellerini ve yararlandığı diğer sosyal bilimlerin içeriğinden haberdar olmak 

oldukça önemlidir. Bu bağlamda, Sosyal Bilgilerin yararlandığı diğer bilim dalları, şu şekilde 

ifade edilebilir: Tarih, coğrafya, hukuk, siyaset, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, din, antropoloji, 

arkeoloji, eğitim ve felsefe (Öztürk ve Dilek, 2004). Görüldüğü gibi, Sosyal Bilgiler, çok sayıda 

sosyal ve beşeri bilim alanlarından yaralanmaktadır. Ne var ki, Sosyal Bilgiler, tüm bu bilim 

alanlarını olduğu şekliyle öğrencilere aktarmaz; çünkü Sosyal Bilgilerin onlarca amacı 

bulunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de bu disiplinlerin bilgilerinden, belli 

oranda, sadeleştirilmiş ve ilköğretim öğrencilerin kavrayabileceği bir düzeyde aktarması 
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gerekmektedir. Bu bakımdan Sosyal Bilgiler, bir çalışma alanı olup disiplinler arası bir 

yaklaşımla, diğer bilim alanlarının bilgilerini de kullanarak daha genelleyici ve bütüncül bir 

anlayışa dayandığı söylenebilir.  

Kısaca, Sosyal Bilgiler; sosyal ve beşeri bilimlerin bilgilerinden yararlanan, bunu 

öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyesine göre basitleştiren, öğrencileri, pek çok alanda yetkin 

ve donanımlı kılmaya yönelik amaçları bulunan, etkin veya nitelikli vatandaş yetiştirmeye 

çalışan, vasıflı, üretken, karşılaştığı bireysel ve toplumsal sorunları edindiği bilgiler 

çerçevesinde çözüm üretebilen, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları yetiştirmeyi hedefleyen ve Türkiye’de ilköğretim 4.,5.,6., ve 7., sınıflarda okutulan 

disiplinler arası bir derstir. Bu dersi, ilkokul 4. sınıf düzeyinde, sınıf öğretmenleri verirken; 

ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf düzeylerin de ise Sosyal Bilgiler öğretmenleri vermektedir. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

“İlkokul 4. sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik algılarını belirlemeyi” 

esas alan bu çalışmada, Sosyal Bilgiler dersine yönelik 4. sınıf öğretmenlerin algılarının 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde çalışmaya katılan, ilkokul 4. 

sınıf öğretmenlerine aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 

 4. sınıfta verilen Sosyal Bilgiler dersindeki, beceri ve değerleri yeterli buluyor 

musunuz? Yeterli değilse neler ilave edilebilir? 

 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki kazanımlar, öğrencilere, en iyi hangi yöntem veya 

tekniklerle verilebilir? Açıklayınız. 

 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersini, branş öğretmenlerinin vermesi gerektiğini düşünüyor 

musunuz? Neden? 

 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, 4. sınıf öğretmenlerinin algılarını belirleyip genel bir yorumlama ve 

kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel 

araştırma; araştırma problemine yönelik bütüncül bir bakış, kapsamlı bir yorumlama ve genel 

bir değerlendirme olanağı sunar. Ayrıca, üzerinde çalışılan konu, olay ve olgular kendi 

bağlamından kopartılmadan, bireylerin ona yükledikleri anlamlar çerçevesinde yeniden 

yorumlanır (Altunışık ve Diğerleri, 2010:30). Nitel araştırma, insanların kendi gizemlerini 
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çözümlemek ve sosyal sistemlerin niteliklerini keşfetmek amacıyla geliştirdiği bilgi üretme 

metotlarından birisidir (Özdemir, 2010:326). 

3.1. Araştırmanın Modeli (Deseni)  

Araştırmada, “ilkokul 4. sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik algılarını 

belirlemeyi” esas alan bir çalışma olmasından dolayı, araştırmanın doğasına uygun olarak 

durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel bir anlayışa dayanan durum çalışması, bir ya da 

daha çok olayın, olgunun veya durumun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirmesidir 

(Patton, 2014). Durum çalışmasında; incelenen durumun canlı ve belirgin bir şekilde tasvir 

edilmesi ve tanımlanması, durum içerisindeki belirgin olaylara yoğunlaşılması, hem bireysel 

hem de grup şeklindeki aktörlerin algılarına odaklanılması ve çalışma durumunun zengin bir 

şekilde sunulması, araştırmaya yönelik kapsamlı bir değerlendirme ve yorumlama yapılmasına 

olanak sağlar (Hitchock ve Hughes, 1995: 317). 

3.2. Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu, Muş ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan 25 sınıf 

öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesi, kolay ulaşılabilir durum 

örneklemesi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Nitekim, bu örnekleme yöntemi, çalışmaya pratiklik 

kazandırdığı gibi hızlanmasını da sağlar. Araştırmacılar tarafından bu örnekleme yönteminin 

tercih edilmesi, araştırmacılara, yakın ve erişiminin kolay bir grup olmasından kaynaklanır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın kuramsal boyutu oluşturulduktan sonra, ilkokul 4. sınıf öğretmenlerinin 

Sosyal Bilgiler dersine yönelik algılarını belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu 

hazırlanmıştır. Görüşme formu hazırlanırken öncelikle sorulacak sorular belirlenmiştir. Sorular 

oluşturulurken kolay anlaşılabilecek sorular yazma, açık uçlu sorular sorma, odaklı sorular 

hazırlama, yönlendirmekten kaçınma, çok boyutlu sorular sormaktan kaçınma ve soruları 

mantıklı bir biçimde düzenleme gibi ilkelere (Yıldırım ve Şimşek, 2011) dikkat edilmiştir. 

4. BULGULAR  

Araştırma süresince veri toplama aracıyla elde edilen bulgular derlenip yorumlarıyla 

birlikte aşağıda sunulmuştur. 
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4.1. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki Beceri ve Değerlerin Yeterliliğine İlişkin 

Durum 

Çalışma grubunu oluşturan 4. sınıf öğretmenlerinin algılarını belirlemeye yönelik 

hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “4. sınıfta verilen Sosyal Bilgiler 

dersindeki, beceri ve değerleri yeterli buluyor musunuz? Yeterli değilse neler ilave edilebilir?” 

şeklindeki soruya çalışma grubu üyelerinin verdikleri yanıtlar alt temalar şeklinde 

gruplandırılarak tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Beceri ve değerlerin yeterliliğine ilişkin öğretmen algıları 

1. Tema: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Beceri ve Değerlerinin Yeterlilikleri 

Alt Temalar 

 

 

f 

 

 

% 

Yeterli G.1. Öğrencilerin bilişsel yapılarına uygun 4 16 

 G.2. 4. sınıf düzeyinde yeterli düzeyde bilgi ve beceri yer almakta 9 36 

 

 

Yetersiz 

 

G.3. Milli duygulara yönelik değerler yetersiz 

G.4. Beceri ve değerler öğrencilerin hazırbulunuşluklarına uygun değil 

G.5. Değerler yeterli düzeyde; ancak beceriler eksik 

G.6. Kültürel değerlere (yöresel) yönelik istenilen düzeyde beceri ve 

değer yok 

G.7. İnsan haklarına ilişkin yeterli beceri ve değerler yer almıyor 

 

2 

3 

2 

 

4 

1 

8 

12 

8 

 

16 

4 

 Toplam 25 100 

 

4. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki beceri ve değerlerin yeterliliğine ilişkin bulguların yer 

aldığı Tablo 1 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin birbirinden farklılaştığı görülmektedir. 4. 

sınıfta Sosyal Bilgiler dersindeki beceri ve değerlerin yeterli düzeyde olduğunu ifade eden 13 

(%52) öğretmen bulunurken; yetersiz olduğunu belirten ve bunu gerekçelendiren 12 (%48) 

öğretmen bulunmaktadır. 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki beceri ve değerlerin yeterliliğine 

ilişkin çalışma grubu üyelerinin algı örnekleri aşağıda verilmiştir. 

“Öğrencilerin düzeyleri, bilişsel yapıları doğrultusunda beceri ve değerleri genel 

anlamda yeterli buluyorum. Bu açıdan programın çok iyi hazırlandığını ve öğrencilerin 

de pek çok açıdan ihtiyaçlarına cevap verdiğini düşünüyorum. Ama tabi önemli olan 

yeterli düzeyde bulunan bu bilgi ve becerilerin öğrencilere aktarabilmektir.” (Sınıf 

Öğretmeni, 3; G.1) 
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“Bence, beceri ve değerler bazı açılardan yetersiz. Özellikle ülkemizin belli başlı 

illerinin tanıtılması ve ülkemizin kültürel (yöresel) yapısı gibi konular bakımından 

eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Yani sadece ortaokul düzeyinde değil, 4. sınıfta da 

bu konulara daha çok yerilmesi ve bu eksiklikler böylece giderilmesi gerektiğini 

düşünüyorum.” (Sınıf Öğretmeni, 9; G.6) 

“Beceri ve değerlerin niceliksel ve sayısal olarak yeterliliğinden ziyade bence bu beceri 

ve değerler öğrencilerin algılayabilecekleri ve anlayabilecekleri somutlukta değil. 

Bunun için bu konularda yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 4. sınıf öğrencisi 

henüz soyut düzeyde pek çok tanımı, kavramı, olguyu kavrayabilecek bir düzeyde değil. 

Onun için de bu beceri ve değerler öğrencilerin anlayabilecekleri bir seviyede 

sadeleştirilmeli ve daha çok somutlaştırılmalı.” (Sınıf Öğretmeni, 1; G.4) 

 

4.2. Kazanımların Öğrencilere En İyi Hangi Yöntem veya Teknikle Aktarılabileceğine 

İlişkin Durum 

Çalışma grubu üyelerinin yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “4. sınıf 

Sosyal Bilgiler dersindeki kazanımlar, öğrencilere, en iyi hangi yöntem veya tekniklerle 

verilebilir? Açıklayınız.” şeklindeki soruya sınıf öğretmenlerinin verdikleri yanıtlar alt temalar 

bağlamında gruplandırılarak Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Kazanımların öğrencilere en verimli şekilde nasıl aktarılacağına ilişkin öğretmen algıları 

 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “4. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki 

kazanımlar, öğrencilere, en iyi hangi yöntem veya tekniklerle verilebilir? Açıklayınız.” 

şeklindeki soruya sınıf öğretmenlerinin vermiş oldukları yanıtlar Tablo 2’de verilmiştir. Bu 

tablo değerlendirildiğinde, kazanımların öğrencilere en iyi hangi yöntem veya teknikle 
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aktarılabileceğine ilişkin çalışma grubu üyelerinin farklı algılara sahip oldukları anlaşılmıştır. 

Çalışma grubunu oluşturan sınıf öğretmenlerinin bu soruya yönelik verdikleri yanıtlar kendi 

beyanlarıyla aşağıda örneklendirilmiştir. 

“İlkokul 4. sınıf öğrencileri henüz soyut dönem evresine geçmemiştir. Bu dönem 

çocukları hala somut evrededir. Yani soyut kavramları fazla anlamlandıramazlar 

öğrenciler. Bunu için kazanımların aktarılmasında bu özellikler de dikkate alınarak ve 

hayatın içinden; somut uygulamalarla öğrencilere yaparak yaşayarak deneyimler 

kazandırmak şarttır. Dersin kazanımlarını da olabildiğinde somutlaştırıp öğrencilerin 

yaparak yaşayarak tecrübeler edinmelerine imkân tanınmalıdır.” (Sınıf Öğretmeni, 1; 

G.5) 

“Bu derste öğrencilere müfredatın tayin ettiği kazanımları vermenin en güzel 

yollarından biri drama ve rol yapma teknikleridir. Böylece, kazanımlar öğrencilere hem 

sağlıklı bir şekilde aktarılır hem de öğrencilerin yaratıcı düşünmeleri gelişir ve empatik 

düşünmeler edinmiş olurlar. Bir anlamda, bu teknikler, bazı açılardan doğaçlamaya da 

imkân verdiğinden bu sınıf düzeyindeki öğrenciler için çok büyük öneme sahip olduğunu 

düşünüyorum.” (Sınıf Öğretmeni, 18; G.4) 

4.2. Branş Öğretmenlerinin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersini Vermesi Gerekliliğine İlişkin 

Durum 

Çalışma grubunu oluşturan 4. sınıf öğretmenlerinin algılarını belirlemeye yönelik 

hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “4. sınıf Sosyal Bilgiler dersini, 

branş öğretmenlerinin vermesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Neden?” şeklindeki son 

soruya çalışma grubu üyelerinin verdikleri yanıtlar alt temalar şeklinde gruplandırılarak tablo 

3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Branş öğretmenlerinin 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersine girmesi gerekliliğine ilişkin öğretmen 

algıları 

1. Tema: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersini Branş Öğretmenlerinin Vermesi 

Gerekliliği  

Alt Temalar 

 

 

f 

 

 

% 

Gerekli G.1. Branş öğretmenleri Sosyal Bilgiler dersinde daha yetkin 4 16 

 G.2. Branş öğretmenleri bu dersi daha verimli işleyebilir 

G.3. Dersin kazanımları öğrencilere en iyi şekilde aktarılabilir 

7 

3 

28 

12 
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Gereksiz G.4. sınıf öğretmenleri de bu dersi verebilecek niteliktedir 

G.5. Sınıf öğretmenleri öğrencileri daha iyi tanır 

9 

2 

36 

8 

 Toplam 25 100 

 

“4. sınıf Sosyal Bilgiler dersini, branş öğretmenlerinin vermesi gerektiğini düşünüyor 

musunuz? Neden?” şeklindeki yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan bu soruya 

çalışma grubu üyelerinin vermiş oldukları yanıtlar Tablo 3’te sunulmuştur. 4. sınıfta verilen 

Sosyal Bilgiler dersinin, branş öğretmenlerinin girmesi gerektiğini ve bunu çeşitli gerekçelerle 

ifade eden 14 (%56) öğretmen bulunurken; branş öğretmenlerinin girmesini gereksiz bulup 

farklı sebeplerle bunu gerekçelendiren 11 (%44) öğretmen bulunmaktadır. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formunda bulunan son soruya yönelik sınıf öğretmenlerinin verdikleri yanıtlar onların 

kendi ifadeleriyle aşağıda örneklendirilmiştir. 

“4. sınıfta Sosyal Bilgiler dersine branş öğretmenlerinin girmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Çünkü, Sosyal Bilgiler dersinin öğretimi her ne kadar kolay olsa da 

çabuk unutulabilen bir derstir. Bunun için bu dersi, daha yetkin olan branş öğretmenleri 

verirse, öğrenciler açısından daha olumlu sonuçlar çıkacağını düşünüyorum.” (Sınıf 

Öğretmeni, 24; G.1) 

“Bu dersi, branş öğretmenlerinin vermesi çocuklarımızın daha derinlemesine ve kalıcı 

öğrenmelerine katkı sunar diye düşünüyorum. Branş öğretmenleri konuları daha etkin 

işleyebilir. Çünkü, konu hakkında daha fazla bilgi birikimi vardır. Derslerde, konular 

arasında daha iyi bağlantılar kurabilir. Bunun için de hem dersin verimli işlenmesi hem 

de dersteki kazanım ve konuların en iyi şekilde öğrencilere aktarılması için branş 

öğretmenlerinin girmesinin daha iyi sonuçlar doğuracağını söyleyebilirim.” (Sınıf 

Öğretmeni, 23; G.3) 

“Bence bu dersin muhakkak sınıf öğretmenleri tarafından verilmesine devam edilmeli. 

Çünkü branş öğretmenleri çocukları bizim kadar iyi tanıyamıyorlar. Sadece o derse 

girip çıktıklarından öğrenci hakkında genel bir fikir ve kanaat oluşturmada sıkıntı 

yaşıyorlar. Zaten Sosyal Bilgiler dersi 4. sınıfta basit düzeyde verildiği için bu dersi 

hayli hayli bizler de verebiliriz. Öğrencilerimizi de iyi tanıdığımız ve potansiyellerini de 

iyi bildiğimiz için dersi en iyi şekilde verebileceğimizi düşünüyorum” (Sınıf Öğretmeni, 

17; G.5) 
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5. SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

İlkokul 4. sınıf öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler dersine ilişkin algılarının 

değerlendirildiği bu araştırmada, çalışma grubu üyelerinin pek çok konuda birbirinden 

farklılaştığı ve esasında bu farklılaşmanın da temelinde çok sayıda gerekçenin, öğretmenler 

tarafından üretildiği tablo 1, 2, ve 3’te görülmektedir. Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf 

öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler dersine ve içeriğine yönelik genel olarak olumlu algılara sahip 

oldukları anlaşılmaktadır. Ancak, bu olumlu algıların yanı sıra olumsuz algılara sahip olan ve 

bunu da çeşitli alt temalarla gerekçelendiren öğretmenler de bulunmaktadır. Bu bağlamda, 

çalışmada elde edilen bulgular, üç ana tema altında gruplandırılmıştır. Bu temalar; 4. sınıf 

Sosyal Bilgiler dersinde beceri ve değerlerinin yeterlilikleri, kazanımları öğrencilere verimli 

aktarmanın yolları ve 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersini branş öğretmenlerinin vermesi gerekliliği 

şeklinde genel temalardır.  

 Çalışmada bulunan her bir ana temaya ilişkin çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Şöyle ki, 

4. sınıf düzeyinde, Sosyal Bilgiler dersindeki beceri ve değerlerin yeterli ve istenilen seviyede 

olduğunu ifade eden 13 (%52) öğretmen bulunurken; yetersiz olduğunu belirten ve bunu 

gerekçelendiren 12 (%48) öğretmen bulunmaktadır. Bu sonuç, Turan (2018:318) tarafından 

yapılan çalışmada elde edilen “2017 programının beceriler boyutunda gerçekleştirilen 

değişiklikler araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu sorunları ortadan kaldıracak nitelikte 

değildir” ve “yerel ve küresel düzeyde tahammülsüzlük ve önyargıların her alanda gittikçe 

yaygınlaştığı günümüz dünyasında hoşgörü değerine yer verilmemesi de 2017 programı 

açısından önemli bir eksiklik olarak görülmektedir” şeklindeki bulgularla bazı açılardan 

paralellik gösterirken; bazı açılardan da çelişmektedir. Nitekim, araştırmanın çalışma grubunu 

oluşturan sınıf öğretmenlerinin büyük bir kısmı (%52), Sosyal Bilgiler dersindeki beceri ve 

değerleri yeterli görmekte ve böylece Turan (2018:318)’ın çalışma sonucunda elde ettiği 

bulgularla çelişmektedir. Ancak, öğretmenlerin (%48) önemli bir kısmı da yukarıda zikredilen 

bulgulara benzer görüşler ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmada elde edilen dikkat çekici başka bir sonuç da ilkokul 4. sınıf düzeyinde 

Sosyal Bilgiler dersindeki kazanımların, öğrencilere verimli aktarmanın yolları olarak sınıf 

öğretmenleri tarafından kullanılan “soru-cevap tekniği, sınıf dışı etkinlikler ve geziler, gösteri 

tekniği, drama ve rol yapma tekniği, yaparak yaşayarak öğrenme, örnek olay yöntemi ve beyin 

fırtınası tekniği” gibi yöntem ve tekniklerdir. Çalışma grubunu oluşturan sınıf öğretmenleri, 

Sosyal Bilgiler dersinin kazanımlarını aktarırken daha ziyade uygulamaya yönelik yöntemler 
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kullandıkları ve tek bir yönteme veya tekniğe bağlı kalmadıkları görülmektedir. Ayrıca, sınıf 

öğretmenleri tarafından kullanılan bu tekniklerde, öğrenciyi merkeze alan ve onları aktif olarak 

öğrenme sürecine katan bir anlayışın da olduğu söylenebilir. Çalışmada elde edilen bu sonuç, 

Sözer (1998) tarafından hazırlanan “Sosyal Bilgiler Öğretiminde İlke, Strateji, Yöntem ve 

Teknikler” isimli çalışmasında “öğrenme ile ilgili etkinliklere doğrudan öğrencinin kendisi de 

katıldığı ve çoğu zaman yaparak-yaşayarak, sınama-yanılmalarla öğrenme etkinliğinin içinde 

bulunduğu için öğrenmeler kalıcı olur ve öğrenilenler kolay kolay unutulmaz” ve “Sosyal 

Bilgilerde yalnızca, tek yöntemle dersi baştan sona işlememek, ders sırasında çeşitli yöntemlere 

bir arada yer vermek büyük önem taşır” şeklindeki ifadeleriyle, çalışma grubumuzun ifadeleri 

arasında büyük oranda benzerlik göstermektedir. 

Son olarak çalışmada elde ettiğimiz diğer bir sonuç ise; 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersini 

branş öğretmenlerinin vermesi gerekliliğine ilişkin durumdur. Sınıf öğretmenlerin %56’sı, 4. 

sınıfta Sosyal Bilgiler dersine branş öğretmenlerin girmesi gerektiğini ve bu durumun daha 

olumlu sonuçlar doğurarak öğrenciler tarafından daha kalıcı öğrenmelerin oluşacağını 

vurgulamaktadırlar. Ancak, sınıf öğretmenlerinin %44 ise, “sınıf öğretmenleri de bu dersi 

verebilecek niteliktedir” ve “sınıf öğretmenleri öğrencileri daha iyi tanır” şeklindeki 

gerekçelerle bu dersin, sınıf öğretmenleri tarafından verilmeye devam edilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadırlar (Tablo 4). Çalışmada elde edilen bu sonuçlardan hareketle; 

 Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının, öğrencilere etkin bir şekilde 

kazandırılmasının sağlanması için 4. sınıf öğretmenlerine hizmet içi ve uzaktan 

eğitimler verilmelidir, 

 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersine, branş öğretmenlerinin girmesine olanak 

tanınarak, dersin daha verimli işlenmesi ve öğrencilerin dersin kazanımlarından 

daha fazla istifade etmeleri sağlanmalıdır, 

 Araştırma sonucunda elde edilen “kültürel değerlere (yöresel) yönelik istenilen 

düzeyde beceri ve değer yok” şeklindeki bulgusuna ilişkin olarak, Sosyal 

Bilgiler programındaki beceri ve değerlere, bu eksiklikleri giderecek yenileri 

eklenmelidir, 

 Araştırma sonucunda elde edilen “beceri ve değerler öğrencilerin 

hazırbulunuşluklarına uygun değil” şeklindeki bulgusuna ilişkin olarak, 

öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor kabiliyetlerine yönelik olarak 

uygun beceri ve değerler ilave edilmelidir şeklinde öneriler sunulabilir. 
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Özet 

Sosyal Bilgiler programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanı ile beraber 

öğrencilerin, toplum içinde hak ve sorumluluklarını bilmesi, politik süreçlere aktif bir şekilde 

katılması, girişken olması, grup, kurum ve sosyal örgütlerin nasıl oluştuğunu bilmesi, toplumsal 

problemlere çözüm üretebilmesi, yönetimde egemenliğin kaynağının daima halktan alması 

gerektiğini kavraması ve eleştirel düşünme becerisini etkili bir şekilde kullanabilmesi 

hedeflenmektedir. Bütün bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerine 

önemli sorumluluklar düştüğü söylenebilir. Bu araştırmanın amacı ise, Sosyal Bilgiler 

programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşlerinin 

belirlenmesidir. Araştırma grubunu, Malatya ilinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev 

yapmakta olan 30 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerinin görüşleri, yarı 

yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, nitel veri analizi 

tekniğinden yararlanarak çözümlenmiştir. Bu araştırma doğrultusunda elde edilen bulgular 

ışığında birtakım önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler dersi, etkin vatandaşlık, öğretmen görüşleri 

Abstract 

To be able to know the rights and responsibilities of the students in the society together 

with the active citizenship learning area in the social studies program, to be actively involved 

in the political processes, to be active, to know how groups, institutions and social organizations 

are formed, to produce solutions to social problems, to the source of sovereignty to be able to 

use critical thinking skill effectively. It can be said that social studies teachers have important 

responsibilities in the realization of all these goals. The aim of this study is to determine the 

opinions of teachers about the active citizenship learning area in the social studies program. 

The research group consists of 30 social studies teachers working in the Ministry of Education 
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in Malatya. The opinions of the teachers were obtained through the interview method. The data 

were analyzed by using qualitative data analysis technique. In the light of the findings of this 

research, some suggestions are given. 

Keywords: Social studies lesson, active citizenship, teacher perceptions 

1. Giriş 

Vatandaş kavramı, kelime anlamı itibariyle; aynı vatana sahip ya da vatan duyguları 

ortak olan her bir birey şeklinde tanımlanırken; vatandaşlık kavramı ise; bir vatanda doğma, 

büyüme veya yaşamış olma yani vatandaş olma durumu şeklinde tanımlanmaktadır (Yavuz, 

Duman ve Karakaya, 2016). Vatandaşlık kavramı için benzer bir tanım da Türk Dil Kurumu 

sözlüğünde yurttaşlık kavramı için yapılmış ve yurttaşlık, “yurttaş olma, bir yurtta doğup 

büyüme veya yaşamış olma durumu, vatandaşlık” şeklinde tanımlanmıştır (TDK, 2019). 

Gündüz ve Gündüz (2005) vatandaşlık kavramını, bireyin pek çok açıdan (siyasal anlamda 

bağlı olma hissi, yasal ve siyasal aidiyet, hak ve sorumluluk vb.) devlete olan bağlılığı şeklinde 

tanımlamışlardır. 

Günümüzde her açıdan değişim çok hızlı gerçekleşmektedir. Yerel, bölgesel ve küresel 

bağlamda değişimler de böyledir. Bu nedenle toplumlar; bireylerden, devlete olan bağlılıklarını 

salt siyasal aidiyet duygusunun ötesine taşıyarak eleştirebilen, üretebilen, kişisel ve toplumsal 

problemleri çözebilen, sosyal yaşamda etkin rol oynayabilen, küresel anlamda dünyayı 

okuyabilen, anlayabilen ve gelişmeleri yakından takip edebilen vatandaş olmalarını 

beklemektedir. Dolaysıyla, toplumlardaki vatandaşlık kavramına ilişkin bu beklentiler, 

vatandaşlık eğitiminin önemini de artırmaktadır.  

Vatandaşlık eğitimi, bütün bireylerin özellikle çocukların ve gençlerin demokratik 

hayata hazırlanmaları için gereklidir. Vatandaşlık eğitimi, bireyin kendi yaşantısında ve 

toplumsal hayatta sorumluluk alma ve özgürce kararlar verme gibi birtakım işlevleri hedefler. 

Vatandaşlık eğitimi, bireylerin hak ve sorumluluklara ilişkin bilgi ve becerilerini zenginleştirir 

ve toplumların gelişmişlik düzeylerinin artması için, bireylerin, toplum içinde etkin vatandaş 

olup hem kendileri hem de toplum adına sorumluluklar almayı, aktif ve girişken olmayı, sosyal 

ve politik süreçlere katılmayı, hem ailede hem de toplumda etkin bir rol oynamayı 

gerektirmektedir (Hablemitoğlu ve Özmete, 2012, s. 48). Vatandaşlık eğitimi, temelde 

toplumdan topluma farklılık göstermektedir; çünkü vatandaşlık algısı ve anlayışı ulusların ona 

yüklediği misyon ve ondan beklediği özelliklerle yakından ilintilidir (Ersoy, 2007). Bir ülkenin, 
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anayasal düzeninin işleyişi ve politik prensipler vatandaşlık eğitiminin niteliğini belirler. 

Vatandaşlık eğitimi, ülkenin anayasal düzenine ve politik sistemine uygun bilgi, tutum, inanç, 

değer ve davranışlar içerir (Akbaş, 2008). Ancak, vatandaşlık eğitiminde, etkin veya aktif 

vatandaşlık kavramları ulusların ortak bir gayesi durumuna gelmiştir ve evrensel bir anlayış 

olarak kabul görmüştür (Hablemitoğlu ve Özmete, 2012). 

Etkin, etkili, aktif veya nitelikli ön ekleriyle tanımlanabilen bu vatandaşlık türü hem 

siyasal yaşama hem de toplumsal yaşama aktif katılım sağlamayı ifade eder. Toplumsal yaşama 

katılım, gönüllü kuruluşların içinde bulunmayı ve faaliyetler yürütmeyi içerirken; siyasal 

yaşama katılım ise, oy kullanmayı, siyasi partilere katılmayı, politik anlamda barışçıl gösteriler 

düzenlemeyi içermektedir. Bu anlamda, etkin vatandaş; politik süreçlere ve eylemlere katılan, 

sosyal faaliyetlerde bulunan, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan, demokratik değerlere 

inanan, haksızlıklarla mücadele eden, içinde bulunduğu topluma fayda sağlayan, eleştiren, 

sorgulayan ve farklılık oluşturan kişidir (Ersoy, 2014). Kara, Topkaya ve Şimşek, (2012)’e göre 

etkin vatandaşlık; bireylerin, yaşadığı toplumda problemlerin fakına varması, bu problemlerin 

çözümü için çaba göstermesi ve toplumsal süreçlere aktif katılım göstermesi şeklinde 

tanımlanır. Bu bağlamda, toplumlar için, demokratik anlayışın kökleşmesi, toplumsal 

kalkınmanın sağlanması, politik ve sosyal süreçlerin uyum içinde iş görmesi adına etkin 

vatandaş yetiştirmek ve eğitimde buna ağırlık vermek oldukça önem arz ettiği söylenebilir. 

Ülkemizde etkin vatandaş yetiştirmeye yönelik en önemli derslerden birinin Sosyal Bilgiler 

dersi olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim, Sosyal Bilgiler dersinin amacı; toplumsal 

problemlere duyarlı olan iyi ve etkin vatandaş yetiştirmektir (Avcı ve Faiz, 2018). 

Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreye ve topluma uyum 

sağlamayı, toplumu ve toplumun yapısını anlamayı amaçlayan bir derstir. Ayrıca, Sosyal 

Bilgiler dersi, öğrencilerin, toplumun birer parçası olduğu gerçeğinden hareketle toplumu ve 

toplumsal yapıyı anlamalarına yardımcı olan, ilköğretim düzeyinde verilen en temel derslerden 

biridir. Sosyal Bilgiler dersi, bünyesinde; tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, 

antropoloji, ekonomi, hukuk, din, psikoloji, siyaset bilimi gibi sosyal ve beşeri bilimleri 

barındırarak, demokratik toplum yapısına uygun, etkin vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir 

derstir (NCSS, 2010). Bu anlamda, Sosyal Bilgiler programında yer alan etkin vatandaşlık 

öğrenme alanı, Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı en önemli 

öğrenme alanlarının başında gelmektedir. Sosyal Bilgiler dersinin asıl amacı, bireyin hem uzak 

hem de yakın çevresindeki her türlü sosyal, kültürel, politik ve ekolojik gelişmelere duyarlı, 

toplumsal yaşamda demokratik tutum sergileyen etkin vatandaş yetiştirmektir (Uğurlu, 2009). 
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Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler öğretim programında etkin vatandaşlık öğrenme 

alanına ilişkin şunları ifade etmektedir (MEB, 2018:12): 

“Bu öğrenme alanı sosyoloji, siyaset bilimi ve hukuk çerçevesinde etkin vatandaşlık 

kavramına odaklanmaktadır. Öğrencilerin, grup, kurum ve sosyal örgütlerin nasıl oluştuğunu; 

onları etkileyen ve kontrol eden mekanizmaları; bunların bireyleri ve kültürü nasıl etkileyip 

kontrol ettiklerini ve varlıklarını nasıl sürdürüp değiştirdiklerini bilmesi önemlidir. Bu konuda 

elde edilen bilgiler ışığında, öğrenciler ‘Toplumumuzda ve diğer toplumlarda grupların, 

kurumların ve sosyal örgütlerin rolü nedir? Grup, kurum ve sosyal örgütlerden ben nasıl 

etkileniyorum? Grup, kurum ve sosyal örgütler nasıl değişir? Bu değişikliklerde benim rolüm 

nedir?’ sorularına cevap verebilmelidir. Toplum yaşamında doğacak sorunların en önemli 

güvencesi olarak örgütlü bir devlet gücünün varlığını kavrarlar. Toplumsal sorunların nasıl 

çözüldüğünü ve düzenin nasıl sağlandığını anlayarak egemenliğin kaynağının millete 

dayandığı yönetimlerde, birey haklarının ve toplum düzeninin nasıl korunduğunu fark ederler. 

Toplumsal hizmetlere ve değişik resmî etkinliklere katılma yollarını öğrenerek yönetimi 

etkilemek için hangi demokratik yolların olduğunu kavrarlar.” 

      Sosyal Bilgiler dersinde, etkin vatandaşlık eğitimi sürecinde, uygulamalara yönelik 

etkinliklerin planlanması ve uygulanması oldukça önemlidir. Bu etkinlikler ise hem sınıf içinde 

hem de sınıf dışında düzenlenebilir. Etkin vatandaşlık eğitimi sürecinde öğrencilerin özellikleri 

dikkate alınarak bilgi, beceri ve değerler göz önünde bulundurulmalı ve bu çerçevede uygun 

öğretim yöntemleri seçilmeli ve etkili bir şekilde uygulanabilmelidir (Çevik Kansu, 2015, s.23). 

2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan etkin 

vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç 

çerçevesinde çalışmada şu sorulara cevap aranmıştır: 

 Etkin vatandaşlık deyince ne anlıyorsunuz? 

 Etkin vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere olan katkıları sizce neler olacaktır? 

 Etkin vatandaşlık öğrenme alanının Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yüklediği 

sorumluluklar nelerdir? 

 

 

63



3. YÖNTEM 

Sosyal Bilgiler programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin 

öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Nitel araştırma, kendine has yöntemlerle toplumsal hayatı ve insanlarla alakalı sorunları 

anlamlandırma sürecidir (Creswell, 1998). Yıldırım ve Şimşek (2008)’e göre nitel araştırma, 

nitel veri yöntemlerinin özellikle gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi yöntemlerin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde meydana 

getirmesine dönük, nitel bir sürecin izlenildiği araştırmadır.  

3.1. Araştırma Modeli 

Etkin vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik 

olan bu çalışmada, araştırmanın da doğasına uygun olarak durum çalışması modeli 

kullanılmıştır. Nitel bir anlayışa dayanan durum çalışması, bir ya da daha çok olayın, olgunun 

veya durumun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve değerlendirmesidir (Patton, 2014). 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan 30 Sosyal Bilgiler öğretmeni 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin tamamının Sosyal Bilgiler eğitimi 

lisans mezunu olmaları, çalışma grubunun belirlenmesinde bir ölçüt olarak ele alınmıştır. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın kuramsal boyutu oluşturulduktan sonra Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, 

Sosyal Bilgiler programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin görüşlerini 

almak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formundaki sorular 

oluşturulurken kolay anlaşılabilecek sorular yazma, açık uçlu sorular sorma, odaklı sorular 

hazırlama, yönlendirmekten kaçınma, çok boyutlu sorular sormaktan kaçınma ve soruları 

mantıklı bir biçimde düzenleme gibi ilkelere (Yıldırım ve Şimşek, 2008) dikkat edilmiştir 

4. BULGULAR 

 Bu bölümde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Sosyal Bilgiler programında yer alan 

etkin vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin görüşleri, belirlenen temalar doğrultusunda verilerek 
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yorumlanmıştır. Tablolardaki frekans ve yüzde değerleri, katılımcı grubun görüşlerinin alt 

temalardaki dağılımını göstermektedir. 

4.1. Etkin Vatandaşlık Kavramına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

 Sosyal Bilgiler programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin 

öğretmen görüşleri aşağıda verilmektedir (Tablo 1). 

 Öğretmenlerin, etkin vatandaşlık kavramına yönelik görüşleri incelendiğinde, 10 (%33) 

öğretmen “etkin vatandaşlık devlete ve topluma karşı hak ve sorumlulukları bilmektir”, 8 

(%27) öğretmen “etkin vatandaşlık devletin veya kurumların şekillenmesinde aktif rol 

oynamaktır”, 7 (%23) öğretmen “etkin vatandaşlık bireysel ve sosyal problemleri çözmektir” 

ve 5 (%17) öğretmen ise “etkin vatandaşlık demokratik değerlere bağlı kalmaktır” şeklinde 

görüşlerini ifade etmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Etkin vatandaşlık kavramına ilişkin öğretmen görüşleri 

1. Tema: Etkin Vatandaşlık Kavramı 

Alt Temalar 

 

 

 

f 

 

 

% 

G.1. Etkin vatandaşlık devlete ve topluma karşı hak ve sorumlulukları bilmektir 10 33 

G.2. Etkin vatandaşlık devletin veya kurumların şekillenmesinde aktif rol oynamaktır 8 27 

G.3. Etkin vatandaşlık bireysel ve sosyal problemleri çözmektir 7 23 

G.4. Etkin vatandaşlık demokratik değerlere bağlı kalmaktır 5 17 

Toplam 30 100 

 

 Tablo 1’de yer alan “Etkin vatandaşlık kavramına ilişkin öğretmen görüşleri” temasına 

ilişkin öğretmenlerin ifadelerinden bazıları, belirlenen alt temalar dâhilinde aşağıda yer 

almaktadır. 

“Etkin vatandaş deyince, benim aklıma ilk olarak bireylerin hem devlete hem de içinde 

yaşadığı topluma karşı haklarının bilincinde olması gelir. Bireyin, özellikle devlete 

karşı bazı haklara sahip olduğu bilincinde olması çok önemli bir durumdur. Ayrıca, 

sadece devlete karşı haklarının olduğunu bilmesi ve bu şekilde hareket etmesi yeterli 

değildir. Çünkü bireyin haklarının yanı sıra bazı sorumluluklarının da var olduğunu 

bilmesi gerekir. Bu bilinç çerçevesinde de gerek devlete gerekse topluma karşı 

haklarının verdiği yetkilerini etkili bir şekilde kullanıp aynı zamanda onlara karşı 
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sorumluluk şuuruyla hareket etmesi oldukça önemlidir.” (Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 

1; G.1) 

“Bana göre etkin vatandaş sadece kendi hayatıyla sınırlı bir etkiye sahip değildir. 

Sıradan bir vatandaş yalnızca kendisinin yaşam alanı kadar bir etki yaratırken; etkin 

bir vatandaş ise devletin geleceğine yön verebilir. Hem devletin hem de devletin önemli 

kurumlarında işleyişin en verimli bir şekilde yürütülmesinde çok katkı sağlayabilir. 

Dolayısıyla, böyle önemli bir etki yaratabilecek bireyler ancak sağlam, sistematik ve 

düzenli bir eğitim hayatıyla var olabilir.” (Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 8; G.2) 

“Etkin vatandaşlık denilince, aslında her türlü sorunlarla mücadele edip bunları 

çözebilme yeteneği olarak gelir aklıma. Yani insanlar günlük hayatta, kişisel sorunlar 

yaşayabileceği gibi toplumsal sorunlarla da yüzleşmek durumunda kalabiliyor. Etkin 

bir vatandaş ise bu sorunları algılayan ve gerekli çözümler için çabalayan ve bunu 

başaran kişiler olarak düşünüyorum” (Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 11; G.3) 

4.2. Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanının Öğrencilere Olan Katkıları 

 Öğrencilere, etkin vatandaşlık öğrenme alanının ne gibi katkılar sağladığına ilişkin 

öğretmen görüşleri aşağıda yer almaktadır (Tablo 2). 

 Öğretmenlerin, etkin vatandaşlık öğrenme alanının Sosyal Bilgiler çalışma alanına 

katkılarına yönelik görüşleri incelendiğinde, 12 (%40) öğretmen “etkin vatandaşlık öğrenme 

alanı öğrencilerin toplumda içinde bilinçli bireyler haline gelmesi sağlar”, 4 (%13) öğretmen 

“etkin vatandaşlık öğrenme alanı öğrencilerin toplumsal konulara karşı duyarlı olmalarını 

sağlar”, 8 (%27) öğretmen “etkin vatandaşlık öğrenme alanı öğrencilerin hak ve sorumluluk 

temelinde davranışlar sergilemesini sağlar” ve 6 (%20) öğretmen ise “etkin vatandaşlık 

öğrenme alanı öğrencilerin ilerde bilinçli birer seçmen olmasını kolaylaştırır” şeklinde 

görüşlerini ifade etmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Etkin vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere olan katkılarına ilişkin öğretmen görüşleri 

2. Tema: Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanının Öğrencilere Katkıları 

Alt Temalar 

 

 

 

f 

 

 

% 

G.1. Etkin vatandaşlık öğrenme alanı öğrencilerin toplum içinde bilinçli bireyler 

haline gelmesi sağlar 

12 40 
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G.2. Etkin vatandaşlık öğrenme alanı öğrencilerin toplumsal konulara karşı 

duyarlı olmalarını sağlar  

4 13 

G.3. Etkin vatandaşlık öğrenme alanı öğrencilerin hak ve sorumluluk temelinde 

davranışlar sergilemesini sağlar 

8 27 

G.4. Etkin vatandaşlık öğrenme alanı öğrencilerin ilerde bilinçli birer seçmen 

olmasını kolaylaştırır 

6 20 

Toplam 30 100 

 

 Tablo 2’de yer alan “Öğretmenlerin, etkin vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere 

katkılarına yönelik görüşleri” temasına ilişkin öğretmenlerin ifadelerinden bazıları, onların 

kendi beyanlarıyla aşağıda yer almaktadır: 

“Sosyal Bilgiler dersine, etkin vatandaşlık öğrenme alanının eklenmesi bana göre 

öğrencilere yönelik birçok katkıları olacaktır. Zaten Sosyal Bilgiler dersinin kendi 

içeriğinde de öğrencileri hayata hazırlama misyonu vardır. Etkin vatandaşlığın 

eklenmesiyle beraber Sosyal Bilgilerin üstlendiği bu misyon daha da işlerlik 

kazanacaktır. Böylece öğrencilerin toplum içinde her alanda daha bilinçli bireyler 

haline gelmesi sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin topluma uyum sağlaması 

konusunda büyük bir mesafe kat edilmiş olacaktır.” (Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 12; 

G.1) 

“Etkin vatandaş, toplumsal yapıya yön veren siyasi mekanizmaların sağlıklı işlemesi 

için en zaruri unsurdur. Etkin vatandaşlığın Sosyal Bilgilere en büyük katkılarında biri 

bence ileride öğrencilerin bilinçli seçmenler haline gelmesini sağlamasıdır.” (Sosyal 

Bilgiler Öğretmeni, 19; G.4) 

“Bu öğrenme alanı öğrencilere aslında çok sayıda katkı sağlar; ama en önemlilerinden 

biri bana göre, öğrencilerin toplumun bir parçası olduğunu fark edip toplumsal 

konulara ve sosyal sorunlara yönelik farkındalığının gelişmesi ve bu konulara 

eğilmesidir.” (Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 10; G.2) 

4.3. Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanının Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Yüklediği 

Sorumluluklar  

 Etkin vatandaşlık öğrenme alanının Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yüklediği 

sorumlulukların öğretmen görüşleri doğrultusundaki durumu aşağıda yer almaktadır (Tablo 3). 
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 Öğretmenlerin, etkin vatandaşlık öğrenme alanının Sosyal Bilgiler öğretmenlerine 

yüklediği sorumluluklara yönelik görüşleri incelendiğinde, 7 (%27) öğretmen “etkin 

vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere aktarılması için öğretmenlerin öğretim yöntem ve 

tekniklerini iyi uygulaması gerekir”, 13 (%40) öğretmen “etkin vatandaşlığın gereklerinin 

neler olduğu hakkında öğretmenlerin gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir” ve 10 

(%33) öğretmen ise “etkin vatandaşlığın kazandırılabilmesi için öğretmenlerin hem sınıf içi 

hem de dışı etkinliklerin niteliğini ve niceliğini artırması gerekir” şeklinde görüşlerini ifade 

etmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. Etkin vatandaşlık öğrenme alanının Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yüklediği sorumluluklara 

ilişkin öğretmen görüşleri 

3. Tema: Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanının Öğretmenlere Yüklediği 

Sorumluluklar 

Alt Temalar 

 

 

 

 

 

f 

 

 

 

% 

G.1. Etkin vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere aktarılması için öğretmenlerin 

öğretim yöntem ve tekniklerini iyi uygulaması gerekir 

7 27 

G.2. Etkin vatandaşlığın gereklerinin neler olduğu hakkında öğretmenlerin gerekli 

bilgi ve donanıma sahip olması gerekir 

13 40 

G.3. Etkin vatandaşlığın kazandırılabilmesi için öğretmenlerin hem sınıf içi hem de 

dışı etkinliklerin niteliğini ve niceliğini artırması gerekir 

10 33 

Toplam 30 100 

 

 Tablo 3’te yer alan “Etkin vatandaşlık öğrenme alanının Sosyal Bilgiler öğretmenlerine 

yüklediği sorumluluklara ilişkin öğretmen görüşleri” temasına ilişkin öğretmenlerin 

ifadelerinden bazıları aşağıda örneklendirilmiştir: 

“Etkin vatandaşlığın, Sosyal Bilgiler dersi çerçevesinde öğrencilere aktarımı 

sağlanılabilmesi için öncelikle Sosyal Bilgiler öğretmenleri bu kazanıma yönelik gerekli 

bilgilere sahip olmalıdırlar. Dolayısıyla, Sosyal Bilgiler öğretmenleri, bu kazanım 

doğrultusunda etkin vatandaşlığın niteliklerinin neler olduğu, toplumda ve devlet 

nazarında etkin vatandaş konumuna gelmek için bireylerin hangi vasıfları taşıması 

gerektiğini ve tüm bu özelliklerin öğrencilere en verimli ve etkili bir şekilde nasıl 

aktarılması gerektiğini bilmesi gerekir.” (Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 28; G.2) 
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“Bir kazanımın öğrencilere aktarılması için en az sınıf içi etkinlikler kadar sınıf dışı 

etkinliklerin de yapılması gerekir. Özellikle etkin vatandaşlık öğrenme alanının 

öğrencilere aktarılması konusunda sınıf dışı etkinlikler büyük önem taşır. Bu 

doğrultuda, öğrencilerin sınıf dışı etkilikleri olarak çeşitli devlet kurumları ya da özel 

kurumların nasıl çalıştığı ve bireylerin hak ve sorumluluklarının neler olduğunu 

öğrenebilmesi için çeşitli geziler düzenlenebilir. Bunun yürütülmesi için de Sosyal 

Bilgiler öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü unutmamak gerekir.” (Sosyal 

Bilgiler Öğretmeni, 14; G.3) 

“Gerek etkin vatandaşlık öğrenme alanı olsun gerekse de diğer öğrenme alanları olsun 

tüm bunları öğrencilere en sağlıklı bir yoldan aktarmak için öğretmenlerin, öğretim 

yöntem ve stratejileri iyi bilmeleri ve bunu etkin kullanmaları gerekmektedir. Bu 

bakımdan öğretmenler bunu bir sorumluluk olarak görüp ve bu alanda kendilerini 

geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum.” (Sosyal Bilgiler Öğretmeni, 30; G.1) 

SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Eğitimin en temel işlevlerinden birisi de kuşkusuz bireyi hayata hazırlamak ve 

toplumsal uyumsamayı kolaylaştırmaktır. Bu amaca hizmet eden en önemli derslerden biri de 

Sosyal Bilgiler dersi olduğu söylenebilir. Sosyal Bilgiler programında yer alan etkin 

vatandaşlık öğrenme alanı ise tamamen bu amaca yönelik hazırlandığını söylemek mümkündür. 

Nitekim etkin vatandaşlık öğrenme alanıyla beraber öğrencilerin, gerek devlete ve gerekse 

topluma karşı birtakım haklara sahip olduğu bilinciyle hem bireysel hem de toplumsal 

sorumluluklar üstlenmesi hedeflenmiş olacaktır. 

 Bu çalışmanın teorik kısmını tamamladıktan sonra araştırmanın bulgular bölümünde yer 

alan analiz sonuçları, Sosyal Bilgiler programında etkin vatandaşlık öğrenme alanına ilişkin 

öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda, mevcut durumun değerlendirilmesi ve bu öğrenme 

alanıyla birlikte yeni kazanımların öğrencilere ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerine ne gibi 

etkilerinin olacağına ilişkin genel bir değerlendirme yapma fırsatı sağlanmış olacaktır. 

 Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, Sosyal 

Bilgiler programında yer alan etkin vatandaşlık öğrenme alanının değerlendirilmesi konusunda 

yapılan görüşmelerde elde edilen sonuçlar üç ana tema altında gruplandırılmıştır (Tablo 1, 2 ve 

3). Bu temalar; “etkin vatandaşlık kavramı,” “etkin vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere 

69



katkıları” ve “etkin vatandaşlık öğrenme alanının öğretmenlere yüklediği sorumluluklar” 

şeklindeki genel temalardır. 

Araştırmada yer alan her bir temaya ilişkin dikkat çekici sonuçlara ulaşılmıştır. Şöyle 

ki; Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri bağlamında etkin vatandaşlık kavramının 

değerlendirildiği temada (Tablo 1) öğretmenler, etkin vatandaşlığa ilişkin; “etkin vatandaşlık 

devlete ve topluma karşı hak ve sorumlulukları bilmektir, etkin vatandaşlık devletin veya 

kurumların şekillenmesinde aktif rol oynamaktır, etkin vatandaşlık bireysel ve sosyal 

problemleri çözmektir ve etkin vatandaşlık demokratik değerlere bağlı kalmaktır” şeklinde 

görüşler ürettikleri görülmektedir. Araştırmada elde ettiğimiz bu sonuç; Eryılmaz, Bursa ve 

Ersoy (2018)’un yaptığı çalışmada elde ettiği “bu araştırmaya katılan öğretmenler ve 

öğrenciler etkin vatandaşlığı, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çalışkan, dürüst ve duyarlı 

kişiler olarak ortak görüşler çerçevesinde tanımlamıştır”; Ersoy (2007)’un yaptığı çalışmada 

elde ettiği “Öğretmenler, bu araştırmada etkili vatandaşın; haklarını bilen ve koruyan, 

sorumluluklarını bilen ve yerine getiren, başkalarının haklarına saygılı olan özelliklerini daha 

çok vurgulamışlardır”; Aydın ve Çelik (2017)’in yaptığı araştırmada elde ettiği “öğrenciler 

etkin yurttaşı daha çok yol gösteren, ışık olan, öncü olan lider ruhlu figürlere benzetmiş olup, 

tüm bu özelliklerin olumlu olduğu dikkatleri çekmektedir” ve Değirmenci ve Eskici (2019)’nin 

yaptığı çalışmada “katılımcıların genellikle etkin vatandaşlığı bireylerin sorumluluk sahibi, 

toplum içinde görevlerini en iyi şekilde yerine getiren, sosyal sorunlara karşı duyarlı ve çeşitli 

açılardan vasıflı niteliklerle tanımlamışlardır” elde ettikleri bulgu ve sonuçlarla paralellik 

göstermektedir. 

 Araştırmada elde edilen diğer önemli bir sonuç; etkin vatandaşlık öğrenme alanının, 

öğrencilere katkılarının neler olacağına ilişkin Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri 

temasıdır (Tablo 2). Öğretmenler bu ana temaya ilişkin; “etkin vatandaşlık öğrenme alanı 

öğrencilerin toplum içinde bilinçli bireyler haline gelmesi sağlar, etkin vatandaşlık öğrenme 

alanı öğrencilerin toplumsal konulara karşı duyarlı olmalarını sağlar, etkin vatandaşlık 

öğrenme alanı öğrencilerin hak ve sorumluluk temelinde davranışlar sergilemesini sağlar ve 

etkin vatandaşlık öğrenme alanı öğrencilerin ilerde bilinçli birer seçmen olmasını 

kolaylaştırır” şeklinde görüşler ürettikleri görülmektedir. Bu sonuç, Ersoy (2016) tarafından 

yapılan bir çalışma etkin vatandaşta olması gereken şu özellikler “etkin vatandaş; eşitlik, 

özgürlük, hak, sosyal katılım gibi siyasal kavramlar, vatandaşlık hakları ve sorumlulukları, 

yerel ve küresel siyasal ve sosyal kurumların işleyişi ve yapısı ile yerel, ulusal ve küresel 

sorunlar hakkında bilgi kazanmalıdır” ile paralellik göstermektedir. 
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  Araştırmanın bulgular kısmında dikkat çekici diğer bir sonuç ise, etkin vatandaşlık 

öğrenme alanının Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yüklediği sorumluluklarla ilgilidir. Bu 

bağlamda, bu sorumlulukları öğretmenler kısaca şu şekilde sıralamaktadırlar: “etkin 

vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere aktarılması için öğretmenlerin öğretim yöntem ve 

tekniklerini iyi uygulaması gerekir, etkin vatandaşlığın gereklerinin neler olduğu hakkında 

öğretmenlerin gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir ve etkin vatandaşlığın 

kazandırılabilmesi için öğretmenlerin hem sınıf içi hem de dışı etkinliklerin niteliğini ve 

niceliğini artırması gerekir” araştırmada elde edilen bu sonuç, Öztürk, İbrahimoğlu ve Yıldırım 

(2019) tarafından yapılan çalışmada “Sosyal Bilgiler dersi etkili vatandaş yetiştirmeyi 

amaçladığından dolayı bu derse yönelik eğitim veren herkes bu çalışma alanın etkisi bilincine 

sahip olmalıdır” şeklinde ifade ettikleri tanım cümlesiyle benzerlik göstermektedir. 

  

 Bu araştırma doğrultusunda şu öneriler sunulabilir: 

 Etkin vatandaşlık öğrenme alanının öğrencilere verimli bir şekilde aktarımı 

sağlanılabilmesi için Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin farklı strateji ve yöntemleri bir 

arada kullanması, kazanımların sağlıklı bir şekilde aktarılmasını kolaylaştıracaktır. 

 Etkin vatandaşlık öğrenme alanının aktarımında sınıf içi etkinliklerin yanı sıra sınıf dışı 

etkinliklere de önem verilmelidir. 

 Sosyal Bilgiler öğretmenleri, etkin vatandaşlık öğrenme alanı doğrultusunda hem 

öğrenciler ile hem de diğer branş öğretmenleri ile beraber ortak etkinlikler 

düzenleyebilir ve böylece iş birliğine dayalı verimli sonuçlar elde edilebilir. 

 Sosyal Bilgiler öğretmenleri etkin vatandaşlığa ilişkin düzenlenen kongrelere ve 

sempozyumlara katılım sağlamalıdır; böylece bu hususta daha verimli dersler 

işleyebilirler. 
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ÖZET 

Bireylerin, dar kalıplardan sıyrılarak; esnek ve özgün düşünüş tarzlarıyla, kapalı ve zor 

problemler karşısında, orijinal ve mantıki çözümler üretmesini sağlayan yaratıcı düşünme 

becerisi; temelde tek bir çözüm seçeneğine odaklanmaz. Aksine, yaratıcı düşünme becerisi; 

farklı çarelere, değişik çözümlere ve özgün ürünlere odaklanır. Bu becerinin, eğitim 

ortamında öğrencilere kazandırılması veya mevcut becerinin geliştirmesi oldukça önemlidir. 

Bu misyonu üstlenen önemli derslerden birinin de Sosyal Bilgiler dersi olduğu söylenebilir. 

Bu yönüyle, Sosyal Bilgiler öğretmenlerine de önemli bir rol ve büyük bir sorumluluk 

düştüğü ifade edilebilir. Bu araştırmanın amacı ise, yaratıcı düşünme becerisinin öğrencilere 

kazandırılmasında sosyal bilgiler öğretmenlerinin rolüne ilişkin öğretmen algılarının 

belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, Muş’ta görev yapan 20 Sosyal Bilgiler 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinin doğasına uygun olan 

yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler NVivo 11 programı ile 

analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; çalışma grubu 

üyelerini oluşturan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, yaratıcı düşünme becerisini öğrencilere 

kazandırmasına ilişkin birbirinden farklı algılara sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı düşünme becerisi, Sosyal Bilgiler öğretmeni, öğretmen algıları. 

Abstract 

Individuals, stripped of narrow patterns; creative and creative thinking skills that 

enable them to produce original and logical solutions to closed and difficult problems with 

their flexible and original thinking styles; it does not basically focus on a single solution 
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option. On the contrary, creative thinking skills; focuses on different remedies, different 

solutions and unique products. It is very important to acquire this skill in the educational 

environment or to develop the existing skill. One of the important courses that undertake this 

mission is the Social Studies course. In this respect, it can be stated that Social Studies 

teachers have an important role and a great responsibility. The aim of this study is to 

determine the perceptions of teachers about the role of social studies teachers in gaining 

creative thinking skills to students. The study group consists of 20 Social Studies teachers 

working in Muş. In the study, semi-structured interview form which is appropriate to the 

nature of qualitative research methods was applied and the data obtained were analyzed with 

NVivo 11 program. When the results obtained in the study are evaluated; It was determined 

that Social Studies teachers, who are members of the working group, have different 

perceptions about gaining creative thinking skills to the students. 

Keywords: Creative thinking skills, Social Studies teacher, teacher perceptions. 

1.GİRİŞ 

Yaratıcılık çeşitli dillerde; farklı anlamlarda ve farklı şekillerde kullanılır. Örneğin, 

yaratıcılık batı dillerinde “creativity” şeklinde yazılır ve bu kelime, Latince bir kelime olan 

“creare” fiilinden türemiştir. Anlamı itibariyle “doğurmak, oluşturmak, meydana getirmek, 

yaratmak” şeklinde ifade edilmektedir (Yenilmez ve Burcu 2007:96). Sönmez (2009:364) 

yaratıcı düşünmeyi; bireyin kendine has düşünüşü, oldukça esnek ve mantıki bir kavrayış, 

alışılmışın dışında orijinal bir düşünme biçimi olarak tanımlamıştır. Soylu (2004)’ya göre 

yaratıcı düşünme, halihazırdaki bilgiler arasında bağ kurarak yeni ve özgün bilgiler ve fikirler 

türetmektir. Diğer bir tanıma göre yaratıcılık, en dar anlamda, kapalı ve karmaşık sorunlara 

çözüm üretmektir; en genel anlamda ise, dünyayı değiştirecek reformcu düşünce ve ürünlerin 

çıktısıdır (Weisberg, 2006). 

Yaratıcılığın iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi, süreçtir; ikincisi de bu sürecin 

neticesinde orijinal bir ürün oluşturmaktır. Süreç boyutunda; yaratıcı düşünen bireyler, 

kompleks durumlar veya zor problemler karşısında detaylı bir şekilde farklı düşünce ve 

fikirler üreterek özgün görüşleri ve çok sayıda çözüm yolları kullanırlar. Yaratıcılığın ürün 

boyutunda ise, tüm bu süreçler sonucunda yaratıcı düşünmeye sahip bireyler tarafından, 

orijinal ürünler ortaya konulur. Bu orijinal ürün de problem çözücü ve eşsiz niteliklere sahip 

olması gerekir (Bilen, 2010: 183). 
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Doğan (2005:168)’a göre, yaratıcılık ve yaratıcı düşünme, birbirinden farklı kavramlar 

olmasına karşın pek çok yerde aynı anlamda kullanılmaktadır. Halbuki, yaratıcı düşünmede 

sadece bilişsel faaliyetler yapılırken; yaratıcılıkta hem bilişsel hem eylemsel faaliyetler 

yapılmaktadır. Bu yönüyle yaratıcılık daha kapsayıcı bir ifadedir. Dolaysıyla, yaratıcılık 

kavramı tanımlanırken, dolaylı bir biçimde yaratıcı düşünmenin de tanımının yapıldığı kabul 

edilmektedir. 

Kısaca yaratıcılık; kompleks, zor ve karmaşık durumlar ya da kapalı ve yanıltıcı 

problemler karşında bireyin olabildiğince esnek, farklı, özgün ve mantıki düşünüşler ve 

fikirler üreterek yeni yollar, farklı çareler, değişik fikirler ve orijinal buluşlar üretme yeteneği 

şeklinde tanımlanabilir. Yaratıcılıkta, esneklik ve alışılmışın dışında fikirler ve düşünüşler 

olduğu için tek bir çözüm seçeneğine odaklanmaz, farklı çözüm yoları denenir; özgün ve 

benzersiz ürünler türetilebilir. 

San (2002)’a göre:  

 Yaratıcılık kalıtımsaldır; dolaysıyla, kalıtım yoluyla her bireyin yaratıcı olması 

olasıdır. 

 Yaratıcılık sadece üstün zekaya sahip bireylerde görülen bir durum değildir. 

 Yaratıcılık ortaya çıkartılabilir, olgunlaştırılabilir, ilerletilebilir ya da tam tersine 

dejenere edilebilir, geriletilebilir, körleştirilebilir… 

Yaratıcı düşünme ise, keşifler peşinde koşan, yenilikçi veya eski problemlere farklı 

çözümler üreten ve orijinal fikirlerin üretilmesini kolaylaştıran bir düşünme şeklidir. Yaratıcı 

düşünme, bilgi çağında, bilgiyi tüketen değil üreten bir anlayışla sürekli geliştirilmesi gereken 

bir olgudur. Bu olgu, sabit değildir, sürekli hareket halindedir ve üretmeye odaklı bir süreçtir. 

Bu süreç; çok yönlü düşünebilme ve çok seçenekli çözümler üretebilmeyi kapsar (Yenilmez 

ve Burcu 2007:96). 

Yaratıcı düşünmenin birçok boyutu bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir 

(Doğanay, 2002): 

 Akıcılık: Hafızamızdaki mevcut bilgileri, ani bir problem durumunda çok hızlı ve 

akıcı bir şekilde kullanabilme durumudur.  Kısaca problemler karşısında, çok çabuk 

çözümler üretebilmektir. 
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 Esneklik: Problemlerin çözümü esnasında dar kalıplardan sıyrılma ve düşünceyi 

özgürleştirme durumudur. Yani problem çözerken halihazırdaki yaklaşım ve 

metotlardan farklı bir yol takip etme becerisidir. 

 Özgünlük: Problemlere alışılmışın dışında çözümler üretebilmektir. Mevcut problem 

karşısında daha önce kullanılan çözüm yoluna kullanarak problemin çözülmesi 

özgünlük olarak ifade edilmez. Bir çözümün özgün bir niteliğe sahip olabilmesi, 

yaratıcı düşünmeyi sergileyen bireyin, kendi düşünce biçimi ve çabasıyla bir sonuca 

ulaşması neticesinde gerçekleşebilir. Kısaca benzersiz, daha önce rastlanılmayan ve 

akılcı problem çözme ve ürün oluşturma becerisidir. 

 Zenginleştirme: Ayrıntılara girebilmeyi, herhangi bir uyarıcıya ilaveler yaparak 

geliştirebilmeyi ve olgunlaştırabilmeyi ifade eder. Ancak, bireyin yaptığı bu ilavelerin 

veya eklemelerin yeni bir ürün ya da çözüm getirmesi ve bunun da anlamlı olması 

gerekir. 

Yaratıcı düşünen bireylerin özelliklerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür (Sungur, 

1997; Üstündağ, 2005): 

 Hayal gücü gelişmiş, enerji dolu, 

 Kusurluğa ve eksiksizliğe karşı ilgi duyan, 

 Zekasına rağmen acemi ve tecrübesiz, 

 Bazen yalnızlığı seven, sessiz ve iç alemine kapanan, 

 Sorumluluk ve sorumsuzluğu bünyesinde bulunduran, 

 Hayal kurarken gerçeklerden soyutlanmayan, 

 Farklı fikir ve düşüncelere açık olan, 

 Hırslı, istekli ve öznel düşünebilen, 

 Duyarlı ve açık görüşlü, 

 Çelişkili yorum veya anlayışlara karşı kendini sürekli koruyan bireylerdir. 

Yaratıcılıkla ilgili yapılan tanımlar ve araştırmalar, yaratıcılığın bir süreç olduğunu ve 

eğitim ortamında kapasitesinin artırılabileceğini gösteriyor. Her ne kadar yaratıcılık katılımsal 

yollarla ortaya çıksa da bunun geliştirilmesi ve ilerletilmesi gerekir. Bu anlamda, bu durumun 

gerçekleştirilmesi, verilecek eğitimle yakından ilgilidir. İçinde bulunduğumuz çağın bir 

gerekliliği olarak ifade edilen; eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme 

becerileri eğitim ortamında günden güne önemi artmaktadır (Kalaycı, 2001). 
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Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye ve problemler karşısında 

özgün çözümler üretmelerini sağlayamaya yönelik önemli derslerden birinin de Sosyal 

Bilgiler dersi olduğu anlaşılabilir. Nitekim, Sosyal Bilgiler öğretim programında, öğrencilere 

kazandırılmaya çalışılan becerilerden biri “yaratıcı düşünme becerisidir” (MEB, 2018). Bu 

beceri ile öğrencilerin; esnek, mantıklı ve farklı düşünüşler sergilemeleri sağlanılarak, 

problemler karşında özgün çözümler ve yeni ürünler üretebilmeleri amaçlandığı söylenebilir. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Yaratıcı düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılmasında Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin rolüne ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeyi temel alan bu çalışmada, Milli 

Eğitim Bakanlığı’nda çalışan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeninin, yaratıcı düşünme becerisi 

konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi ve bulgular ışığında yorumlanması 

amaçlanmaktadır. Bu genel amaç kapsamında çalışmaya katılan Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerine aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: 

 Öğrencilere yaratıcı düşünme becerisi kazandırılırken, nasıl bir yöntem ve strateji 

takip edilmelidir? Açıklayınız. 

 Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için hangi etkinlikler 

yapılabilir? Açıklayınız. 

 Öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek için öğretmenlerin nasıl bir sınıf ortamı 

tasarlamaları gerekir? Açıklayınız. 

3. YÖNTEM 

Bu çalışmada, araştırma konusunun veya ilgili kişilerin herhangi bir olgu ya da konu 

hakkındaki görüşlerinin ayrıntılı bir şekilde alınıp incelenmesine ve yorumlanmasına olanak 

tanıyan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi, sosyal olguları ve 

bununla ilişkili unsurları ve araştırma grubunun süreç hakkındaki bilgilerini, görüşlerini, 

algılarını ve düşüncelerini doğal ortamda, ayrıntılı bir şekilde tasvir etmeyi ve tanımlamayı 

içeren bir yöntemdir. Ayrıca, araştırılan konu hakkında ilgili kişilerin perspektiflerini 

görebilme ve bu doğrultuda toplumsal yapıyı ve süreçleri ifade etme imkânı vermesi 

bağlamında nitel araştırma önem arz etmektedir (Yıldırım, 1999). Buna ek olarak, nitel 

yöntemin kullanıldığı çalışmalarda, çalışılan konuya ilişkin ayrıntılı ve derin bir kavrayışa ve 

anlayışa erişebilmek mümkündür (Çakmak, Bulut ve Salur, 2019: 869; Karakaş, 2015:63). 
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3.1. Araştırmanın Modeli (Deseni)  

Bu araştırmanın modelinde, nitel araştırma yönteminin doğasına da uygun olarak 

olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim çalışmaları, bireylerin görüşlerine 

ve algılarına yoğunlaşarak onların, olaylara bakış açılarını ve buna yükledikleri anlamları 

incelemektedir. Bu anlamda olgubilim, tanımlayıcı bir araştırmadır; burada, genelleme 

yapmanın ötesinde olguları tanımlamak daha önemlidir. Dolaysıyla, olgubilim deseni, kişisel 

deneyimlere odaklanmakta; bireylerin kavrayışları, algıları ve olaylara yükledikleri anlamları 

irdelemekte; “Gerçek nedir?”  sorusuna cevap aramaktadır (Akturan ve Esen, 2008). 

3.2. Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu, Muş ilinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev 

yapmakta olan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

belirlenmesinde, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Çünkü kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi çalışmaya hem pratiklik kazandırır hem de zamandan tasarruf 

sağlayarak daha hızlı verilere erişimi kolaylaştırır; böylece araştırmacı, kendisine daha yakın 

bulunan çalışma gurubunu seçer (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın kuramsal boyutu oluşturulduktan sonra “yaratıcı düşünme becerisinin 

öğrencilere kazandırılmasında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin rolüne ilişkin öğretmen 

görüşlerini belirlemeyi”, esas alan bu çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin araştırma 

konusuna dair görüşlerini almak için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 

Görüşme formu hazırlanırken öncelikle sorulacak sorular belirlenmiştir. Sorular 

oluşturulurken kolay anlaşılabilecek sorular yazma, açık uçlu sorular sorma, odaklı sorular 

hazırlama, yönlendirmekten kaçınma, çok boyutlu sorular sormaktan kaçınma ve soruları 

mantıklı bir biçimde düzenleme gibi ilkelere (Yıldırım ve Şimşek, 2011) dikkat edilmiştir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenleri ile yapılan görüşme sonucunda, öğretmenlerin verdikleri 

cevaplar çözümlenerek dökümü yapılmıştır. Ayrıca, Araştırmada kullanılan görüşme formu, 

Muş Alparslan Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde görev yapan alan 

uzmanlarına, içerik geçerliliğini sağlamak amacıyla görüşlerine sunulmuştur. Alan 

uzmanlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda görüşme formuna son şekli verilmiştir. 

Görüşme formunda 3 soru yer almaktadır. 

 

79



3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ilgili çözümlemeler, nitel boyutta 

gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar destekli nitel veri analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde ve 

modellerin oluşturulmasında NVivo 11 programından yararlanılmıştır. Kodlamalar 

araştırmacıların ortak görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin, yaratıcı düşünme becerisine yönelik görüşleri, belli temalar altında 

gruplanarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, 

araştırmada ulaşılan verilerin değerlendirilmesinde uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Araştırmacılar ve uzmanlar tarafından öncelikle ana temalar ardından bunlara bağlı alt temalar 

oluşturulmuştur. Çözümlemeler sonucunda ortaya çıkan temalar aralarındaki bağları gösterir 

şekilde modellenmiş ve görselleştirilmiştir. Modelde yer alan ilişkileri gösteren temayı 

söyleyen kişi sayısı (frekansını) belirlenmiştir.  

4. BULGULAR 

“Yaratıcı düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılmasında Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin rolüne ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeyi”, esas alan bu araştırmada 

elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan bulgular aşağıda verilmiştir. 

4.1. Yaratıcı Düşünme Becerisi Aktarılırken Kullanılması Gereken Strateji ve 

Yöntemlere İlişkin Durum 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Yaratıcı düşünme becerisi için kullanılan strateji ve yöntemlere ilişkin öğretmen 

algıları 
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Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “Öğrencilere yaratıcı düşünme 

becerisi kazandırılırken, nasıl bir yöntem ve strateji takip edilmelidir? Açıklayınız.” 

şeklindeki soruya, çalışma grubunun verdikleri cevaplar üç ana tema ve bu ana temalara bağlı 

6 alt tema şekil 1’de sunulmuştur. Ana temalar: Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme (f-12), 

buluş yoluyla öğrenme (f-6) ve sunuş yoluyla öğrenme (f-2) şeklindedir. Ana temalardan olan 

araştırma-inceleme yoluyla öğrenmeye bağlı alt temalar: İşbirlikli öğrenme yöntemi (f-3), 

problem çözme yöntemi (f-8) ve proje yöntemi (f-1) şeklindeyken; buluş yoluyla öğrenme ana 

temasına bağlı alt temalar: Örnek olay yöntemi (f-1) ve tartışma yöntemi (f-5) şeklindedir; 

sunuş yoluyla öğrenme ana teması altında ise sadece anlatım yöntemi (f-2) alt teması 

bulunmaktadır. Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yöneltilen bu soruya karşılık öğretmenlerin 

verdileri cevaplar aşağıda örneklendirilmiştir. 

“Yaratıcı düşünme becerisi için işbirikli yöntem kullanılabilir. Çünkü, bu yöntemde 

öğrencilerin bir grup şeklinde çalışmaları sağlanılır. Bu grupta farklı özellikte öğrenciler 

olduğu için farklı düşünce ve fikirlerin üretilmesi daha kolay olur. Hem sosyal beceriler 

gelişir hem yaratıcı düşünebilme gerçekleşir. En pasif kalan öğrenciler bile bu grupta 

sorumluluk aldığı için düşünmeye ve üretmeye odaklanır ve böylece yaratıcı düşünme daha 

fazla gerçekleşmiş olur.” (Sosyal Bilgiler öğretmeni, 2) 

“Bunun için bence kullanılması gereken en iyi yöntemlerden biri problem çözme 

yöntemidir. Problem çözmede öğrenci sürekli aktiftir. Duyuları açıktır. Sürekli çözüme 

odaklanır; motivasyonu ve algıları canlıdır. Tüm bunlar elbette ki yaratıcı düşünmeyi tetikler. 

Farklı ve orijinal fikirler ve çözümler için yaratıcı düşünme harekete geçer ve gelişir.” 

(Sosyal Bilgiler öğretmeni, 5) 

4.2. Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerisini Geliştirmek İçin Kullanılan 

Etkinliklere İlişkin Durum 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “Öğrencilerin yaratıcı düşünme 

becerilerini geliştirmek için hangi etkinlikler yapılabilir? Açıklayınız.” şeklindeki soruya, 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin verdikleri cevaplar dört ana tema ve bu ana temalara bağlı 

dört alt tema şekil 2’de sunulmuştur. 
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Şekil 2. Yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için kullanılan etkinliklere ilişkin öğretmen 

algıları 

Araştırma grubu tarafından üretilen 4 ana tema; tartışma grupları oluşturma (f-7), 

takım çalışması kurma (f-3), örnek olay hazırlama (f-3) ve beyin fırtınası oluşturma (f-7) 

şeklindeyken; tartışma grupları oluşturma ana temasına bağlı alt temalar ise, sempozyum (f-

1), münazara (f-3), çember (f-1) ve akvaryum (f-2) alt temaları şekil 2’de gözlemlenmektedir. 

Araştırma gurubunu oluştura Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yöneltilen “Öğrencilerin 

yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için hangi etkinlikler yapılabilir? Açıklayınız.”  

Şeklindeki bu soruya verdileri cevaplar aşağıda örneklendirilmiştir. 

“Bence, yaratıcı düşünmeleri ortaya çıkarmak için yapılabilecek en güzel 

etkinliklerden biri sınıfta beyin fırtınası oluşturmaktır. Bunun için, öğrenciler arasında rahat 

bir ortam temin edilir. Ortaya bir soru veya konu atılır. Öğrencilerin fikirleri veya 

düşünceleri hafife alınmadan veya eleştirilmeden dinlenilir ve not edilir. Böylece, öğrenciler 

cesaretlendirilir. Çok farklı fikirler üretilir ve yaratıcı düşünme eğlenceli bir ortamda 

geliştirilmiş olur” (Sosyal Bilgiler öğretmeni, 9) 

“Bunun için münazara tekniği iyi bir fikir olabilir. İki farklı grup, iki farklı konuda 

kıyasıya mücadele eder. Fikirlerini, düşüncelerini veya duygularını gerekçelendirirler. Zıt 

görüşler ortaya atılır ve her takım görüşünü güçlendirmek için yeni fikirleri üretmesi gerekir. 

Böyle olunca da yaratıcı düşünme daha net olarak ortaya çıkar.” (Sosyal Bilgiler öğretmeni, 

1) 
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4.3. Yaratıcı Düşünme Becerisini Geliştirmek İçin Uygun Sınıf Ortamlarına 

İlişkin Durum 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan “Öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi 

teşvik etmek için öğretmenlerin nasıl bir sınıf ortamı tasarlamaları gerekir? Açıklayınız.” 

Şeklindeki son soruya, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin verdikleri cevaplar sekiz tema 

bağlamında şekil 3’te sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Yaratıcı düşünme becerisi için uygun sınıf ortamlarına ilişkin öğretmen algıları  
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Şekil 3 incelendiğinde, katılımcıların şu alt temaları frekanslarıyla birlikte ürettikleri 

gözlemlenmektedir: Problem çözme temelli sınıf ortamı (f-3), uygulama temelli sınıf ortamı 

(f-2), aktif ve hareketli sınıf ortamı (f-3), bilim temelli sınıf ortamı (f-2), demokratik sınıf 

ortamı (f-3), etkileşimli sınıf ortamı (f-1), hoşgörü temelli sınıf ortamı (f-1) ve öğrenci 

merkezli sınıf ortamı (f-5). 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yöneltilen 

“Öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek için öğretmenlerin nasıl bir sınıf ortamı 

tasarlamaları gerekir? Açıklayınız.” şeklindeki bu soruya öğretmenlerin verdileri cevaplar 

aşağıda örneklendirilmiştir. 

“Öncelikle yaratıcı düşünmeyi geliştirmek için tasarlanan bir sınıf ortamı mutlaka 

öğrenci merkezli olmalıdır. Eğer öğrenciler pasifize edilirse ve sürekli susturulursa bu 

durumda ve bu sınıfta yaratıcı düşünmenin gerçekleşmesi çok zorlaşır. Öğrenciyi merkeze 

alarak, onları cesaretlendirerek ve gerektiği durumlarda rehberlik edip onlara yardımcı 

olarak yaratıcı düşünme teşvik edilebilir” (Sosyal Bilgiler öğretmeni, 17) 

“Bence yaratıcılık daha çok uygulamaya dayalı faaliyetlerde gelişir. Sınıf ortamında 

yaratıcılığı geliştirecek uygulamalar, etkinlikler yapılırsa daha iyi olur. Burada tabi 

öğretmenlere de önemli görevler düşüyor. Sürekli materyallerle, yaratıcılığı geliştirmeye 

yönelik uygulamalarla öğrencilerin dikkatleri canlı tutulmalı yaratıcılık geliştirilmeli” 

(Sosyal Bilgiler öğretmeni, 4) 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Yaratıcı düşünme becerisinin öğrencilere kazandırılmasında Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin rolüne ilişkin öğretmen algılarını belirlemeye yönelik yapılan bu çalışma çok 

dikkat çekici sonuçların ve önemli önerilerin elde edildiği şekil 1, 2 ve 3’te görülmektedir. Bu 

sonuçlardan biri; yaratıcı düşünme becerisinde hangi strateji ve yöntemin kullanılması 

öğrenciler için daha avantajlı olduğu sonucudur. Öğretmenler, yaratıcı düşünme becerisini 

öğrencilere kazandırırken takip edilmesi gereken strateji ve yöntemler hususunda birbirinden 

farklı görüş ve öneriler sunmaktadır. Buluş yoluyla, sunuş yoluyla ve araştırma-inceleme 

yoluyla öğrenme stratejilerinin kullanılması gerektiğini ayrı ayrı ifade eden öğretmenler; bu 

üç öğrenme stratejisi içerinde ise en çok araştırma-inceleme yoluyla öğrenme stratejilerinin 

kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu genel stratejinin altında ise kullanılması gereken 

en önemli yöntemlerden birinin de problem çözme yöntemi olduğunu çalışma grubu üyeleri 
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tarafından ortaya atılmıştır. Sunuş yoluyla öğrenme stratejisinin kullanılması gerektiğini ifade 

eden öğretmenler ise oransal olarak diğer öğrenme stratejilerinden oldukça düşük olarak 

üretilmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen önemli bir diğer sonuç ise yaratıcı düşünmeyi teşvik 

eden, geliştiren etkinliklerin neler olduğu sonucudur. Öğretmenlerin çok büyük bir kısmı bu 

hususta tartışma gruplarının ve beyin fırtınasının oluşturulması etkinliklerinin yaratıcı 

düşünmeyi tetikleyebileceğini ve geliştirebileceğini ifade etmişlerdir. Bunu, takım çalışması 

kurma ve örnek olay hazırlama etkinlikleri takip etmiştir. Bardak ve Karamustafaoğlu 

(2016:232) tarafından yapılan “Yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili 

pedagojik alan bilgisinin tespiti” isimli çalışmasında elde edilen bulgular ile bu çalışmada 

elde edilen bulgular arasında bazı açılardan benzerlikler görülmüştür. Nitekim, Bardak ve 

Karamustafaoğlu (2016:232)’nun çalışmasında elde ettikleri bulgulardan biri; fen bilimleri 

öğretmeninin, öğrencilerindeki yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilmeleri için yaptıkları 

etkinlikler ve kullandıkları tekniklerden birkaçı; grup çalışması kurma ve örnek olay 

hazırlama etkinlikleridir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin de yaratıcı düşünmeleri geliştirmek 

için kullandıkları etkinliklerle, fen bilimleri öğretmenin kullandıkları etkinliklerin bazıları 

birbirine benzedikleri görülmüştür. 

Son olarak, bu çalışmada elde edilen dikkat çekici bir başka sonuç ise, yaratıcı 

düşünme becerisini geliştirmek için nasıl bir sınıf ortamının oluşturulması gerektiği 

sonucudur. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan Sosyal Bilgiler öğretmenleri, yaratıcı 

düşünmenin geliştirilmesi hususunda; problem çözme temelli sınıf ortamı, uygulama temelli 

sınıf ortamı, aktif ve hareketli sınıf ortamı, bilim temelli sınıf ortamı, demokratik sınıf ortamı, 

etkileşimli sınıf ortamı, hoşgörü temelli sınıf ortamı ve öğrenci merkezli sınıf ortamı gibi sınıf 

ortamlarının tasarlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Aksoy (2017:48) tarafından yapılan 

“Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerisini kavramlaştırması” isimli çalışmada, 

yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeye yönelik uygun sınıf ortamlarının taşıması gereken 

özellikleri hususunda elde ettiği şu bulgular: “Öğrenci merkezli etkinliklere yer verilir, 

probleme dayalı öğrenme ortamı sunar, işbirlikçi öğrenme ortamı sunar, araştırma ve 

sorgulamaya dayalı öğrenme ortamı sunar ve proje tabanlı öğrenme ortamı sunar” gibi 

uygun sınıf ortamlarının özellikleri, çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara pek çok açıdan 

benzerlik göstermesi bağlamında oldukça önemlidir.  
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Yapılan bu çalışma sonucunda şu öneriler sunulabilir: 

 Öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için; okul içinde, sınıf içinde 

ve okul bahçesinde, yaratıcı düşünmeleri ve kabiliyetleri destekleyecek birtakım 

etkinlikler, işbirlikli faaliyetler ve öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek fırsatlar 

sunulabilir. 

 Öğrencilerin hazırbulunuşluklarına uygun olmayan; soyut içerik ve kazanımların 

ötesinde somut içerikler, deneyimlemeye uygun faaliyet ve uygulama alanları 

tasarlanabilir. 

 Sadece okul ortamında değil; okul dışında da öğrencilerin yaratıcı becerilerle 

donatılması için öğretmen ve veli iş birliğine gidilerek ev ortamında da çeşitli yaratıcı 

faaliyetler düzenlenebilir. 

 Öğretmenlerin, öğrencilerde yaratıcı düşünmeleri geliştirmeleri bağlamında, sunuş 

yoluyla öğretim stratejileriyle yetinmeyip buluş ve araştırma-inceleme yoluyla öğretim 

stratejilerini de sıklıkla kullanmaları ve derslerde çeşitli materyallerle bunu 

desteklemeleri, daha verimli bir sınıf ortamı sunması anlamında önemlidir. 
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HİNT	  KLASİK	  MÜZİĞİ	  EĞİTİMİNİN	  FAYDALARI	  

Doç.	  Dr.	  H.	  Zeynep	  ÇİLİNGİR	  
Anadolu	  Üniversitesi	  Devlet	  Konservatuvarı	  Müzik	  Bölümü	  

ÖZET	  
Hint	  Klasik	  Müziği	  oldukça	  uzun	  bir	  tarihe	  sahip,	  kadim	  bir	  müzik	  türüdür.	  Batı	  
müziğinden	   farklı	   olarak	   Hint	   müziğinin	   ritmik	   ve	   melodik	   unsurları	  
doğaçlamaya	  dayalı	  ve	  oldukça	  karmaşık	  bir	  yapıdadır.	  Daha	  çok	  ruhani	  amaçlı	  
olarak	   icra	   edilen	   Hint	   klasik	  müziğinin	   kişide	   farklı	   etkiler	   yaratan,	   dengeye	  
getirici,	   ruhsal	   olarak	   dinginleştirici	   ve	   iyileştirici	   özellikleri	   olduğu	   da	   bu	  
müzikle	   ilgili	   aktarılan	   bilgiler	   arasındadır.	  	  
Klasik	   Batı	   müziği	   eğitimi	   ise	   doğası	   itibariyle	   Hint	   klasik	   müziğinden	   birçok	  
açıdan	  farklılıklar	  göstermektedir.	  Örneğin	  doğaçlamanın	  aksine	  devamlı	  olarak	  
notaya	   mümkün	   olduğunca	   bağlı	   kalınması	   ve	   daha	   basit	   ritim	   ve	   ölçü	  
kalıplarının	   kullanılması	   en	   temel	   farklılıklardandır.	   Ayrıca	   Hint	   müziğinde	  
kullanılan	  farklı	  enstrümanlar	  ile	  ortaya	  çıkan	  ses	  renkleri	  de	  klasik	  Batı	  müziği	  
eğitimi	   alan	   öğrencilerin	   alışık	   oldukları	   tınılara	   göre	   büyük	   farklılıklar	  
gösterebilmektedirler	  
Hint	   müziği,	   farklı	   yapısı	   ve	   icra	   yöntemiyle	   Batı	   müziği	   eğitimi	   alan	  
öğrencilerin	   ufkunu	   genişletme	   ve	   becerilerini	   geliştirme	   açısından	   oldukça	  
etkili	  bir	  araç	  olarak	  görülebilir.	  Tamamen	  notaya	  bağlı	  çalmak	  üzere	  eğitilmiş	  
olan	  klasik	  batı	  müziği	  öğrencilerinin	  doğaçlamaya	  dayalı	  bir	  müzik	  çalışmaları	  
alışık	   oldukları	   kalıpların	   dışına	   çıkmalarını,	   kompleks	   ritimler	   ile	   yapacakları	  
çalışmalar	  ise	  hem	  ritim	  duygularının	  daha	  da	  gelişmesini,	  hem	  de	  ritim	  çözümü	  
konusunda	   daha	   esnek	   ve	   pratik	   olabilmelerini	   sağlayacaktır.	   Bu	   sebeplerle	  
Hint	   müziği	   eğitiminin	   batı	   müziği	   eğitimi	   alan	   öğrencilerin	   kendilerini	  
geliştirmelerinde	   etkili	   bir	   araç	   olarak	   kullanılması	   mümkün	   olacaktır.	  
Bu	   sunumda	  Hint	  klasik	  müziği	   eğitimini,	   klasik	  batı	  müziği	   eğitimine	  entegre	  
etme	   yöntemleri,	   bu	   alanda	   uygulanabilecek	   çalışmalar	   ve	   bunların	   getirmesi	  
beklenen	  kazançlar	  irdelenecektir.	  Bu	  yolla	  klasik	  batı	  müziği	  eğitimi	  alanındaki	  
eğitimci	   ve	   öğrencilerin	   konuyla	   ilgili	   bilgilendirilmesi,	   Hint	   klasik	   müziğinin	  
tanıtılması	   ve	  klasik	  batı	  müziği	   eğitiminde	  yeni	   yöntemlerin	  kullanılması	   için	  
kanal	  olunması	  amaçlanmaktadır.	  	  

Anahtar	  Kelimeler:	  Klasik	  Batı	  Müziği	  Eğitimi;	  Hint	  Klasik	  Müziği;	  Müzik	  Eğitimi	  

GİRİŞ	  

Hint	   Klasik	   Müziği'nin	   kökleri	   Vedalara,	   yani	   Hint	   geleneğinin	   en	   eski	   kutsal	  
yazılarına	   dayanır	   ve	   MÖ	   1.500	   yıllarına	   kadar	   uzanır	   (Violatti,	   2018).	   Tarihi	  
boyunca	  fazla	  değişikliğe	  uğramamış,	  temel	  olarak	  aynı	  kalmış	  olan	  Hint	  müziği,	  
günümüzde	   Kuzey	   ve	   Güney	   Hindistan'a	   ait,	   Hindustani	   ve	   Carnatic	   türleri	  
olarak	   ikiye	   ayrılsa	   da,	   bu	   iki	   sistem	   de	   temel	   olarak	   aynı	   özelliklere	   sahiptir	  
(Sorrell	  ve	  Narayan,	  1980).	  Hint	  klasik	  müziği	  iki	  temel	  unsurdan	  oluşur:	  	  

1) swara	  (nota)
2) tala	  (ölçü	  veya	  ritim	  kalıbı)
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	  Sadaja,	   rishaba,	   gandhara,	  madhyama,	   panchama,	   dhaibata	   ve	  nishada,	   (ya	   da	  
kısaca	   sar rer gar mar par dhar ni)	   olarak	   adlandırılan	   Hint	   notaları,	   batı	  
müziğindeki	   dor rer mir far solr lar si	   notaları	   ile	   benzer	   şekilde	  
kullanılmakta	   ve	   Hint	   tiyatrosundaki	   sekiz	   temel	   insan	   duygusu	   ile	  
bağdaştırılmaktadır.	   Bu	   duygular,	   sringar	   (sevgi),	   hasya	   (gülme),	   karuna	  
(şefkat),	   vira	   (kahramanlık),	   raudra	  
(öfke),	   bhayanaka	   (korku),	   bibhatsa	   (nefret)	   ve	   adbhuta	   (merak)	   olarak	  
sıralanmaktadır	  (Nizamie	  ve	  Tikka,	  2014).	  Solfej	  sistemi	  "hareketli	  do"	  sistemine	  
benzer.	   Yani	   tonik	   notası	   veya	   karar	   sesi	   olan	   SA,	   eserin	   tonuna	   göre	   yer	  
değiştirir.	  	  
Tala	   Hint	   müziğindeki	   ritmik	   döngüye	   verilen	   addır;	   her	   ne	   kadar	   batı	  
müziğindeki	   ölçü	   veya	   ritim	   konseptelerine	   yakın	   olsa	   da	   aynı	   değildir.	   Bir	  
tala'da	   3	   ila	   128	   arası	   vuruş	   olabilir.	  Tala'nın	   belirlenmiş	   olan	   vuruş	   sayısı	   ve	  
ritmik	   kalıbı	   raganın	   performansı	   boyunca	   tekrar	   eder.	  Raga	   icracıya	  melodik	  
doğaçlama	  için	  temel	  yapıyı	  sağlarken,	  tala	  da	  ritmik	  doğaçlama	  için	  temeli	  verir	  
(Neetl,	   t.y.).	  	  
Hint	   müziğinde	   doğaçlama	   veya	   kopmpozisyon	   için	   kullanılan	   melodik	   yapıya	  
raga	  adı	  verilir	  (Nettl,	  t.y.).	  Raga	  sistemini	  bir	  anlamda	  Türk	  müziğindeki	  makam	  
sistemine	   benzetmek	   mümkündür.	   Ragalar	   5	   veya	   daha	   fazla	   nota	   (swara)	  
içeren,	   inici	  ve	  çıkıcı	  gamlardan	  oluşur.	  İcra	  sırasında	  bu	  gamlardaki	  notalar	  ile	  
sınırlı	  kalınır,	  ancak	  kalan	  her	  şey	  doğaçlamadır	  (Valla,	  vd.,	  2017).	  Güney	  Asya'da	  
raga	  müzikteki	   en	   önemli	   konsepttir	   ve	   ragaların	   sınıflandırılması	   Hint	  müzik	  
teorisinde	   büyük	   bir	   rol	   oynar.	   Kuzey	   Hindistan'da	   ragalar	   duygudurumu,	  
mevsim	   ve	   zamana	   göre;	   Güney	   Hindistan'da	   ise	   gamların	   teknik	   özelliklerine	  
göre	  sınıflandırılmaktadır.	  Geleneksel	  olarak,	  ragaların	  yağmur	  yağdırmak	  veya	  
yangına	  sebep	  olmak	  gibi	  doğaüstü	  güçleri	  olduğuna	  inanılırdı	  (Nettl,	  t.y.).	  

HİNT	  ve	  BATI	  MÜZİĞİ	  
Hint	  ve	  Batı	  müzikleri,	  yapısı,	  icrası,	  teorisi	  açısından	  birbirine	  zıt	  
diyebileceğimiz	  müziklerdir.	  Hint	  asıllı	  İngiliz	  müzisyen	  Nitin	  Sawhney,	  Hint	  ve	  
Batı	  Klasik	  müziklerinin	  temel	  farklarını	  bu	  tablodaki	  gibi	  özetlemektedir:	  

Şekil	  1.	  N.	  Sawhney'in	  Hint	  ve	  Batı	  müziği	  karşılaştırması	  (Sawhney,	  2014).	  

Klasik	  Batı	  Müziği	  belirli	  teorik	  kurallara	  göre	  uygulanır,	  ve	  bu	  kurallar	  ile	  
müziğin	  kendisi	  yazılı	  olarak	  aktarılır,	  yazılı	  gelenek	  hakimdir.	  Aynı	  zamanda,	  
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zengin	  bir	  armonik	  ve	  melodik	  yapıya	  sahip	  olmasına	  rağmen,	  kullanılan	  ölçüler	  
genelde	   4/4,	   3/4,	   5/8	   gibi	   Hint	   müziğindeki	   tala'lara	   kıyasla	   basit	   ölçülerdir.	  
Klasik	  batı	  müziğinde	  müzisyenin	  görevi,	  tüm	  detayları	  önceden	  belirlenmiş	  bir	  
kompozisyonu	   olabildiğince	   bestecinin	   yazdığına	   bağlı	   kalarak	   icra	  
edebilmektir.	   Müzikteki	   ses	   yüksekliği,	   artikülasyon,	   ifade	   unsurları	   gibi	   tüm	  
detaylar	   tamamıyla	   yazılı	   olduğundan,	   icrada	   kesinlik	   ve	   netlik	   vardır.	  
Klasik	   batı	   müziğinin	   bu	   özelliklerinden	   dolayı,	   bu	   alanda	   eğitim	   alan	  
öğrencilerde	  ve	  müzisyenlerde	  bazı	  handikapların	  kaçınılmaz	  olarak	  oluşabildiği	  
gözlemlenmektedir:	  

• Notaya	  bağlı	  olmak,	  yazılı	  nota	  ihtiyacı
• Ritim	  vb.	  unsurları	  kesin	  olarak	  uygulamaya	  çalışmak,	  esnekliğe	  fazla	  izin

verilmemesi
• Doğaçlamanın	  zayıf	  olması
• Performans	  sırasında	  devamlı	  kontrolde	  olma	  ihtiyacı,	  kendini	  rahat

bırakamama

Hint	  Klasik	  Müziği	  ise	  yukarıda	  belirtilen	  Klasik	  Batı	  Müziği'nin	  özelliklerinin	  bir	  
çoğunun	  aksine	  geleneksel	  olarak	  sözlü	  olarak	  aktarılan,	   armonik	  yapısı	  basit,	  
fakat	  zengin	  melodik	  yapısı	  olan,	  oldukça	  kompleks	  ritmik	  kalıpların	  kullanıldığı	  
bir	   müziktir.	   Ayrıca,	   doğaçlamaya	   dayalı	   olmasından	   dolayı	   Hint	   müziği,	  
spontane	   yaratıcılığı	   destekler,	   yoruma	   dayalı	   bir	   yapıya	   sahiptir	   ve	   icra	  
sırasında	   bir	   çok	   açıdan	   belirsizlik	   mevcut	   olduğu	   için	   icracıyı	   anda	   kalarak	  
özgür	  bir	  şekilde	  yaratıcılığını	  keşfetmeye	  zorlar.	  

HİNT	  KLASİK	  MÜZİĞİ	  EĞİTİMİNİN	  KLASİK	  BATI	  MÜZİĞİ	  EĞİTİMİNE	  
SAĞLAYABİLECEĞİ	  YARARLAR	  

Klasik	  batı	  müziğinin	  geleneksel	   yapısı,	   icrası	   ve	  eğitim	  yöntemleri	   sebebi	   ile	  
müzisyenlerde	   oluşabilen	   yukarıda	   bahsedilmiş	   olan	   sınırlılıklar	   için	   bir	   çok	  
açıdan	   tamamen	   zıt	   olan	   Hint	   klasik	   müziğinin	   öğrenimi	   muhtemelen	   yarar	  
sağlayacak,	  öğrencilerde	  eksik	  olan	  becerilen	  tamamlanması	  konusunda	  destek	  
olacaktır.	  

¡ Notaya	  Bağımlılık:	  Hint	  Klasik	  Müziği	  yapısı	  itibariyle	  sözlü	  geleneğin	  
olduğu	  bir	  müzik	  türüdür.	  Müzik,	  öğretmen	  (guru)	  ve	  öğrenci	  arasındaki	  
uzun	   soluklu	   ve	   yakın	   bir	   ilişki	   içerisinde	   aktarılır	   (Schipper,	   2007).	  
Öğrenciler	   ragaları	   taklit	   ederek	  ve	  ezberleyerek	  öğrenirler	   (BBC,	   t.y.).	  
Klasik	   Hint	   Müziği	   öğrenen	   bir	   batı	   müziği	   öğrencisinin	   notaya	   olan	  
bağımlılığının	  kırılabilmesi	  mümkün	  olacak	  ve	   	  okuyarak	  öğrenmek	  ve	  
zihnini	   çalıştırmak	   yerine,	   yaparak	   öğrenmeyi	   deneyimleme	   imkanı	  
doğacaktır.	  	  

¡ Kesinlik	  İhtiyacı:	  Kesinliğin	  öğrenildiği	  ve	  önemli	  amaçlardan	  biri	  
olduğu	   klasik	   batı	   müziği,	   bir	   anlamda	   öğrencinin	   veya	   müzisyenin	  
çalışılan	  müziği	  doğru	  bir	   şekilde	   icra	  etmesini	   sağlasa	  da	  spontanlık	  ve	  
yaratıcılığın	  gelişimini	  sağlayamamaktadır.	  Hint	  Klasik	  Müziğinin	  yoruma,	  
doğaçlamaya	  dayalı,	  bir	  anlamda	  belirsiz	  yapısı,	  batı	  müziği	  öğrencisinin	  
esneklik	   ve	   belirsizliği	   deneyimlemesini	   ve	   belirsizlik	   içerisinde	  
rahatlayabilmesini	  sağlayabilecektir.	  

¡ Doğaçlama	  Çalamama:	  Klasik	  batı	  müziğinde	  genel	  anlamda	  
doğaçlamaya	  yer	  yoktur.	  Notada	  ihtiyaç	  duyulan,	  icra	  ile	  ilgili	  tüm	  bilgiler	  
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bulunmaktadır.	   Bu	   sebeple	   klasik	   batı	   müziği	   öğrencilerinin	  
doğaçlama	   becerileri	   çoğunlukla	   gelişmemiştir.	   Hint	   Klasik	   Müziği	  
büyük	   ölçüde	   doğaçlamaya	   dayalı	   yapısı	   ile	   doğaçlama	   çalma	  
becerisinin	   oluşmasını	   sağlayabilmektedir.	   Bu	   da	   öğrenciye	  
enstrümanı	   üzerinde	   özgüven	   katabileceği	   gibi,	   müzisyen	   olarak	  
kendini	  ifade	  etme	  yetisinin	  gelişmesine	  de	  katkıda	  bulunacaktır.	  

¡ Duygulardan	  Uzaklaşma:	  Klasik	  batı	  müziğinde	  öğrenciler	  
performansın	   detaylarına	   odaklanırken	   ruhtan,	   duygulardan	  
uzaklaşabilmektedirler.	   Ancak	   Hint	   Klasik	   Müziği,	   ana	   amacı	   ruh	   ile	  
bağlantıda	  olmak	  olduğundan,	  performans	  sırasında	  dingin,	  rahat,	  teslim	  
olmuş	  bir	  zihin	  ile	  çalmayı	  mümkün	  kılmaktadır.	  

¡ Bunların	  yanında,
• Hint	  müziğindeki	  karmaşık	  ritim	  kalıplarının	  öğrenilmesi,	  klasik

batı	   müziği	   öğrencisinin	   zihninin	   gelişmesine,	   çok	   daha	   
zor,	    kompleks	    kalıpları	    kavrayabilmesine	    yardımcı 
olacaktır.	  

•
	                                                       
                 Öğrencilerde	  meslekleriyle	  ilgili	  genel	  kültür	  ve	  diğer	  kültürlere

yönelik	  bir	  farkındalık	  sahibi	  olmaları	  da	  kendilerine	  yabancı	  
olan	  bu	  müzik	  türünü	  öğrenmeleri	  ile	  mümkün	  olacaktır.	  

• Son	  olarak,	  Hint	  müziğinde	  yazılı	  bir	  gelenek	  olmadığı	  için,	  batı
müziği	   öğrencilerinin	   ezber	   becerilerini	   de	   Hint	   müziği	   
eğitimi	  sırasında	  geliştirmeleri	  mümkün	  olacaktır.	  SONUÇ	  

Klasik	  batı	  müziği,	  yüzyıllardır	  devam	  eden	  ve	  belirli	  eğitim	  kalıplarının	  oluşmuş	  
olduğu	   bir	   müzik	   türüdür.	   Bu	   eğitim	   kalıplarının	   her	   ne	   kadar	   başarısı	  
ispatlanmış	   da	   olsa,	   bu	   kalıplar	   öğrencilerde	   bazı	   handikapların	   oluşmasına	  
sebep	  olmaktadır.	  Hint	  Müziği,	  yapısı,	  teorisi,	  öğrenim	  ve	  performans	  şeklindeki	  
farklılıklar	   ile	   batı	   müziği	   öğrencisinde	   yeni	   becerilerin	   gelişmesini,	   var	   olan	  
becerilerin	   de	   güçlenmesini	   ve	   bu	   yolla,	   öğrencinin	   bahsedilen	   handikapların	  
üstesinden	   gelebilmesini	   sağlayabilecektir.	   Bu	   sebeplerle,	   klasik	   batı	   müziği	  
öğrenimi	   verilen	   okullarda	   Hint	   klasik	   müziğinin	   eğitime	   dahil	   edilmesi,	  
öğrencilerin	   farklı	   becerilerini	   keyifli	   bir	   şekilde	   geliştirebilmelerini	   ve	  
geleneksel	   eğitim	   kalıplarının	   dışına	   çıkabilmelerini	   sağlayacak,	   yararlı	   bir	  
uygulama	  olacaktır.	  
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NEFESLİ	  ENSTRÜMAN	  ÇALAN	  MÜZİSYENLERİN	  KARŞILAŞTIKLARI	  SAĞLIK	  
SORUNLARI	  

Doç.	  Dr.	  H.	  Zeynep	  ÇİLİNGİR	  
Anadolu	  Üniversitesi	  Devlet	  Konservatuvarı	  Müzik	  Bölümü	  

ÖZET	  
Nefesli	  Enstrüman	  icrası	  vücudun	  bir	  çok	  bölgesinin	  aynı	  anda	  ve	  yoğun	  olarak	  
kullanılmasını	   gerektirmektedir.	   Bu	   enstrümanların	   performansı	   sırasında	  
akciğerler,	  diyafram,	  karın	  bölgesi	  kasları,	  boğaz,	  yutak,	  dil,	  dudaklar,	  çeşitli	  yüz	  
kasları,	   el	   ve	   parmaklar	   koordine	   şekilde	   kullanılmaktadır.	   Müzisyenlerin	  
karşılaştıkları	   bazı	   sağlık	   sorunları	   performanslarını	   farklı	   oranlarda	  
etkileyebilmektedir.	   Bu	   sorunların	   bazıları	   geçici	   ve	   tedavi	   edilebilir	  
sorunlarken,	  bazıları	  kalıcı	  ve	  tedavi	  edilemez	  olmakla	  beraber,	  müzisyenlerin	  
kariyerlerini	   ciddi	   anlamda	   tehdit	   eder	   niteliktedir.	  	  
Müzisyenlerin	  kariyerleri	  boyunca	  karşılaşabilecekleri	  bu	  sağlık	  problemlerinin	  
ortaya	  çıkma	  sebepleri,	  performanslarına	  olası	  etkileri	  ve	  varsa	  bunların	  tedavi	  
yöntemleri	  ile	  ilgili	  bilgi	  sahibi	  olmaları	  ve	  konuyla	  ilgili	  bilinçlenmeleri,	  ortaya	  
çıkabilecek	  olası	  bir	  sağlık	  sorunuyla	  başa	  çıkabilmeleri	  açısından	  büyük	  önem	  
taşımaktadır.	  	  
Bu	   sunumda	   nefesli	   enstrüman	   çalan	   müzisyenlerde	   ortaya	   çıkabilecek	   ve	  
performanslarını	  etkileyebilecek	  çeşitli	  sağlık	  sorunları,	  bunların	  ortaya	  çıkma	  
sebepleri,	  tedavi	  ve/veya	  başa	  çıkma	  yöntemleri	  ele	  alınacaktır.	  Bu	  yolla,	  nefesli	  
enstrüman	   çalan	   müzisyenlerde	   konuyla	   ilgili	   farkındalık	   oluşması	   ve	  
müzisyenlerin	   kariyerlerini	   tehdit	   edebilecek	   sağlık	   sorunlarının	   önüne	  
geçebilmelerine	   veya	   bunları	   doğru	   bir	   şekilde	   ele	   alabilmelerine	   yardımcı	  
olunması	  amaçlanmaktadır.	  

Anahtar	  Kelimeler:	  Nefesli	  Çalgılar;	  Müzik	  Eğitimi;	  Sağlık	  

GİRİŞ	  

Nefesli	  enstrüman	   icrası	  bedenin	   farklı	  bölgelerinin	  eşzamanlı	  olarak,	  günlük	  
yaşamdakinden	   farklı	  olarak	  kullanımı	  gerektirmektedir.	  Konservatuvarlarda	  
küçük	   yaştan	   itibaren	   bu	   konuda	   eğitim	   alan	   müzisyenler,	   bedenlerini	   bu	  
farklı	   çalışma	   yapısı	   için	   eğitmektedirler.	   Ancak,	   başlangıçta	   veya	   zaman	  
içerisinde	   kişinin	   çalma	   tekniğinde	   yanlışlıklar	   oluşması,	   vücudun	   etkilenen	  
bölgelerinde	   zorlanmalara	   ve	   zamanla	   sakatlanmalara	   yol	   açabilmektedir.	  
Teknik	   problemlerin	   yanında,	   kişide	   farklı	   sebeplerle	   ortaya	   çıkan	   sağlık	  
sorunları	   da	   performansı	   etkileyebilmekte,	   hatta	   ciddi	   sağlık	   problemleri	  
kariyerin	   sonlanmasına	   sebep	   olabilmektedir.	  
Bir	   çok	   müzisyenin	   konuyla	   ilgili	   bilgi	   sahibi	   olmadığı,	   ancak	   bu	   sorunlarla	  
karşılaştıklarında	   bilgi	   sahibi	   oldukları	   gözlemlenmektedir.	   Müzisyenlerin	  
hayatlarını	   ciddi	   biçimde	   etkileyebilen	   küçükten	   büyüğe	   karşılaşabilecekleri	  
sağlık	  sorunları	  ile	  ilgili	  bilgilenmeleri	  büyük	  önem	  taşımaktadır.	  Bu	  maçla,	  bu	  
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sunumda	   nefesli	   enstrüman	   çalan	   müzisyenlerde	   ortaya	   çıkabilecek	   ve	  
performanslarını	  etkileyebilecek	  çeşitli	  sağlık	  sorunları,	  bunların	  ortaya	  çıkma	  
sebepleri,	  tedavi	  ve/veya	  başa	  çıkma	  yöntemleri	  ele	  alınacaktır.	  Bu	  yolla,	  nefesli	  
enstrüman	   çalan	   müzisyenlerde	   konuyla	   ilgili	   farkındalık	   oluşması	   ve	  
müzisyenlerin	   kariyerlerini	   tehdit	   edebilecek	   sağlık	   sorunlarının	   önüne	  
geçebilmelerine	   veya	   bunları	   doğru	   bir	   şekilde	   ele	   alabilmelerine	   yardımcı	  
olunması	  amaçlanmaktadır.	  

NEFESLİ	  ENSTRÜMAN	  ÇALAN	  MÜZİSYENLERİ	  ETKİLEYEBİLECEK	  SAĞLIK	  
SORUNLARI	  

Bu	  sunuma	  konu	  olan	  sağlık	  sorunları	  bir	  kaç	  başlık	  altında	  ele	  alınacaktır:	  
1. Distoni
2. Kas	  yırtılmaları
3. Nörolojik	  sorunlar
4. Fıtıklar
5. Deri	  ve	  mukoza	  sorunları

1. Distoni
"Distoni,	   beyin	   tarafından	   iletilen	   sinyalin	   yanlış	   gönderilmesi	   sonucunda,	  
vücutta	  belirli	  bir	  bölgede	  ya	  da	  yaygın	  şekilde	  oluşan	  istemsiz	  kas	  spazmlarına	  
verilen	  genel	  bir	   tanımlamadır."	   (Acıbadem	  Web	  ve	  Yayın	  Kurulu,	  2019).	  Yüz,	  
eller,	  ayaklar,	  boyun	  gibi	  bedenin	  farklı	  bölgelerinde	  ortaya	  çıkabilmektedir	  ve	  
ortaya	   çıktığı	   bölgeye	   göre	   farklı	   terimlerle	   nitelendirilmektedir.	   Boyun	  
kaslarında	   ortaya	   çıkan	   distoni,	   servikal	   distoni,	   yüz	   kaslarında	   ortaya	   çıkan	  
distoni,	   blefarospazm	   olarak	   adlandırılır.	   Çene	   ve/veya	   dil	   kaslarının	  
etkilenmesine	   oromandibular	   distoni,	   belirli	   aktivitelerde	   ortaya	   çıkan	  
rahatsızlıklar	  ise	  göreve	  spesifik	  distoniler	  olarak	  tanımlanır.	  Distoniler,	  genetik	  
sebeplerle,	  beyin	  hasarı,	  enfeksiyon,	   ilaç	  ya	  da	  madde	  maruziyeti	   sebebiyle	  ve	  
uzun	   süreli	   tekrarlayıcı	   aktivitelere	   bağlı	   olarak	   ortaya	   çıkabilmektedirler	  
(International	   Parkinson	   and	   Movement	   Disorder	   Society,	   2016)	  	  
Distoninin	   müzisyenlerdeki	   yaygın	   olarak	   ortaya	   çıkma	   sebebi,	   uzun	   yıllar	  
enstrüman	   performansı	   sırasında	   aynı	   kasların,	   tekrarlayan	   hareketleridir	   ve	  
nefesli	   enstrüman	   çalan	   müzisyenlerde	   genelde	   dudak	   etrafındaki	   kaslarda	  
ortaya	   çıkmaktadır.	   Bu	   kasların	   istemsiz	   kasılması,	   nefesli	   enstrüman	   çalan	  
kişinin	  enstrüman	  üzerindeki	  kontrolünü	  yitirmesine	  sebep	  olarak,	  performansı	  
imkansız	   kılmaktadır.	  	  
Distoni	   için	   henüz	   tam	   bir	   tedavi	   bulunamamıştır.	   Ancak	   ilaçlı,	   ilaçsız,	   botoks	  
enjeksiyonu	   ve	   beyin	   pili	   ile	   tedavi	   seçenekleri	  mevcuttur	   (Acıbadem	  Web	   ve	  
Yayın	  Kurulu,	  2019).	  	  

2. Kas	  Yırtılmaları
Nefesli	   enstrüman	   (özellikle	  de	  bakır	  nefesli	   enstrüman)	   çalan	  müzisyenler,	  
dudak	   etrafındaki	   kasları	   yoğun	   olarak	   kullanmaktadırlar.	   Bu	   kaslar,	   ani	  
travmalara	   veya	   aşırı	   çalışmaya	   bağlı	   olarak	   incinebilmekte	   veya	  
yırtılabilmektedirler.	   Yırtılmanın	   boyutuna	   göre	   kişinin	   deneyimlediği	   acı,	  
yırtığın	  enstrüman	  performansı	  üzerindeki	  negatif	  etkisi	  ve	  iyileşme	  süresi	  de	  
artmaktadır.	  Kasların	  fazla	  ve	  aniden	  artan	  yoğunluktaki	  çalmaya	  bağlı	  olarak	  
aşırı	  yorulması,	  bu	  yırtıklara	  sebep	  olabilmektedir.	  Küçük	  boyuttaki	  yırtıklar	  
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kendiliğinden	  dinlenme	  ile	  iyileşebilmekte	  ancak	  ciddi	  boyutta	  ve	  kendiliğinden	  
iyileşmeyen	   yırtıklar	   için	   ameliyat	   zorunlu	   hale	   gelebilmektedir	   (Hickman,	  
2006)	   Kas	   yırtılması,	   nefesli	   enstrüman	   performansını	   (özellikle	   bakır	   nefesli	  
enstrüman	  çalan	  müzisyenler	  için)	  ciddi	  boyutta	  zorlaştırmaktadır.	  Enstrümanın	  
dudaklar	   ile	   temas	   eden	   kısmı	   olan	   ağızlık	   dudaklara	   yerleştirildiğinde,	   yırtık	  
içindeki	  yağ	  dokusundan	  dolayı	  dudak	  üzerinde	  yükseklik	  hissedilebilmekte,	  bu	  
da	  enstrüman	  ile	  güvenli	  bir	  teması	  imkansız	  kılmaktadır.	  Performans	  sırasında	  
kaslar	   aktif	   haldeyken	   yırtığın	   boyutuna	   göre	   farklı	   derecelerde	   acı	  
hissedilebilmektedir	   (Lewis,	   2002).	  	  
Kas	  yırtılması	  durumlarında	  kişinin	  yüz	  kaslarını	  dinlendirmesi	  oldukça	  büyük	  
önem	  taşımaktadır.	  Bazen	  aylarca	  enstrümandan	  uzak	  durmak	  gerekebilir.	  Fakat	  
gereken	  önlem	  alınmadığı	   taktirde	  kalıcı	   zarar	  ortaya	  çıkabileceğinden	  dikkatli	  
olunması	  gerekir.	  

3. Nörolojik	  Sorunlar
Yüz Felci	   
Bell’s	   Palsy	   diye	   tabir	   edilen	   yüz	   felci,	   yüzün	   bir	   veya	   her	   iki	   tarafını	   kontrol	  
eden	   kasın	   zayıflaması	   veya	   felç	   olmasıdır.	   Bu	   rahatsızlık	   yüzdeki	   bir	   sinirin	   
zarar	    görmesi	    sonucu	    olabilmektedir.	    Bell’s	    Palsy'nin	    sebebi	    tam	    olarak	  
anlaşılabilmiş	   değildir.	   Yüzün	   bir	   tarafını	   kontrol	   eden	   sinirde	   şişme	   ve	   
iltihaplanmadan	  kaynaklı	  olduğuna	   inanılmaktadır	   (Mayo	  Clinic	  Staff,	   t.y.).	  Laym	  
hastalığı,	   herpes	   simplex	   virüsü	   ve	   sarkoidoz	   hastalıklığının	   yüz	   felcine	   sebep	   
olabildiği	    bilinmektedir.	    Yüz	    felcinin	    iyileşme	    şansı	    yaklaşık	    yüzde	    seksen	  
oranındadır	  
(Hickman,	   2006).	   Genelde	   2	   hafta	   içinde	   iyileşme	   görülmekte,	   3r 6	   ay	   
içerisinde	    de	    normal	    fonksiyona	    dönüş	    gerçekleşmektedir	    (Office	    of	  
Communications	   and	  Public	   Liaison	  National	   Institute	  of	  Neurological	  Disorders	  
and	   Stroke,	   2019).	   Antienflamatuar,	   anviral	   ilaçlar	   ve	  masaj,	   iyileşme	   sürecinde	  
kullanılabilmektedir.	   Yüz	   felci	   yaşayan	   bakır	   nefesli	   enstrüman	   sanatçıları	   
kontrollü	    bir	    şekilde	    çalma	    ve	    kondisyon	    konusunda	    ciddi	    sıkıntılar	  
çekebilmektedirler.	   Bu	   sebeple	   problem	   geçene	   kadar	   enstrümanı	   çalmamak	   
tavsiye	  edilebilir	  (Hickman,	  2006).
Diğer	  
Bell’s	   Palsy	   dışında	   trigeminal	   nevralji	   ve	   glosson farinjiyal	   nevralji	   de	   nefesli	   
enstrüman	    performansını	    etkileyen	    nörolojik	    hastalıklardır.	    Trigeminal	  
nevralji’de,	   yüzdeki	   hisleri	   beyne	   ileten	   trigeminal	   siniri	   zarar	   görmüştür.	   Bu	   da	  
ciddi	   acı	   ve	   ağrıya	   sebep	   olmaktadır.	   Nadir	    bir	    rahatsızlık	    olan	    glosson 
farinjiyal	   nevralji	   ise	   dil	   ve	   boğazın	   arka	  kısmını	   etkiler.	   Bu	   rahatsızlıklarda	   
ilaçlar	   sınırlı	   da	   olsa	   yarar	   sağlayabilmektedir.	   Diğer	   tedavi	   yöntemi	   ise	   acıya	   
sebep	   olan	   sinirin	   ameliyat	  ile	   kesilmesidir,	   ancak	   bu	   da	   enstrüman	   çalmayı	   
imkansız	   kılmaktadır	   (Lewis,	  
2002).	  
4. Fıtıklar
Fıtıklar,	   kas	   dokusu	   gruplarını	   birbirine	   bağlayan	   saydam,	   ince	   dokudaki	  
yırtılmalardır	   ve	   dışa	   doğru	   uygulanan	   baskıdan	   dolayı	   oluşurlar.	   Bakır	  
nefesli	   çalgı	   çalan	   müzisyenlerde	   en	   sık	   rastlanan	   fıtık,	   göbek	   fıtığıdır.	   Bu	  
çalgıları	   yüksek	   sesle	   ve	   üst	   ses	   aralığında	   çalmak	   bu	   bölgedeki	   baskıyı	  
fazlasıyla	  arttırdığından	  fıtığa	  sebep	  olabilmektedir.	  
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Fıtık,	  başlangıçta	  hissedilmeyebilir,	  zamanla	  fıtığın	  ortaya	  çıktığı	  bölgede	  acılı	  bir	  
şişlik	   oluşabilmektedir.	   Bu	   tür	   şişlikler	   mutlaka	   doktor	   tarafından	   kontrol	  
edilmelidir,	   çünkü	   bağırsağın	   bir	   bölümünün	   burada	   sıkışmış	   olması	  
mümkündür.	   Göbek	   fıtığının	   ilaç	   ile	   tedavisi	   mümkün	   değildir,	   ameliyat	   tek	  
tedavi	  yöntemidir	  (Hickman,	  2006).	  

5. Deri	  ve	  Mukoza	  ile	  ilgili	  Sorunlar
Uçuk	  
Uçuk,	  herpes	  simplex	  virüsünün	  yol	  açtığı	  viral	  bir	  problemdir.	  Kişinin	  bünyesine	  
virüs	   girdikten	   sonra	   vücutta	   kalıcı	   olarak	   bulunur	   ve	   soğuk	   algınlığı,	   ateş,	  
yiyecek	  alerjileri,	  stres	  gibi	  durumlarda	  aktive	  olur	  (Lewis,	  2002).	  Genelde	  dudak	  
etrafında	  çıktığından	  nefesli	  enstrüman	  çalan	  müzisyenlerin	  performansını	  ciddi	  
şekilde	   etkileyebilir	   veya	   imkansız	   hale	   getirebilir.	   Uçuk	  çıkmadan	   önce	   ilaçlar	  
etkili	   olabilmekte	   ama	   çıktıktan	   sonra	   pek	   bir	   etkisi	   olmamaktadır.	   Bu	   tür	  
durumlarda	  uçuk	  bandının	  kullanımı	  enstrüman	  çalmayı	  mümkün	  kılabildiği	  için	  
iyi	  bir	  çözümdür.	  

Alerjiler	  
Bakır/nikel/yiyecek	  alerjileri	  nefesli	  enstrüman	  çalan	  müzisyenleri	  etkileyebilen	  
alerjilerdendir.	   Bunlar	   dudak,	   ağız	   bölgelerinde,	   ağız	   içinde	   şişme,	   kaşıntı,	  
iritasyona	   sebep	   olabilmektedir	   (Lewis,	   2002).	   Enstrüman	   çalarken	   kullanılan	  
bölgeleri	   etkileyen	   alerjiler	   performansı	   ciddi	   şekilde	   etkileyebilmektedir.	  
Enstrüman	   performansı	   sırasında	   kontağa	   geçilen	   maddeye	   alerjisi	   bulunan	  
müzisyenler,	   kontağa	   geçilen	   bölgenin	   (genelde	   ağızlık)	   alerjiye	   sebep	  
olmayacak	   farklı	  bir	  madde	   ile	  kaplanmasıyla	  problemi	   çözebilirler.	  Geleneksel	  
alerji	  tedavileri	  de	  eşzamanlı	  olarak	  kullanılabilmektedir.	  

Aftlar	  
Aftlar	   ağız	   içinde	   çıkan,	   acı	   veren,	   küçük	   beyaz	   yaralardır.	   Her	   ne	   kadar	   aftın	  
ortaya	   çıkma	   sebebi	   bilinmese	   de	   bağışıklık	   sistemindeki	   bir	   bozukluktan	  
kaynaklandığı	   düşünülmektedir;	   bazen	   de	   yiyecek,	   diş	   macunu	   vb.	   etkenlere	  
olan	  alerjik	  reaksiyondan	  dolayı	  da	  çıkabilmektedir	  (AAOM	  Web	  Writing	  Group,	  
2007).	  
Bunların	  ağız	  içinde	  olanları	  performansı	  fazla	  etkilemeyebilir.	  Ancak	  boğazda	  
çıkan	  aftlar	  yutkunmayı	  ve	  boğaz	  bölgesindeki	  hareketi	  zorlaştırdığı	  ve	  daha	  
fazla	   acıya	   sebep	   olduğu	   için	   çalmayı	   zorlaştırabilmektedir.	   Çözüm	   olarak	  
geleneksel	  aft	  tedavileri	  uygulanabilmektedir.	  	  

SONUÇ	  
Nefesli	   enstrüman	   çalan	   müzisyenleri	   etkileyen,	   kariyerleri	   boyunca	  
karşılaşabilecekleri,	   bazıları	   ciddi	   ve	   kariyer	   sonlandırıcı	   nitelikte	   olan	   sağlık	  
sorunları	   mevcuttur.	   Bu	   sorunlar	   konusunda	   bilgi	   edinilmesi	   müzisyenler	  
açısından	   büyük	   önem	   arz	   etmektedir.	   Bu	   sunum	   ile	   müzisyenlerin	   konuyla	  
ilgili	   bilinçlendirilmelerine	   ve	   deneyimleyebilecekleri	   sağlık	   sorunları	   ve	  
bunların	   performanslarında	   yaratabileceği	   etkiler	   konusunda	   farkındalık	  
yaratılmaya	  çalışılmıştır.	  	  
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TROMPET	  ÇALGISININ	  TARİHSEL	  GELİŞİMİ	  VE	  OSMANLI	  
İMPARATORLUĞU'NDA	  KULLANILMIŞ	  OLAN	  ÇEŞİTLİ	  FORMLARI	  

Doç.	  Dr.	  H.	  Zeynep	  ÇİLİNGİR	  
Anadolu	  Üniversitesi	  Devlet	  Konservatuvarı	  Müzik	  Bölümü	  

ÖZET	  
Batı	  müziğinde	   önemli	   bir	   yere	   sahip	   olan	   trompet	   çalgısının	   tarihi,	  M.Ö.	   1500	  
yıllarına	  kadar	  uzanır.	  Trompetin	  atası	   sayılabilecek	   ilk	  enstrümanlar	  daha	  çok	  
savaş,	   av	   gibi	   ortamlarda	   işlevsel	   amaçlı	   kullanılmış	   olsalar	   da	   14.	   yüzyılın	  
sonlarına	   doğru	   trompet	   ve	   öncüsü	   olan	   diğer	   çalgılar,	   müzikal	   enstrüman	  
niteliğini	   almaya	   başlamıştır.	   Sonraki	   600	   yıllık	   dönemde	   çeşitli	   evrim	  
aşamalarından	   geçen	   trompet,	   günümüzde	   batı	   klasik	   müziğinin	   ayrılmaz	   bir	  
parçası	  haline	  gelmiştir.	  	  
Tarihsel	   veriler	   bu	   enstrümanın	   çeşitli	   formlarının,	   daha	   çok	   askeri	   amaçla	   da	  
olsa,	  Osmanlı	  İmparatorluğu'nda	  da	  kullanıldığını	  göstermektedir.	  	  
Bu	   sunumda	   trompet	   enstrümanın	   tarihsel	   gelişimi	   ve	   Osmanlı	  
İmparatorluğu'nda	   kullanılan	   farklı	   formları	   aktarılacaktır.	   Böylece,	   trompet	  
icrası	   ve/veya	   batı	   müziği	   alanında	   eğitim	   alan	   öğrenciler	   ile	   konuya	   merak	  
duyan	   müzisyenler	   ve	   müzik	   alanındaki	   akademisyenlerin	   konuyla	   ilgili	  
bilgilendirilmeleri	  amaçlanmaktadır.	  

Anahtar	  Kelimeler:	  Trompet;	  Batı	  Müziği;	  Osmanlı	  İmparatorluğu;	  Müzikal	  
Çalgılar	  

GİRİŞ	  

Daha	  çok	  batı	  müziği	  türlerinde	  kullanılan	  trompet,	  çalgısının	  tarihi	  M.Ö.	  1500	  
yıllarına	  kadar	  uzanmaktadır.	  Batı	  müziğinden	  kullanılan	  diğer	  enstrümanlara	  
nazaran	   oldukça	   uzun	   bir	   evrimleşme	   sürecinden	   geçmiş	   olan	   trompet,	  
günümüzde	   kullanılan	   standart	   haline	   ancak	   20.	   yüzyılın	   ortalarında	  
ulaşabilmiştir	  (Koehler,	  2014).	  Bu	  uzun	  evrim	  sürecince	  bir	  çok	  farklı	  trompet	  
tasarımları	  yapılmış	  olsa	  da	  bunlardan	  çok	  azı	  günümüzde	  halen	  kullanılmakta	  
ve bilinmektedir.
Batı	  müziğinde	  kendine	  sağlam	  bir	  yer	  edinmiş	  olan	   trompet	  çalgısının	  erken	  
formlarının	   Osmanlı	   İmparatorluğu'nda	   kullanılmış	   olan	   karşılıkları	   da	  
bulunmaktadır.	   Nefir,	   Burgu,	   Kürenay,	   Hokkabaz	   Borusu,	   Osmanlı	  
İmparatorluğu'nda	   kullanılmış	   olan	   farklı	   trompet	   formlarına	   örnek	   olarak	  
verilmektedir	  (Yener,	  2012)
Trompet	  çalgısının	  uzun	  soluklu	  evrimin	  boyunca	  aldığı	  farklı	  formlar	  ve	  kendi	  
kültürümüzdeki	   formları	   ile	   ilgili	   günümüz	   trompet	   öğrencilerinin	   ve	  
sanatçılarının	   bilgilerinin	   kısıtlı	   olduğu	   gözlemlenmektedir.	   Koehler,	   trompet	  
sanatçılarının	   enstrümanlarının	   tarihi	   ve	   kültürel	   bağlantılarını	   bilmeleri	  
gerektiğini,	  çünkü	  200	  yıllık	  repertuvarı	  şekillendirenin	  bu	  faktörler	  olduğunu	  
belirtmektedir	  (Koehler,	  4).	  Bu	  sunumda	  trompet	  enstrümanın	  tarihsel	  gelişimi	  
ve	  Osmanlı	  İmparatorluğu'nda	  kullanılan	  farklı	  formları	  aktarılacaktır.	  Böylece,	  
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trompet	  icrası	  ve/veya	  batı	  müziği	  alanında	  eğitim	  alan	  öğrenciler	  ile	  konuya	  
merak	   duyan	   müzisyenler	   ve	   müzik	   alanındaki	   akademisyenlerin	   konuyla	  
ilgili	  bilgilendirilmeleri	  amaçlanmaktadır.	  

TROMPETİN	  TARİHÇESİ	  

Her	  üflemeli	  enstrümanın	  çalınışı	  esnasında,	  enstrüman	  içindeki	  hava	  kolonunun	  
bir	  araç	  vasıtası	  ile	  titreştirilmesiyle	  ses	  elde	  edilmektedir.	  Bu	  titreşim	  bir	  flütte	  
ağızlığın	   keskin	   tarafı	   ile	   sağlanırken,	   trompette	   çalıcının	   dudakları	   ile	  
sağlanmaktadır	   (Sachs,	   2006).	   Aynı	   prensip	   tüm	   bakır	   enstrümanların	  
çalınışında	  da	  uygulanmaktadır.
Özellikle	   tarih	  öncesi	   çağlarda,	   en	   ilkel	   trompet	   formlarında	  henüz	  müzikal	   bir	  
enstrümandan	   bahsetmek	   mümkün	   olmadığı	   için	   trompetin	   ataları	  
sayılabileceğimiz	   bu	   en	   ilkel	   enstrümanlar,	   aynı	   zamanda	   tüm	   bakır	  
enstrümanların	  da	  ataları	  sayılabilir.	  Bakır	  enstrümanların	  tarihine	  dahil	  edilen	  
enstrümanlar,	   dudak	   titreşimi	   ile	   sesin	   üretildiği	   enstrümanlarla	  
sınırlandırılmaktadır.	   Bu	   sunumda	   ise	   trompet	   tarihi	   için	   önem	   arz	   eden,	   belli	  
başlı	  enstrümanlara	  değinilecektir.	  	  

İlkel	  Formlar
İlkel	   çağlarda	   trompetin	   ataları	   olarak	   nitelendirebileceğimiz	   enstrümanlar,	  
müzikal	   amaçla	   değil,	   fonksiyonel	   amaçlarla	   kullanılmaktaydı.	   Bu	  
enstrümanlarda,	   trompetin	   daha	   sonra	   ortaya	   çıkacak	   olan	   ağızlık,	   kalak	   vb.	  
temel	  parçaları	  bulunmamaktaydı.	  Bunlar	  daha	  çok	  içi	  boş	  ağaç	  dalı	  veya	  büyük	  
kamışlardan	  yapılmış,	  1	  ya	  da	  2	  notanın	  üretilebildiği	  megafonlar	  niteliğindeydi	  
(Şekil	  1).	  Çalan	  kişi	  kendi	  sesini	  değiştirmek	  veya	  korkutucu	  bir	  ses	  çıkartmak	  
amacı	  ile	  bu	  çalgının	  içine	  üfleyerek	  şeytani	  ruhları	  korkutmaya	  çalışırdı	  (Sachs,	  
2006).	  
Üst	   paleolitik	   çağda,	  MÖ	  17,000	   civarlarında,	   Akdeniz	   çevresinde	   ortaya	   çıkan	  
conch	  shell	  denilen	  büyük	  deniz	  kabuğu	  da	  dudakların	  titreşimi	  ile	  ses	  üretmek	  
için	   kullanılmış	   olan	   ilk	   enstrümanlardandır	   (Şekil	   2).	   Bunlar	   büyük	   ihtimalle	  
törenlerde	  kullanılmaktaydı	  (The	  Cambridge	  Encyclopedia	  of	  Brass	  Instruments,	  
2019).	   Bu	   deniz	   kabukları	   bir	   çok	   kültürde	   farklı	   amaçlar	   için	   kullanılmıştır.	  
Örnekle	   Sachs,	   kitabı	   için	   yaptığı	   araştırma	   sırasında	   bu	   enstrümanın	  
Madagaskar'da	   sünnet	   törenleri,	   cenazeler,	   çeşitli	   ritüeller,	   ölülerin	   mezardan	  
çağrılması,	  hastaların	   iyileştirilmesi,	  kötü	  bir	  rüyadan	  sonra	  yapılan	  kurbanlar,	  
kraliyet	   törenleri,	   güreş	   müsabakaları,	   tehlike	   anında	   uyarı	   ve	   müzikal	  
performanslar	  gibi	  bir	  çok	  amaç	  ile	  kullanıldığını	  bulmuştur	  (Sachs,	  2006).	  	  

Şekil	  1.	  Brezilya	  Trompeti	  (Sachs,	  71)	   	  	  	  	  	  	  Şekil	  2.	  Yandan	  üflenen	  deniz	  kabuğu	  (Sachs,	  73)	  
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Bilinen	  ilk	  metal	  trompet	  örnekleri	  M.Ö.	  2200	  ile	  1800	  yıllarına	  dayanmaktadır.	  
Bunlar,	   yaklaşık	   100mm	   uzunluğuna,	   konik	   boru	   ve	   ucunda	   kalak	   olan	  
enstrümanlardır	   (The	   Cambridge	   Encyclopedia	   of	   Brass	   Instruments,	   2019).	  
Bunlardan	   sonra,	   Tutankhamun	   trompetleri	   olarak	   bilinen,	   1922	   yılında	  	  
Tutankhamun'un	  mezarında	   bulunmuş	   olan	   biri	   gümüş	   biri	   bronz	   iki	   trompet	  
gelmektedir	  (Finn,	  2011).	  Bunlar,	  M.Ö.	  1350	  yılına	  ait,	  yarım	  metreden	  biraz	  kısa,	  
konik	   şekilli	   bir	   kalağa	   sahip	   trompetlerdir	   (The	   Cambridge	   Encyclopedia	   of	  
Brass	  Instruments,	  2019).	  Sonrasında	  Yunanlılar	  ve	  Romalılar	  da	  trompeti	  M.Ö.	  
5. yüzyılın	  ikinci	  yarısında	  kullanmışlardır.	  Yaklaşık	  1.5	  metre	  uzunluğundaki	  bu
enstrümana	  Yunanlılar	   salpinx,	  Romalılar	   ise	   tuba	  adını	   vermişlerdir	   (Sachs,	  
2006).	  Bu	  iki	  enstrüman	  da	  aslen	  askeri	  amaçlı	  kullanılmış	  olsalar	  da	  Salpinx	  
ayrıca	   eğlence	   ve	   sportif	   	   amaçlı	   olarak	   da	   kullanılmış,	   Salpinx	   yarışmaları	  
M.Ö.	   396	   yılından	   itibaren	   olimpik	   yarışmalara	   dahil	   edilmiştir	   (The	  
Cambridge	  Encyclopedia	  of	  Brass	  Instruments,	  2019).	  

Şekil	  3.	  Salpinx	  (https://imgbin.com/png/NsxByaZ5/salpinx-‐musical-‐
instruments-‐ancient-‐greek-‐png)	  

Müzikal	  Formlar
Trompet	   çalgısı	  müzikal	   bir	   enstrüman	   olarak	   kullanılmadan	   önce	   	   daha	   çok	  
toplum	  içinde	  günlük	  hayatın	  bir	  parçası	  olarak	  törenlerde	  ve	  askeri	  ve	  eğlence	  
amaçlı	  olarak	  kullanılmıştır.	  Sonraki	  dönemlerde	  ise	  trompetin	  müzikal	  olarak	  
kullanımı	  başlamış	  ve	  müzik	   icrası	   için	  gerekli	  notaları	  üretebilmek	   için	   farklı	  
trompet	   formları	   ortaya	   çıkmıştır.	   Sunumun	   bu	   kısmında,	   bu	   formlardan	  
başlıca	  olanları	  müzik	  tarihinin	  ana	  dönemlerine	  göre	  incelenecektir.	  

1) Orta	  Çağ	  (Buisine)

Klasik	  müzik	   tarihinde	  Orta	  Çağ	  dönemi,	  Roma	   İmparatorluğu'nun	   yıkılışından	  
(476)	  Rönesans	  döneminin	  başlangıcına	  (15.	  yüzyılın	  başları)	  kadar	  olan	  oldukça	  
geniş	   bir	   zaman	   dilimini	   kapsamaktadır	   (Gasser,	   t.y.).	   Bu	   dönem	   boyunca	  
kullanılmış	   olan	   trompet	   formuna	   Buisine	   adı	   verilmekteydi.	   1.5	   metre	  
uzunluğunda,	   düz	   bir	   trompet	   olan	   Buisine	   la	   tonundaydı	   ve	   sanatçılar	   bu	  
enstrüman	   ile	   sadece	   doğuşkan	   serisinin	   ilk	   dört	   notasını	   üretebiliyorlardı.	  
(Downey,	   1984).	   Orta	   Doğu'da,	   muhtemelen	   İran'da	   ortaya	   çıktığı	   düşünülen	  
buisine	   de	   kendinden	   önce	   gelmiş	   trompetler	   gibi	   daha	   çok	   askeri	   amaçlarla	  
kullanıldı.	   Daha	   çok	   at	   veya	   deve	   üzerinde	   ve	   Emir'e	   övgü	   niteliğinde	  
çalınmaktaydı.	   Sonraları	   Afrika,	   İspanya	   ve	   oradan	   da	   Batı'ya	   taşımış	   olan	   bu	  
enstrüman	   Avrupa'da	   soylulara	   ait	   bir	   enstrüman	   halini	   aldı	   ve	   savaşlarda,	  
turnuvalarda	  ve	  düşmana	  barış	  anlaşmasını	  müjdelemek	  amacı	  ile	  kullanıldı.	  14.	  
yüzyılda	  ise	  buisine	  S	  şeklini	  aldı,	  kısa	  süre	  sonra	  da	  bağlantı	  noktaları	  katlanarak	  
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günümüzde	   tören	   trompeti	   olarak	   bilinen	   enstrümanın	   şeklini	   aldı	   (The	  
Cambridge	   Encyclopedia	   of	   Brass	   Instruments,	   2019).	  
Fakat	  Orta	  Çağ'ın	   sonlarına	  doğru	  Ars	  Nova	  dönemi	   ile	  birlikte	  buisine	   askeri	  
amaçlardan	  başka	  müzikal	  olarak	  da	  kullanılmaya	  başlandı.	  1350'lerde	  artık	  bu	  
enstrüman,	  saraylarda	  dans	  müziğinde	  kullanılıyordu	  (Downey,	  1984).	  

Şekil	  4.	  Düz	  ve	  S	  şeklindeki	  buisine	  (C.	  Bosc	  web	  sitesi	  -‐	  
https://www.bosc.it/en/instruments/historical-‐instruments/trumpet/medieval-‐trumpet-‐buisine/)	  

2) Rönesans	  Dönemi	  (Cornett,	  Kulisli	  Trompet)

Rönesans	  dönemine	  girildiğinde	  trompetin	  müzikal	  fonksiyonu	  artmış,	  daha	  çok	  
ses	  üretme	  ihtiyacı	  doğmuş	  ve	  trompeti	  kromatik	  hale	  getirme	  çabası	  ile	  2	  yeni	  
tür	   trompet	   ortaya	   çıkmıştır:	   Cornett	   ve	   Kulisli	   Trompet	   (Slide	   Trumpet).	  
Cornett,	  ya	  da	  Almanca	   adı	   ile	  Zink,	   1500	   ile	   1670	   yılları	   arasındaki	   dönemde	  
oldukça	  popüler	   olmuştur.	  Her	  ne	   kadar	  bakır	   üflemeli	   olan	   trompet	   ailesinin	  
üyesi	   olsa	   da	   60	   cm	   civarında	   ağaçtan	   yapılan,	   üzerinde	   ses	   delikleri	   olan	   ve	  
deri	   ile	   sarılmış	   bir	   enstrümandır.	   Ağızlık	   kısmı	   fildişinden	   yapılır	   ve	  
trompetlerinkine	   kıyasla	   oldukça	   küçüktür	   (The	   Editors	   of	   Encyclopaedia	  
Britannica,	   t.y.).	  Farklı	  boyutlarda	  yapılan	  Cornett'in	  en	  sık	  kullanılan	  boyu	  sol	  
tonundadır	  (Koehler,	  2014).
Slide	  trumpet	  olarak	  tabir	  edilen	  kulisli	  trompet	  ise	  trompeti	  kromatikleştirmek	  
için	   trombon	   çalgısındakine	   benzer	   bir	   kulisin	   trompete	   eklenmesi	   ile	   ortaya	  
çıkmıştır.	  	  
15. yüzyılın	  başlarından	  itibaren	  çok	  sayıda	  kulisli	  trompet	  çizimleri	  ortaya
çıkmıştır.	   Bu	   enstrümanlar,	   aynı	   kendisinden	   önce	   gelen	   trompetler	   gibi	   S	  
şeklinde	  veya	  katlanmış	  enstrümanlar	  görünümündeydi,	  fakat	  bunlardan	  farklı	  
olarak,	   icra	   sırasında	   enstrümanın	   ağızlık	   kısmı	   sol	   el	   ile	   dudaklarda	   sabit	  
tutulurken	   sağ	   el	   ile	   tüm	   enstrüman	   kulis	  mekanizması	   ile	   ileri	   geri	   hareket	  
ettirilerek	  çalınmaktaydı	  (Brownlow,	  1996).	  

Şekil	  5.	  Farklı	  boylarda	  cornett	  enstrümanı	  (https://www.timetoast.com/timelines/gc2-‐
renaissance-‐music-‐and-‐instruments)	  
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3) Barok	  Dönem	  (Doğal/Natür	  Trompet)

Klasik	  müzik	   tarihinde	  yaklaşık	  olarak	  1600	   ile	  1750	  yılları	   arasındaki	  dönem	  
barok	  dönem	  olarak	  tabir	  edilmektedir	  (Music	  of	  The	  Baroque,	   t.y.).	  Bu	  dönem	  
genellikle	   trompet	   müziğinin	   'altın	   çağı'	   olarak	   bilinmektedir.	   Başka	   hiçbir	  
dönemde	   trompet	   enstrümanı	   böylesine	   bir	   rockr star	   statüsüne	   sahip	  
olmamış	  ve	  önde	  gelen	  besteciler	  tarafından	  yazılan	  eserlere	  ilham	  vermemiştir	  
(Koehler,2014).	   	  
Barok	   dönemde	   kullanılmış	   olan	   trompete	   doğal	   trompet	   veya	   natür	   trompet	  
(natural	  trumpet)	  denilmektedir.	  Enstrümanın	  ismi	  sadece	  doğuşkan	  serisindeki	  
doğal	  notaları	  çalabilmesinden	  kaynaklıdır.	  Enstrümandaki	  bu	  kısıtlılıktan	  dolayı	  
dönemin	   eserleri,	   trompetin	   en	  üst	   ses	   aralığında	   yazılmaktaydı	   (Bloss,	   2012).	  
Bu	  da	  dönemin	  trompet	  sanatçılarının	  clarino	  stili	  denilen,	  en	  üst	  ses	  aralığında	  
çalma	  stilini	  geliştirmelerini	  sağladı	  ve	  böylece	  trompet,	  solist	  rolünü	  üstlenerek	  
keman	   veya	   flüt	   ile	   eşit	   görülmeye	   başlandı	   (Trumpetland.com,	   t.y.).	  	  
Barok	  dönemde	  trompetlerde	  en	  sık	  kullanılan	  ton	  re	  tonuydu.	  Natür	  trompetler	  
modern	   trompetlerin	   iki	  katı	  uzunluktaydı	  ve	  ortalama	  4	  oktavlık	  ses	  aralığına	  
sahiplerdi.	  Müzisyenler	   ilave	   boru	   veya	   sürdin	   kullanımı	   ile	   trompetin	   tonunu	  
kalınlaştırabiliyorlardı.	   Bu	   yolla	   Barok	   dönemin	   sonlarında	   ve	   klasik	   dönemde	  
trompet	  farklı	  tonlarda	  çalabilmeye	  başlamıştı	  (Bloss,	  2012).	  

Şekil	  6.	  Natür	  Trompet	  (https://www.brassforbeginners.com/pages/what-‐is-‐a-‐natural-‐trumpet)	  

4) Klasik	  Dönem	  (Perdeli	  Trompet)

Klasik	  dönem,	  müzik	   tarihinde	  yaklaşık	  olarak	  1735	   ile	  1825	  yılları	   arasındaki	  
döneme	  işaret	  etmektedir	  (AllMusic	  Staff,	  2011).	  Mozart,	  Haydn,	  Beethoven	  gibi	  
klasik	   müziğin	   en	   bilinen	   bestecileri	   bu	   dönemde	   yaşamışlardır.	   Klasik	  
dönemde,	   barok	   dönem	   trompet	   sanatçılarının	   kullandığı	   ve	   trompetin	  
popülerliğini	   sağlamış	   olan	   clarino	   stili	   yavaş	   yavaş	   ortadan	   kalkmıştır.	   Bunun	  
hem	  bir	   sebebi	   hem	  de	  bir	   sonucu	  olarak	  klasik	  dönemde	  daha	  kolay	   trompet	  
yazımı	   ortaya	   çıkmış,	   trompet	   barok	   dönemdeki	   solo	   rolünden	   tutti	   (orkestra	  
üyesi)	   rolüne	   geçiş	   yapmıştır	   (Sexton,	   2015).	   	   Bu	   dönemde	   trompeti	   kromatik	  
hale	   getirme	   çabaları	   perdeli	   trompet	   denemelerini	   getirmiştir.	   Viyanalı	   saray	  
trompetçisi	   Anton	   Weidinger,	   1793	   yılında	   ilk	   perdeli	   trompetini	   yapmaya	  
başlamış	   ve	   1798	   yılında	   bunu	   dinleyiciler	   önünde	   kullanmıştır	  
(Trumpetland.com,	   t.y.).	   Weidinger'inki	   başarılı	   sayılabilecek	   ilk	   (ve	  
muhtemelen	   tek)	   perdeli	   trompet	   denemesi	   olmuştur.	   Günümüzde	   halen	  
Weidinger,	   perdeli	   trompetin	   babası	   olarak	   bilinmektedir.	  
Perdeli	   trompet,	   enstrüman	   üzerine	   açılan	   deliklerin	   üzerinin	   perdeler	   ile	  
kapanmasıyla	   meydana	   gelen,	   flüt	   veya	   saksafon	   prensibiyle	   çalışan	   bir	  
enstrümandır	   (Trumpetland.com,	   t.y.).	   Bu	   enstrüman	   ile	   çalınmak	  üzere	  klasik	  
dönemde	  J.	  Haydn	  ve	  J.	  N.	  Hummel	  tarafından,	  Weidinger	  için	  2	  konçerto	  
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yazılmış,	  fakat	  sonrasında	  bu	  enstrüman	  fazla	  tutulmayarak	  kullanımdan	  
kalkmıştır.	  

Şekil	  7.	  Perdeli	  trompet	  (https://www.trumpetland.com/p/evolution)	  

5) Romantik	  Dönem

Romantik	   dönem	   müzik	   tarihinde	   1830r 1900	   yılları	   arasını	   kapsamaktadır	  
(Music	  Theory	  Academy,	  t.y.)	  Bu	  dönem	  trompet	  çalgısı	  için	  oldukça	  önemli	  bir	  
dönemdir,	   çünkü	   bu	   dönemde	   yapılan	   buluşlar	   sayesinde	   trompet	   ilk	   kez	  
gerçek	   anlamda	   kromatik	   hale	   gelebilmiştir.	  	  
Trompetin	   kromatik	   çalabilmesi	   piston	   sistemlerinin	   bulunuşu	   ile	   mümkün	  
olmuştur.	  Bu	  dönemde	  bir	  çok	  deneme	  yapılmasına	  rağmen	  2	  tür	  piston	  sistemi	  
kalıcı	  olmuştur.	  Bunlardan	  ilki	  1835	  yılında	  Josef	  Kail	  tarafından	  patenti	  alınmış	  
olan	   ve	   rotary	   valve	   denilen	   sistem,	   diğeri	   ise	   1839	   yılında	   François	   Perinet	  
tarafından	   patentlenmiş	   olan	   piston	   valve	   denilen	   pistonlu	   sistemdir	  
(Trumpetland.com,	  t.y.).	  

Şekil	  8.	  Rotary	  Trompet	  (https://www.interstatemusic.com/882808-‐Scherzer-‐8218L-‐Bb-‐Rotary-‐
Trumpet-‐Lacquer-‐8218L.aspx)	  

Şekil 9. Piston Valve Trompet (https://www.princemusiccompany.com/product/trumpet-rental/) 

6) Günümüz

Günümüzde,	   romantik	  dönemde	  ortaya	  çıkmış	  olan	  piston	  sistemleri	   standart	  
hale	   gelmiştir.	   Si	   bemol	   trompet	   günlük	   çalışmalarda	   ve	   yoğun	   olarak	  
kullanılan	  standart	  trompet	  halini	  almıştır.	  Ancak	  farklı	  tonlarda	  ve	  boylardaki	  
trompetler	   de	   yoğun	   olarak	   kullanılmaktadırlar.	   Günümüzde,	   trompet	  
ailesindeki	   ana	   enstrümanlar	   Si	   bemol,	   do,	   re,	   mi	   bemol,	   pikolo	   (sol	   ve	   la)	  
trompetler,	  kornet	  ve	  flügelhorn	  olarak	  sıralanabilir.	  	  

103



OSMANLI	  İMPARATORLUĞU'NDA	  TROMPET	  

Trompet	   çalgısının	  erken	   formlarının	  Osmanlı	   İmparatorluğu'nda	  kullanılmış	  
olan	   karşılıkları	   da	   bulunmaktadır.	   Nefir,	   Burgu,	   Kürenay,	  Hokkabaz	  Borusu,	  
Osmanlı	   İmparatorluğu'nda	   kullanılmış	   olan	   farklı	   trompet	   formlarına	   örnek	  
olarak	  verilmektedir.	  Bu	  enstrümanlar	  da	  batı	  kültüründe	  olduğu	  gibi	  daha	  çok	  
askeri	  amaçla	  ve	  ayrıca	  eğlence	  müziği	  için	  kullanılmıştır.	  

Hokkabaz	  Borusu
Bir	  çeşit	  basit	  trompettir.	  Do	  majörün	  arpej	  seslerini	  verir.	  Yapısı,	  ağızlık,	  boru	  
kısmı,	   onun	   altındaki	   kangal	   kısmı	   ve	   huni	   biçimindeki	   kalaktan	   oluşur.	  
Eğlence	  müziğinde	  kullanılır	  (Yener,	  2012).	  

Nefir	  
Nefir,	   hem	  hayvan	  boynuzundan	   yapılan	   küçük	   enstrümana,	   hem	  de	  metalden	  
yapılan,	  uzun,	  trompet	  benzeri	  enstrümana	  verilen	  addır.	  Burada	  bahsedilen	  ise	  
trompet	  benzeri	  enstrümandır.	  Osmanlı’daki	  bütün	  nefesli	  sazların	  en	  uzunudur.	  
Yaklaşık	   170cm	   uzunluğundadır.	   Gittikçe	   genişleyen,	   bronz	   veya	   gümüşten	  
yapılmış	   bir	   borudan	   ibarettir,	   üzerinde	   delik	   yoktur.	   Mehter	   musikisinde,	  
askeri	  musikide,	  işaret	  ve	  ilkin	  hücum	  borusu	  olarak	  kullanılmıştır.	  	  

Burgu	  
Nefir’in	  biraz	  daha	  uzununa	  verilan	  addır.	  

Kürenay	  	  
Ucu	  eğri	  nefir,	  kürenay	  olarak	  adlandırılmıştır	  (Edebiyat	  ve	  Sanat	  Akademisi,	  
2008).	  

SONUÇ	  

Bu	   sunumda	   trompet	   enstrümanının	   tarihsel	   süreçteki	   evriminden	  
bahsedilmiştir.	   Koehler,	   trompet	   sanatçılarının	   enstrümanlarının	   tarihi	   ve	  
kültürel	   bağlantılarını	   bilmeleri	   gerektiğini,	   çünkü	   200	   yıllık	   repertuvarı	  
şekillendirenin	   bu	   faktörler	   olduğunu	   belirtmektedir	   (Koehler,	   4).	   Ayrıca	  
Osmanlı	   İmparatorluğu'ndaki	   trompet	   formlarının	   da	   bilinmesi	   kendi	  
kültürümüzün	   farkında	   olmamız	   açısından	   önem	   taşımaktadır.	   Bu	   sunum	   ile	  
özellikle	   trompet	   öğrencilerinin	   ve	   konuya	   merak	   duyan	   kişilerin	   trompetin	  
tarihi	   hakkında	   bilgi	   edinmelerine,	   trompet	   repertuvarını	   daha	   iyi	  
anlamalarına	   ve	   konuyla	   ilgili	   farkındalık	   oluşmasına	   katkı	   sağlanmasına	  
çalışılmıştır.	  	  	  
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YALIN MUHASEBE VE UYGULAMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay EJDER ERTURAN 

Prof. Dr. Nuray GİRGİNER 

ÖZET 

İnsan ömrünün uzaması, sosyal yaşam koşullarındaki iyileşme, sağlık kuruluşlarından 

kaliteli hizmet talebini de arttırmıştır. Ancak söz konusu talep artışı, sağlık sektörünün 

finansmanında paralel bir artışı getirmemiştir. Bu bağlamda bir hizmet işletmesi olarak kabul 

edilebilecek hastanelerin, varlıklarını sürdürebilmek ve kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek 

adına etkin, etkili yönetilmeleri gerekmektedir.  

Sağlık işletmeleri olan hastaneleri diğer sektörlerdeki işletmelerden ayıran en önemli 

özellik, sağlık hizmetinin hatayı kabul etmeyen bir hizmet olmasıdır. Kaliteli sağlık hizmetini 

sunmak zorunda olan hastaneler bu bağlamda hizmet kalitesini düşürmeden, katlanılabilir 

maliyetlerle yönetilebilmeleri için toplam kalite, altı sigma, yalın hastane gibi farklı kalite 

odaklı yaklaşımlara yönelmişlerdir.  Bu yaklaşımlardan birisi de yalın felsefedir.  

Bu çalışmada; üretim sektöründe başarıyla uygulanan yalın felsefenin, hastanelerde 

uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Çalışmada yalın hastane kavramında önemli bir unsur olan 

maliyet kontrolü ve gereksiz oluşabilecek maliyetlerin azaltılmasına odaklanılarak temelinde 

ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının neden olduğu maliyet artışları yalın muhasebe 

yaklaşımıyla kavramsal olarak incelenecektir.   

Yalın hastane uygulaması, süreçlerdeki iyileştirmeler yoluyla hastanede kaybedilen 

gereksiz zamandan tasarruf sağlanmasına, hasta trafiğindeki yoğunluğun azaltılmasına ve 

sağlık hizmetinin yürütülmesindeki iş ve maliyet kaybının önlenmesine yardımcı olacaktır. 

Bu bağlamda bu çalışmanın yalın felsefe yönlü önerilerinin de olumlu değişim ve 

iyileştirmelerin oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yalın felsefe, Yalın Hastane, Yalın Muhasebe 

1. GİRİŞ

Maliyet kontrolü, pazar payını artırmak ve yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini 

devam ettirmede işletmeler açısından önem taşımaktadır. İster özel ister çalışma hayatında 

olsun ölçülemeyen hiçbir şey yönetilemeyeceğinden öncelikle maliyetlerin doğru şekilde 

belirlenmesi ve ölçülmesi onların kontrol edilmeleri için gereklidir. Günümüzde üretim, 
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müşteri niceliksel olarak artarken; müşterilerin çok sayıdaki seçenekler arasından 

tercihlerinde memnuniyet ve kalite etkili hale gelmiştir.  

İşletmelerin kaliteli malı düşük maliyetle üretmek, rekabet üstünlüğü sağlayacak 

düzeyde kar elde etmek için farklı yöntemler bulma çabaları artmaktadır. Bu rekabetçi ve 

teknolojik ortam sağlık sektörünü de etkilemektedir.  

Yalın felsefe; müşterinin istek ve ihtiyacını karşılayacak şekilde, en az kaynakla, en 

kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız şekilde kesintiye uğratmaksızın üretimi 

gerçekleştirmek şeklinde tanımlanabilir (Lopez, vd.,2013: 648). Son zamanlarda hastaneler de 

yalın düşünce felsefesini benimsemeye ve kullanmaya başlamışlardır. Hastanelerde yalın 

düşüncenin temel amacı, süreçlerdeki israfları yok ederek hastaya ulaşana kadar sağlık 

hizmetinin geçirdiği toplam süreyi kısaltmaktır. Sürenin kısalması ile birlikte beklemelerin ve 

stokların azalmasıyla artan hasta memnuniyeti ve kalite, maliyetlerin düşmesine ve 

yönetilebilir olmasına yardımcı olacaktır. (Aksoylu, 2014: 262).  

Sağlık sistemleri bir yandan daha bireysel sağlık bakım hizmet süreçleri sunarken, 

diğer yandan performansı, verimliliği ve hasta tatminini artırma baskısını yaşamakta ve bu 

baskı giderek artmaktadır (Trebble ve Hydes, 2011: 308). Bunun sebepleri arasında bütçeyi 

aşan maliyetler, hasta güvenliğini etkileyen hatalar, hastaların boşa harcanan vakti ve genel 

bürokratik verimsizlikler sayılabilir.  

Günümüzde yanlış beslenme, doğal olmayan ürünler, fast-food türü kolay erişilebilir 

ve yüksek kalorili yiyecekler sağlık sorunlarını tetiklemektedir. Sağlık sorunlarındaki artış 

bağlı olarak sağlık maliyetlerini de arttırmaktadır. Sağlıkta artan maliyetleri ve israfı 

azaltmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak yalın felsefesiyle mümkün olabilmektedir. 

Ayrıca yalın düşünce ilkelerinin uygulanması, hastaların süreçler arasında daha az 

beklemesini ve hastaların tedavilerine çok daha hızlı başlanılmasını, laboratuvar analiz 

sonuçlarının doktorlara çok daha hızlı ulaştırılmasını ve bir gün içerisinde çok daha fazla 

sayıda hastanın tedavi görmesini ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayacaktır. 

Yalın düşüncede, Değer kavramının başlangıç noktasını oluşturması ve geleneksel 

muhasebe sistemleriyle uyum sağlayamaması nedeniyle yalın muhasebe ile Değer Akış 

Maliyetlemesi gündeme gelmiştir. Hastanelerde hastanın hekimle geçirdiği süre, hastanın 

tahlil işlemi, görüntüleme işlemi, cerrahi ve bakım hizmetleri değer olarak tanımlanmıştır. 

Değer akışı; her ürün veya hizmet için esas olan ve temel akışlar boyunca bir ürünü veya 

hizmeti meydana getirmek için ihtiyaç duyulan katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetler 

bütünüdür (Birgün, vd.,2006: 48). Katma değer yaratmayan ve zorunlu görülmeyen işlemler 

elimine edilmek suretiyle israf ortadan kaldırılabilir. Özellikle işgücü kaybının azaltılması, 
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sarf malzemelerin verimli kullanılması, enerji kayıplarının azaltılması, çalışan 

memnuniyetinin artırılması, ameliyathane, radyoloji ve kliniklerin daha verimli çalıştırılması, 

görsel hastane faaliyetleri, hastane süreçlerinin yalınlaştırılması gibi çalışmalar israfı azaltıp, 

verimi artırma amacıyla yapılan çalışmalardır. Değer akış maliyetlemesi, yalın işletmelerde 

maliyetleri değer akışları temelinde takip eden, hesaplayan ve raporlayan bir maliyetleme 

sistemidir.  

2. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YALIN MUHASEBE VE DEĞER AKIŞ

MALİYETLEME

Yalın sağlık; artan sağlık maliyetleri dikkate alındığında zorunlu bir yaklaşım

olmaktadır. Özellikle, bütçelenen maliyetlerin artması, hasta güvenliğini riske eden hatalar, 

hastaların boşa harcanan vakti ve bürokratik engeller daha fazla maliyet ve verimsizlik olarak 

ülke ekonomisi için bir yük oluşturmaktadır. Yalın düşünce uygulamaları, hastanelerin günlük 

akışı ve zorlayıcı iş yükü dikkate alındığında yadsınmayacak bir değer ortaya çıkaracağı 

açıktır.  Yalın yönetim felsefesinin ilk uygulanma yeri işletmelerdir. İşletmeler yalın felsefiyi 

hayata geçirerek daha az maliyetle daha fazla ve hatasız maliyet üstünlüğü sağlamayı 

hedeflemektedirler. Rekabet yoğun çalışan işletmelerde, maliyet azaltımı sayesinde pazar 

paylarını artıracak ve rekabet üstünlüğü sağlayacaklardır. Yalın üretim yaklaşımında; 

mümkün olan en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri talebini 

tam anlamıyla karşılayabilecek şekilde, en az israfla ve üretim faktörlerini esnek bir şekilde 

kullanarak gerçekleştiren bir üretim sistemidir (Lopez, 2013). 

Womack, Jones ve Roos, yalın üretime dair en temel eserlerden biri olarak kabul 

edilen “Dünyayı Değiştiren Makine” isimli çalışmalarında yalın üretimi; yapısında hiçbir 

gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, 

müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği üretim sistemi olarak 

tanımlamaktadırlar (Womack J.P., 1990). Yalın yaklaşım en az kaynakla, en ucuz maliyetle, 

en kısa zamanda müşteri memnuniyetinin maksimum olduğu bir şekilde müşteri istek ve 

ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlamaktadır. Yalın yaklaşımın amacı süreçlerde oluşabilecek her 

türlü israfı önlemeye dayanmaktadır.  Yalın yaklaşım bir Japon felsefesidir.  Japon kültürel 

yapısının özelliği olan; işbirliği, bilgi paylaşımı, sorun çözme, yeni fikirlere açık olma, 

destekleme ve kurumsal kültür oluşturma bilinci ile biçimlenmiştir (Lai, 2009).  

Yalın felsefe üretim sektöründe başarı sonuçlar ve maliyet kontrolü sağlamıştır. 

Üretim sektöründen sonra hizmet sektöründe de kullanılmaya başlamıştır. Özellikle sağlık 
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gibi hata kabul etmeyen ve beklentinin ve memnuniyet derecesinin yüksek olduğu sektörlerde 

yalın uygulamalar süreçleri daha iyileştirecek ve maliyet kontrolü sağlayacaktır. Sağlık 

kurumlarında farklı eğitim ve deneyime sahip kişilerin aynı anda takım çalışması bilinciyle 

bir araya gelerek hastaya güven verip, hastanın da sürece dâhil edildiği bir takım çalışması 

yaparak başarıya ulaşmaları beklenir. Fakat yoğun hasta trafiği ve hastalara ayrılan sürenin 

kısıtlı olması her zaman beklenilen sonuca ulaşmayı engelleyebilir. Yalın hastane, sağlıkta 

israf konusunu kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır (Karaman, 2017).  

Sağlıkta israf türleri 8 bölümde sınıflanmıştır (Graban, 2011). 

Tablo 1: İsraf Türleri 

Kaynak: Graban M. Yalın Hastane, (Çev. Pınar Şengözer ), Optimist Yayınevi; İstanbul, 
2011, s. 79. 

Hastanelerde, bu israf kalemlerini ortadan kaldırmak zaman ve maliyet üstünlüğü 

sağlayacaktır. TÜİK verilerine göre sağlık harcamalarının 2010-2017 arası yıllara göre 

dağılımı aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir. 

İSRAF TÜRÜ TANIMLAR ÖRNEKLER 
Hata İsrafı Yapılan yanlışı tespit etmek için 

harcanan zaman 
Hastaya yanlış dozda ilaç enjekte 
edilmesi 

Fazla Üretim Hastanın ihtiyaç duyduğundan daha 
fazlasını üretmek 

Gereksiz tahlil işlemleri uygulamak 

Gereksiz Malzeme 
Hareketi 

Hastane sistemindeki ürünün gereksiz 
hareketi 

Göz ölçüm odasının poliklinik biriminden 
uzakta olması 

Bekleme Bir sonraki iş faaliyetini beklemek Randevu için bekleyen hastalar 
Fazla Stok Bozulma yada fire nedeniyle aşırı stok 

maliyeti 
Tarihi geçmiş tıbbi ürünler 

Gereksiz İnsan 
Hareketleri 

Personelin gereksiz hareketi Kötü yerleşim planı nedeniyle 
kilometrelerce yürüyen laboratuvar 
çalışanları 

Gereğinden Fazla İşlem Hastaların değer vermediği kalite 
tanımlarının yol açtığı işleri yapmak 

Form üzerindeki zaman ve tarih 
damgaları 

İnsan Potansiyeli Çalışanları dahil etmemekten 
kaynaklanan israf ve zarar 

Çalışanlar yıpranır ve gelişim önerileri 
sunmaktan vazgeçerler 
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 Şekil 1: Türkiye’de Sağlık Harcamaları (Kaynak: http://www.tuik.gov.tr) 

Yalın düşüncenin başlangıç noktası değerdir. Yalın yönetim felsefesinde, ilk adım 

(hizmet işletmeleri de dahil) değer oluşturmak ve israfa neden olan değer yaratmayan 

süreçleri ortandan kaldırarak değer akışı oluşmaktır. Üretim ve ticari işletmelerde değer 

müşteri tarafından belirlenirken, sağlık sektörünün müşterileri olan hastalar tarafından 

belirlenecektir.  Hastalar tarafından belirlenen değerin kesintisiz bir şekilde sürekli akış 

sağlanarak hastalara ulaşması beklenmektedir. Sunulan hizmetin hasta tarafından çekme gücü 

olmalı ve bu süreçteki oluşan israflar yok edilerek mükemmellik düzeyine ulaşılması 

sağlanmaya çalışılmalıdır. Yalın düşünce ilkeleri Mark Graban tarafından hastaneye 

uyarlanmış sekli ile Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2: Hastaneler İçin Yalın Düşünce İlkeleri 

İlke Yalın Hastanenin Yapması Gerekenler 

Değer Değer, son kullanıcı yani hasta açısından belirlenmelidir. 

Değer Akışı Hastanede bulunan servis sınırları ötesinde tüm değer katan adımlar yani 

değer akışları tespit edilerek, akış içerisinde değer yaratmayan adımlar 

kaldırılmalıdır. 

Sürekli Akış Hastanede yapılan toplu işler ve ortaya çıkan kalite sorunları gibi gecikme 

nedenlerinin ortadan kaldırılarak, sürecin düzgün akması sağlanmalıdır. 

Çekme Yapılması gereken iş, bir sonraki sürece veya servise doğru itilmemeli, işin 

ve gereçlerin gerektiği zaman çekilmesine izin verilmelidir 

Mükemmellik Sürekli gelişimin sağlanması ile hastanede mükemmelliğe ulaşılmalıdır. 

Kaynak: Mark Graban, Yalın Hastane, (Çev. Pınar ŞENGÖZER), Optimist Yayınları, Nisan 

2011 

Değer akış maliyetleme sürecinin ilk ve en önemli aşaması değer akış haritası 

oluşturmaktır. Değer akış haritalamasını aslında malzemelerin akışını analiz etmek, ürün ve 

hizmeti müşteriye ulaştırmak için işletmelerin yıllardan bu yana uyguladığı bir yalın teknik 

olarak tanımlamak mümkündür (Cengiz, 2011). Değer akış maliyetleme üretimin kontrolü, 

malzemeler ve mamul maliyetleme ile ilgili gereksiz işlemlerin (israfların) tümünü ortadan 

kaldırmak için kullanılmaktadır. Değer akış maliyetleme basit ve etkin bir maliyet muhasebesi 

yöntemi yaratarak, standart maliyetlemeye ve genel üretim giderlerinin dağıtımına olan ihtiyacı 

ortadan kaldırmaktadır  (Maskell, 2004).  

Yalın süreçler ve ulaşılmak istenilen sonuçları tarafımızdan oluşturulan Şekil 2’de 

görülmektedir. 
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Şekil 2: Yalın Üretim Süreçleri ve Beklenen Sonuçlar 

Yalınlaştırılmış süreçlerin benimsenmesi ile başarılı maliyet kontrolleri sayesinde 

rekabet üstünlüğü elde edilebilir.  ADB’de Le Thedacare Hastanesi yalın uygulama süreçleri 

sonrası bekleme süresini %17 kısaltmayı, maliyetleri de %14 azaltmayı başararak maliyet ve 

zaman üstünlüğü sağlamıştır (Grout, 2010). 

3. Sağlık Sektöründe Yalın Felsefeye Yönelik Literatür İnceleme

Yalın düşüncenin ilk uygulama alanı olan üretim işletmelerindeki başarılı sonuçlara 

yönelik literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktaysa da Womack ve Jones yalın tekniklerin 

hizmet sektörüne özellikle de sağlık hizmetlerine yönelik uygulamasını ilk öneren 

araştırmacılar olarak literatürde yer almışlardır. (Womack and Jones, 1996). Womack ve 

Jones sağlık hizmetlerinde yalın düşünceyi uygulamada yalın sistemin temel adımlarını; 

hastayı önceliklendirmek, kaliteyi sağlamak, hasta bakımında yetkin hasta bakım ekibini 

oluşturmak, hasta bakım sürecine hastanın da aktif katılımını sağlamak olarak belirtmişlerdir.  

Womack ve Jones’tan sonra sağlık hizmetlerindeki yalın uygulama örneklerine 

yönelik çok sayıda çalışma literatürde yer almıştır. Literatürdeki yalın felsefeye dayalı  bu 

çalışmalar;, süreç iyileştirmeye, geleneksel süreç haritalamasını içeren değer akış 

haritalamasına, israfı yok etmeye, bekleme süresini yok etmeye, tam zamanında üretime, 

sürekli iyileştirmeye, iş standartlaştırmaya gibi pek çok alana yönelik uygulama 
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araştırmalarıdır. Literatürde sağlık işletmelerinde performansın geliştirilmesindeki yalın 

uygulamalara yönelik çalışmalar da dikkat çekicidir. Bu çalışmanın da bir sağlık kurumunun 

performansının iyileştirilmesine yönelik bir yalın uygulama içermesi nedeniyle literatür bu 

açıdan incelenmiştir.  

Sağlık hizmetlerinde ön plana çıkan temel performans boyutları; finansal performans, 

hasta memnuniyeti ve çalışan performansıdır. Literatürde finansal performansa yönelik 

çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre (Womack et al., 2005; Koning v.d.,2006; Guthrie, 

2006; Radnor et al., 2006; Gubb and Bevan, 2009; Papadopoulos, 2011; Rexhepi and 

Shrestha, 2011; Folinas and Faruna, 2011) sağlık hizmetlerinde başarılı yalın çalışmalar, 

kurumun gelirini daha da arttırmakta ve maliyetlerini ise düşürmektedir. Böylece yalın 

uygulamalarla artan maliyetlerini kontrol edebilmektedir.  

Hasta memnuniyeti; hastaların aldıkları sağlık hizmeti veya tıbbi bakımla ilgili beklenti, 

deneyim ve değer yargılarını ihtiva eden ve daha çok hastaların algılamalarına dayanan bir 

kavramdır (Kersnik, 2000). Hasta memnuniyeti sağlık hizmetlerinin gelişmesinde ve 

değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Hasta memnuniyeti; hastayı, çalışanları ve 

örgütsel sonuçları ölçmek için temel bir ölçüt sağlamaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinde 

hasta memnuniyeti, performans ölçümünün önemli bir anahtarıdır. (Yıldız, 2015). Sağlık 

hizmetlerinde hasta odaklı anlayışın ön plana çıkmasıyla birlikte hasta memnuniyeti ve hasta 

memnuniyetini değerlendirme çalışmaları (Youssef et al, 1996; Huang et al., 2004; Guthrie, 

2006; Radnor et al., 2006; Bevan, 2009; Rexhepi and Shrestha, 2011; John et al., 2013) önem 

kazanmıştır.  

Sağlık hizmetlerinde yalın girişimler, çalışanları ve çalışma ortamını etkileyebildiğinden, 

çalışanlar da israfa karşı bir unsur haline gelmektedirler. Sağlık kurumlarında başarılı yalın 

uygulamalarda çalışanların etkisini ortaya koyan çalışmalar (Abdullah et al., 2008; Poksinska, 

2010;  Ahamd and Din, 2010; Papadopoulos, 2011; Uysal ve Yıldız, 2013) bulunmaktadır.  

Dünya genelindeki yalın araçları kullanan sağlık işletmelerinde ulaşılan genel sonuçlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir (Yıldız & Yalman, 2015):  

 İsraflar ve maliyetlerde azalma,

 Hasta akışlarında iyileşme,

 Bekleme zamanlarında kısalma,

 Teşhis ve tedavi süresinde hızlanma,

 Süreçler ve kullanılan araçlarda standartlaştırılma,

 Kapasiteden en iyi şekilde yararlanılma,

 Verimlilikte artma,
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 İç atıklarda azalma,

 Süreçte kalma süresinde düşme,

 Çalışanların morallerinde iyileşme,

 Daha fazla hasta tedavi edebilecek imkân elde etme,

 Daha güvenli ve daha sorumlu servisler kazanma

 Acil servislerde daha kaliteli hizmet verme imkânı elde etme.

Yalın üretim konusu ülkemizde yeni bir konudur. Müşteriler tarafından yeterli baskıya 

maruz kalmayan işletmeler, süreçlerini yeniden tasarlama noktasında isteksiz davranmaktadır. 

Ayrıca çoğu işletme yapılacak çalışmaların kendilerine ek bir maliyet getireceği düşüncesiyle 

de, bu değişime soğuk bakmaktadır (Yıldız & Yalman, 2015).  

4. SONUÇ

Yalın hastane kavramı, süreçlerde iyileştirme yapılarak hastanede kaybedilen gereksiz 

zamandan tasarruf sağlanmasını, hastalarda oluşan yorgunluğun azaltılmasını ve hastalıklara 

bağlı iş ve maliyet kaybını önleyecektir. Şirketlerde uygulanmaya başlayan ve olumlu 

sonuçlar alınan yalın uygulamanın hastanelerde uygulanması verimliliği artıracaktır. Yalın 

araçları kullanan sağlık işletmelerinde; israflar ve maliyetlerde azalma, hasta akışlarında 

iyileşme, bekleme zamanlarında kısalma, teşhis ve tedavi süresinde hızlanma, süreçler ve 

kullanılan araçlarda standartlaştırılma, kapasiteden en iyi şekilde yararlanılma, verimlilikte 

artma, süreçte kalma süresinde düşme, çalışanların morallerinde iyileşme, daha fazla hasta 

tedavi edebilecek imkân elde etme gibi olumlu sonuçlar elde edildiğine yönelik çalışmalar 

literatürde bulunmaktadır.  

2007 yılında yayınladıkları bir rapora göre 2 yıllık dönemde yüz binlerce dolar tasarruf 

etmelerini sağlayan aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir  (Lowe, 2013): 

 Personelin günlük ortalama yürüme mesafesi 76 milin altına düşürülmüştür.

 Hastanın günlük ortalama yürüme mesafesi 4.328 metrenin altına düşürülmüştür.

 Ayda 2.924’ten daha az cerrahi alet alınmıştır.

 1.431 fazla stok ürünü kaldırılmıştır.

 Laboratuvar sonuçları, örneklem ve radyoloji raporları için günlük harcanan mesafe
312 milin altına düşürülmüştür.

 Günlük çevrim süre

 si 76 saat azaltılmıştır.
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Yalın uygulamaların yansımasını muhasebe açısından mali tablolarda hemen görmek 

mümkün değildir.  Fakat yıllar bazında israf kalemlerinin azaltılması yadsınamayacak kadar 

büyük bir maliyet tasarrufu sağlayacaktır.  

Yalın hastane uygulaması, süreçlerdeki iyileştirmeler yoluyla hastanede kaybedilen 

gereksiz zamandan tasarruf sağlanmasına, hasta trafiğindeki yoğunluğun azaltılmasına ve 

sağlık hizmetinin yürütülmesindeki iş ve maliyet kaybının önlenmesine yardımcı olacaktır. 

 Bu nedenle, bu çalışmanın yalın felsefe yönlü önerilerinin de olumlu değişim ve 

iyileştirmelerin oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
İşletme yönetim sistemlerinden olan Toplam Kalite Yönetimi, içerisinde bazı yönetim 

modellerini barındırmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanıma sahip olanı, EFQM 
Mükemmellik Modeli’dir. Bu çalışmada, stratejik yönetim ve EFQM Mükemmellik 
Modeli’nin, kalite ve performansta şirketlere sinerji sağlayabildiği ve ikisi arasında pozitif 
yönde bir ilişki olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Mersin 
Üniversitesi’nde görevli 150 idari personel ile anket çalışması yapılmıştır. 5’li Likert Tutum 
Ölçeği ile hazırlanan ankette, katılımcılara toplam 67 soru yöneltilmiştir. Elde edilen sonuca 
göre; araştırmanın temeli olan EFQM Mükemmellik Modeli’nin stratejik yönetim ve alt 
boyutlarıyla birlikte incelendiğinde, ikisi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin varlığı tespit 
edilmiştir. Bu model, başarıda bir ölçüt ve stratejik yönetimde kaliteyi arttıran ve iyileştiren 
konumundadır. 

Anahtar Kelimeler: Strateji, stratejik yönetim, EFQM Mükemmellik Modeli 

Abstract 
In this study, it was tried to verify that strategic method and EFQM Excellence Model 

can create synergy in quality and performance to companies and they have positive 
correlation. In accordance with the purpose, a survey was conducted by a group of 
administrative staff in Mersin University. The survey was prepared with five-point-likert-type 
scale and 67 questions were asked. According to the results, when EFQM Excellence Model 
the basic of the research was investigated with its sub-dimensions and the strategic 
management, it was confirm that there has been a meaningful and positive correlation. This 
model is a criterion for success and cut out for raising and improving the quality in the 
strategic management. 

Keywords: Strategy,  strategic management,EFQM Excellence Model 

1. Giriş

             Yönetim kavramı tüm örgütler için büyük öneme sahiptir. Bir toplumda var olan 
örgütlerdeki yönetim anlayışı ve bu anlayış bağlamında yapılan faaliyetler o toplumun 
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kalkınmışlık düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Yönetimin kalite düzeyinin, içinde bulunduğu 
toplumu etkilemesi kaçınılmazdır (Güçlü, 2003:63). 

21. yüzyılda dünyada yaşanan ticari rekabetin sonucu olarak, stratejik yönetim ve
stratejik kalite gibi konular işletmeler için önem kazanmıştır. İşletmelere, onları hedeflerine 
ulaştıracak süreçte mevcut konumlarını analiz eden ve atacakları adımları belirleyen çok 
boyutlu, strateji temelli performans sistemleri, bugünün en büyük ihtiyaçlarındandır. 
Günümüze kadar geliştirilmiş pek çok performans değerlendirme sisteminden, bu ihtiyaçları 
cevaplamaya en yakın olan ve işletmeler tarafından en çok kabul edilen model, kalite temelli 
EFQM Mükemmellik Modeli’dir. Model, işletmeyi ileride bulunmak istediği noktaya 
ulaştıracak, stratejik yönetim sürecinin aşamalarını belirlemektedir. EFQM Mükemmellik 
Modeli, yaratıcılık, örgütsel öğrenme, liderlik, yenileşim, strateji, müşteriler, performans, 
süreçler, hizmetler, ürünler ve kuvvetle yönetme gibi ana kavramları ön plana alarak, rekabet 
ve iş birliği konularında stratejik yönetimlere istenen katkıyı sağlamaktadır. 

2. İşletmelerde Stratejik Yönetim

Strateji, fark yaratan üstünlüğü doğru seçmede yardımcı (Efil, 2010: 269) ve varılmak 
istenen hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren yol göstericidir (İslamoğlu, 2017: 234). 
İşletmelerin amaçlarına ulaşmak için yapmaları gerekenleri, tüm çalışanlarla koordineli olarak 
gerçekleştirmeleri ve tüm kaynaklarını optimal seviyede kullanmaları ise “stratejik yönetim” 
olarak adlandırılmaktadır (Çevik, 2001: 132). Günümüz işletme yöneticilerinin, her yirmi 
yılda bir değişen piyasa koşullarına göre yeni adımlar attığı görülmektedir. İşletmeler bu 
değişimlere ayak uydurabilmek için, yeterli esnekliğe sahip olmak durumundadırlar. Devamlı 
olarak en iyiyi bulabilmek için kıyaslama yapmak ve etkinliği sürdürebilmek için de kaynak 
yenilemesine gitmektedirler (Porter, 2006:10-13). 

Stratejik yönetim, işletmelerin kapasitelerini doğru kullanmaları, departmanlar arası 
bütünleştirme, yeniden yapılandırma, teorik gelişim, içsel ve dışsal organizasyon becerilerini 
geliştirme ve çevreye uyum gibi pek çok konuda, işletmelere yetkinlik kazandırmaktadır. 
Piyasalardaki giriş engelleri ve rakipler, işletmeler için olumsuz öğeler gibi görünse de, 
işletmelerin her zaman dinamik kalmasını, değişimlere ve gelişime açık olmasını beraberinde 
getirmektedir. İşletmenin zor koşullarda dahi hayatta kalması, devamlılığı da beraberinde 
getirir. Mevcut kaynaklarını etkin kullanabilmesi, bu noktada önemlidir. Ayırt edilmesi ve 
taklit edilmesi zor yaklaşımlar oluşturmaya yönelik adımlar, işletmeyi farklı bir yönelime 
sokmaktadır. Avantajları doğru kullanmak ve tüketiciye değer vermek, işletmeyi ancak ileriye 
götürür (Teece, Pısano ve Shuen, 1997: 515-528). 

Stratejik yönetimde, atılacak adımlar yönetici tarafından bilinçli ve kontrollü olarak 
atılmalıdır. Uygulamaya geçmeden önce faaliyetler formüle edilmeli ve sonuçları 
öngörülebilir olmalıdır. Karar verilen stratejilerin açık ve net ifade edilmesi son derece 
önemlidir. Yani mevcut yapı, yeni stratejiye uymuyorsa; uyum sağlayana dek ilerlemeye 
devam edilmelidir. Formülasyon ve uygulama süreçleri iç içe geçtiği için, bu elzemdir 
(Mintzberg, 1990:179-188). 

Stratejik yönetim işletmeler için en üst pozisyonda çalışan yöneticiden, en alt 
pozisyondaki çalışana kadar tüm işletme için gereklidir. Mütemadiyen yenilenen çevre 
koşulları ve teknolojideki değişimler ışığında işletmenin ticarette konumunu güçlendirmesi 
için gereklidir (Aksu, 2002:9). Bir işletmenin mevcut durumunu korurken bir yandan da 
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geleceğine dair sağlam ve etkin adımlar atabilmesi, stratejik yönetim ile gerçekleşmektedir 
(Ülgen ve Mirze, 2013: 26). 

3. EFQM Mükemmellik Modeli

Alfora- Saiz vd. (2011), günümüzde işletmelerin, devamlılığı sağlama adına göz ardı 
etmemeleri gereken en önemli kavram, rekabet edebilirliktir. Bunun için de Toplam Kalite 
Yönetimi (TKY), en önemli enstürümanlardandır. TKY, aynı zamanda işletmelerin pazarda 
lider konumuna gelebilmesi için de gereklidir. Amacı, devamlılık ve müşteri tatmini olan 
TKY, bir işletme yönetim sistemidir. Bugüne kadar geliştirilen TKY Modelleri: EFQM 
Mükemmellik Modeli, Deming Yönetim Modeli, Malcolm Baldrige Modeli ve Latin Amerika 
Modeli’dir. En yaygın kullanılan TKY modeli ise, EFQM Mükemmellik Modeli’dir 
(Rodriguez ve Alvarez, 2014:717-718). 

Efil (2010), EFQM’in açılımına bakıldığında; Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıf, Avrupa’nın önde gelen 14 büyük şirketi tarafından 
toplam kalite yönetimi ilkelerinin sektöre tanıtılması amacıyla kurulmuştur. Vakıf tarafından 
1991 yılında, kalite yönetim kriterleri belirli bir sistematik içerisinde oluşturulmuş ve 
böylelikle EFQM Mükemmellik Modeli ortaya çıkmıştır (Alhadad ve Çavdar, 2019:198). 

EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü’nü temel alan bir yapıya 
sahiptir. Genel itibariyle Toplam Kalite Felsefesi’nin uygulama bazında öne çıkan bir yönetim 
aracıdır. Model, işletmenin mevcut kaynaklarının optimal düzeyde kullanımını, yüksek 
performansı ve daima iyileştirmeyi (KAIZEN) hedef alacak süreçleri kapsamakta ve tüm 
bunlar arasındaki ilişkiyi koordine etmektedir (Basım ve Şeşen, 2007:201). 

Modelin temel kavramlarına değinmek gerekirse; müşteriler için değer katması, 
sürdürülebilir bir gelecek yaratma, kurumsal nitelikleri geliştirme, yaratıcılık ve yenileşimden 
yararlanma, vizyoner olma, esin veren ve bütünsel liderlik, çeviklikle yönetme, çalışanların 
yetenekleri ile başarma ve mükemmel sonuçları sürdürme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Buradan hareketle modelin ana felsefesi, iş görenlerin kabiliyetlerinin, farklı süreçler 
yardımıyla iş neticelerine dönüştürüldüğü düşüncesidir. Kapsamında zorunluluk barındırmayan 
model, 9 temel kriterden oluşturulmuş ve söz konusu kriterlerin beşi “girdi”, kalanları ise 
“sonuç” kriterleridir. Bir kurumun gerçekleştirdiği eylemleri gösteren girdi kriterleri iken; 
sonuç kriterleri ise kurumun yaptıklarını göstermektedir. “Sonuçlar” “Girdiler” sayesinde 
oluşmakta ve “Girdiler” “Sonuçlar” ile elde edilen geribildirim ile düzenlenmektedir (KalDer, 
2013: 13-34). Etkinleştiriciler diye de nitelendirilebilecek girdiler, işletmelerin kilit 
faaliyetlerini ne şekilde yürüttüğünü ifade etmektedir.  Buradan hareketle sonuçlar için, 
işletmenin başardıkları da denilebilir (Rusjan, 2005:366). Modelin dinamik yapısı, şekilsel 
halinde alt ve üst bölümlerdeki oklar sayesinde görülmektedir ki bunlar, girdilerin daha iyi 
olmasını, dolayısıyla da ulaşılan sonuçların daha iyi olmasını sağlayan yenilikçilik ve 
öğrenme yaklaşımıdır (Pamuk, 2000: 115). 
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Etkinleştiriciler  Sonuçlar 

 

 Yenilik ve Öğrenme 

Şekil 1: Avrupa EFQM Mükemmellik Modeli 

Kaynak: Rodriguez ve Alvarez, 2014:718 

5. Araştırmanın Metodolojisi

Bu bölümde, araştırmanın konusu ve amacı, araştırmanın yöntemi, anakütle ve 
örneklem, veri toplama araçları, verilerin analizi ve problem cümlesi yer almaktadır. 

Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin, kalite ve 
performansta şirketlere sinerji sağlayabileceği ve ikisi arasında pozitif yönde bir ilişki 
olduğunun ortaya konulmasıdır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Yapılan araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma, nicel 
verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini amaçlayan çalışmaları kapsamaktadır. Değişkenler 
arasında ilişki olduğu kabul edilir ve bu kanıtlanmaya çalışılır. Nicel araştırmalarda 
araştırmacı, genelleme yapmak, tahminlerde bulunmak ve nedensellik ilişkisi ortaya koymak 
ile ilgilenir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015:12). Bu 
amaçla, 5’li Likert Ölçeği ile hazırlanan anketler, belirlenen kurumda görevli çalışanlara 
uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Anket çalışması 2016 yılının Nisan ve Mayıs 
ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi 

          Araştırmanın ana kütlesini, 2016 yılında Mersin Üniversitesi’nde görevli 1396 idari 
personel oluşturmaktadır. Mersin Üniversitesi’nde anket çalışmasının yapıldığı dönemde 
çalışan idari personel sayısı toplam 1396’dır. Araştırmanın örneklemini ise, araştırmaya 
katılmayı kabul eden, izinde ve raporlu olmayan toplam 150 kurum çalışanı oluşturmuştur. 
Toplamda 250 anket yapılması planlanırken, bu sayı 150 ’de kalmıştır. 

İnsanlar 

Ortaklık & 
Kaynaklar 

Politika ve 
Strateji 

Toplum 
Sonuçları 

Müşteri 
Sonuçları 

İnsan  Faktörü 
Sonuçları 

Önemli 
Performans 
Sonuçları 

Liderlik Süreçler 
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Veri Toplama Araçları 

Anket çalışmasının birinci bölümünde, literatür incelemesine uygun olarak araştırmacı 
tarafından hazırlanmış 7 maddelik sosyo-demografik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde, 
27 soru ile idari personelin stratejik yönetim düzeyine ilişkin değerlendirmeleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Sorular, 5’li Likert Ölçeği esas alınarak “Kesinlikle Katılmıyorum (1), 
Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde 
hazırlanmıştır. Söz konusu ölçek, Birinci (2012) tarafından geçerliliği ve güvenilirliği test 
edilip, araştırmasında kullanılmıştır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise, EFQM 
Mükemmellik Modeli’nin beş alt kriterine göre değerlendirilmesini amaçlayan 33 soru 
bulunmaktadır.  
Verilerin Analizi 

Soru formu ile elde edilen cevaplar SPSS 20.0 yazılımı ile elektronik ortama 
aktarılmıştır. Demografik bilgilerin dağılımı frekans analizi ile belirlenmiştir. Stratejik 
yönetim düzeyi ve EFQM Mükemmellik Modeli uygulamaları sorularına verilen cevaplar, 
skorlandırılarak her bir alt bölüm için ortalama skorlar elde edilmiştir. Elde edilen skorların 
normal dağılım gösterip göstermediğinin tespiti için Kolmogrov-Smirnov Testi uygulanmış 
ve skorların normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu yüzden farklılık testleri için 
parametrik testler kullanılmıştır. Cinsiyet, medeni durum, çocuk sahipliği durumu gibi iki 
kategorili değişkenler için Stratejik Yönetim Düzeyi ve EFQM Mükemmellik Modeli 
uygulamalarının değişip değişmediğinin belirlenmesi için bağımsız gruplarda T Testi, yaş, 
kurumda geçirilen süre, mesleki deneyim gibi ikiden fazla gruplu değişkenlerde farklılığa 
bakmak için Tek Yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. Tek Yönlü Varyans analizi 
sonucunda, anlamlı farklılık çıkması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının 
tespiti için TUKEY Testi yapılmıştır. Stratejik yönetim düzeyi ve EFQM Mükemmellik 
Modeli uygulamalarının alt bölümleri ve tamamının güvenirlik düzeyinin belirlenmesi için 
güvenirlik analizi yapılmış ve Chronbach Alfa katsayısı elde edilmiştir. Stratejik yönetim 
düzeyi ve EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarının arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 
için Korelasyon Analizi yapılmış ve Pearson Korelasyon katsayısı elde edilmiştir. Yapılan 
bütün analizler %95 anlamlılık düzeyinde uygulanmıştır.  

Problem Cümlesi 

Problem Cümlesi: Stratejik Yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Alt Problem 1: Stratejik Yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli, kalite ekseninde 
şirketlere sinerji sağlamakta mıdır?  

Stratejik Yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamalarının Güvenirlik 
Düzeyleri 

Stratejik yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarının alt boyutlarının 
güvenirlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla güvenirlik analizi yapılmış ve Chronbach Alfa 
katsayısı elde edilmiş ve Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
Chronbach alfa 

Stratejik Yönetim Düzeyi 0,845 

Stratejik Planlama 0,865 

Stratejilerin Uygulanması 0,902 

Stratejilerin Kontrolü 0,893 

EFQM Mükemmellik Modeli Uygulaması 0,901 

Çalışanlara İlişkin Planlar Yönetimi ve İyileştirmeler 0,756 

Çalışanların Bilgi Birikimleri ve Yetkinliklerinin Belirlenmesi, 
Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi 0,805 

Çalışanların Yön Birliği, Katılımı ve Yetkilendirilmesi 0,885 

Çalışanlar ile Kurum Arası İletişim 0,912 

Çalışanların Takdir Edilmesi, Tanınması ve Gözetilmesi 0,886 

Genel 0,874 

Tablo 1’e bakıldığında elde edilen Chronbach alfa katsayıları, 0,80’den büyük olduğu 
için, ölçekler ve alt boyutlarının yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  

Katılımcıların Demografik Bilgilerinin Dağılımı 

Katılımcıların demografik bilgilerinin dağılımının belirlenmesi amacıyla frekans 
analizi uygulanmış ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Demografik Dağılım 
n % 

Cinsiyet 

Kadın 69 46,0 

Erkek 81 54,0 

Total 150 100,0 

Medeni Durum 

Evli 61 40,7 

Bekar 89 59,3 

Total 150 100,0 

Çocuk Sahip Olma Durumu 

Hayır 77 51,3 

Evet 73 48,7 

Total 150 100,0 

Eğitim Durumu Sağlık Meslek Lisesi / Ön 
Lisans 67 44,7 
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Lisans 66 44,0 

Yüksek Lisans /Doktora 17 11,3 

Total 150 100,0 

Kurumda Geçirilen Süre 

0-5 90 60,0 

6-15 39 26,0 

16+ 21 14,0 

Total 150 100,0 

Mesleki Deneyim 

0-5 60 40,0 

6-15 63 42,0 

16+ 27 18,0 

Total 150 100,0 

Tablo 2’de görüldüğü üzere,  katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; 
kadınların oranı %46; erkeklerin oranı ise %54’tür. Medeni durumlarına göre dağılımları 
incelendiğinde; evlilerin oranı %40,7; bekârların oranı ise %59,3’tür. Çocuk sahip olma 
durumuna göre dağılım incelendiğinde; %48,7’sinin çocuğu varken, %51,3’ünün çocuğu 
bulunmamaktadır. Yine katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımları incelendiğinde; 
%44,7’si sağlık meslek lisesi ya da ön lisans mezunu, %44’ü lisans mezunu ve yüksek 
lisans/doktora mezunlarının oranı %11,3’tür. Kurumda geçirilen süreye göre dağılım 
incelendiğinde; 0-5 yıl arası süre ile çalışanların oranı %60; 6-15 yıl süre ile çalışanların oranı 
%26 olup, 16 yıl ve daha fazla süre ile çalışanların oranı ise  %14’tür. Son olarak 
katılımcıların mesleki deneyimine göre dağılımı incelendiğinde; 0-5 yıl süre ile mesleki 
deneyimi bulunanların oranı %40; 6-15 yıl süre mesleki deneyimi olanların oranı %42 olup, 
16 yıl ve daha uzun süreli mesleki deneyimi olanların oranı ise %18’dir.  

Çalışma sırasında yapılan bağımsız gruplarda t testi ile stratejik yönetim ve EFQM 
Mükemmellik Modeli uygulamalarının cinsiyete, yaşa ve medeni duruma göre algı düzeyleri 
araştırılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, bu düzeyler arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı görülmüştür (p>0,05).  

Çocuk sahipliği durumuna göre stratejik yönetim düzeyi alt boyutları, anlamlı düzeyde 
farklılık gösterirken, EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarından Çalışanlara İlişkin 
Planlar Yönetimi ve İyileştirmeler, Çalışanların Bilgi Birikimleri ve Yetkinliklerinin 
Belirlenmesi, Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi, Çalışanların Yön Birliği, Katılımı ve 
Yetkilendirilmesi ve Çalışanların Takdir Edilmesi, Tanınması ve Gözetilmesi, çocuk sahipliği 
durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir (p<0,05).  

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre stratejik yönetim düzeyi alt boyutlarından 
Stratejilerin Uygulanması alt boyutu algısı, eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık 
gösterirken (p<0,05), diğer alt ölçekler eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık 
göstermemektedir (p>0,05). Anlamlı düzeyde farklılık gösteren Stratejilerin Uygulanması alt 
boyutu için farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için yapılan TUKEY testi 
sonuçlarına göre; yüksek lisans ve doktora mezunlarının ortalaması diğer bölüm mezunlarının 
algı ortalamalarından anlamlı düzeyde daha büyüktür.  
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Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, Stratejik Planlama, Stratejilerin Kontrolü, 
Çalışanlara İlişkin Planlar Yönetimi ve İyileştirmeler, Çalışanların Yön Birliği, Katılımı ve 
Yetkilendirilmesi ve Çalışanlar ile Kurum Arası İletişim alt boyutları, kurumda geçirilen 
süreye göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken (p<0,05), diğer alt boyutlar kurumda 
geçirilen süreye göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05).  

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; Stratejik Planlama alt boyutu, mesleki 
deneyime göre anlamlı düzeyde farklılık gösterirken (p<0,05), diğer alt boyutlar mesleki 
deneyime göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0,05). Anlamlı farklılık 
gösteren Stratejik Planlama alt boyutu için farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti 
için yapılan TUKEY testine göre; 16 yıl ve üzeri süreyle mesleki deneyimi bulunan kişilerin 
ortalaması diğer gruplardan anlamlı derecede daha büyüktür.  

Stratejik Yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamalarının İlişkisinin 
Korelasyon Analizi İle İncelenmesi 

Tablo 3: Korelasyon Analizi Sonuçları 
Stratejik 
Planlama 

Stratejilerin 
Uygulanması 

Stratejilerin 
Kontrolü 

Çalışanlara İlişkin Planlar Yönetimi ve 
İyileştirmeler 

R ,496** ,564** ,695** 

P ,000 ,000 ,000 

Çalışanların Bilgi Birikimleri ve 
Yetkinliklerinin Belirlenmesi, Geliştitilmesi 
ve Sürdürülmesi 

R ,382** ,500** ,630** 

P ,000 ,000 ,000 

Çalışanların Yön Birliği, Katılımı ve 
Yetkilendirilmesi 

R ,411** ,408** ,579** 

P ,000 ,000 ,000 

Çalışanlar ile Kurum Arası İletişim 
R ,376** ,352** ,426** 

P ,000 ,000 ,000 

Çalışanların Takdir Edilmesi, Tanınması ve 
Gözetilmesi 

R ,141 ,226** ,274** 

P ,085 ,005 ,001 

**p<0,001 

Stratejik Yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli uygulamaları arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi için korelasyon analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Korelasyon 
analizi sonuçlarına göre; Çalışanlara İlişkin Planlar Yönetimi ve İyileştirmeler alt boyutunun 
Stratejik Planlama ile %49,6; Stratejilerin Uygulanması alt boyutu ile %56,4; Stratejilerin 
Kontrolü alt boyutu ile %69,5 düzeyinde pozitif yönlü bir ilişkisi bulunmaktadır.  

Çalışanların Bilgi Birikimleri Ve Yetkinliklerinin Belirlenmesi, Geliştirilmesi Ve 
Sürdürülmesi alt boyutunun Stratejik Planlama ile %38,2; Stratejilerin Uygulanması alt 
boyutu ile %50; Stratejilerin Kontrolü alt boyutu ile %63 düzeyinde pozitif yönlü bir ilişkisi 
bulunmaktadır.  
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Çalışanların Yön Birliği, Katılımı ve Yetkilendirilmesi alt boyutunun Stratejik 
Planlama ile %41,1; Stratejilerin Uygulanması alt boyutu ile %40,8; Stratejilerin Kontrolü alt 
boyutu ile %57,9 düzeyinde pozitif yönlü bir ilişkisi bulunmaktadır.  

Çalışanlar ile Kurum Arası İletişim alt boyutunun Stratejik Planlama ile %37,6; 
Stratejilerin Uygulanması alt boyutu ile %35,2; Stratejilerin Kontrolü alt boyutu ile %42,6 
düzeyinde pozitif yönlü bir ilişkisi bulunmaktadır.  

Çalışanların Takdir Edilmesi, Tanınması ve Gözetilmesi alt boyutunun Stratejilerin 
Uygulanması alt boyutu ile %22,6; Stratejilerin Kontrolü alt boyutu ile %27,4 düzeyinde 
pozitif yönlü bir ilişkisi bulunmaktadır.  

6. Sonuç

Günümüzde stratejik yönetim anlayışı, kaliteyi beraberinde getirmektedir. Rekabet ve 
başarı ölçütü olarak görülen EFQM Mükemmellik Modeli ile dört yıldızı bulunan Mersin 
Üniversitesi, araştırma konusunun evrenini belirlemede etkili olmuştur. Bu sebeple uygulanan 
anket çalışması ve akabinde yapılan veri analizi nihayetinde elde edilen sonuçlar, çalışmanın 
amacını karşılamıştır. 

Analizler sonucunda elde edilen bulgular, daha net anlaşılması için tablo halinde 
aşağıda Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 4: Demografik Etkenlerin Stratejik Yönetim Alt Boyutları ve EFQM Mükemmellik 
Modeli Uygulamaları ile İlişkisi 

Stratejik Yönetim Alt Boyutları EFQM Mükemmellik Modeli 
Uygulamaları 

Stratejik 
Planlama 

Stratejilerin 
Uygulanması 

Stratejilerin 
Kontrolü 

1 2 3 4 5 

Cinsiyet Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
Yaş Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
Medeni 
Durum 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Çocuk 
Sahipliği 
Durumu 

      Χ  

Eğitim 
Durumu 

Χ  Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

Kurumda 
Geçirilen 
Süre 

 Χ   Χ   Χ 

Mesleki 
Deneyim 

 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

: Anlamlı bir farklılık vardır.  Χ: Anlamlı bir farklılık yoktur.
1: Çalışanlara İlişkin Planlar Yönetimi ve İyileştirmeler 
2: Çalışanların Bilgi Birikimleri ve Yetkinliklerinin Belirlenmesi, Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi 
3: Çalışanların Yön Birliği, Katılımı ve Yetkilendirilmesi 
4: Çalışanlar ile Kurum Arası İletişim 
5: Çalışanların Takdir Edilmesi, Tanınması ve Gözetilmesi 

Tablo 5’de EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamaları ile Stratejik Yönetim Düzeyi 
Alt Boyutları ilişkisinin yüzdelik olarak değerleri verilmiştir. 
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Tablo 5:  Stratejik Yönetim ve EFQM Mükemmellik Modeli Uygulamaları İlişkisi 

Stratejik Yönetim Düzeyi Alt Boyutları 
EFQM Mükemmellik Modeli 
Uygulamaları Stratejik Planlama Stratejilerin 

Uygulanması 
Stratejilerin 
Kontrolü 

Çalışanlara İlişkin Planlar Yönetimi ve 
İyileştirmeler 

%49,6 %56,4 %69,5 

Çalışanların Bilgi Birikimleri ve 
Yetkinliklerinin Belirlenmesi, 
Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi 

%38,2 %50 %63 

Çalışanların Yön Birliği, Katılımı ve 
Yetkilendirilmesi 

%41,1 %40,8 %57,9 

Çalışanlar ile Kurum Arası İletişim %37,6 %35,2 %42,6 
Çalışanların Takdir Edilmesi, Tanınması 
ve Gözetilmesi 

Χ %22,6 %27,4 

Χ: Anlamlı bir farklılık yoktur. 

Çalışmada, araştırmanın temeli olan EFQM Mükemmellik Modeli ile Stratejik 
Yönetim ve alt boyutlarının arasındaki ilişkinin tespitine yönelik yapılan analizler birlikte 
incelendiğinde, anlamlı ve pozitif bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Bu model, Mersin 
Üniversitesi için başarıda bir ölçüt, stratejik yönetimde kaliteyi arttıran, kaliteyi iyileştiren ve 
şirketlere sinerji sağlayan, kurumsal anlamda uygulanan bir modeldir. Elde edilen başarının 
temelinde, pozitif bir değer olarak görülmektedir. Sonuç olarak söz konusu modelin, son 
yıllarda elde edilen ve adından söz ettiren başarısı, araştırma sahası olarak kullanılan kurum 
için de geçerli sayılmıştır.  
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ŞANLIURFA KEÇELERİNİN MOTİF VE KOMPOZİSYON 
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Özet 

Kültür bir ulusun hayat tarzı yaşam biçimi ve çağdaşlaşmasının temelidir. Kültürün 
evrenselliği bilim deney gözlem ve yaratıcılık ile kazanılabilir. Kültür ve medeniyetin 
dünyaya yayıldığı bölgelerden biri de Şanlıurfa yöresidir. Arkeolojik bulgulara göre 11000 yıl 
önce Neolitik Çağ insanları tarafından kurulmuştur. Aynı zamanda Doğuyu Batıya bağlayan 
ticari ve askeri yolların kesiştiği, kültür ve inançların toplandığı bir bölgedir. Halk kültürünün 
en önemli unsurlarından biri olan Keçecilik sanatı yaşadığı yörenin özelliklerini 
yansıtmaktadır. Şanlıurfa kültürel özellikleri taşıdığı el sanatları konusunda zengin bir yapıya 
sahiptir. Bu ilimizde abacılık, bakırcılık, çulhacılık, kazazlık, saraçlık, halı kilim 
dokumacılığı, taş süslemeciliği, altın gümüş işlemeciliği, kürkçülük vb. el sanatları yapılmış 
ve yapılmaktadır. Orta Asya’dan günümüze atasanatı olarak ulaşan keçecilik Anadolu’nun 
birçok yöresinde geleneksel olarak sürdürülmektedir. Şanlıurfa bölgesinde de yöresel 
ihtiyaçların karşılanmasında özellikle çadır kepenek yaygı yapımında kullanılmış ve 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı geleneksel kültürümüzü yansıtan Şanlıurfa keçelerinin 
motif ve kompozisyon özellikleri açısından incelenmesidir. Çalışmada yöntem olarak tarama 
ve saha çalışması kullanılmıştır. Şanlıurfa il merkezi Siverek ve Birecik ilçelerinde tespit 
edilen keçe örnekleri üzerinde yapılan çalışma sonucunda yöreye has tabak, yıldız, pencere, 
kayık, kepez, biber, kertik, payam motifleri ve bu motiflerin kullanıldığı 15 farklı 
kompozisyon belirlenmiştir. Keçe ürünlerde kullanılan zemin renkleri hayvanın doğal renkleri 
olan beyaz, bej, gri ve siyahtır. Motiflerde ise doğal renklerin yanında kırmızı pembe turuncu 
mor vb. canlı renkler kullanılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Motif, keçe, Şanlıurfa  

Abstract 

Culture is the basis of a nation’s life style and modernisation. The globalisation of culture can 
be provided through science, experience and creativity. Şanlıurfa is the region where culture 
and civilisation have spread through out the world. Archeological findings refer that Şanlıurfa 
has been founded at Neolithic Age 11000 years ago.  This is the place where East meets West 
over merchandile and military crossroads and gathers various cultures and beliefs. Keçecilik 
(traditional felt making) which is one of the most important notions of popular culture reflects 
the features of the region it is done. Şanlıurfa’s handicrafts have a very opulent background. 
In the region many handicrafts such as abacılık, bakırcılık, çulhacılık, kazazlık, saraçlık, halı 
kilim dokumacılığı, taş süslemeciliği, altın gümüş işlemeciliği, kürkçülük have been and still 
are being done. Felt making that reaches today as the art of ancestors from Central Asia, is 
still being traditionally carried out in many places in Anatolia. Felt making is used in making 
tents and kepenek in Şanlıurfa region till today. The aim of this research is to examine the 
motif and composition features of felts from Şanlıurfa region which reflect our traditional 
culture. The survey and field research method has been used in this research. Unique motifs 
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such as tabak, yıldız, pencere, kayık, kepez, biber, kertik, and payam and 15 different 
indigenious compositions where these unique motifs have been used are defined through 
research carried out at Şanlıurfa city center, Siverek and Birecik provinces. The colors of felt 
products are originally White, beige, grey and black as that of the yarn of the animal. Vivid 
colors such as red, pink, orange and purple have been used as the motif colors of the felts.  

Keywords: Motif, keçe, Şanlıurfa,  

1-Giriş 

Bir toplumun kendine özgü olarak yaptığı, yarattığı her nesne “kültürünü”; bir toplumun 
yükselebildiği kültür düzeyi ise “uygarlık” kavramını gösterir. Ulu önder Atatürk, Onuncu Yıl 
Söylevi’nde “Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız” sözüyle 
kültürel değerlerimize verilmesi gereken önemi vurgulamıştır. Kültürel değerlerimizden biri 
olan Türk el sanatlarının en eski tekniklerden tepme Keçecilik, 9. yüzyıldan itibaren Orta 
Asya’dan batıya göç eden Türkler tarafından Anadolu’ya gelmiş, günümüze devam etmiştir. 
Keçe, Orta Asya’ya özgü göçebe yaşamın önemli bir öğesi olduğundan Çinlilerin bu bölgeyi 
“Keçe Diyarı” diyerek belirtmelerinin nedeni Anadolu ve İran yaylalarını içine alarak Batı’da 
Balkanlardan, Moğolistan’ın Doğu sınırlarına kadar binlerce kilometre yayılan alanda keçe 
sanatı yapılması ve halen izlerinin devam etmesidir (Hellier,1992; Akpınarlı, 2008).  

Keçenin ilk defa nerede yapıldığı ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili değişik görüşler ileri 
sürülmüştür Keçe sanatını tarihçesinin çok eskilere dayandığını yapılan arkeolojik kazılardaki 
buluntulardan anlaşılmaktadır. Arkeolojik kazılarda ele geçen bazı keçe parçalarının M.Ö. 8. 
yüzyıla tarihlendiği düşünülürse insanların kullandığı ilk kumaş ve yaygı türünün keçe olduğu 
söylenebilir (Akpınarlı, 2008).  Noin Ula ve Pazırık bölgesinde yapılan kazılarda, kurganlar 
içerisinde M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllara ait pek çok eşya içerisinde keçe ürünler de bulunmuştur 
(Diyarbekirli,1977;  Akpınarlı, Tozun, Başaran, Büyükyazıcı ve Ertürk, 2008:275). 
Konargöçer yaşayan Türk boylarının en önemli gereksinimi olan ve “keregü”, “yurd” olarak 
isimlendirilen yuvarlak planlı, ahşap karkas barınaklarının üzerlerini kalın keçe örtülerle 
kaplamışlardır. 

Keçe, hayvansal liflerden genellikle yünün ısı, nem, basınç altında sabun, yağ, asit vb. 
yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan dokudur (Kaya, 1978) veya 
iplik haline getirilmemiş ve dokunmamış yün veya keçi kılının ıslatılarak dövülmesi 
suretiyle  yapılan kaba  (2-3 cm) kumaş türüdür.  

Türk boyları Anadolu’ya geçerken halı, kilim, keçe vb. el sanatlarını da kendileriyle birlikte 
getirmiştir. Boğazköy yakınındaki Yazılıkaya’da bulunan kabartmalarda, mühür ve diğer 
tasvirlerde, minyatürler ve müzelerde sergilenen eserlerde, görülen insan figürlerinin 
başlarındaki sivri külah, başlık, kavuk, külah, kılansuva, üsküf, börk, kallavi, müccezze vb. 
gibi isimlerle anılan baş giysilerinin keçeden yapıldığı tahmin edilmektedir. (Ergenekon, 
1994; Akpınarlı ve diğerleri, 2012). 

Türklerin günlük yaşamında önemli bir yeri olan keçe sözcüğü ilk kez “kidhiz” adı ile en 
erken ve en yaygın kullanılan bir Türk kültür deyişi olup çeşitli Türk topluluklarında “kidiz”, 
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“kiz”, “kiiz”, “kiyiz” şeklinde ifade edilmiştir. Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lugat-it Türk isimli 
eserinde “keçe” sözcüğünün Oğuzca olduğunu belirtmiştir. Eski Anadolu Türkleri ile yakın 
bağları bulunan eski Mısır Türkleri ve Kıpçak Türk kültür çevresinin bir kesimi de yine 
“keçe” sözcüğünü kullanmışlardır (Kaşgarlı Mahmud; çev. Atalay, 1941; Ögel 1985). 

Türkiye’de keçeciliğin hammaddesi olan yün yeterli özellikte ve miktarda bulunmaktadır. 
Hayvancılıkla yoğun uğraşan yörelerimizde Keçecilik mesleği yapılmış ve yapılmaktadır. 
Yoğun emek ve zaman harcanması, elde edilen gelirin az olması, eskiye nazaran kullanım 
alanının sınırlı olması gibi olumsuzluklara rağmen Afyon, Şanlıurfa, Konya, Balıkesir, İzmir, 
Kars, Erzurum, Tire, Kahramanmaraş vb. illerde keçe kullanılmakta ve yapımı 
sürdürülmektedir. 

Keçecilikle ilgili en önemli şehirlerimizden biri olan Şanlıurfa, doğuyu batıya bağlayan ticari 
ve askeri yolların kesiştiği, kültür ve inançların toplandığı bir havzadır. Dünyanın en eski 
heykeli, Göbekli Tepe’de ortaya çıkarılan dünyanın en eski tapınağı ve keşfedilmeyi bekleyen 
birçok yer bunun en önemli kanıtlarıdır. Dünyanın ilk üniversitesi olan tarihi Harran şehrini, 
Şuayip antik şehrini, Soğmatar antik şehrini barındıran Şanlıurfa, aynı zamanda üç semavi 
dinin İbrahim peygamberde buluştuğu peygamberler şehridir. Sümerler ve Asurlular’ dan 
günümüze kadar uzanan keçe sanatını Şanlıurfalı keçe ustaları, keçeyi gerçekten kendi teri ile 
yoğurur, oluşturur ve gururla gün ışığına çıkarır.  Şanlıurfa'da Keçici Pazarı denilen eski 
çarşıda ve çevresindeki hanlarda sürdürülmektedir. Şanlıurfa türkülerine keçe konu olmuştur. 

 Eyvana serdim keçe 
 Neçe bir ömrüm geçe 
 Acep o gün olur mu 
 Yarim elime geçe  

Aynı zamanda çocuk oyunlarına da "Ya şundadır, ya bundadır, keçe külah şunun bunun 
başındadır" tekerlemesiyle geçmiştir. 

Çalışmanın amacı kültürel unsurlarımızdan biri olan tepme Keçeciliğin yoğun ve kendine 
özgü motiflerle yapıldığı Şanlıurfa teme keçelerinde kültürel özellikleri yansıtan motif 
özelliklerini incelenmesidir. Çalışmada yöntem olarak saha çalışması ve kaynak taraması 
yöntemleri kullanılmıştır.  

2-Şanlıurfa Tepme Keçeciliğinin Özellikleri 

Şanlıurfa Keçeciliğini anlatırken “Keçenin alın teri” diye başlamak gerekir çünkü uzun 
yıllardır yöre ve diğer illerdeki keçe ihtiyacını karşılamak ve keçe ustaları yetiştirmek için 
Şanlıurfalı keçe ustaları Horasanlı Hacı, Hayati Usta ve Hacı Osman, Deveci İsa, Fakçı 
Mustafa, Deveci Abo, İsa Karcı, Salih karcı ve Ömer Usta alın terleri kullanılmıştır.  

Şanlıurfa keçe ustalarının Keçeciliğin Ebu Said Libadid tarafından yapıldığı olayını şöyle 
anlatmaktadırlar;  Ebu Said Libadid keçe yapmak için yün hazırlamış, keçeyi sermiş, sarmış 
ayakla tepme işlemini yapmış keçeyi açtığında keçeleşmenin olmadığını görmüş tepme 
işleminin kısa süreli olduğunu düşünerek tekrar tepmiş yine keçeleşme olmamış, bu işleme 40 
gün devam etmiş olmadığını görünce ağlayarak tepme işlemine devam etmiş. Keçeyi 
açtığında gözyaşlarının olduğu kısımların keçeleştiğini gördüğünde keçeleşme işlemi için su 
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vermek gerektiğini anlayarak keçe yapımını gerçekleştirmiştir (Kürkçüoğlu, Akalın, 
Kürkçüoğlu ve Güler, 2002). 

Görsel 1. Kertik yaprak somun pul ve öbek motifli keçe (Baltacı, 2016) 

Şanlıurfa keçe ustaları tepme Keçe yapımında çeşitli araçlar kullanmışlardır. Yünün 
hazırlanması aşamasında geçmişte yay ve tokmak kullanmışlardır. Yay,  “U” biçimine yakın 
yaş dut ağacı dalından şekillendirilen ve iki ucu arasına “kiriş” adı verilen bir ipliğin 
gerilmesiyle yapılmıştır. Tokmak ise, annep ağacından yapılmıştır. Yünü kabartmak için 
tokmak yaya vurularak işlem yapılır. Günümüzde ise hallaç makinası ile yünler 
kabartılmaktadır. 

Görsel 2.Yay, tokmak ve Hallaç makinası (F. Akpınarlı Arşivi, 2010) 

Keçecin yapımında kullanılan en önemli araçlardan biri sepkidir. Yaklaşık 40-50 cm 
boyunda, genellikle zeytin, nar veya ceviz ağacından yapılan, ele veya yelpazeye benzer basit 
bir araçtır. Atılmış olan yünün hasır üzerine yayılmasında kullanılır (Başar, 1999: 57; 
Akpınarlı, 2008: 16). 
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Görsel 3.Yünün hasır üzerine atıldığı Sepki ve tepme makinası   (F. Akpınarlı Arşivi, 2010) 

Görsel.4.Yünün Doğal renkleri ile yapılan Şanlıurfa keçeleri (F. Akpınarlı Arşivi, 2006) 

Yünün üzerine serildiği kalıp veya hasır, hasır üzerine serilen Kalıpleş denilen araç, cadır bezi 
kumaşından yapılan bir örtüdür. Yün tartmak için terazi, yün üzerine su serpmek için süpürge 
ve Su kabı, sarılan keçenin bağlanması için halat ve tepme işlemini yapmada tepme 
makinasıdır. 

Keçe yapımında kullanılan en önemli gereç yün elyafıdır. Keçe ustalarından alınan bilgilere 
göre 3-4 aylık kuzu yünlerinden yapılan keçelerin istenilen iyi sonucu verdiğini 
söylemektedirler. Kırkım yapılarak elde edilen yünler siyah, kahverengi, beyaz ve kirli renkli 
olarak ayrılır siyah ve kahve renkler çoğunlukla keçenin desenlerinde, beyaz renk ise 
zemininde kullanılır. Keçenin alt katına beyaz renk elyaf serilir, alt kat üzerine arada kalan 
keçenin yüzünde ve tersinde görülmeyen orta kısma ise kirli renkli yünleri koyduklarını 
üzerine tekrar beyaz elyaf döşediklerini belirtmişlerdir. Bazı örneklerde ise zeminde 
kahverengi veya siyah kullanılmaktadır. Şanlıurfa keçelerinin önemli bir özelliği de koyunun 
kendi rengindeki yünlerin kullanılmasıdır. Boyanmış yünler az tercih edilmektedir. 

Keçe yapımında öncelikle desende kullanmak için ince ve az dövülmüş keçeler yapılır, buna 
basta denilir. Yapılacak desene göre bastalardan düz ve zikzak şeritler veya desene göre farklı 
şekiller kesilir. Kenarları zigzaglı şeritlere fitle denilmektedir.  Yere hasır ve hasır üzerine 
kahke bezi denilen bez serilir. Üzerine desene göre bastadan kesilen keçeler (filte) 
yerleştirilir. Basta ve filte ile desenlerin dış hatları yapılır. Basta ile belirtilen dış hatların 
içerisine renkli elyaf konularak doldurulur, elyaf ile doldurma işlemine boya denilmektedir.  
Yapılan keçe deseninin üzerine su serpilir sonra sepki ile yün atılmaya başlanır. 
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Görsel.5. Desen üzerine sepki ile yün atılması 

Üç kat yün atıldıktan sonra yünler aralarda ıslatma işlemi yapılır. Yünlerin üzerine uç kısma 
konulan ağaç direk üzerine kahke bezi örtü ile birlikte yünler sarılarak rulo yapılır halat ile 
sıkıca bağlanır. Keçenin büyüklüğüne göre iki veya beş kişi ile rulo, ayakla bir ileri bir geri 
hareket ettirilerek vurularak tepme işlemi yapılır. Yarım saat süren bu ilk tepme işleminden 
sonra rulo açılır. Keçenin kenarları saçaklı ve dağınık olduğundan Pevatlama yapılır, yani 
saçaklı kısım katlanarak kenar düzeltilir.  

Görsel.6. Keçenin ayakla dövülmesi ve ilk dövmeden sonra açılan keçenin kenar düzeltme, 
pevantlama işlemi  ( F. Akpınarlı arşivi 2006 ) 

Keçe üzerine tekrar su serpilerek ağaç direğe sarılır. Bir saat kadar sürecek ikinci tepme 
işlemi yapılarak  "ham" keçe elde edilir. Bundan sonra pişme işlemi için Keçeci Hamamı'na 
götürülerek göğüsle beş saat kadar dövülür, hamamın sıcaklığı ve su ile yünlerin birbirine 
kenetlenmesi sağlanır. Günümüzde bu işlemler tepme makinasında yapılmaktadır. Tepme 
makinasında 40-45 dakika dövülen keçe açılarak kenar düzeltmesi yapıldıktan sonra tekrar 
sarılmakta 40-45 dakika ikinci işlem için tepme makinasında dövülmektedir. Pişirme 
işleminde sıcak sabunlu su kullanılarak tekrar sarılmakta ve makinada dövülmektedir. Küçük 
parçalarda elde ileri geri sıkıştırılarak pişirme işlemi de yapılmaktadır. Keçeleşmiş olan 
ürünlerin üzerindeki sabunun giderilmesi için yıkama yapılmakta ve rulo halinde süzülmesi 
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sağlanmaktadır. Yüzeyinin düzeltilme ihtiyacı olan ürünler tokaç yardımıyla perdahlanmakta 
ve daha sonra kurutulmaktadır. 

Görsel.7.Keçenin kurutma işlemi (F.Akpınarlı arşivi 2006) 

Şanlıurfa Keçecilik mesleğinde önemli yerlerden biri keçe hamamı olmuştur. Evliya 
Çelebi'nin seyahatnamesinde, bu hamamdan bahsetmiş olması hamamın 18. yüzyılda mevcut 
olduğunu göstermektedir. Hamam beşik tonozla örtülü, soğukluk ve sıcaklık bölümleri olan 
hamamın iki yanı boydan boya taş şekillidir. Günümüzde hamam keçe için 
kullanılmamaktadır. Şanlıurfa merkezde tek keçe ustası olan Ömer usta G.Ü. Türk el sanatları 
araştırma ve uygulama merkezi ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan projede kurulan 
GESEM (Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Merkezi) bünyesinde çalışmakta yeni genç keçe 
ustalarını yetiştirmektedir. Siverek ilçesinde 1keçe ustası ve Birecik ilçelerinde de 1keçe 
ustası işlerini devam ettirmektedir.   

Şanlıurfa da yapılan keçe türleri; çoban keçesi (kepenek) , ev keçesi (yaygı), kış keçesi, sedir 
keçesi, at keçesi ve semer keçesidir. Akpınarlı ve diğerleri (2012) keçe konusunda Şanlıurfa il 
merkezi, ilçe ve köylerinde yapmış oldukları araştırmada keçe ürünlere il merkezi ve 7 
ilçesinde rastlandığını en çok yaygı olarak yapıldığını keçe yaygılar üzerinde 28 farklı motif 
in olduğunu tespit etmişlerdir. 

3.Şanlıurfa keçelerinde motif kompozisyon ve renk özellikleri

Şanlıurfa keçelerini motif, kompozisyon ve renk özelliklerine bakıldığında; Keçelerde yöre 
haklının duygu, düşünce, yaşanan olay, kötülüklerden koruma, doğada gördüklerini işleme vb 
motifler yapmışlardır. Keçe motiflerinde yoğun olarak geometrik bezeme kullanılmıştır. Keçe 
ürünler üzerinde yapılan incelemede farklı özellik taşıyan 33 adet motif tespit edilmiştir. Bu 
motifler aynı isimler bazen aynı isimleri taşımakta ancak görüntü olarak farlı biçimdedir. 
Motifleri kenar suyu ve zeminde kullanılanlar olarak iki grupta inceleyebiliriz: 

Kenar suyu motifleri; en çok yanyana üçgenlerden oluşan yörede nazardan korumak için 
kullanılan Kertik ve kepez motifleridir. 
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Kepez Kertik motifi yılan kavu 

      Çift yedi sekiz    Kılıç 

Düz kalın çizgi olarak yapılan sulara kılıç denilmektedir. Kılıçlar genelde kenar motifleri ile 
zemin arasında kullanılmaktadır. Kertik ve kepez motifleri kılıç üzerine yapılmaktadır.  

Zeminde kullanılan motiflerden en yoğun pencere, somun ve yıldız motifleri kullanılmaktadır. 

Somun motifi  yıldız sandık motifleri 

Pencere ( kantarma )             Sekizli yıldız Dörtlü yıldız 

      Lengere             Kayık        Kayık ve kılıç 
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Payam  Göbek  Çiçek 

Kayık ve orta kısımda yıldız Kayık ve orta kısımda biber 

Kayık ortasında  Kupa    Ortası kupa kenar dal paya 

Tabak            Somun         Yıldız 
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Tavus kuşu    Armut Göbek                     Üç biber 

Pencer                                   Payam ve baklava                           Şahmeran 
Şanlıurfa keçe motifleri keçe yaygı boyunca iki, üç kez tekrarlanarak yerleştirilmektedir. 
Keçelerde kompozisyon özelliklerinde çok çeşitli olduğu görülmektedir.  

Şanlıurfa keçelerinin kompozisyon özellikleri irdelendiğinde; Ortada büyük göbekli altıgen, 
Baklava göbekli köprülü, Eşit altıgen bölmeli, Eşit dikdörtgen bölmeli, Kare göbekli ve 
dikdörtgenli, Baklavalı, Daire ve baklavalı, Daire ve altıgen, Yıldızlı, Sekizgen ve baklavalı, 
İç içe baklavalı, Üçlü altıgen ve üçgen, Altıgen içinde daire, Zikzak çizgili kompozisyon 
olarak 15 farklı yerleşim biçimi saptanmıştır. Keçede kompozisyon çeşitliliğinin yoğun 
olduğunu tespit etmiştir (Baltacı, 2016). 

Görsel.8.pencere (kantarma) kepez, kılıç, yıldız ve payam motifli keçe yaygı 

4.Sonuç

Kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan Keçecilik birçok ilimizde yapılmaktadır. 
Şanlıurfa ilinde hammaddenin yani yün elyafının yoğun olması ve çöl ikliminde yetişen 
hayvanların yünlerinin keçe yapımına elverişli olmasından dolayı çok yoğun yapılmıştır. 
Günümüzde ise sadece üç usta tarafından meslek olarak sürdürülmektedir. Şanlıurfa 
Geleneksel El sanatları merkezinde genç kuşağa keçe kursları verilmektedir. Kültürel 
kimliğimizi yansıtan motifler Şanlıurfa keçelerinde yoğun olarak kullanılmıştır. Bölgede 
yaşayan olaylar, efsaneler, duygu ve düşünceleri yansıtan motifler pencere, kayık, kertik 
şahmeran, yıldız, payam (badem) vb. farklı biçimlerde yapılmıştır. Yoğun emek isteyen keçe 
yapımında en zor olan tepme işinde teknolojiden yararlanarak tepme makinası 

138



kullanılmaktadır. Geleneksel özellik taşıyan motif ve renkler geçmişten günümüze tekrar 
etmektedir. Şanlıurfa keçelerinde renk olarak hayvandan elde edilen elyafın doğal renkleri 
tercih edilmektedir. Anadolu’ya göç eden Türk boylarının yoğun yaşadığı bölgede çadır 
kültürü halen devam etmektedir. Çadırların içinde kullanılan keçe yaygılar bölgede 
kullanıldığından dolayı keçe sanatı yapılmaya devam etmektedir. Keçe ustalarının en önemli 
sorunları çırak bulamadıklarını belirtmektedirler. Ülkemizin birçok bölgesinde keçe 
yapımında Avustralya yünleri kullanılmakta tepme tekniği yerini iğneleme tekniğine 
bırakmaktadır. Geleneksel motiflerde az kullanılmakta Ancak Şanlıurfa da geleneksel yapı 
sürdürülmektedir. Şanlıurfa keçe sanatının devamlılığını sağlamak amacıyla tanıtıcı ve 
öğretici çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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ÇIT KNITTING AMONG WICKER WEAVING: ŞANLIURFA AS AN EXAMPLE 

Prof. Dr. Banu H. Gürcüm, Prof. Dr. H. Feriha Akpınarlı 
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Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü 

Özet 

Türk kültürünün zenginliği Türklerin yaşadığı coğrafyaların şartlarından büyük tarihsel 
olaylardan ortaya çıkan yüzyılların deneyimiyle biçimlenerek kuşaktan kuşağa aktarılan 
değerlerin bütünüdür. Kültürümüz içinde en önemli yeri alan el sanatları bireysel beceri, 
duygu düşünce ile ortaya çıkarak halk kültürünün bir unsuru haline gelmiştir. Geleneksel 
tekstiller içerisinde önemli bir gurubu oluşturan örücülük sanatı, ince kalın iplikler, bitkisel 
saplar ile çeşitli araçlar kullanılarak meydana getirilen ilmekler düğümler aracılığı ile oluşan 
yüzeylerdir. Örücülük sanatı içerisinde bitkisel örücülükte doğadan elde edilen ot, kamış, 
sürgün dal ağaç kabuğu vb. dayanıklı esnek materyallerle kesici ve delici basit aletlerle 
bükülerek veya sarılarak çeşitli formlar oluşturulur. Bitkisel örücülük ürünleri çeşitli sepetler 
yaygılar bahçeleri ve çadırları çevreleyen çitler olarak üretilmiştir. Şanlıurfa konargöçer 
toplulukların yaşadığı bölgelerden biridir. Konargöçer toplulukların en önemli ihtiyaçlarından 
birisi de barınmaları için kurdukları çadırların çevresine saran içerisindeki oda bölmelerini 
meydana getiren bitkilerle yapılan çitlerdir. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa yöresindeki çit 
örücülüğünün özelliklerini araştırmaktır. Yöntem olarak tarama ve saha çalışması 
kullanılmıştır. Şanlıurfa il merkezi ve köylerinden tespit edilen kullanımda olan düz ve 
desenli çitler ve yöredeki çit örücülüğünün son durumu incelenmiş ve yok olmakta olan 
geleneksel el sanatlarımızın korunmasına ve dürdürülmesine yönelik yapılan çalışmalar 
sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bitkisel örücülük, Çit örücülüğü, Şanlıurfa 

Abstract 

The richness of Turkish culture is the totality of the values transferred from generation to 
generation shaped with the experience of centuries arising from the great historical events 
from the conditions of the geographies inhabited by the Turks. Handicrafts, which have the 
most important place in our culture, have emerged with individual skills, emotions and 
thoughts and have become an element of Folk culture. Knitting art which forms an important 
group in traditional textiles, is formed by thin and thick yarns, vegetable stems and loops 
formed by using various tools. At wicker weaving which is a group of knitting handicraft, 
durable flexible materials such as  weeds, reeds, shoot twigs, bark, etc. obtained from nature 
are used by bending or winding with simple cutting and piercing tools. Şanlıurfa is one of the 
regions where the Yoruk nomads live. Konargöçer toplulukların en önemli ihtiyaçları olan 
barınmaları için kurdukları çadırların çevresine saran içerisindeki oda bölmelerini meydana 
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getiren bitkilerle yapılan çitlerdir. One of the most important needs of Nomadic communities 
are the fences (çits) they make for shelter around the tents or thefences (çits) they use for 
seperation inside the tentes or the room. The aim of this study is to investigate the 
characteristics of Çit knitting in Şanlıurfa region.The method of this study is survey and field 
research. The flat and patterned çits in use in Sanliurfa city center and villages and the latest 
situation of fence knitting in the region were examined and the studies carried out for the 
protection and sustainability of our traditional handicrafts which are disappearing are 
presented. 

Keywords: Wicker Weaving, Çit Knitting, Şanlıurfa 

1-Giriş 

El sanatları, ustadan çırağa ve kuşaktan kuşağa aktarılarak sürekliliği sağlanan, üretimin belli 
bir yörede yapılmasıyla geleneksel özellik kazanan, üretildiği yöre ile özdeşleşerek orada 
yaşayan bireylerin yaşayış biçimi ve ekonomik düzeyinin de aynası olan ürünlerdir (Çoruh ve 
Çaparlar, 2012). El sanatları, yetenek, gelenek, kültür ve taşıdıkları yerel unsurlara bağlı 
olarak yapıldıkları bölgeye özgü zanaat ürünleri olduklarından, yerel işçilik ve özgün 
materyaller aracılığıyla belirli bir kültürün veya topluluğun farklı bir ifade biçimi olarak 
değerlendirilmektedir. Altıntaş (2016:162) geleneksel Türk el sanatlarını “bir veya birden 
fazla sanatkârın bilgi ve becerisine dayanan, çevre şartlarına göre değişim gösteren, güzelin 
yanında yararlıyı da sunan, insan yaşamını kolaylaştıran, ihtiyaçlarını karşılayan, evde veya 
atölyelerde bütün gün veya boş zamanlarda ya da belli dönemlerde üretilen, geleneksel, 
bölgesel, fonksiyonel, estetik, artistik, sanatsal, dekoratif, dini, sosyal açıdan sembolik 
karakter taşıyan, el aleti veya mekanik araçların yardımı ile yapılan ürünler olarak” 
tanımlamaktadır.  

El sanatları geleneksel olarak her devirde ve her bölgede yoğun bir biçimde yapılmıştır ve 
yapılacaktır. El sanatları geleneğinden yola çıkarak bir toplumun yaşayış biçimini, ekonomik 
yapısını, alışkanlıklarını ve inançlarını betimlemek mümkündür. Aynı zamanda o toplumun 
kabul, beğeni ve estetik yargıları da geleneksel el sanatlarının form, bezeme, renk ve 
motiflerinden anlaşılmaktadır. Temelinde bireysel bilgi ve beceri yer alan bu sanatlar, ilk 
dönemlerde insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış, sonraki 
dönemlerde ise, süslenme, bulundukları mekânları süsleme, geçimlerini sağlama gibi bireysel 
zevk ve istekleri karşılayacak ürünler olarak üretilmiştir (Çoruh ve Çaparlar, 2012).  

El sanatı somut bir ürüne dönüşmeden önce, geleneklerden süzülen bilgi, anlayış, görgü, 
tasarım, stil, zaman gibi soyut boyutların etkisinde şekillenmektedir (Öter, 2010:177). El 
sanatı içindeki sanatsal emek, el sanatçısının kişiliğine ve becerisine dayanmaktadır. El 
sanatçısı insanların günlük hayatlarında kullanabilecekleri ürünler sunarken, sanatı da ihmal 
etmemektedir (Öter, 2010:176). El sanatı, önceden saptanmış bir çeşit yol izlemekte, fakat 
yine de sanatçıya kendi yeteneklerini gösterme olanağı sunmaktadır. 

Geleneksel tekstil elsanatları içerisinde önemli bir gurubu oluşturan bitkisel örücülük sanatı, 
ince kalın iplikler, bitkisel saplar ile çeşitli araçlar kullanılarak meydana getirilen ilmekler 
düğümler aracılığı ile oluşan yüzeylerdir. Bitkisel örücülük, kendiliğinden yetişen ya da 
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kültürü yapılan bazı bitkilerin sapını, yapraklarını, ince dallarını ya olduğu gibi veya yararak 
ince şeritler haline getirdikten sonra çeşitli şekillerde örme ve değerlendirme işidir (Atay, 
1987). 

Tarihte bitkisel örücülük, hemen hemen her Türk boyunda yapılmış, yörenin özelliklerine ve 
bitki örtüsüne göre malzemeleri değişiklik göstermiştir. En eski sanatlarımızdan biri olan 
dokumacılık bile bitkisel örücülükten daha sonra gelişmiştir. Bunu bize, yapılan kazılarda 
ortaya çıkarılan tarih öncesi devirlere ait sepet parçaları, kemik bizler ve taş yontular 
üzerindeki resimler açıklamaktadır (Gürtanın, 1961). Bitkisel örücülüğün bir dalı olan çit 
örücülüğünde ise, doğadan elde edilen kamış, sürgün dal vb. dayanıklı materyallerle kesici ve 
delici basit aletlerle bükülerek veya sarılarak çeşitli formlar oluşturulur.  

Konargöçer toplulukların en önemli ihtiyaçları olan barınmaları için kurdukları çadırların 
çevresine saran, içerisindeki oda bölmelerini meydana getiren bitkilerle yapılan çitlerdir. 
Şanlıurfa konargöçer toplulukların yaşadığı bölgelerden biridir. Bu nedenle bu araştırmanın 
amacı Şanlıurfa yöresindeki çit örücülüğünün günümüzdeki durumunu ortaya koymak ve bu 
eski el sanatının unutulmaması için bir kayıt oluşturmaktır. Yöntem olarak tarama ve saha 
çalışması kullanılmıştır.  

2- Bitkisel Örücülüğe Dair Bulgular 

Bitkisel örücülük çömlekçilik ya da taş oymacılığından daha eski bir el sanatı olarak kabul 
edilmektedir. Bitkilerin filizleri, sürgünleri, dalları, yaprakları veya kurumuş saplarının birbiri 
arasından geçirerek, sepet ya da yaygı yapmak işi, pek çok antik medeniyette önemli bir iş 
kolu olan en eski tekstil sanatıdır. Medeniyet tarihinde en yaygın el sanatı olmasına rağmen, 
bu zanaatın yaşı belirlenememektedir (Url.1). Bitkisel örücülükte kullanılan teknikler 
dokumacılık ve örücülük tekniklerinden oluştuğundan farklı ülkelerde ve yörelerde 
dokumacılık veya örücülük olarak nitelendirilmektedir (mat weaving, basket weaving gibi). 

Dokumacılık ve örücülüğün ilkel şekilleri günümüze dek evrilerek gelebilmiş en eski yaşayan 
zanaat olarak kabul edilmekte ve yaklaşık 12.000 yıl öncesine tarihlenen Neolitik Çağ’da bu 
uygulamalar görülmektedir. Arkeologlar bugün bilinen temel dokuma prensipleri daha icat 
edilmeden, insanın dokuma ve örme birleşim tekniklerini kullanarak dalları, kamışları, sapları 
ve yaprakları şekillendirdiğini, kendileri için gerekli taşıma, sarma, koruma ve ayırma 
eşyalarını -örneğin yaygı, paravan, çit ve sepet- ürettiklerini ifade etmektedirler.  

Taş Devri’nde insanın bağlama ve iplik ile ilk dokuma [yüzey oluşturma] denemeleri yapması 
(düğümleme, üst üste yerleştirme, aralardan geçirme gibi basit teknikler)  ile Neolitik Çağda 
dokuma alanında çok gelişme kaydedilmiştir (Broudy, 1979:17). Dokumanın teknik olarak 
ortaya çıkış dönemlerini araştıran arkeologlar ve etnologlar, bu durumu sepet örücülüğünün 
(basket weaving) ilk örneklerinin bulunduğu Mezolitik Çağ’a kadar dayandırmaktadırlar. 
Yerleşimin ilk kez görüldüğü Neolitik Çağ aynı zamanda dokuma yaygıların ve sepetlerin ilk 
görüldüğü zaman olmuştur. İlk yapılan yaygı veya sepet örneklerinde sap ve taban hariç 
eğrilmemiş iplikler, sap ve taban kısımlarında da el ile bükülmüş ve kuvvetlendirilmiş iplik 
benzeri (deri, kökler, kamışlar veya otlar vs.) malzemeler kullanılmıştır (Broudy, 1979:18). 
Bitki kökleri, hasır otu (saz), palmiye yaprakları ve bu işler için elverişli çok sayıda ot ve 
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kamıştan muhtelif kullanım eşyası üretmeye başlamışlardır. Hazırlanacak ürüne göre 
malzemeler seçilmiş ve çeşitli tekniklerle yeni ürünler yapılmıştır (Broudy, 1979:18).  

Eski dönemlerde bitkisel örücülük sadece taşıma amaçlı sepet olarak ya da soğuktan 
korunmak, otururken, yatarken rahatlık sağlamak ya da oturulan alanı süslemek amacıyla 
değil, ölüleri gömerken kullanmak amacıyla da yapılmıştır. Barthold (1947) hasır 
dokumacılığının (mat weaving), eski tarihlerde gelenekler doğrultusunda ölü gömerken ve 
tabut ya da kefen yerine de kullanıldığını ifade etmektedir. Tarihin eski dönemlerinden beri 
birçok etnik grup ölüsünü hasırı ile birlikte defnetmeyi uygun görmüştür. [Güney Afrika 
kabilesi] Zulular, ölülerinin mezarlarına özel eşyalarını ve hasırlarını bırakmışlardır (Özgüç, 
1948). Amerikan yerlileri Cherokeeler bitkisel örücülük hasırları çadırların zeminlerini ve 
yataklarının üzerini örtmek için döşek ya da yastık olarak aynı zamanda çadır duvarlarını 
süslemek için duvar süsü olarak yapmışlardır (Fariello, 2009:42). Kızılderili kabilelerinin en 
büyüğü olarak bilinen Navajolar sığınak ve barınaklarını sert ot, bitki ve hasırlarla 
oluşturmuşlardır. Navajolar dokumacılığı Pueblo halkından öğrenmiş ve geliştirmişlerdir 
(Akpınarlı, 2006). Eski Mısırlıların sepet örgüleri mumyalarını sarmak, ev eşyaları ve taşıma 
aracı olarak kullanmak için yaptıkları bilinmektedir. Mısır’da bulunan 10.000 yıl öncesine ait 
sepetler bu durumu kanıtlamaktadır. Amerikan Yerlilerinin bu sanat ile binlerce yıldan beri 
uğraştıkları, Amerika ve Afrika’nın ilkel kabilelerinde sepetçiliğin hala önemli bir yeri olduğu 
da bilinmektedir. Ayrıca Sümerler ve Asurlular da bu sanatla uğraşmışlardır (Broudy, 
1979:19).  

Azerbaycan’da Celilabad ve Nahçıvan da yapılan arkeolojik kazılara göre dokuma tarihi M.Ö. 
4000-5000 yıllarına dayanmaktadır. Özel bir kullanım amacı olan kabir hasırları, 
Azerbaycan’da çok eski yıllardan beri geleneksel olarak ölü gömme törenlerinde 
kullanılmıştır. Azerbaycan’da günlük hayatta kullanımı bulunan hasır dokumaların, 
Anadolu’daki dokumalarla üretim şekilleri, kullanılan malzeme ve kullanım amaçları gibi pek 
çok yönleriyle benzerlik göstermektedir (Aliyeva, 1999).  

Çatalhöyük insanları atalarına bağlılıklarını ifade etmek amacıyla, evlerinin taban kısımlarına 
gömdükleri ölülerini mezara koymadan önce sepetlere yerleştirerek, kimi zaman hasırlara 
kimi zamanda kumaşlara sarıp lif şeritlerle veya iplerle bağlayarak gömmüşlerdir. Yapılan 
kazılarda bulunan kömürleşmiş kumaş kalıntıları ve sepet parçaları bu geleneği kanıtlar 
niteliktedir…Aynı bölge insanları ölülerini hasırlarla defnetmenin haricinde bitkisel 
dokumaları günlük hayatlarında farklı amaçlarla kullanmışlardır. Tahıl samanlarından veya 
bataklık sazlarından yer hasırları örmüş, kapaklı sepetler ve günlük kullanım eşyaları da 
üretmişlerdir (Barthold, 1947). Dünya genelinde bitkisel örücülüğün tarihin eski 
dönemlerinden beri pek çok kültürde yapıldığını gösteren arkeolojik bulgular mevcuttur. 
Bitkisel örücülük guruplarından birisi olan çit örücülüğünün günümüz toplumlarında yapılma 
durumunu ise etnografik veriler ortaya koymaktadır. Örneğin Güney Afrika’da Zulu 
kabilesinin İcansi yaygıları çit örücülüğüne benzer bir teknikle oluşturulmaktadır (Görsel.1ve 
2). 
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Görsel.1-(solda) Güney Afrika’da Zulu kabilesinin icansi yaygı dokuyan kabile kadınları 
(Url.2) 

  Görsel.2-(sağda) Icansi iplik sarım detayı (Url.3) 

3- Türklerde Çit Örücülüğü 

Çit örücülüğünün tarihi incelendiğinde; Türk boylarının konar-göçer yaşantılarından 
günümüze kadar gelen, kamış ve hasırların birleştirilmesinden oluşan, çadırlarda, çadırların 
bölünerek oluşturulan oda duvarlarında ve süslenmesinde kullanılan bitkisel örücülük tekniği 
ile oluşturulan bir el sanatı olduğu görülmektedir. Türkmenlerin konargöçer yaşamlarında 
çadırların önemli bir parçasını çitler oluşturmaktadır (Akpınarlı ve Ortaç, 2003: 1-2). 

Türk insanı için; Orta Asya’dan beri sadece doğal etkenlerden ve düşmanlardan koruyan ve 
sadece birer sığınak olmayan çadırlar, içlerinde yaşayan insanların inanç, gelenek, görenek, 
hayat tarzı, süsleme ve benzeri sanatlarını, ekonomilerini kısaca kültürlerini çeşitli yönleriyle 
aksettiren ve devam ettiren bir yapıya sahiptirler (Onuk ve Akpınarlı, 1998).  

Türk boylarında ve Türk Devletlerinde çi (chi), çiy (chiy), şi (shi), şiy (shiy), vb. farklı 
isimlerde yapılmakta olan çit örücülüğü ülkemizde yörükler tarafından yapılana benzer bir 
teknikle dikey çit tezgâhında yapılmaktadır (Görsel.3-5). Çit örücülüğü hakkında Dzelbuldin 
ve Jeteyeva (2014:108) şunları yazar: 

Kazakistan’da yüzyıllardan beri çiya (chiya) saplarının bitkisel örücülükte yaygı 
veya paravan olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu amaçla eğrilmemiş yünden 
elde edilen iplik ile her sap sarılarak desenlendirilmekte ve daha sonra dokuma 
tekniği ile bir araya getirerek çeşitli desenler oluşturulmaktadır. Çiy olarak 
adlandırılan bu hasır ile yurtların duvarları (kerege) kaplanmaktadır. Keçe 
örtüler, çit ve hasırlar birlikte çadırın içini dekore etmekte kullanılmaktadır. 

Şi dokuma Orta Asya halklarında genel olarak yapılan bir el sanatıdır. Zarar görmesini 
istemediği tekstil eşyasının altına sermek için, yurt duvarlarını ve kapısını desteklemek için 
kullanılırlar. Şi dokuma yaparken geleneksel örme, sarma teknikleri kullanılır. Yurtların 
süslenmesinden kadın sorumludur iç dekorasyonu ya da dış örtüleri geleneksel zoomorfik, 
bitkisel veya geometrik desenlerle süslenir. 
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  Görsel.3-(solda) Şiy tezgahında şiy dokuyan Kazak kadınlar (Url.6) 
Görsel.4-(sağ üstte) Yünün çite sarılması (Url.4) 

Görsel.5-(sağ altta) Desenlendirilen çitin yüzeye bağlanması (Url.7) 

Şiy dokumacılık Bozkır halklarının ilk sanatıdır ve 15. yüzyılda sanat mertebesine çıkan 
ürünler sunulmuştur (Url.4). Erkeklerin topladığı sapların kadınlar tarafından ayıklanması ve 
daha sonra renkli ipliklerle motife uygun şekilde sarılmasıyla yurtları sıcak ve süslü yapan 
pek çok şiy ve şim şiy (Shym shi) dokunmaktadır. Şiy olarak adlandırılan desensiz 
olanlarken, Şim Şiy üzerinde halı desenleri olan ürünlerdir (Url.4). Eski dönemlerde eğitim 
almamış Kazak kadınların çok karmaşık desenler yapabildikleri bilinmektedir (Url.5). Şi 
bitkileri İran'ın güneyinde, Çin, Moğolistan, Tibet, Rusya, Avrupa'nın güneydoğusunda, Orta 
Asya, Batı ve Doğu Sibirya'da bulunur. Aynı zamanda, Kazakistan'ın bozkır, yarı çöl, dağ 
yamaçları, bir kural olarak, suya yakın yerlerde büyür (Url.4). 

Kamış dokuma eski çağlardan beri Kazak el sanatının bir türü olarak kabul edilmekte ve Orta 
Asya halkları (Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Karakalpaklar, Özbekler) tarafından da 
kullanılmaktadır (Zaimoğlu, 2012:129).  

Kazak ustalar tarafından yapılan desenli çiyler, Kırgız ustaların yaptıklarına oldukça 
benzemektedir. Bunun sebebi Kazakların stepleri enine geçen yörükler, Kırgızların da stepleri 
vadiden yaylaya dikine çıkarak geçen yörükler oldukları dışında aynı kökten olduklarını 
söyleyen bir deyiş vardır. Gelenekleri ve dilleri (Kıpçak Türkçesi) öylesine yakındır ki 
bölgedeki Ruslar Kazaklara Kırgız, Kırgızlara da Kara-kırgız demişlerdir. (Kadyrov, 
2003:23). 
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  Görsel.6-(sol üstte) Kırgız çadırlarında çiy (Url.8) 
Görsel.7-(sol altta) Kırgız çadırlarında (yurtlarında) keregenin ardındaki çiy (Url.8) 

Görsel.8-(sağda) Kırgız çadırlarında hem dekorasyon hem de yalıtım amacıyla kullanılan 
çiyler vardır (Url.9) 

Kırgız Türkleri’nde Çiy, “boz üy”ün (çadırın) etrafına dolanan hasır anlamına gelmektedir 
(Gül, 2015:118). Çadır iskeleti olan kerege yuvarlak çadırı desteklemekte, boz üyün 
yapımından önce kapı girişi bölgenin coğrafi özelliklerine ve rüzgârın yönüne göre 
belirlenmekteydi. Yurt, katlanır kafes duvarlarının birkaç bölümünden oluşan ahşap iskeletten 
oluşmaktaydı ve yurda dairesel bir şekil vermekteydi. Boz üyün girişi iki parça olan Kaalga 
tarafından sağlanmakta ve kapıdan başlayarak tüm çadırı çepeçevre hasırlar çevrelemektedir. 
Gül (2015:119) bu hasırları “çadır duvarlarının çevresinde çiy adı verilen hasırlar 
bulunmaktadır” diye açıklamaktadır. Hasırların üzerini süslemek için ise “Boz üyün tüm 
iskeletini ise çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda keçeler kaplamaktadır” diye açıklamaktadır 
(Gül, 2015:119) (Görsel.6-8).  

Chiy, Orta Asya’da herkes tarafından bilinen bozkır bitkisi chiyanın saplarından dokunan 
hasırlara verilen addır.  Kırgızlar bunları kerege adı verilen yurt duvarlarını örtmek amacıyla 
kullanırlar. Çiy renkli ipliklerle sarılmış ve desenlenmiş ise  “Chirmok chiy” olarak 
adlandırılmaktadır Uzun desenli hasıra “Chymyrgan” ya da “kanat chiy” denir ve genellikle 8 
metre uzunluğunda 150-160 santimetre yüksekliğindedir. Yurdu çevrelemek için yurdun 
genişliğine bağlı olarak pek çok çiy kullanılır. Çiy hasırları dokumak için özel bir tezgâh 
kullanılır. Tezgâh ucunda çatallar olan iki düşey direk ve o çatallara takılmış yatay bir 
direkten oluşur. Sumak ipliği uçlarına ağırlıklar bağlanmış şekilde yatay direkten sarkıtılır. 
Ak chiy adı verilen düz hasır yapılacağı zaman kamışlar ters yüz olmak üzere yerleştirilir ve 
her iki tarafta bulunan ağırlıklar karşı tarafa sıkı bir şekilde aktarılarak kamışın tutturulmasını 
sağlar (Kadyrov, 2003:22) (Görsel.3-5). Kullanım amacına göre bazı kamışlar daha sağlam 
olması için iple sarılmış olabilir.  Eğer desenli bir hasır elde edilmek isteniyorsa her kamışı 
renkli iplerle desene uygun olarak sarmak gerekmektedir (Kadyrov, 2003:22). Çiy hasırı 
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yurdun zemine yayılan keçenin nemli bozkır toprağından yalıtılmasında da kullanılmaktadır. 
Desenli hasırlar “ashkhana chiy” odada katlanan bir perde görevi de görerek evin hanımının 
saklamak istediği şeyleri örter ve aynı zamanda yurdun kapısında asılı olan keçenin de 
desteklenmesini sağlar (Kadyrov, 2003:23). 

  Görsel.9-(sol üstte) Kırgız çadırların dış görünüşü (Kadyrov, 2003:22) 
Görsel.10-(sol altta) Çiy yaygı korumak amaçlı tekstilin altına serilir (Kadyrov, 2003:22) 

Görsel.11-(sağda) Kamış dokuma hasırlarla kaplanmış yurdun önünde Türkmen kızı (Url.10) 

Kırgız çiy motifleri genellikle baklava, kare, altıgen, üçgen, zigzag ve artı olan geometrik 
motiflidir. Sembolik motifler bezemedeki motifler –it kuyruk (it Kuiruk), koç boynuzu 
(kochkor muiuz), kuzgun pençesi (karga tyrmak), turna uçuşu (karkyra), kuş (djagalmat) 
vb.dir. Bazı motifler gündelik kullanılan alet ve edavattan esinlenmektedir: yuvarlak tabak 
(tabak oyu), kazan kulbu (kazan kulak), kerege gözü (kerege kez), ala boncuk (ala monchok), 
omurga (omurtka) gibi (Kadyrov, 2003:22). 

4.ŞanlıUrfa’da Çit Örücülüğü

Orta Asya’da çiya bitkisinin sapları kullanıldığı için çiy ya da şiy dokumacılığı olarak ifade 
edilen kamış dokumacılığı, Anadolu’da bazı yörelerde çit örücülüğü olarak 
adlandırılmaktadır. Yapılan alan araştırmasında yörük kültürünün hala yaşatıldığı 
Şanlıurfa’da geleneksel çit örücülüğünün günümüzde ustasının kalmadığı ve son örneklerinin 
kullanıldığı belirlenmiştir. 

Daha sonraki dönemlerde yaylacı Türkler hasır dokumaları yer yaygısı olarak keçe ve 
halıların altına sermek amacıyla kullanmışlardır. Ayrıca hasırların çadır ve ağıl örtüsü olarak 
kullanıldığı da bilinmektedir. Kazan ve tabak altlıkları daha kaliteli kamışlar ile yapılmıştır. 
Sepetler farklı cins kamışlardan dokunmuştur (Ögel, 1991). 
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Anadolu’da el sanatları sadece ihtiyaca yönelik yapılmamış, yapılan her ürüne zevk, estetik ve 
duygu da yansıtılarak süslenmiştir. Yörelere göre farklılıklar gösteren ürünler yapıldıkları 
bölgenin ihtiyacına, o yörede bulunan hammaddeye göre farklıklar göstermektedir. Kimi 
yörede sepetçilik gelişirken kimi yörede de hasır dokumalar gelişmiştir. Hasır dokumaların 
geliştiği yörelerden biride Güneydoğu Anadolu Bölgesidir (Akpınarlı ve Ortaç, 2003).  

Bu bölgede yapılan el sanatları; karasal iklimin etkisi ile oluşturulmuştur. Kışın soğuk yazın 
ise çok sıcak olması sebebiyle hasır dokumaların yer yaygısı olarak üretilmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. Ayrıca bu ürünler bazen bir duvar süsü bazen de yaşanan mekân veya giysi 
olacak şekilde hazırlanmıştır. Özellikle yaşanan mekâna ait ürünler Türklerin çadır kültürünün 
bir devamı olarak gelişmiş ve günümüzdeki çeşitli ürünlere de ilham kaynağı olmuştur. 
Yaşanan mekânın oluşturulmasında kullanılan ve geleneksel özelliğini koruyan örücülük 
sanatı, bitkisel örücülük ile yapılan “Şanlıurfa Çit Örücülüğü”dür (Akpınarlı ve Ortaç, 2003).   

Güneydoğu Anadolu Bölgesi il, ilçe ve köylerde çit örücülüğü ile karşılaşmak mümkündür. 
Özellikle Şanlıurfa ilinde Türkmen boyları olan Karakeçililer tarafından çit örücülüğü 
yapılmış günümüzde az olsa da devam etmektedir. Yöre halkı tarafından günlük kullanım için 
düz olarak yapılan çitler Karakeçililer tarafından desenli olarak yapılmaktadır. Siverek ve 
Suruç ilçelerinde yaşayan Karakeçili ailelerinde geçmişte yapılmış eski desenli örneklerine 
rastlanmaktadır. Ayrıca Siverek bölgesinde günümüzde de küçük boyutlarda yapılan çitler 
duvar panosu olarak kullanılmaktadır. Genel kullanım olarak çitler dinlenme mekânlarının 
duvarını örtmek için, çadırların duvarları olarak kullanılmaktadırlar (Görsel12-13). 
Şanlıurfa’da iklimin sıcaklığı nedeniyle yaz aylarında evlerin damlarında veya bahçelerde 
“taht” ismi verilen yüksek ayaklı tahta veya demirden yapılmış yataklarda yatılmaktadır. 
Tahtların çevresi çit ile kapatılarak çevreden yatan kişilerin görülmemesini sağlanmaktadır 
(Akpınarlı ve Ortaç, 2003) (Görsel14). 

Görsel.12-(solda) Çit dinlenme mekânlarının duvarını örtmek amacıyla kullanılmıştır. (Sabri 
Kürkçüoğlu arşivi) 

Görsel.13-(sağda) Çit çadır duvarı olarak kullanılmıştır  (Sabri Kürkçüoğlu arşivi) 
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Görsel.14-Taht çevresinde çitler (Gürcüm ve Özcan,2016 ) 

Çit yapımı tıpkı demir işleme, ağaç, deri veya gümüş işleme sanatı gibi sınırlı sayıda insanın 
ve ev hanımlarının uğraştığı bir beceri olarak geçmişten günümüze devam etmiştir 
(Cumalieva, 2004). Çok eski çitler, çoğunlukla kamışların birbirine tutturulması ile yapılan 
düz ve basit modeller olduğu halde sonraki dönemlere ait örnekler, yapılış tarzları ve 
modelleri bakımından daha karmaşık ve farklı olarak hazırlanmıştır. Renkli yünlerle sarılan 
kamışlar kompozisyon oluşturacak şekilde bir araya getirilmiştir (Cumalieva, 2004). 

Şanlıurfa il merkezi ve köylerinden tespit edilen düz ve desenli çit örücülüğünün 
değerlendirilmesi sonucunda düz çitlerin yaz aylarında çadır dışında ve yatılan bölgenin 
çevresinde kullanıldığı, çadır içinde özellikle gelinlerin yaşadığı kısımların çevreleyen renkli 
desenli çitlerin kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çitlerin çok renkli ve motiflerin daha yoğun 
olduğu tespit edilmiştir.  

Görsel.15-(solda) Çadır dış duvarı olarak kullanılan çit örneği. (Sabri Kürkçüoğlu arşivi) 
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Görsel.16-(sağda) Çadır iç duvarı olarak kullanılan çit örneği.  (Sabri Kürkçüoğlu arşivi) 

5. Şanlıurfa Çit Örme Teknikleri

Çitin oluşturulmasında üç unsur kullanılmaktadır. Bunların birincisi boyuna çözgü ya da 
enine atkı olarak kullanılan kamışlar, ikincisi kamışların üzerine desen oluşturmak için sarılan 
renkli iplikler (düz çitlerde yapılmaz) ve üçüncüsü ise çitin örülmesinde kullanılan siyah yün 
ipliğidir. Çitin örüldüğü siyah renk iplikler desenlerin üzerine yapılmış ve deseni 
kapatıyormuş gibi olsa da ilk bakışta renkli olan desen ipliklerinin sarılması ile meydana 
gelen desen dikkati çekmektedir. Yakından bakıldığında örgüde kullanılan ipliklerde belirgin 
olarak görülmektedir (Akpınarlı ve Ortaç, 2003). 

Çit örme işlemleri sırasıyla kamışları hazırlanmak, desen belirlenmek, kamış üzerine desen 
ipliklerini sarmak ve kamışların birleştirmek olarak sayılabilir.  

1-Kamışların hazırlamak; Çit örücülüğü için kullanılan bitkiler söğüt türleri (Salix, 
Viminalis L., Salix Purpurca L.), saz türleri (Typhaceae familyasının Typha cinsinden bir su 
bitkisi olan saz ve hasırsazıgiller (Juncaceae) familyasında yer alan çoğunlukla silindir hasır 
sazı, kofa gibi adlarla anılanlar) ve Kargı Kamışı (Graminaceae )dır. Sonbaharda kamışların 
büyüyüp olgunlaşması ile hasat başlayarak kamışlar dokuyucular tarafından toplanır, 
kurutularak örmeye hazır hale getirilir. Kamışın kolay sökülebilmesi için kök suyunun 
çekilmeden toplanması gerekmektedir.  Bu nedenle kamış toplama sabah erken saatlerde 
yapılmaktadır. Yağmur sonrası yapılan toplama işlemi de kamış hasadı için uygun zamandır. 
Toplama işlemi ardından kamış kabukları soyularak kurumaya bırakılır (Zaimoğlu, 2012). 
Boyları 50cm ile 250 cm arasında olan kuruyan kamışların boyları örülecek çitin ölçülerine 
göre aynı boyda kesilerek hazırlanır.  

2-Desen belirlemek; dokuyuculardan almış olduğumuz bilgilere göre; eski çit örnekleri veya 
kilim örneklerindeki desenlerden faydalanılarak örülecek Çit deseni ve renkleri belirlenir. 
Dokuma yapılacak yün iplikler desen özelliğine göre renkli olarak boyanıp, kurutulup hazır 
hale getirilmektedir.  

3-Kamış üzerine desen ipliklerini sarmak; Kamışların üzerine sarılmak için yün iplikler 
model özelliğine göre hem doğal renginde hem de renklendirilerek kullanılmaktadır. Renkli 
olanlar sarma işleminden önce boyanıp, kurutulup hazır hale getirilmektedir. Desenli çitlerde 
yeşil, sarı, turuncu, kahverengi, kırmızı gibi renkler yoğun kullanılmıştır. Çitlerin 
birleştirilmesinde kullanılan yün ipliği ise siyah renge boyanmaktadır. Boyanan bu siyah renk 
ayrıca desen içerisinde de kompozisyon özelliğine göre yer almaktadır.  

Çit örücülüğünde sarma ve sumak teknikleri kullanılmaktadır. Önceden yapılmış desenli çit 
örneği veya kilim örneği üzerindeki motif incelenir. Desen kamışların üzerine çizilebilir ya da 
göz ile motif takip edilerek işaretlemeden sarılabilir. Motiflerde kullanılacak renkli iplik 
kamış üzeri sıkıca motif boyuna göre sarılır. Motif özelliği ve motif renklerine göre her kamış 
renkli yün ipliklerle sıkıca sarılır. Sarılan kamışlar yan yana dizilir.  
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4-Kamışları Birleştirmek; Desensiz yapılacak çit için hazırlanan ince kamışlar yan yana 
dizilir. Desenli çit yapılacaksa Sarılarak dizilen kamışlar sırasına göre dizilir. Çoğunlukla 
siyah yün iplik ile “Sumak” tekniği tarzında (4 üst ileri- 2 alt geri) yani 4 kamışın üzerinden 
sarılan iplik iki kamışın altından geri dönülerek çit boyunca yapılarak kamışlar birbirine 
tutturulmuş olur. Düz çizgi ya da verev çizgiler ile soldan sağa sonra da sağdan sola doğru 
dokunur. Yün ipliği ile yapılan birleştirmede, belirli aralıklarla (arası 15-25 cm) yatay ve aynı 
aralıklarla verev çizgilerle tutturularak bütün yüzey baklava ve üçgenlere bölünerek 
örülmektedir (Görsel 17 ve 18). 

Görsel.17-(solda) Düz çit örneği;    
Görsel.18-(sağda) Desenli çit Örneği 

Görsel.19-Şanlıurfa çit örücülüğü desenleri 

6.Şanlıurfa Çit Örücülüğünde Desen-Motif ve Kompozisyon Özellikleri
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Şanlıurfa yöresinde yapılan çitler düz ve desenli olarak ikiye ayrılmaktadır. Düz çitler, 
kamışların üzeri sarılmadan yan yana birleştirilerek oluşturulmaktadır. Desenli olarak örülen 
çitler, Türkmen kilimlerine benzemektedir. Çoğunlukla geometrik bezemelerden oluşan 
çitlerde baklava, üçgen gibi geometrik formlar ve düz, verev çizgiler kullanılmaktadır 
(Akpınarlı ve Ortaç, 2003:4). Çitler, desen ve motif özellikleri açısından yörede dokunan 
kilimlerle benzerlikler göstermektedir. Türkmen boylarından olan Karakeçili aşiretinin 
duygusunu, düşüncesini, yaşadığı olaylarını anlattığı ve özel işaretlerini taşıyan desen ve 
motiflerde geometrik bezeme yaygın olarak görülmektedir.  (Onuk ve Akpınarlı, 1998 :245). 
Motifler cin, carnok, muska, şahmeran, zikzak, koçboynuzu gibi isimler almaktadır. 
(Görsel.19).  

Görsel.20-(solda) Desenli çit üzerinden desen detayı (Akpınarlı arşivi)   
Görsel.21-(sağda) Desenli çit üzerinden desen detayı (Akpınarlı arşivi) 

Çit üzerinde kullanılan motiflerin kompozisyon türlerine bakıldığında, simetrik düzende 
ortada ana motif etrafında küçük motifler veya yatay düzende kompozisyonun bütün yüzeye 
yayılarak örüldüğü görülmektedir. İpliklerin sarılmasında, renk geçişlerinde iplik uçları 
sarılan bölümün içinde kalacak şekilde üst üste sarılarak ve sıkıştırılarak sabitlenir. Sarma 
işlemi tamamlanan kamışların birleştirilmesinden sonra meydana gelen baklavalardan oluşan 
desenlere  “Aynalı”, “Güllü”, “Gol” vb. isimler verilmektedir.  
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. 
Görsel.22-(solda) Zemini Çiçek ve Gül Motifi İle Bezeli Çit (Akpınarlı, Ortaç, 2003) 
Görsel.23-(sağda) Zemini Çiçek ve Gül Motifi İle Bezeli Çit (Akpınarlı, Ortaç, 2003) 

7.Çit Örücülüğünün sürdürülmesi çalışmaları

Zanaatkârlar tarafından üretilen ve el becerisine dayalı uğraşlar sonucunda ortaya konulan el 
sanatları, zamanın şartlarına göre gelişme göstermiştir. Bu itibarla üretilen değerler bir süre 
sonra bir kültür varlığının konusu haline gelmiştir. Ortaya çıkmış olan kültür varlığı, doğal 
olarak kendisinden türediği toprağın ve toplum yapısının özelliklerini bünyesinde 
barındırmıştır (Öztürk, 1994:367). Bulundukları toplumun özelliklerine ve yaşam şartlarına 
göre de şekillenen geleneksel sanatlar, bitki örtüsü, doğa olayları, maden özellikleri gibi farklı 
şartlara göre şekillenerek ürünlerin oluşmasına imkân sunmuştur.  

Günümüzde gelinen noktada yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik farklılaşma sonucunda 
ihtiyaçlar ve kullanım alışkanlıkları değişmekte, geleneksel el sanatlarımız ise bu değişime 
ayak uyduramayarak yok olmaktadır. İşte bu nedenle geleneksel el sanatları kültürümüzün 
sürdürülebilmesi genelde topluma özelde kişilere bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
araştırma sürdürülebilirlik kavramını kişisel seviyede el sanatları ve tekstil tasarımcıları 
açısından irdelemeyi ve bu konuda bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle 
dünya genelinde el sanatlarının sürdürülmesi kaygısı ile tasarımcıların başlattıkları projelere 
örnekler verilmiştir. 

153



Görsel.24- Çit örücülüğünün Giysi tasarımında geleneksel tekstil tekniği olarak adapte 
edilmiş hali (Özcan ve Akpınarlı,2016) 

Görsel.25- Çit örücülüğünün Fütürizm sanat akımıyla yorumlanması (Özcan, 2017) 

Çit dokumalar, zaman içinde yerini tutabilecek alternatif malzemeler ve dolayısıyla plastik 
halıların piyasaya sürülmesi ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak kullanım kolaylığı, doğal 
malzeme oluşu ve ucuza mal edilebilme özelliklerinden dolayı kullanımı özellikle 
hammaddenin bol bulunduğu yörelerde tercih sebebi olmaktadır. Bununla birlikte yöre 
kültürünün tanıtılması amacıyla örnekler yapılmakta turistik değer kazandırılarak ilgi odağı 
haline getirilmeye çalışılmaktadır. Fakat yine de zamanla çit, yapımını devam ettirecek 
ustaların azlığı ve kullanım alanlarının azalması nedeniyle yok olmaya yüz tutan bir el sanatı 
haline gelmiştir. 

8.Sonuç

Bilindiği gibi geleneksel el sanatları her toplumda kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa 
aktarılmaktadır. Türk kültürünün zenginliği Türklerin yaşadığı coğrafyaların şartlarından, 
büyük tarihsel olaylardan ortaya çıkan ve yüzyılların deneyimiyle biçimlenerek atadan toruna 
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aktarılan değerlerin bütünüdür. Kültürümüz içinde en önemli yeri alan el sanatları bireysel 
beceri, duygu düşünce ile ortaya çıkarak halk kültürünün önemli bir unsuru, kültürel miras 
haline gelmiştir. Kiper (2004:14)’e göre “kültürel mirasımız, geçmiş ve gelecek arasında bağ 
kuran, bir toprak parçasına, bir kültüre, bir ulusa ait olma duygusunu pekiştiren ve orada 
yaşayan insanları bir arada tutarak ortak bağları güçlendiren bir olgudur”. Kültür mirasının 
korunması gereken olumlu değerleri içermesi gerekmektedir. Say (2002: 196) küreselleşen 
dünyada geleneksel sanatın ve kültürel değerlerinin gittikçe yitirildiğini, gelişmiş ülkelerin 
kültürel ve sanatsal değerlerinin ön plana çıkarılarak mozaik niteliği taşıyan dünya 
toplumlarının özlerinden kopartıldığını ve tek sesliliğe neden olacak bir ortam hazırlandığını 
belirtmektedir. Bu nedenle bazı özel ve kültürel değerlerimiz küreselleşmeyle birlikte yok 
olmaktadır. Özellikle değişen yaşam koşulları ile kullanım alanı kalmayan bitkisel örücülük 
çeşitleri yok olan kültürel mirasımız olarak küreselleşmeden olumsuz etkilenmektedir.  

Kültürel mirasımız olan el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve kullanım alanının 
değiştirilerek farklı uygulamalarda kullanılması hedeflenmelidir. Bunun için çeşitli projeler ve 
akademik çalışmalarla bu hedef desteklenmelidir. Bu yaklaşımlara örnek olarak Urfa ilinde 
2012 tarihinden yürütülen Proje örnek verilebilir. Bu proje G.Ü. Türk El Sanatları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılmış ve proje sonunda kurulan 
GESEM (Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Merkezi) bünyesinde çalışmakta yeni ustaların 
yetişmesine imkân sağlamıştır.  

Çit örücülüğü ise giderek azalan bir ölçüde de olsa günümüzde Farklı kültürlerde kullanım 
alanı bulan bir bitkisel örücülük türüdür. Bu konuda yürütülen lisans ve lisansüstü 
araştırmalarla kültürel mirasın sürdürülmesine gayret edilmelidir. Bu araştırmalara örnek 
olarak çit örücülük tekniğinin giysi tasarımı alanında kullanılması amacıyla yapılan çalışma 
ve çit örücülük tekniğinin sanatsal yorumlanması amacıyla yürütülen çalışmalar verilebilir 
(Görsel.24 ve 25). Bu araştırmalarda teknolojinin ilerlemesi ile kullanım alanları azalan çit 
örücülüğünün devamlılığını sağlamak için günümüz teknik ve teknolojisinden yararlanarak 
farklı bakış açıları ve farklı materyaller kullanılarak tekrar işlenmesi araştırma problemi 
olarak ele alınmıştır.  Ayrıca sanatı devam ettiren ustaların sayısının az olması hatta yok 
olmaya yüz tutması bilgi birikimimizin gelecek nesillere aktarılması açısından da problem 
teşkil etmektedir. Bu nedenle farklı bakış açısı ile ele alınarak işlenen her el sanatının 
geleneksel yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması açısından akademik çalışmalar 
önem taşımaktadır.  
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ŞANLIURFA KİLİM DOKUMALARI 

SANLIURFA KILIM WEAVINGS 
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ÖZET 
Yüzyıllarca korunma, süslenme gibi ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen, bazen mesaj nitelikli, 
bazen sadece estetik kaygılarla desenlendirilen kilimler, Anadolu’nun her köşesinde 
karşılaşılabilen kültür ürünleridir. Hammaddesi genellikle yün olan kilim dokumalar yaygı, 
sedir örtüsü, seccade, duvar veya yüklük örtüsü, heybe vb. gibi çeşitli kullanım alanlarına 
sahiptir. 
Kilim, dokuma boyunca olan çözgü ipliklerinin arasından, bir üst bir alttan geçen enine atkı 
ipliklerinden oluşan ve çözgülerin atkılar tarafından tamamen gizlendiği bir dokuma türüdür. 
Motiflerin bulunduğu belirli alanlarda, renkli bir atkı, çözgülerin bir altından, bir üstünden 
geçerek bir başka renkteki motifin sınırına kadar gider ve buradan geri döner. Böylece ayrı 
renklerdeki atkılar çözgüler arasında, kendi desen alanları arasında gidip gelerek birer motif 
oluştururlar. Bu kısımlar dokuyucunun isteğine göre bölüm bölüm dokunabilir. Genişleyen 
motif alanlarında, yanında bulunan diğer renkle birlikte ilerlemek gerekir. Atkı iplikleri 
atılırken serbest bırakılarak ve kirkitle iyice sıkıştırılarak, çözgü ipliklerinin gizlemesi 
sağlanır.  
Kirkitli dokuma teknikleri ile üretilen kilimler, sahip olduğu motif ve renk özellikleriyle 
yöresel çeşitlilikler meydana getirmektedir. Ayrıca çözgü ipliklerinin desen iplikleri ile 
gizlendiği bu dokuma türünde motif sınırlarında yapılan bazı uygulamalar farklı isimlerle 
anılan kilim türlerini meydana getirmiştir. Özellikle kırsal bölgelerde bir evin en önemli 
ihtiyaçlarından biri olan kilimler her beldede üretilirken, günümüzde eski örneklerini tespit 
etme konusunda zorluklarla karşılaşılmaktadır. Teknolojik gelişmeler her ne kadar hayat 
şartlarını kolaylaştırma yönünde olsa da toplumsal değişimleri de beraberinde getirmektedir. 
Endüstriyel ürünler her gün gelenekler doğrultusunda yaşatılmaya çalışılan değerlerin önüne 
geçerek bazılarının yok olmasına neden olmakta, bazılarında ise ticari kaygılarla yozlaşmalar 
meydana getirmektedir. Bu durumda, saha çalışmaları ve günümüzde hala var olan orijinal 
dokuma örneklerinin belgelenmesi büyük önem kazanmaktadır.  
Bu çalışmada başta Şanlıurfa il merkezi olmak üzere, Hilvan, Bozova, Akçakale, Harran, 
Halfeti, Birecik, Viranşehir, Siverek, Ceylanpınar, Suruç ilçe ve köylerinde yapılan saha 
çalışmalarında tespit edilebilen kilim örnekleri teknik ve motif özellikleri açısından ele 
alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kilim, Şanlıurfa, kültürel miras, geleneksel dokuma 

ABSTRACT 
Kilims, which are produced sometimes message-quality and sometimes only designed with 
aesthetic concerns in line with the needs such as protection and ornamentation for centuries, 
are cultural products that can be encountered in every corner of Anatolia. The raw material of 
kilims are generally wool and they use cedar cover, prayer rug, wall or load cover, saddlebags 
and so on. 
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Kilim is a type of weaving consisting of warp yarns, transverse weft yarns with one face and 
one reverse and the warps being completely covered by the weft. In certain motif areas, a 
colored weft crosses over and under the warps to the motif of another color and returns. Thus, 
weft yarns of different colors alternate between their pattern areas to form a motif. The motifs 
can be woven in sections according to the weaver's wishes. Expanding motif areas should 
proceed with the other color next to it. The warp threads are concealed, leaving a little plenty 
of weft threads while discarding them and tightening them with kirkit. 
The kilims produced with kirkitli weaving techniques create regional variations with their 
motif and color characteristics. In addition, in this type of weaving, where warp yarns are 
concealed by pattern yarns, some applications made at the borders of motifs have created 
kilims with different names. Kilims, which are one of the most important needs of a house, 
especially in rural areas, are produced in every town. Although technological developments 
aim to facilitate the living conditions, they bring about social changes. Industrial products 
prevent the values that are tried to be kept alive in line with the traditions every day and cause 
some of them to disappear and some of them cause corruption with commercial concerns. In 
this case, field studies and documentation of the original weaving samples that are still 
present today are of great importance. 
In this study, the technical and motif characteristics of the kilim samples determined in the 
field studies conducted in the province center of Şanlıurfa, Hilvan, Bozova, Akçakale, Harran, 
Halfeti, Birecik, Viransehir, Siverek, Ceylanpinar, Suruç will be given with photographs. 

Keywords: Kilim, Şanlıurfa, cultural heritage, traditional weaving 

GİRİŞ 

Türk-Oğuz ananesine göre idari ve sosyal teşkilat ikili bir yapı oluşturduğundan Oğuzlar, 
Boz-ok ve Üç-ok olmak üzere iki ana kola ayrılmışlar, her koldaki on ikişer boy, idari ve 
sosyal mevkilerini yansıtan orun ve ongunları ile Oğuz töresi içinde yerlerini almışlardır. 
Oğuz geleneğine göre Boz-oklar hakim unsurdur, Üç-oklar ise ona tabi olmuştur. Bilindiği 
gibi Osmanoğulları 24 Oğuz boyu içerisinde ilk sırada yer alan Kayı Boyuna mensuptur. 
Karakeçili1 aşiretleri de bu boya mensup olma şuuru ve kıvancı içerisinde oldukları gibi, 
Anadolu'ya geliş süreciyle başlayan kaderlerini de Kayılarla beraber çizdiklerini kabul ederler 
(Bulduk, 1998:37). Dolayısıyla bazı kaynaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde konar-
göçer olarak yaşayan aşiretlerin 17. Yüzyıl sonlarına doğru yerleşik düzene geçmeye 
başladıklarını; bu aşiretlerden Kayı boyundan gelen Karakeçili2 aşiretinin 14. asırda 

1 II. Abdulhamit zamanında yazılan Karakeçilere ait risalede, aşiret isminin kendilerine bizzat Ertuğrul Gazi 
tarafından verildiği hikaye edilmektedir. Buna göre Karacahisar'ın fethi esnasında aşiret, karakeçilerin 
boynuzlarına ışıldak bağlayıp, "alaycık" (alacık) denen bir tür keçe çadır üzerine örtü örtmek suretiyle harp 
hilesine müracaat edince, Ertuğrul Gazi "haydin alplerim, haydin Karakeçili yörüklerim" diyerek aşiretin bu 
isimle anılmasına vesile olmuştur (Bulduk, 1998:38).  
2 II. Selim dönemine ait 1570 tarihlerindeki defterlere göre Viranşehir ve civarında 1000 vergi neferi bulunmakta 
idi. "Cemaati-i Ekrad-ı Aşiret-i Karakeçili" başlığı ile verilen bilgilerden bunların büyük bir kısmının konar-
göçer olduğu ancak 30 neferin köylerde kayıtlı olduğu görülmektedir. Selasil, Hile, Hancuğaz, Sefere, Selimi, 
Sumatar, Karakeçililerin küçük nispetlerde meskun oldukları köylerdi. 14 mezrada Karakeçililerin tasarrufunda 
idi. Bu mezraları ellerinde tutan Karakeçililer oymaklara ayrılmış ve her oymakta nüfusuna göre birkaç kethuda 
vazife almıştır. Defterlerde kayıtlı oymaklardan Dodanlı 3 kethudaya taksim edilmiş 408 nefere, Rezzanlı 309 ve 
Banki 199 nefere sahip büyük oymaklardır. 16. yüzyılın sonlarına doğru, bu aşiretler Berriyecik Birecik kazasına 
bağlanmıştır. Aynı zamanda Şanlıurfa'ya mücavir olan Halep ve Arappınar (Mürşit pınar) ile Elazığ çevresine 
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Süleyman Şah ile Ertuğrul Gazi idaresinde Fırat nehrini takip ederek, Rakka üzerinden 
Anadolu’ya geldiklerini ve bu göç esnasında 8000 civarında Karakeçili’nin Şanlıurfa’ya 
yerleşmiş olduğunu aktarmaktadır (Onuk ve Akpınarlı, 2003:1; Atik, 2019:323).  

Kamusü'l Alam’a göre Urfa’nın eski adı “ur” ya da “Urelkeldaniyn”dır. Büyük İskender'in 
fethinden sonra Makedonyalılar bu şehri vatanlarındaki “Edessa” yani “Vodina” kasabasına 
benzeterek, “akarsuları güzel” anlamında “Kaliroe” olarak adlandırmışlar, Araplar da 
“Kaliroe”den galat olarak “Ruha” olarak ad vermişlerdir (URL 1). Dolayısıyla kaynaklarda 
tarihi bilgilerde Şanlıurfa için Ruha adının kullanıldığı da görülmektedir (Sümer,1980:597).  

Şahbaz (2017) Ruha Sancağında yer alan boyları Akkoyunlu, Alkaevli, Avşar, Bayat, 
Bayındır, Beydili, Büğdüz, Çavundur, Çepni, Dodurga, Döğer, Eymür, İğdir, Karaevli, 
Karkın, Kayı, Kınık, Kızık, Peçenek, Salur, Yazır, Yuva, Yüregir olarak sıralamaktadır. 
Ayrıca Siverek Sancağı’nda; Alkaevli, Akkoyunlu, Avşar, Bayat, Bayındır, Beydili, Büğdüz, 
Çavundur, Çepni, Dodurga, Döğer, Eymür, İğdir, Karaevli, Karkın, Kayı, Kınık, Kızık, 
Peçenek, Salur, Yazır, Yuva, Yüregir boylarının bulunduğunu belirtmektedir (Şahbaz, 
2017:56-57). 

Yine kaynaklara göre; Bozokların Günhan koluna bağlı Bayad3, Ayhan kolundan Döğer4, 
Yazır ve Dodurga; Yıldızhan kolundan Avşar5 ve Beğdili boyları Şanlıurfa’da yerleşen 
boylardır. Aynı bölgeye Üçokların Gökhan kolundan Bayındır; Dağhan kolundan Salur, 
Eymür ve Alayundlu; Denizhan kolundan ise İğdir, Yıva ve Kınık Boyları yerleşmiştir 
(Sümer, 1980:624-625; URL2). Ayrıca yörede Atçeken, Bozulus, Dulkadırlı Türkmenleri, 
Karakeçili ve Kara Ulus Taifesi’nden bahsedilmektedir (URL 2).  

İç ve Batı Anadolu'daki Karakeçililer “Yörük” olarak anılırken, Doğu’daki Karakeçililer 
“Türkmen” ve hatta “Ekrad” olarak nitelendirilmektedir. İlk bakışta ayrı etnik yapıları 
çağrıştıran bu nitelemeler, aslında sadece idari ve sosyal açıdan bir tasniften ibaret olup, zaten 
aynı aşirete mensup gruplara farklı sıfatların verilmesi de bunu işaret etmektedir. Selçuklu 
çağından beri “Türkmen” Kızılırmak’ın doğu ve güneyinde kalan bölgelerdeki konar-
göçerleri, “Yörük” ise ırmağın batısında ve Rumeli’de yaşayan cemaatleri tasnif etmek 
amacıyla kullanılmaktadır. Yani Yörük ve Türkmen’in buluştuğu ortak nokta konar-
göçerliktir. Aynı şekilde Karakeçililerin Diyarbakır Kolu için “Ekrad-ı Karakeçili” denmesi 
de onların henüz yerleşik olmayan göçer hayatı devam ettirmeleriyle ilgilidir. Urfa 
Karakeçilileri6 diye bilinen ancak, idari birimlerin zamanla değişmesi veya göç ya da iskanlar 

yerleşenler de olmuştur. Böylece kalabalık ve büyük bir aşiret olan Karakeçililerin Anadolu’nun her tarafına 
yayılmış olduğu görülmektedir (Atik, 2019:323). 
3 Demirtaş (1949:322), Anadolu'nun doğu ve güney bölgelerindeki Türkmen grubu arasında yaşayan Bayadlar’ı, 
bu grubu meydana getiren Halep Türkmenleri, Dulkadırlı ve Bozulus gibi başlıca üç ile dahil etmektedir. 
4 Demirtaş (1949:336), Urfa sancağına ait defterlerde bu mıntıkada yaşayan aşiretler arasında Döğerli adlı 
mühim bir kabilenin mevcudiyetinden bahsedildiğini belirtmektedir. Ayrıca kaynaklarda, Döğer emiri Salim 
Bey'in, oğullarından biri olan Dımışk Hoca'nın sahip bulunduğu ülkenin, Urfa, Siverek, Harran, Rıkka, Suruç ve 
Cur bölgesini içerdiği ve kendisinin yirmi bin evlik bir ilin başında bulunduğu bilgilerine rastlanmaktadır 
(Demirtaş,1949:336; Sümer, 1980:248). 
5 Balep Türkmenleri'ne mensup olan Avşarlar, Halep, Antep, Urfa ve Hatay bölgelerinde iskân faaliyetinde 
bulunduktan sonra, Sivas'ta (Yeni il), Kayseri'de ( Pınarbaşı ) ve Zamantı taraflarında da yerleşmişlerdir 
(Demirtaş,1949:352).  
6 Karakeçililerin idari açıdan daha düzenli bir yapıya sahip oldukları Ankara ve çevresi, bu aşiretin Anadolu'daki 
ikinci durağıdır. XVI. Yüzyıl kayıtlarına göre Karakeçililer "Yörükan-ı Ankara'" adıyla anılan müstakil ünitenin 
içerisinde yer almışlardır (Bulduk, 1998:40). 
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sebebiyle farklı sancaklara bağlanan Karakeçililer genellikle, Siverek, Viranşehir ve Beriyye 
hattında yaşamışlardır (Bulduk, 1998:39-40).  

Doğudan batıya bu şekilde yayılan aşiretin çeşitli kolları olan Urfa, Siverek ve Suruç 
Karakeçililerinin varlıkları XV. ve XVI. yüzyıllardan beri bilinmektedir. Urfa Karakeçilileri 
ile Bingöl’ün Simsor Karakeçilileri Doğu Anadolu Zaza Türk aşiret grupları içinde yer alır. 
Karakeçililerin nüfus olarak en yoğun yaşadıkları Güneydoğu Anadolu bölgesi ve özellikle 
Şanlıurfa il merkezi, Siverek, Suruç ve Bozova ilçeleridir. Siverek Karakeçilileri kendilerini 
Türkmen olarak kabul etmektedir. Siverek ilçesinin 50 köyünde Karakeçili aşireti olarak 
22.170 kişi yaşamaktadır. Suruç ilçesinde ise Harmanalan ve Ağırtaş köylerinde 200 
Karakeçili yaşamaktadır (Onuk ve Akpınarlı, 2003: 2; Atik 2019:322-325). 

Kayılar’ın Anadolu coğrafyası içerisinde yurt tutmaya yönelik göç hareketleri hem 
Anadolu'nun Türkleşmesine katkıları nedeniyle hem de Karakeçililerin yerleşme sahalarını 
muayyenleştirmesi sebebiyle oldukça önemlidir (Bulduk, 1998:38). Karakeçililer, mensubu 
bulundukları Kayıların öncülüğünde devlet kuran Osmanoğulları’nın Anadolu’da konup-
göçtükleri bölgelerde yoğunlaşmışlardır. Öyle ki bu bölgelerde ayrı bir idari ünite oluşturacak 
kadar nüfuz ve nüfusa sahip olmuşlar, aynı zamanda Karakeçili gelenekleri ve kültürel 
ögelerini de korumuş ve yaşatmışlardır (Bulduk, 1998:38). Bu kültürel değerlerden biri de 
Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yaşatılan, ancak günümüzde oldukça azaldığı görülen dokuma 
kültürüdür.  

Geleneksel Yaşamda Dokuma Kültürü 
Yerleşik yaşamda büyük yeri olan geleneksel dokumalar, Yörük ve Türkmenlerin konar-göçer 
hayatında da büyük öneme sahiptir (Üner ve Başaran, 2017:218; Yarmacı ve Başaran, 
2018:579). Günlük yaşam içerisinde küçükbaş hayvanlardan elde edilen yünlerin 
değerlendirildiği dokumalar, geleneksel yollarla nesilden nesile aktarılmaktadır. Dar ene 
sahip, genellikle üçayak tezgahlarda üretilen kolan dokumalar, sağlamlıkları nedeniyle 
çoğunlukla çadır ve çuval bağlarında kullanılmaktadır. Eşya, yatak veya elbiseleri örtmek, 
çadır zeminini kaplamak ve oda içerisinde düzenli görünüm sağlamak için, ayrıca yük ve eşya 
vb. taşımada kullanılan pek çok dokuma çeşidi bulunmakta ve çoğunlukla kadınlar tarafından 
yapılmaktadır.   
Benzer olarak Johansen (2005:139, 142), Yörüklerde dokumaların kadınlar tarafından 
üretildiğini ve pek çok hazırlık gerektirdiğini vurgulamaktadır. Yünlerin açma ve kabartma 
işlemlerinde sopayla vurulup, yayla kabartıldığını; bir kadının tek başına bir halı için gerekli 
yün miktarını hazırlama süresinin bir hafta olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, göç sırasında çok 
yıprandığından, dokumaların bu ana maddesinin daha dayanıklı hale getirilmesi için, iki ince 
ipin çark yardımı ile bükülerek tek ip haline getirildiğini aktarmaktadır.  
Şanlıurfa yöresinde yaşayan Yörük ve Türkmenler tarafından da yıllarca sürdürülen göç 
geleneğinin dokuma ürünlere de yansıdığı ve geçmişte yoğun olarak sürdürülen bu sanatın 
günümüzde oldukça azaldığı görülmektedir. Desen, kompozisyon, renk açısından özgün 
örnekler oluşturan, günlük kullanım, çeyiz geleneği veya hediye amaçlı üretilen bu 
dokumaların, geleneksel kültür unsurları olarak belgelenmesi önemli olduğundan, bu 
çalışmada Şanlıurfa il genelinde saha çalışması ile tespit edilen kilim dokumalar ele 
alınmıştır.  

Kilim Dokumaların Teknik Özellikleri 
Kirkitli düz dokuma tekniklerinden biri olan kilim, çözgü ipliklerinin desen atkıları ile 
tamamen gizlendiği, atkı yüzlü bir dokumadır. Yörede kilim tekniğinde on iki adet yaygı, iki 
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adet yastık ve bir adet heybe dokuma tespit edilmiş; tümünün çözgü ve atkılarında yün iplik 
kullanıldığı görülmüştür.  

Fotoğraf 1. Yatay ve kıl çadırda dikey olarak kullanılan ıstar tezgahları (Onuk ve Akpınarlı, 
2003:25; Johansen 2005:159) 

Yörede geleneksel kilim dokuma tezgahı olarak 100-200cm eninde, ahşap yer tezgahları 
kullanılmaktadır. Atkı ve desen ipliklerini sıkıştırmaya yarayan yardımcı araca kerkit adı 
verilmektedir. Kilim dokumaların ipliklerini eğirmek için kullanılan araca yörede tevşi (teşi) 
adı verilmektedir. İpliklerin renklendirilmesinde önceleri doğal boyalardan yararlanılmakla 
birlikte, geç örneklerinde kimyasal boya kullanımına da rastlanmaktadır (Onuk ve Akpınarlı, 
2003:24-25). 

Fotoğraf 2. İlikli ve sarma konturlu kilim (Onuk ve Akpınarlı, 2003:18) 

Birecik civarında tespit edilen kilim dokumaların genellikle ilikli kilim dokuma tekniği ile 
üretildiği görülmektedir. İlikli kilim dokuma tekniği, iki farklı renkteki desen atkısının aynı 
çözgü ipliğinden geri dönmesi sonucu, motifler arasında ilik şeklinde boşlukların oluşması 
esasına dayanmakta ve sağlamlık açısından bu boşlukların çok uzun olmamasına özen 
gösterilmektedir.  

Halfeti ilçesi ve Sağdakkaya Köyü’nde tespit edilen kilim örneklerinin çoğunlukla dokuma 
enine paralel yatay çizgili düz kilimler olduğu görülmektedir. Örneklerden bir adedinde 
uygulanan desen özelliğinden kaynaklanır şekilde ilikli kilim tekniği de kullanılmıştır. 
Ortalama 70cm civarında üretilen iki dokumanın yan yana dikilmesi sonucu 140-150 cm. 
genişliğinde kilim yaygılar elde edilmiştir.  
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Fotoğraf 3. Düz kilim tekniğinde dokunmuş iki şaklı kilim (Halfeti, 2010) 

Yöre kilimlerinin dar enlerde üretilerek daha sonra bu şakların birleştirilmesi, yıllarca 
sürdürülen konar-göçer hayatın getirdiği geleneklerden kaynaklanmaktadır. Dar enli, küçük 
yer tezgahlarının göç yollarında taşınabilirliği de daha kolay olduğundan, ürün enlerinde 
meydana gelen bu eksiklik dokunan parçaları birleştirmek suretiyle giderilmiştir. Ayrıca göç 
zamanı yaşanan mekanların kıl çadırlar olması dokuma alanını da kısıtlamıştır.  

Siverek ilçe merkezi, Çıkrık ve Mızar köylerinde tespit edilen kilimlerin ise ortalama 120-130 
cm eninde tek parça olarak dokunduğu ve motif özellikleri nedeniyle desen sınırları eğik veya 
çift kenetleme tekniği ile üretildiği görülmektedir.  

Viranşehir’de incelenen 93x480cm boyutlarındaki kilimin ise oldukça canlı renklerde, verev 
motif sınırları nedeniyle düz kilim tekniğinde dokunduğu tespit edilmiştir.  

Kilim Dokumaların Motif ve Kompozisyon Özellikleri 

Anadolu’da dokunan kirkitli dokumaların hemen hepsinde zengin bir motif çeşitliliği 
görülmektedir. Pek çok disiplinde karşımıza çıkan motif terimi, müzik disiplininde kısa bir 
müzikal ifade, dikkat çekici, tekrarlayan figür, müzikal bir fragman veya bir kompozisyonda 
bazı özel öneme sahip olan notaların art arda sıralanmasıdır, yani tematik kimliğe sahip en 
küçük yapısal birimdir (URL 3). Anlatıda motif, bir hikayede sembolik öneme sahip herhangi 
bir yinelenen unsurdur. Bir motif, tekrarı boyunca, tema veya ruh hali gibi diğer anlatı 
unsurlarını üretmeye yardımcı olabilir. Nitekim konar-göçer kültürde beğenilerek bir 
başkasından örnek alınan motif, etrafında dokuyucunun eklediği kendine has motif ve 
düzenlemelerle her bir dokuma örneğinde farklı desen ve kompozisyonların oluşmasına neden 
olmaktadır.  

Edebi bir çalışmada, motif, sembolik bir öneme sahip ve bir temanın gelişimine katkıda 
bulunan bir resim, ses, eylem veya başka bir figür olarak görülebilir. Motif ve tema edebi bir 
eserde birbirleriyle bağlantılıdır, ancak aralarında fark vardır. Edebi bir eserde, motif bir 
temayı geliştiren veya açıklayan, tekrar eden bir imge, fikir veya semboldür, tema ise merkezi 
bir fikir veya mesajdır (URL 4).  
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Görüldüğü gibi hemen hemen kullanıldığı her disiplinde motif, büyük bir uyumla sonuçlanan 
kompozisyon içinde tekrarlanan en küçük birimi ifade etmektedir. Geleneksel dokumalarda 
çoğunlukla mesaj veya anlam taşıyan veya bir aşiretin damga/imi olma görevi üstlenen 
motifler, yanış adı da almakta ve bu tekrar sonucu eşsiz desen ve kompozisyonlara 
ulaşmaktadır. Yörede incelenen kilim örneklerinde ortak kullanılan veya farklılaşan motiflere 
ulaşılmıştır. Yöre kilimleri tek parça ve birbirine dikilmiş iki şaktan oluştuğundan bu şekilde 
gruplandırılarak tanıtılmıştır.  

Tablo 1. Kilim dokumaların tespit edildiği ilçeler, ürün çeşitleri ve motif isimleri 

Bulunduğu 
yer 

Kilim 
Parça 
sayısı Kullanılan motifler 

Ürün türü 
Yaygı Yastı

k 
Heyb
e 

Birecik 1 2 2 şak Tarak, anahtar, makaski 
Halfeti 4 2 şak Boncuk, zencir, acem nakışı, karagöz 
Siverek 5 1 Tek 

parça 
Şahmeran, ayna, zencir, göl, nik, 
muska, akrep, deve, Nik, külünçe, 
gerdanlık, göl (gol), kelebek 

Viranşehir 1 Tek 
parça 

Gerdanlık, göz, şahmeran 

Urfa Merkez  1 2 şak Karagöz, tarak 
Toplam 12 2 1 15 

Fotoğraf 4. Miherim ve yan miherim adı verilen dokumalar (Siverek, Mızar Köyü 
16.05.2010) 
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Mızar köyünde tespit edilen kilim yaygılar tek parça olarak dokunmuş örneklerdir ve yörede 
miherim (kilim) adı verilmektedir. İlki 130x278 cm; ikinci örnek olan yan miherim ise 
94x276cm ölçülerindedir. Her iki örnekte yün doğal rengi yanında canlı renklerde boyanarak 
da kullanılmıştır. Yan miherimde bulunan yazı ile “Caziye” ismi ve 1974 tarihi, yaygının kim 
tarafından (kaynak kişinin annnesi) ve hangi yılda dokunduğunu belirtmektedir (Kaynak Kişi: 
Akıl, 2010). 

Kaynaklarda bu yaygıların bordürlerinde ayna motiflerinin sıralandığı, zemininde doğal 
renginde yün kullanıldığı belirtilmektedir (Onuk ve Akpınarlı, 2003:27,45). Basamaklı olarak 
kenarları zencir (inteli) motifi ile oluşturulan göl/gol genellikle üç kez tekrarlanmıştır. 
Basamakların üç kısımlarında akrep motifi yer almıştır. Göl motifinin içinde tam ortada nik, 
sonra külünce ve kenarda gerdanlık motifleri uygulanmıştır. Köşe nikleri adı verilen 
bordürlerde muska ve kelebek motifleri de kullanılmıştır. Yörede en çok dokunan miherim, 
göl denilen kısımlarda farklı motifler kullanılarak çeşitlendirilmektedir.  

Fotoğraf 5. Kilim yaygı (Siverek, Mızar Köyü 16.05.2010) 

Mızar köyünde incelenen yaygı 128x205cm ölçülerinde, tek parça olarak dokunmuştur. 
Ortasında yer alan üç adet göl/gol motifinin içinde ve etrafında ayna, muska, zencir, akrep 
deve, koçboynuzu gibi motifler kullanılmıştır. 
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Fotoğraf 6. Kilim örnekleri ve detay görünümleri (Siverek, Çıkrık Köyü 29.06.2010) 

Çıkrık köyünde incelenen yaygılar 90x300 ve 130x400cm ölçülerinde dokunmuştur. İlk 
örnekte yine üç göl/gol, zencir, ayna motifleri kullanılmış, bordürlerinde elibelinde motifi yer 
almıştır. İki geniş bordür arasındaki zemin kısmı yatay çizgiler ile oluşturulan ikinci örnekte 
ise şahmeran, ayna, zencir motifleri belirlenmiştir. 
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Fotoğraf 7. Kilim yaygı ve detay görünümleri (Viranşehir, Hurç Köyü 15.05.2010) 

Viranşehir’in Hurç köyünde incelenen ve zengin renk ve motif çeşitliliğine sahip olan kilim 
yaygı, 93cm eninde ve 480cm boyunda dokunmuştur. Yatay yerleşim planı içerisinde her 
bölümde farklı zemin renklerinde büyük tarak motifleri oluşturulmuş ve göz motifleri 
eklenmiştir. Bu bölümler arasında yer alan kısımlarda ise gerdanlık ve şahmeran motiflerine 
rastlanmaktadır. 

Fotoğraf 8. İki şaklı kilim örnekleri (Halfeti merkez ve Sağdakkaya Köyü 02.07.2010) 

İki şak hazırlanıp birbirine dikişle birleştirilen kilim örnekleri ise günümüzde yarısı sular 
altında kalan ve eski Halfeti olarak bilinen merkez ve Sağdakkaya köyünde tespit edilmiştir. 
Ortalama 70 cm eninde ve 250 cm boyunda dokunan örneklerde çeşitli renklerde yatay 
çizgilemeler yapılmış; ikinci örnekte ayrıca yörede boncuk ya da karagöz olarak ifade edilen, 
bükümsüz elyaf demetinin atkı olarak kullanıldığı kısımlar eşit aralıklarla uygulanmıştır.  
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Fotoğraf 9. İki şaklı kilim örnekleri (Halfeti 02.07.2010; Birecik 01.07.2010) 

Halfeti ilçe merkezinde incelenen ilk örnek iki parçanın birleştirilmesi ile ortada üç adet 
büyük baklava veya gol oluşturacak şekilde planlanmıştır. Her iki örnekte, bu birleşim ile elde 
edilen göbek motiflerinin etrafında zencir, acem nakışı, sandık ve tarak-parmak motiflerine de 
rastlanmaktadır. 

Fotoğraf 10. Kilim yaygı ve detay görünümleri (Merkez, Germiç Köyü 24.11.2010) 

83 cm enindeki iki parçanın birbirine dikey yönde birleştirilmesiyle oluşturulan kilim yaygı 
355 cm boyunda, merkeze bağlı Germiç köyünde üretilmiştir.  Karagöz, göz, tarak ve lale 
motiflerine sahiptir. 
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 Fotoğraf 11. Kilim yastık ve heybe örnekleri (Birecik 01.07.2010; Mızar Köyü 16.05.2010) 

Birecik ilçesinde tespit edilen kilim yastıklar 45x115cm ölçülerindedir. Anahtar, makaski, 
baklava, muska gibi geometrik motiflerle düz ve ilikli kilim tekniğinde üretilmiştir. Siverek 
ilçesinin Mızar köyünde incelenen kilim heybe ise geometrik altıgenler şeklinde oluşturulan 
göl ve ayna motifleri ile iki cep, ortasından asılabilmesi için boşluk bırakılan orta askı 
kısmından oluşmaktadır. Toplam uzunluğu 125cm.dir. 

SONUÇ 

Kilim tekniği dokunurken çözgü ipliklerinin arasından geçen atkı iplikleri belirli motif 
alanlarında en son çözgüye dolanarak geri döndüklerinden, iki ayrı renkteki atkı ipliklerinin 
karşılaştığı dikey çizgilerden birer ilik meydana gelmektedir. Bu tür kilimlere “ilikli kilim” 
denir. Bu iliklerin açık bırakılma şekilleri, çeşitli tekniklerle kapatılması ya da dikey 
çizgilerden kaçınılarak ilik meydana getirilmeden dokunması ile değişik kilim türleri ortaya 
çıkmaktadır. Yörede kilim dokumacılığının çoğunlukla Siverek, Viranşehir, Birecik, Hilvan 
ilçelerindeki Türkmen boyları tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak günümüzde kilim 
üretimi çok az yapılmaktadır. Siverek Kaymakamlığı tarafından açılan kurslarla Karakeçili 
kilimleri yeniden üretilmektedir (Akpınarlı vd, 2012:50). 

Yörede kilim tekniğinde üretilen yaygıların enleri 60-240 cm, boyları ise 100-500 cm 
arasında değişim göstermektedir. Şanlıurfa il, ilçe ve köylerinde genellikle büyük odalara 
sahip olan evlerde tüm zemin halı, kilim gibi yaygılarla kaplanmaktadır. Bu yüzden 
dokumaların boyları genellikle uzundur. Dar ende dokunanlar ise birleştirilerek geniş 
yaygılara ulaşılmaktadır. Kilim dokumaların genellikle iliksiz ve ilikli kilim tekniklerinde 
üretildiği tespit edilmiştir. Dokumalarda doğal renkte yün kullanımının yanında oldukça canlı 
renklerde boyanmış örnekler görülmektedir. Özellikle tek parça dokunan kilim yaygılarda 
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ortada üst üste göl/gol göbekler kullanılmakta, kenar süslemelerinde şahmeran, ayna, zencir, 
nik, muska, akrep, deve, külünçe, gerdanlık, kelebek, tarak, göz, deve gibi figürlü ve sembolik 
motiflerin yer aldığı görülmektedir. Günümüzde Şanlıurfa ilinde kilim dokumacılığı yok 
denecek kadar azalmıştır.  
Eski örnekleri sunulan bu bildiride, yöre kilimlerinin belgelenmesi ve literatüre 
kazandırılması amaçlanmıştır. 
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ŞANLIURFA CİCİM DOKUMALARI 
SANLIURFA CICIM WEAVINGS 
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1AHBV Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü, Gölbaşı, Ankara 

ÖZET 
Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerinde el dokumacılığı kapsamında çulha, halı, kilim, cicim ve zili 
dokumacılığı yapıldığı bilinmektedir. Yörede dokumacılığın önemli bir faaliyet olduğu 
dönemlerde küçükbaş hayvancılıktan elde edilen kıl ve yünler bu yolla değerlendirilmiştir. 
Günümüzde azalmakla birlikte dokuma örneklerine halen rastlanmaktadır. 
Düz kilim dokumalar, atkı ve çözgü ipliklerinin eşit şekilde birbirinin altından ve üstünden 
geçirilmesi suretiyle oluşturulan atkı yüzlü dokumalardır. Cicim dokumalar ise düz dokuma 
zeminler üzerine ilave ipliklerle sonradan işlenmiş görünümü veren motiflere sahiptir. 
Cicim dokumalar yörede “çözgü ve atkı yüzlü” olmak üzere iki farklı teknikle dokunmaktadır. 
Çözgü yüzlü cicimler, motifin çözgü iplikleri ile oluşturulduğu, atkı ipliğinin sadece yapıyı bir 
arada tutmaya yaradığı dokumalardır. Atkı yüzlü cicimler ise çözgü ve atkı iplikleri yanında, 
renkli desen ipliklerinin atkılar arasında motif oluşturduğu cicim örnekleridir.  
Atkı yüzlü ve çözgü yüzlü cicim dokuma örneklerine, hemen hemen tüm ilçelerde 
rastlanmaktadır.  Atkı yüzlü cicim dokumalar tüm halı, kilim tezgâhlarında dokunabilir ancak 
çözgü yüzlü cicim dokumalar üçayaklı yer tezgâhlarında şeritler halinde dokunmaktadır. 
Şeritler bir birine uzun kenarlarından eklenerek geniş yer yaygıları yapımında veya kısa 
kenarlarından eklenerek çadır süslemelerinde kullanılmaktadır.  
Bu çalışmada, 2010 yılında Şanlıurfa merkez, ilçe ve köylerinde el sanatları konusunda 
yürütülen proje kapsamında yörede ulaşılabilen, cicim dokumaların teknik, motif ve 
kompozisyon özellikleri açısından sınıflandırılması yapılarak incelenmiş, elde edilen bilgiler 
dokuma tekniklerine göre başlıklar altında verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cicim, Şanlıurfa, kültürel miras, geleneksel dokuma 

ABSTRACT 
It is known that hand weaving is carried out in Şanlıurfa city center and districts. In the period 
when weaving was an important activity in the region, hair and wool obtained from ovine 
livestock were evaluated in this way. Today, although decreasing, weaving samples are still 
encountered. 

Flat rugs are weft-faced fabrics which are formed by passing the weft and warp threads evenly 
over and under each other. Cicim weavings have motifs that give the appearance of post-
processed with additional yarns on flat woven floors. 

Cicim weavings in the region "warp and weft-faced" two different techniques are woven. Warp-
faced weaves are fabrics in which the motif is formed by warp yarns and the weft thread is used 
to hold the structure together. In addition to warp and weft yarns, weft-faced tufts are examples 
of tufts where colored pattern yarns form motifs between wefts. 
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Weft-faced and warp-faced cicim weaving samples are found in almost all districts. Weft-faced 
sweethearts can be woven on all carpet and rug looms, but warp-faced sweethearts are woven 
in strips on tripods. The strips are used to make wide floor mats by adding them to their long 
edges or to decorate tents by adding them to their short edges. 

In this study, within the scope of the project carried out on handicrafts in Şanlıurfa center, 
districts and villages in 2010, cicim weavings were classified in terms of their technical, motif 
and composition characteristics and the information obtained was given under the headings 
according to weaving techniques. 
Keywords: Cicim, Şanlıurfa, cultural heritage, traditional weaving 

1. GİRİŞ
Çözgü ve atkı ipliklerinin çeşitli düzenlerde bir biriyle kesişmesi sonucu oluşan tekstil 
yüzeylerine genel olarak dokuma adı verilmektedir. Üretiminde kullanılan tezgah, teknik vb 
özelliklere göre çeşitli sınıflandırılmalar yapılmaktadır. Dokumalar, mekikli (kumaş dokuma, 
Siirt battaniyesi vb.),  kirkitli ve dar dokumalar (kolan, çarpana) olarak üç grupta incelenebilir. 
Atkı, ilme veya desen ipliklerinin ağaçtan veya demirden yapılmış “kirkit” adı verilen alet ile 
vurularak sıkıştırılmasıyla yapılan el dokumalarına “kirkitli dokumalar” adı verilmektedir. 
Kirkitli dokumalar; düz kirkitli dokuma (kilim, zili, sumak, cicim) ve havlı kirkitli dokumalar 
(halı ve tülü) olarak ikiye ayrılmaktadır (Onuk, Akpınarlı, Ortaç, Alp, 2004; Yarmacı ve 
Başaran, 2018:579). Kirkitli düz dokumalar altında yer alan cicim dokumalar, düz dokuma 
zeminler üzerinde, desenlerin ince çizgiler halinde “sarma” işlemeyi andıran bir görünüşte 
olmasından dolayı, üzerine sonradan iğne ile işlenmiş gibi bir görüntüye sahiptir. Cicim 
dokumalar halk arasında cecim, cacım, çalma ve çelme gibi değişik adlarla ifade edilmektedir 
(Deniz, 1994).   
Şanlıurfa yöresinde, gerek mekikli, gerekse kirkitli dokumacılık, önemli el sanatları 
faaliyetlerinden iken günümüzde çulhacılık, halı, kilim, cicim ve zili dokumacılığının 
yapımına devam edilmemekte ancak hemen hemen her evde eskiden yapılmış örneklerine 
rastlanmaktadır.  
Bu çalışmada, Şanlıurfa yöresi kirkitli düz dokumalarından “cicim dokumalar”  ele alınmış, 
dokumalar teknik özelliklerine göre sınıflandırılarak motif ve kompozisyon özellikleri 
incelenmiştir. Araştırma materyalini Şanlıurfa El Sanatları Projesi kapsamında ulaşılabilen 84 
adet cicim dokuma fotoğrafı, bu dokumalara ait bilgi formları ve bu konudaki yazılı kaynaklar 
oluşturmuştur. 

2. ARAŞTIRMA BULGULARI
Günümüzde Şanlıurfa ilçe ve köylerinde kirkitli dokumacılıkla uğraşan kişi sayısı azalmıştır. 
Dokumacılık faaliyetleri Halk Eğitim Merkezlerinde, Kaymakamlık ve Valilik tarafından 
açılan kurslarda sürdürülmektedir. Açılan kursların daha çok halı dokumacılığı üzerine olduğu 
bilinmektedir.  
Şanlıurfa yöresinde “çözgü ve atkı yüzlü” olmak üzere iki farklı teknikle yapılmış cicim 
dokumalar bulunmaktadır. Çözgü yüzlü cicimler, motifin çözgü iplikleri ile oluşturulduğu, 
atkı ipliğinin sadece yapıyı bir arada tutmaya yaradığı dokumalardır. Atkı yüzlü cicimler ise 
çözgü ve atkı iplikleri yanında, renkli desen ipliklerinin atkılar arasında motif oluşturduğu 
cicim örnekleridir. 
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Görgünay ve Akansel (1999) cicim dokumaları, dokuma tekniklerine göre sarma yanışlı 
cecim, düz atkı yüzlü cecim, bezayağı dokuma cecim ve çözgü yüzlü cecim şeklinde 
sınıflandırmaktadır (Görgünay ve Akansel, 1999).  
Araştırma kapsamına alınan cicim dokumaların bulunduğu yer ve kullanım alanlarına göre 
sayıları Tablo 1’de görülmektedir.  
Halı ve kilim, Anadolu’da genellikle yer ve duvar yaygılarında, sedir örtülerinde tercih 
edilirken; cicim, zili, sumak gibi düz dokuma türleri yüklük perdesi, çuval, heybe, yastık 
türündeki ürünlerde kullanılmaktadır. Şanlıurfa yöresinde de cicim dokumalar daha çok 
çadırlarda, çuval, heybe gibi taşıma araçlarında, hayvanların koşum takımlarında, kadın 
giyiminde; önlük, elbise, kuşak bağı, çocuk kundağı, beşik bağı yapımında kullanılmıştır. 
Özellikle sarma cicimler çok süslü ve renkli olması sebebiyle ocak perdesi, yüklük örtüsü, 
sergi, heybe, yastık türü dokumalarda yaygın olarak tercih edilmektedir. 

2.1.KULLANILAN TEZGÂHLAR VE DOKUMA İŞLEMİ 
Cicim dokumalar sarma ve germe tipi tezgâhlarda dokunabildiği gibi Batı Anadolu’da dızgah, 
Doğu ve Orta Anadolu bölgesinde çulfalık olarak bilinen pedallı tezgâhlarda “üç ayak, tevni 
ya da çatma” adı verilen yer tezgâhlarında da dokunmuştur (Görgünay,1990). 
Şanlıurfa yöresinde de atkı yüzlü cicimler, daha çok yatay veya dikey ıstar tezgâhlarda 
dokunurken, çözgü yüzlü örnekleri “natu (örme)” ve “rasre (giden yol)” adı verilen yer 
tezgâhlarında yapılmıştır. Dokuma anında mekik gibi ağızlık arasında kullanılan, çözgüleri 
ikiye ayırmaya yardımcı olan enli ahşap parçaya “misaç” yani “örme aleti” denmektedir. 
İplikten yapılmış gücülere “nire”, uzunca bir çubuğa sarılı olarak kullanılan atkıya da “minşa” 
adı verilmektedir. Atkı ipliği geçirildikten sonra önce ağızlık değiştirilmekte, sonra mekik gibi 
olan enli ahşap dik konuma getirilmekte ve atkı ipliği dokuyucu tarafından ayak parmağına 
sarılarak gergin tutulmaktadır. Ceylan boynuzu, çözgü ipliklerinin, atılan atkı üzerine rahatça 
çıkabilmesi için kullanılmaktadır. Boynuzun ucu ile çözgüler bölüm bölüm yukarı çekilmekte, 
böylece hem sıkıştırma işlemi tamamlanmakta, hem de atılan atkı ipliği gizlenmektedir 
(Akpınarlı vd 2012).Yörede cicim dokumalarda çoğunlukla yün iplik kullanılmaktadır, bazı 
örneklerde keçi kılı ve az da olsa orlon iplik kullanılan örneklere de rastlanmaktadır.  

Tablo 1. Araştırma kapsamına alınan cicim dokumaların bulunduğu yer ve kullanım alanlarına göre sayıları 

Yerleşim yeri 

Yaygı Palas Yüklük 
örtüsü 

Heybe Deve 
hurcu 

Uzatma Çuval Yastık 

T
O

PL
A

M
 

Ç 
Y 
C 

A 
Y 
C 

Ç 
Y 
C 

Ç 
Y 
C 

Ç 
Y 
C 

A 
Y 
C 

Ç 
Y 
C 

Ç 
Y 
C 

Ç 
Y 
C 

A 
Y 
C 

A 
Y 
C 

Urfa Merkez 5 5 

Akçakale  Merkez 2 1 3 

Birecik (Merkez,  
Düzlüce, Kakutlu  ve 
Karababa Köyü) 

12 1 4 1 6 32 

Bozova Salıca Köyü 1 2 3 
Halfeti 1 1 
Harran Çiçek Köyü 3 2 5 
Hilvan (Merkez ve  
Uluyazı Köyü) 1 1 2 

Siverek (Merkez,  
Çıkrık, Mızar,  
Karakeçili    Köyü 

7 4 1 3 1 1 17 
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Suruç (Merkez, Ağırtaş 
ve Harmanlı Köyü) 5 1 2 1 9 

Viranşehir (Dikili ve 
Hurç Köyü) 6 6 1 1 14 

TOPLAM 37 11 8 1 2 4 1 2 9 2 7 84 

* Çözgü Yüzlü Cicim (ÇYC)     * Atkı Yüzlü Cicim (AYC) 

Cicim dokunurken iplik, kopmaması için çok bükülmüş ve iki katlı olarak kullanılmaktadır. 
Çözgülerin renkleri, dokumanın desenine göre ayarlanmaktadır. Dikey eksende birbirine 
paralel şekilde uzanan şeritlerin bazıları düz, bazıları desenlidir. Desenli şeritlerde iki renk 
kullanılmaktadır. Örneğin kırmızı ve beyaz renk kullanılacaksa çözgü çözülürken tezgâha bir 
kırmızı, bir de beyaz ip dolanmaktadır. İp dolama işlemi bittikten sonra gücü ve varangelen 
takılmaktadır. Dokuma yapılırken bu renkli şeritlerde varangelen ve gücü sayesinde ağızlık 
değişirken kırmızı alta geçmekte (ve görünmemekte) beyaz görünmekte, bir sonraki sırada 
beyaz alta geçmekte ve kırmızı görünmektedir (Sökmen ve Ölmez, 2016). 

Fotoğraf 1. Yer tezgâhı (Onuk, Akpınarlı 2003)   Fotoğraf 2. Ceylan Boynuzu (Akpınarlı vd 2012) 

2.2.CİCİM DOKUMALAR Yörede, halen evlerde kullanımına devam edilen cicim dokuma 
örnekleri atkı ve çözgü yüzlü cicimler olarak iki başlık altında incelenmiştir. 

2.2.1. Atkı Yüzlü Cicim Dokumalar 
Dokuma sırasında desen ipliğinin, desene göre farklı sayılarda çözgü iplikleri üzerinden 
atlatılarak geçirilmesi ve her desen sırasından sonra atkı ipliği atılarak sıkıştırılmasıyla 
oluşturulan dokumalardır (Soysaldı, l996).  
Düz veya atkı yüzlü dokuma zeminler üzerine ince çizgiler halinde sarma işlemesini andıran 
bir görünüşte olduğu için çoğunlukla halk arasında, düz zeminli dokuma üzerine sonradan iğne 
ile işlenen bir yaygı türü olduğu sanılmaktadır (Acar, 1982).   
Yörede ulaşılabilen ve araştırma kapsamına alınan 24 adet atkı yüzlü cicim örneğinin, 9’u 
yaygı, 7’si yastık, 4’ü heybe, 3’ü çuval ve biri yüklük örtüsüdür. Bu dokumaların çözgü, atkı 
ve desen iplerinde çoğunlukla yün iplik kullanılmıştır. Çok az da olsa atkı ipliğinde kıl ve desen 
ipliğinde orlon kullanılan örneklere rastlanmıştır. Yöredeki atkı yüzlü cicim dokumaların en ve 
boy ölçüleri kullanım alanlarına göre şu şekilde tespit edilmiştir: 
Yaygılar, zemin ve sedirlerin üzerine serilmesi yanında evlerde çadırlarda eşyaların üzerini 
kapatmak gibi çeşitli amaçlarla da kullanılmaktadır. İncelenen yaygıların en genişliklerinin 
tezgâh eninin elverdiği şekilde en az 81, en çok 126 cm olduğu ve boylarının ise istenen boyda 
dokunabilmesi sebebiyle 115 cm ile 551 cm arası farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Örnek 
1). Yapılacak ürüne göre, bazen tezgâhtan çıkan dokumaların birleştirilerek kullanıldığı 
örneklere de rastlanmıştır. Şanlıurfa il, ilçe ve köylerinde geleneksel evlerde odalar çok büyük 
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yapılmakta ve her tarafı halı, kilim ile kaplanmaktadır. Bu nedenle büyük ebatlarda ve özellikle 
boyları uzun yaygılar tercih edilmektedir. 

Örnek No:1 
İnceleme Tarihi: 01.07.2010 
Bulunduğu Yer: Birecik 
Ürün Türü: Yaygı 
EnxBoy:65x115cm 
Çözgü-Atkı-Desen İpi: Yün-Kıl-Yün 
Yöresel Motif İsimleri: Yedi bela, karagöz, çarnok, şahmeran (Akpınarlı vd 2012) 
Yer minderlerinin veya sedirlerin üzerine koymak için duvarlara dik yerleştirilen yastıkların 
enlerinin 45-65 cm arası olduğu, boylarının ise tüm örneklerde 115 cm olduğu görülmektedir 
(Örnek 2). 

Örnek No: 2 
İnceleme Tarihi: 01.07.2010 
Bulunduğu Yer: Birecik 
Ürün Türü: Yastık 
EnxBoy: 45x115 cm 
Çözgü-Atkı-Desen İpi: Yün, Kıl, Yün 
Yöresel Motif İsimleri: Şahmeran, acem nakışı (Akpınarlı vd 2012) 
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Örnek No: 3 
İnceleme Tarihi: 15.05.2010 
Bulunduğu Yer: Siverek 
Ürün Türü: Heybe 
EnxBoy: 46x(43+20+43) 
Çözgü-Atkı-Desen İpi: Yün-Yün-Yün 
Yöresel Motif İsimleri: Şahmeran, acem nakışı (Akpınarlı vd 2012) 
Heybelerin at, eşek, omuz heybesi gibi çeşitleri bulunmakta ve kullanım yerlerine göre 
boyutları birbirinden farklılık göstermektedir. Heybelerin eni en az 44, en fazla 65 cm, boyu 
ise 170-180 cm arasında değişmektedir (Örnek 3-Örnek 4). Şanlıurfa yöresinde heybe 
kullanımı yaygındır. Kırsal kesimdeki bireyler azık ve küçük el aletlerini taşıma da omuza 
asılan heybeleri halen kullanılmaktadır. 
Çuval, yastık ve heybelerin yapımında halı, çözgü yüzlü dokumalar, cicim ve sumak gibi 
esnek olmayan, sağlam ve kalın dokumalar tercih edilmektedir.  

Örnek No: 4 
İnceleme Tarihi: 24.11.2010 
İncelendiği Yer: Merkez 
Ürün Türü: Çuval 
EnxBoy: 97x (84x2) cm. 
Çözgü-Atkı-Desen İpi: Yün-Yün-Yün 
Yöresel Motif İsimleri: Koç boynuzu, gerdanlık, S (Akpınarlı vd 2012) 
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2.2.2. Çözgü Yüzlü Cicim Dokumalar 
Atkıların, çözgüler tarafından tamamen gizlendiği bu dokuma türünde, dokumanın yüzeyi ve 
desenler çözgü ipliklerinden oluşur. Bu sebeple, bu dokuma çözgü yüzlü olarak bilinmekte ve 
kılıç sistemiyle dokunmaktadır (Görgünay, 1994). 
Genelde 35-50 cm genişliğinde ve 10-15 m uzunluğunda dokunmuş şak (kanat) adı verilen 
dar şeritlerin yan yana dikilerek birleştirilmesiyle kullanılmaktadır. Bu tip dokumalarda yer 
alan motifler, geniş ve dar şeritler halinde yan yana sıralanarak kullanılmıştır. Motifler 
genellikle geometrik şekiller olarak ifade edilse de oldukça eski dönemlere kadar uzanan Türk 
damgalarından izler taşımaktadır.  
Çözgü yüzlü cicim dokumalar dokuma tekniği bakımından beş ayrı örnek göstermektedir. Tek 
taraflı, kabarık motifli çözgü yüzlü cecim; tek taraflı düz dokuma görünüşlü ve tersi atmalı 
olan çözgü yüzlü cecim; iki taraflı düz dokumalı çözgü yüzlü cecim; iki taraflı, kabarık nakışlı 
(nakışları renkli) çözgü yüzlü cecim; iki taraflı kendinden çözgü yüzlü cecim olmak üzere beş 
gruba ayrılmaktadır (Görgünay, 1990). Araştırma kapsamında ulaşılabilen çözgü yüzlü cicim 
dokumalar bu tekniklere göre sınıflandırılarak verilmiştir.  

a.Tek Taraflı, Kabarık Motifli Çözgü Yüzlü Cecim

Bu örneklerde çözgü ipi hem desen meydana getirmek için, hem de çözgü amaçlı kullanılır. 
Bu sebeple çözgü ipi sayısı çoktur. Bu teknikte yapılmış 8 adet yaygı, 7 adet çuval örneği 
bulunmaktadır. Yaygılar en az 34 en fazla 44 cm ende olan 2 ila 4 parçanın birleştirilmesiyle 
yapılmaktadır. Boyları ise en az 235 en fazla 400 cm olan örneklere rastlanmıştır. Yaygılara 
ait örnek görsel Örnek 5’de verilmiştir. Zeminleri çözgü yüzlü cicim olan örneklerde iki teknik 
bir arada kullanılmış; motifler ilave desen atkıları ile oluşturulmuştur. Çuval 35-40 cm arası 
genişlikte dokunan iki parça birleştirilerek dikilmiştir ve eni toplam 70-80 cm arasıdır. 
İncelenen örneklerde çuval boyu en düşük 100 en fazla 120 cm’dir. Çuval dokumalara ait 
örnek Örnek 6’da verilmiştir. 

Örnek No: 5  
İnceleme Tarihi: 1.07.2010 
Bulunduğu Yer: Birecik 
Ürün Türü: Yaygı 
EnxBoy: (39x 4)x 234 cm 
Çözgü-Atkı ipi: Yün iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Cin, carnok, 
acem nakışı 

Örnek No: 6 
İnceleme Tarihi: 01.07.2010 
Bulunduğu Yer: Birecik Kakutlu Köyü 
Ürün Türü: Çuval (Buğday çuvalı) 
EnxBoy: (37x2) X106 cm  
Çözgü-Atkı ipi: Yün iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Mizik nakış (çizik-
zikzak     (Akpınarlı vd 2012) 

b.Tek Taraflı Düz Dokuma Görünüşlü ve Tersi Atmalı Olan Çözgü Yüzlü Cecim
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Çok sayıda ve oldukça sık olan çözgülerden bazıları zemini oluşturmakta, renkli çözgü iplikleri 
ise desenlemede kullanılmaktadır. Bu amaçla ilave desen çözgüleri sadece motif sınırlarında 
dokumanın ön yüzünde yapıya dahil olmakta, daha sonra diğer motifte kullanılana dek terste 
yüzme yapmaktadır.   
Yörede bu teknikte yapılmış 1 adet palas, zireci ve hical adları verilen 4 adet yaygı örneği tespit 
edilmiştir. Yaygılar en az 34 en fazla 44 cm ende olan 2 veya 4 parçanın birleştirilmesiyle 
yapılmakta, boyları ise en az 234 en fazla 400 cm olmaktadır. Zireci, palas ve yaygılara ait 
örnekler Örnek 7-8 ve 9’da verilmiştir. 

Örnek No: 7 
İnceleme Tarihi : 16.05.2010 
Bulunduğu Yer: Siverek Mızar Köyü 
Ürün Türü: Yaygı ( zireci ) 
EnxBoy: (49x4)x2.80 cm 
Çözgü-Atkı İpliği: Yün 

  Yöresel Motif İsimleri: Nik, göl, şahmeran 
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Örnek No: 9 
İnceleme Tarihi: 15.05.2010 
Yöre Adı: Urfa Merkez  
Ürün Türü: Yaygı 
EnxBoy: (44 x4)x263 cm 
Çözgü-Atkı İpliği: Yün iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Şahmeran(Akpınarlı vd 2012) 

c. İki Taraflı Düz Dokumalı Çözgü Yüzlü Cecim
Bu örnekler, çözgü yüzlü cicimler arasında en basit olanıdır. Atkı ve çözgü iplikleri aynı renktir. 
Dokuma düz olduğundan üzerine kabarık motifli cicim tekniğinde süsleme yapılarak kullanılır. 
Bu teknikte yapılmış 12 adet yaygı örneği, 4 adet palas,  2 adet “nizel” adı verilen yüklük örtüsü 
örneği, 2 heybe örneği, birer adet çuval, uzatma-sifife ve deve heybesi örneği bulunmaktadır. 
Palaslar, yüklük örtüleri ve yaygılar, 30-40 cm arası olan dokumaların en az üçünün birbirine 
eklenmesiyle yapılmıştır, boyları 350-400 cm civarındadır (Örnek 10-11-12-13-14).  

Örnek No: 8 
İnceleme Tarihi: 15.05.2010 
Yöre Adı: Viranşehir, Dikili Köyü 
Ürün Türü: Palas,Yaygı 
EnxBoy: (44 x4)x263 cm 
Çözgü-Atkı İpliği: Yün iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Göz, ayna, muska (Akpınarlı vd 2012) 
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Örnek No: 10 
İnceleme Tarihi : 15.04.2010 
Bulunduğu Yer: Bozova, Salıca Köyü 
Ürün Türü : Palas 
EnxBoy : (40 x3)x150 cm 

Çözgü- Atkı İpi : Yün-Yün/kıl 

  Örnek No: 11 
İnceleme Tarihi: 16.04.2010 

  Bulunduğu Yer: Hilvan 
Ürün Adı: Palas 
EnxBoy: (44x4)x243 cm. 
Çözgüde-Atkı: Pamuk 
Yöresel Motif İsimleri: 
Körkara (Akpınarlı vd 2012)  

Örnek No: 12 
İnceleme Tarihi: 
16.05.2010 
Bulunduğu Yer: Siverek 
Karakeçili  
Ürün Türü: Yüklük 
örtüsü (nical ) 
EnxBoy: (32x5)x 332 cm 

  Çözgü-Atkı: Yün 
(Akpınarlı vd 2012) 

Örnek No:13 
İnceleme Tarihi: 01.07.2010 
Bulunduğu Yer: Birecik Karababa Köyü 
Ürün Türü: Yaygı Hical 
EnxBoy: (35.5 x 5)x270 cm 

  Çözgü-Atkı İpi: Yün iplik 

Örnek No: 14 
İnceleme Tarihi: 
01.07.2010 
Bulunduğu Yer: Birecik 
Kakutlu Köyü 
Bulunduğu Yer: Siverek, 
Mızar Köyü 
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Ürün Türü: Yaygı-şegani 
EnxBoy: (44x4)x252 cm 
Çözgü-Atkı İpi: Yün 
Yöresel Motif İsimleri: 
Muşenk, cin (Akpınarlı vd 
2012) 

d. İki Taraflı, Kabarık Nakışlı (Nakışları Renkli) Çözgü Yüzlü Cecim
Bu tür örneklerde desen yine çözgülerle elde edilmektedir. İki taraflı görüntüye sahiptir. 
Yörede ulaşılabilen örneklerden bu teknikte yapılmış ürün sayısı bir adet palas (Örnek 15) ve 
bir adet yaygı (Örnek 16)  olmak üzere sadece iki adettir.  

Örnek No: 15 
İnceleme Tarihi: 16.04.2010 
Bulunduğu Yer: Akçakale 
Ürün Türü: Palas 
EnxBoy: (38 x4)x188 cm  
Çözgü-Atkı İpi: Keçi kılı, pamuk-pamuk iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Şahmeran, muska (nüvüşt) (Akpınarlı vd 2012) 

Örnek No: 16 
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İnceleme Tarihi: 30.06.2010 
Bulunduğu Yer: Suruç 
Ürün Türü: Yaygı 
EnxBoy: (40x4)x243 cm 
Çözgü-Atkı İpi: Yün, kıl-yün 
Yöresel Motif İsimleri: Muska, çapraz, çengel, 
şahmeran (Akpınarlı vd 2012) 

2.5. İki Taraflı Kendinden Çözgü Yüzlü Cecim 
İki taraflı kabarık nakışlı cicimlere benzer şekilde dokunur, ancak desenler balıksırtı görünümlü 
ve iki taraflıdır. Yörede ulaşılabilen bu teknikte yapılan örneklerden 9 tanesi yaygı,  2’şer tanesi 
palas ve çuvaldır. Ürün büyüklükleri diğer teknikle yapılan dokumalarla benzerlik 
göstermektedir. Bu teknikte yapılmış yaygı örneği Örnek 17’de, palas örneği Örnek 18’de ve 
çuval örneği Örnek 19’da verilmiştir.  

Örnek No: 17 
İnceleme Tarihi: 14.04.2010 
Bulunduğu Yer: Harran, Çiçek Köyü 
Ürün Adı: Palas 
EnxBoy: (48 x4)x395 cm. 
Çözgü-Atkı İpi: Kıl, yün iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Selvi ağacı, göz, muska (Akpınarlı vd 2012) 
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Örnek No: 19 
İnceleme Tarihi: 1. 07. 2010 
Bulunduğu Yer: Birecik Düzlüce Köyü 
Ürün Türü: Zireci Yaygı (Çarcım-Yatak üzerine atılırmış 
EnxBoy: (44 x 4)x395 cm 
Çözgü-Atkı İpi: Yün iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Kurbağa, şahmeran, ayna (Akpınarlı vd 2012) 

SONUÇ 
Cicim dokumalar, gerek yazılı kaynaklarda gerekse halk arasında yaygın olarak atkı yüzlü 
olan çeşidiyle daha çok tanınmaktadır. Cicim denince akla ilk önce atkı yüzlü cicimler 
gelmektedir. Çözgü yüzlü cicim dokumalar ise yoğun olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
yapılmış, dar enli bir dokuma türüdür.  Urfa bölgesi atkı ve çözgü yüzlü cicim dokuma türü 
bakımından oldukça zengindir.  

Örnek No: 18 
İnceleme Tarihi: 30.06.2010 
Bulunduğu Yer: Suruç Ağırtaş Köyü 
Ürün Türü: Çuval 
EnxBoy:( 33x 2)x 104.5 cm 
Çözgü-Atkı: Yün iplik 
Yöresel Motif İsimleri: Makaskı, muska (Akpınarlı vd 2012) 
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Atkı yüzlü cicim dokumalar; seyrek motifli cicim, sık motifli cicim olmak üzere iki farklı 
şekilde dokunmaktadır. Çözgü yüzlü örnekleri ise beş farklı desenleme ve teknik özelliğe 
sahiptir. Bazı örneklerde her iki tekniğin birlikte kullanıldığı, yani çözgü yüzlü cicimlerde 
ilave atkılarla motif uygulamaları yapıldığı da görülmektedir. Kullanılan motifler tekniğin 
elverdiği şekilde geometrik motiflerdir. Kullanılan motiflere şahmeran, acem nakışı, yedi 
bela, kenar suyu, gerdanlık, ziynak, anahtar, makaslı, karagöz, kurbağa, yedibela, makaksı, 
ciynok, cin, canak, nohut, ayna, nik çengeli, perik, şah suvar, yeşil çakmak, koç boynuzu, 
ağız, kanat, topuk,  zincir, kör kara, zigzag, muska (nuvuşt),  göl, muşenk, tarak, benek, 
ağızlık, kidine, gudulma nakışı, keplik, elek gibi isimler verilmiştir. Çözgü yüzlü cicimlerde 
motiflerin yan yana  yerleştirilmiş bantlar halinde uygulandığı görülmektedir.   
Günümüzde kullanımına devam edilen, hemen hemen her evde bulunan bu dokumalara 
gençler ilgi göstermemekte, çözgü yüzlü cicim dokumaların yapımı sadece yaşlılar tarafından 
bilinmektedir. Bu dokuma türünün devamlılığı için mevcut örneklerin korunması, yeni 
nesillere bu geleneksel kültürün öğretilmesi gerekmektedir.  
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Abstract 

The Renaissance Movement which had started in Italy and had swept all Europe until it made 
a tardy entry to England brought a new spirit and life to English Literature. The rebirth turned 
the clock back to the Antiquity, specifically to Ancient Greece and Rome. The Renaissance 
men of letters showed great interest in the language, arts, science, philosophy and literature in 
Antiquity. In English Literature, the appearance of a new form of poem called sonnet came 
with the Renaissance movement. The new from which had been originated in Italy, by 
Petrarch was welcomed by the English poets like Wyatt, Surrey, Sidney, Spenser or 
Shakespeare. The present paper aims to explore the traces of Antiquity in the Renaissance 
sonnet in England. The sonnets by English sonneteers are aimed to be analysed in terms of 
their links to Antiquity. The specific points made by the poets addressing to the language, 
literature and philosophy in Ancient Greece and Rome will be made clear.   

Keywords: Sonnet, Renaissance, English Literature 

Introduction 

The Renaissance is an intellectual and literary movement that started in Italy in the 14th 
century. The meaning of “renaissance” is rebirth. It is the rebirth of scholarship based on the 
philosophy and learning in Antiquity. The people of the era showed an interest in the 
manuscripts that have survived from Ancient Greece and Rome. The life in Antiquity was a 
source of inspiration in many fields like education, science, arts, literature etc. The movement 
affected many areas in life and inspired many people in Europe. 

The Renaissance movement made a tardy entry to England towards the end of 15th century. 
The present study focus on the Renaissance literature in England: particularly the sonnet form 
of poetry. The English poets were interested in Italian literature where the sonnet form 
originated. For the purpose of this study prominent English sonneteers of the time and their 
popular sonnets will be analysed in terms of their relations to Antiquity.  

The Sonnet Form in English Renaissance Literature 

As pointed above, the sonnet form was originated by Francis Petrarch in Italy. It is a poem of 
14 lines having a particular rhyme scheme and mostly concerned with the theme of love 
(Pfordresher et.al., 1988, 925). The first English sonnets were imitations of Italian sonnets and 
most of them were even like translations of Petrarch’s. The sonnet was brought to England by 
Sir Thomas Wyatt who was in Italy at the time for a governmental duty. Therefore, the first 
sonnets in English literature belong to Wyatt who preferred to imitate the Italian form and 
content. In the early sixteenth century Wyatt imitated Petrarch’s sonnets, writing writing the 
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hopes and pains of an adorning male lover in English language (Abrams, 1993, 197). Later, 
other English sonneteers created their styles and the form went through minor changes.  

When English literature in Renaissance is studied, the sonnet is usually classified into two as 
Italian type and English type. The Italian type follows the Petrarchan form of an octave and 
sestet, usually rhyming as abbaabba/cdecde. An idea develops in the octave and sestet is like 
a turning point or conclusion. The English type of sonnet is in the form of three quatrains and 
a couplet. A different idea develops in each quatrain and the English sonnet ends with the 
concluding remarks of the speaker in the couplet. In the English type, Shakespeare’s sonnets 
are special in the sense that Shakespeare’s sonnets rhyme in the same scheme (abab/cdcd/efef/ 
gg). Other English type sonnets may differ in their rhyme scheme. In the next section, an 
Italian type of sonnet by Wyatt and English type of sonnets by Sidney, Spenser and 
Shakespeare will be analysed to investigate how the Antiquity was reborn in this period. 

The Rebirth of Antiquity in English Sonnet in the Renaissance 

The first sonnet chosen for the analysis in this study is written by Sir Thomas Wyatt in the 
Italian form. 

“Farewell love and all thy laws forever; 
Thy baited hooks shall tangle me no more. 
Senec and Plato call me from thy lore 
To perfect wealth, my wit for to endeavour. 
In blind error when I did persever, 
Thy sharp repulse, that pricketh aye so sore, 
Hath taught me to set in trifles no store 
And scape forth, since liberty is lever. 
Therefore farewell; go trouble younger hearts 
And in me claim no more authority. 
With idle youth go use thy property 
And thereon spend thy many brittle darts, 
For hitherto though I have lost all my time, 
Me lusteth no longer rotten boughs to climb.” 

The speaker in this sonnet addresses to the Ancient philosophy and philosophers like Senec 
and Plato to develop the main theme. The Ancient philosophy emphasizes the human capacity 
for thinking, questioning, reasoning and judging. The speaker in the poem bids farewell to his 
lover or to the concept of love. According to the speaker, love has become an external force 
governing him. He has been confused and controlled by love or the lover. He is like a prisoner 
captivated by the “baited hooks” of the lady. However, he is at the start of a new period. After 
reading the teachings of these philosophers he has decided to put an end to this imprisonment. 
He points that he will no longer let her claim authority in him. He realized that freedom is 
what he should desire. He used to be blinded by love as if he was suffering from mental 
deformation but now he is enlightened by Ancient Greek philosophers. 

The second sonnet chosen for the analysis in this study is written by Edmund Spenser’s 
Sonnet 75 from the sonnet sequence Amoretti which is in the English form.  
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“One day I wrote her name upon the strand,  
But came the waves and washed it away:  
Again I wrote it with a second hand,  
But came the tide, and made my pains his prey.  
"Vain man," said she, "that dost in vain assay,  
A mortal thing so to immortalize;  
For I myself shall like to this decay,  
And eke my name be wiped out likewise."  
"Not so," (quod I) "let baser things devise  
To die in dust, but you shall live by fame:  
My verse your vertues rare shall eternize,  
And in the heavens write your glorious name:  
Where whenas death shall all the world subdue, 
Our love shall live, and later life renew."   

The title of the sonnet sequence is Amoretti, which comes from the Latin root amor, meaning 
love in English. The main theme is unrequited love and the speaker is addressing to his love 
for a lady. To prove his love for her he writes her name on the beach. However, the name 
vanishes with the tide or the wave. The second quatrain is a quotation for the lady in which 
she wants him to do something to make her name eternal. The lines pose a philosophical 
discussion about mortality versus immortality. According to the lady, writing her name on the 
sand is something mortal. It is “a mortal thing so to immortalize”. She argues that one cannot 
immortalize something by means of a mortal thing. In order to eternize her virtues, the 
speaker must do something immortal. As a result, Spenser refers to an important discussion in 
Ancient philosophy about the concepts of mortality and immortality. Spenser also addresses 
to Plato’s doctrine of forms/ideas and the idea of love is immortal.  

The third sonnet chosen for the analysis in this study is written by Sir Philip Sidney’s Sonnet 
31 from the sonnet sequence Astrophil and Stella which is in the English form.    

“With how sad steps, O Moon, thou climb'st the skies! 
How silently, and with how wan a face!  
What, may it be that even in heav'nly place  
That busy archer his sharp arrows tries!  
Sure, if that long-with love-acquainted eyes  
Can judge of love, thou feel'st a lover's case,  
I read it in thy looks; thy languish'd grace  
To me, that feel the like, thy state descries.  
Then, ev'n of fellowship, O Moon, tell me,  
Is constant love deem'd there but want of wit?  
Are beauties there as proud as here they be?  
Do they above love to be lov'd, and yet  
Those lovers scorn whom that love doth possess?  
Do they call virtue there ungratefulness?” 

The title of the sonnet sequence is “Astrophil and Stella” which comes from Latin and Greek 
roots. The Greek word aster means and phil means lover in English. The Latin word stella is 
star in English. So the title of the sequence is “the star lover and the star”. Sidney prefers 
Greek and Latin words in his title for the sequence. The speaker in the poem addresses to the 

188



Moon and the nature of the heavenly bodies was an important topic of study in Antiquity. In 
the Renaissance period, the poets liked to talk to the Moon, the Sun or the stars and 
established a link between their speakers and the conditions of the Heavenly bodies. The 
speaker in the sonnet is suffering from unrequited love and observes the same in the current 
state of the Moon. He then, wonders if the moon is actually lovesick like him. The Cupid, the 
Roman God of love, ‘that busy archer’, even targets the heavenly bodies with his arrows, so 
as to bring them under love’s spell. Pitcher argues that in Astrophil and Stella, we can trace 
Neoplatonic steps and that the sequence might be read as parallel to Venus and Adonis 
(Pitcher, 1987,110).  

The last sonnet chosen for the analysis in this study is written by William Shakespeare, 
Sonnet 18 which is in the English form.  

“Shall I compare thee to a summer’s day? 
Thou art more lovely and more temperate. 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer’s lease hath all too short a date. 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimmed; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance, or nature’s changing course, untrimmed; 
But thy eternal summer shall not fade, 
Nor lose possession of that fair thou ow’st, 
Nor shall death brag thou wand'rest in his shade, 
When in eternal lines to Time thou grow'st. 
So long as men can breathe, or eyes can see, 
So long lives this, and this gives life to thee.” 

Sonnet 18 by Shakespeare appears as a love sonnet in which the speaker attempts to compare 
his mistress to a summer day but decides that it is unwise because the mistress is lovelier than 
a summer day. However, the sonnet is also a discussion of the concepts of change, beauty, 
nature, death and immortality. These were popular topics in the Greek philosophy. The 
speaker in the sonnet addresses to the changes in seasons and nature, lists the beautiful things 
in summer and admits that all the beautiful things about summer have an end. The change in 
nature brings about the loss of beauty and progress in time brings death. The immortality of 
the beauty of the lady will be achieved by means of the present verse.  

Conclusion  

The Renaissance brought many changes in English life and arts as it did in Europe. This 
intellectual movement was born from an interest in the life in Ancient Greece and Rome. The 
Greek philosophy was a source of inspiration for Renaissance men. English literature was also 
affected by this movement in form and in content.  
A new type of poetry called sonnet originated in Italy and was brought to England by Wyatt 
and was practised by many other English sonneteers. The present study explored the sonnets 
in English literature in terms of their relation to Antiquity. The well-known sonnets by Wyatt, 
Sidney, Spenser and Shakespeare were chosen for the analysis in this paper. The analysis and 
discussion revealed that the Renaissance poets were referring to the language, philosophy, or 
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mythology in Greeks. The use of the Latin and Greek words, the references to Greek Gods 
and to Greek philosophers like Plato were clearly shown in the discussion.        
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HASTANELERDE ABC VE VED ANALİZİ İLE STOK YÖNETİMİ; BİR ÖZEL 
HASTANE ÖRNEĞİ 

STOCK MANAGEMENT WİTH ABC AND VED ANALYSİS İN HOSPİTALS; AN 
EXAMPLE OF A PRİVATE HOSPİTAL 

Öğr. Gör. Osman ÖZKAN 

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

ÖZET 

Araştırmanın amacı, bir özel hastanenin 2018 yılı ilaç tüketimlerini ABC ve VED 
yöntemiyle analiz etmek ve yapılmış diğer çalışmalar ile karşılaştırmaktır.  

Araştırma retrospektif olarak özel hastanenin eczane stok kayıtları ile idari ve mali 
verilerinin incelenmesi yoluyla yürütülmüştür. Araştırma verileri hastanenin otomasyon 
sisteminden alınmıştır. Buna ek olarak Yiğit (2014) tarafından yapılan çalışma ve Akdeniz 
Üniversitesi 2012 yılı faaliyet raporundan elde edilen veriler ile karşılaştırma yapılmıştır. Elde 
edilen veriler ABC ve VED yöntemiyle analiz edilmiştir.  

Üniversite hastanesi ve özel hastane arasında yapılan karşılaştırmada, üniversite 
hastanesinin yatan hasta sayısının fazlalığı, kullanılan ilaç miktarı, organ nakli konusunda ön 
plana çıkması, yüksek ameliyat sayısı önemli farklılıklar oluşturmuştur. Her iki hastanenin de 
genelde kanser, enfeksiyon, organ nakli, akciğer, karaciğer ve idrar yolu hastalıklarına ilişkin 
ilaç tüketimi yaptığı görülmüştür. Ayrıca yapılan analiz sonucunda her iki hastanenin ilaç 
tüketimleri stok miktarı açısından ve stokların taşıdığı hayati değer açısından incelenmiştir.   

Kurumların ilaç temininde hem nicel (ABC) hem de nitel (VED) analiz yöntemlerini 
kullanması oluşacak hata riskini minimize etmektedir. Yapılan çalışma sonuçları 
değerlendirildiğinde hastanelerde stok kontrolünün yalnızca ABC yöntemine göre 
yapılmaması, aynı zamanda hayati değer taşıyan ilaçların ortaya koyması bakımından VED 
analizinin de kullanılarak çapraz ilişki kurulması gerekmektedir. Uygulanan bu yöntemle ABC 
ve VED analizlerine ek olarak hem pahalı olan A grubu hem de hayati öneme sahip olan V 
grubu malzemelerin emniyet stok seviyesinin belirlenmesi de sağlanabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Stok Yönetimi, ABC Analizi, VED Analizi, Hastaneler 

ABSTRACT 

The aim of the study is to analyze the drug consumption of a private hospital in 2018 
with ABC and VED method and to compare with other studies. 

The study was conducted retrospectively by examining the pharmacy stock records and 
administrative and financial data of the private hospital. The research data were taken from the 
automation system of the hospital. In addition, Yiğit (2014) conducted a comparison with the 
data obtained from the 2012 activity report of Akdeniz University. The data obtained were 
analyzed by ABC and VED method. 
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In the comparison between the university hospital and the private hospital, the high 
number of inpatients, the amount of drug used, the prominence of organ transplantation and the 
high number of surgeries were significant differences. Both hospitals generally consume drugs 
related to cancer, infection, organ transplantation, lung, liver and urinary tract diseases. In 
addition, as a result of the analysis, drug consumption of both hospitals were examined in terms 
of stock quantity and vital value of stocks. 

The use of both quantitative (ABC) and qualitative (VED) analysis methods in drug 
procurement minimizes the risk of errors. When the results of the study are evaluated, it is 
necessary to establish a cross-correlation by using VED analysis in order not only to perform 
inventory control in hospitals according to ABC method but also to reveal vital drugs. In 
addition to ABC and VED analysis, this method can be used to determine the safety stock level 
of both expensive A group and vital V group materials. 

Keywords: Stock Management, ABC Analysis, VED Analysis, Hospitals 

1. GİRİŞ

Sağlık hizmeti üretiminin en önemli girdilerinden biri stoklardır. Hastane işletmelerinde 
stok yönetimi, stok maliyetlerinin en az olacağı, optimum stok seviyesinin belirlenmesini 
amaçlamaktadır. Hastanelerde stoklara yapılan yatırımın fazla olması, işletme karlılığını 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Diğer taraftan, stoklara yapılacak yatırımın yetersiz kalması 
ise sağlık hizmeti üretiminin aksamasına ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden 
olabilmektedir. Bu nedenle hastane yöneticileri stoklara gerektiği kadar az kaynak (sermaye) 
ayırmak ve aynı zamanda sağlık hizmeti üretiminin aksamasına yol açmayacak kadar stok 
bulundurmak zorundadır (Ağırbaş, 2013; Anand ve diğerleri 2013; Arnold ve diğerleri, 2008; 
Barange, 2013; Tengilimoğlu ve Yiğit, 2013; Wang ve Lee, 2013, Santhi ve KartHikeyank, 
2016) 

Bu amacı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için ABC, VED, ABC-VED Matris 
analizi gibi etkin stok kontrol tekniklerinin yararlanmaları gerekmektedir. Literatürde birçok 
hastanede ABC-VED analizi ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmasına rağmen Türkiye’de 
özel hastanelerinin stok kontrolünü karşılaştıran araştırma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu 
araştırmanın Türkiye’deki özel hastaneler için hem teorik, hem de örnek bir uygulama olması 
açısından hastane ve malzeme yöneticilerine stokları etkin yönetme ve kontrol etmede önemli 
bir malzeme yönetimi aracı olabileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın uygulama kısmında sağlık kurumlarında ilaç stok kontrollerinin önem 
gruplarına göre belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada bir özel hastaneden alınan veriler 
kullanılarak ABC, VED, ABC-VED Matrisi yöntemleri kullanılarak ilaç stokları analiz 
edilmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar Yiğit (2014) tarafından üniversite hastanesi üzerinde 
yapılan çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmakta ve literatür sonuçları ile desteklenmektedir. 

Çalışma 254 yataklı bir özel hastaneden alınan idari ve mali bilgiler doğrultusunda 
yapılmıştır. ABC analizi için 2018 döneminde hastanede kullanılmış olan ilaçların yıllık 
tüketim miktar ve tutar bilgileri alınarak kullanılan malzemelerin toplam maliyetleri her bir ilaç 
için ayrı ayrı elde edilmiş, analizler Excel’de yapılmıştır. 
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2. MATERYAL ve METOD

Bu çalışmanın uygulama kısmında sağlık kurumlarında ilaç stok kontrollerinin önem 
gruplarına göre belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada bir özel hastaneden alınan veriler 
kullanılarak ABC, VED, ABC-VED Matrisi yöntemleri kullanılarak ilaç stokları analiz 
edilmekte ve elde edilen sonuçlar Yiğit (2014) tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 
üzerinde yapılan çalışma verileriyle karşılaştırılmaktadır. Ayrıca karşılaştırma yapılırken başka 
çalışmalardan da faydalanılmıştır.  

Çalışma 254 yataklı bir özel hastaneden alınan idari ve mali bilgiler doğrultusunda 
yapılmıştır. ABC analizi için 2018 döneminde hastanede kullanılmış olan ilaçların yıllık 
tüketim miktar ve tutar bilgileri alınarak kullanılan malzemelerin toplam maliyetleri her bir ilaç 
için ayrı ayrı elde edilmiş, analizler Excel’de yapılmıştır.  

Literatürde birçok hastanede ABC-VED analizi ile ilgili çok sayıda araştırma 
bulunmasına rağmen Türkiye’de özel hastanelerinin stoklarını ABC-VED analizi ile inceleyen 
araştırma bulunmamaktadır. Bu sebeple bu araştırmanın Türkiye’deki özel hastaneler için hem 
teorik, hem de örnek bir uygulama olması açısından hastane ve malzeme yöneticilerine stokları 
etkin yönetme ve kontrol etmede önemli bir malzeme yönetimi aracı olabileceği 
düşünülmektedir. 

Bu araştırmada bir özel hastanenin 2018 yılı ilaç tüketimlerinin stok kontrol 
yöntemlerinden ABC, VED, ABC-VED Matrisi stok kontrol yöntemleriyle ilaçların hem 
maliyet ve hem de hayati önem derecesine göre sınıflandırılarak analizi yapılmıştır. 

2.1. Amaç 

Araştırmanın amacı, bir özel hastanenin 2018 yılı ilaç tüketimlerinin toplam hastane 
bütçesinden aldığı payı tespit etmeyi, ABC-VED analiz yöntemi ile ilaçların stok maliyet tutarı 
ve hayati önem derecelerine göre sınıflandırılarak analiz edilmesi ve bu sonuçların yapılmış 
olan diğer çalışmalar ile karşılaştırılmasıdır. Araştırmada ayrıca ABC-VED Matris analizi ile 
stok miktarı ve stok ilaç maliyet tutarı kombine edilerek hastanede yüksek, orta ve düşük 
seviyede stok kontrol yapılması gereken ilaçların yüzdesel değerlerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. 

2.2. Yöntem 

Araştırma retrospektif olarak özel hastanelerinin eczane stok kayıtları ile idari ve mali 
verilerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla yürütülmüştür. Araştırma verileri 
hastanelerin otomasyon sisteminden alınmıştır. Buna ek olarak Yiğit (2014) tarafından yapılan 
çalışmanın sonuçları derlenmiş ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin 2012 yılı faaliyet 
raporundan faydalanılmıştır. 

Araştırmada stok kontrol yöntemlerinden ABC-VED analizi ve ABC-VED matris 
analizi yapılmış olup aşağıda belirtilen yöntem izlenmiştir.  

ABC Analizi: ABC analizinde hastanenin 2018 yılı ilaçlarının yıllık stok miktarları ve 
stok değerleri her ilaç bazında hastane otomasyon sisteminden Excel veri tabanında alınmıştır. 
Her bir ilaç tutar bazında büyükten küçüğe doğru sıralanmış kümülatif maliyet yüzdeleri 
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hesaplanmıştır. A grubu malzemelerin toplam maliyet içerisindeki oranı %70, B grubu 
malzemelerin maliyet oranı %20, C grubu malzemelerin maliyet oranı %10 olarak alınmıştır.  

VED Analizi: VED analizinde hangi ilacın hangi gruba girdiğini tespit edebilmek için 
uzmanlardan yararlanılarak V-E-D olmak üzere ilaçlar üç grupta sınıflandırılmıştır. “V” 
kategorindeki ilaçlar hayati öneme sahip, hayat kurtarıcı ve her zaman hastanede 
bulundurulması gereken ilaçlardır. Orta düzeyde hayati öneme haiz olan ve hastanede muadili 
olan ilaçlar “E” kategorisinde alınmıştır. Herhangi bir hayati öneme sahip olmayan, hastane 
stoklarında bulundurulması isteğe bağlı olan ilaçlar ise “D” kategorisinde alınmıştır.  

ABC-VED Matris Analizi: ABC ve VED analizlerinin kombine edilerek 
oluşturulmuştur. Hastanelerin 2018 yılı ilaç stokları kategorilere (I,II,III) ayrılarak 
sınıflandırılmıştır. Bu kategoriler:  

Kategori I: AV+AE+ AD+ +BV+ CV 

Kategori II: BE+CE +BD 

Kategori III: CD  

2.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni ilgili özel hastanenin 2018 yılında kullandığı ilaçlardır (813 kalem 
ilaç). Araştırmada hastaneden örneklem çekilmemiş evrenin tamamına ulaşılmıştır. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Hastanenin bütçesinden ne kadar kaynak tükettiğini tespit edebilmek için hastanelerin 
ayrıntılı mizan verilerinden yararlanılmıştır. ABC-VED analizleri için gerekli olan ilaçların 
stok miktarı ve maliyetleri hastane otomasyon kayıtlarından elde edilmiştir. Tespit edilen her 
bir ilaca ait yıllık ilaç stok miktarı ve değerleri MS Excel’e aktarılmış ve analizler Excel’de 
yapılmıştır.  

2.5. Araştırmanın Varsayımları 

Araştırma kapsamında otomasyon sisteminden elde edilen veriler ile uzman ve 
katılımcıların araştırmada verdikleri bilgilerin doğru ve gerçek durumu yansıttığı 
varsayılmıştır. 

2.4. Çalışmanın Sınırlılıkları 

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm hastaneleri kapsayan bir araştırmanın hem 
zaman hem maliyet bakımından mümkün olmayacağı göz önüne alınarak, araştırma kapsamı, 
sağlık alanında faaliyet gösteren bir özel hastaneyle sınırlandırılmıştır 

3. BULGULAR

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın yapıldığı hastaneye ait tanımlayıcı bulgulara ve 
ABC-VED yöntemiyle analizi yapılan stok kalemlerinin sonuçlara ilişkin verilere yer 
verilecektir.  
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3.1. Araştırma Yapılan Özel Hastaneye Ait Bulgular 

Çalışma 254 yataklı, Ankara Merkezli bir özel hastanede gerçekleştirilmiştir. 
Hastanenin 2018 yılı giderlerinin %4’ü ilaç harcamalarına ayrılmıştır. Ayrıca ortalama yatış 
süresinin 3.5 gün, toplam ameliyat sayısının da 10.936 olduğu görülmüştür. Bu ameliyatların 
büyük çoğunluğunu E grubu (küçük özellikli ameliyatlar) ameliyatlar oluşturmaktadır (Tablo 
1).  

Tablo 1. Özel Hastaneye Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

ÖZEL HASTANEYE AİT TANIMLAYICI BİLGİLER 
İlaç Harcamalarının Toplam Gider 
Bütçesi İçerisindeki Payı % 4 AMELİYAT SAYILARI 

Yatak Sayısı 254 A Grubu Büyük 
4.592 (%42) 

1535 
Ameliyat Sayısı 10936 B Grubu 958 

C Grubu 2099 
D Grubu Orta:  %25,7 2818 
E Grubu Küçük: %32,3 3526 

Hastanenin 2018 yılına ait poliklinik ve klinik verileri incelendiğinde yıl içinde 
toplamda 123.034 poliklinik muayenesi yapıldığını ve bunun da daha çok Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, Kardiyoloji ve KBB birimlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı şekilde yatan 
hasta verilerine bakıldığında yıl içinde toplam 13.904 klinik sayısının olduğu ve bunun da daha 
çok Koroner Angio, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Genel Cerrahi Birimlerinde ön plana 
çıktığı görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Özel Hastaneye ait Poliklinik ve Klinik Verileri 

BRANŞ 
HASTA SAYISI 

Ayaktan Yatan Ayaktan Yatan 

Algoloji 34 109 Kbb 12.004 731 

Anestiyoloji ve 
Reanimasyon 184 Medikal Kozmetoloji 598 

Ağız ve Diş Sağlığı 224 Nefroloji 1.323 192 

Beyin Ve Sinir 
Cerrahisi 1.126 164 Nöroloji 3.812 312 

Damar Cerrahisi 424 41 Nükleer Tıp 1.186 13 

Dermatoloji 6.438 7 Ortopedi Ve Travmatoloji 6.189 474 

Emzirme Danışmanlığı 366 Plastik, Rekonstruktif Ve 
Estetik  983 518 

Endokrin Diyet 
Hizmetleri 364 Psikiyatri 1.088 

El Cerrahisi 1 Radyosyon Onkolojisi 597 

Endokrinoloji 6.334 71 Radyoloji 172 

Enfeksiyon Hast. Ve 
Klinik Mikrobiyoloji 477 7 Romatoloji 1.472 4 
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3.2. 
ABC-
VED 

Analizine İlişkin Bulgular 

Tablo 3’de toplam 813 kalem ilaç için yapılan ABC-VED analizine ilişkin ilaçların 
adedi ve yüzdesel dağılımı, yıllık harcama tutarı ve yıllık harcama yüzdesi görülmektedir. 
Araştırma kapsamında hastanenin 2018 yılı ilaç stoklarının toplam tutarı 1.686.711, 42 TL 
olarak tespit edilmiştir.  Mevcut ilaç kalemleri arasında en çok kaynak tüketen ilaçlar (%); 
Herceptin Flakon 150 mg(%11), Hepatect Flakon (% 8,2), Albuman Flakon %20 100 ml (% 4), 
Altuzan Flakon 400 mg/16 ml (%3,1), Maxipen Flakon 1 g (%2,8), Tazeracin Flakon 4.5 g 
(%2,7), Kadcyla Flakon 100 mg (% 2,4) tespit edilmiştir. Bu ilaçlar kanser, hepatit B, karaciğer, 
akciğer ve idrar yolu hastalıklarında kullanılan pahalı ilaçlardır.  

ABC analizinde A grubunu oluşturan 48 kalem (% 5,9) ilacın yıllık harcama tutarları 
1.184.086,45 TL (%70,2), B grubunu oluşturan 97 kalem (% 11,93) ilacın tutarı 338.685,78 TL 
(%20,8) ve C grubunu oluşturan 669 kalem (%82,16) ilacın tutarı ise 163.939,20 TL’dir 
(%9,72).  

VED analizinde hastanede ilaçların yıllık tüketim tutarı görülmektedir. Buna göre V 
grubunda yer alan 10 kalem (% 1,23) ilaç 192.230,13 TL (% 11,4) olarak, E grubunda yer alan 
785 kalem (% 96,56) ilaç 1.490.885,05 TL (% 88, 39) ve D grubunda yer alan 18 kalem (% 
2,21) ilaç 3.596,25 TL (% 0,21) olarak ortaya çıkmıştır. 

Fiziksel Tıp Ve Reh. 2.326 10 Tıbbi Onkoloji 2.277 263 

Gastroenteroloji 6.941 372 Transplantasyon 216 150 

Genel Cerrahi 4.557 1.617 Yenidoğan Yoğun Bakım 17 

Geriatri 36 Yenidoğan Ünitesi 843 

Genel Yoğun Bakım 171 Çocuk Cerrahisi 1.096 445 

Göz Hastalıkları 7.151 373 Çocuk Endokrinolojisi 776 

Göğüs Cerrahisi 230 63 Çocuk Nefroloji 1.155 17 

Göğüs Hastalıkları 3.491 423 Çocuk Nörolojisi 501 

Girişimsel Radyoloji 50 32 Çocuk Sağlığı Ve Hast. 15.754 271 

Hematoloji 939 47 Üreme Endokrinolojisi ve 
İnfertiliti 22 

Kadın Hastalıkları Ve 
Doğum 4.950 1.249 Üroloji 2.872 508 

Kalp Damar Cerrahisi 1.442 942 İmmünoloji Ve Allerji 
Hastalıkları 1.020 5 

Kardiyoloji 14.584 1.020 İç Hastalıkları 4.427 88 

Koroner Angio 3 2.334 TOPLAM 123.034 13.904 
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Tablo 3. ABC-VED Analizine İlişkin Bulgular 

Kategori İlaçların 
Sayısı 

İlaç Yüzdesi 
(%) 

Yıllık Harcama 
(TL) 

Yıllık Harcama 
Yüzdesi (%) 

A 48 5,90 1.184.086,45 70,2 

B 97 11,93 338.685,78 20,08 

C 668 82,16 163.939,20 9,72 

Toplam 813 100,00 1.686.711,42 100,00 
Vital (V) 10 1,23 192.230,13 11,4 

Essential (E) 785 96,56 1.490.885,05 88,39 

Desirable (D) 18 2,21 3.596,25 0,21 

Toplam 813 100,00 ₺1.686.711,42 100,00 

ABC ve VED analizleri sonucunda elde edilen verilerin çaprazlanması ile yeni 
oluşturulan gruplarla ilaçların sınıflandırılması ABC-VED matrisini oluşturmaktadır. Birinci 
kategoride yer alan ilaçlar, hem mali açıdan pahalı hem de hasta açısından hayati öneme sahip 
olan ilaçlardır. Birinci kategoride yer alan ilaçların yakından izlenmesi ve sık sık kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir. İkinci kategoride yer alan ilaçlar, parasal değer bakımından orta 
derecede öneme sahip olan ve hasta açısından orta derece öneme sahip olan ilaçların yer aldığı 
gruptur. Bu grupta yer alan ilaçlar için normal kontrollerin yapılması yeterli olacaktır. Üçüncü 
kategoride yer alan ilaçlar ise hem parasal değer açısından hem de hayati önem açısından değeri 
yüksek olmayan malzemelerin yer aldığı gruptur. Stok kontrolleri bakımından sıklıkla kontrol 
edilmeyi gerektirmeyen ilaçların oluşturduğu gruptur. 

Tablo 4’de ABC-VED Matrisi ilaç adetleri ve tutarları ve bunların yüzdesel dağılımı 
görülmektedir. ABC-VED Matrisinde AV grubunu oluşturan 4 ilaç kaleminin yıllık harcama 
tutarı 184.410,72 TL olarak, AE grubunu oluşturan 44 ilaç kaleminin yıllık harcama tutarı 
999.675,73 TL olarak ortaya çıkarken, AD grubunda herhangi bir ilaç kalemi yer almamıştır. 
BV grubunu oluşturan 3 ilaç kaleminin yıllık harcama tutarı 6.616,10 TL olarak, BE grubunu 
oluşturan 94 ilaç kaleminin yıllık harcama tutarı 332.069,68 TL olarak ortaya çıkarken, BD 
grubunda herhangi bir ilaç kalemi yer almamıştır. CV grubunu oluşturan 3 ilaç kaleminin yıllık 
harcama tutarı 431,25 TL olarak, CE grubunu oluşturan 647 kalem ilacın yıllık harcama tutarı 
159.139,65 TL olarak, CD grubunu oluşturan 18 kalem ilacın ise yıllık harcama tutarı 3.596,25 
TL olarak ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 4. ABC-VED Matrisine İlişkin Bulgular 

ABC 
VED 

MATRİS
İ 

V E D 

Birleştirilmi
ş Kategori 

(I) 

İlaç 
Sayıs

ı 

Yıllık 
Harcama 

(TL) 

Birleştirilmi
ş Kategori 

(II) 

İlaç 
Sayıs

ı 

Yıllık 
Harcama 

(TL) 

Birleştirilmi
ş Kategori 

(III) 

İlaç 
Sayıs

ı 

Yıllık 
Harcam
a (TL) 

A AV 4 
184.410,7

2 AE 44 
999.675,7

3 AD 0 0 

B BV 3 6.616,10 BE 94 
332.069,6

8 BD 0 0 

C CV 3 1.203,3 CE 647 
159.139,6

5 CD 18 3.596,25 

Tablo 5’de Kategori I – II – III’e ayrılan ilaçların adetleri ve yıllık harcama tutarlarının 
dağılımı yer almaktadır. Buna göre; Kategori I (AV, AE, AD, BV, CV)’de yer alan ilaçlar 
%6,64 (54 ilaç)’dür. Yıllık harcama tutarı olarak bakıldığında harcamaların %70.67’lik 
(1.191.905,85 TL) kısmı ile en yüksek olan bölümünü oluşturmaktadır. Kategori II (BE, CE, 
BD)’de yer alan ilaçlar %91,14 (741 ilaç)’dür. Her ne kadar ilaçların çoğu bu grupta olsa da 
yıllık harcama tutarı olarak harcamaların %29,11’lik (491.209,32 TL) kısmını oluşturmaktadır. 
Kategori III (CD)’de yer alan ilaçlar %2,21 (18 ilaç)’dir. Bu gruptaki ilaçlar hem sayı olarak 
hem de değer olarak en düşük seviyede olan ilaçlardır. Yıllık harcama tutarı olarak bakıldığında 
harcamaların %0,22’lik (3.596,24 TL) kısmını oluşturmaktadır. 

Tablo 5. Kategori I – II- III Adet ve Tutar Dağılımları 

KATEGORİ Birleştirilmiş Kategori İlaç 
Sayısı 

İlaçların 
Yüzdesi 

Yıllık Harcama 
(TL) 

Yıllık 
Harcama  
Yüzdesi 

I AV, AE, AD, BV, CV 54 6,64 1.191.905,85 70,67 
II BE, CE, BD 741 91,14 491.209,32 29,11 

III CD 18 2,21 3.596,24 0,22 
Toplam 813 100 ₺1.686.711,42 100 

3.3. Örnek Çalışma: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği 

Çalışmanın bu bölümünde Yiğit (2014) tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 
üzerinde yapılan çalışma sonuçları derlenmiştir. Ek olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin 
2012 yılı faaliyet raporundan faydalanılmıştır. Buna göre oluşturulan Tablo 6’daki veriler 
incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:   

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi üçüncü basamak bir hastanedir. Ayrıca hastane organ 
nakli, onkoloji, cerrahi ve dâhili hizmetlerde üst seviyede hizmet vermektedir. Hastane 1064 
(89 yoğun bakım) yataklı bir üniversite hastanesidir. 2012 yılında 798.078 poliklinik 
gerçekleşirken, 39.365 yatan hastaya hizmet verilmiştir. Buna ek olarak hastanede %64,2’si 
büyük ameliyatlar olmak üzere toplamda 27.675 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Hastanenin 
1.328 kalem ilaç stoku bulunurken, bu stoklar için katlanılan maliyet 23.205.114 TL şeklinde 
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gerçekleşmiştir. Bu tutar 2012 gider bütçesinin % 9.01’ini oluşturmaktadır. Stoklar arasında en 
çok kaynak tüketen ilaçlar (%); Herceptin 150 mg (%11,82), Ambisome 50 mg. (%10, 86), 
Altuzan 400 mg/16 ml (%5,92), Atg 100 mg/5 ml (%4,4), Kiovig 5g/50 ml (%3,8), Genivig 50 
mg/ml (%2, 52) şeklinde görülmüştür. Bu ilaçlar özellikle kanser, organ nakli ve enfeksiyon 
tedavisinde ön plana çıkmaktadır.  

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin ABC yöntemiyle stok kalemleri incelendiğinde bu 
stokların % 3,24’ünün A Grubu (43 kalem), %7,68’nin B Grubu( 102 kalem), % 89,08’inin ise 
C Grubu (1183 kalem) ilaçlardan oluştuğu görülürken, maliyetlerin %70,11’ninin (16.267.974 
TL) A Grubu ilaçlar için harcandığı görülmektedir.  

Yapılan VED analizi sonucunda stok kalemlerinin % 25,15’inin V Grubu (334 kalem), 
% 52,48’inin E Grubu (697 kalem), % 22,36’sının ise D Grubu (297 kalem) ilaçlardan oluştuğu 
görülürken, maliyetlerin % 44,63’ünün (10.357.136) E Grubu ilaçlar için harcandığı 
görülmektedir.  

ABC-VED matrisi ile elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise, ilaç stoklarının % 
22,47’sinin I. Kategori (358) ilaçlardan, % 70,58’inin II. Kategori (700) ilaçlardan, % 
6,96’sının ise III. Kategori (270) ilaçlardan oluştuğu görülürken, maliyetlerin %78,83’ünü 
(18.292.607) I. Kategorideki ilaçlar için harcandığı görülmüştür.  

Tablo 6. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne Ait Bilgiler (2012) 

AKDENİZ ÜNİ. HASTANESİNE AİT BİLGİLER 
Yatak Sayısı (Yoğun Bakım:89) 1.064 ABC-VED Analizi (2012) 

İlaç Kalemi 1.328 Stok Miktarı Stok 
Tutarı 

TUTAR 
(TL) 

İlaç Stoku Toplam Tutar (TL) 23.205.114 A 43 (%3,24) % 70,11 16.267.974 
İlaç Harcamalarının Toplam 
Gider Bütçesi İçerisindeki 
Payı 

% 9.01 
B 102 (%7,68) % 19, 91 4.620.712 

C 1183 (%89,08) % 9,98 2.316.428 

AMELİYAT SAYILARI V 334 (%25,15) % 41,11 9.539.513 
Büyük (%64,2) 17.758 E 697 (%52,48) % 44,63 10.357.136 
Orta (%17,4) 4.813 D 297 (%22,36) % 14,26 3.308.465 
Küçük (%18,2) 5.104 I 358 (%22,47) % 78,83 18.292.607 
TOPLAM 27.675 II 700 (%70,58) % 18,41 4.270.924 

POLİKLİNİK SAYILARI III 270 (%6,96) % 2,76 641.583 
Ayaktan Hasta 798.078 
Yatan Hasta (Yoğun Bak. 
3.935) 39.365 

TARTIŞMA 

Bu bölümde araştırmada elde edilen araştırma sonuçları kendi içerisinde ve literatürde 
yer alan diğer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır (Tablo 7). ABC-VED analizi ile ilgili literatür 
çalışmaları stok miktarları ve tutarlarının, stok kullanım seviyelerinin, stok politikalarının 
hastanelerin stok seviyeleri ve stok kullanımları geri ödeme sistemleri, hastane ilaç satın alma 
politikaları, yatak sayısı, hastanenin statüsü, sigorta anlaşmaları ve ilaç tedarik zincirleri gibi 
faktörlerden dolayı farklılaşabildiğini göstermektedir. Örneğin Türkiye’de Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile yatan hastalarda kullanılacak ilaç ve 
tıbbi malzemenin sağlık kuruluşu tarafından temin edilmesini zorunlu kılması sağlık 
kuruluşlarının hastaya ve vakaya özgü ilaç temin etmesini gerektirmektedir (Yiğit, 2014).  
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Tablo 7. Literatür Sonuçları (2012) 

Yiğit vd. (2010) 
Üni. Hast. 

Wandalkar 
vd. (2013)  
Üni. Hast. 

GMCH (2010) PGIMER (2010) 

Kategori 

M
ik

ta
r 

(%
) 

T
ük

et
im

 
T

ut
ar

ı 
(%

) 

M
ik

ta
r 

(%
) 

T
ük

et
im

 
T

ut
ar

ı 
(%

) 

M
ik

ta
r 

(%
) 

T
ük

et
im

 
T

ut
ar

ı 
(%

) 

M
ik

ta
r 

(%
) 

T
ük

et
im

 
T

ut
ar

ı 
(%

) 

A 14,86 69,97 13,4 69,1 12,93 69,45 13,78 69,97 

B 20.29 20,97 16,5 19,2 19,54 20,48 21,85 19,95 

C 64.86 9,06 70,1 11,7 67,53 10,07 64,37 10,08 

V 5.13 1,02 50,9 55,2 12,36 15,67 12,11 17,14 

E 81,44 53,5 40,2 41,5 47,12 70,02 59,38 72,38 

D 13.43 35,48 8,9 3,3 40,52 14,31 28,51 10,48 

I 18.29 72,93 57 85,3 22,99 74,8 22,09 74,21 

II 75.71 26,35 35 14,2 41,67 21,68 54,63 22,23 

III 6.00 0,72 8 0,5 35,34 3,52 23,28 3,56 

Kaynak: Yeşilyurt, 2014 (Yüksek Lisans Tezi’nden aktarılmıştır) 

Çalışmanın yapıldığı özel hastane ve örnek olarak değerlendirilen üniversite hastanesi 
arasında yatak sayısı, ayaktan ve yatan hasta sayısı, ameliyat sayıları, ilaç stok miktarları ve 
tutarları, ilaç stokları için ayrılan bütçe boyutlarında farklılıklar söz konusudur. Üniversite 
Hastaneleri çok özellikli hastalıklara hizmet vermesi ve daha fazla talep görmesi yönünden özel 
hastanelerden ayrılmaktadır. Elde edilen bulgular aşağıda açıklanan boyutlar açısından 
incelenmiştir.  

İlaç Stok Miktarı ve Gider Bütçesi Payı Yönünden Karşılaştırma: Özel hastanede 
813 kalem ilaç kullanılırken, üniversite hastanesinde 1.328 kalem ilaç kullanılmaktadır. Özel 
hastane bu ilaçlar için toplamda 1.686.711,42 TL harcarken, üniversite hastanesinin 1.328 
kalem ilaç için katlandığı maliyet 23.205.114 TL’dir. Bu tutarlar özel hastane için gider bütçesi 
içinde % 4 oranında pay alırken, üniversite hastanesinde % 9,01 olarak gerçekleşmiştir. 
Üniversite hastanelerinin hizmet hacminin daha geniş olmasının, çok özellikli hastalıklara 
bakılmasının, kullanılan ilaç miktarının ve hasta sayısının bu farklılığın ortaya çıkmasında etkili 
olduğu düşünülmektedir. Özellikle üniversite hastanesinin yatan hasta sayısının özel hastanenin 
yaklaşık üç katı olması, ameliyat sayılarının ve keza yoğun bakım hastalarının özel hastanelere 
göre oldukça fazla olması, kanser ve enfeksiyon ilaçlarının yüksek oranda kullanılması önemli 
bir etkendir.  

ABC Analizi Sonuçları Yönünden Karşılaştırma: 

A Grubu: Özel hastanede A grubunda 48 kalem (%5,9) ilaç yer alırken, üniversite 
hastanesinde 43 kalem (%3,2) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede maliyetlerin % 
70,2’sini (1.184.086,45 TL) iken, üniversite hastanesinde %70,1’ini (16.267.974 TL) 
oluşturmaktadır.  
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B Grubu: Özel hastanede B grubunda 97 kalem (%11,93) ilaç yer alırken, üniversite 
hastanesinde 102 kalem (%7,68) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede maliyetlerin 
%20,8’i (338.685,78 TL) iken, üniversite hastanesinde %19,91’ini (4.620.712 TL) 
oluşturmaktadır.  

C Grubu: Özel hastanede C grubunda 669 kalem (%82,16) ilaç yer alırken, üniversite 
hastanesinde 1183 kalem (%89,08) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede maliyetlerin 
%9,72’si (163.939,20 TL) iken, üniversite hastanesinde %9,98’ini (2.316.428 TL) 
oluşturmaktadır.  

Elde edilen sonuçlar birbirine yakın çıkmıştır. Bu yönüyle tutar açısından oluşan fark 
satın alınan miktardan kaynaklı oluşmaktadır. Bu noktada da özellikle üniversite hastanesinde 
nispeten daha yüksek gerçekleşen yatan hasta sayısı, ameliyat sayısı, kanser, enfeksiyon 
hastalıkları, organ nakli işlemlerinin yapılması gibi faktörler etkili olmaktadır. Her iki hastaneyi 
Tablo 7’deki literatür sonuçları ile karşılaştırdığımızda elde edilen sonuçların diğer 
çalışmalardan A ve B grubu için düşük, C grubu için yüksek olduğu görülmektedir. Diğer 
çalışmalara bakıldığında standart bir sonucun olmadığı ve hastaneden hastaneye farklılıklar 
olduğu görülmektedir.  

VED Analizi Sonuçları Yönünden Karşılaştırma: 

V Grubu: Özel hastanede V grubunda 10 kalem (%1,23) ilaç yer alırken, üniversite 
hastanesinde 334 kalem (%25,15) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede maliyetlerin % 
11,4’ünü (192.230,13 TL) iken, üniversite hastanesinde %44,11’ini (9.539.513 TL) 
oluşturmaktadır.  

E Grubu: Özel hastanede E grubunda 785 kalem (%96,56) ilaç yer alırken, üniversite 
hastanesinde 697 kalem (%52,48) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede maliyetlerin % 
88, 39’unu (1.490.885,05 TL) iken, üniversite hastanesinde % 44,63’ünü (10.357.136) 
oluşturmaktadır.  

D Grubu: Özel hastanede D grubunda 18 kalem (%2,21) ilaç yer alırken, üniversite 
hastanesinde 297 kalem (%22,36) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede maliyetlerin 
%0,21’i (3.596,25 TL) iken, üniversite hastanesinde %14,26’sını (3.308.465 TL) 
oluşturmaktadır. 

Elde edilen sonuçlar birbirinden farklı çıkmıştır. Bu farkın nedeni hastanelerin hizmet 
portföylerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Özellikle 
üniversite hastanesinde kanser, enfeksiyon ve organ nakli konusunda kullanılan ilaçların 
hastalar için hayati yönden önemli olması ve artan talepten dolayı bu ilaçların stoklarda özel 
hastaneye göre daha fazla bulundurması aradaki farkı oluşturmaktadır.  

ABC – VED Matrisi Sonuçları Yönünden Karşılaştırma: 

I. KATEGORİ (AV, AE, AD, BV, CV): Özel hastanede 54 kalem (%6,64) ilaç yer 
alırken, üniversite hastanesinde 358 kalem (%22,47) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel 
hastanede maliyetlerin % 70,67’sini (1.191.905,85 TL) iken, üniversite hastanesinde 
%78,83’ünü (18.292.607 TL) oluşturmaktadır.  
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II. KATEGORİ (BE, CE, BD): Özel hastanede 741 kalem (%91,14) ilaç yer alırken,
üniversite hastanesinde 700 kalem (%70,58) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede 
maliyetlerin % 29, 11’i (491.209,32 TL) iken, üniversite hastanesinde % 18,41’ini (4.270.924) 
oluşturmaktadır.  

III. KATEGORİ (CD): Özel hastanede 18 kalem (%2,21) ilaç yer alırken, üniversite
hastanesinde 270 kalem (%6,96) ilaç yer almaktadır. Bu ilaçlar özel hastanede maliyetlerin 
%0,21’i (3.596,25 TL) iken, üniversite hastanesinde %2,76’sını (641.583 TL) oluşturmaktadır. 

Elde edilen sonuçlara bakıldığında çoğunluğu II. Kategori ilaçlar oluştururken. I. 
Kategori ilaç grubunda üniversite hastanelerinin daha yüksek orana sahip olduğu 
görülmektedir. Özellikle hem hayati açıdan hem de maliyet açısından yüksek olan ilaçların 
kullanılması üniversite hastanesini özel hastaneler karşısında öne çıkarmaktadır. Kategori I’de 
yer alan ilaçlar hem hayati hem de pahalı olan ilaçların bulunduğu grubu temsil etmektedir. Bu 
grupta yer alan ilaçların kontrolleri sürekli olarak yapılmalı ve güvenlik stok düzeyleri dikkatli 
bir şekilde gözden geçirilmeli ve mümkün olduğu kadar düşük sevide güvenlik stoku 
bulundurulmalıdır. Kategori II’de yer alan ilaçlar hastane bünyesinde bulundurulması zorunlu 
olan ama birinci kategorideki ilaçlar kadar hayati öneme sahip olmayan ilaçlardır. Bu gruptaki 
ilaçların kontrollerinin orta derece önem verilerek yapılması gerekmektedir. Kategori III’te yer 
alan ilaçlar isteğe bağlı olarak bulundurulan ve pahalı olmayan ilaçların oluşturduğu bir gruptur. 
Bu yüzdendir ki malzemelerin hiyerarşik önceliği bakımından en sonda yer alan ilaçlardır. Bu 
gruptaki malzemelerin tampon stokları yüksek tutulabilir (Vaz, 2008: 124 ). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hastaneler sahip olduğu spesifik özellikler ve hayati açıdan risk taşıyan mekanlar 
olmasından dolayı hasta ihtiyaçlarının tam zamanında, uygun şekilde karşılanması gereken 
komplekslerdir. Bu hasta ihtiyaçlarının belirli bir bölümünü hastanelerde kullanılan stoklar 
oluşturmaktadır. Kurum bazında gerçekleşecek etkin stok kontrol yönetimi ortaya çıkabilecek 
olumsuz faktörleri minimize ederken, bu noktada yaşanacak bir eksiklik hasta hayatını riske 
atacak sonuçlara sebep olabilmektedir. Bu açıdan değerlendirme yapıldığında toplam stok 
miktarının “emniyet stok seviyesi”nde tutulması ve toplam maliyetin en az olması istenen 
durumdur. Bunu gerçekleştirmek için ABC-VED analizleri sağlık kurumları yöneticileri için 
destekleyici bir analiz yöntemidir.  

Stokların bir bölümünü oluşturan ilaçların hasta tedavisinin etkinliğinde önemli rol 
oynadığı aşikardır. İlaçların kesintisiz akışı veya başka bir deyişle doğru zamanda, doğru 
miktarda, doğru yer ve kalitede mevcudiyeti stok yönetiminin etkin kullanımına bağlıdır. Bu 
bağlamda özel bir hastanenin ilaç kalemleri üzerinde yapılan bu çalışmada, ABC-VED analizi 
kullanılarak elde edilen sonuçlar üniversite hastanesinin sonuçları ile karılaştırılmış ve literatür 
sonuçlarıyla desteklenmiştir.  

Elde edilen bulgular ve literatür çalışmalardan yola çıkarak aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmış, bazı önerilerde bulunulmuştur:  

• Literatür çalışmaları incelendiğinde yapılan çalışmalar hem yurtiçinde hem de
yurtdışında birbirinden farklılık göstermektedir. Burada çalışma yapılan hastanenin
mülkiyeti (kamu, özel, üniversite), kullanılan ilaç adetlerinin sayısı ve tüketim tutarları,
araştırma yapılan kurumların hizmet profili, hasta sayıları (ayaktan, yatan), ameliyat
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sayıları, sigorta politikaları, hükümetin yasal prosedürleri, hastalık profilleri önemli 
derecede etkili olmaktadır.  

• Üniversite ve özel hastane arasında yapılan karşılaştırmada, üniversite hastanesinin
yatan hasta sayısının fazlalığı, kullanılan ilaç miktarı, organ nakli konusunda ön plana
çıkması, SUT kaynaklı olarak bulundurulması gereken ilaçların fazlalığı, yüksek
ameliyat sayısı farklılığın ana sebepleri arasındadır.

• Her iki hastanenin en yüksek stok seviyesine sahip olan ilaç kalemlerine bakıldığında
üniversite hastanesinde kanser, enfeksiyon ve organ nakli tedavisinde kullanılan
ilaçların, özel hastanede ise kanser, akciğer, karaciğer ve idrar yolu hastalıkların
tedavisinde kullanılan ilaçların fazla olduğu görülmüştür. Bu bağlamda üniversite
hastanesi görece daha pahalı ve hayati ilaçların kullanılması yönünden farklılık
göstermektedir.

• Üniversite hastanelerinin 3. basamak bir kurum olması, uzmanlaşma seviyesinin yüksek
ve özellikli cerrahi işlemlerinin fazla olmasından kaynaklı olarak miktar ve tüketim
açısından özel hastanelerden farklı olduğu düşünülmektedir.

• Yapılan analizler sonucunda her iki hastanenin de özellikle A ve V Grubu ilaçlarının
temininde hassasiyet gösterilmesi, emniyet stoklarının ABC-VED matrisi sonuçlarına
göre planlanması önerilmektedir.

• A grubundaki malzemeler, toplam stok içinde en pahalı malzemeler olduğu için sıkı
olarak gözlenmeli, güvenlik ölçümleri alınmalı, kullanımları az olduğu için stok
seviyeleri düşük tutulmalıdır.

• V grubunda olan temel malzemeler stokları daima gözetim altında olmalıdır. Daha çok
hangi sınıftaki malzemelerden ne kadar malzeme stok edilmesi konusunda karar almada
destekçi olmaktadır.

• Kategori II (BE+BD+CE)‟de yer alan malzemeler sağlık hizmetlerinin kesintisiz
yürütülmesinde gerekli olan malzemelerdir. Kategori I‟e göre daha az öneme sahip,
ancak bu malzemelerin de tüketim durumu ve diğer stok parametrelerin izlenmesi ve
kontrol edilmesi gerekmektedir. Kategori III (CD)‟de yer alan malzemeler ise sağlık
hizmeti sunumunda nadiren ihtiyaç duyulan ve periyodik olarak alınan oldukça ucuz
olan malzemelerdir.

• Hastane otomasyon sistemi elde edilen bu sonuçlar dahilinde uyarı mekanizmalarına
sahip olmalı ve stok seviyeleri takip edilmelidir.

Kurumların ilaç temininde hem nicel (ABC), hem de nitel (VED) analiz yöntemlerini 
kullanması oluşacak hata riskini minimize etmektedir. Yapılan çalışma sonuçları 
değerlendirildiğinde hastanelerde stok kontrolünün yalnızca ABC yöntemine göre yapılmasının 
maliyetler bakımından uygun olmasına rağmen hayati önem taşıyan malzemelerin bu analizde 
göz ardı edilmesi sağlık sektörü açısından olumsuz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
sebepten hastanelerde yapılacak analizlerde hayati önem taşıyan malzemelerinde dikkate alan 
VED Analizlerinin kullanılması ve her iki yöntemin karşılıklı çaprazlama etkilerinin göz önüne 
alınarak stok yönetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Uygulanan bu yöntemle ABC 
ve VED analizlerine ek olarak hem pahalı olan A grubu hem de hayati öneme sahip olan V 
grubu malzemelerin emniyet stok seviyesinin belirlenmesi de sağlanabilecektir. 

KAYNAKÇA 

AĞIRBAŞ İ. (2013). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim: Sağlık Kurumlarında 
Finansal Analiz ve Denetim. T.C. Anadolu Üniversitesi, Yayın No: 2863, Eskişehir.  

203



ANAND T, INGLE G K, KISHORE J,  KUMAR R. (2013). ABC-VED Analysis of a 
Drug Store in the Department of Community Medicine of a Medical Collage in Delhi. Indian 
Journal of Pharmaceutical Sciences. 75(1): 113.  

ARNOLD J R T, CHAPMAN S N, CLİVE L M. (2008). Introduction to Materials 
Management (4th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

BARANGE D. (2013). ABC Analysis for Inventory Control in Spare Store. 
International Journal of Creative Research Thoughts. 1(4).  

SANTHİ G, KARTHİKEYAN K. (2016). Recent Review Article on Pharmaceutical 
Inventory Models. International Journal of Pharm Tech Research.  9(5): 435–443. 

TENGİLİMOĞLU D, YİĞİT V. (2013). Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve 
Malzeme Yönetimi. Nobel Yayın Evi, 2. Baskı, Ankara.  

VAZ F. (2008). A Study Of Drug Expenditure At A Tertiary Care Hospital: An 
ABCVED Analysis. Volume 10, Issue: 1: (s)119-127. 

YEŞİLYURT Ö. (2014). Sağlık Sektöründe Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve VED 
Analizleriyle Değerlendirilmesi: Isparta Devlet Hastanesi Örneği. Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Isparta.  

YİĞİT V. (2014) Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi 
Hastanesinde Bir Uygulama. Sayıştay Dergisi 9: 105-128. 

WANG S P, LEE W. (2013). A Joint Economic Lot-Sizing Model Fort the Hospital’s 
Supplier with Capaciated Warehouse Constraint. Journal of Industrial and Production 
Engineering. 30(3): 202-210.  

204



ENDÜSTRİ 4.0 (DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ) SÜRECİNDE YENİ NESİL 
GİRİŞİMLER HAKKINDA BİR İNCELEME 

Hacı Yunus TAŞ1 
Mahmut Küçükoğlu2 

1Prof. Dr. Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi Bölümü 
2Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 

ÖZET 
Dünya’da son yıllarda adından sıkça bahsettiren ve Dördüncü Sanayi devrimi olarak da 
bilinen   Endüstri 4.0 kavramı; teknoloji, hız, verimlilik ve yenilik odaklı üretim ve pazarlama 
anlayışını, gelişen teknoloji imkanları yardımıyla gelinen en son  durumu belirtmektedir. 
Dördüncü Sanayi Devrimi ile üretim süreçlerindeki tüm faktörlerin  sağlıklı bir ilişki halinde 
olmaları, verilere tam zamanında ulaşılabilmesi ve böylece beklentileri en yüksek düzeyde 
karşılayacak sonuçların elde edilmesi hedeflenmektedir. 
Dördüncü Sanayi Devrimi kavramını ortaya çıkmasına neden olan teknolojik gelişmelerin bir 
kısmına bakıldığında dijital dünyada meydana gelen hızlı ve büyük gelişmeler ve bunların 
ortaya çıkardığı siber-fiziksel sistemler ön plana çıkmaktadır. Nesnelerin interneti olarak 
isimlendirilen ve birbirleriyle iletişim kurabilen bir çok faktörü de bu gelişmelere eklemek 
mümkündür. Dördüncü sanayi devrimi diğer sanayi devrimlerine benzer şekilde üretim esaslı 
olarak ortaya çıkmış gibi görünse de muhtemel etkilerinin sadece bu alanda sınırlı 
kalmayacağı bilinmektedir. Dijital teknolojiler ve onun desteklediği sistemler üretimden 
pazarlamaya ait işletmenin klasik fonksiyonları yerine, yeni teknolojik yöntemleri ile üretim 
ve satış sürecini de etkilemektedir.  
Ayrıca bu süreç sadece işletme düzeyinde kalmadığı gibi, çok daha geniş bir alanı etkileyecek 
gibi gözükmektedir. Büyüme, istihdam edilenlerin niteliği, eğitim düzeyleri, işletmelerin 
çalışma ve üretim süreçleri ile müşterilerle olan ilişkiler, girişimcilik çeşit ve kalitesi gibi 
makro düzeydeki konular vb, Dördüncü Sanayi Devrimi sürecinin etkilemesini beklediğimiz 
önemli konulardan biri de yeni iş alanları ve modellerinin ortaya çıkması ve bu yeni 
duruma uygun  yeni girişimler ile bu girişimlere ruh ve hayat verebilecek eğitim, donanım ve 
niteliğe sahip vasıflı girişimcilerin yetiştirilmesidir. Bu çalışmamızda özellikle bu yeni üretim 
ve yönetim sürecine uygun girişimlerin kurulması ile bu girişim ve işletmelerde görev alacak 
ve küresel ölçekteki rakip firmalarla rekabet edebilecek insan kaynağı ve girişimlerimizin 
durumunu incelemektir.   
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0,  Girişimcilik, KOBİ’ler, Yeni İşletmeler, Dördüncü Sanayi 
Devrimi 

GİRİŞ 

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da adlandırılabilen Endüstri 4.0 kavramı; verimlilik, 
maliyet, hız, ve faydalı yenilikler (İnovasyon) odaklı çalışarak  üretim ve pazarlama 
anlayışını, hızla gelişen teknolojik imkanları  ile ekonomi, sanayi ve üretimde  gelinen son 
düzeyi gösteriyor.  Dördüncü Sanayi Devrimi ile üretim süreçlerindeki tüm birimlerin 
birbirleriyle hızlı bir iletişim kurabilmesi, tüm verilere gerçek zamanlı ulaşabilmesi ve bunun 
sonucunda beklentilere  en üst  düzeyde cevap vererek  sonuçların elde edilmesi 
beklenmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi kavramını ortaya çıkmasına neden olan faktörlere 
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baktığımızda dijital dünyada ortaya çıkan büyük gelişmeler ve bu gelişmelerin ortaya 
çıkardığı sistemler, ( siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti adı verilen ve birbirleriyle 
iletişim halinde olabilen milyarlarca alet ve cihaz, büyük veri işleme yeteneği) gibi bir çok 
önemli faktör bulunmaktadır.  
Dördüncü Sanayi Devrimi sürecini ve gelişimini diğer sanayi devrimlerinden ayıran çok farklı 
özellikleri bulunmaktadır. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkış sürecinde iletişim, 
ulaşım ve internetin en yaygın kullanıldığı bir döneme rastlaması bunu diğer sanayi 
devrimlerinden ayırmaktadır. Çünkü bir gelişme ve yenilik bütün kişi, kurum, grup ve 
meslekler tarafından takip edildiğinden burada ortaya çıkan teknolojiden bütün meslek 
grupları istifade edebilmektedir. Burada sadece sanayi ve üretim alanından değil aynı 
zamanda eğitim, sağlık ve diğer hizmet sektörlerinin öncüleri de paylarına düşeni 
alabilmektedir.   
Her yeni gelişme ve teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu avantaj ve dezavantajların bu 
dönemde de yaşanması mümkündür. Ancak biz bu dönemin en önemli avantajının süreci iyi 
okuyan ve fırsatları değerlendirebilen işletme, kişi ve gruplara sağlayacağını tahmin 
etmekteyiz. Bu çalışmanın amacı daha çok kavramsal olarak Endüstri 4.0’ süreci incelenecek 
olup, özellikle yeni ve fırsatçı girişimciler açısından bir değerlendirme yaparak geleceğe 
ilişkin muhtemel iş ve meslek fırsatları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

1.ENDÜSTRİ 4.0 YA DA 4. SANAYİ DEVRİMİ
Tüm dünya ülkelerinde geniş bir şekilde tartışılan Endüstri 4.0 ya da diğer bir adıyla 
Dördüncü Sanayi Devrimi, dünya ölçeğinde ekonomik ve sosyal alanlarda önemli 
gelişmelerin de bir habercisi gibi anlaşılmaktadır. Bu durum sadece üretim sistemleri 
boyutuyla değerlendirilemeyecek kadar karmaşık olduğundan birkaç yönden ele alınmaktadır. 
Bu nedenle her şeyden önce aşağıda Dördüncü Sanayi Devrimi kavramının ne olduğu ve 
ortaya çıkış nedeni açıklanacaktır. 

Tarihsel Süreçte Sanayi Devrimleri 
1780’li yıllarda başta İngiltere olmak üzere  Avrupa’da yayılmaya başlayan bir dizi teknolojik 
gelişme dünyadaki üretim sisteminin atölyeden fabrikaya, tek tek üretim şeklinden toplu 
üretime geçmeyi sağlamıştır. Sanayi ve fabrikalarda Buharla çalışan makinelerin girmesi ile, 
kitlesel üretimleri yapabilecek teknolojilerin icat edilmesi bu sürecin önemli kilometre 
taşlarındandır. Bütün bu gelişmeler Avrupa ülkelerinin diğer kıta ve bölge ülkelerine üstünlük 
sağlamasına neden olmuş ve ortaya çıkan bu sonuçlar “Birinci Sanayi Devrimi” olarak 
adlandırılmıştır (EBSO, 2015:4). 
1850 li yıllarda önemli bir gelişme yaşanmış, elektrik teknolojisi ilk kez fabrikalarda üretim 
kısmında kullanılmaya başlanmıştır. İlk kez Henry Ford’un geliştirdiği ve otomotiv 
sektöründe uygulanan bant tipi üretimin, daha hızlı ve daha çok artmasına neden olmuştur. 
Böylece maliyetler düşerken, kitlesel üretim ve standart ürüne dayalı bu üretim modeli uzun 
yıllar uygulamada güncelliğini korumuştur. Bu durum 2. Sanayi Devrimi (Endüstri 2.0) olarak 
kabul edilmiştir (Alçın, 2016:20) 
1970'lerde geliştirilen yeni elektronik ve bilgi teknolojilerinin üretim süreçleri 
otomasyonunda kullanılması  “dijital devrim” olarak da adlandırılan bu süreç, üçüncü sanayi 
devrimi olarak adlandırılmaktadır. 2010 lu yılların başından itibaren, Endüstri 4.0'ın temel 
teknik altyapısı, internet teknolojilerinin sektöre girmesiyle oluşmuştur. Bu yeni üretim süreci 
günümüzde bir taraftan gelişmeye devam ederken diğer yandan ülkelerin ekonomi ve 
sanayisini etkilemeye devam etmektedir.  (Taş, 2019:48). 
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21.yüzyılda iletişim, bilgisayar ve internet teknolojilerinin  entegre edilip uyumlu bir şekilde
kullanılarak geliştirilmesi, Dördüncü Sanayi Ddevriminin en temel özelliklerini 
oluşturmaktadır (Taş,2018:1823). 

2. ENDÜSTRİ 4.0: TEMEL ÖZELLİKLERİ VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
Dördüncü Sanayi Devriminin esas amacı, kendi kendisini yönetebilen üretim süreçlerinin 
olduğu akıllı fabrikalarda üretim yapabilmektir. Bu ise şu an sadece “Siber-Fiziksel Sistem” 
ve “Nesnelerin interneti”  gibi yeni üretim teknikleri ile mümkün olabilmektedir. O nedenle 
Dördüncü Sanayi Devrimini anlayabilmek için çokça kullanılan bazı kavramları bilmek 
faydalı olacaktır. Bu terimlerin çoğunun bugün hayata geçirilmiş olması her birini Dördüncü 
Sanayi Devriminin  ilk işaretleri olarak göstermekle birlikte, gelecekte neler olabileceğine 
dair de bazı bilgileri vermektedir (EBSO, 2015:9). 
2.1.Endüstri 4,0’ın Temel Özellikleri Şu Şekilde Sıralamak Mümkündür 
- Birlikte Çalışabilirlik: Siber-fiziksel sistemler insanlar ile  akıllı fabrikaların birbirlerine 
bağlanarak iletişim kurabilmelerini sağlar. Bu duruma en iyi örneklerden birisi tarım araçları 
için hidrolik valflerin üretildiği Bosch Rexroth Almanya’nın Hambug fabrikasındaki 
uygulanan bir proje verilebilir (TOBB, 2016: 18). 
- Sanallaştırma: Akıllı Fabrikanın sanal bir kopyası, sensör verilerinin yapay modelleme ve 
benzetim şeklindeki birleştirilmesiyle oluşturulur. Örneğin Siemens’in Almanya’daki Amberg 
fabrikası bu şekilde kurulmuş ve üretim aşamasında fabrikada kullanılan ileri teknoloji 
yardımıyla kendini müşteri taleplerine göre hızla uyarlayabilecek duruma getirilmiştir 
(TOBB, 2016: 21) 
- Gerçek Zamanlı Yetenek: Verileri analiz etme yeteneği ve çıkan sonuç ve analizlerin 
hemen sunulabilme imkânı. Örneğin bir enerji yönetim şirketi olan Eaton, yüksek basınç 
altında çalışmak zorunda olan hortumlara, hortumun ne zaman aşınabileceğini fark edebilen 
sensörler yerleştirip böylece  olması muhtemel olan kazaların önüne geçebiliyor.  
- Modülerlik: Farklı ve zamanla değişebilen ihtiyaçlara cevap verebilecek değiştirilebilir 
veya genişletilebilir modüllere sahip akıllı (smart) fabrikaların değişen ihtiyaçlara esnek bir 
şekilde oyum sağlamasına imkan tanımak. 

 2.2 Endüstri 4,0’ın Temel Kavramlarından Bazıları 
- Nesnelerin İnterneti: Endüstriyel internet olarak da isimlendirilen Nesnelerin İnterneti 
(IoT), nesnelerin birbirleriyle adeta konuşarak bilgi alışverişini mümkün hale getiren akıllı 
fabrikalar, akıllı ürünler ve akıllı hizmetlerin temelini oluşturmaktadır( Yıldız,2018: 550). Bir 
fabrikada bulunan farklı kaynak ve bilgilerin toplanılabilmesi, çoğaltılması ve organize 
edilebilmesini sağlamaktadır (Alçın, 2016:25) Nesnelerin interneti; fiziksel dünyadaki 
nesnelerin içinde gömülü olan sensörler aracılığıyla İnternete bağlanmalarına imkan veren 
sistemi ifade etmektedir. Burada sensörler nesnelerin interneti ağında veri toplama 
cihazlarıdır (EBSO, 2015:13- 35, Soylu, 2018: 46). 
Siber-Fiziksel Sistemler: Fiziksel dünya ile siber alanı (bilgisayar ve diğer elektronik 
sistemler) internet ile birbiriyle iletişim kurmalarını sağlayan sistemlere siber-fiziksel 
sistemler (CPS-Cyber-Phsical System) adı verilmektedir. Sansürlerle desteklenmiş bu 
sistemler fiziksel dünyadaki hareketleri internet hizmetleriyle toplamakta ve global yani 
toplam olarak nesnelerin birbirlerini etkilemelerini sağlamaktadır (Alçın, 2016). Söz konusu 
karma teknoloji, fiziksel makineleri siber teknoloji ile bütünleştirme yoluyla faydalı hale 
getirilmektedir (Ege Bölgesi Sanayi Odası , 2015). 
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Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Dördüncü Sanayi Devrimiyle birlikte, maliyetler düşerek, 
işletmelerin karlılık durumları artmaya  devam edecektir. Bu durum işletmeler için oldukça 
önemli bir avantaj haline gelmektedir. Diğer taraftan elde edilen kar ve kazançla birlikte 
işletmelerde çalışanlara olan ihtiyaç azalacaktır.  Ancak, bilgili ve eğitimli insanlara olan 
ihtiyaç artacaktır.  
Üç Boyutlu (3 D) Yazıcılar: Biri birine eklenebilen üretim olarak da adlandırılan bu sistemde 
dijital bir tasarımdan fiziksel bir nesne oluşturmak için, eritilmiş çok ince katmanlardan 
oluşan malzemelerin üst üste yerleştirilmesi söz konusudur (Montess, 2016: 1). 3D yazıcılar 
birçok farklı malzeme ve kombinasyonlar kullanılarak genetikten bilim teknolojilerinden, tıp 
ve sanayiye kadar çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bilim ve teknoloji alanında yeni 
bir çığır açan bu yöntem esnek, düşük maliyetli ve stoksuz üretim sistemi şeklinde 
çalıştığından Dördünce Sanayi Devrimi kavramının kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir 
(Soylu, 2018: 46). 
Akıllı Fabrikalar: Sanal ve fiziksel dünya sistemlerinin siber-fiziksel yapılar aracılığı ile 
birleşmesi ve bunun sonucu olarak oluşturulan teknik sistem  ve iş süreçlerinin bir araya 
getirilmesi, “akıllı fabrika” ismiyle en iyi anlaşılabilecek yeni bir teknolojik  süreç olarak 
tanımlanmaktadır. Siber-fiziksel sistemlerin üretim sistemlerine bağlanması ile “akıllı 
fabrikalar ortaya çıkmaktadır. Bu yeni durumu klasik üretim sistemleri ile karşılaştırdığımızda 
kalite, zaman, kaynak ve maliyetle yönüyle büyük oranda avantajların sağlandığı 
görülmektedir. Akıllı fabrikalar, daha çok sürdürülebilir ve hizmet odaklı iş uygulamalarına 
göre planlanmıştır. Bu uygulamaları, esneklik, kendi kendini uyarlama ve öğrenme gibi 
özellikleri olan ve hata risk yönetimi yapabilen sistemlerin yönetimi olarak  özetlemek 
mümkündür.  
Akıllı Robotlar: Dördüncü Sanayi Devriminin hedeflediği üretim süreci, üretimin kendi 
içindeki sistemlerle tam otomatik olarak yapabilme mekanizmalarıyla mümkün olabilecektir. 
Müşteri , satıcı ve tedarikçilerden toplanan verilerin kullanılarak ürünleri daha verimli hale 
getirebilen analizleri yapabilecek robotlar kullanılarak üretimin yapılması hedefleniyor. 
Geleneksel üretim bandında işlem gören malzeme ve aletler akıllı robotlar tarafından 
sensörler yardımıyla tanımlanıp hangi  işlemlerin yapılması gerektiği biliniyor.  Bu süreçte 
üretim sürecindeki ürünler en az hatayla işlenerek takip ediliyor. Sonraki aşamalarda ise 
birbiriyle sensörler aracılığı ile konuşabilen, bağlantılı makineler ürünlerin kalitelerini kontrol 
edebiliyor ve üretim sürecindeki hataları hızlı bir şekilde kayda geçip ilgili birimlere 
bildiriyor. (EKOIQ, 2014: 4-5). 
Bulut Bilişim Sistemi: Günümüzde de birçok yerde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir.  
Bilişim ve iletişim makinaları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmet sistemlerine 
verilen ortak bir isim olarak tanımlanabilir.  Ana kaynaktaki program ve bilgilerin paylaşımını 
sağlayarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan elektrik dağıtım 
sistemlerine benzer bir şekilde bilişim ağı üzerinden kullanılmasıdır. 

2.3.Endüstri 4.0 Döneminde Ortaya Çıkan ve Çıkması Muhtemel Olan Meslekler 
Uzmanların açıklamalarına göre kısa bir süre (5-10 yıl)  içinde yapay zekaya bağlı olarak 
tespit edilen en az 143 yeni mesleğin ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Yönetim Bilişim 
Sistemleri Uzmanları, dijitalleşmeyle birlikte kazanılan bilgi ve deneyimlerin mesleklerde 
değişime neden olacağı söylemektedirler. Bu meslekten bazıları, Trol yuvası tespit uzmanı, 
akıllı ev tasarım yöneticisi, insan-robot ekip yöneticisi gibi meslekler. Trol yuvası tespit 
uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, dijital terzi, dijital terapist, robo-psikolog yakın gelecekte 
en çok konuşulan meslekler olarak karşımıza çıkacağı tahmin edilmektedir. Hepsinin ortak 
özelliğin ise içlerinde  yapay zekânın kullanılmasıdır. Bu dönüşümle içerisinde veri olmayan 
bir mesleğin bulunmayacağını ifade edilmektedir.  Ayrıca dijitalleşmeyle birlikte kazanılan 
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bilgi ve deneyimlerin mesleklerde de değişim ve dönüşüme sebep olacağı belirtilmektedir 
Soylu, 2018:49).  

Endüstri 4.0 Bağlamında Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar ve Fırsatlar 
Endüstri 4.0 süreci uygulamalarından beklenen  önemli gelişmelerden biri de  yeni hizmet ve 
iş çeşitlerinin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak yeni tür işletme girişimlerin ortaya 
çıkmasıdır. Aslında bu konuda gelişmiş dünya ülkelerinde önemli gelişmelerin olduğunu 
söyleyebiliriz.  

3. YENİ İŞ MODELLERİ
Bir işletmenin ne tür değerler ürettiğinin, ürünlerini müşteriye nasıl ulaştırdığının ve sonuçta 
ne kadar  gelir elde edebileceğinin hikâyesi şeklinde açıklanabilir. Endüstri 4.0 uygulamaları 
da beraberinde yeni iş modelleri ve imkanlarını gündeme getirmektedir. Dördüncü Sanayi 
devrimi, iş süreçlerini derinden etkileyen sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, üç boyutlu 
yazıcılar gibi etkili teknolojileri, çekirdek bilgilerle birlikte dijital entegrasyon ve bilgi 
merkezli hizmetler için yeni iş imkanları ortaya çıkmaktadır. Yeni ticari sistemler, 
entegrasyon ve yeni hizmetler etrafında çözümler üreten ve şirketleri bu yükselen değerler 
şeklinde biçimlenmektedirler(soylu,2018:49).  
3.1. Hizmet Sektörü Odaklı İş Modeli: Özellikle yüksek teknoloji ve otomasyon üreticileri, 
makinaları satmak yerine kiralayarak ihtiyacı olanların kullanımlarına  dönük yeni  bir modele 
geçmektedir. Bu sistemde kullanıcı makineyi kullandığı kadar üreticiye ödeme yapmaktadır. 
Aynı zamanda üretici makine ve teknolojik ürünlerini ihtiyacı olan başka bir kullanıcıya 
ihtiyaç duyulan süre kadar kullanım hakkı vermektedir. . Böylece işletmeler açısından sabit 
maliyetlerin azaltılması sağlanmaktadır.  Aynı zamanda firmalara değişken maliyet ve esnek 
kapasite avantajı sağlamaktadır. Tedarikçi açısından da, makine satışıyla, bir seferde olan 
gelirini abonelik tabanlı modellerle sürekli hale gelmektedir. Başka bir açıdan ise, üretim 
ağlarının modüler hale gelmesiyle makinelerin boşta kalan sürelerinde başka bir kullanıcı 
tarafından kullanılması sağlanarak daha verimli bir şekilde değerlendirilmektedir. 
(McKinsey, 2011: 37). 

3.2. Yeni Girişimcilik Yaklaşımları 
Dördüncü sanayi devrimi sürecinin bir çok alandaki etkileri ve sonuçları tartışılmakta ve 
tartışılmaya da devam edilecek gibi gözükmektedir. İşletmelerin teknoloji üretimi iletişim ve 
bilişim alanlarını temelden etkilediği gibi, yönetim ve diğer alanlardaki etkisi de mutlaka 
olabilecektir. Teknolojinin gelişmesi nedeniyle işletmelerin kurulumu ve gelişmesi hızlı 
olabildiği gibi değişim ve dönüşmesi de daha hızlı olabilmektedir. S&P ilk 500e giren 
firmalar listesine göre son elli yılda şirketlerin ortalama ömürleri 60 yıldan 18 yıla düşmüştür 
ve bu düşüş hızının  devam ettiği belirtilmektedir.  (Knigt,2014: 2). 
Başka önemli bir değişim  göstergesi ise iş piyasalarına yeni giren firmaları piyasadaki 
hedeflerine ulaşması ve hedeflenen gelir seviyesine ulaşmaları için belirlenen sürenin eskiye 
nazaran daha da kısalmış olmasıdır. (Schwab,2016: 59). 

3.3.Yeni Girişimciliğin Kodları 
Endüstri 4.0’ın sürecinde hayatta başarılı olabilmeleri için olmazsa olmazları olan temel 
şartlarının başında, inovasyon, (faydalı yenilikler) kendini yenileme imkanı, hız ve çeviklik 
gibi unsurlar gelmektedir.  Önceki  sanayi devrimlerinin bileşenleri olan  basit dijitalleşme 
yerini çok çeşitli teknolojilerin yeni tarz ve yöntemlerle işlemlerin entegrasyonu temelinde 
gelişen iş üretim teknolojisine  bırakmaktadır. Bu yeni durum şirketlerin iş yapma tarzlarını 
gözden geçirmeye zorlayarak, mevcut işlerini geliştirmek, çeşitlendirmek konusunda sürekli 
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bir arayış ve geliştirmeye yönlendirmektedir. Endüstri 4.0’ sürecinin şartları gereği, 
sektörlerdeki şirketler üzerinde temelde dört etkisi vardır (Schwab, 2016: 62): 
- Değişen Müşteri Beklentileri: Gelişen teknoloji ve iletişim ile etkileşimin daha kolay 
olduğu günümüzde. Müşteri sadece ürünü alıp tüketen değil aynı zamanda tüm üretim 
aşamalarında etkin olmak istemektedir.  Müşteri sadece ürünü değil ambalajını rengini ve 
düğer bazı özelliklerini de belirlemek istemektedir.  Müşteriler ile firmalar arasında halkla 
ilişkiler ve pazarlama birimleri aracılığı ile,  dijital olarak verilerin izlenmesi, analiz etmesi, 
kişiye özel teklifler üretmesi ve kendileri veya müşterileri nerede olursa olsun gerçek zamanlı 
tepki verebilmeleri sağlanabilmektedir. 
- Bilgilerle Ürünlerin Geliştirilmesi ve iyileştirilmesi Süreci: Ürün ve hizmetler dijital 
yeteneklerle iyileştikçe yeni nesil teknolojiler kurumların varlıklarını algılama ve yönetme 
tarzlarını dönüştürerek değiştirmektedir.  
- İşbirliği ve Göç Birliği : Belli bir alanda ve teknoloji için birlikte çalışıp üretim yapan 
firmaların çok önemli sonuçlar elde edebilmektedir. 
- Yeni Operasyon Modelleri: Dördüncü sanayi devriminin ortaya çıkardığı teknolojiler 
akabinde şirketlerin hareket tarz ve işlem yöntemlerini de yeniden gözden geçirmeyi zorunlu 
hale getirmektedir. Bu doğrultuda fiziksel dünya ile yakından bağlantılı küresel ortak 
pazarların ortaya çıkması söz konusudur. Örneğin dijital kitap ve müzik ürünlerinin satışıyla 
ilgili uluslararası ortak pazar alanlar, seyahatlerde kişisel ev ve araba paylaşımı hizmeti veren 
ortak alanlar önemli bir değişime işaret etmektedir. Bu ve benzeri yeni tarz ve şekillerde 
ürünlerin uluslararası ortak pazar alanlarında kullanımının artması beklenmektedir.  

SONUÇ 
Dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 süreci günümüzü etkilediği gibi 
geleceğimizi de etkileyeceği bir gerçektir. Bu süreç başta sanayi ticaret ve sosyal hayat olmak 
üzere tüm alanları etkilemektedir. Süreçte en çok etkilenmesi beklenen üretim süreçlerinin 
insan yerine kullanılacak olan robotik makineler nedeniyle çalışma hayatındaki yeni süreçler 
olarak belirtilmektedir. Ayını zamanda sağlıktan eğitime, ulaşımdan bilişim ve iletişim 
alanlarına kadar birçok alanda etkileri çok yüksek oranlarda hissedilecektir. Bu nedenle 
Dördüncü Sanayi Devrimi sürecindeki değişim ve dönüşümün etkisi önceki endüstri 
değişimlerinden daha hızlı ve etkili olacaktır.  
Bir taraftan bu yeni süreç tartışılırken diğer taraftan bu yeni devrimin hızı ve genişliği henüz 
tam olarak anlaşılıp kavranabilmişte değildir. Milyarlarca insanın ve makinanın mobil 
cihazlarla olan ilişkisi ve bağlantısının, önceki hiçbir dönemde görülmeyen büyüklükteki 
işlem sayısı, depolama imkânlarının ve bilgiye erişimin ortaya çıkaracağı yeni fırsatlar ve 
avantajları ortadadır. Bu sayılan söz konusu imkanlar ve fırsatların Fiziksel, dijital ve 
biyolojik alanlarda yeni teknolojik atılımların ve gelişmelerin bir plan ve program dâhilinde iç 
içe geçerek birbirini desteklemesi ile, yeni ve çok olumlu sonuçları da beraberinde getireceği 
beklenmektedir.  
Netice olarak sanayi ticaret, bilişim, iletişim, sağlık ve eğitim gibi tüm bu sayılan iş ve 
sektörlerdeki muazzam değişim elbette ki yeni iş ve meslekleri de beraberinde getirecektir. 
Yani birçok yeni mesleğin ortaya çıkacağı ve birçok yeni  alanlarda istihdam oluşturacağı 
kesindir. Aynı şekilde eski teknoloji ve yöntemlerle yapılan bazı meslek ve işlerinde sonunu 
getireceği muhakkaktır. Bu nedenle işletme sahibi girişimcilerle yeni iş kuracak olan genç 
girişimcilerin bu süreci iyi takip edip, doğru okumaları gerekmektedir. Yeni duruma ve sürece 
uygun meslek ve iş alanlarında yatırımlar yapmaları gerekmektedir. Endüstri 4.0’ın 
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girişimcilik açısından sunmuş olduğu bu yeni durum, geleneksel olanla yeni durumu mutlaka 
bütünleştirip kaynaştırmayı şart koşmaktadır.  Geleneksel iş yapma şekillerinin yeni duruma 
göre dönüştüğü bir döneme doğru gidilmektedir. Mevcut iş modellerinin ve işlerin yanında, 
yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Bu yeni durumda ise girişimcilere yeni imkânlar ve 
fırsatlar sunmaktadır.  
Yeni girişimlerdeki en önemli değişimin giderek dijitale bağlılık yönünde oluşan bir sistem 
anlayışına doğru kaymakta ve bu alanda oluşan iş ve meslek imkânlarına doğru 
yönelmektedir. Bütün bunların neticesinde, satın alma yerine kiralama, fikri mülkiyet, veri 
analizleri, kişisel ürünler üretmeye dayalı işler daha cazip  hale gelmektedir. Gelecekteki, iş 
ve çalışma hayatını derinden etkileyeceği beklenen işler neler olabilir diye düşündüğümüzde, 
siber fiziksel teknolojiler, insan bedenine yerleştirilebilir teknolojiler, internettin farklı 
kullanım alanları, gelişmiş mobil iletişim teknolojileri, akıllı evler ve kentler, nesnelerin 
interneti, yapay zekâ ve robotik teknolojileri, BlockChain uygulamaları, 3D yazıcılar ve 
paylaşım ekonomisi gibi alanların ön plana çıkmaktadır. 
Bu alandaki girişimlerin daha çok talep toplaması ve dolayısı ile  kazanımlarının da büyük 
olması  ihtimali yüksektir. Ayrıca bütün bu meslekleri yapacak ve kontrol edecek insanların 
zihinsel ve ruhsal açıdan yorulmaları da unutulmaması gereken bir gerçektir. Bu nedenle 
insanların maddi ve manevi huzura ve rahata olan ihtiyaçlarından dolayı yeni iş  ve 
mesleklerin ortaya çıkma ihtimali de yüksektir. Bunlar fiziksel, psikolojik, ruh ve sinir 
sistemlerinin terapisi şeklinde olabileceği tahmin edilmektedir. Bu anlamda  genç 
girişimcilerin dördüncü sanayi devrimi  sürecinde ortaya çıkması muhtemel fırsatları 
değerlendirmeleri ve ileriye yönelik stratejilerle, fikirlerini geleceğe taşımaları önemlidir.  
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ÖZET 

Stres, emek yoğun çalışan sağlık sektöründeki personelin motivasyonunu olumsuz etkileyecek 
türden bir takım sonuçlar doğurmaktadır. “Özel hastanelerde çalışan personelin yaşadığı 
stresin, motivasyonları üzerinde bir etkisi var mıdır?” sorusu çalışmanın problemini 
oluşturmaktadır. 

Bu çalışma özel bir hastanede çalışan personelin üzerinde baskı oluşturan stresin, personelin 
motivasyonu üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada betimleyici araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Çalışmada daha önce geçerlilik ve 
güvenirliliği test edilmiş ölçekler kullanılmıştır. Çalışma evrenini Gaziantep ilinde faaliyet 
gösteren özel bir hastanede çalışan 400 personel oluşturmaktadır. Araştırma 02.01.2019 – 
31.01.2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya hastane personelinin %72’si (287 
personel) katılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 23.0 programı ile analiz 
edilmiştir. Araştırmada iki grup ortalaması arasındaki farkı test etmede t testi, üç veya daha 
fazla grup ortalaması arasındaki farkı test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
kullanılmıştır. Ayrıca stresin motivasyon üzerine etkisini tespit edebilmek amacıyla regresyon 
analizi ile stres ve motivasyon arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla korelasyon analizi 
kullanılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre hastane personelinin iş stresinin motivasyonları üzerine etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sosyo-demografik özelliklere göre hastane personelinin 
“cinsiyet değişkeni” bakımından stres boyutunda ve “medeni durum” değişkeni bakımından 
motivasyon boyutunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit 
edilmiştir. Hastane personelinin diğer sosyo demografik özellikleri ile stres ve motivasyon 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Ayrıca Standart 
regresyon katsayısına göre stres değişkenindeki 1 birim artışın genel motivasyon değişkeninde 
0,185 birim azalışa neden olması beklenir. 

Araştırma sonucunda hastane personelinin iş stresi ve motivasyon ifadelerine yüksek oranda 
katıldıkları görülmüştür. Çalışanların motivasyon artışı sağlanmak isteniyorsa strese neden 
olduğu tespit edilen faktörler önlenmelidir.  
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Anahtar Sözcükler: Stres, Motivasyon, Sağlık, Sağlık Sektörü 

ABSTRACT 

Stress has a number of consequences that negatively affect the motivation of the staff in the 
labor-intensive health sector. “Does the stress experienced by staff working in private hospitals 
have an impact on their motivation?” The question poses the problem of the study. 

The aim of this study was to measure the effect of stress on staff motivation on staff working 
in a private hospital operating in the health sector. 

Descriptive research method was used in the study. In the study, scales whose validity and 
reliability were tested previously were used.The population of the study consists of 400 
personnel working in a private hospital operating in the province of Gaziantep. The study was 
carried out between 02.01.2019 and 31.01.2019. 72% (287 personnel) of hospital staff 
participated in the study. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 23.0 
program. One-way analysis of variance (ANOVA) was used to test the difference between two 
groups' mean and t test, and the difference between three or more groups. In addition, regression 
analysis was used to determine the effect of stress on motivation and correlation analysis was 
used to determine the relationship between stress and motivation. 

According to the findings of the research, it was found that the work stress of hospital staff had 
an effect on their motivation. In addition, according to socio-demographic characteristics, it 
was found that there was a statistically significant difference between the groups in the stress 
dimension in terms of “gender variable ve and in the motivation dimension in terms of “marital 
status ”variable. There was no statistically significant difference between the other socio-
demographic characteristics and stress and motivation dimensions of hospital staff. In addition, 
according to the standard regression coefficient, 1 unit increase in stress variable is expected to 
cause 0,185 unit decrease in general motivation variable. 

As a result of the research, it was observed that hospital staff were highly involved in the stress 
and motivation expressions. If it is desired to increase the motivation of the employees, the 
factors determined to cause stress should be prevented. 

Keywords: Stress, Motivation, Health, Health Sector 

GİRİŞ 

Stres kavramı günümüz işletmelerinin başa çıkmakla oldukça zorlandığı bir kavramdır. 

İşletmeler iş görene yatırım yaparak onlardan maksimum çıktıyı beklerken, iş gören ise 

kendisini memnun edecek şartlar altında çalışmayı arzular. İşveren en az maliyet ile en asgari 

şartlar altında iş gören çalıştırmak ve bu iş görenin de sürekli optimum kapasite seviyesinde 

olmasını bekler. İş gören ise en iyi şartlar altında maddi, sosyal, ergonomik ve diğer bütün 

beklentilerinin en üst seviyede karşılanmasını beklerler. 
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Stres bireyin yaşamına etki eden ve iş dünyasında çalışma koşullarını etkileyen önemli 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle günümüz işletmelerinde, stresin etkisi ile 

yapılan işin kalitesinin düşmesi ve müşteri tatmininin sağlanamaması gibi riskler işverenler 

tarafından üzerine düşülmesi ve çözülmesi gereken bir sorun olarak bilinmektedir. Stres 

kavramı Türk Dil Kurumuna göre; “ruhsal gerilim” veya “1. Canlı organizmasında savunma 

uyandırıcı etkilerle (stres faktörü) buna karşı oluşan savunma mekanizması. 2. Dayanıklılığı 

azaltan fiziksel veya mental gerilim, gerginlik. 3. Canlıların yaşamı için uygun olmayan 

koşullar” gibi anlamlarda kullanılmaktadır1. 

Motivasyon kavramı iş hayatında çok sık kullandığımız ve önemi günden güne artmakta 

olan bir kavramdır. Motivasyon kavramı bize yaptığımız her türlü işe odaklanabilmek ve bütün 

dikkatimizi o işe verebilmek adına maddi ve maddi olmayan bütün faktörlerin kişinin lehine 

olduğu durumu ifade etmektedir. 

Motivasyon; bireyin herhangi bir işi yapmasına sebebiyet veren ya da belli bir çizgide 

hareket etmesine neden olan faktörlerdir. Veya bireyin bir eylemi gerçekleştirmesi için iç ve 

dış faktörler tarafından desteklenmesi şeklinde tanımlanabilir (Barutçugil, a.g.e, s. 268). 

Motivasyon ile performans arasında yakın bir bağ vardır. Yapacağı işe özellikle stresten 

dolayı motive olmamış ya da kurum yöneticisi tarafından motivasyonu sağlanmayan iş 

görenden verimli çalışıp yüksek performans beklemek anlamsız olur.  Bu nedenden ötürü 

kurum yöneticilerinin iş görenini iyi tanıyıp, stres faktörlerini azaltıcı ve ona göre iş görenini 

motive edici unsurlar ortaya koymalıdır. 

Metod 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, özel bir hastanede çalışan iş görenin stres 

ve motivasyon düzeylerini tespit ederek, özel hastanedeki stres faktörlerinin, hastane iş 

göreninin motivasyonu üzerindeki etkisini ölçmektir. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde faaliyet göstermekte olan özel bir sağlık 

kuruluşunda çalışan 400 iş gören oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem grubu seçilmemiş ve 

evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Hastanedeki iş görenin izinli olması, nöbet 

vardiyaları gibi sebeplerden dolayı 400 iş görene dağıtılan anketlerin %72’si yani, 287 iş gören 

araştırmaya katılmıştır.  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hastane iş 

göreninin sosyo-demografik özelliklerini içeren 7 soru yer almaktadır. Anketin ikinci 

bölümünde 30 ifadeden oluşan Vagg ve Spielberger (1999) tarafından geliştirilen “Job Stress 
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Survey (JSS), İş Stresi Ölçeği” yer almaktadır. Anketin üçüncü bölümünde ise 31 ifadeden 

oluşan motivasyon ölçeği ise 2008 yılında Mehmet Soykenar tarafından hazırlanan “Sağlık 

işletmelerinde iş görenin motivasyonunu etkileyen faktörler: Dokuz Eylül Üniversite 

Hastanesinde Örnek Bir Uygulama” tezinden alınmıştır. 

Güvenilirlik Analizi 

Hastanede çalışan iş görenden toplanan veriler SPSS 23 programına aktarılarak yapılan 

güvenirlilik analiz bulguları sonucunda Cronbach Alfa değeri Stres boyutunun 0,922 ve 

Motivasyon boyutunun ise 0,913 olarak tespit edilmiştir. Bulunan değer %80 ile %100 arasında 

olduğundan sonuç çok güvenilir şeklinde ifade edilir. Bu sonuçlar araştırmanın güvenirliliğinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan İş Görenlerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Değişkenler Alt Değişkenler n % 
Cinsiyet Erkek 107 37,3 

Kadın 180 62,7 

Yaş grupları 25 yaş ve altı 148 51,6 
26 yaş ve üstü 139 48,4 

Medeni Durum Evli 137 47,7 
Bekâr 144 50,2 
Boşanmış 6 2,1 

Eğitim Durumu Lise 133 34,5 
Ön Lisans 104 36,2 
Lisans ve Üstü 50 13,2 

Sektörde 
çalışma süresi 

3 yıl ve daha az 139 48,4 
4 yıl ve daha çok 148 51,6 

Kurumda 
çalışma süresi 

2 yıl ve daha az 150 52,3 
3 yıl ve daha çok 137 47,7 
Toplam 287 100,0 

Araştırmaya katılan hastane çalışanların sosyo-demografik özelliklerine bakıldığında, iş 

görenin %62,7’si kadın, %51,6’sı 25 yaş ve altı grubunda, %50,2’si bekar, %36,2’si ön lisans 

mezunu, %51,6’sı sektörde 4 yıl ve daha çok süredir çalışan grubunda ve %52,3’ü ise kurumda 

2 yıl ve daha az süredir çalışanlar grubunda yer almaktadır. 
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Tablo 2. Stres Düzeyinin Motivasyon Üzerindeki Etkisi İçin Doğrusal Regresyon 

Regresyon katsayıları Standard regresyon 
katsayıları t p 

Sabit 4,407 28,927 0,000 
Stres -0,141 -0,185 -3,177 0,002 
R R2 Düzeltilmiş R2 F p 
,185a 0,034 0,031 10,091 ,002a 

Açıklayıcı değişken (bağımsız değişken) stres, açıklanan değişken (bağımlı değişken) 
motivasyon alınarak oluşturulan doğrusal regresyon modelinin Tablo 2’de verilmiştir. Yapılan 
ANOVA testine göre model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca modelin belirleme 
katsayısı (düzeltilmiş) 0,031 olarak hesaplanmıştır. Buna göre motivasyon değişkenindeki 
değişkenliğin %3,1’i doğrusal regresyon modeli aracığıyla stres değişkeni tarafından 
açıklanmaktadır. Regresyon modelinin katsayılarının anlamlılığı için yapılan student-t testine 
göre her iki katsayı da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgulara göre yönetsel 
motivasyon GMOTV ve stres STRES olmak üzere regresyon doğrusunun tahmini 

4, 407 0,141GMOTV STRES= − ×

olarak elde edilir. Standart regresyon katsayısına göre ters yönlü negatif bir ilişki var 
olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma, özel bir hastanede çalışan iş görenin stres ve motivasyon düzeylerini tespit 
ederek, özel hastanedeki stres faktörlerinin, hastane iş göreninin motivasyonu üzerindeki 
etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.  Araştırmaya 287 hastane çalışanı katılmıştır. 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach Alfa değeri Stres boyutunun 0,922 ve Motivasyon 
boyutunun ise 0,913 olarak tespit edilmiştir. Standart regresyon katsayısına göre stres 
değişkenindeki 1 birim artışın genel motivasyon değişkeninde 0,185 birim azalışa neden olması 
beklenmektedir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda hastane yönetiminin, hastane çalışanlarının motivasyonlarını 
arttırabilmek için, çalışanların stres düzeylerini düşürebilecek tedbirler alması hem kurum 
çıkarları hem de çalışan personelin sağlığı ve motivasyou için faydalı olacaktır. 

Kaynakça 
         2008 Mehmet Soykenar Sağlık işletmelerinde iş görenin motivasyonunu etkileyen 
faktörler: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinde Örnek Bir Uygulama 
(Barutçugil, a.g.e, s. 268).  

Vagg ve Spielberger (1999) tarafından geliştirilen “Job Stress Survey (JSS), İş Stresi 
Ölçeği 
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ÖZET 

Küreselleşme kavramı, çok öncelere dayanan ancak 1980’ li yıllardan sonra adı daha çok 
duyulan bir kavram olmuştur. Gelişmiş ülkeler ile birlikte daha çok az gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülke ekonomilerini büyük ölçüde etkilemektedir. Küreselleşmenin birçok 
boyutu vardır. Ekonomik boyutu ile öne çıkan küreselleşme siyasal, sosyal, kültürel 
boyutlarıyla da hemen her alanı etkileyen bir kavram haline gelmiştir. Küreselleşmenin 
verimliliği ya da üretimi arttırıcı olumlu etkilerinin yanında gelir dağılımını bozan, ulus 
devletin gücünü kaybetmesi gibi olumsuz etkileri olduğundan olumlu bir gelişme mi yoksa 
tek bir kesimin menfaatini sağlayan tehlikeli bir gelişmemi olduğu konusunda farklı fikirler 
ifade edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, küreselleşme kavramından yola çıkarak küreselleşmeyi savunan ve 
eleştirenlerin görüşlerini dile getirmek, uluslararası az gelişmişliği belirleyen ölçütler ışığında   
küreselleşmenin az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkilerini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Az Gelişmiş Ülkeler 

ABSTRACT 

The concept of globalization has been a concept that dates back to a long time, but after the 
1980s its name was heard more. Together with the developed countries, it affects the 
economies of the less developed or developing countries. There are many dimensions of 
globalization. Globalization, which stands out with its economic dimension, has become a 
concept that affects almost every field with its political, social and cultural dimensions. In 
addition to the positive effects of globalization that increase productivity or production, 
different opinions are expressed as to whether it is a positive development or a dangerous 
development which benefits the interests of a single sector as it has negative effects such as 
disrupting income distribution and losing the power of the nation state. 

The aim of this study is to express the views of the advocates and critics of globalization 
based on the concept of globalization and to examine the effects of globalization on less 
developed countries in the light of the criteria that determine international underdevelopment. 

Keywords: Globalization, Less Developed Countries 
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1.GİRİŞ

Yaklaşık olarak 15.yüzyılın sonlarına tekabül eden Merkantilizm sürecini, küreselleşmenin 
ilk dalgası olarak kabul eden çevreler olmasına rağmen, ilk büyük dönüşümün MÖ. 7000’li 
yıllardaki tarım devrimiyle yaşandığı kabul görmektedir. MÖ. 7000’li yıllarda tarım 
devrimiyle beraber dünyada geniş çaplı dönüşümler yaşanmaya başlanmış ama asıl büyük 
dönüşüm 18. Yüzyılda sanayi devrimi ile yaşanmıştır ( Yılmaz, 2004:9). Bu süreçten sonra 
hammadde değer kazanmış ve hammaddeye olan ihtiyaçtan dolayı emperyal arayışlar 
başlamıştır. Artan ihtiyaçlardan dolayı sınırları aşan arayışlar, hem bütünleşme hem de 
ayrışmaların habercisi olmuştur. Sanayi devriminin oluşturduğu bu duruma bir de üçüncü 
küreselleşme dalgası olarak kabul gören; bilim ve teknolojideki büyük dönüşüm eklenince 
dünyanın küresel bir köye dönüşümü ivme kazanmıştır. Özellikle ‘‘Yumuşama Dönemi’’ 
nden sonra ön plana çıkan ve çok uluslu şirketlerin dünya siyasetinde rol almaya başlaması 
çerçevesinde gelişen bu dönem, Sovyet Rusya’nın yıkılmasıyla belirgin bir hal almıştır. 

 1970'li yılların sonuna gelindiğinde, gelişmiş ülkeler için sermayenin kar oranındaki düşüş 
sorunu baş göstermeye başlamıştır. Bu durum, gelişmiş ülkeleri yeni pazarlar aramaya 
yöneltmiştir. Ancak aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerde ekonomik alanda devlet 
müdahaleleri söz konusu idi (sermaye ve döviz hareketleri üzerinde yoğun kontroller ve dış 
ticarette kota vb. engeller vardı) ve öncelikle bu engellerin ortadan kaldırılması 
gerekmekteydi. Bu amaçla, 1980'li yıllarda IMF ve Dünya Bankası'nın da önerileri ile 
gelişmekte olan ülkelerde finansal serbestleştirme ve özelleştirme uygulamalarına gidilmiştir. 
Böylelikle sermayenin söz konusu ülkelere rahatlıkla giriş çıkış yapabileceği, engellerin 
kaldırıldığı bir ortam hazırlanmak istenmiştir. Ulusal devletleri aşarak dünyanın tek bir 
bütünleşmiş pazar haline dönüşmesini ifade eden küreselleşme, işte bu yeniden yapılanmanın 
en temel öğelerinden biri olmuştur. 1980'li yıllarda önem kazanmaya başlayan küreselleşme 
süreci, teknolojik alandaki gelişmeler ve 1990'lara doğru Doğu'da komünist rejimin çökmesi 
ve soğuk savaş döneminin sona ermesi ile birlikte hız kazanmıştır (Leba,  2001:1) 

İlk çağlardan günümüze bilim ve iletişim teknolojisinin artan önemi, bu sürecin en önemli 
rollerini üstlenmiştir. Coğrafya ve hammaddenin öneminin büyük ölçüde azalmasıyla, 
teknoloji, bilişim ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerin öncülüğünde küreselleşme, 
siyasetten ekonomiye, kültürel ve sosyal yaşamdan günlük hayata kadar insan ve toplum 
yaşamının her bölümünü etkisi altına almış görünmektedir.  

İnsanların  ilgi  alanlarına  ve bakış açılarına göre farklı anlamlar yüklenen küreselleşme, 
toplumsal yaşamın her alanında  yaşanan  değişimi  ifade  etmek  için  kullanılmaktadır. 
Ekonomik  temelli olarak başlayan  küreselleşme  eğilimleri zamanla  haberleşme,  ulaşım ve 
teknoloji alanında  yaşanan  köklü  değişimlerle  birlikte  hız  kazanmıştır.  Böylece  
toplumlar arasında başlayan  ekonomik etkileşim daha sonra beraberinde sosyal, kültürel ve  

siyasal etkileşimi de getirmiştir.  Küreselleşme  ile  birlikte  ülke  ekonomileri  daha  yakın  ve  
daha  bağlantılı  hale gelmektedir.  Bununla  birlikte  bir  yandan  dünyada  küreselleşme  
düzeyi  hızlı  bir şekilde  artarken,  diğer  yandan  küreselleşmenin  ekonomik  büyüme,  

219



eşitsizlik, yoksulluk,  bölgesel  dengesizlik,  kültürel  baskınlık,  çevre  kirliliği,  iklim 
değişikliği gibi  etkileri  konusunda  endişeler  de  artmaktadır.  Özellikle  küreselleşmenin 
nimetlerinden  yararlanan  yüksek  gelirli  gelişmiş  ülkelerin  aksine  düşük  gelir düzeyine  
sahip  gelişmekte  olan  ülkeler;  üretim,  milli  gelir,  istihdam  ve  refah düzeyinin  azalması, 
işsizlik,  yoksulluk,  eşitsizlik,  kültürel  ve  çevresel  erozyonun artması gibi olumsuz 
etkilerine dikkati çekerek küreselleşme sürecine karşı direnç göstermektedirler.  Dolayısıyla 
günümüzde,  tarafsız  olanların  dışında, küreselleşmeye  ilişkin  birbirine  zıt  iki  temel 
yaklaşım  mevcuttur.  Küreselleşme taraftarları küreselleşmenin dünya refahını  arttıracağını, 
gelişmiş  ve  gelişmekte olan ülkeler arasındaki  farklılıkları  azaltacağını ileri sürerken, 
küreselleşme karşıtı olanlar  ise  bu  sürecin  gelişmiş  ülkelerin  gelişmekte  olan  ülkeleri 
sömürüsünü kolaylaştırdığını ifade  ederek, gelecekte gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki uçurumu daha da derinleştireceğini iddia etmektedirler. Küreselleşmeden 
asıl  yararı  ekonomik  ve  kurumsal  altyapısını tamamlamış,  teknolojiye  dayalı  katma 
değeri  yüksek  ürünler  üretebilen,  yeterli kalifiye işgücüne  sahip yüksek  gelirli ülkeler  
sağlamaktadır 

Ekonomik ilişkilerde belli sınırlar içinde kalmak, etki ve kar yönünden kısıtlayıcı olduğundan 
küreselleşme, pazarın ve dolayısıyla dünya sistemi içerisinde rol oynayan aktörlerin faaliyet 
alanlarının genişlemesini sağlayıcı bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuçta sermaye sınır tanımaz bir hal almış ve firmalar çok uluslu ve hatta uluslar ötesi 
konuma gelmişlerdir. Bu durumda ulusal devletler ekonomik ve sosyal politikaların tek 
belirleyicisi olmaktan uzaklaşmış ve bu haklarını küreselleşme sürecinin yürütücüsü olan çok 
uluslu ve uluslar ötesi şirketlere terketme durumuyla karşılaşmışlardır. 

Küreselleşme, gerek kavram gerekse bir süreç olarak içerisinde hem olumu hem de olumsuz birçok 
olguyu barındırır. Nitekim küreselleşme; barış, karşılıklı işbirliği, entegrasyon, gelişmişlik, 
kalkınmışlık, bütünleşme, istihdam ve sosyo-kültürel yakınlık gibi bütünleştirici ve olumlu etkilerinin 
yanında; gelişmişlik farkının artması, fakirlerin daha da fakirleşmesi, etnik çatışmalar, küresel 
bunalımlar bireysel yalnızlaşma ve yozlaşma gibi nice olumsuzlukları da bünyesinde barındıran global 
bir konjonktürdür. 

Küreselleşmenin üretimi ve istihdamı arttırması, bilgi paylaşımını kolaylaştırarak kültürel 
yakınlaşmayı sağlaması, artan üretim ve rekabetle birlikte fiyat düzeylerinde düşmeye yol açması ve 
toplumların refahını yükseltmesi beklenmekteydi. Fakat küreselleşmenin dünyaya eşitliği, refahı, 
özgürlüğü ve barışı getiremediği, aksine ekonomik boyutlarının daha ağır bastığı ve Batı Avrupa ve 
ABD kökenli çok uluslu şirketlere tedarik maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla uluslararası pazarda 
rekabet avantajı yaratma amacının ön planda olduğu iddia edilmektedir. Son yıllarda dünya üzerindeki 
sermaye hareketliliğinin artması bunu doğrulamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki emek-yoğun, aynı 
zamanda çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunan endüstrilerin; hammadde ve emek 
tedarikinin ucuz, sosyal korumanın düşük olduğu az gelişmiş ülkelere kaydığı gözlenmektedir. Bu 
durum yabancı yatırımların yapıldığı ülkelerdeki işsizliği görece düşürmüşse de, merkez ülkelerdeki 
işsizlik oranlarını arttırarak sosyal dengeleri olumsuz etkilemektedir. 
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2.Küreselleşme Kavramı

Küreselleşme sıklıkla kullanılan kavram olmakla birlikte, tanımı konusunda tam bir görüş 
birliği sağlanamamıştır. Bu kavram en yalın haliyle, dünyanın kültürel, sosyal, siyasal 
teknolojik ve ekonomik açıdan bütünleşmesi, tek bir pazar haline gelmesi şeklinde 
tanımlanabilir.(Bakan ve Kocağ,2012:284) 

               Ortaya çıkışı, tanımı, yaygınlaşması, ölçülmesi, etkileri, sonuçları gibi konulardaki 
tüm belir 

               sizliklere rağmen küreselleşmeyle ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmaktadır. 

               Bugün artık birçok ülkede birçok insan belki Cin’in haritadaki yerini gösteremezken 
orada 

               üretilmiş yüzlerce hatta binlerce ürünü tüketmektedir. Küreselleşme 
uluslararasılaşma,serbest 

               leşme,evrenselleştirme ya da batılılaşma gibi terimlerle ifade edilmektedir. 

              (Altıner v.d,2018:118) 

Genel bir tanımlama yapmak gerekirse "küreselleşme", devletlerin etkin olduğu uluslararası 
sistemden, devlet dışı birimlerin etkin olduğu küresel sisteme doğru giden bir süreçtir. Bu 
sürecin tamamlanmasıyla, ülke tanımaz ekonomik unsurların üretim ve tüketimi dünya 
ölçeğinde planladığı, serbest rekabeti ve piyasa düzenini uluslar üstü kuruluşların denetlediği 
ve kuralların uluslar üstü bir anlayışla çalıştığı seviyeye ulaşan bir "küreselleşmiş sistem"den 
söz edilebilecektir.( Erbay,1998:45) 

Bununla beraber, iletişim ve ulaşım alanlarındaki önemli gelişmeler sonucu ekonomik ve 
kültürel sınırların ortadan kalkması ve dünya görüşlerinin birbirine yakınlaşması toplumları 
da birbirine bağlamıştır. Sermaye, mal ve hizmet hareketlerinin uluslararasılaşması, kişilerin, 
fikirlerin ve bilgilerin eskisiyle kıyaslanamayacak derecede mobilizasyonu ulusal 
hükümetlerin kontrol edemedikleri ilişkiler ağının ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına 
neden olmuştur.(Koçdemir, 1998:57) 

3.Küreselleşmeyi Savunanların Görüşleri

Küreselleşme savunucularına göre, teknolojiyi geliştirmiş bir ülke azgelişmiş bir ülkeyi pazar 
olarak görecek ve azgelişmiş ülkeye yatırım yapan gelişmiş ülkeler küresel normların baskısı 
nedeniyle yüksek kalitede ürünü ve teknolojiyi bu ülkelere götürmek zorunda kalacaklardır. 
Çünkü sınırlar yalnızca birkaç ülkeye değil, tüm ülkelere açık olacaktır. Örneğin ABD 
işletmesi azgelişmiş bir ülkeye eski teknolojiyi götürmeye kalktığında, Japonya gibi gelişmiş 
bir ülkenin yeni teknolojiyi aktarması nedeniyle küresel rekabet açısından geride kalacaktır. 
Dolayısıyla, sınırların kalkması ile gelişmiş ülkelerdeki teknolojinin, finansal olanakların 
azgelişmiş ülkelere aktarımı sonucunda azgelişmiş ülke yeni teknolojinin katkısıyla yüksek 
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teknolojiye ulaşacak ve düşük kalitenin neden olduğu rekabet yoksunluğundan kurtulacaktır. 
Bu görüş çerçevesinde, küreselleşme kuralları; gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkeleri 
sömürmesi olasılığını ortadan kaldıracaktır( Kutlu, 1998:365). 

Öte yandan, rekabetin artması, fiyat rekabeti yoluyla tüketiciye mal ve hizmetlerde daha fazla 
seçme olanağı verecek ve bu gelişme de yaşam seviyesini yükseltecektir. Dolayısıyla, 
küreselleşmenin insanların hayatı üzerinde önemli etkileri olacaktır. Böylece, ticaret ve 
sermaye önündeki engellerin kaldırılması daha etkin bir uluslararası iş bölümüne neden 
olurken, aynı zamanda kalite ve fiyat açısından malların ve hizmetlerin daha etkin bir biçimde 
tüketiciye yönlendirilmesine de olanak sağlayacaktır.( İstanbul Ticaret Odası, 1999:58) 

Küreselleşmeden beklenen yararlardan bazıları şunlar olmuştur (Çelebican, 1997:1-18) 

a) Uluslararası iş bölümünün gelişmesiyle ülkelerin en elverişli koşullarda üretim
yapabildikleri alanlarda uzmanlaşması, 

b) Firmaların ölçek ekonomisinin maliyetleri düşürücü etkilerinden yararlanması ve bundan
tüketicileri de yararlandırması. 

c) Azgelişmiş ülkelerin sermaye olanaklarının arttırılması, yapılacak yatırımlarla işsizliğin
azaltılması ve milli gelirin yükseltilmesi 

d) Teknoloji üretemeyen ülkelere teknoloji transferinin sağlanması, yüksek teknolojiyi
kullanabilecek vasıflı insan gücünün yetişmesi. 

4.Küreselleşmeyi Eleştirenlerin Görüşleri

Bazı iktisatçılar küreselleşme süreci ile birlikte sermayenin ülkeler arasında eşit 
dağılmadığını, ücretlerin azgelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasında eşitlenme eğiliminde 
olmadığını, dolayısıyla bu sürece katılan tüm ülkelerin daha hızlı büyümediğini, üstelik daha 
hızlı büyüyen ekonomilerde de söz konusu büyümenin toplumun tüm katmanları tarafından 
hissedilmediğini ve bu nedenle hem ülkeler arasındaki hem de ülke içindeki gelir dağılımında 
eşitsizliğin giderek arttığını belirtmektedir. (Uysal ve Vatansever Deviren,2016:1251) 

Teknoloji, iletişim vb. gelişmelerle birlikte sermayenin dolaşımında ve ticarette çok büyük 
gelişmeler yaşanmakta ancak, işgücünün dolaşımı diye bir şey söz konusu olmamaktadır. 
Yani işgücünün küreselleşmesi olgusu geçerli bulunmamaktadır. Dolayısıyla, küreselleşme ile 
bütün üretim faktörleri en verimli şekilde dolaşır, bütün uluslar bundan yararlanır, sonuçta da 
dünya refahı artar varsayımı doğruluğunu yitirmektedir( Kepenek, 1996:21). 

Bütünleşmeye değil parçalanmaya, dayanışmaya değil rekabete dayalı bu sürecin işleyişinin 
ortaya çıkarttığı en somut gelişme, ulusal ve uluslararası alanlarda maddi ve manevi her 
düzeyde eşitsizlik ve tahribattır ( Türkay, 2003:195) 

Ayrıca, küreselleşme sonucu, sermayenin emeğe göre hareket serbestisinin fazla olması ve 
ulusal kurumların güçlerinin azalması nedeniyle emek daha da zayıf bir konuma gelmektedir. 
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Küreselleşen dünyada, GATT çerçevesinde dış ticaret üzerindeki engellerin kaldırılması ve bu 
konuda tam bir serbestlik sağlanması gerektiği savunulurken, birtakım çelişkilerle de 
karşılaşılmaktadır. Hala ülkeler başka ülkelerin ürettiği ürünlere ambargo koyabilmektedir. 

Küreselleşme sürecinde dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik büyümenin de, serbest piyasa 
mekanizmasının işletilmesiyle sağlanmadığı görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bu bakımdan 
yaşanılan süreçte, özellikle zenginler yararına gelişen büyümede rekabet rekabeti öldürür 
kuralı gereği, küresel firmalar, rakiplerini ortadan kaldırmanın her türlü yolunu 
denemektedirler. Dolayısıyla, dünyanın ekonomik olarak bütünleşme sürecinde ortaya çıkan 
çatışmaların, piyasada tekel oluşturma kavgasından başka birşey olmadığı ileri sürülmektedir 
( M. Morisima, 1982:42) 

Kapitalizmin sermaye birikimi ve tekelleşme eğilimleri, küreselleşmeye (serbest piyasa-
serbest uluslararası ticaret uygulamalarına) rağmen devam etmektedir. Firmaların uluslararası 
boyutlarda birleşmeleri, çok uluslu ortaklıkların artmasına neden olmaktadır. Böylece 
küreselleşme, ulusçuluk kavramını aşmakta ve rekabet yerine tekelleşmeyi tırmandırmaktadır 
(İyibozkurt, 1999:109). Ayrıca, uluslararası büyük ortaklıların devletsiz duruma geldiklerini 
söylemek pek mümkün değildir. Örneğin Ford'un sabit sermaye varlıklarının % 80'i hala 
ABD'dedir. Pepsi, McDonalds gibi firmaların da varlıkları büyük çoğunlukla kendi 
ülkelerinde bulunmaktadır( Kepenek, 1996: 21). 

Bütün bu nedenlerden, küreselleşme gerçek anlamda küresel olmadığı noktasında 
eleştirilmektedir. Uluslarötesi işler endüstrileşmiş dünyada ve gelişmekte olan ülkelerin belirli 
bölgelerinde yoğunlaşmakta, insanların çoğunluğu bu sistemin dışında kalmakta ve işsizler, iş 
sahibi olanlardan çok daha hızlı büyümektedir (Barnet, R. J. ve Cavanagh, J., 1995:335).  

Küreselleşmeyi sömürgecilik anlayışının değişik bir sonucu şeklinde değerlendirenler de 
bulunmaktadır. Bunlar küreselleşmenin belli bir merkezin çıkarına geliştiğini, bu merkezin 
başını ABD’nin ABD ile büyük bir yarış içinde olduğunu belirtmektedirler. Merkezin 
dışındaki ülkelerin çok parçalı ve dağınık bir durum sergilemeleri, dünya ekonomisini 
belirleme gücünden yoksun kalmalarına, merkezce alınan kararlara katılamamalarına ve 
sunulan koşullara uymaktan başka bir varlık gösterememelerine neden olmaktadır Bu 
yaklaşım çok haksız da değildir. Örneğin, küreselleşmenin bir sonucu gibi ortaya çıkan IMF, 
Dünya Bankası gibi kuruluşlarda esas söz hakkı büyük ölçüde ABD’nindir. Bu durum 
küreselleşmenin kimin yararına sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin de bir göstergesidir. 

Ayrıca son zamanlardaki yaygın bir görüş, IMF taleplerinin krizleri derinleştirdiği 
yönündedir. Bunlara göre krizlerin başlıca nedeni IMF’nin destek verdiği ülkeleri sabit kurda 
tutma ısrarı ve bunun sağlanabilmesi için yüksek faiz önerisidir. Bu mali krizi daha da 
derinleştirmekte, durgunluğu beslemekte ve ülkeleri bir kısır döngüden kurtarmak için başka 
bir kısır döngünün içine atmaktır (Krugman, 2001:124-125). 

Ayrıca, bir ülke ekonomisini (küreselleşmenin gereği olan) serbest ticarete açıyorsa öncelikle 
rekabet gücünü sağlamış olması gerekmektedir. Serbest ticarete açılmak, rekabet gücü 
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olmayan bir ülkeye zarar verecektir. Nitekim, Japonya, G. Kore ve diğer Asya Kaplanları, 
ancak yeterli hazırlığı yaptıktan sonra serbest ticarete açılmışlardır. Küreselleşen dünya, 
spekülatif kazançların ön plana çıkmasıyla birlikte, dev bir kumarhaneye 
benzetilmektedir.(Işıklı,1997:86) Küreselleşme, özellikle sermayeyi ülkeler arasında çok 
hareketli bir duruma getirerek, mali krizlere neden olduğu ya da bu krizleri ülkeden ülkeye 
"bulaştırdığı" gerekçesiyle de eleştirilmektedir (Töre, 1999:22).  

Karşı düşüncede olanların en radikali görünümündeki Lester Thurow ise, küreselleşmeyi 
kapitalizmin son aşaması olarak görmektedir ( İyibozkurt, 1997:452). 

Küreselleşmenin gelişmiş ülkelerde çalışma hayatı ile ilgili ortaya çıkardığı sorunlar şöyle 
özetlenmektedir(Koçdemir,1998:57) 

• İşsizlik, yapısal bir özellik taşımakta ve yaygınlaşmaktadır.

• İşgücünün esnek kullanımı adı altında geçici çalışma, kısmen çalışma, alt-işverenlerle
(taşeron) çalışma gibi uygulamalar artmaktadır. 

• Toplu pazarlıklar iş yeri /işletme düzeyine kayarken, yeni yönetim uygulamaları ile
işçilerle doğrudan ilişkilere önem verilmekte ve sendikaları devreden çıkarma eğilimi 
artmaktadır. 

• İşgücünün esnek kullanımı, ücretlerin esnekleştirilmesini de beraberinde
getirmektedir. 

Kontrol altına alınmayan küreselleşme; dünyanın ve dünya halklarının yağmalanması 
sonucunu doğuracaktır. Küreselleşme sürecinin hız kazandığı son yıllarda OECD ülkelerinde 
sosyal durumun gittikçe bozulduğu, işsizliğin arttığı, genelde ücretlerin durgun veya çok 
yavaş bir reel artış gösterdiği ve çalışma koşullarının olumsuzlaştığı ileri sürülmektedir. 
Küreselleşme ile artan rekabetin beraberinde haksız rekabet eğilimlerini getirdiği ve bu 
bakımdan, enformel sektöre yönelme doğrultusunda gelişmeler gözlendiği vurgulanmaktadır. 
Bu doğrultuda, söz konusu olumsuzluklar küreselleşmeye bağlanmaktadır (Leba, 2001). 

Ayrıca, küreselleşmenin 1980'li yıllardan itibaren zengin ve yoksul ülkeler arasındaki gelir 
dağılımının iyice bozulmasına yol açtığı ileri sürülmektedir. Küreselleşme uygulaması, 
özelleştirme, deregülasyon, işten çıkarma, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, sosyal devleti 
küçültme, ücretleri düşürme, emeği koruyan araçları tasfiye etme, sosyal hakları kısıtlama 
gibi yöntemlerle hem gelişmekte olan ülkelerin yoksullaştırılmasına, hem de uluslararası 
sermayenin sınır tanımayan egemenliği sayesinde yoksul ülkelerden zengin ülkelere kaynak 
aktarılmasına yol açmaktadır. 

Küreselleşmeyi sömürgecilik anlayışının değişik bir sonucu şeklinde değerlendirenler de 
bulunmaktadır. Bunlar küreselleşmenin belli bir merkezin çıkarına geliştiğini, bu merkezin 
başını ABD’nin ABD ile büyük bir yarış içinde olduğunu belirtmektedirler. Merkezin 
dışındaki ülkelerin çok parçalı ve dağınık bir durum sergilemeleri, dünya ekonomisini 
belirleme gücünden yoksun kalmalarına, merkezce alınan kararlara katılamamalarına ve 
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sunulan koşullara uymaktan başka bir varlık gösterememelerine neden olmaktadır  Bu 
yaklaşım çok haksız da değildir. Örneğin, küreselleşmenin bir sonucu gibi ortaya çıkan IMF, 
Dünya Bankası gibi kuruluşlarda esas söz hakkı büyük ölçüde ABD’nindir. Bu durum 
küreselleşmenin kimin yararına sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin de bir göstergesidir. 

Ayrıca son zamanlardaki yaygın bir görüş, IMF taleplerinin krizleri derinleştirdiği 
yönündedir. Bunlara göre krizlerin başlıca nedeni IMF’nin destek verdiği ülkeleri sabit kurda 
tutma ısrarı ve bunun sağlanabilmesi için yüksek faiz önerisidir. Bu mali krizi daha da 
derinleştirmekte, durgunluğu beslemekte ve ülkeleri bir kısır döngüden kurtarmak için başka 
bir kısır döngünün içine atmaktır. 

5.Ekonominin Küreselleşmesi

Ekonomik acıdan küreselleşme, üretim, ticaret, sermaye ve işgücü hareketlerinin önündeki 
engellerin kalkması ve teknolojinin gelişen bilgi toplumu çerçevesinde yaygın kullanımının 
sağlanarak, dünyanın tek bir pazarda buluşmasıdır (Gürkan, 2012: 1-2). 

Ekonomik küreselleşme sonucu gelişmiş ülkelerdeki sermaye, emek ve doğal kaynakların 
göreceli olarak daha ucuz olduğu az gelişmiş ülkelere yönelir (Ataman & Yıldırım, 2005: 12). 

Ekonomik küreselleşme dünya çapında küreselleşme ve bölgesel birleşmeler olmak üzere iki 
boyutludur (Gürkan, 2012: 4). 

5.1.Dünya Çapında Küreselleşme 

Dünya çapında küreselleşme kendi içinde üretimin küreselleşmesi, finansal küreselleşme ve 
ticaretin küreselleşmesi olmak üzere üçe ayrılır (Gürkan,2012: 4). 

5.1.1.Üretimin Küreselleşmesi 

Üretimin küreselleşmesi, üretim faaliyetlerinin küresel hale getirilmesi, üretimin farklı 
aşamalarının farklı coğrafyalarda sonuçlandırılmasıdır (Bayar, 2011: 28). 

5.1.2. Finansal Küreselleşme 

Finansal küreselleşme uluslararası finansal piyasalara ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve 
uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir. 

Bu eğilim 1980’lerden sonra gelişmiş, 1990’larda gelişmekte olan ülkelerde sermaye 
hareketlerine dönük kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte, kısa vadeli sermaye akımlarının 
ağırlıklı olarak bu ülkelere yönelmesi ile hız kazanmıştır. Sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesinin yanı sıra iletişim ve elektronik teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, 
finansal kuruluş ve finansal araçların çeşitlenmesi finansal küreselleşmenin ortaya çıkmasını 
ve gelişmesini sağlayan faktörlerdir (Günsoy ve Kar, 2008: 399). 

5.1.3.Ticaretin Küreselleşmesi 

Ticaretin küreselleşmesi dış ticarete ilişkin her türlü kısıtlamanın kaldırılmasını temel 
almaktadır. Uluslararası ticaretin büyük bir kısmı gelişmiş ülkeler arasında yapılmakla 

225



birlikte, 1980 sonrasında uluslararası ticaretin artış hızında önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. 
(Günsoy ve Kar, 2008: 395). 

  5.2. Bölgesel Ekonomik Birleşmeler 

Bölgesel ekonomik birleşmeler, çoğunlukla aynı coğrafi bölgede yer alan ülkelerin aralarında 
dış ticaret engellerini kaldırarak, ticareti serbestleştirmeleridir. Bunlar dört grupta toplanır. 
Bunlar; Tercihli Ticaret Anlaşmaları, Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği, Ortak Pazar, 
İktisadi Birlik şeklindedir (Seyidoğlu, 2007: 226-227). 

6. Azgelişmişlik Kavramı ve Azgelişmiş Ülkelerin Karakteristik Özellikleri

Gelişmişlik ya da azgelişmişlik göreceli bir kavram olmasından dolayı, üzerinde hem fikir 
olunan ortak bir tanımlama söz konusu değildir. Fakat farklı boyutları ele alan S. Kuznet’in 
yaklaşımı yardımıyla ilgili konuda en kapsamlı tanımlamayı yapmak mümkündür. Buna göre 
azgelişmişlik üç farklı kriterle ele alınmaktadır. Bunlar;  

• Uluslararası Gelişme Farklılıklarına Göre: En çok kullanılan bu yaklaşıma göre,
azgelişmiş ülkeler, mevcut tüm ülkelere ilişkin gelişme düzeyinin en alt sıralarında yer alan 
ülkelerdir.  

• Ekonomik Kaynakların Kullanım Potansiyeline Göre: Buna göre azgelişmişlik, kaynak
kullanımında gerçek kullanımla potansiyel kapasitenin karşılaştırılmasıyla tanımlanmaktadır. 
İlgili ülkede gerçekleştirilen(fiili) üretim düzeyi, potansiyel üretim düzeyinden düşükse, bu 
ülkeyi azgelişmiş sayabiliriz. Bir ülkenin ekonomik kaynaklarını (sermaye,işgücü,doğal 
kaynaklar) tam ve etkin bir biçimde kullanılmasıyla ulaşabileceği düzey, üretim olanakları 
eğrisiyle gösterilmektedir. Ülkenin üretmiş olduğu mal bileşimlerinin düzeyi, bu eğrinin 
altında kaldığı takdirde, bu ülkenin az gelişmiş olduğu bir ülke olduğu söylenebilir (Arslan, 
2015:447). 

• Toplumsal ve Bireysel Temel İhtiyaçların Karşılanmasına Göre: Bu tanımlamada ise,
insanın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında bilimsel kriterlerle tespit edilen ölçütler esas 
alınır. Buna göre bir ülkede, nüfusun büyük çoğunluğu toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak durumdaysa, o ülke azgelişmiştir.(Han ve Kaya, 2008:6-7) 

Azgelişmişlik her ne kadar sadece ekonomik bir sorun değilse de günümüzde az gelişmişlik 
denince akla gelen ülkelerin gelirleri olmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yaptığı 
sınıflama da bu doğrultudadır. Buna göre ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelir temel ölçüt 
olarak alınmakta ve kişi başına düşen milli geliri 1 000 doların altında olan ülkeler az 
gelişmiş, 1 000 ile 10 000 dolar arası olanlar gelişmekte olan ülkeler ve kişi başına düşen 
milli geliri 10 000 doların üzerindeki ülkeler ise gelişmiş veya sanayileşmiş ülkeler olarak 
tanımlanmaktadır (Karagül, 2010:73).  

Azgelişmişlik olgusunu açıklayan yaklaşımlardan biri de demografik unsurlardan hareket 
eden, ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, yüksek bağımlılık oranları ve bunların doğurduğu 
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sorunları temel alan yaklaşımdır. Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen hepsinin deneyimleri, 
sanayileşme ve gelişmenin nüfus üzerinde önemli etkiler yarattığını göstermektedir. Buna 
karşın ağır nüfus baskısının ve bunun doğurduğu sosyo-ekonomik sorunların, azgelişmiş 
ülkelerin çözmek zorunda oldukları temel sorunlardan olduğu göz ardı edilemez (Han ve 
Kaya, 2009:42). 

 6.1.Azgelişmiş Ülkelerin Karakteristik Özellikleri 

 Düşük Gelir Düzeyi: Az gelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelere kıyasla çok düşük bir
gelir seviyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler grubunun kişi başına düşen gelirleri, gelişmiş 
ülkelerle karşılaştırıldıklarında çok düşüktür. Ayrıca, gelir dağılımındaki eşitsizlik, bu düşük 
gelir düzeyi ile birlikte ekonomideki durumu kötü bir seviyeye taşımaktadır. 

 Kitle Yoksulluğu: Kronik kitle yoksulluğunun varlığı, azgelişmiş ekonomilerin bir
diğer karakteristik özelliğidir. Yoksulluk sorunu, geçici bir ekonomik düzensizliğe bağlı 
değil, esas olarak üretim yöntemleri ve sosyal kurumların varlığı sebebiyle ortaya 
çıkmaktadır. Bu ekonomilerdeki yoksulluk derecesi; nüfus büyüklüğünün artması, gelirdeki 
eşitsizliğin artması ve fiyat düzeyinin artması nedeniyle giderek artmaktadır. 

 Sermaye Oluşumunda Yetersizlik: Gelişmekte olan ülkeler ya da az gelişmiş
ülkeler, düşük sermaye oluşum oranlarına sahiplerdir. Bu ülkelerdeki kişi başına düşen gelir 
seviyesi çok düşük olduğu için hacimleri ve tasarruf oranları da çok zayıftır. Düşük gelir 
seviyesi, sermaye oluşumunda eksikliğe ve yatırım oranlarında düşüklüğe neden olur. 
Örneğin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerdeki yatırım oranı yüzde 10’dan daha düşük ancak 
ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde aynı oran yüzde 15 ile 30 arasında değişmektedir. 
Düşük sermaye oluşumu oranı, bu az gelişmiş ülkelerin gelişme yolunda önündeki en büyük 
engellerden biridir. 

 Ağır Nüfus Baskısı: Azgelişmiş ülkeler aynı zamanda ağır nüfus baskısına
uğramaktadır. Bu ülkelerdeki nüfusun doğal büyüme hızı, yüksek doğum oranı ve ölüm 
oranlarının düşmesi nedeniyle çok yüksektir. Bu aşırı nüfus baskısı, düşük yaşam standardı 
sorunu yaratmaktadır. Bu ülkelerdeki nüfus, yılda yüzde 2-3 oranında artmakta olup, tarımsal 
arazilerin kıtlığı, küçük işletme tutumu, işsizlik sorunu, gıda krizi, yoksulluk gibi çeşitli 
sorunlar doğurmuştur. 

 Tarımsal Geri Kalmışlık: Azgelişmiş ülkeler tarımsal geri kalmışlıktan da acı
çekiyorlar. En önemli sektör olmasına rağmen, bu ülkelerdeki tarım sektörü tam gelişmemiş 
olarak kalmaktadır. Ancak daha spesifik olan şey, bu ülkelerin tarım sektörüne bağımlı 
olduğu gerçeğidir. Bu ülkelerin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 60 ile 70’i tarıma 
bağımlıdır ve bu ülkelerin toplam GSMH’sının yaklaşık yüzde 30 ile 40’ı tarımsal üretime 
dayanmaktadır. Bu ülkelerdeki tarımsal üretkenlik, büyük önemine rağmen hala çok fakir 
kalmıştır. Bu azgelişmiş ülkelerde, ziraatçılar hala geleneksel yöntemleri takip ediyor ve 
modernize edilmiş teknikleri çok sınırlı bir ölçekte uygulamaktadırlar. 
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 İşsizlik Sorunu: Aşırı nüfus baskısı ve alternatif meslek eksikliği, azgelişmiş
ülkelerde büyük işsizlik ve eksik istihdam sorunuyla sonuçlandı. Bu ülkelerin orta ve üçüncül 
sektöründe alternatif büyümekte meslekler olmaması nedeniyle, artan nüfus gittikçe tarıma 
yönelmektedir. Tarım sektörüne artan bu bağımlılık, bu ekonomilerdeki örtülü işsizlik veya 
istihdamın azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bu ekonomilerde eğitimli işsizlik sorunu, 
sanayi gelişimi eksikliği nedeniyle giderek artmaktadır. 

 Kullanılmayan Doğal Kaynaklar: Azgelişmiş ülkelerde hızlı bir ekonomik
büyümenin devam etmesi için yeterli miktarda farklı doğal kaynakların bulundurulması ve 
kullanılması çok önemlidir. Fakat azgelişmiş ülkeler ya hammadde kıtlığı ya da kendi 
yararlanamadıkları doğal kaynaklardan muzdariptir. Bu ülkeleri incelersek; bazılarının toprak, 
su, mineral, orman vb. doğal kaynaklara yeterli miktarda sahip olduklarını ancak bu 
kaynakların büyük oranda kullanılmadığını görebilirsiniz. Bu ülkeler çeşitli zorluklarla karşı 
karşıyadırlar. Bu zorluklar; bölgenin erişilmezliği, sermaye yetersizliği, ilkel teknoloji, ulaşım 
dar boğazlığı ve pazarın azlığıdır. 

 Teknoloji ve Beceri Yetersizliği: Azgelişmiş ülkeler düşük teknoloji seviyesine ve
niteliksiz iş gücüne sahiptir. Düşük teknoloji ve düşük beceri, kitlelerin yoksulluğuna yol açan 
verimsiz ve yetersiz üretim yaparlar. Geri kalmış teknolojilerin uygulanması nedeniyle bu 
ülkelerdeki ekonomik büyüme hızı çok yavaştır. Tarımda ve endüstriyel sektörde modern 
teknolojiye ihtiyaç vardır ama bu da, sermaye, teknolojik ilerleme ve eğitim gerektirir. 

 Altyapı Geliştirme Yetersizliği: Altyapı geliştirme eksikliği azgelişmiş ülkelerin
ortak bir özelliğidir. Elektrik, ulaştırma, iletişim, üretim, ve dağıtım açısından bu ülkeler 
gelişmiş ülkelerin çoğundan çok geride kalmaktadırlar. Yetersiz altyapı sorunları nedeniyle, 
bu ülkelerdeki ekonomik kalkınma hızı çok yavaştır. 

 Sanayileşme Eksikliği: Azgelişmiş ülkeler, endüstriyel gelişme eksikliği ile
karakterizedir. Bu ülkelerdeki sanayileşme hızı, sermaye oluşumunun eksikliği, makine ve 
aletlerin temininde azlığın yanı sıra, bu ülkelerin insanların girişim eksikliği nedeniyle çok 
yavaştır. 

 Uygun Pazarın Yetersizliği: Azgelişmiş ülkelerde düzgün gelişen pazar eksikliği
bulunmaktadır. Piyasa eksikliği, çeşitlilik eksikliği, pazarlar arasında uygun ilişki veya 
bağlantı eksikliği, yeterli talep eksikliği gibi sorunlar görülür. 

 Okur-Yazar Eksikliği: Azgelişmiş ülkelerde okur yazar oranı çok düşüktür. Bu da
ülke insanlarının girişim ve insiyatif eksikliğine neden olur. 

 Zayıf Sosyo-Ekonomik Durum: Azgelişmiş ülkelerin tamamen zayıf sosyo-
ekonomik koşulları bulunmaktadır. Bu ülkelerdeki ekonomik kalkınma yolu, ortak aile 
sistemi, akraba evliliği, pahalı sosyal gelenekler ve miras yasası gibi çeşitli faktörler 
tarafından engellenmektedir. 
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 Verimsiz İdari Kurumlar: Mevcut idari teşkilatları verimsizdir. Etkili ve sağlıklı bir
idari teşkilatın yokluğunda; uygun ekonomik organizasyon eksikliği, yatırım eksikliği, 
ekonomilerin yanlış yönetimi sorunları doğar (Anonim, 2019a). 

7.Küreselleşmenin Azgelişmiş Ülkeler Üzerindeki Etkileri

Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşam üzerinde köklü etkileri olan küreselleşme az 
gelişmiş ülkelerde ciddi sorunların açığa çıkmasını da beraberinde getirmiş, varolan 
sorunların da derinleşmesi sonucunu doğurmuştur  

W.W. Rostow, geleneksel toplumdan modern tüketim ekonomisine doğru ilerleyen her 
ülkenin bir dizi ekonomik aşamalardan geçeceğini ileri sürmüştür (Fusfeld, 1998:185).  

Küreselleşme süreci öncelikle Batı’da başlamış ve zaman içinde çok kültürlü bir batılaşma 
olgusunu öne çıkarmıştır. Batılılaşma bugün dünya boyutunda küreselleşmenin temel ölçeği 
haline gelmiştir (Devrim, Altay, 1997:212). Bununla beraber gelişmekte ve az gelişmiş olan 
ülkelerin birçoğu ne yazık ki hala Rostow’un gelişme aşamalarından birisi olarak 
nitelendirdiği kalkış aşamasında bile değildir. Halbuki günümüz ülkeleri geçmişte hiç 
olmadığı kadar birbirleriyle ilişkilidir. Geleneksel ekonomiler iyice daralmakta, uluslararası 
ticaretin boyutları giderek genişlemektedir. Dünyanın fakir ve zengin ülkelerini 
karşılaştırdığımızda aralarında önemli dengesizlikler olduğu ortaya çıkmaktadır (Karabıçak, 
2002:115-131). 

Küreselleşmenin ülke ekonomileri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi ve baskısı vardır. Dış 
ticaretin geliştirilmesine, çok uluslu şirketlerin çoğalarak uluslararası rekabet koşullarının 
iyileştirilmesine, uluslararası finansmanın serbestçe dolaşımını kısıtlayan engellerin 
kalkmasına, yabancı yatırımcı ve yatırımların artmasına, ekonomik büyüme ve gelişmeye yol 
açan birçok olumlu etkileri yanı sıra, ulus devletlerin ekonomik bağımlılıklarının artmasına, 
dış ticaret dengelerinin bozulmasına, para ve sermaye hareketlerinin aksamasına, gelir 
dağılımının bozulmasına, krizlerin oluşumu ve yayılmasına, çokuluslu şirketlerin etkilerinin 
artmasına, çevre tahribatına, kültür değişmesine, enerji savaşlarına, düşük ücret ve çalışma 
koşullarına, azgelişmiş ülkelerde işgücü fazlalığına, ülkelerin küreselleşmenin sonuçlarından 
eşit bir şekilde yararlanmamasına, ülke ekonomilerinde üretim yetersizliklerinin ortaya 
çıkmasına ve önemli ölçüde dar boğazların yaşanmasına yol açan birçok da negatif etkisi de 
mevcuttur. 

Ekonomileri güçlü ve bilgi toplumu aşamasına geçen merkez ülkeler ile ekonomileri zayıf 
olan çevre ülkeler arasındaki en önemli farkın merkez ülkelerin kaderlerini esas olarak kendi 
ellerinde tutarken, çevre ülkelerin kaderlerinin ise dış koşul ve değişkenlere yoğun şekilde 
bağımlı durumda olması olduğunu vurgulamaktadır (Şaylan,1995:164). Her ne kadar merkez 
ülkeler, çevre ülkeleri kendi çıkarlarına uygun biçimde şekillendirirken kendi içinde birlikte 
hareket ediyorlarsa da, merkez ülkelerin kendi aralarında da çok ciddi rekabet savaşları 
yaşanmaktadır. Özellikle bu mücadele kendini uluslararası kurumlar alanında göstermektedir. 
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Durgunlukla mücadele etmeye çalışan merkez ülkeleri, çevre ülkelerin ithalatlarını 
artırmalarıyla, ihracat yapabilecekleri yeni pazarlara kavuşurlar. Ancak, çevre ülkeleri bu 
ithalat artışlarını ihracatı artırarak değil, bankalardan borç alarak karşılamaktadırlar. Merkez 
ülkelerin bankaları ise ellerinde birikmiş olan fonları çevre ülkelere kredi olarak vererek 
karlılıklarını devam ettirebilmiştir. Fakat bu süreç ile birlikte çevre ülkelerin borçları hızla 
birikmeye başlar. Uluslararası bankalar tarafından risk değerlendirmesi çok iyi yapılmadan 
verilen bu kısa vadeli krediler, uzun vadeli yatırımlarda veya rizikosu yüksek spekülatif 
işlerde kullanılır. Dışarıdan alınan kredilerle kalkınmanın gerçekleştirilebileceğinin 
düşünülmesi sonucunda çevre ülkeler, dış kaynağa aşırı bağımlı hale gelirler. Aynı zamanda 
çevre ülkelerin düşen ihracat kapasiteleri ise dış kaynağa olan ihtiyacın daha da fazla 
artmasına yol açar ve çevrenin borç yükünün artmasında önemli rol oynar. Çevre ülkelerin 
içine düştükleri bu borç sarmalı, çevre ülkelerden merkez ülkelere önemli bir kaynak aktarım 
mekanizması işlevi görür. 

Teknolojik gelişme ile birlikte otomasyon temelli sermaye-yoğun üretimde yaşanan 
gelişmeler, sermayenin emeği büyük ölçüde ikame edebilmesini olanaklı kılmıştır. Üretimde 
teknolojinin artan oranda kullanılması sonucunda vasıfsız ve yarı-vasıflı emeğe olan talep 
azalırken, az sayıda ama yüksek vasıflı emeğe olan talep ise artmıştır. Üretimde kullanılan 
teknolojinin yoğunluğuna göre sermaye sınıfının yaptığı üretimde emekten tasarruf edebilme 
imkanına kavuşması, sermayeye emek karşısında çok önemli bir güç kazandırmıştır (Önder, 
2001:61-84). 

Sermaye yoğun üretimi merkez ülkelerde gerçekleştiren merkez sermayesi, emek yoğun 
üretimi ise emek ücretlerinin ve sosyal hakların en düşük düzeyde olduğu yerler olan çevre 
ülkelere yönlendirmektedir. Böylelikle merkez sermayesi, merkez ülkelerdeki görece yüksek 
maliyeti olan vasıfsız emeği üretimde kullanmayarak hem üretim maliyetlerini azaltmış, hem 
de merkez ülkelerde sınıf örgütlerinin gücünü büyük ölçüde kırmış olur 

Merkez ülkelerle çevre ülkeler arasındaki uçurum her geçen gün artmaktadır. Merkez 
ülkelerin büyük sermaye sahipleri küreselleşme olarak adlandırılan sürecin getirisinden 
faydalanmaktayken çevre ülkeler ise uygulanmakta olan neo-liberal politikalar ve gittikçe 
sıklaşan ve derinleşen krizler sonucunda çok ciddi boyutlarda gelir dağılımı bozuklukları ve 
yoksullukla karşı karşıya kalmaktadır. Bununla birlikte ciddi gelir dağılımı bozuklukları ve 
yoksulluk artık merkez ülkelerde sistemin dışladığı çok sayıda insan içinde geçerlidir. Ülkeler 
arasında giderek artan gelir eşitsizlikleri, ülkelerin kendi içlerinde de göze çarpmaktadır. 
GSYİH’lerdeki artışlara rağmen, ülkelerin içinde üst gelir grupları kendi gelir ve tüketimlerini 
arttırırken alt gelir gruplarının toplam gelirden aldıkları pay hızla erimektedir. Kısaca, 
yaşadığımız küreselleşme sürecinden merkez ülkelerin sermayesi ve çevre ülkelerin seçkinleri 
önemli kazançlar sağlarken, bu kesimler dışında kalan büyük çoğunluk ise sermayenin 
küreselleşmesinin maliyetine katlanmaktadır. Dolayısıyla “sermayenin küreselleşmesi” 
madalyonun bir yüzü ise, madalyonun diğer yüzünü de“yoksulluğun küreselleşmesi” 
oluşturmaktadır. 
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Küreselleşmenin azgelişmiş ülkeler için olumlu taraflarından biri ise; Bölgesel ekonomik 
birleşmelerdir. Ekonomik bütünleşme gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında olduğu 
gibi azgelişmiş ülkeler arasında da yaygınlaşmaktadır. Bunun örneklerinden biri Batı Afrika 
Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)’dır. Bu birliğin kurulmasıyla birlikte sanayi, 
telekomünikasyon, enerji, tarım, doğal kaynaklar, ticaret, para/finansal sorunlar ile sosyo-
kültürel ilişkiler konularında bütünleşme hedeflenmiştir. Bunun dışında çalışmada seçilen 
ülkelerin tamamı birden fazla bölgesel ve uluslararası birliğe üyedir. Bu birliklerden bazıları 
şöyledir: Birleşmiş Milletler (BM), İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ), Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Karşılıklı Ekonomik Destek Komisyonu (COMECON-Councilfor Mutual Economic 
Assistance), Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu (ICFTU), Tarım ve Gıda 
Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (ECA), Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Merkezi 
Afrika Ekonomik ve Gümrük Birliği(Central African Customsand Economic Union-UDEAC) 
v.b. olarak sıralanabilir. Küreselleşme azgelişmiş ülkelerin diğer dünya ülkeleriyle 
yakınlaşmasında bir fırsat sağlayabilmektedir. Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve 
küreselleşmeye bağlı olarak bu ülkelerin kendi aralarında bir takım ekonomik birlikler 
oluşturdukları veya var olan ekonomik bütünleşme hareketlerine dahil oldukları 
görülmektedir. Ayrıca söz konusu ülkelerin makro ekonomik göstergelerinde de kısmi de olsa 
yıllar içerisinde iyileşmeler olduğu dikkat çekmektedir. Söz konusu ülkelerin küreselleşme 
karşısında daha çok üretim, ticaret ve bölgesel entegrasyonlar çerçevesinde bir takım 
avantajlar elde ettiği görülürken, sosyal, kültürel, siyasal vb. açılardan olumlu katkılar 
sağlayamadığı söylenebilir (Bakan ve Kocağ, 2012:290-291) 

              Özellikle dış ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve ticaret hacminin 
genişletilmesi, küreselleşmenin ekonomik büyümeye katkısını artıracaktır. Politik olarak 
ülkeler arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi, ekonomik açıdan gelişmenin önünü 
açacaktır.(Eren ve Çütcü,2018:59) 

SONUÇ 

Küreselleşme, Dünyanın bütünleşmiş bir pazar haline gelmesi olduğundan, siyaset, ekonomik, 
kültür gibi birçok alanı etkisi altına almıştır. Küreselleşme kavramı, teknoloji ile yakından 
ilgilidir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ulaşım ve iletişim alanlarının da beraberinde 
gelişmesi ülke sınırları, ulus ekonomileri ve kültürlerin ortadan kalkmasına yol açmıştır. 
Küreselleşme yarışına katılmak isteyen ülkeler giderek artmaya başlamış. Ancak bu rekabet 
de ileri bir teknoloji sahip olmayan ve sermayesini yeteri kadar geliştiremeyen ülkeler bu 
yarışta olamamışlardır. Bu ülkeler azgelişmiş ya da daha yeni gelişmeye başlamış ülkelerdir. 
Bu da onları gelişmiş ülkeler için yeni pazar arayışı ihtiyacının azgelişmiş ülkeler tarafından 
karşılanmasına itmiştir. Azgelişmiş ülkelerin karakteristik özelliklerinden dolayı endüstrilerin, 
hammadde ve emek tedarikinin ucuz olması, sosyal korumanın düşük olduğundan pazar 
arayışını bu ülkelerden temin ederler. Bu azgelişmiş ülkeler için hem olumlu hem de olumsuz 
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bir olaydır. Yatırımların bu ülkelere kayması işsizliğin azalmasına, eğitim verilerek vasıflı 
işçiler geliştirilmesine, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına, teknolojiyi bu 
ülkelere götürerek mal ve hizmetlerin üretimi, verimliliği arttırıcı ve maliyeti düşürücü etkiler 
görülebilir. Küreselleşmenin genel olarak olumsuz yanları ise; Gelişmiş ve azgelişmiş ülke 
özelliklerinin daha belirginleşmesine, bu ülkeler arasındaki gelir dağılımı bozulmasına bağlı 
olarak yoksulluğun artmasına, krizlerin oluşumu ve yayılımı ulus devletin etkinliğinin 
azalması, düşük ücret ve çalışma koşulları, çevre tahribatına, enerji ve rekabet savaşlarına, 
çok uluslu şirketlerin etkilerinin artmasına ve eşitsizlik sorunları gibi etkileri görülür. 

Azgelişmiş ülkelerin karakteristik özelliklerinden dolayı bu yarışta dezavantajlı bir durumda 
olsa bu arayı bölgesel ve uluslararası ekonomik örgütlere üye olmak suretiyle kapatmaya 
çalışırlar. Ancak az gelişmiş ülkeler ekonomik, sosyal, kültürel vb. açılardan yeterince 
gelişememiş olduklarından küreselleşmenin avantajlarından gelişmiş ülkeler kadar yarar 
sağlayabildiklerini söylemek mümkün değildir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin küreselleşmenin etkilerini kendi yararlarına 
çevirebilmeleri için, öncelikle uluslararası ticarette rekabet gücünü arttırmaları ve teknolojiyi 
üretip bunları pazarlayabilmeleri gerekmektedir. Çünkü ortada bir yarış varsa, yarışın eşit 
şartlar altında gerçekleştirilmesi zorunludur. Yoksa bir taraf büyük kazançlar elde ederken, 
öteki tarafın sürekli kayba uğraması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla, ekonomik açıdan güçlü 
ve avantajlı olmak için, söz konusu ülkelerde bir yandan ekonomik ve mali politika önlemleri 
alınırken, öte yandan işgücünün eğitim düzeyi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
geliştirilmesine büyük önem verilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Beşeri sermayenin nitelikli ve yeterli seviyede olması, ülkelerin sahip oldukları mevcut 
kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılmasını mümkün kılmakta ve ülkelerin ekonomik 
büyüme ve kalkınmasını sağlayabilmek için özel önem taşımaktadır. Ekonomik kalkınma, 
insanların sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılayabilme adına günümüze kadar 
verilen mücadelelelerin, gösterilen gayretlerin amacını oluşturan en önemli konulardan biridir. 

Ülkelerin kalkınma seviyesi, kişi basına düsen milli gelirle birlikte, ülkede var olan nitelikli 
insan gücü oranıyla tanımlanmaktadır. Eğitilmiş insan gücünün zenginliği ülkelere hemen her 
alanda önemli katkılar sağlamaktadır. Dolayısıyla, ülkelerin kalkınmasında en önemli 
faktörlerden olan ekonomi ve sağlık gibi etmenlerin yanında, en az bunlar kadar önemli olan, 
hatta bunların kaynağı durumundaki eğitim konusu tüm ülkelerde kalkınmanın en önemli 
altyapı unsurlarından birisini oluşturmaktadır. Hatta son yıllarda ülkelerin kalkınmışlık 
seviyeleri ifade edilirken ülkenin sahip olduğu nitelikli iş gücü oranları önemli bir gösterge 
olarak ifade edilmektedir.. 

Bu çalışmada, ekonomik kalkınma üzerinde eğitim ve nüfusla birlikte beşeri sermayenin 
etkisi incelenerek ve bu ilişkiyi açıklamaya yönelik yaklaşımlar ifade edilmekte ve ekonomik 
kalkınma ile eğitim ve nüfus değişkenlerine yönelik politikaların oluşturulmasına katkıda 
bulunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Azgelişmişlik, Ekonomik Kalkınma, Eğitim, Nüfus 

ABSTRACT 

The qualified and sufficient level of human capital makes it possible for the countries to have 
the right, efficient and efficient use of the available resources and is of special importance for 
the economic growth and development of the countries. Economic development is one of the 
most important issues that constitute the aim of the struggles and efforts to date in order to 
meet the unlimited needs of people with limited resources. 

The level of development of countries is defined by the ratio of qualified manpower existing 
in the country as well as the national income per capita. The wealth of trained manpower 
makes important contributions to countries in almost every field. Therefore, besides the 
factors such as economy and health, which are the most important factors in the development 
of the countries, the subject of education which is at least as important as the source of them 
constitutes one of the most important infrastructure elements of development in all countries. 
In fact, while the development levels of countries have been expressed in recent years, 
qualified labor force ratios of the country have been expressed as an important indicator. 
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In this study, the effects of education and population and human capital on economic 
development are examined and approaches to explain this relationship are expressed and it is 
aimed to contribute to the development of policies for economic development and education 
and population variables. 

Keywords: Underdevelopment, Economic Development, Education, Population 

1.GİRİŞ

Ekonomik kalkınma, insanoğlunun sınırsız isteklerinin karşılanması adına ekonomik 
düşüncenin önde gelen konularından biri olarak günümüze kadar gelmiş tartışmalardan 
biridir. (Meier ve Baldwin,1966:2). 

Günümüzde nüfus artışı ile özellikle ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin, olumlu veya 
olumsuz görüşler çerçevesinde basitçe açıklanamayacağı üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu 
durumların, zaman zaman tersi durumlarla olumsuzlaşabileceği düşünülebilmektedir. 
Özellikle nüfusu az olan bir ülkede de istihdam eksikliği, ekonomik ve sosyal alanda 
yapılabilecek bir kalkınma hamlesinin yapılamamasına sebep olabilir. Aynı zamanda doğal 
kaynakları ve sermayesi yetersiz olan bir ülkede de, yoğun nüfus veya hızlı nüfus artışı 
kalkınmayı her yönüyle olumsuz etkileyebilir.(Yaylı,2012:162) 

 Nüfusun ekonomik kalkınma üzerindeki rolü tartışmalıdır. Literatürde nüfus ile ekonomik 
kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında tam bir 
görüş birliği sağlanamadığı görülecektir. 

Bu çalışmaların bir kısmı nüfus artışının ekonomik kalkınmayı engellediğini söylerken, bir 
kısmı da nüfus artışının ekonomik kalkınmayı olumlu olarak etkilediğini söylemektedir. Bazı 
çalışmalar ise her iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin bulunmadığını belirtmektedirler. 

Nüfus artışı, piyasaların genişlemesine ve ölçek ekonomilerine yol açarak ekonomik 
büyümeyi olumlu etkileyebildiği gibi çalışan yetişkin başına düşen çocuk sayısını arttırıp 
doğal kaynakları azaltarak ekonomik büyümeyi olumsuz yönde de etkileyebilmektedir. 
(Polat,2018:207) 

Günümüzde nüfus meselesi Türkiye açısından önemli bir sorun haline gelmiştir. Doğum 
oranlarının azalması, doğumda beklenen yaşam süresinin uzaması gibi nedenlerden dolayı 
ülkenin nüfus yapısı zamanla değişmiş ve “yaşlanan” nüfus sorunu ile karşı karşıya 
kalınmıştır. Nitekim bu sorunun aşılması amacıyla devlet yöneticilerimiz tarafından halka 
telkin edilen çocuk sayısını arttırmaya yönelik söylemler, Türkiye için öngörülen 
projeksiyonlara dayanmaktadır.( Bektaş v.d,2015:71) 

Bu çalışmayla, nüfus ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin teorik çerçevede incelenerek 
genel bir değerlendirilmesinin yapılması ve açıklayıcı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.  
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2.NÜFUS KAVRAMI

Nüfus kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, kişi/ can anlamına gelen nefs kelimesinin 
çoğuludur.  

Başka bir tanıma göre ise; “Bir doğa parçasını, kendine ülke yapmış, bunu nesiller boyu 
sürdürmüş, böylece günümüze kadar gelebilmiş, bundan sonra da varlığını sürdürebilecek 
olan yaşayan insanlar topluluğudur.” (Murat, 2006: 30). 

Toplumların nüfusunu sayı yönünden (nitelik ve nicelik olarak) inceleyen bilime "Demografı" 
denir. Bu bilimin amacı ve konuları; doğum, ölüm, göç hareketleri, yaş, cinsiyet durumu, 
eğitim alma durumu ve etkileri, dini inançları, geleneklerine ve göreneklerine göre yaşama 
tarzları, aile yapıları, iktisaden faal olma durumları, evlenme ve boşanma oranlan, ekonomik 
gelişme seviyesine etki eden işgücü miktarı, işsizlik oranları, bağımlılık oranları ve 
mesleklerine göre dağılımı olmak üzere pek çok konu nüfus yapısını etkileyerek, 
demografinin konusunu teşkil etmektedir. (Aksu, 2011:219). 

İktisadi koşullar açısından, en uygun (optimum) nüfus bir ülkenin belli bir gelişme düzeyinde 
üretim teknolojisi ve diğer kaynakları sabit kalırken, kişi başına üretimini en çok arttıran 
toplam nüfus miktarıdır. (Tokgöz, 1990:469) 

3.NÜFUS POLİTİKASI

Nüfus Politikaları gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın ve gelişmenin bir aracı olarak 
görülmekte ve nüfusa ayrıca bir önem verilmektedir. (Ateş ve Bektaş,2018:487) 

Nüfus politikası kavramı farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bir tanıma göre, devletin nüfus 
alanında ulusal menfaatlerin korunması için aldığı tedbirlerin, yaptığı hareketlerin hepsine 
birden nüfus politikası denilirken; başka bir tanıma göre bir devletin nüfus politikası yasama 
organı ile yürütme organının nüfusla ilgili karar ve eylemlerinin tümünü gösterir. 

Birleşmiş Milletlerin bir tanımından da burada söz edilebilir. Bu tanıma göre, nüfus politikası 
nüfusun büyüklüğü ve artış hızı, yersel dağılımı (ulusal ve uluslararası) ve demografik 
nitelikleri gibi önemli demografik değişkenleri etkilemek suretiyle, ekonomik, sosyal, 
demografik, siyasal ve diğer ortak toplumsal hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak amacı ile 
hazırlanan tedbir ve programlardır. (Güriz, 1975:9). 

Nüfus politikaları, nüfusun ülkeye dengeli bir şekilde dağılmasını hedeflemelidir. Başka bir 
deyişle nüfus yoğunluğu bölgeler/şehirlerarasında çok farklı olmamalıdır. Çünkü nüfusu belli 
bir bölgeye yığılmış olan ülkelerde birçok alanda istenmeyen durumlar baş gösterecektir. 
Ücret, istihdam, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda problemler ile karşı karşıya 
kalınacaktır. Yerel kaynaklardan yeterince istifade edilemeyecek, altyapı ve konut problemleri 
görülecektir.(Demir,2016:45) 

Dünyada genel olarak uygulanan üç  çeşit nüfus politikası vardır. Bu politikalar; 

1)Nüfus Artış Hızını Arttırmaya Yönelik Nüfus Politikaları  
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Belli bir gelişmişlik seviyesine ulaşan ülkelerde nüfus artış hızının çok yavaşladığı hatta nüfus 
miktarının sayısal olarak gerilediği görülür. 

Dünya’da nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika uygulayan ülkeler genelde gelişmiş 
ülkelerdir. Çoğu ülke gelişimi ön planda tutarak ilk önce nüfusu azaltmaya yönelik politikalar 
uygular. 

 Nüfus artış hızını frenleyen ülkeler başka bir sorunla karşı karşıya kalırlar. Bu sorunların 
başında ülke varlığını ve geleceğini kaybetme yer alır. İşte bu noktada ülkeler nüfuslarını 
sorun yaratmayacak oranda arttırma yoluna giderler. Ülke ekonomik olarak güçlenmiş, 
insanlar bilinçlenmiş, eğitim, kültür ve sağlık seviyesi yükselmiştir. Bu sebeplerden ötürü 
nüfusu arttırmaya yönelik politikaların başarılı olma şansları oldukça düşüktür. Bu 
olumsuzluğu bertaraf etmek için ülkeler genelde çocuk yapan ailelere maddi teşvikler 
sunarlar. 

2. Nüfus Artış Hızını Azaltmaya Yönelik Nüfus Politikaları

Genel olarak geri kalmış veya az gelişmiş ülkelerin uyguladığı nüfus politikasıdır. 

 Ülkeler daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak için (elindeki sınırlı kaynakları 
kullanarak) belli yatırımları yapmak zorundadır. Ancak nüfus artış hızı (doğurganlık oranı) 
yüksek olan, başka ifadeyle nüfusu hızla artan ülkeler yatırımlarının büyük bir kısmını nüfusa 
yapar. Nüfusa dayalı yatırımlar olarak adlandırılan bu yatırımların başında; eğitim, sağlık, 
güvenlik, alt ve üst yapı hizmetleri gelir.  

Ülke yönetimleri, nüfusa dayalı yatırımları azaltarak ülke kalkınmasını artırabileceklerinin 
farkındadırlar. Nüfusa dayalı yatırımları azaltmanın tek yolu ise daha az insana bakmaktan 
geçer. Ülkeler bunu sağlamak içinse nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygular. 

3. Nüfusun Nitelik ve Niceliğini İyileştirmek Amacıyla Uygulanan Nüfus Politikaları

Şüphesiz nüfus bir ülkenin kalkınmasını sağlayan birincil kaynaktır. Ancak günümüzde 
nüfusun sayısından çok sahip olduğu nicelik ve niteliği ön plana çıkmıştır. Yani çok 
olmasındansa nitelikli olması tercih edilmektedir.  

Bu yüzden bazı ülkeler nüfusunu sayısal olarak arttırıp azaltmaktan ziyade nitelik ve 
niceliğini iyileştirmeye çalışır.  

Dünya nüfusu her geçen gün artmakta ancak artış hızında yavaşlama gözlenmektedir. 1970 
yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980’de %1.79, 1990’da %1.81, 2000’de %1.33 2010‘da, 
1.24, 2017 yılında %1.12 ve 2018 yılında %1.09 artması beklenmektedir. Türkiye nüfusu 
2018 yılında % 1.5 artışla 82 003 882 rakamına ulaşmış ve Dünya ortalamasının üzerinde 
büyümeye devam etmiştir. Dünya Nüfusunun 7,632,819,325 kişi olduğu tahmin edilmektedir. 
Ülkelerin toplam nüfus rakamları Tablo 1'de verilmiştir.  
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Tablo 1: Ülkeler ve Toplam Nüfus Rakamları 

ÜLKE ADI  TOPLAM NUFÜS YIL 
ABD 327,2 milyon 2018 
ÇİN 1,386 milyar 2017 
KANADA 37,06 milyon 2018 
RUSYA 144,5 milyon 2017 
HİNDİSTAN 1,339 milyar 2017 
JAPONYA 126,8 milyon 2017 
PAKİSTAN 197 milyon 2017 
İRAN 81,16 milyon 2017 
MISIR 97,55 milyon 2017 
TUNUS 11,53 milyon 2017 
TÜRKİYE 79,81 milyon 2017 

     Kaynak: Dünya Bankası 

(https://www.google.com/search?q=d%C3%BCnya+n%C3%BCfusu&oq=d%C3%BCnya+&
aqs=chrome.0.35i39j0j69i57j69i61j0l2.1639j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) 

4.EKONOMİK KALKINMA ve KALKINMANIN ÖLÇÜLMESİ

Kalkınma kavramı, ilk düşünüldüğünde ekonomik bir argüman olarak ele alınmasına karşın, 
bu kavramın ekonomik alanı gerçekten kapsayan ancak daha geniş anlamı içeren bir kavram 
olduğu görülmektedir. Bu bağlam, bir ekonomide üretim ve kişi başına milli servetin 
artırılmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel yapının değiştirilmesi ve geliştirilmesini içeren bir 
kavram olarak da ele alınabilir. (Keleş, vd, 2005:46). 

Günümüzde kalkınma kavramı toplumu var eden bütün kurumlardaki olumlu anlamda 
değişim ve dönüşümü de kapsayan bir kavram haline gelmiştir. Yoksulluğun minimize 
edilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması, gıda, konut, tedavi ve güvenlik gibi en temel 
ihtiyaçların giderilmesi, insanlık onurunun gerektirdiği maksimum hassasiyetin gösterilmesi, 
bireylerin yaşam standardının artırılması ve sosyal olarak alternatiflerin çoğaltılması 
kalkınmanın ilk amaçları arasında yer almaktadır (Karataş ve Çankaya, 2010: 33). 

Kalkınma süreci, milli gelir ve üretimin zaman içinde sayısal olarak artması ile birlikte, 
kurumlardaki köklü değişiklikleri, ekonomik ve toplumsal yapının yeniden düzenlenmesini, 
halkın değer yargılarında, dünya görüşlerinde ve davranış kalıplarındaki değişiklikleri de 
kapsar. Ayrıca ekonomik ve toplumsal yapıda sözü edilen değişikliklerin 
gerçekleştirilebilmesi için piyasanın işlerliğine etkide bulunabilecek düzenlemeleri de 
kalkınma deyiminin kapsamında değerlendirmek mümkündür.( Siverekli Demircan,2003:99) 

Ekonomik büyümenin meydana getirdiği sonuçların tüm topluma yansıması toplumsal 
kalkınmayı sağlarken; her bir bireye yansıması ise beşeri kalkınmayı meydana getirmektedir 
(Kunduracı, 2010: 60). 
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Kalkınmanın ahlaki yönü, insanın evrensel gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunların 
tedarikini sağlayacak kapasitenin geliştirilmesini de içermektedir.(Erdal ve Özkan,2019:4) 

Kalkınma sürecinin, ulusal gelir ve genel üretim düzeyinin artırılması amaçlarının yanında, 
bir ülkedeki birçok sosyal ve ekonomik yapıların ve kurumların yeniden düzenlenmesini 
içeren şekilde çok daha geniş yönlü ele alınması gereklidir  

Kalkınmanın Ölçülmesi sürecinin üç elemanı bulunmakta ve bunlar ülkelerin kalkınma 
çabalarında eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bu elemanlar;  

(1) Ekonomik Kalkınma : İnsanların gereksinimi olan mal ve hizmetlerin gelişmiş bir 
ekonomik yapı içerisinde üretilmesiyle, insanların refah ve mutluluğu artacaktır.  

 (2) Sosyal Kalkınma : Sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapılan ve ağırlıklı 
olarak hizmet yönü ağır basan kalkınma konularıdır. Bunlar; sağlık, eğitim, altyapı, 
şehirleşme, çevre sorunları gibi konuları içermektedir.  

(3) İnsan Kalkınması : Bireysel ve toplumsal olarak tüm insanların, sahip oldukları 
potansiyellerini kalkınma için kullanmaları ve ülkenin olumlu yönde gelişmesinde yapıcı rol 
oynamalarının sağlanmasıdır. İnsan kalkınmasında toplumun bireylerinin eğitilmesine büyük 
önem verilmektedir. Eğitime küçük yaşlardan başlayarak çağdaş insan yetiştirme yönünde 
yapılmalıdır. Gelişmiş Ülkelerde (GÜ) ilköğretim 8-12 yıl arasında yapılmasına rağmen, Az 
Gelişmiş Ülkelerde(AGÜ)’ lerde 3-5 yıl arasındadır. (Oakley ve Gerforth, 1985). 

Kalkınmayı belirten nitelikler; 

• Ülke kaynaklarının toplumsal yapının koşularına uygun biçimde kullanılmasını sağlayacak
uzun dönemli bir ekonomik politikanın saptanması ve bunun uygulamaya geçirilmesi, 

• Üretim yapılan sektörlerde verimliliğin yükselmeye başlaması,

• Altyapı yatırımlarının diğer sektörlerin gelişmesine olanak sağlayacak biçimde gelişmesi,

• Ulusal gelir dağılımında adil bir gelir dağılımına gidilmesi,

• Beslenme sorununun sadece kişi başına kalori olarak değil, sağlıklı beslenme koşullarına
uygun biçimde çözülmesi, 

• Eğitim sorununun geleneksel eğitim düzeyinden, ülkenin uzun dönemli insan gücü
ihtiyacına cevap verecek biçimde teknolojik bilgiyi de kapsayan bir düzeye çıkarılması, 

• Kişilerin sağlık, konut gibi sorunlarının belirli ölçülerde çözümlenmesi,

• Kişilerin değişen teknoloji ve kültür aşamalarını kavrayarak, ulusal çıkarlarla kişisel
çıkarların bağdaştırılabileceği bir dünya görüşüne ulaştırılması, şeklinde 
sıralanmaktadır(İlkin,1979:59-92) 
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5. NÜFUS VE KALKINMA İLİŞKİSİ

Kalkınmanın temelinde de iki sorun yatmaktadır. Karşılaşılan ilk sorun, kalkınmayı belirleyen 
unsurların neler olduğunu tespit etmektir. İkinci sorun ise, en yüksek kalkınma hızına 
ulaşmayı hedefleyen üretim faktörlerinin nasıl kullanılmaları gerekliliğidir (Tolunay ve 
Akyol, 2006: 120). 

Ekonomik kalkınma sürecinde nüfus artışının rolü tartışmalıdır. 

Konu üzerindeki görüşlerden bazıları nüfus artışını ekonomik kalkınmanın üzerinde bir engel 
olarak görürken, bazıları da ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı etken olarak kabul etmektedir. 
( Terzi ve Telatar, 2010:198). 

Dünyanın birçok bölgesinde nüfus, çevrelerindeki mevcut doğal kaynaklarla beslenemeyecek 
düzeyde yüksektir. Bu durum da yerleşme, sağlık, gıda güvenliği ile enerji arzı gibi önemli 
konularda yapılacak iyileştirmelerin, yetersiz düzeyde kalmasına sebep olmaktadır. Bu 
durumun da hem insanoğluna, hem de kaçınılmaz bir şekilde çevreye oluşturacağı hasar 
önemli olacaktır. (Keleş vd,2005:1011). 

Gelişmiş ülkelerde hızlı nüfus artışının tüketimi, işbölümünü ve teknolojik gelişmeyi olumlu 
etkileyeceği kabul edilmektedir.  

Ülkelerin kalkınmalarını sağlayacak en önemli etkenlerin başında insan faktörü gelmektedir. 
Bu faktör, iktisat literatüründe “beşeri sermaye” deyimiyle yerini almaktadır. Günümüzde 
beşeri sermaye, hızla değişen, gelişen ve küreselleşen dünyanın en önemli üretim faktörü 
haline gelmiştir. Kümülatif bir şekilde artan teknolojik ilerlemeler ve buna bağlı olarak gün 
geçtikçe çağdaşlaşan, refah seviyesi artan toplumların hemen hemen tamamı, geldikleri bu 
durumu, beşeri sermayenin artması için yaptıkları yatırımlara borçludurlar. Fiziki sermayeye 
yapılan yatırımlar ne kadar önem taşıyorsa beşeri sermayeye yapılan yatırımlar da ülkelerin 
kalkınmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında eğitim ve iktisadi 
kalkınma arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğu açıkça görülebilmektedir. Beşeri sermaye ve 
kalkınma arasındaki ilişki netleştikçe, eğitim ve eğitime yapılan yatırımların önemi tüm 
dünyada iyice artmaya başlamıştır.Dolayısıyla eğitime yapılan yatırımlar aslında beşeri 
sermaye adını verdiğimiz ve artık ülkeler açısından daha büyük önem taşıyan sermayeye 
yapılan katkılar anlamına gelmektedir. (Taş,Yenilmez, 2007: 157).  

Beşeri sermaye ve dolayısıyla kalkınma üzerinde etkiye sahip bir diğer gösterge ise işgücüne 
katılım oranıdır. Doğru yönlendirilen işgücü bir ülkenin kalkınabilmesi ve beşeri sermaye 
birikimi sağlayabilmesi için oldukça önemlidir. Bireyler, çalışma hayatına dâhil oldukları 
takdirde hem var olan özelliklerini geliştirebilmekte hem de yeni yetenekler 
edinebilmektedirler.(Tunalı ve Yılmaz,2016:309) 

Gelişmekte olan ülkelerde ise, yüksek nüfus artışı ile bir yandan tüketim artmakta ama öte 
yandan yatırımlara aktarılacak kaynaklar azalmaktadır. Teknolojik olarak geri olan bu 
ülkelerde teknolojik gelişme için yüksek yatırım oranları yani gelirin daha fazla bölümünün 
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tasarruf edilmesi gerekmektedir. Tüketim oranını artıran yüksek nüfus artışının, gelişmekte 
olan ülkelerde yatırımları ve teknolojik gelişmeyi yavaşlattığı kabul edilmektedir.  

Nüfus artışı ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki bağlamında beşeri sermaye literatürünün 
klasiği olarak kabul edilen çalışma, Shultz (1962) tarafından yayımlanmıştır. Çalışmada, az 
gelişmiş ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmaya dair en büyük engelin fiziksel 
kaynaklardan çok, beşeri sermayenin niteliksizliği ve yetersizliği olduğu ileri sürülmüştür 
(Altay ve Pazarlıoğlu, 2007: 99). 

SONUÇ 

Bir ülkenin nüfusu ile ekonomik gelişimi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki 
belirli kanallar doğrultusunda ekonomik kalkınmayı etkilemektedir. 

Sermaye birikimi, doğal kaynak, beslenme ve barınma etkisi, milli gelir, kamu harcamaları 
vb. birçok kanaldan ekonomik gelişimi pozitif/negatif yönde etkilediği görülmektedir.  

Emeğin geliştirilerek nitelikli hale getirilmesi, ülke kaynaklarının verimli olarak 
kullanılmasında ve ekonomik ilerlemenin sağlanmasında oldukça büyük bir önem 
taşımaktadır.  

Bir ülkenin beşeri sermaye birikimi sağlayamaması aynı zamanda bilgiyi üretememesi, 
kullanamaması ve ekonomik faaliyetlere dâhil edememesi demektir. 

Uygulanacak politikaların ülkenin ekonomik yapısı ile uyumlu olması eğitilmiş emeğin doğru 
yönlendirilmesini sağlayacak, böylece ekonomik faaliyetler daha verimli hâle gelecektir.  

Büyüme ve kalkınma üzerindeki olumlu etkilerine rağmen beşeri sermaye birikiminin 
sağlanması ekonomik ilerleme için tek başına yeterli değildir. Ülkenin sürekli bir büyüme 
sağlayabilmesi için milli gelir düzeyi, nüfus artış hızı ve istihdam politikaları gibi birçok 
değişkeni göz önünde tutması gerekmektedir. 
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ŞANLIURFA’DA KADINLARIN KANSER TARAMA YÖNTEMLERİNİ BİLME VE 

KULLANMA DURUMLARI 
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ÖZET 

Çalışma, Şanlıurfa’da yaşayan kadınların kanser tarama yöntemlerini bilme ve 

kullanma durumlarını belirlemek amacıyla kesitsel tipte yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, 

Şanlıurfa il merkezinde yaşayan kadınlar oluşturmuştur. Örnek seçiminde DSÖ'nün 30 küme 

örneklem tekniği kullanılmıştır. Her kümede 10 kişi olmak üzere, toplamda 300 kişiye 

ulaşılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı Veri Toplama Formu aracılığı ile Şubat-Temmuz 2016 

tarihleri arasında Şanlıurfa il merkezinde, yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. 

Araştırma için Harran Üniversitesi Etik Kurul'undan yazılı, katılımcılardan ise sözlü izin 

alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerden yüzde, ortalama, 

standart sapma, tek değişkenli analizlerden Ki-kare ve T-testi kullanılmıştır. Bağımsız 

değişkenlerin kanser tarama yöntemi kullanma durumları üzerine birlikte etkisi çok değişkenli 

analizlerden Lojistik Regresyon Modeli Backward Stepwise (Conditional) yöntemiyle ile 

yapılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 35.33±10.3’tür. Kadınların %83.3’ü 

evli, %20.3’ü herhangi bir eğitim kademesine ve %27.0’si herhangi bir sosyal güvenceye 

sahip değildir. Kadınların %41.0’i kendi kendine meme muayenesi, %22.0’si mamografi, 

%20.0’si pap-smear, %3.7’si gaitada gizli kan ve %27.0’sikolonoskopi hakkında bilgi 

sahibidir. Yine kadınların %36.0’sı kendi kendine meme muayenesi yapmakta, %11.3’ü 

mamografi çektirmiş, %22.8’i pap-smear testi ve %6.1’i kolonoskopi yaptırmıştır. Çalışmada 

kanser tarama testlerini yaptırma durumunu etkileyen pek çok faktör belirlenmiştir. Ancak 

yapılan lojistik regrasyon analizinde, kadınların kendi kendine meme muayenesi yapmasını, 

ilkokul ve altında eğitim düzeyine sahip olma 2.7 kat, gelir getiren bir işte çalışmama 7.9 kat, 

kanser hastası veya kanserden yakınını kaybetmemiş olma 3.1 kat ve aile sağlığı elemanından 

kendi kendine meme muayenesi hakkında danışmanlık  almama 62.0 kat; mamografi 

çektirmesini,  
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kanser hastası veya kanserden yakınını kaybetmemiş olma 4.5 kat; pap-smear testi 

yaptırmasını ise eşin ilkokul ve altında öğrenim düzeyine sahip olması 3.4 kat ve evde en çok 

konuşulan dilin Türkçe olmaması 2.3 kat olumsuz etkileyen  faktörolarak belirlenmiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre kadınların kanser tarama yöntemlerini kullanma düzeylerinin düşük 

olduğu, bunun en büyük nedenin ise tarama yöntemlerine ait bilgi eksikliği olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda kadınlara kanserde erken tanı, tarama ve önleme 

konularında eğitimlerin düzenlenmesi, bireyden topluma kanser ve tarama yöntemleri 

hakkında farkındalık yaratılması önerilmektedir. 

GİRİŞ 

Kanser günümüzde, sıklığı özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan, tüm tıbbi 

gelişmelere karşın hastalık yükü, ölümcül olması ve insidans artışı eğilimi ile hem dünya hem 

ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunudur (1).  

Toplumun risk altında olan bölümü hedef alınarak, belirti ve şikayetler ortaya 

çıkmadan klinik test ve muayenelerle yürütülen her türlü sağlık hizmeti, kanser taraması 

olarak değerlendirilir (2). Kanser politikalarının daha çok önleyici olması, erken tanı ve 

tarama programlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.  

Kanserde erken tanı ile olası sağlık sorunlarının en az düzeye çekilmesi 

amaçlanmaktadır ve kadınların, kanser tarama yöntemi bilme ve kullanma durumlarının 

ölçülmesi son derece önemlidir. Bu nedenle çalışma Şanlıurfa merkez ilçelerde yaşayan 

kadınların kanser tarama yöntemlerini bilme ve kullanma durumlarını belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Araştırmanın Tipi 

Araştırma kesitsel tipte yapılmıştır. 

Yürütüldüğü Tarih 

Araştırma, Şubat 2016-Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın evrenini, Şanlıurfa il merkezinde yaşayan ve 18 yaşından büyük kadınlar 

oluşturmuştur. Örnek seçiminde DSÖ’nün 30 küme örneklem tekniği kullanılmış ve her 

kümede 10 kadına, toplamda ise 300 kadına ulaşılmıştır (3).   
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Verilerin Toplanması 

Veriler, veri toplama formu aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. Veri toplama formu; sosyo-demografik özelliklerini içeren 13 soru ve kanser 

tarama yöntemlerini bilme ve kullanma durumlarını içeren 27 soru olmak üzere toplam 40 

sorudan oluşmaktadır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden yüzde, ortalama, standart 

sapma; tek değişkenli analizlerden ki-kare ve t testi; çok değişkenli analizlerden lojistik 

regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular %95 güven aralığında 0.05 anlamlılık düzeyinde 

yorumlanmıştır. 

Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırmayı yapabilmek için Harran Üniversitesi Etik Kurulu’ndan yazılı izin ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden kadınlardan sözlü onam alınmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 35.33±10.3’tür. Kadınların %83.3’ü evli, 

%20.3’ü herhangi bir eğitim kademesine ve %27.0’si herhangi bir sosyal güvenceye sahip 

değildir.  

Kadınların %41.0’i kendi kendine meme muayenesi, %22.0’si mamografi, %20.0’si 

pap-smear, %3.7’si gaitada gizli kan ve %27.0’si kolonoskopi hakkında bilgi sahibidir. Yine 

kadınların %36.0’sı kendi kendine meme muayenesi yapmakta, %11.3’ü mamografi 

çektirmiş, %22.8’i pap-smear testi ve %6.1’i kolonoskopi yaptırmıştır.  

Çalışmada, kanser tarama yöntemlerini bilme ve yaptırmayı etkileyebileceği 

düşünülen pek çok faktör analiz edilmiştir. Ancak, KKMM yapma durumu ile yaş, eğitim 

durumu, gelir getiren işte çalışma, eş yaş, meslek ve öğrenim durumu, evde konuşulan dil, 

sağlık güvencenin olması, kanser hastası olan veya kanserden hayatını kaybeden yakının 

varlığı ve aile sağlığı elemanından KKMM ile ilgili danışmanlık almış olma durumu; 

mamografi çektirme durumu ile kanser hastası veya kanserden hayatını kaybeden yakının 

olması durumu; pap-smear testi yaptırma durumu ile yaş, medeni durum, eşin eğitim düzeyi, 

evde konuşulan dil ve son 6 ay içinde aile sağlığı elemanından pap-smear testi ile ilgili 

danışmanlık almış olma durumu açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
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(p<0.05) bulunurken, kolonoskopi testi yaptırma durumu ile tüm bağımsız değişkenler 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız (p>0.05) bulunmuştur. 

Yapılan lojistik regrasyon analizinde; kadınların KKMM’si yapmasını, ilkokul ve 

altında eğitim düzeyine sahip olma 2.7 kat, gelir getiren bir işte çalışmama 7.9 kat, kanser 

hastası veya kanserden yakınını kaybetmemiş olma 3.1 kat ve aile sağlığı elemanından 

KKMM hakkında danışmanlık almama 62.0 kat; mamografi çektirmesini,  kanser hastası veya 

kanserden yakınını kaybetmemiş olma 4.5 kat; pap-smear testi yaptırmasını ise eşin ilkokul ve 

altında eğitim düzeyine sahip olması 3.4 kat ve evde en çok konuşulan dilin Türkçe olmaması 

2.3 kat olumsuz etkileyen faktör olarak belirlenmiştir (Tablo 1). 

TARTIŞMA 

Çalışmaya katılan kadınların %41.0’inin KKMM yapmayı bildiği ve bu kişilerin 

%36.0’sının KKMM yaptıkları görülmüştür. Yapılan diğer çalışmaların sonuçları da benzer 

niteliktedir (5,8-13). Yine kadınların büyük çoğunluğu mamografi çektirmemiştir. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde kadınların mamografi çektirme bizim çalışmamız ile benzerdir 

(9,11,14). Literatürde kadının çalışıyor olması ve öğrenim düzeyinin artması ile KKMM’ni 

doğru ve düzenli yapma oranının da arttığı belirtilmektedir (7,8,13,15-17). Öğrenim düzeyi ve 

sosyo-ekonomik düzey arttıkça kadınların kendi sağlıkları ile ilgili sorumluluk almaları, 

duyarlılıklarının artması ve sağlık hizmetlerine ulaşımları kolaylaşmaktadır. Nitekim 

çalışmada, KKMM yapmayı, ilkokul ve altında öğrenim düzeyine sahip olmanın 2.7 kat, gelir 

getiren bir işte çalışmamanın 7.9 kat olumsuz etkilediği bulunmuştur. Yine yapılan çalışmalar 

da kanser tarama yöntemi kullanımının önündeki en büyük diğer engelin bilgi eksikliği 

olduğu, KKMM hakkında bilgisi olan, eğitim alan kadınların daha çok KKMM yaptığı 

belirtilmektedir (4,5,10,18-20). Çalışmada aile sağlığı elemanından KKMM hakkında 

danışmanlık almama, KKMM yapmayı 62.0 kat olumsuz etkileyen faktör olarak 

belirlenmiştir. Bu sonuç, özellikle birinci basamakta çalışan sağlık profesyonellerinin eğitim 

ve danışmanlık sorumluluklarının önemini bir kez daha göstermesi bakımından önemlidir. 

Yine çalışmada, kanser hastası veya kanserden hayatını kaybeden yakının varlığının 

olmaması KKMM yapmayı 3.1 kat ve mamografi çektirmeyi 4.5 kat olumsuz etkileyen faktör 

olarak belirlenmiştir. Ailede kanser öyküsünün olması, genetik olarak riskin olması şeklinde 

algılanabilmekte veya çevrelerinde kanser hastası bireyin olması kadınları kanser tarama 

yöntemleri kullanma konusunda daha duyarlı hale getirebilmektedir.  

248



Kadınların öğrenim düzeyleri pap-smear testini yaptırmayı etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. Yapılan bir çok araştırmada kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi ile 

pap-smear testi yaptırma düzeylerinin de arttığı belirtilmektedir (21-23). Ancak çalışmada 

kadının öğrenim düzeyinden çok eşinin öğrenim düzeyi pap-smear testi yaptırmayı etkileyen 

faktör olarak belirginleşmiştir. Eşin ilkokul ve altında öğrenim düzeyine sahip olması pap-

smear testini yaptırmayı 3.4 kat olumsuz etkileyen bir faktör olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, 

Şanlıurfa’nın ataerkil yapısına bağlı olarak pek çok kararda olduğu gibi sağlıkla ilişkili 

kararlarda da erkeklerin karar verici konumda olmaları ile ilişkili olabilir. Yine çalışma da 

evde en çok konuşulan dilin Türkçe olmaması pap-smear testini yaptırmayı 2.3 kat olumsuz 

etkileyen faktör olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, kanser tarama ile ilgili hizmetlerin erişim ve 

kullanımda dilin etkili bir faktör olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

 Çalışma kadınların GGK testi ve kolonoskopiye ilişkin bilgi düzeyleri oldukça 

düşüktür. Çalışmadaki kadınların tamamının, bu her iki teste ilişkin aile sağlığı elemanından 

hiç danışmanlık almadığı dikkate alındığında, bu sonuçların muhtemelen bilgi eksikliğine 

bağlı olduğu düşünülebilinir. Sağlık profesyonellerinin bilgilendirme ve danışmanlık 

yapmaları bu testlerin kullanımını artıracak önemli bir faktör olduğundan, sağlık 

profesyonellerinin konu ile ilgili bilgi ve deneyimleri ön plana çıkmaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonuçlarına göre kadınların kanser tarama yöntemlerini kullanma 

düzeylerinin düşük olduğu, bunun en büyük nedenin ise tarama yöntemlerine ait bilgi 

eksikliği olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda kadınlara kanserde erken tanı, 

tarama ve önleme konularında eğitimlerin düzenlenmesi, bireyden topluma kanser ve tarama 

yöntemleri hakkında farkındalık yaratılması önerilmektedir. 
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Tablo 1. Kadınlarda Kanser Tarama Yöntemlerini Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon 
Modeli  

Lojistik Regresyon Modeli 
Etkileyen Faktörler* B P OR %95 CI 

Lower Upper 
KKMM Yapma 
Yaş -0.003 0.954 0.997 0.891 1.116 

Çalışma Durumu 2.077 0.001 7.982 2.250 28.315 

Sağlık Güvencesi 0.470 0.328 1.600 0.624 4.102 

Evde En Çok Konuşulan Dil 0.472 0.252 1.604 0.714 3.600 

Eğitim Durumu 0.995 0.033 2.704 1.085 6.740 

Son 6 Ay İçinde Aile Sağlığı 

Elemanından KKMM’si 

Danışmanlığı Alma Durumu 

4.128  >0.001 62.041 16.560 232.422 

Kanser Hastası veya 

Kanserden Hayatını 

Kaybeden Yakının Varlığı 

1.133 0.004 3.106 1.428 6.755 

Eş Yaş 0.014 0.789 1.015 0.913 1.128 

Eş Eğitim Durumu -0.013 0.986 0.987 0.222 4.399 

Sabit -6.801 0.000 0.001 

Mamografi Çektirme  

Kanser Hastası veya 

Kanserden Hayatını 

Kaybeden Yakının Varlığı 

1.509 0.025 4.521 1.213 16.851 

Sabit 1.232 0.004 3.429 
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Pap-Smear Yaptırma  

Evde En Çok Konuşulan Dil 0.875 0.050 2.399 1.002 5.743 

Eş Eğitim Durumu 1.233 0.037 3.430 1.075 10.947 

Sabit 0.522 0.012 1.737 

252



“TÜRKİYE’DEKİ YAĞMACI DERGİLER: BEALL LİSTESİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA” ADLI ÇALIŞMANIN BİLİMSEL AÇIDAN KUSURLU YÖNLERİ 

CRITIQUE OF “PREDATORY JOURNALS IN TURKEY: AN INVESTIGATION 
THROUGH BEALL LIST” 

Mustafa Özmusul 
Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Bilgi Dünyası (bd.org.tr) adlı derginin 19. sayısında 23.12.2018 
tarihinde yayımlanan “Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir 
Araştırma”nın bilimsel açıdan kusurlu yönlerini analiz etmektir. Çalışmanın amacına 
ulaşmasında makale eleştirisi analizi ve hakem değerlendirmesi temelinde değerlendirmeler 
yapılmıştır. Gerekçeleri içerikte açıklandığı üzere söylenebilir ki; eleştiriye konu olan söz 
konusu çalışmanın dayandığı bazı bilgi ve verilerin, geçerlilik ve güvenilirlik bakımından 
kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır.   

Abstract 

This crtique aims to investigate the serious scientific flaws of the published study entitled 
“Predatory Journals in Turkey: An Investigation Through Beall List”. As explained in the 
study, I found some serious flaws in terms of validity and reliability. Especially some findings 
and the judgements on some journals given in the Table 4 include serious flaws. Before 
reading it and giving citation to its findings, Turkish readers and researchers should be 
careful.  

Tanımlar 

Eleştiriye Konu Olan Çalışma (Söz Konusu Çalışma): Sümeyye, A. K. Ç. A., & Akbulut, 
M. (2018). Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma. Bilgi 
Dünyası, 19(2), 255-274.  

Giriş 

Her ne kadar editör ve hakem süreçlerinden geçse de bazı çalışmalarda söz konusu olan bilimsel 
yanlışlar, okuyucularca doğru sanılıp kullanılabilir, yanlış uygulamalar yaygınlaşabilir, 
bilimsel olmayan bilgi ve bulgular bilimselmiş gibi kabul edilebilir. Bilime karşı olumsuz tutum 
geliştirmeye sebep olabilir. Bu tür durumlara Türkiye’de yayınlanan eğitim dergilerinde sıkça 
rastlandığı söylenebilir. Dolayısıyla açıklama, eleştirme, tartışma yazıları bilimsel yayınların 
işlevselliğinin artırılması bakımından oldukça önemlidir. Bu tür girişimler; yazara, yayıncıya, 
okuyucuya dönüt sağlar, yayınların düzeltilip geliştirilmesine fırsat sağlar (Başar, 2014). 
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Bilimsel Yöntem 

Bilimsel bilgi olarak sunduğumuz bulguların yararlı olmasının koşullarından biri de bizi 
yanıltmamasıdır. Çeşitli bilimsel denemelerle yanlışları aranmış ama bulunamamışsa bu bilgi 
yanlışı ortaya çıkarılana kadar doğru kabul edilir. Bu süreçte elde edilecek bilimsel bilgi, şimdilik 
yanlışı bulunamamış bilgidir. Bu bakımdan yanlışlama denemelerinin aldatıcı olmaması 
(güvenilir olması) şarttır. Bu süreçlere genel olarak bilimsel yöntem adı verilir. Özellikle 
araştırmalarda başvurulan araçlar, aynı özelliği aynı koşullarda ölçtüklerinde anlamlı olarak fark 
çıkartmıyorlarsa güvenilir kabul edilir. Geçerlilik ve güvenilirlik,  bilimsel bilgiye ulaşmada temel 
koşul kabul edilir (Başar, n.d.)  

Araştırma Etiği 

Araştırmaların ahlaki yönünün korunması bakımından araştırma etiği dediğimiz şey, etik birtakım 
gereklilikler ortaya koyar. Bunlar, araştırmanın gerçekçi ve etkin olarak ihtiyaca dönük 
planlanmasına; katılımcıların bütünlüğünü koruyarak gerçekleştirilmesine; 
sonlandırılmasına ve çalışma sonuçlarının dürüstlük doğrultusunda yayınlanmasına yön verir.  
Buna istinaden etik ilkeler ve ödevler bağlamında araştırmacıları sorumlu kılan konular 
şunlardır: Bireyin özerkliğine saygı duyulması, yararlılık, zarar vermeme ve adalet ilkelerine 
uyma; katılımcının özerk kararı için aydınlatılmış onam, araştırma sürecinde olası zarar ve 
tehlikelerin en aza indirilmesi, olası zararlar için önlem alınması, araştırmaya dahil edilen 
katılımcının mahremiyetinin korunması ve katılımcıları seçerken adil davranılması (Ersoy, 2015). 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde bilimsel araştırma ve 
yayın etiğine aykırı birçok eylem verilmiştir. Bunlar içerisinde intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar 
yayın, dilimleme, haksız yazarlık başlıca aykırı eylemler olarak verilmiş; bunun yanında diğer etik 
ihlal türleri başlığı altında da birçok eylem sıralanmıştır. Bunlardan biri de şu şekildedir: 
“Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği 
ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını 
sağlamamak (madde 4-(2)k).”  

Dolayısıyla araştırmacıların, araştırma etiğine uyması bir tavsiye değil zorunluluktur. 
Bu zorunluluk, bilimsel bilgi elde etme sürecinin sağlı bir şekilde yürütülmesi ve 
yararlanıcılara doğru bilgilerin ulaştırılması bakımından önemlidir. Şüphelenmemek, 
unutmak, gözden kaçırmak, atlamak, farkında olmamak, dikkatini vermemek, yüzeysel 
bakmak, sonuçlarını düşünmemek veya ayrıntılara girmemek günlük yaşamda belki telafi 
edilebilir veya bazen büyük zararlara yol açmayabilir. Ama aynı davranışları, 
araştırmacılar yaptığında telafisi zor ve çoğu kez büyük zararlar ortaya çıkabilir. Belki 
de bu yüzden bir ilke olarak “fazla okuyup az yazmak” gerekir.  

Eleştiriye Konu Olan Çalışmayla İlgili Tespitler 

“Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmanın 
Bilimsel Açıdan Kusurlu Yönleri 

Makalenin “özet” kısmında şunlar yazmıştır: 
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“Bu çalışmada literatürde yağmacı dergiler bağlamında otorite sayılan Beall listesinde yer alan 
Türkiye menşeli dergiler tespit edilmiş ve ayrıntılı olarak incelenmiştir.” 

Beall listesinin “otorite” yani (yetkin; yetkili anlamına gelen) olduğunu ileri süren yazarlar 
sayfa 261’de Beall listesinin “pek çok açıdan kusurlu” bulunduğunu ifade etmişlerdir. 
Ayrıca yazarlar, sayfa 268’de “Beall’in listesindeki her dergi sahte veya yanıltıcı değildir.” 
ifadesinde bulunmuşlardır. Buradan hareketle kendisi şaibeli duruma düşen bir listeyi (Beall’s 
List) otoriye olarak gören ve çalışmalarını buna dayandıran yazarlar oldukça bilimsel açıdan 
çelişkili bir yola girmişlerdir. Bu durum, bozuk pusulayla yön bulmaya çalışmak olarak 
adlandırılabilir. Dolayısıyla burada hem bilimsel araştırma süreci açısından bir 
tutarsızlık ve özensizlik bulunmakta hem de okuyucu daha baştan yanıltılmaktadır.  
Ayrıca Tablo 4’te verilen ve bu liste içinden alındığı anlaşılan dergilerin her biri için ayrıntılı 
bilgiler (örneğin indekslenme durumu, ücretli olup olmadığı, her sayıda kaç makale 
yayınladıkları, editöryal süreçler vb.) verilmemiştir. Bu dergilerin gerçekten yağmacı olup 
olmadıkları açıklanmamıştır. Başka değişle kusurlu bir liste (Beall List) üzerinden 
alınan bu dergilerin, gerekçeleriyle “yağmacı” kategorisine girip girmedikleri 
anlatılmamıştır. Oysa bir bilimsel araştırmadan beklenen etik ölçütlerden biri de 
aydınlatıcı olması, “gri” alanlar yaratmamasıdır.  

Sayfa 261’de Beall Listesi ile ilgili olarak şu ifadelere rastlanmaktadır: 

“Tanımın yanında Beall’in oluşturduğu listeye de literatürde çokça eleştiri bulunmaktadır. Beall’in bu 
listesinin oluşturulmasında ciddi zayıflıklar olduğu ve bu listenin neye göre oluşturulduğu bilgisinin 
bulunmaması eleştirilmekte, pek çok yönde bu liste kusurlu bulunmaktadır.” 

Makalenin amacıyla ilgili olarak sayfa 260 ve 261’de şunlar yazılmıştır: 

“Bu çalışmanın amacı Beall’in oluşturduğu yağmacı dergi listesinde yer alan Türkiye menşeli 
dergileri tespit etmek ve bu dergilerin genel özellikleri hakkında bilgi toplamaktır. Bu bağlamda 
Beall listesindeki dergilerin ülkelere ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre dağılımı nasıldır? 
şeklindeki araştırma sorusu yanıtlanmış ayrıca söz konusu listede ne kadar Türkiye adresli dergi oluğunun 
tespit edilmesi amacıyla Beall listesindeki dergilerin web siteleri incelenerek Türkiye adresli olanların 
temel karakteristikleri (yayımlanma düzenleri, sayfa sayıları, ortalama makale sayıları gibi) araştırılmıştır. 
Ayrıca bu dergilerin resmi yayın organlarına göre dağılımları, editör kurulları, indekslerde yer alma 
durumlarına da bakılmıştır. 
Bu çalışmayla, Beall listesinde Türkiye adresli ne kadar dergi olduğu ortaya konarak Türkiye’nin bu 
konuda Dünyadaki durumu araştırılmıştır. Böylelikle bilim camiasının bilimsel iletişimde çok önemli bir 
rolü olan bilimsel dergileri seçerken nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği de gerekçeleriyle 
açıklanmıştır. Çalışmanın bulguları ışığında, bilim politikası üretenlerin sahte dergileri de işin içine katan 
değerlendirme kriterleri oluşturmaları önerilmektedir. Tüm bunların yanında bu çalışmada, birikimli bir 
süreç olan bilimsel iletişimde nitelikli bir akran değerlendirmesinden geçmeyen yayınların bilimi 
nasıl kirlettiği (çığ etkisi) ortaya konmaya çalışılmıştır.” 

Jeffrey Beall isminde takma ad kullanan, hiçbir resmi hüviyeti ve kurumu olmayan bir kişi 
tarafından hazırlandığı ileri sürülen ve resmi bir organizasyona ait olmayan bir web sayfası 
olan https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html üzerinde yayımlanan bu liste 
“Olası Predator Açık Erişimli Akademik Dergiler” (Potential predatory scholarly open-
access journals) başlığı adı altında yayımlanmıştır. Oysa, çalışmanın yazarları ne 
çalışmalarının başlığında ne de içeriğinde yağmacı dergileri anarken “Olası Yağmacı” 
etiketine yer vermemişlerdir. Kusurlu bir liste bile “kesin bir söyleme” girmemişken; 
yazarlar, çalışmalarında belki de bilmeyerek veya bu ayrıntıyı atlayarak, potansiyel 
(olası) bir durumu gerçek gibi göstermişlerdir.     
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Sayfa 261’de Beall Listesi ile ilgili olarak şu ifadelere rastlanmaktadır: 

“Tanımın yanında Beall’in oluşturduğu listeye de literatürde çokça eleştiri bulunmaktadır. Beall’in bu 
listesinin oluşturulmasında ciddi zayıflıklar olduğu ve bu listenin neye göre oluşturulduğu bilgisinin 
bulunmaması eleştirilmekte, pek çok yönde bu liste kusurlu bulunmaktadır.” 

“Literatürde Beall’in listesine karşı oluşan tüm bu tepkilere karşı yapılan bir çalışmada bir yıl boyunda 
yazarlara dergilerden gelen davet mailleri toplanmış ve bu dergiler Beall’in listesiyle karşılaştırılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda Beall’in listesinin %78,5’inin yağmacı sınıfında olduğu tespit edilmiştir (Moher ve 
Srivastava, 2015).” 

“Özellikle Beall’in listesindeki problem olan dürüst fakat düşük kalitedeki dergilerin de yağmacı 
sınıfına dahil edilmesi bu liste girişiminin de sorunlu tarafı olarak görülmektedir.” 

Çalışmada yazarların da belirttiği gibi “Beall Listesi” kusurludur. Bu listede sıralanan tüm 
dergilerin “yağmacı” sınıflamasına dahil edilmesi bilimsel değildir. “Sapla samanı birbirine 
karıştırmış” bu liste, geçerliliğini ve güvenilirliğini yitirmiştir. Bu listeyi kullanmak, 
bazen doğru bazen yanlış gösteren bir saati kullanmaya benzemektedir. Yazarlar, bu 
listeler yerine araştırmacılara ve okuyuculara rehberlik edecek kontrol listeleri 
hazırlayıp buna göre Tablo 4’teki dergilerden hangilerinin “yağmacı” olup olmadığını 
belirtmiş olsalardı hem bu dergilerden bazıları töhmet altında kalmamış hem de 
araştırmacılara rehberlik edecek bir pusula hazırlamış olurlardı.   

Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları kısmında sayfa 263’te şunlar yazılmıştır: 

“Bu çalışmada Beall’in 2015 yılında güncellediği bireysel (standalone) yağmacı dergi kategorisindeki 
listesinden Türkiye menşeli olanlar üzerine inceleme yapılmıştır.” 

… 
“Türkiye adresli yağmacı dergiler değerlendirmek üzere, bu dergilerin karakteristikleri (yayın sayıları, 
yayın süreleri, düzenli olup olmadıkları, yayınların konu kategorileri, değerlendirme kurulları 
gibi), hakemlik süreci ve makale işletim ücretleri hakkında bilgi toplanmıştır. Bunun yanı sıra bu 
dergilerde yer alan hakemler, editörler ve yayınlar hakkında daha detaylı inceleme yapılmıştır.” 

Daha önce de gerekçesi belirtildiği üzere, güvenilemeyecek bir liste üzerinden Türkiye 
menşeli olan 41 derginin her biri özelinde bulgulara yer verilmemiştir. Ayrıca yazarlar burada 
da söz konusu listenin “olası/şüpheli” bir yönünün olduğunu da belirtmemişlerdir. Bu 
bakımdan şüpheli liste üzerinden ortaya konan verilerin bilimselliği tartışılır hale 
gelmiştir.  

Araştırma süreci ile ilgili olarak sayfa 263’te şu ifadeler verilmiştir: 

İlk önce listedeki tüm dergilerin web siteleri taranarak dergilerin menşeleri bulunmuştur. Türk olmayan 
dergilerin ise editoryal kurulları incelenerek Türkiye’den editoryal kurulda isim olup olmadığına bakılmıştır. 
İkinci aşamada Türkiye adresli yağmacı dergiler değerlendirmek üzere, bu dergilerin karakteristikleri (yayın 
sayıları, yayın süreleri, düzenli olup olmadıkları, yayınların konu kategorileri, değerlendirme kurulları gibi), 
hakemlik süreci ve makale işletim ücretleri hakkında bilgi toplanmıştır. Bunun yanı sıra bu dergilerde yer alan 
hakemler, editörler ve yayınlar hakkında daha detaylı inceleme yapılmıştır.

Yazarlar, sözde “Türkiye adresli yağmacı dergileri değerlendirmek üzere…” ifadesiyle hangi 
dergileri neye göre hangi kritere göre “yağmacı” tanımladıklarını açıklamamışlardır. 

Araştırmaya dahil edilen dergilerle ilgili olarak sayfa 264’te şu ifadelere yer verilmiştir: 
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Yayınların etkisini incelerken en çok kullanılan gösterge şüphesiz atıf sayısıdır. Fakat çalışmamız 
kapsamındaki dergiler herhangi bir dizin kapsamında yer almadığı için atıf bilgilerini toplamak hata payı 
yüksek bir işlem olacaktır. Bu sebeple atıf sayıları bu çalışma kapsamında değildir.  

Yazarlar, çalışmaları kapsamındaki dergilerin herhangi bir dizin kapsamında yer almadığını 
iddia etmişlerdir. Oysa, Education Reform Journal dergisinde yer alan tüm makaleler ERIC 
(https://eric.ed.gov/ ) tarafından indekslenmiştir. Bundan dolayı, yazarlar bilimsel bilgi 
vermemişler, doğru bilgi sunmamışlar; araştırma etiğine gölge düşürmüşlerdir.  

Ayrıca eleştiriye konu olan çalışmanın literatüre girmesi ve kendini güncelleme 
kabiliyetini yitirmesi nedeniyle söz konusu dergilerin yeni ve gelecekte oluşacak 
durumlarına ilişkin bir bilgiyi okuyucuya sunma imkanı da kalmamıştır. Oysa 
Education Reform Journal ve Cumhuriyet Science Journal, yağmacı olmayan dergilere ait 
önemli bir gösterge olan DOAJ tarafından indekslenmektedir. Ayrıca Beall listesinde yer alan 
bilgi notuna göre Education Reform Journal için “predator “yağmacı” olmadığı bilgisi 
sunulmuştur. Aynı şekilde Cumhuriyet Science Journal için de “yağmacı olmadığı”na 
ilişkin düzeltme notu vardır. Oysa eleştiriye konu olan çalışma, okuyucuya böyle bir bilgi 
sunma kabiliyetini yitirmiştir. Yazarlar gelecekte düzeltme notu yayınlasalar bile, literatüre 
girmiş söz konusu çalışma okunmaya belki de atıf almaya devam edecektir. Eleştiriye konu 
olan çalışmayı sadece dikkate alıp bu eleştiri makalesini okumayan veya gelecekte söz 
konusu yazarların yapacağı olası bir düzeltme notunu okumayanlar için “yanlış 
bilgi”nin “bilimsel bilgi” gibi yayılması söz konusu olabilecektir.  Dolayısıyla, bu durum 
araştırma etiğine gölge düşürmüştür.   

Tablo 4 ile ilgili olarak sayfa 269’da şu ifadelere yer verilmiştir: 

Beall listesindeki 41 Türk dergiden 10 tanesi DergiPark’ta yer almaktadır. Bu dergilerden sadece üç tanesi 
düzenli olarak yayımlanmasına karşın DergiPark sözleşmesini kabul ettiklerine göre artık düzenli 
yayımlanacakları öngörülmektedir (Tablo 4). 

Yazarlar sadece üç derginin düzenli yayınlandığını iddia etmişlerdir. Düzenli yayımlanmadan 
kastedilenin ne olduğu açıklanmamıştır. Örneğin Education Reform Journal dergisi “yıllık” 
olarak yayımlanan dergilerden biridir. Okuyucuya bu konuda yanlış veri sunulmuş, ciddi bir 
süreç gerektiren bilimsel araştırma süreci ihmale konu olmuştur.    

Yazarların düştüğü çok ciddi hatalardan biri de şu şekildedir: 

Tablo 4’te yer alan “International Journal of Engineering and Technology (IJET)” başlıklı 
dergi, kusurlu Beall listesinde gözükmekle beraber esasında bu dergi DergiPark platformunda 
yer alan derginin kendisi değildir. Beall listesindeki IJET dergisinin ISSN numarası ile 
DergiPark’ta yer alan IJET dergisinin ISSN numarası farklıdır1. Dolayısıyla yazarların 
DergiPark’ta yer aldığını ifade ettikleri dergi, farklı bir dergidir, kusurlu Beall listesi ile ilgisi 
gözükmemektedir. Bundan ötürüdür ki eleştiriye konu olan çalışmanın yazarları, 
bilimsel araştırma süreci ve etiğine gölge düşürmüş, gerekli bilimsel hassasiyeti 
sağlayamamışlardır. Aynı şekilde söz konusu çalışmayı inceleyen Bilgi Dünyası (2148-
354X) dergisinin editörü ve ona atanan hakemlerin de söz konusu bilimsel incelemeyi 
yapmadıkları, böyle bir ayrıntıyı atladıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bilimsel bilgi 
üretimindeki ihmallerin telafisi güçtür. O bakımdan bilimsel araştırmanın en önemli 

1 Bu kontrol, 28 Mart-1 Nisan 2019 tarihlerinde kontrol edilmiştir. 
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özelliği “doğrulama” “yanlışlama” “geçerlilik” ve “güvenilirlik” süreçleridir. Eleştiriye 
konu olan makale bu noktada kusurludur.  

Ayrıca Tablo 4’te verilen dergilerin bir kısmının editörüyle yapılan görüşmede, söz konusu 
yazarların, çalışmalarıyla ilgili olarak kendilerini bildirmediğini, kendilerinden bilgi ve 
veri toplamadıklarını, ayrıca dergi isimlerini çalışmalarında kullanmak için izin 
istemedikleri tespit edilmiştir. Bu durum araştırma etiğine gölge düşürmüştür. 
Araştırmacıların elde ettiği bulguları farklı kaynaklarla doğrulamaları, konun muhatabı 
olanlardan da veri elde etmeleri beklenir. Bu ciddi bir bilimsel sorumluluktur. Bundan ötürü 
söz konusu eleştiriye konu olan çalışmada böyle bir sorumluluk kaygısı taşınmadığı 
kanısı uyanmıştır.        

Makale işletim ücreti ile ilgili olarak sayfa 270’te şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Yağmacı dergilerle ilgili bir diğer önemli nokta da yazarlardan talep ettikleri makale işlem ücretidir (article 
processing charge). Farklı iş modellerine sahip açık erişimli dergiler için bu ücret talep edilebileceği için, her 
makale işletim ücreti isteyen dergi yağmacı olarak nitelendirilmemelidir. Fakat makale değerlendirme süresinin 
çok kısa olduğu ve makale işletim ücreti istenen dergilerden şüphelenilmesinde fayda vardır. Bu konuyla ilgili, 
Beall’in listesindeki sekiz derginin web sitesinde ne kadar işlem ücreti aldığı bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu 
dergilerin ücretleri makale başına 35 ile 120 dolar arasındadır.” 

Yazarlar, listede yer alan sekiz derginin ücret bilgisi olduğunu ifade etmiş, bunların hangileri 
olduğunu açıklamamışlardır. Oysa kar amacı gütmeyen ve bugüne kadar hiçbir ad altında 
yazardan makale işletim ücreti almayan, “parasız dergi” sınıfında olan “Education Reform 
Journal” için ilgili bilgi Tablo 4’te yazarlar tarafından verilmemiştir. Okuyucuya kusurlu bir 
bilgi sunulmuştur.  

Diğer Tespitler 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Bilimsel araştırmaların önemli bir yanı da “geçerlilik ve güvenilirlik”tir. Araştırma 
bulgularının geçerliliğinin ve güvenilirliğinin nasıl sağlandığı, yazarlarca 
açıklanmamıştır.  

Sayfa 261’de literatür bilgisinden biri şu şekildedir: 
Diğer bir görüşe göre dergiler dinamik oldukları için bu listede yer alan dergilere “yağmacı” etiketinin 
atfedilmesi sorunlu bulunmaktadır. Tek bir kriterinin sağlanmamasından ötürü bir derginin yağmacı 
olarak ifşa edilmesinin adil olmadığı belirtilmekte “yağmacı yayıncılık” teriminin belirsiz ve öznel 
olduğu ifade edilmektedir (Anderson, 2015a; 2015b). 

Söz konusu çalışmada hem kusurlu olduğu hem de “özet” kısmında “otorite” diye 
nitelendirilen Beall listesinin düştüğü bu şaibeli pozisyon karşısında yazarlar elde ettikleri 
bulguların güvenirliğini sağlamada yeterli bilimsel girişimi, özeni gösterememiş; farklı 
kaynak ve ölçütlerden yararlanma noktasında eksik kalmışlardır.   

Bir derginin “yağmacı” predator kabul edilmesi oldukça hassas bir konudur. Bu 
konuda hiçbir resmi veya tüzel kişiliğe sahip organizasyon (ör. Üniversite 
kütüphaneleri) belli bir “yağmacı (predator) dergi listesi” yayımlamamıştır. Sadece 
temel kriterler ortaya atmış; araştırmacıların, çalışmalarını bu dergilere göndermeden 
önce söz konusu kriterleri dikkate almalarını önermiştir. Bu kurumsal rehberlerden 
bazıları şu şekildedir: 
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Newton Gresham Library (https://www.shsulibraryguides.org/publish/predatory) 

A University of Saskatchewan (USask)  (https://libguides.usask.ca/predatorypublishers) 

Wageningen University & Research 
https://www.wur.nl/en/Library/Researchers/Publishing/Where-to-publish/Predatory-
journals.htm 

Nazarbayev University Library 
https://nu.kz.libguides.com/journal_for_publication/predatory 

Dolayısıyla geçerlilik ve güvenirliği sağlamak ve artırmak bakımından yukarıdaki gibi 
kurumsal rehberler özelinde çalışarak Beall Listesinde yer alan Türk dergilerin durumu ayrıca 
analiz edilebilir, bu kusurlu listede olmaması gereken dergiler sıralanabilir; istatistiksel 
bulgular bu açıdan revize edilebilir, tartışılabilirdi.   

Ayrıca yazarlar burada dergi isimleri vererek bu dergilerin gelecekte yeni durumlarına ilişkin 
oluşacak (örneğin prestijli bir dizine girmesi vb) durumlarına ilişkin okuyucuya güncel bilgi 
sunmayı da imkansız hale getirmektedirler. En azından bir hyperlink paylaşıp buna ilşkin 
gelecekte güncelleme yapabilirlerdi.   

“Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma” başlığı ve  
“Bu çalışmada literatürde yağmacı dergiler bağlamında otorite sayılan Beall listesinde yer 
alan Türkiye menşeli dergiler tespit edilmiş ve ayrıntılı olarak incelenmiştir.” amacıyla bu 
çalışma; okuyucu nezdinde; 
Türkiye’deki Yağmacı Dergileri ifşa etmeyi ve bunların durumuna ilişkin ayrıntılı bir 
veri ortaya koyma izlenimi yaratmıştır. Oysa yazarların kendilerince de ifade ettikleri üzere 
“pek çok açıdan kusurlu” ama yine yazarların kendilerince ifade ettikleri üzere “otorite” 
kabul edilen Beall Listesi üzerinden böyle bir girişimde bulunmaları başlık ve amacın 
yansıttığı anlama ters düşmüş, çalışmalarını da bilimsel süreçler açıdan çelişkili bir hale 
dönüştürmüştür. Ayrıca çalışmada dergi isimlerinin verilmesi ve bunlara ilişkin yağmacı 
olup olmadıklarına ilişkin doğrudan açıklama yapılmaması da yazarların çalışmalarının 
içine düştüğü bilimsel çelişki ve özensizliği artırmıştır.    

SONUÇ 

Daha önce sunulan gerekçelerle söylenebilir ki “Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall 
Listesi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışmanın dayandırıldığı verilerin, geçerlilik ve 
güvenilirlik bakımından yeterince irdelenmediği, yeterince bilimsel araştırma özeni 
göstermediği, bilimsel süreçleri tam olarak sağlayamadığı gibi birtakım eleştirilere konu 
olduğu sonucunu ortaya çıkmıştır.  

ÖNERİLER 

Bu çalışmada eleştiriye konu olan “Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir 
Araştırma” adlı çalışmada yer alan bilgi ve bulguları: 

- değerlendirecek muhtemel okuyucuların dikkatli olması, onları “bilimsel bilgi” 
kapsamında kabul etmeden önce söz konusu eleştirileri dikkate alması gerekir. 
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- inceleyecek araştırmacıların “bilimsel bilgi” gibi değerlendirirken bu çalışmadaki 
eleştirileri dikkate almaları; özellikle çalışmalarında atıf göstererek kullanacakları 
bilgileri vermeden önce söz konusu eleştirilere göz atmaları, farklı kaynak veya 
araçlardan yararlanmaları gerekir.   

- “Yanlış bir saat günde iki defa doğru gösterir”. Sadece doğru olduğu zamanlarda ona 
bakıp, onun doğru olduğunu kabul etmek yanıltıcı olur. Bilimsel bilgi sunarken 
araştırmacının böyle bir sorumlulukla davranması gerekir.    

Yağmacı/Predator/Şaibeli/Avcı olan bilime katkı sunma sorumluluğu taşımayan sadece ticari 
kazanç üzerine kurulu “bilim makyajlı ticari dergiler”in tespitinde kusurlu, resmi kimliği 
olmayan, anonim kişi veya kişilerce oluşturulan hangi gerekçeyle oluşturulduğu bilinmeyen 
(örneğin, sırf eline yeterince nitelikli çalışma ulaşmadığından düzenli yayın yapmaması bile 
bu kategoriye girmesine neden olmuş olabilir) blog sayfalarında, kurumsal olmayan web 
sitelerinde yer alan dergi listelerine ((ör. https://beallslist.weebly.com/ 
https://predatoryjournals.com/) itibar edilmemelidir. 

Böyle bir tespitin yapılmasında kurumsal bilgi, rehber ve kontrol listelerinden yararlanılması 
her bir dergi özelinde ayrı ayrı çalışılması gerekir. Bu konuda üniversitelere, senatolara, 
jürilere, araştırmacılara kontrol listeleri hazırlamada rehberlik edebilecek bazı kurumsal 
içerikler şu şekilde olabilir:   

A University of Saskatchewan (USask) 
(https://libguides.usask.ca/predatorypublishers) 

Newton Gresham Library (https://www.shsulibraryguides.org/publish/predatory) 

Wageningen University & Research 
https://www.wur.nl/en/Library/Researchers/Publishing/Where-to-publish/Predatory-
journals.htm 

Nazarbayev University Library 
https://nu.kz.libguides.com/journal_for_publication/predatory 

Ek olarak; Açık Erişimli temiz dergilerin tespitinde literatürce kabul edilmiş “altın kriter” 
olarak bazı endeksler (DOAJ, OASPA gibi) esas alınabilir. Ayrıca “Web of Science” 
grubundaki endeksler de hem Açık Erişimli hem de abonelik esaslı çalışan dergiler için “altın 
kriter” kabul edilebilir.  
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EĞİTİMDE OTOFAJİK LİDERLİK: BAZI TEORİK TEMELLER 

Mustafa Özmusul 

Doç. Dr., Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Özet 

Bu çalışmada sosyal organizasyonlar için geliştirilen otofajik liderlik yaklaşımının eğitimde 
kullanılabilirliği irdelenmiştir. Bu doğrultuda otofajik liderliğin eğitim kurumlarında uygulanmasına 
ilişkin teorik bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ana hatlarıyla otofaji kavramına, sosyal 
organizasyonlarda otofajik liderliğe, eğitim kurumlarında otofajik liderlik ve bir model önerisine yer 
verilmiştir. Günümüz eğitim kurumlarının farklılaşan doğası, karşılaştığı sorun ve beklentilerin 
çeşitlenmesi, içinde yer aldığı ve etkileşim içinde bulunduğu sosyal çevre ve kurumların karmaşık 
özellikleri bakımından liderliğe daha çok ihtiyaç duyar hale geldiği ifade edilebilir. Bu ihtiyacın 
karşılanmasında eğitim kurumlarında uygulanacak liderlik yaklaşımlarına kavramsal bir katkı yapma 
aynı zamanda literatürde bu konudaki tartışmaları genişletme bakımından bu çalışmada ortaya konulan 
model önerisinin dikkate alınması önemlidir.  Liderliğin, normatif bir sürece indirgenemeyecek olgusu 
söz konusu bu modelin önemini destekler niteliktedir.  

Anahtar Sözcükler: Otofaji, otofajik liderlik, eğitimsel liderlik, okul liderliği 

Giriş 

Gerek farklılaşan doğası gerekse karşılaştığı sorun ve beklentilerin çeşitlenmesi nedeniyle 
günümüz eğitim kurumları, liderliğe daha çok ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bunda özellikle içinde yer 
aldığı ve etkileşim içinde bulunduğu sosyal çevre ve kurumların karmaşık özelliklerinin payı oldukça 
yüksektir.  

Nitekim bu ihtiyacın karşılanmasında, eğitim kurumlarında normatif, statik, lineer, 
deterministik veya statükocu liderlik yaklaşımlarının yetmeyeceği hatta liderliğe ihtiyaç duyulan sorun 
alanlarını daha da büyüteceği açıktır. Yönetimde karşılaşılan her bir durum benzersizdir, aynı gibi 
görünen iki yönetsel durumu bile ortaya çıkaran veya bunların neden olacağı değişkenler en azından 
farklıdır. Ayrıca süreç içinde değişen durumlar, belli bir teorinin yönetimde veya liderlikte 
uygulanmasını da zorlaştırmaktadır. Örneğin yönetsel bir konuda paylaşımcı liderliğin etkili olacağı 
varsayımıyla hareket edip daha sonra değişen durum karşısında otoriter bir liderlik yaklaşımını 
uygulamanın gerekliliği ile karşılaşılması, hatta tam tersi de, söz konusu olabilir. Dolayısıyla, 
günümüzde eğitim yöneticileri için bir liderlik reçetesi hazırlamak veya “her derde deva” şeklinde bir 
teori veya uygulama tavsiye etmek anlamsızdır.  

Öte yandan günümüze kadar geliştirilen her bir liderlik teorisi, modeli, yaklaşımı vb. geçersiz 
saymak, hatalı veya yanlış görmek yerine belirli şartlar ve koşullarda etkili olabildiklerini kabul etmek 
gerekir. En azından her bir liderlik yaklaşımı, liderlik gibi karmaşık bir sürecin anlaşılmasına katkıda 
bulunmuş, onlardan yararlanan liderlere yol göstermiştir. Dolayısıyla bir bilimsel çalışma alanı olan 
liderlik konusunda ortaya atılan her bir düşünce, tez, yaklaşım, model, teori belli ölçüde değerlidir, 
bunlardan yönetimde yararlanmak gerekir. Ancak gerçek olan şudur ki, liderlik konusunda 
bildiklerimiz yeterli değildir; daha derinlere inmek, bildiklerimize yenilerini eklemek veya bunları 
geliştirmemiz gerekir.   
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Otofaji Kavramı 

Otofaji, hücrenin kendini arındırması ve yenilemesi ile ilgili mekanizmayı ifade eden bir 
kavramdır. Otofajiyi önemli kılan şey, organizmanın bir nevi geridönüşüm mekanizması olduğudur. 
Şöyle ki otofaji, organizmadaki bozulan hücrelerin bulunmasına ve bunlardan elde edilen faydalı 
kısımlardan enerji elde edilip yeni hücrelerin var edilmesine çalışan hayati bir mekanizma olma 
özelliği taşımaktadır. Bu sayede birtakım ciddi hastalıklar önlenebiliyor (BBC, 2016) 

Hücre düzeyinde otofaji çoğunlukla organizmanın temel işleyişinin altında kalan durumlarda 
gerçekleştiği söylenebilir. Özellikle açlık durumunun otofajiyi başlattığı söylenebilir. Ayrıca 
psikolojik stress yaratan oksiyen yetmezliği, enerji kaybı, yüksek ateş, hormon düzeyinde farklılaşma, 
ilaç kullanımı, bağışıklığı harekete geçiren etkenler ve hastalık gibi durumlar karşısında da otofaji 
gerçekleşmektedir (Mizushima, Yoshimori, & Levine, 2010). 

Olumlu ve Olumsuz Otofaji 

Otofaji süreci olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanabilir. Örneğin sağlıklı bir bünyede sınırlı bir 
açlık organizmanın kendini yenilemesini sağladığında bunu olumlu otofaji olarak görmek 
mümkündür. Oysa ağır bir hasta aynı şekilde aç kaldığında yaşamsal fonksiyonların kaybı söz konusu 
ise bunu olumsuz otofaji olarak görmek mümkündür (Özmusul, 2018).   

Eğitimde Otofajik Liderlik 

Otofajik liderlik, asgari ölçüde sağlıklı olan kurumlarda bilinçli ve istendik girişimlerle örgütsel otofaji 
başlatarak liderliği kurumsallaştırma ve organizasyona dinçlik kazandırma süreci olarak açıklanabilir.  
Örgütsel otofajiyi başlatmada nasıl ki sağlıklı insanın bünyesinin zorlanması (aç-susuz kalması, 
tempolu spor yapması, hormonel müdahaeleler, ilaç kullanımı vb. ) gerekliyse organizasyonu da bu 
anlamda belirli sınırlar dahilinde zorlamanın gereğinden bahsedilebilir. Burada elbette bir reçete sunar 
gibi bir organizasyon nasıl zorlanabilir, bunun ölçüsü nedir gibi sorulara net cevap vermek zordur. 
Nasıl ki her insanın bünyesi farklıysa, her organizasyonun da bünyesi farklıdır. Bu süreçte 
organizasyonların dayanma veya kırılma noktalarının iyi gözetilmesi gerekir. Dolayısıyla bu sürece 
liderlik edeceklerin “Kaş yapayım derken göz çıkarmaması” gerekir.   

Otofajik liderliğin uygulanacağı organizasyonun optimum ölçüde sağlıklı olması gerekir. Yani, yoğun 
anlaşmazlıklar, iş aksaklıkları, kaynak eksikliği vb. gibi organizasyonu hasta kılan birçok etkenin 
varlığında olumlu otofaji elde etmek, otofajik liderliği uygulamak oldukça zor olacak hatta zararlı 
sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Bir nevi zaten hasta olan bir kişiyi spor yapmaya veya nefes darlığı 
çeken bir kişiyi oksijensiz kalmaya zorlamak olacaktır bu iş.  

Otofajik liderlik ilkeleri, sağlıklı eğitim kurumlarında geçerli olacaktır. Bu bakımdan eğitimde otofajik 
liderliğe ilişkin tartışma en azından sağlıklı eğitim kurumları bağlamında ele alınmalıdır. Ayrıca 
otofajik liderlik, organizasyonu sağlıklı kılacak durumlarla da beraber ele alınmalıdır. 

 Özmusul (2018) sosyal organizasyonlarda otofajiyi başlatacak sekiz ilke ortaya koymuştur. Bunlar şu 
şekilde ifade edilebilir: 
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• Gereksiz uygulamalara, prosedürlere, kurallara son vermek
• Zorluklar karşısında organizasyonun iç kaynaklarına öncelik vermek
• Organizasyonu sağlıklı ve dinç hale getirmek
• Doğru tanı koyma ve tedavi uygulamak
• Örgütü belli sınırlar dahilinde zorlamak
• Organizasyonda otofajinin yararlarını ve risklerini dengelemek
• Organizasyonda işler yolundaysa, onun işleyişine zarar vermemek
• Otofaji mekanizmasını korumak

Bu sekiz ilkeye göre eğitimde otofajik liderliğin nasıl olabileceği ele alınabilir. Bu konudaki bazı 
açıklamalar şunlardır: 

Gereksiz uygulamalara, prosedürlere, kurallara son vermek 

Örneğin günümüz okullarında kırtasiyeciliğin, bürokrasinin azaltılması okulları rahatlatacak, onlara 
dinçlik kazandıracaktır. Özellikle yerel düzeyde yazışma ve bilgi istemleri ile merkezi elektronik veri 
tabanlarına girilmesi gereken bilgi, rapor, istatistiksel veri vb. unsurların azaltılması okul yönetici ve 
öğretmenlerinin iş yükünü azaltacaktır.  

Zorluklar karşısında organizasyonun iç kaynaklarına öncelik vermek 

Bir okulun, karşılaştığı bazı güçlükler karşısında dış kaynaklara yönelmesi yerine kendi öz 
kaynaklarına yönelmesi örgütsel otofaji başlatabilir. Örneğin yeni malzeme alımı yerine atıl 
malzemeleri değerlendirme, yakın çevre olanaklarını gözden geçirme maliyet-yarar ilişkisini gözetme 
bağlamında daha anlamlı olabilir. Benzer şekilde eğitim sisteminde kaynak sıkıntısının çekildiği 
durumlarda mevcut kaynakların yeniden değerlendirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile eğitim 
sistemlerinin verimli hale getirilmesi söz konusu olabilir. Kaynak sıkıntısı gidermenin tek yolu yeni 
kaynak sağlamak değildir. Kaynakları gözden geçirerek, israfı önleyerek, elde mevcudu daha etkin 
kullanarak da kaynak sıkıntısı giderilebilir.    

Organizasyonu sağlıklı ve dinç hale getirmek 

Örgütsel kültür ve iklimi iyileştirmek, organizasyonu sağlıklı ve dinç hale getirmede ciddi paya 
sahiptir. Örneğin bir okulda iletişimi güçlendirmek, saygı-sevgi ve hoşgörü temelinde bir kültür 
oluşturmak oldukça önemlidir. Aynı şekilde rehberlik süreçlerine önem vererek öğrencilerin gerek 
birbirleriyle gerekse öğretmenleriyle olan ilişkilerini iyileştirmek bir okulu sağlıklı yapacaktır. 
Okulları gerek insan kaynağı gerekse diğer kaynaklar yönünden iyileştirmek de oldukça önemlidir. 
Ayrıca liderin, organizasyonun sağlığına zarar verici girişimlerden de kaçınması gerekir. çünkü bir 
taraftan bozmak diğer taraftan yapmak organizasyona zarar verecek belki de olumsuz otofajiyi 
destekleyecektir. Sonuç olarak eğitim sistemini gerekse bir okulu ataletten, hantallıktan, tembellikten 
veya işlevsizlikten kurtaracak her türlü girişim olumlu otofajik süreç başlatacaktır.  

Doğru tanı koyma ve tedavi uygulamak 

Tanı yanlışsa tedavi de yanlış olacaktır. Tıbbi bir gerçeklik olan bu durum eğitim kurumları için de 
geçerlidir. Eğitimde birçok uygulama ve girişim doğru olsa bile ihtiyaca yönelik olmadığında yanlış 
olacaktır. Bu bakımda eğitimdeki sorunlara etki eden faktörlerin iyi tespit edilmesi ve ancak ondan 
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sonra bunlara özel bir girişimin (tedavi seçeneğinin) uygulanması gerekir. Özellikle başka eğitim 
sistemlerine ait uygulamaların (tedavilerin) kendi eğitim sistemimize tatbik edilmesinden önce iyice 
gözden geçirilmesi gerekir. Özellikle farklı alanlarda (ör. İşletme) veya ülkelerde geliştirilmiş 
uygulamalar onlara özgü durumlar (tanılar) için geliştirilmiş olabilir. Benzer gerekçelerle bir okulda 
geliştirilip başarıyla uygulanan bir çalışma, başka bir okulda başarıya ulaşmayabilir.  

Örgütü belli sınırlar dahilinde zorlamak 

Rahatlıkla otofaji olmaz. Otofaji için organizmanın belli ölçüde zorlanması gerekir. İnsanların veya 
kurumların bazı zorluklarla karşı karşıya kalması onlar için gerekli olabilir, yeni fırsatlar getirebilir, 
onları geliştirebilir. İnsanların yaptıkları işte sürekli bir kahraman, bir kurtarıcı arayışı anlamlı 
olmayabilir. Bazen başının çaresine bakmak, faydalı ve geliştirici olabilir.  

Bu bakımdan her sorun olumsuzluklarla sonuçlanmayabilir. Başta ifade edildiği üzere sağlıklı bir 
eğitim kurumunda liderin veya yöneticinin her an ve her yerde bulunması, karşılaşılan her sorun 
karşısında erişilmesi veya her şeye müdahil olması gerekmeyebilir. Kurumda paydaşların “Her şeyi 
devletten beklememek” yaklaşımına sahip olması bu açıdan önemlidir. 

Liderin art niyet gözetmeksizin; liderliği, sorumluluğu paylaşması, insiyatif almayı özendirmesi, görev 
paylaşımına, yetki aktarımına gitmesi vb. kurumlarda otofajiyi başlatmanın yollarıdır. Bir yöneticinin 
adeta bir drone veya helikopter gibi her şeye müdahil olması bir yerden sonra olumsuz otofajinin 
gelişmesine sebebiyet verebilir. Bu açıdan “helikopter yönetici (sürekli her yerde olan, odasında hiç 
oturmayan, her şeye müdahale etmeye çalışan yönetici” kavramının eğitim kurumlarında risklerinin 
ele alınması önemlidir. Dolayısıyla otofajik mekanizmayı harekete geçirecek girişimin dozajı 
önemlidir. Art niyetli girişimler veya fazla müdahaleci davranışlar “aşırı doz” anlamına gelecek ve 
zararlı etkiler yaratacaktır. İnsan, bilinçli olarak belli bir süre aç kalabilir, ancak ölmeyi arzulayacak 
kadar bir açlıksa bu, burada otofaji olumsuz işleyecektir.  

Organizasyonda otofajinin yararlarını ve risklerini dengelemek 

Otofaji başlatma girişimleri olumsuz sonuçlanabileceği için riskleri iyi düşünüp, değerlendirmek 
gerekir. İnsan nasıl ki bünyesinin sınırlarını az çok bilirse, otofajik lider de organizasyonun sınırlarını 
belli ölçüde bilebilmelidir. Bu sınırlar içinde olabileceklere ilişkin senaryolar geliştirebilmelidir. 
Eğitim kurumlarında olumlu otofaji başlatacak liderlerin, bu anlamda deneyimini ve gözlemini 
geliştirmesi beklenir. Otofajik girişim risklidir. Çünkü olumlu bir sonuç beklerken olumsuz bir sonuç 
da ortaya çıkabilir. Bu bakımdan otofajik lider, sürekli risklerle de karşı karşıya olduğundan iyi bir 
risk yöneticisi de olması gerekir. Özellikle hayal ile gerçeği birbirine karıştırmamalıdır. Yarardan çok 
risk getirecek bir adımı da atmamalsıdır.    

Organizasyonda işler yolundaysa, onun işleyişine zarar vermemek 

Eğitim kurumları sosyal bir sistemin parçasıdır. Eğitim hem bir üst sistemdir hem de toplumsal 
bağlamda bir alt sistemdir. Bir eğitim kurumunun işleyişine müdahale etmek sadece o kurumu değil 
sistematik olarak ilişkide olduğu diğer kurum ve kişileri de etkileyecektir. Hiç ihtiyaç yokken eğitim 
kurumlarının temel ihtiyacı olduğu düşünülen bir konuda girişimde bulunulması olumsuz otofaji 
yaratabilir. Sırf değişim için değişim yapmamak gerekir. Değişim yapmak, yenilik yapmak veya 
reforma girişmek sorumluluk gerektirir.  Otofajik liderin bu anlamda önemli bir rolü de yolunda giden 
işlere gerekmiyorsa müdahale etmemektir. Özellikle denenmemiş, sonuçlarından emin olunmayan 
uygulama ve girişimlerden uzak durulmalıdır. Hiçbir hastalığı olmayan birinin, sırf daha sağlıklı 
olması uğruna ilaç kullanması onun yan etkilerine maruz kalmasına sebep olabilir. Bir okul 

265



müdürünün, bir bakanın kuruma getirebileceği yan etkileri gözeterek davranması önemli bir 
sorumluluktur.  

Otofaji mekanizmasını korumak 

Otofaji bir mekanizmaysa, liderin bir görevi de bunu korumak olmalıdır. Örgütsel otofaji konusunda 
deneyimini ve gözlemini geliştiren lider, bunu korumayı da bilmelidir. Sadece başlatmak yetmez bunu 
sürdürmek, ateşi canlı tutmak da gerekir. Özellikle olumsuz otofaji çıkaracak durumları gözeterek 
bunlara ilişkin gerek kurum içi gerekse kurum dışı tedbirler alınmasını sağlamak, izleme-
değerlendirme çalışmaları yapmak gerekir. Otofaji mekanizmasının bozulduğu bir organizasyonda, 
otofajik girişimler olumsuz sonuçlar getirecektir. Dolayısıyla otofajik liderlerin sorumluk taşıması 
gerekir. Çünkü liderlik sorumluluk duygusuyla davranmayı gerektirir. 

Sonuç 

Günümüz eğitim kurumlarının farklılaşan doğası, karşılaştığı sorun ve beklentilerin çeşitlenmesi, 
içinde yer aldığı ve etkileşim içinde bulunduğu sosyal çevre ve kurumların karmaşık özellikleri 
bakımından liderliğe daha çok ihtiyaç duyar hale geldiği ifade edilebilir. Bu ihtiyacın karşılanmasında 
özellikle lineer modeller yetersiz kalmakta, karmaşık liderlik modellerine gereksinim duyulmaktadır. 
Bu çalışmada, otofajik liderlik modelinin eğitimde kullanımına ilişkin ana ilkeler üzerinde 
durulmuştur. Gerek literatüre katkı gerekse liderlik alanındaki tartışmalara bir yenisi en azından 
eklenmiştir. Her model gibi eleştiri ve katkıya açık otofajik liderlik modeli ortaya koyduğu ilke ve 
kavramsal yapısı itibariyle eğitim ve diğer sosyal organizasyonları geliştirme ve iyileştirme potansiyeli 
taşımaktadır. Liderliğin, normatif bir sürece indirgenemeyecek olgusu söz konusu modelin önemini 
destekler niteliktedir. Şu da unutulmamalıdır ki, amaç geliştirmek, iyileştirmek ise otofaji olur; 
kolayına kaçma, işten veya sorumluluktan kaçma ise olmaz.  
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL LİDERLİK ROLLERİ 

SOCIAL LEADERSHIP ROLES FOR SCHOOL ADMINISTRATORS 

Mustafa Özmusul 

Doç. Dr., Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

Özet 

Eğitim sosyolojisi penceresinden bakıldığında okul sosyal bir yapıdır. Okulun sosyal özellikleri ve 
içinde yer aldığı toplumla yoğun bir etkileşim içinde olması göz ardı edilmeyecek bir gerçekliktir. 
Aynı zamanda toplumun bir modeli olan okul, sosyal bir yaşam alanıdır. Bu sosyal alan içerisinde yer 
alan yöneticilerin sosyal bir takım rolleri gerçekleştirmeleri beklenir. Bunu yaparken de etkili bir 
liderlik yaklaşımı göstermeleri, okulun sosyal bir yaşam alanı olma özelliğini koruması ve bu yönde 
gelişimi bakımından oldukça kritiktir.  Dolayısıyla okul yöneticisi, etkili bir sosyal lider olmalı ve 
bunu da başta öğretmenler olmak üzere okulun diğer paydaşlarına da yayma konusunda sorumluluk 
taşımalıdır. Bu çalışmada yazar tarafından, okul yöneticileri için bir sosyal liderlik modeli 
geliştirilerek etkili okul yönetimi adına kavramsal bir çerçeve ortaya konulmuştur.  Okul 
Yöneticilerinin başlıca sosyal liderlik rolleri şu verilebilir: Eğitim sosyologu olma, okul kültürünü 
geliştirme, toplumsal kültürün aktarılması ve geliştirilmesini sağlama, sosyalleşmeyi sağlama, 
personel ilişkilerini geliştirme, okulu, sosyal bir kurum haline getirme, okulu toplumun bir modeli 
haline getirme, toplumun, okuldan beklentilerini dikkate alma, diğerlerine de örnek olma ve liderliği 
yayma yönünden roller. 

Anahtar Sözcükler: Sosyal liderlik, okul yöneticiliği, okul liderliği, eğitsel liderlik 

Abstract 

From the perspective of sociology of education, the school is a social structure. It is a reality that the 
school has an intensive interaction with the social characteristics and the society in which it is located. 
The school, which is also a model of society, is a social living space. School administrators in this 
social environment are expected to perform various social roles. In doing so, it is very critical that they 
show an effective leadership approach in terms of maintaining and developing the social life of the 
school. thus, the school administrator should be an effective social leader and be responsible for 
disseminating it to other stakeholders, particularly teachers. In this study, a conceptual framework for 
effective school management was developed by the author by developing a social leadership model for 
school administrators. Social leadership roles for School Administrators can be given as follows: 
Becoming a sociologist of education, developing school culture, ensuring the transfer and 
development of social culture, ensuring socialization, developing staff relations, making school a 
social institution, making school a model of society, paying attention to expectations of the society 
from the school, being a good model to others and spreading the leadership. 

Keywords: Social leadership, school administration, school leadership, educational leadership 
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Giriş 

Okul sosyal bir yapıdır, toplumla etkileşim içinde olan bir kurumdur. Okulun, toplumla yoğun bir 
etkileşim içinde olması onun bir takım sorumluluklar üstlenmesini zorunlu kılar. Çünkü toplumun 
okuldan beklentileri vardır. Bir taraftan da toplumun gelişmesi ve iyileşmesi için de okulun girişimde 
bulunması, örnek olması gerekir. Dolayısıyla okul hem toplumsal mirasın aktarıcısı konumundadır 
hem de toplumu geliştirici, iyileştirici konumdadır.  

Okul bir taraftan toplumun maddi ve manevi kültürünün çocuklara aktarılmasını sağlar öte yandan da 
toplumun kültürünün gelişmesine de ön ayak olur. Örneğin cehaletle savaşarak, çevreyi koruma bilinci 
aşılayarak, hurafelerden/batıl inançlardan eğitimi kurtararak, hoşgörü ve dayanışma konusunda bir 
okul kültürü oluşturarak, milli kültürü yaşatarak, toplumuna karşı sorumlu aktif vatandaşlar 
yetiştirerek okul toplumsal kültürün gelişmesini sağlar. Hatta bunların ideal olarak yapıldığı okullarda, 
eğitim sistemlerinde ülkelerin refah düzeyine erişmesi ve gelişmiş toplum düzeyine çıkması söz 
konusudur. 

Bu bağlamda okulların toplumsal rolü oldukça kritiktir. Bu kritik rol aynı zamanda okul düzeyinde 
sosyal bir liderlik rolü gerektirir. Özellikle okulun temel işleyiş ve düzeninden sorumlu okul 
yöneticilerinin sosyal liderlik rolü önemlidir. Aynı zamanda toplumun bir modeli olan okul, sosyal bir 
yaşam alanıdır. Bu sosyal alan içerisinde yer alan yöneticilerin sosyal bir takım rolleri 
gerçekleştirmeleri beklenir. Bunu yaparken de etkili bir liderlik yaklaşımı göstermeleri, okulun sosyal 
bir yaşam alanı olma özelliğini koruması ve bu yönde gelişimi bakımından oldukça kritiktir.  
Dolayısıyla okul yöneticisi, etkili bir sosyal lider olmalı ve bunu da başta öğretmenler olmak üzere 
okulun diğer paydaşlarına da yayma konusunda sorumluluk taşımalıdır.  

Okul Yöneticilerinin Başlıca Sosyal Liderlik Rolleri 

Okul Yöneticilerinin başlıca sosyal liderlik rolleri şu şekilde verilebilir. 

a) Eğitim sosyologu olarak rolü
b) Okul kültürünü geliştirme yönünden rolü
c) Toplumsal kültürün aktarılması ve geliştirilmesi yönünden rolü
d) Sosyalleşmeyi sağlama yönünden rolü
e) Personel ilişkilerini geliştirme yönünden rolü
f) Okulu, sosyal bir kurum haline getirme yönünden rolü
g) Okulu, toplumun bir modeli haline getirme yönünden rolü
h) Toplumun, okuldan beklentilerini dikkate alma yönünden rolü
i) Diğerlerine de örnek olma ve liderliği yayma yönünden rolü

Bu rollere ilişkin açıklamaları şu şekilde vermek mümkündür: 

Eğitim sosyologu olarak rolü 

Okul ile toplum arasındaki etkileşimin canlı ve sürekli olması okul yöneticisinin, adeta bir 
eğitim sosyologu gibi davranmasını gerektirir. Bu bağlamda okul yöneticisi, gerek görev yaptığı 
okulun sosyolojisini, içinde yaşadığı toplumun yapı ve işleyişini ve okul-toplum ilişkilerini anlamaya 
çalışmalı ve bu konularda belli bir farkındalığa sahip olmalıdır. Okulu sadece öğrenci, veli, öğretmen 
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ve diğer çalışanların toplamından oluşan bir yer olarak görmek yetersizdir. Okul yöneticisi, kendi de 
dahil olmak üzere okulu, söz konusu paydaşların dinamik ve sistematik ilişkilerinden meydana gelen 
sosyal bir yapı olarak görmelidir. Oku yöneticisi, aynı zamanda okulun sosyal bir çevre içinde yer 
aldığını ve bu çevreyle okulun ilişkilerini de iyi bilmek durumundadır.  

Okul yöneticisi, okul ve içinde yer aldığı sosyal çevre ile olan ilişkiler konusunda belli bir 
farkındalığa sahip olmasının yanında bu ilişkileri araştırması ve anlamaya çalışması da beklenir. Aynı 
zamanda sistematik bir şekilde hareket edip sosyal ilişki ve olaylara bütüncül de bakabilmelidir. 
Dolayısıyla okul yöneticisinin sosyolojik bir bakış açısına sahip olması oldukça önemlidir. Bunun için 
okul yöneticisi eğitim sosyolojisi ile özellikle toplumsal olay ve olgular konusunda okumalar yapmalı, 
yayınlar takip etmeli, okul ve çevrede gözlem ve incelemeler yapabilmeli, deneyimini geliştirmelidir. 
Kısaca eğitim ve öğretimle ilgili konulara sosyoloji penceresinden bakabilmelidir.  

Okul kültürünü geliştirme yönünden rolü 

Okul, sadece öğrencilerin sınıfa girip çıktığı öğretmenlerin ders anlattığı bir yer değildir. Aynı 
zamanda okul sosyal bir yaşam alanıdır. Yönetici, öğretmen, veli, öğrenci ve diğer paydaşların 
birbiriyle etkileşime girdiği sosyal bir ortamdır. Her okulun bundan dolayı belli bir sosyal çevresi ve 
kültürü vardır.  

Okul yöneticisinin bir rolü de bu bağlamda okulda olumlu bir kültür oluşmasına liderlik 
etmektir. Okulda tüm çalışanların dayanışma içinde olduğu, sağlıklı insan ilişkilerinin sürdürüldüğü, 
birtakım sosyal ve insani değerlerin gözetildiği bir kültürü var etmede okul yöneticisinin girişimleri 
veya böyle bir kültür oluşmasını destekleyici tutum ve tavırları oldukça önemli olacaktır.  

Bir takım geleneklerin oluşturulması, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, sanatsal çalışmaların 
yapılması, sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, çalışanları ve öğrencileri motive edici programların 
hazırlanması, sosyal projelerin geliştirilmesi vb. yoluyla okul yöneticisi, okulda olumlu bir kültürün 
oluşmasına liderlik edebilir. Tüm bunları yaparken okul yöneticisinin özendirici olması da gerekir, 
böyle bir liderlik yaparken tek başına değil diğer çalışanlarla birlikte hareket etmesi, onlardan gelecek 
girişim ve fikirleri de desteklemesi gerekir. 

Okul yöneticisi, okul kültürünü görmezden gelemez, onu geliştirme rolünden de kaçamaz. 
Çünkü okulun doğal yapısı ve sosyal bir sistem olması onun belli bir kültürünün olmasını da gerekli 
kılar.  Burada yöneticilere önemli bir görev düşmektedir. Yönetici böyle bir sosyal sorumluluk 
taşımalıdır. Yöneticiliği, sadece masa başı çalışıp, evrak ve iş takibi yapmaktan ibaret gören bir okul 
yöneticisinin okul kültürüne bakış açısı da oldukça sığ ve sınırlı olacaktır.  

Sonuç olarak okul yöneticisi, okulunda olumlu bir kültür geliştirmeli, var olan kültürü de 
koruyarak geliştirmelidir. Unutulmamalıdır ki tüm bu girişimlerinde okul yöneticisi toplumsal, insani 
ve milli kültüre ters düşmemeli; okulda gelişebilecek olası kültürel riskleri de önlemelidir.   

Toplumsal kültürün aktarılması ve geliştirilmesi yönünden rolü 

Okulun önemli sosyal işlevlerinden biri de toplumsal kültürü aktarmasıdır. Bir hazine, bir 
miras olarak görülebilecek toplumsal kültürün öğrencilere aktarılması hem toplumun bekası hem de 
bireyin içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Bu noktada toplumun 
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değer yargıları, milli kültürü, kahramanlıkları, sanatı, edebiyatı yani maddi ve manevi kültürünün yeni 
nesle kazandırılmasında okulun önemli bir payı vardır. İşte bu bağlamda okul yöneticisi okulda 
toplumun kültürünün aktarılmasında liderlik etmeli, paydaşların bu yöndeki çabalarını da teşvik 
etmelidir.  

Toplumsal kültürün okulda işlenmesinde ve aktarılmasında okul yöneticilerinin geliştirici bir 
rolü olmalıdır. Özellikle okulu, hurafelerden ve kültürün zararlı öğelerinden de korumaya katkı 
sağlamalıdır.  

Sosyalleşmeyi sağlama bakımından rolü 

İnsan sosyal bir varlık olduğundan, sosyalleşme ihtiyacı duyar. Sosyalleşme ise çeşitli 
ortamlarda gerçekleşir. Okul sosyalleşmenin gerçekleştiği önemli bir ortamdır. Özellikle günümüzün 
karmaşıklaşan toplumsal yapısı, aile kurumunun yapısındaki değişikler, giderek artan bir dijitalleşme 
eğilimi bireylerinin sosyalleşme ihtiyacını artırmaktadır. Bu bağlamda okul, başta öğrencilerin olmak 
üzere paydaşların sosyalleşmesine katkı sağlar. Bu aynı zamanda okula “ben” duygusuyla gelen 
çocuğun “biz” duygusuyla okuldan ayrılması, mezun olması da demektir.  Bu bakımdan okul 
yöneticisi okulun sosyalleşmeye hazır hale getirilmesinde liderlik etmelidir. Ayrıca öğretmenlerin de 
bu konuda farkındalık duymalarını sağlamalı, okulda sosyalleşme girişimlerini teşvik etmelidir.   

Personel ilişkilerini geliştirme yönünden rolü 

Bir okulda, başta öğretmenler arası ilişkiler olmak üzere personel ilişkilerinin durumu okul 
kültürünü önemli ölçüde etkiler. Olumlu olması durumunda okulun kültürü de olumlu olacak aksi 
takdirde toksik bir okul kültürü gelişecektir. Okul yöneticisi “bana ne” “benim işim değil” bunlar 
diyemez. Bu bakımından okul yöneticisinin hem bu konudaki riskleri önleme hem de okulda personel 
ilişkilerini geliştirme konusunda sosyal liderlik rolü üstlenmelidir. Okul yöneticisi bu konuda 
sorumluluk taşımalıdır. Çünkü okul sadece öğretmenlerin derse girip çıktığı, yöneticilerin idari 
yazışma yapıp, rutin talimatlara göre davranış gösterdiği bir yer değildir. Elbette okul yöneticisi her 
şeyden sorumlu tutulamaz, ancak bir tarafa çekilip seyirci de kalamaz, okulda insanlar arasında 
sağlıklı ilişkilerin kurulmasında aracılık edebilir, bozulan ilişkilerin tamir edilmesinde girişimci 
olabilir, adaleti ve eşitliği gözeterek olumlu ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.  

Okulu, sosyal bir kurum haline getirme yönünden rolü 

Okul, sadece birilerinin girip çıktığı, belli görevlerin yerine getirildiği bir fiziki mekan 
değildir. Okulu sosyal işlevleri olan bir kurum haline getirmek oldukça önemlidir. Bu anlamda okul, 
topluma, çevreye katkı sağlayan, bu konuda örnek olan bir kurum olmalıdır. Çevrede yardıma muhtaç 
olanlar için girişimde bulunma, darülaceze gibi yerleri ziyaret etme, ağaçlandırma-yeşillendirme 
çalışmalarına katkı yapma, sokak hayvanları için proje ve etkinlikler düzenleme, toplumsal farkındalık 
çalışmaları düzenleme, okul dışında kalanlar için okuma-yazma kursları düzenleme vb. şekilde okulun 
topluma katkı yapıcı sosyal çalışmalarda bulunması gerekir. Bu şekilde okulun sosyal bir kurum haline 
gelmesinde okul yöneticilerinin sosyal liderlik üstlenmeleri ve bu konudaki girişimleri özendirmelidir.  
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Okulu, toplumun bir modeli haline getirme yönünden rolü 

Okul, içinde yer aldığı toplumun bir modelidir. Toplumun dışında kalmamalı, toplumla ters 
düşmemelidir. Özellikle çocuklar okulda, içinde yaşadıkları toplumun gerçekliğine ters düşen 
durumlar bulduğunda gelecekte topluma uyum sağlamada güçlük çekeceklerdir. Okul yöneticisine bu 
anlamda düşen liderlik rolü, okulun toplumla çelişmemesini sağlama ve okulda toplum gerçeklerine 
uygun faaliyetler sürdürülmesini sağlamadır.  

Ancak burada unutulmamalıdır ki toplumlar da birçok faktörün etkisinde kalmakta, doğasına uygun 
olmayan girişimlere maruz kalmakta, değişim ve başkalaşım yaşabilmekte, zamanla suni özellikler 
kazanabilmektedir. Okul yöneticilerinin bu konuda hassa olması, toplumun doğasına uygun olmayan 
öğelerin okulda yer bulmasına fırsat vermemesi gerekir. Dolayısıyla bir sosyal lider olarak okul 
yöneticisi, okulun, toplumun gerisinde kalmamasını sağlamalı öte yandan da okulda toplum 
gerçeklerinden uzak yapay bir toplum oluşmasının da önüne geçmelidir.  

Toplumun, okuldan beklentilerini dikkate alma yönünden rolü 

Günümüzde okullardan, toplumun sosyal beklentileri, içinde bulunduğu çevreye göre 
değişkenlik gösterebilir. Şehir merkezindeki bir okula yönelik sosyal beklentiler ile bir köy okulundan 
beklenen sosyal beklentiler farklı olabilir. Köy toplumunda, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin köy 
sosyolojisinin farkında olmaları, köydeki sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaları yönünde 
çeşitli beklentiler olabilir. Köyde yaşayan insanların ayrıca okuldan kişisel veya toplu beklentileri 
(okuma-yazma öğrenme, dil öğrenme, okulun kaynaklarından yararlanma vb. ) söz konusu olabilir. 
Karmaşık bir sosyal yapısı olan bir metropol şehrindeki okuldan ise söz konusu beklentiler ise daha 
farklı olacaktır. Örneğin, çocuğun sosyalleşmesi, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurması, çevrenin zararlı 
etkilerinden ve birtakım sosyal risklerden korunması vb. olabilir. Öte yandan bazı beklentiler okulun 
yetkisini veya gücünü aşabilir, onun yasal misyonuyla uygun olmayabilir. Elbette okul her türlü 
beklentiyi de bu anlamda dikkate almamalıdır.   

Bu bağlamda okul yöneticisi, içinde yaşadığı toplumun okuldan sosyal beklentilerini iyi 
gözetmeli, okulda alınacak karar ve uygulamalarda bunları yasal ölçüde ve dikkate alarak hareket 
etmelidir. Bu bağlamda sosyal bir lider olarak okul yöneticisi, okulun yer aldığı çevreyle sürekli bir 
etkileşim içinde olmalıdır. Bu aynı zamanda okulun çevrede iyi algılanması, özellikle önemli bir 
itibara sahip olması bakımından da gereklidir.  

Diğerlerine de örnek olma ve liderliği yayma yönünden rolü 

Okul yöneticileri sosyal liderliğe ilişkin boyutlar konusunda başta öğretmenler olmak üzere 
diğer paydaşların da sosyal liderlik yapmalarını teşvik etmelidir. Sosyal liderlik sadece okul 
yöneticisinin güdümünde olan bir konu olmamalıdır. Okul yöneticisi bu konudaki liderliğini yaymalı, 
hatta okulda sosyal liderler yetişmesini sağlayacak girişimlerde de bulunmalı, yetiştirici ve 
yüreklendirici olmalıdır.  

Okul-toplum ilişkisini geliştirmek bakımından okulda yapılan örnek çalışmalar ve sosyal 
liderlik uygulamaları sadece gerçekleştirildiği okulla sınırlı kalmamalıdır. Diğer okullara da yayılması 
konusunda okul yöneticileri, sosyal liderler olarak girişimde bulunmalıdır.  
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Ayrıca bir okul başka bir okul veya okullarla birlikte ortak proje ve çalışmalar da 
yürütebilirler. Sosyal liderlik sadece her bir okulun kendi içinde yapacağı bir girişim gibi 
görülmemelidir. Gerek kaynakları birleştirmek gerekse daha büyük veya etkili çalışmalar yapılması 
bakımından bir nevi “okullararası sosyal liderlik” de söz konusu olabilir. Okul yöneticilerinin bu tür 
çalışmalara açık olması, diğer okul yöneticilerine işbirliği teklifi götürmesi veya onlardan gelebilecek 
tekliflere de hazır olması oldukça önemlidir. Bu tür çalışmalar, gerek okul yöneticilerinin gerekse 
diğer okul paydaşlarının sosyal liderlik becerilerini ve deneyimlerini genişletecek, aynı zamanda 
eğitim sosyolojisine ilişkin de önemli bir vizyon kazanmalarını sağlayacaktır.   

Sonuç 

Okulun sosyal özellikleri ve içinde yer aldığı toplumla yoğun bir etkileşim içinde olması göz 
ardı edilmeyecek bir gerçekliktir. Bu sosyal alan içerisinde yer alan yöneticilerin sosyal bir takım 
rolleri gerçekleştirmeleri beklenir. Okul Yöneticilerinin başlıca sosyal liderlik rolleri şu şekildedir: 
Eğitim sosyologu olma, okul kültürünü geliştirme, toplumsal kültürün aktarılması ve geliştirilmesini 
sağlama, sosyalleşmeyi sağlama, personel ilişkilerini geliştirme, okulu, sosyal bir kurum haline 
getirme, okulu toplumun bir modeli haline getirme, toplumun, okuldan beklentilerini dikkate alma, 
diğerlerine de örnek olma ve liderliği yayma yönünden roller olarak açıklanabilir.  Bu rolleri 
gerçekleştirirken okul yöneticilerinin etkili bir liderlik yaklaşımı göstermeleri, okulun sosyal bir yaşam 
alanı olma özelliğini koruması ve bu yönde gelişimi bakımından oldukça kritiktir.  Okul yöneticisi, 
etkili bir sosyal lider olmalı ve bunu da başta öğretmenler olmak üzere okulun diğer paydaşlarına da 
yayma konusunda sorumluluk taşımalıdır.  
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UYGUR HARFLİ BAHTİYARNAME’DE “KAPALI E” YAZIMININ TARİHİ VE 
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU 
Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Kapalı é, Türk dilinin yazılı dönemlerinden beri açık e ve i sesleri ile beraber takip edilebilen 
bir ses olmasına rağmen hem imla hem fonetik açıdan tartışılagelmiş bir sestir. Bu tartışmalar 
bir tarafta kapalı é sesinin varlığı sorusu üzerinde yoğunlaşırken, diğer tarafta daha iddialı ve 
farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Türkiye Türkolojisinde kapalı é' nin varlığı 
é mi, i mi diye tartışılırken, Sovyet Türkolojisinde olaya açık ve kapalı é açısından bakılmış 
ve açık e sesinin İran asıllı olduğu, bu sesin Türk lehçelerine İrani dillerin etkisiyle girmiş 
olduğu görüşünün yanısıra, Ana Türk dilinde bir tane e sesinin var olduğu ve Türkiye 
Türkçesindeki e‟lerin açık olmadığı gibi görüşler ortaya atılmıştır. Bu iki e sesinin birçok 
Türk lehçesinde, özellikle Türkiye Türkçesinde bir birine karıştığı ve bu durumun da farklı 
yorumlara sebep olduğu görülmektedir ( Semedli, 2009, 522-523) 

Anahtar Kelimeler: İslami dönem, Uygur harfli metin, kapalı e, Tarihi Türk lehçeleri, 
Çağdaş Türk lehçeleri. 

GİRİŞ 

Eski Türkçenin sesbilgisi ile ilgili kaynaklarda Türkçede 8 veya 9 ünlü ve fonem olduğundan 
bahsedilmektedir. Fin Türkolog Martti Räsänen Ana Türkçedeki iki e sesinden bahsederek, 
bunlardan birinin daha geniş e (ä), diğerinin daha dar e (é) olduğu sonucuna varmıştır.  
W.Thomsen, Göktürkçede dokuzuncu bir ünlünün mevcut olduğu fikrini ifade etmiştir. Macar 
Türkolog Zoltan Gombocz, Ana Türkçede kapalı é sesinin bile uzun şekli olduğunu söyler. 
Türk dilinin eski yazılı belgelerinden olan Orhun- Yenisey abidelerinde aynı kelimenin hem i 
hem de é ile yazılmış olduğunu görmek mümkündür. Bu konuda özellikle Orhun abidelerinin 
i , Yenisey abidelerinin é tarafında olduğu ve bu ses değişiminin bir lehçe farklılığı olarak 
kabul edilebileceği söylenmektedir. Ayrıca Alman filologu A.V.Gabain bu konuda şöyle der: 
“ Yenisey Run yazılarında ve Brahmi yazmalarında é ünlüsü gösterilmiştir, o halde bu ses 
Eski Türkçede vardır.” él- il, ésit- işit, és - iş, éyém- iyin, ét- it-, éw - iw, vs. Ayrıca 
W.Thomsen‟e dayanarak arka damak ünlüsü a‟nın ön damakta açık e’ye (ä) tekabül ettiğini 
söyleyerek, bu sesler dışında bir de kapalı bir é sesinin varlığını söyler. Aslında i~é ve é~i 
değişimi karşılıklı olarak Türk dilinin her döneminde görülmektedir. Bu durum Göktürk ve 
Uygur Türkçelerini takip eden Karahanlı, Harezm-Kıpçak ve Çağatay dönemlerinde de 
karşımıza çıkmaktadır. Karahanlı dönemi eserlerinde aynı kelimenın hem é hem i ile yazıldığı 
görülmektedir. Mesela, yi- (KB-159), yé- (DLT-III, 67-5)vs. R.R.Arat, kapalı é’ yi kabul 
etmezken, B. Atalay kapalı é’ yi göstermiştir. R. Asker de DLT’ de kapalı é’ nin varlığını 
kabul ederek édhgü, éşmek, éşek,kéçmek, dér vs. örneklerini gösterir. 

Bahtiyarname adlı eser, İslami Döneme ait Çağatayca mensur bir eserdir. H.60I /M.1204 
Semerkand’da yazılan Lematü’s- Sirac adlı Farsça aslından Doğu Türkçesine Bahtiyar-nâme 
adı ile çevrilen eserin;  Oxford, Bodlein Kütüphanesi, Huntington No: 598’de kayıtlı olan 
yazması, H.838 / M. 1435’te Yezd şehrinde Mansur Bahşı tarafından Uygur harfleri ile 
istinsah edilmiştir. 148 yapraklık yazmanın her sayfasında 15 satır bulunmaktadır.  1827 den 
beri gerçek hüviyetiyle bilinmesine ve buradan metinler neşredilmiş olmasına rağmen, yazma 
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bugüne kadar bütünüyle yayınlanmamıştır. Reşit Rahmeti Arat’ın, yazmanın tümünü içine 
alan transkripsiyon çalışması da yazma halinde kalmıştır. 

“Bahtiyarname” yazmasının içinde bulunan “Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikayesi”,  müstakil 
bir eser olması dolayısıyla,  çalışmamızda  bu eseri barındıran 34 yaprak haricindeki kısımlar 
incelenmiştir. 

İslami döneme ait Uygur harfli bir eser olan Bahtiyarname’nin yazım özellikleri daha önce 
tarafımdan yapılan doktora tezinde1 tespit edilmiştir.  Bu çalışmada ise söz konusu eserin 
kapalı e nin yazımı bakımından, Tarihi ve Çağdaş Türk lehçeleri ile farklılık ve 
benzerliklerinin tespiti amaçlanmıştır. Tarihi Türk Lehçeleri ile karşılaştırma yapmak 
maksadıyla, Eski Türkçe metinlerden Köli Çor, Bilge Kağan, Költigin ve Tonyukuk yazıtları, 
Uygurca Aç Bars Hikayesi;  Karahanlı Türkçesi metinlerinden Kutadgu Bilig’in Mısır nüshası 
, Harezm Türkçesi metinlerinden Nehcü’l- Feradis; Çağatayca dönemi metinlerinden ise 
Lutfi Divanı incelenmiştir. Köli Çor, Bilge Kağan, Költigin ve Tonyukuk yazıtları için Arpat 
Berta’nın çalışmasının2 , Uygurca Aç Bars Hikayesi için Zemire Gulcalı’nın çalışmasının3 
transliterasyon bölümlerine; Nehcü’l- Feradis için ise eserin tıpkıbasım, metin ve dizin 
kısımlarına, Lutfi Divanı için Günay Karaağaç’ın çalışmasına 4 başvurulmuştur. 

Kutadgu Bilig’in Mısır Nüshası için , eserin hacimli olması nedeniyle 400 beyit seçilmiştir. 
İlgili beyitlerin , araştırdığımız konuyla ilgili yeterli bilgi vereceği varsayılmıştır. İlgili 
örnekler Mısır nüshasının tıpkıbasımından okunarak ve Reşit Rahmeti Arat’ın Kutadgu Bilig 
Metin yayınından faydalanılarak tespit edilmiştir. Nehcü’l- Feradis ve Lutfi divanında ilgili 
örneklerin bulunduğu satır/ beyit  numaraları sınırlı tutulmuş ; diğer metinlerde ise ilgi 
örneklerin bulunduğu satır /beyit numaralarının tamamı verilmiştir ( Orhon Yazıtları ve 
Uygurca Aç Bars Hikayesi’nin metin hacminin küçük olması, Bahtiyarname’nin tamamının 
daha önceden incelenmiş olması, Kutadgu Bilig Mısır nüshasının ise 400 beyitinin tamamının 
incelenmiş olmasından dolayı) 

Çalışmada Uygur harfli Bahtiyarname adlı eserde” kapalı e” yazımı incelenmiş, farklı 
işaretleme biçimleri gösterilmiş, sayısal veri verilmiş ve ortaya çıkan durum Tarihi Türk 
lehçeleri ve Çağdaş Türk lehçeleriyle karşılaştırılmış, farklılık ve benzerlikler tespit 
edilmiştir. 

Uzun süredir tartışılan, hala da tartışılmakta olan “kapalı e” meselesinin, İslami döneme ait 
Uygur harfli metinler açısından değerlendirilmesi;  bu dönemdeki yazımla, tarihi metinler ve 
Çağdaş Türk lehçelerindeki yazım özellikleri arasındaki ilişkiyi görebilmemiz açısından önem 
arz etmektedir. 

1 Çubukcu, M. (2019) İslami Döneme Ait Uygur Harfli Türkçe Metinlerin Yazım Özellikleri ( Yayınlanmış 
Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. A. Deniz Abik, Çukurova Üniversitesi. 
2 Berta, A. ( 2010). Sözlerimi İyi Dinleyin... Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını. Türk Dil 
Kurumu Yayınları: Ankara. 
3 Gulcalı, Z. ( 2013). Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan “Aç Bars” Hikayesi. Türk Dil Kurumu Yayınları: 
Ankara. 
4 Karaağaç, G. (1997). Lutfi Divanı (Giriş- Metin-Dizin- Tıpkıbasım). Türk Dil Kurumu Yayınları: Ankara. 
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KISALTMALAR 

B: Batı Yüzü 
BK: Bilge Kağan Yazıtı 
BN: Bahtiyarname 
D: Doğu Yüzü 
G: Güney Yüzü 
K: Kuzey Yüzü 
KB-M: Kutadgu Bilig- Mısır Nüshası 
KÇ : Küli Çor Yazıtı 
KT: Kültigin Yazıtı 
LD: Lutfi Divanı 
NF: Nehcü’l- Feradis 
T: Tonyukuk Yazıtı 
UAB: Uygurca Aç Bars Hikayesi 

BULGULAR 

UYGUR HARFLİ BAHTİYARNAME’DE  KAPALI E YAZIMI5 

ber- (BN 66-1,5; BN 145-1,11;BN 145-1,11;BN 64-2,5;BN 65-1,8;BN 77-2,6;BN 77-2,6; BN 
121-2,1; BN 3-1,9;BN 60-1,11;BN 74-1,1;BN 74-1,1;BN 92-1,2) 
beş (BN 85-2,15) 
beşinci (BN 108-2,4; BN 84-1,2) 
bir- (BN 108-1,10;BN 108-1,9;BN 115-1,5;BN 118-2,10;BN 123-1,14;BN 16-1,2;BN 38-
1,12;BN 41-1,9;BN 58-1,13;BN 6-1,4;BN 65-1,2;BN 7-1,2;BN 7-1,3;BN 7-1,8;BN 8-2,11 ; 
BN 62-1,9; BN 35-2,7; BN 61-2,9; BN 112-1,3;BN 35-2,4;BN 35-2,9;BN 65-1,5; BN 120-
2,9;BN 122-1,1;BN 77-1,11;BN 77-1,11;BN 98-1,11; BN 143-2,15; BN 17-2,7; BN 18-1,2; 
BN 108-1,3;BN 120-2,3;BN 13-1,7;BN 139-2,1;BN 146-1,3;BN 16-1,6;BN 3-1,14;BN 43-
1,8;BN 48-2,15;BN 59-2,5;BN 63-1,8;BN 63-1,8;BN 64-1,5;BN 8-2,12;BN 92-1,9; BN 33-
1,15; BN 33-2,10; BN 26-2,9; BN 32-1,8; BN 31-1,13;BN 18-1,8; BN 56-1,7; BN 77-1,12; 
BN 77-1,12; BN 12-1,1;BN 12-2,8;BN 13-1,5;BN 54-2,2; BN 35-2,13;BN 35-2,3;BN 35-
2,6;BN 94-1,2; BN 17-2,3; BN 121-2,10;BN 27-1,3;BN 27-2,1;BN 41-2,11;BN 41-2,7) 
biş (BN 146-1,8;BN 34-1,4;BN 38-2,10;BN 41-2,5;BN 46-1,4;BN 64-2,5;BN 65-2,15;BN 75-
2,4;BN 75-2,4;BN 92-1,9) 
ellig (BN 113-1,7;BN 75-2,8;BN 75-2,8) 
emgek (BN 48-2,1-2; BN 77-1,10) 
er- (BN 94-1,1 , BN 56-1,12) 
eriş- (BN 10-1,13) 
erk (BN 17-2,1) 
ert- (BN 12-2,14) 
eşik (BN 87-1,7; BN 87-1,5) 
ev (BN 143-2,2; BN 143-2,1) 
iki (BN 10-2,9;BN 109-1,7;BN 143-1,7;BN 144-1,14;BN 144-1,15;BN 144-2,3;BN 35-
2,2;BN 36-1,1;BN 38-2,1;BN 39-1,14;BN 5-1,6;BN 5-1,7;BN 52-2,3;BN 54-2,6;BN 55-
2,2;BN 56-1,1;BN 56-1,13;BN 57-1,1;BN 65-2,14;BN 66-1,12;BN 66-1,5;BN 66-2,13;BN 
67-1,13;BN 82-1,5;BN 92-1,7) 

5 Uygur Harfli Bahtiyarname’ye ait örnekler , Melek Çubukcu’nun “İslami Döneme Ait  Uygur Harfli Türkçe 
Metinlerin Yazım Özellikleri” adlı  doktora tezinden alınmıştır. 
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ikinçi (BN 31-2,7; BN 53-1,2; BN 83-2,7) 
ilig (BN 111-2,11;BN 33-1,15;BN 33-2,9;BN 49-1,10;BN 49-1,3;BN 7-1,9 ; BN 71-2,11; BN 
14-1,3; BN 139-1,12; BN 90-2,8) 
imdi (BN 107-1,15;BN 111-2,14;BN 112-1,9;BN 117-2,1;BN 121-2,5;BN 122-2,5;BN 122-
2,7;BN 124-2,13;BN 139-1,14;BN 139-1,2;BN 139-1,4;BN 140-1,5;BN 14-1,6;BN 141-
2,15;BN 147-2,13;BN 148-1,14;BN 148-1,5;BN 15-1,10;BN 17-1,15;BN 17-1,5;BN 28-
1,4;BN 28-1,6;BN 33-1,11;BN 33-2,11;BN 35-1,12;BN 36-1,10;BN 36-1,14;BN 4-1,14;BN 
4-2,7;BN 45-1,1;BN 52-2,6;BN 57-1,3;BN 59-2,10;BN 62-1,9;BN 63-1,5;BN 63-2,4;BN 66-
2,8;BN 67-1,10;BN 71-2,11;BN 71-2,5;BN 72-2,12;BN 72-2,5;BN 73-1,10;BN 73-1,10;BN 
73-1,15;BN 73-1,15;BN 79-2,14;BN 80-2,12;BN 82-1,14;BN 83-1,10;BN 83-1,13;BN 84-
2,9;BN 85-1,5;BN 88-2,9;BN 89-1,12;BN 90-2,13;BN 9-1,12;BN 96-1,1imgek (BN 76-1,13; 
BN 76-1,13) 
ir- (BN 10-1,10;BN 108-1,7;BN 109-1,15;BN 111-1,1;BN 11-2,12;BN 11-2,15;BN 113-
1,14;BN 113-2,1;BN 118-2,3;BN 119-2,9;BN 120-1,1;BN 12-1,11;BN 12-1,14;BN 12-
1,2;BN 12-1,5;BN 12-2,2;BN 122-1,12;BN 122-1,3;BN 124-1,13;BN 124-1,15;BN 124-
2,1;BN 13-1,12;BN 13-1,6;BN 143-1,7;BN 146-2,8;BN 18-1,2;BN 3-1,1;BN 3-1,15;BN 3-
1,3;BN 3-1,6;BN 31-1,3;BN 3-2,3;BN 38-2,14;BN 40-2,5;BN 41-2,1;BN 42-1,13;BN 42-
1,5;BN 42-2,5;BN 42-2,8;BN 45-2,16;BN 45-2,5;BN 46-1,15;BN 46-1,7;BN 46-2,11;BN 48-
1,6;BN 48-2,5;BN 49-2,14;BN 5-1,4;BN 51-2,13;BN 52-1,4;BN 52-1,8;BN 54-1,2;BN 54-
1,3;BN 54-2,4;BN 54-2,7;BN 55-2,11;BN 55-2,8;BN 56-2,10;BN 58-1,8;BN 58-2,12;BN 58-
2,7;BN 58-2,9;BN 60-1,3;BN 60-2,10;BN 60-2,11;BN 60-2,14;BN 60-2,2;BN 60-2,3;BN 6-
2,10;BN 6-2,14;BN 6-2,9;BN 62-1,11;BN 63-2,1;BN 65-1,12;BN 67-2,11;BN 67-2,14;BN 
67-2,2;BN 67-2,7;BN 67-2,9;BN 68-2,3;BN 70-2,11;BN 7-2,1;BN 7-2,2;BN 72-1,6;BN 72-
1,7;BN 73-2,10;BN 73-2,10;BN 75-1,2;BN 75-1,2;BN 75-1,8;BN 75-1,8;BN 75-2,11;BN 75-
2,11;BN 75-2,9;BN 75-2,9;BN 75-2,9;BN 75-2,9;BN 76-2,4;BN 76-2,4;BN 78-1,10;BN 80-
1,13;BN 80-1,8;BN 8-1,3;BN 8-2,2;BN 84-2,13;BN 85-2,8;BN 85-2,8; BN 41-2,3; BN 122-
1,10; BN 120-1,14;BN 120-1,15;BN 120-1,3;BN 120-2,10;BN 14-1,14;BN 14-1,6;BN 141-
1,1;BN 146-2,6;BN 16-2,15;BN 27-2,1;BN 31-1,6;BN 32-1,10;BN 32-1,5;BN 32-1,9;BN 35-
1,9;BN 35-2,1;BN 36-1,15;BN 36-2,1;BN 46-2,12;BN 48-2,7;BN 49-1,14;BN 49-1,4;BN 49-
2,2;BN 50-1,14;BN 58-1,15;BN 67-1,15;BN 76-2,7;BN 76-2,7;BN 91-2,8; BN 112-1,15;BN 
142-1,11; BN 27-1,3; BN 31-1,9; BN 31-2,4; BN 107-1,8;BN 31-2,7;BN 32-2,13;BN 87-
1,14; BN 10-1,5;BN 114-2,12;BN 26-2,5;BN 58-1,12;BN 6-2,14;BN 69-1,9;BN 8-1,12; BN 
118-1,15;BN 124-1,11;BN 143-1,4;BN 52-2,2;BN 53-2,15;BN 62-2,12;BN 69-1,3;BN 84-
1,7;BN 87-2,2;BN 89-2,15; BN 112-1,6; BN 114-2,9) 
ir (BN 10-1,12;BN 108-1,11;BN 108-1,5;BN 144-1,8;BN 16-1,5;BN 42-1,10;BN 5-1,14;BN 
54-2,6;BN 68-2,13;BN 90-1,11;BN 94-1,6) 
iriş-(BN 12-1,12) 
irken (BN 144-2,1) 
işik (BN 140-1,15) 
işit- (BN 17-2,11;BN 52-1,14;BN 81-1,3;BN 81-2,1;BN 82-2,11;BN 83-1,2 ; BN 108-2,8 ; 
BN 71-2,4; BN 107-1,8; BN 109-2,1;BN 110-2,10;BN 112-1,7;BN 120-2,11;BN 141-2,6;BN 
144-1,8;BN 145-2,14;BN 47-2,4;BN 57-1,7;BN 9-2,11; BN 93-1,14; BN 59-1,8) 
iv (BN 67-2,11; BN 92-1,6; BN 51-2,8) 
keç- (BN 106-2,14; BN 147-2,14; BN 55-2,3; BN 106-2,12; BN 55-1,5; BN 55-1,10; BN 55-2,1) 
keç (BN 4-1,3) 
kel- (BN 10-2,12;BN 141-1,13;BN 32-2,15;BN 38-1,5;BN 39-2,10;BN 46-2,1;BN 47-2,4;BN 
52-1,3;BN 60-2,15;BN 61-1,4;BN 74-2,1;BN 74-2,1;BN 84-1,5;BN 84-2,4;BN 95-1,10; BN 
47-1,5;BN 52-2,5; BN 53-1,5;BN 55-1,9;BN 65-2,1;BN 66-2,3;BN 74-1,6;BN 76-1,5;BN 81-2,6; BN 
3-1,11;BN 39-1,7;BN 41-1,10;BN 51-2,2-3;BN 81-2,10; BN 46-2,4; BN 47-1,12;  BN 148-1,10; BN 
16-1,11; BN 35-1,10; BN 50-1,13; BN 80-1,14; BN 32-2,1; BN 46-2,10; BN 147-1,9; BN 55-
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1,l1; BN 56-2,13; BN 56-2,8; BN 55-1,13; BN 56-1,12; BN 56-2,6-7; BN 145-1,6; BN 147-2,12; BN 
111-1,1; BN 106-2,8; BN 139-1,10; BN 16-1,15; BN 56-2,8; BN 91-2,4; BN 37-2,12;BN 75-
2,1;BN 75-2,1;BN 76-2,8;BN 76-2,8;BN 84-2,2; BN 145-1,10;BN 38-1,1;BN 41-2,4;BN 43-
1,9;BN 68-1,1; BN 46-1,12; BN 106-2,5; BN 34-1,5; BN 68-1,12; BN 125-1,15;BN 140-1,6;BN 
3-1,10;BN 46-2,2;BN 80-2,12; BN 106-2,13;BN 107-1,14;BN 107-1,3;BN 109-2,10;BN 109-
2,12;BN 109-2,4;BN 111-2,6;BN 111-2,7;BN 120-2,2;BN 122-2,5;BN 124-2,4;BN 13-
1,4;BN 142-2,7;BN 143-1,9;BN 143-2,3;BN 145-1,7;BN 145-2,2;BN 147-1,3;BN 15-
2,11;BN 26-2,4;BN 28-2,9;BN 29-1,6;BN 31-2,15;BN 33-1,2;BN 33-2,15;BN 33-2,3;BN 35-
1,4;BN 36-1,12;BN 38-1,3;BN 38-2,9;BN 40-1,6;BN 40-1,9;BN 40-2,11;BN 40-2,6;BN 45-
2,2;BN 45-2,7;BN 46-2,4;BN 48-1,5;BN 5-2,2;BN 52-1,15;BN 52-2,5;BN 55-2,10;BN 59-
1,10;BN 6-1,14;BN 65-1,1;BN 65-1,13;BN 65-2,8;BN 66-2,5;BN 68-1,2;BN 71-1,6;BN 74-
1,7;BN 74-1,7;BN 78-1,14;BN 78-2,12;BN 80-2,11;BN 80-2,14;BN 81-1,14;BN 81-1,5;BN 
81-2,12;BN 82-2,14;BN 89-1,3;BN 89-2,10;BN 91-2,6;BN 9-2,10;BN 92-1,10; BN 56-1,14; 
BN 68-2,10; BN 73-2,10; BN 73-2,10; BN 89-1,9; BN 29-2,1; BN 76-2,9; BN 68-2,8; BN 70-
1,5; BN 28-2,10;BN 28-2,15;BN 35-2,11;BN 5-2,15;BN 67-2,7;BN 81-1,2; BN 60-2,4; BN 36-
1,6; BN 106-2,14;BN 122-2,1;BN 140-1,8;BN 15-1,10;BN 35-2,1;BN 4-1,3;BN 42-2,8;BN 
46-1,4;BN 66-2,8;BN 67-1,12;BN 69-1,10;BN 78-1,11;BN 90-2,13) 
kelür- (BN 3-2,1; BN 148-1,9) 
kes- (BN 26-2,15; BN 59-1,14) 
ket- (BN 89-1,15; BN 53-2,14; BN 7-2,1; BN 86-2,13; BN 56-2,6; BN 15-1,9 ; BN 66-2,2) 
keydür- (BN 41-1,8; BN 47-2,10; BN 27-2,9) 
keyin (BN 32-2,9; BN 97-2,12) 
kiç- (BN 34-1,3; BN 8-2,6; BN 8-2,8) 
kiç (BN 89-1,4) 
kiçe (BN 110-1,2;BN 50-1,13;BN 61-1,2;BN 64-2,8) 
kiçür-(BN 110-2,8; BN 88-1,12) 
kil- (BN 117-1,15;BN 148-1,1;BN 16-2,2;BN 33-2,12;BN 39-1,10;BN 47-2,14;BN 48-
2,8;BN 57-1,9;BN 8-1,4; BN 76-2,9; BN 139-2,9) 
kit-(BN 113-1,12; BN 78-1,13) 
kiy- (BN 97-2,3) 
kiz- (BN 63-1,5;BN 68-1,1;BN 78-2,6;BN 79-1,13;BN 97-2,15) 
men (BN 108-2,11;BN 108-2,13;BN 108-2,13;BN 108-2,14;BN 109-2,15;BN 109-2,15;BN 
109-2,6;BN 109-2,6;BN 109-2,7;BN 109-2,9;BN 110-1,13;BN 110-1,14;BN 110-1,15;BN 
110-1,15;BN 110-2,14;BN 110-2,7;BN 11-1,10;BN 11-1,9;BN 111-1,10;BN 111-1,11;BN 
111-1,9;BN 111-1,9;BN 111-2,1;BN 111-2,12;BN 111-2,14;BN 111-2,15;BN 111-2,7;BN 
1119-2,4;BN 112-1,2;BN 112-1,7;BN 112-1,8;BN 112-1,8;BN 112-2,1;BN 112-2,6;BN 112-
2,8 ;BN 112-2,9;BN 113-2,14;BN 113-2,15;BN 113-2,8;BN 113-2,9;BN 114-1,1;BN 114-
1,4;BN 114-1,6;BN 114-1,9;BN 114-2,12;BN 114-2,14;BN 114-2,7;BN 114-2,7;BN 114-
2,8;BN 115-2,5;BN 115-2,6;BN 117-2,6;BN 117-2,7;BN 117-2,8;BN 118-1,7;BN 118-
1,8;BN 119-2,13;BN 119-2,15;BN 120-1,13;BN 120-1,2;BN 120-1,9;BN 120-2,10;BN 120-
2,4;BN 120-2,5;BN 120-2,5;BN 120-2,7;BN 120-2,8;BN 121-2,11;BN 121-2,12;BN 121-
2,13;BN 121-2,7;BN 121-2,8;BN 121-2,9;BN 122-1,13;BN 122-1,6;BN 122-1,9;BN 122-
2,10;BN 122-2,11;BN 122-2,4;BN 122-2,8;BN 123-1,15;BN 124-2,11;BN 124-2,13;BN 124-
2,14;BN 13-2,12;BN 13-2,5;BN 13-2,5;BN 139-1,15;BN 139-1,4;BN 139-1,5;BN 139-
2,14;BN 140-1,3;BN 140-1,4;BN 140-1,5;BN 140-2,12;BN 140-2,14;BN 140-2,6;BN 14-
1,1;BN 14-1,13;BN 14-1,2;BN 14-1,5;BN 141-2,15;BN 142-1,13;BN 142-2,11;BN 145-
1,15;BN 145-1,4;BN 145-2,11;BN 145-2,11;BN 146-2,5;BN 147-1,8;BN 147-1,8;BN 147-
1,9;BN 148-1,1;BN 148-1,2;BN 15-1,7;BN 15-1,7;BN 15-1,9;BN 16-1,5;BN 16-1,7;BN 16-
2,11;BN 16-2,13;BN 17-1,1;BN 17-1,1;BN 17-1,9;BN 17-2,13;BN 17-2,15;BN 17-2,3;BN 
18-1,10;BN 18-1,12;BN 18-1,14;BN 18-1,15;BN 18-1,4;BN 18-1,5;BN 18-1,7;BN 18-1,9;BN 
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18-1,9;BN 27-2,10;BN 27-2,2;BN 27-2,2;BN 27-2,3;BN 28-1,4;BN 29-1,15;BN 29-2,10;BN 
29-2,11;BN 30-1,1;BN 30-1,13;BN 30-1,15;BN 30-1,3;BN 30-1,9;BN 31-1,2;BN 31-1,5;BN 
3-2,9;BN 3-2,9;BN 32-1,3;BN 32-1,4;BN 32-1,5;BN 32-1,6;BN 32-1,7;BN 32-1,8;BN 32-
1,9;BN 32-2,11;BN 32-2,2;BN 32-2,4;BN 32-2,5;BN 32-2,6;BN 32-2,7;BN 33-1,15;BN 33-
1,4;BN 33-1,5;BN 33-1,8;BN 33-1,9;BN 33-2,14;BN 33-2,4;BN 33-2,6;BN 33-2,6;BN 33-
2,9;BN 34-1,14;BN 34-1,8;BN 34-1,9;BN 35-1,13;BN 35-1,7;BN 35-1,9;BN 35-2,4;BN 35-
2,8;BN 36-1,15;BN 36-1,3;BN 36-2,11;BN 36-2,14;BN 36-2,6;BN 36-2,8;BN 36-2,9;BN 37-
1,12;BN 37-1,15;BN 37-1,6;BN 37-1,7;BN 37-1,8;BN 37-1,8;BN 37-2,3;BN 37-2,3;BN 37-
2,6;BN 39-1,8;BN 39-1,9;BN 39-2,13;BN 40-2,14;BN 40-2,8;BN 40-2,8;BN 41-1,7;BN 4-
2,5;BN 4-2,5;BN 43-1,14;BN 43-1,15;BN 45-1,3;BN 45-1,4;BN 46-1,12;BN 46-2,11;BN 46-
2,7;BN 47-1,14;BN 47-1,15;BN 47-1,7;BN 47-1,8;BN 48-1,9;BN 48-2,5;BN 49-1,1;BN 49-
1,14;BN 49-1,5;BN 49-1,5;BN 49-1,6;BN 50-1,11;BN 52-2,10;BN 52-2,10;BN 52-2,14;BN 
52-2,4;BN 56-1,7;BN 56-2,10;BN 56-2,10;BN 56-2,15;BN 56-2,16;BN 57-1,1;BN 57-1,1;BN 
57-1,11;BN 57-1,5;BN 59-1,10;BN 59-2,11;BN 59-2,13;BN 59-2,2;BN 6-1,8;BN 61-1,15;BN 
62-1,13;BN 62-1,7;BN 63-1,14;BN 63-1,4;BN 63-1,5;BN 63-1,9;BN 63-2,7;BN 64-2,11;BN 
64-2,14;BN 64-2,15;BN 64-2,4;BN 67-1,14;BN 67-2,6;BN 71-1,13;BN 72-1,2;BN 72-1,4;BN 
73-1,11;BN 73-1,11;BN 73-1,12;BN 73-1,12;BN 73-1,14;BN 73-1,14;BN 73-1,15;BN 73-
1,15;BN 73-2,1;BN 73-2,1;BN 73-2,13;BN 73-2,13;BN 73-2,14;BN 73-2,15;BN 73-2,15;BN 
73-2,2;BN 73-2,2;BN 73-2,5;BN 73-2,5;BN 74-1,1;BN 74-1,1;BN 74-1,3;BN 74-1,3;BN 74-
1,4;BN 74-1,4;BN 75-2,1;BN 75-2,1;BN 75-2,2;BN 75-2,3;BN 76-2,7;BN 76-2,7;BN 77-
1,12;BN 77-1,12;BN 77-1,13;BN 77-1,13;BN 77-2,5;BN 77-2,5;BN 78-2,15;BN 81-1,12;BN 
81-2,13;BN 8-2,10;BN 8-2,5;BN 8-2,6;BN 8-2,8;BN 82-1,14;BN 82-1,4;BN 82-1,5;BN 82-
2,10;BN 82-2,11;BN 82-2,12;BN 82-2,2;BN 83-1,1;BN 83-2,2;BN 83-2,3;BN 84-2,7;BN 85-
1,3;BN 85-1,4;BN 88-2,10;BN 88-2,10;BN 88-2,11;BN 88-2,9;BN 89-1,14;BN 9-1,11;BN 
91-1,7;BN 91-2,7;BN 96-1,1;BN 96-1,2;BN 96-1,5; BN 37-2,13; BN 63-2,8; BN 12-1,9;BN 4-
1,11;BN 58-2,1;BN 66-2,15;BN 67-1,6;BN 89-1,14; BN 17-1,15;BN 32-1,13;BN 32-1,14-15;BN 
33-2,;BN 37-2,5; BN 108-2,15;BN 110-1,5;BN 110-2,13;BN 111-2,10;BN 113-2,10;BN 115-
2,13;BN 115-2,4;BN 115-2,6;BN 115-2,8;BN 12-1,9;BN 123-1,15;BN 124-2,14;BN 140-
1,5;BN 142-2,12;BN 143-2,6;BN 27-2,1;BN 29-1,8;BN 33-1,3;BN 33-2,1;BN 33-2,11;BN 
33-2,15;BN 33-2,3;BN 34-2,11;BN 34-2,12;BN 4-2,8;BN 4-2,8;BN 44-2,14;BN 45-1,2;BN 
48-2,11;BN 48-2,8;BN 48-2,9;BN 49-1,13;BN 49-2,11;BN 49-2,5;BN 49-2,8;BN 49-2,9;BN 
50-1,10;BN 62-1,15;BN 72-1,2;BN 72-2,15;BN 77-1,11;BN 77-1,11;BN 77-1,12;BN 77-
1,12;BN 82-2,8;BN 85-2,9;BN 88-1,8;BN 90-2,14;BN117-2,8; BN 107-1,9;BN 111-2,11;BN 
111-2,11;BN 112-1,4;BN 112-1,6;BN 113-2,14;BN 114-2,7;BN 120-1,1;BN 120-1,4;BN 
120-1,7;BN 120-2,8;BN 122-1,1;BN 139-1,3;BN 139-2,13;BN 144-1,9;BN 145-1,10;BN 
145-1,12;BN 17-2,12;BN 17-2,2;BN 18-1,11;BN 26-2,1;BN 29-1,8;BN 32-1,2;BN 32-2,2;BN 
33-1,6;BN 34-1,6;BN 34-1,7;BN 34-2,10;BN 35-1,5;BN 35-1,6;BN 35-2,11;BN 35-2,12;BN 
35-2,14;BN 35-2,2;BN 35-2,6;BN 36-2,4;BN 37-1,14;BN 37-2,7;BN 37-2,8;BN 39-2,10;BN 
40-2,12;BN 40-2,15;BN 4-1,10;BN 43-1,10;BN 46-2,12;BN 47-1,15;BN 48-1,5;BN 52-
2,11;BN 53-1,13;BN 54-1,14;BN 58-2,1;BN 59-2,1;BN 59-2,14;BN 59-2,9;BN 61-1,13;BN 
64-2,13;BN 68-2,10;BN 71-1,15;BN 71-2,11;BN 71-2,3;BN 72-1,1;BN 72-1,13;BN 72-
2,14;BN 72-2,8;BN 73-1,1;BN 73-1,1;BN 74-1,2;BN 74-1,2;BN 76-2,12;BN 78-2,6;BN 79-
2,2;BN 8-2,1;BN 8-2,7;BN 84-2,8;BN 88-1,5;BN 9-1,13;BN 91-2,6;BN 94-2,4) 
min- (BN 4-1,9; BN 6-2,15; BN 112-2,3;BN 125-1,14;BN 31-1,14;BN 31-2,2;BN 33-
2,10;BN 46-2,8;BN 56-1,7;BN 56-2,11;BN 57-1,10;BN 67-1,9; BN 116-2,5; BN 5-1,6) 
miŋ (BN 117-1,6;BN 13-1,15;BN 15-2,15;BN 16-1,7;BN 17-2,14;BN 29-2,2;BN 42-1,9;BN 
67-2,7;BN 68-1,15;BN 71-2,2;BN 75-2,14;BN 75-2,14;BN 78-2,5;BN 78-2,7;BN 79-1,12;BN 
80-1,1;BN 81-2,2;BN 81-2,6;BN 81-2,7;BN 82-1,7;BN 83-1,12) 
neçe (BN 10-1,2;BN 125-1,13;BN 66-1,15;BN 90-2,10;BN 98-1,198-1,5; BN 143-2,9;BN 3-1,8;BN 
42-2,6;BN 5-1,7;BN 6-1,7 ; BN 41-1,12; BN 146-2,4) 
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neçük (BN 37-1,9) 
nem-e (BN 16-1,2;BN 26-2,12;BN 28-1,12;BN 29-1,1;BN 33-2,4;BN 42-2,3;BN 48-1,11;BN 5-
1,8;BN 60-1,13;BN 66-2,3; BN 83-2,4; BN 59-2,5; BN 6-1,4; BN 84-1,10; BN 11-1,9; BN 51-2,11; 
BN 26-2,13) 
te- (BN 59-2,9; BN 82-2,5; BN 140-1,3 ; BN 16-2,4;BN 50-1,1 ; BN 28-1,12) 
teg (BN 116-1,13;BN 125-1,1;BN 148-1,13;BN 30-2,5;BN 38-2,8;BN 42-2,7;BN 43-1,3;BN 
45-2,11;BN 48-1,7;BN 49-1,10;BN 49-1,11;BN 49-1,9;BN 53-2,12;BN 54-2,12;BN 60-
2,7;BN 6-2,14;BN 70-1,13;BN 70-2,1;BN 70-2,11;BN 71-1,3;BN 76-2,1;BN 76-2,1;BN 8-
1,12;BN 82-1,13;BN 86-1,13;BN 86-1,13;BN 86-1,14;BN 86-1,14;BN 86-1,15;BN 90-
2,12;BN 91-2,14;BN 92-1,10;BN 92-1,2;BN 95-1,8;BN 98-1,14 ; BN 9-1,15) 
teg- (BN 58-2,5; BN 139-1,2; BN 116-2,3; BN 53-2,8; BN 90-2,3 ; BN 142-1,13 ; BN 109-
2,6; BN 120-2,12 ; BN 38-2,5) 
tegi (BN 43-1,8) 
teginçe (BN 10-2,3;BN 11-2,2;BN 18-1,9;BN 29-2,1;BN 33-2,2;BN 34-1,10;BN 36-2,15;BN 4-
2,3;BN 49-2,16;BN 54-2,10;BN 63-2,11;BN 63-2,7;BN 65-1,3;BN 71-2,12;BN 73-1,7; BN 11-1,13) 
tegirmen (BN 80-1,4) 
tegiş- (BN 119-2,4) 
tegür-(BN 111-2,11; BN 92-2,13) 
ter- (BN 72-2,3; BN 39-1,5; BN 49-1,4;BN 66-1,14) 
ti- BN 106-2,15;BN 106-2,5;BN 108-2,12;BN 108-2,2;BN 108-2,9;BN 109-1,2;BN 109-
2,9;BN 110-1,15;BN 110-1,2;BN 110-2,15;BN 110-2,9;BN 11-1,11;BN 111-2,12;BN 112-
1,12;BN 112-1,6;BN 112-2,7;BN 113-1,4;BN 113-1,9;BN 114-1,10;BN 114-1,6;BN 114-
2,8;BN 116-1,6;BN 117-2,9;BN 119-2,12;BN 120-2,4;BN 121-2,1;BN 121-2,10;BN 122-
2,11;BN 124-1,1;BN 125-1,2;BN 13-2,14=t2 d2);BN 13-2,7;BN 139-1,5;BN 139-2,4;BN 
140-2,4;BN 14-1,8;BN 142-2,1;BN 142-2,12);BN 142-2,4;BN 142-2,9;BN 143-1,4;BN 143-
2,9;BN 144-1,8;BN 145-1,11;BN 145-1,14;BN 145-2,11;BN 145-2,14;BN 146-2,8;BN 16-
1,7;BN 17-1,10;BN 17-1,7;BN 17-2,10;BN 17-2,15;BN 17-2,4;BN 17-2,6;BN 18-1,10;BN 
18-1,14;BN 26-2,14;BN 27-1,15;BN 27-2,3;BN 28-1,6;BN 29-1,9;BN 29-2,4;BN 31-2,4;BN 
3-2,4;BN 3-2,6;BN 32-1,12;BN 33-2,13;BN 33-2,15;BN 33-2,8;BN 34-2,1;BN 35-2,15;BN 
36-1,10;BN 36-2,10;BN 36-2,3;BN 37-1,8;BN 37-2,12;BN 40-1,9;BN 40-2,14;BN 40-2,9;BN 
4-1,11;BN 41-1,7;BN 4-2,10;BN 4-2,13;BN 43-1,11;BN 46-1,3;BN 46-2,13;BN 47-2,1;BN 
50-1,14;BN 51-2,10;BN 52-2,12;BN 52-2,15;BN 53-2,15;BN 56-1,15;BN 57-1,76;BN 58-
2,15;BN 58-2,2;BN 59-1,11;BN 59-1,5;BN 59-2,12;BN 61-2,1;BN 63-1,10;BN 63-2,12;BN 
65-1,5;BN 65-1,8;BN 65-2,6;BN 67-2,4;BN 68-2,14;BN 71-1,14;BN 71-2,12;BN 71-2,4;BN 
72-2,6;BN 72-2,7;BN 73-1,5;BN 73-1,5;BN 74-1,4;BN 74-1,4;BN 74-2,15;BN 74-2,15;BN 
74-2,4;BN 74-2,4;BN 75-2,1;BN 75-2,1;BN 76-2,10;BN 76-2,10;BN 76-2,13;BN 77-1,2;BN 
77-1,2;BN 77-2,7;BN 77-2,7;BN 79-1,1;BN 79-2,15;BN 80-1,14;BN 81-1,14;BN 8-
2,10=d2;BN 8-2,7=d2;BN 82-2,2;BN 82-2,9;BN 83-1,15;BN 83-2,5;BN 84-1,4;BN 84-
2,10;BN 84-2,8;BN 85-1,1;BN 85-1,4;BN 85-1,6;BN 86-2,7;BN 87-1,15;BN 88-2,11;BN 89-
1,5;BN 90-2,15;BN 93-2,1;BN 96-1,8; BN 37-1,10; BN 37-1,13; BN 37-2,5; BN 10-2,12;BN 
10-2,14;BN 106-2,9;BN 107-1,11;BN 107-1,15;BN 107-1,9;BN 109-2,4;BN 110-1,4;BN 
110-1,6;BN 110-1,9;BN 110-2,11;BN 111-1,13;BN 111-2,5;BN 11-2,15;BN 11-2,5;BN 112-
2,10;BN 112-2,9;BN 114-1,14;BN 114-2,14;BN 114-2,3;BN 115-2,6;BN 117-2,5;BN 120-
1,5;BN 12-1,15;BN 12-1,9;BN 12-2,10;BN 12-2,7;BN 122-1,1;BN 122-1,6;BN 122-2,2;BN 
123-1,4;BN 124-2,10;BN 124-2,8;BN 125-1,15;BN 13-2,1;BN 13-2,5;BN 139-1,14;BN 139-
2,15;BN 140-1,14;BN 140-1,6;BN 140-2,8;BN 14-1,12;BN 14-1,2;BN 141-1,9;BN 141-
2,15;BN 141-2,6;BN 144-1,10;BN 144-2,10;BN 145-1,15;BN 145-1,2;BN 145-1,6;BN 146-
1,6;BN 146-1,7;BN 146-2,1;BN 146-2,12;BN 147-1,6;BN 147-1,9;BN 147-2,15;BN 147-
2,5;BN 148-1,9;BN 15-1,15;BN 15-2,7;BN 16-2,1;BN 27-1,1;BN 27-1,3;BN 27-1,5;BN 27-
1,8;BN 27-2,12;BN 27-2,8;BN 28-1,10;BN 28-2,1;BN 28-2,14;BN 29-1,1;BN 29-1,11;BN 
29-1,5;BN 30-1,3;BN 3-1,10;BN 31-1,4;BN 3-2,4;BN 33-1,14;BN 33-2,7;BN 34-1,9;BN 35-
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2,2;BN 35-2,5;BN 36-1,7;BN 36-1,8;BN 36-2,5;BN 36-2,6;BN 36-2,9;BN 37-1,15;BN 37-
2,14;BN 38-1,13;BN 38-1,2;BN 39-1,9;BN 4-1,15;BN 4-1,3;BN 41-2,4;BN 46-1,15;BN 46-
2,2;BN 47-1,1;BN 47-1,6;BN 47-1,9;BN 48-2,6;BN 49-2,11;BN 5-2,4;BN 52-1,3;BN 52-
2,2;BN 52-2,6;BN 53-1,2;BN 53-2,1;BN 54-1,15;BN 54-1,7;BN 54-2,14;BN 55-1,9;BN 55-
2,1;BN 55-2,10;BN 55-2,4;BN 56-1,1;BN 56-1,5;BN 57-1,12;BN 57-2,4;BN 58-1,12;BN 58-
1,13;BN 59-2,15;BN 59-2,3;BN 61-2,13;BN 61-2,4;BN 6-2,15;BN 6-2,5;BN 62-1,6;BN 62-
2,12;BN 63-1,14;BN 63-1,6;BN 63-2,6;BN 63-2,9;BN 64-2,15;BN 65-1,12;BN 65-2,11;BN 
66-1,2;BN 66-2,10;BN 66-2,15;BN 66-2,2;BN 67-1,15;BN 67-1,3;BN 67-1,9;BN 68-1,1;BN 
68-2,7;BN 69-1,13;BN 69-1,5;BN 72-1,13;BN 72-1,5;BN 73-1,14;BN 73-1,14;BN 73-
1,15;BN 73-1,15;BN 73-2,5;BN 73-2,5;BN 74-1,15;BN 74-1,15;BN 75-2,5;BN 75-2,5;BN 
77-1,13;BN 78-2,11;BN 78-2,15;BN 78-2,7;BN 79-1,7;BN 79-2,7;BN 79-2,9;BN 80-2,4;BN 
8-1,14;BN 81-1,8;BN 81-2,6;BN 82-1,5;BN 82-2,12;BN 84-1,13;BN 84-2,2;BN 85-1,11;BN 
85-2,10;BN 85-2,14;BN 87-1,1;BN 87-2,2;BN 87-2,6;BN 87-2,8;BN 88-1,1;BN 88-1,9;BN 
88-2,8;BN 89-1,2;BN 90-2,6;BN 91-2,15;BN 9-2,1;BN 93-1,10;BN 93-2,4;BN 94-1,13;BN 
94-2,13;BN 94-2,5;BN 95-1,12;BN 95-1,3;BN 96-1,11 ; BN 73-1,7; BN 73-1,7) 
tir- (BN 41-2,7) 
tiş- (BN 52-1,13; BN 52-2,5) 
ye- (BN 38-2,7; BN 41-2,1; BN 49-1,4; BN 49-1,5) 
yel (BN 14-1,14;BN 32-2,15;BN 38-2,9;BN 48-1,5; BN 48-1,8;BN 49-2,15;BN 64-1,13; BN 
64-1,7) 
yenç- (BN 64-2,7) 
yer (BN 13-2,12;BN 72-1,12; BN 48-1,7 ; BN 50-1,1; BN 84-2,6; BN 16-1,3) 
yetkür- (BN 27-2,15) 
yetmiş (BN 120-1,6; BN 120-2,3; BN 75-2,9; BN 75-2,9) 
yi- (BN 33-2,4; BN 112-1,11; BN 118-2,3; BN 86-1,2; BN 97-2,3; BN 36-1,4; BN 31-2,11) 
yidi (BN 35-1,12;BN 37-1,7;BN 38-2,4;BN 49-1,1) 
yir (BN 10;BN 11-1,12;BN 113-1,13;BN 15-1,7;BN 16-1,8;BN 36-2,12;BN 46-2,4;BN 74-
2,5;BN 74-2,5;BN 76-2,10;BN 76-2,2;BN 76-2,2;BN 77-2,8; BN 43-1,15; BN 73-1,6; BN 73-
1,6) 
yit- (BN 26-2,3 ; BN 117-1,10;BN 32-2,14;BN 39-2,3;BN 44-2,8;BN 5-1,11;BN 51-2,1; BN 
120-1,12;BN 122-1,9;BN 35-1,11;BN 48-1,9; BN 50-1,4) 
yiti (BN 10-2,3;BN 35-1,1;BN 67-2,6;BN 97-2,8 
yitinçi (BN 32-1,5) 
yitmiş (BN 120-2,14; BN 120-2,8) 
yitti (BN 10-1,14;BN 107-2,6;BN 116-2,2;BN 139-2,6;BN 141-1,14;BN 147-1,7;BN 42-
1,9;BN 54-1,11;BN 58-2,10;BN 98-1,13) 
yitür- (BN 33-2,13; BN 49-2,8) 

KÜLİ ÇOR YAZITI’NDA “KAPALI E” YAZIMI 

bir- (KÇ 1) 
biş (KÇ11, KÇ 17) 
elig (KÇ6) 
er- (KÇ 17, KÇ 4, KÇ 6, KÇ 9, KÇ 9, KÇ 9, KÇ 17, KÇ 23) 
il (KÇ 7, KÇ 22, KÇ 3) 
keç- (KÇ 10, KÇ 16) 
kel- (KÇ 21, KÇ 21, KÇ24, KÇ 24, KÇ 26, KÇ 26) 
teg (KÇ 9) 
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teg- (KÇ 5, KÇ 10, KÇ 11, KÇ 15, KÇ 19, KÇ 23) 
tegi (KÇ 16) 
tigin (KÇ 24, KÇ 26) 
yer (KÇ 13) 
yeti (KÇ 16, KÇ 18) 
yiti (KÇ 18) 
kedim (KÇ4) 

TONYUKUK YAZITINDA “KAPALI E” YAZIMI 

ben (T 5, T 7, T 11, T 15, T 17, T21, T 30, T 32, T 37, T 37, T 47, T 50, T 50, T 52, T 55, T 
58, T 59, T 59) 
bin (T 10) 
bir- (T 38, T 2, T 52, T 6) 
biş (T 49) 
eb (T 25) 
elig (T 42) 
er- (T 55, T 57, T 60, T 1, T 4, T 4, T 5, T 8, T 8, T 19, T 19, T 19, T 22, T 22, T 31, T 40, T 
43, T 55, T 59, T 60, T 5, T 7, T 50, T 53, T 59, T 7, T 8, T 8, T 16, T 18, T 27, T 6, T10, T 
10, T 10, T 13, T 13, T 14, T 16, T 18, T 21, T 21, T 23, T 24, T 29, T 29, T 30, T 47, T 57, T 
10, T 20, T 21, T 29, T 32, T 32, T 57, T 59, T 59, T 21, T 44) 
iki (T 4, T 10, T 18, T 40, T 16, T 18, T 14) 
ikindi (T 39) 
il (T 55, T 56, T 56, T 1, T 51, T 58) 
irt- (T 44, T 45) 
eşid- (T 12, T 17, T 22, T 23, T 30, T 33, T 35, T 36, T 42, T 15) 
işig (T 52) 
keçe (T 25, T 38, T 44) 
keç- (T 35) 
kel- (T 34, T 8, T 15, T 16, T 17, T 29, T 33, T 40, T 43, T 46, T 37, T 38, T 32, T12, T 12, 
T22, T 22, T 32, T32) 
kelür- (T36, T 48, T 53) 
sini (T10) 
teg (T8, T11, T11, T13) 
teg- (T 35, T 39, T 39, T 11, T18, T47) 
tegi (T 45) 
tegir- (T 26) 
tegür- (T 19, T 47) 
ti- (T 35, T5, T15, T30, T31, T 31, T 31, T 31, T 31, T 32, T 32, T 32, T 37, T 38, T 5, T 23, 
T 23, T 24, T 25, T 39, T 2, T 3, T 20, T 20, T 21, T 21, T 21, T 22, T 22, T 26, T 29, T 29, T 
30, T 33, T 34, T 34, T 10, T 10, T 11, T 12, T 37, T 6, T 6, T 17, T 23, T 24, T 34, T 39, T 
39, T 40) 
tiril- (T 36, T 33, T 28) 
yig (T 37) 
yir (T 26, T 38, T 5, T 17, T 3, T 11, T 60, T 23, T 26, T 17, T 47) 
yit- (T 25) 
yiti (T 49, T 49, T 4 ) 
yi- (T8, T 8) 
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KÖLTİGİN-BİLGE KAĞAN YAZITLARINDA “KAPALI E” YAZIMI 

bir- (BK D41, BK G7, BK K13, KT D20, KT D20, KT D21, BK D32, KT B1, KT D12, KT 
D10, KT K9, KT D14, KT D8, KT D30, KT G5, KT G7, KT G7, KT D9 
biş (BK D25, BK D28, BK D28, KT D31, KT D4, KT D18, BK G11 
bişinç ( BK G10, KT 7) 
eb ( BK D32, KT K8, BK D34, BK D37, KT K1, BK K14) 
ellig ( BK G7, KT D8) 
elig ( KT D32, KT D38) 
emgek ( KT D19) 
emgetmen ( BK K13) 
er- ( KT D18, KT D40, BK D25, BK D29, BK D31, BK D32, BK D32, BK D33, BK D33, 
BK D34, BK D38, KT D20, KT D21, KT D21, KT D21, KT D21, KT D22, KT D22, KT 
D39, KT K2, KT D2, KT K4, KT K7, KT K9, KT K9, KT GD, KT D17, KT D9, KT D9, BK 
D32, BK D32, BK G8, KT G11, KT G13, KT G13, KT G7, KT G7, KT K10, BK D29, KT 
K1) 
er ( KT D36, KT D36, KT G13, KT G13, KT K2, KT K5, KT K5, KT K5, KT K6 ,KT 7, KT 
8 KT D12, KT D13, KT D13, KT D31, KT D39, KT D40) 
erk ( BK K12, KT D10, KT D12, KT D14, KT D14, KT D14, KT D2, KT D23, KT D3, KT 
D3, KT D3, KT D3, KT D3, KT D4, KT D5, KT D9, KT D9, KT G4, KT G4, KT G5, KT 
G5, KT G6, KT G6, KT G7, KT G7) 
eşid- ( KT G2, KT G1, BK K11) 
iki ( BK D25, BK D34, BK D38, BK D41, KT D27, KT D36, KT K11, KT K2, KT K8, KT 
D28, BK D32, KT D1, KT D2, KT D38) 
ikindi ( BK D30, BK G1, KT D33, KT K5) 
il ( BK G9, KT D25, KT G10, KT G4, KT G8, KT D11, KT G3, KT K3, KT D9, KT D22, 
BK D27, BK D28, BK D27, BK D28, BK D30, BK D34, KT D1, KT D31, KT D36, KT D36, 
KT D38, KT D6, KT D8, KT K6, KT D23, KT D22, KT D26 ) 
illig ( KT D25, KT D15, KT D18) 
ir- ( BK G15) 
işid- ( KT D22, KT G10, KT D12) 
işig ( KT B1, KT D10, KT D30, KT D8, KT D9) 
ilig ( BK D36, KT D3, KT D3, KT D9) 
keçe ( BK D26, BK D27, KT D37, KT D39, KT G4) 
keç- ( BK D30, BK GD) 
kedim ( KT D33) 
kel- ( BK D25, BK D27, BK D28, BK D29, BK D32, BK D32, BK D32, BK D34, BK D35, 
BK D39, BK D41, BK G11, BK G8, KT D28, KT 31, KT 37, KT K12, KT 12, KT K12, KT 
K12, KT K13, KT K13, KT K13, KT K13, KT D20, KT D23, KT D23, KT D4, BK D41, BK 
D39, KT K7, KT K11, KT K11) 
kelür- ( BK G11, KT K1, KT K12, BK D25, BK K14, KT G11, BK G11, BK G11, BK G12) 
men ( BK 6, BK 7, BK D33, BK D33, BK D34, BK D36, BK G3, BK G9, BK K9, KT D27, 
KT G11, BK D29, BK K14, KT G11) 
ne ( BK D28, KT D9) 
sen ( BK K14, BK K14, KT G8, KT G8, KT G8, KT G8, KT G8) 
teg ( BK D1, BK G13, KT D12, KT D12, KT D31, KT D5, KT D5, KT D5, KT G1, KT K10, 
KT K10) 
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teg- ( KT D32, KT D32, KT D33, KY D33, KT D36, KT D37, KT K2, KT K3, KT K4, KT 
K5, KT K6, KT K8, BK D30, KT D34, KT D36, BK G8, KT K5, KT G3, KT G3, KT D40, 
KT D40) 
tegi ( BK GD, BK GD, BK K15, KT D17, KT D17, KT D17, KT D2, KT D2, KT D21, KT 
D39, KT D8, KT D8, KT D8, KT G12, KT G3, KT G4, KT G4, KT G6) 
tegür- ( KT D33) 
ti- ( BK G12, BK K12, BK D31, KT GB, KT D11, KT D9, BK D32, BK D40, BK D41, BK 
D41, KT D9, KT G7, KT K11, KT D10, KT D9, KT D9, KT G7, BK D25, BK D33, BK D35, 
BK D39, KT D11, KT D11, KT D12, KT D19, KT D20, KT D25, KT D25, KT D27, KT 
D28, KT D39) 
tir- ( KT D12, KT G10) 
tiril- ( BK D34, BK D36, BK D39, BK G1, KT D12) 
yir ( BK D29, BK D35, BK K10, KT D1, KT D19, KT D20, KT D22, KT D27, KT G4, KT 
G8, KT G9, KT K4, KT D34, KT G4, BK D35, BK D36, KT D24, KT G4, BK K15, KT G13, 
KT G13, KT G8, KT D10, BK D35, KT D17, KT G4, BK D40, KT G4 
yiti ( BK G1, BK GD, KT D11, KT D15, KT D30, KT KD, BK D26, KT K1, BK G10, KT 
KD, KT KD, BK D24, KT KD, KT D13, KT D13) 
yitinç ( KT K5, KT KD) 
yitmiş ( KT D12) 
yig ( KT D29, KT G4) 
yigirmi ( BK D25, BK G9, KT D11, KT D15, KT G9) 
yit- ( KT D27, KT D28, KT D7) 

UYGURCA AÇ BARS HİKAYESİ’NDE “KAPALI E” YAZIMI 

bir-  (UAB131, UAB 449, UAB 459, UAB 468) 
biş (UAB 235) 
emgek (UAB 99, UAB 124, UAB 141, UAB 179, UAB 227, UAB 301, UAB 326, UAB 379, 
UAB 406, UAB 428, UAB 462, UAB 486, UAB 490, UAB 503, UAB 511) 
er- (UAB 61, UAB 70, UAB 75, UAB 76, UAB 77, UAB 79, UAB 100, UAB 114, UAB 118, 
UAB 134, UAB 203, UAB 223, UAB 346, UAB 347, UAB 363, UAB 367, UAB 369, UAB 
388, UAB 389, UAB 403, UAB 427, UAB 444, UAB 452, UAB 485, UAB 489, UAB 496, 
UAB 501, UAB 507, UAB 510, UAB 501, UAB 504 98, UAB 243, UAB 103, UAB 133, 
UAB 166, UAB 197, UAB 200, UAB 216, UAB 469) 
ert- (UAB 388, UAB 150, UAB 59, UAB 114, UAB 487, UAB 82, UAB 525, UAB 174) 
eşid- (UAB 96, UAB 100, UAB 127, UAB 137, UAB 147, UAB 322, UAB 396, UAB 423, 
UAB432, UAB 323, UAB 390, UAB 390, UAB 400, UAB 404, UAB 445, UAB 461) 
ilig (UAB 60, UAB 61, UAB 79, UAB 72, UAB 399, UAB 418, UAB 442, UAB 400, UAB 
518, UAB 403, UAB 423, UAB 443, UAB 419, UAB 461, UAB 480, UAB 450, UAB 491, 
UAB 342, UAB 483, UAB 492) 
iki (UAB 89, UAB 101, UAB 246, UAB 242, UAB 329, UAB 355, UAB 419, UAB 383, 
UAB 492, UAB 507, UAB 518) 
ikinti (UAB 441, UAB 457, UAB 76, UAB 95, UAB 137) 
keç- (UAB 359, UAB 417) 
kedim (UAB 190) 
kel- (UAB 92, UAB 98, UAB 186, UAB 281, UAB 330, UAB 370, UAB 384, UAB 397, 
UAB 418, UAB 439, UAB 441, UAB 487, UAB 509) 
keç (UAB 181) 
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men (UAB 187, UAB 205, UAB 247, UAB 253, UAB 400, UAB 410, UAB 506, UAB 100, 
UAB 172, UAB 212, UAB 216, UAB 258, UAB 258, UAB 259, UAB 378, UAB 408, UAB 
425, UAB 431, UAB 455, UAB 499, UAB 510) 
min (UAB 91, UAB 97, UAB 104, UAB 163, UAB 199, UAB 257, UAB 504, UAB 430, 
UAB 456, UAB 198, UAB 272) 
neçe (UAB 165, UAB 196) 
neçete (UAB 341, UAB 481) 
neçök (UAB 167, UAB 347, UAB 486, UAB 98, UAB 243, UAB 506) 
teg (UAB 168, UAB 489, UAB 503, UAB 506, UAB 170, UAB 202, UAB 218, UAB 282, 
UAB 284, UAB 376, UAB 378, UAB 433, UAB 454, UAB 474, UAB 495) 
teg- (UAB 81, UAB 251, UAB 270, UAB 278, UAB 334, UAB 303, UAB 306, UAB 418, 
UAB 442, UAB 502) 
tegin- (UAB 420, UAB 422, UAB 422) 
teginç (UAB 122) 
ti- (UAB 90, UAB 96, UAB 108, UAB 120, UAB 127, UAB 136, UAB 139, UAB 147, UAB 
150, UAB 152, UAB 161, UAB 263, UAB 309, UAB 316, UAB 322, UAB 323, UAB 372, 
UAB 383, UAB 396, UAB 403) 
tir- (UAB 220) 
yi- (UAB 125, UAB 129, UAB 267, UAB 273, UAB 312, UAB 327) 
yiil (UAB 281, UAB 474) 
yimiş(UAB 84) 
yir (UAB 65, UAB 280, UAB 315, UAB 316, UAB 369, UAB 373, UAB 468 498, UAB 270, 
UAB 338, UAB 472, UAB 464, UAB 495) 
yit- (UAB 248) 
yiti (UAB 114, UAB 114, UAB 121, UAB 121) 

KUTADGU BİLİG MISIR NÜSHASI’NDA “KAPALI E”  YAZIMI 

bir- ( KB-M 1607-1 1612-6 1642-7 ; KB-M1658-11; KB-M1666-4; KB-M1679-3; KB-
M1719-2; KB-M1727-3; KB-M1766-11; KB-M1770-15; KB-M1796-11; KB-M1805-3; KB-
M1817-1; KB-M1835-5; KB-M1850-6; KB-M1873-16; KB-M1892-4; KB-M1896-11; KB-
M1905-6; KB-M1905-6; KB-M1911-14; KB-M1918-6; KB-M1930-4; KB-M1940-16; KB-
M1948-9; KB-M 1784-14; KB-M 1784-14; KB-M 1764-9; KB-M 1795-9; KB-M 1808-6; 
KB-M 1674-13; KB-M 1776-5; KB-M 1821-5; KB-M 1800-15; KB-M 1715-8; KB-M1728-
4; KB-M1760-4; KB-M1797-12; KB-M1828-12; KB-M1883-9; KB-M1884-10; KB-M1933-
7; KB-M1877-2; KB-M1761-6; KB-M1762-7; KB-M1933-7; KB-M1934-9 ) 
elig (KB-M 1708-1; KB-M 1765-10; KB-M 1765-10; KB-M 1965-11; KB-M 1630-11; KB-
M 1673-11; KB-M 1785-15 ; KB-M1796-11; KB-M 1822-6 ; KB-M1927-16 1948-9 
emdi ( KB-M 1603-14; KB-M1633-13; KB-M1645-10; KB-M1647-12; KB-M1649-14; KB-
M1656-7; KB-M1686-10; KB-M1708-1; KB-M1792-6; KB-M1795-9; KB-M1812-10; KB-
M1869-11; KB-M1877-2; KB-M1904-4; KB-M1908-9; KB-M1908-9; KB-M1917-4; KB-
M1917-4; KB-M1921-10; KB-M1921-10) 
emge- (KB-M 1738-15; KB-M 1871-14 
emgek ( KB-M 1654-4; KB-M 1738-15; KB-M 1874-17; KB-M 1883-9; KB-M 1792-6 
er (KB-M 1632-12; KB-M 1660-13; KB-M1725-1; KB-M1746-7; KB-M1829-14; KB-
M1841-12; KB-M1914-1; KB-M1927-16; KB-M1938-14; KB-M1959-5; KB-M1959-5; KB-
M1697-6; KB-M1592-2; KB-M1635-15; KB-M1646-11; KB-M1803-1; KB-M1921-10; KB-
M1839-10) 
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er- (KB-M 1710-4; KB-M 1728-4; KB-M1894-8 ; KB-M1607-1; KB-M 1644-9; KB-M 1668-
6; KB-M 1671-9; KB-M 1703-13; KB-M 1761-5; KB-M 1856-13; KB-M 1919-7; KB-M 
1940-16; KB-M 1908-9; KB-M 1908-9 ; KB-M 1836-6; KB-M 1840-11) 
erk (KB-M 1784-14 ; 1662-15 1830-15) 
erken (KB-M 1823-7) 
ert-  (KB-M 1925-14) 
eşit- (KB-M 1589-14; KB-M 1696-5; KB-M1677-17; KB-M1903-3; KB-M1656-7; KB-
M1684-8; KB-M1751-12; KB-M1872-15; KB-M1887-13; KB-M1594-4; KB-M1608-2; KB-
M1616-10; KB-M1620-15; KB-M1638-2; KB-M1673-11; KB-M1689-14; KB-M1724-18; 
KB-M1741-1; KB-M1754-15; KB-M1779- 8; KB-M1880-6; KB-M1913-16; KB-M1945-5; 
KB-M1955-16; KB-M1962-8; KB-M1913-17; KB-M1912-15; KB-M1911-14; KB-M1914-1; 
KB-M1915-2; KB-M1920 -8; KB-M1867-9) 
ev (KB-M 1604-15) 
iki (KB-M 1842-13) 
ikigü (KB-M 1659-12; KB-M 1663-16) 
ikinçi (KB-M 1660-13) 
il (KB-M 1601-12; KB-M 1772-17; KB-M 1887-13; KB-M 1952-13; KB-M 1605-16; KB-M 
1960-6; KB-M 1772-17; KB-M 1925-14 ilin 1773-1; KB-M 1888-15; KB-M 1784-14; KB-M 
1820-4) 
ilçi (KB-M 1598-8; KB-M 1667-5) 
ilig (KB-M 1582-,6, 1585-10, 1586-11, 1587-12, 1588-13, 1589-14, 1590-15, 1590-16 ; KB-
M 1601-12; KB-M 1607-1; KB-M 1607-1; KB-M 1612-6; KB-M 1613-7; KB-M 1623-2; 
KB-M 1633-13; KB-M 1642-7; KB-M 1644-9; KB-M 1645-10; KB-M 1654-4; KB-M 1655-
6; KB-M 1656-7; KB-M 1665-2; KB-M 1677-17; KB-M 1679-3; KB-M 1684-8; KB-M 
1692-1; KB-M 1716-9; KB-M 1721-15; KB-M 1721-15; KB-M 1749-10; KB-M 1752-13; 
KB-M 1764-9; KB-M 1767-12; KB-M 1772-17; KB-M 1774-2; KB-M 1782-12; KB-M 
1784-14; KB-M 1790-4; KB-M 1791-5; KB-M 1796-11; KB-M 1802-17; KB-M 1805-3; KB-
M 1814-14; KB-M 1815-15; KB-M 1832-1; KB-M 1845-17; KB-M 1848-3; KB-M 1853-9; 
KB-M 1871 ds başlık; KB-M 1872-15; KB-M 1894-8; KB-M 1903-3; KB-M 1905-6; KB-M 
1905-6; KB-M 1907-8; KB-M 1907-8; KB-M 1908-9; KB-M 1908-9; KB-M 1909-11; KB-M 
1917-4; KB-M 1918-6; KB-M 1920-8; KB-M 1921-10; KB-M 1930-4; KB-M 1936-11; KB-
M 1937-13; KB-M 1968-15; KB-M 1719-2; KB-M- 1753-14; KB-M 1834-4; KB-M 1886-12) 
ir (KB-M 1730-6; KB-M 1746-7; KB-M 1768-13; KB-M 1955-16; KB-M 1955-16; KB-M 
1697-6; KB-M 1720-14) 
ir- (KB-M 1936-11; KB-M 1730-6; KB-M 1742-2; KB-M 1910-12) 
it- (KB-M 1888-15; KB-M 1858-15; KB-M 1969-15; KB-M 1971-17; KB-M 1862-4; KB-M 
1753-14; KB-M 1925-14; KB-M 1853-9; KB-M 1701-11; KB-M 1799-14) 
keçür- (KB-M 1715-8; KB-M 1955-16) 
kel- (KB-M 1676-15; KB-M 1713-6; KB-M1826-10; KB-M1709-3; KB-M1769-14; KB-
M1780-10; KB-M1703-13; KB-M1714-7; KB-M1931-5; KB-M1966-12; KB-M1775-4; KB-
M1841-12) 
kiç (KB-M 1796-11) 
kiçe (KB-M 1606-17; KB-M 1652-1) 
kiḍin (KB 1672-10; KB-M 1857-14) 
kit- ( KB-M 1953-14) 
men (1602-13; KB-M 1904-4; KB-M 1944-4; KB-M1627-7; KB-M1628-8; KB-M1895-9; 
KB-M1939-15; KB-M1939-15) 
min (KB-M 1794-8; KB-M 1805-3; KB-M 1876-1; KB-M 1878-3) 
neçe (KB-M 1790-3; KB-M 1814-13; KB-M 1831-16) 
te- (KB-M  1608-2) 

285



teg (KB-M 1704-14; KB-M 1777-6; KB-M1777-6; KB-M1795-9; KB-M1848-3; KB-M1882-
8; KB-M1895-9; KB-M1924-13) 
teg- (KB-M 1782-12; KB-M 1772-17; KB-M1803-1; KB-M1726-2; KB-M1604-15; KB-M 
1860-1 ; KB-M 1853-9; KB-M 1855-12; KB-M 1856-13) 
tegir- (KB-M 1797-12; KB-M 1802-17; KB-M1820-4; KB-M1874-17; KB-M1876-1) 
tegrü- (KB-M 1880-6) 
tegür- (KB-M 1742-2; KB-M 1823-7; KB-M 1867-9) 
tetrü 1902-1) 
ti- (KB-M 1730-6; KB-M 1732-8; KB-M 1816-16; KB-M 1831-16) 
tig- (KB-M 1956-1) 
tir- (KB-M 1674-12; KB-M 1672-10; KB-M1732-8; KB-M1738-15; KB-M1890-1; KB-
M1675-14; KB-M1632-12) 
tiril- (KB-M 1787-17; KB-M 1800-15) 
yet- 1774-3; KB-M 1724-18; KB-M1647-12; KB-M1678-1; KB-M1853-9; KB-M1683-7; 
KB-M1919-7; KB-M1962-8; KB-M1746-7) 
yetür- (KB-M 1666-4) 
yi- (KB-M 1646-1; KB-M 1651-17; KB-M1732-8; KB-M1743-3; KB-M1675-14; KB-
M1738-15; KB-M1651-17; KB-M 1806-4; KB-M 1929-21; KB-M 929-2; KB-M 1674-12; 
KB-M 1672-10; KB-M 1675-14) 
yidi (KB-M 1606-17) 
yir (1601-12; KB-M 1734-10; KB-M 1734-10; KB-M 1800-15; KB-M 1624-4; KB-M 1803-
1) 
yit – (KB-M 1676-15; KB-M 1763-8) 
yiti (KB-M 1855-12; KB-M 1890-1) 
yitür- (KB-M 1685-9; KB-M 1927-16) 

NEHCÜ’L-FERADİS’TE “KAPALI E” YAZIMI 

bir- (NF 22-6, NF 45-15, NF 78-16) 
biş (NF 10-14, NF 38-10, NF 122-5) 
bişinçi / bişinç (NF 55-14, NF 27-5, NF 156-13) 
elig, el (NF 29-11, NF 60-10, NF 226-8) 
emgek (NF 49-17, NF 50-1, NF 60-17) 
er (NF 48-7, NF 49-4, NF 50-9) 
erk (NF 51-16, NF 121-16, NF 360-8) 
eşit- (NF 69-17, NF 175-2, NF 202-3, NF 202-6) 
eşik  (NF 110-9) 
ew (NF 18-17, NF 19-12, NF 37-14) 
ikinç/ ikkinç/ ikkinçi (NF 189-3, NF 219-3, NF 274-14) 
ikki/  iki (NF 5-6, NF 5-16, NF 10-11, NF 11-7) 
il (NF 27-16, NF 60-10, NF 226-8) 
illig (NF 19-3, NF 169-16) 
imdi (NF 6-3, NF 13-4, NF 14-17) 
kel- (NF 438-17, NF 439-8, NF 7-10) 
kes- (NF 66-13, NF 67-2, NF 301-8) 
key- / keḍ- (NF 106-4, NF 164-8, NF 95-6) 
keydür- (NF 279-14, NF 281-11) 
kez- (NF 332-1, NF 262-11, NF 391-13) 
kiç- (NF 118-5, NF 158-5, NF 337-5) 
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kiç (NF 154-14, NF 100-12, NF 169-4) 
kiçe (NF 15-9, NF 15-11, NF 15-12, NF 17-10, NF 18-5) 
kit- (NF 356-16, NF 18-10, NF 295-12) 
men (NF 2-7, NF 6-5, NF 6-7, NF 7-15) 
neçe (NF 65-15, NF 66-13, NF 94-11) 
neçük (NF 202-10, NF 275-1, NF 329-2) 
neme (NF 22-1, NF 36-16, NF 50-11) 
teg- (NF 434-14, NF 57-2, NF 113-11) 
tegi  (NF 10-13, NF 11-5, NF 11-8, NF 11-9) 
tegirmen  (NF 160-16, NF 160-17, NF 161-1, NF 164-8, NF 164-14) 
tegür- (NF 285-15, NF 381-2, NF 381-3, NF 62-15) 
ti- (NF 399-2, NF 99-1, NF 8-14) 
tig (NF 7-5, NF 9-8, NF 10-12, NF 10-13) 
tir- (NF 312-13) 
ye-  (NF 146-12, NF 263-4, NF 146-7) 
yel  (NF30-16, NF 31-16, NF 41-17) 
yer (NF 14-5, NF 14-7, NF 14-8, NF 14-9, NF 38-7, NF 45-12) 
yet-  (NF 23-9, NF 261-6, NF 268-16) 
yetgür- /yetür-  (NF 415-4) 
yetgür-  (NF 415-4) 
yeti / yetti (NF 98-5, NF 98-15, NF 99-1, NF 99-2, NF 99-4, NF 99-6, NF 159-7, NF 198-6) 
yetmiş  (NF 38-5, NF 80-5, NF 269-16) 

LUTFİ DİVANI’NDA “KAPALI E” YAZIMI 

bir- (LD 1837, LD 401, LD 551) 
biş (LD 1588) 
il (LD 278, LD 292, LD 337) 
iriş- (LD 1551, LD 2330) 
irk (LD 1571, LD 295) 
i- / er- / ir- (LD 3, LD 4, LD 5, LD 6, LD 13, LD 14, LD 17, LD 21) 
iv (LD 1159, LD 1641, LD 541, LD 1888) 
kiç (LD 2135) 
kiçe (LD294, LD 354, LD 382, LD 416, LD 428) 
kiç- / keç- (LD 526, LD 555, LD 570, LD 1032, LD 2379) 
kil- / kel- (LD 34, LD 263, LD 546, LD 547) 
kis- (LD 2300, LD 243, LD 393, LD 2332) 
kit- (LD 2632, LD 95, LD 369) 
kiyin (LD 2233) 
min / men (LD 13, LD 138, LD 169, LD 186) 
niçe (LD 14, LD 55, LD 74, LD 123, LD 205, LD 210) 
nime (LD 735, LD 801, LD 1347, LD 1690, LD 1889) 
niçük (LD 570, LD 596, LD 742, LD 962, LD 1250) 
ti- (LD 112, LD 1944, LD 13, LD 251, LD 1524, LD 1672, LD 1713) 
tig/ teg (LD 10, LD 13, LD 17, LD 25, LD 64) 
tigin (LD 118, LD 695, LD 11275, LD 1844) 
tigirmin (LD 1923) 
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tigür- (LD 959, LD 1085, LD 1229, LD 1252) 
tir- (LD 2637, LD 228) 
yil (LD 289, LD 528, LD 728, LD 1701) 
yir / yer (LD 2396, LD 2433, LD 1397, LD 236) 
yitkür- (LD 1109, LD 528) 
yi- /ye- (LD 1527, LD 2411, LD 1163, LD 2105) 
imgek (LD 526, LD 2029, LD 2037, LD 985) 
iki /ikki (LD 1044, LD 1822, LD 2436, LD 1624) 
ilig (LD 881, LD 2144, LD 2030, LD 1421) 
imdi (LD 75, LD 130, LD 211, LD 213) 
ir (LD 783, LD 2235) 
işit- (LD 2663, LD 2083, LD 938, LD 1617) 
kiy-/ key- (LD 594, LD 595, LD 596, LD 597) 
kiz- (LD 851, LD 815, LD 819, LD 2541) 
yitti/ yetti (LD 86, LD 241) 
yit- / yet- (LD 154, LD 179, LD 267, LD 418, LD 1135) 
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Bahtiyarname ile Tarihi Türk Lehçeleri’nin “Kapalı E” Yazımı Bakımından 
Karşılaştırılması 

BN KÇ BK KT T UAB KB-M NF LD 
ber-/bir- bir- bir- bir- bir- bir- bir- bir- bir- 
beş/biş biş biş biş biş biş biş biş 
beşinci bişinç bişinç bişinçi 

/bişinç 
ellig 
/ilig 

elig /il ellig/il 
/illig/ilig 

ellig 
/elig/il 
/illig/ilig 

elig /il ilig elig/il 
/ilig 

elig /el 
/il/ilig 

il /ilig 

emgek emgek emgek emgek emgek imgek 
er-/ir- er- er-/ir- er-/ir- er- er- er- /ir- er-/ir-/i- 
eriş- 
/iriş- 

iriş- 

erk erk erk erk erk irk 
ert- irt- ert- ert- 
eşik/işik işig işig eşik 
ev /iv eb eb eb ev ew iv 
iki iki iki iki iki iki ikki /iki iki /ikki 
ikinçi ikindi ikindi ikindi ikinti ikinçi ikinç 

/ikkinç 
/ikkinçi 

imdi emdi imdi imdi 
ir er er /ir er ir 
irken 
işit- eşid- eşid-

/işid- 
eşid- eşid- eşit- eşit- işit- 

keç- 
/kiç- 

keç- keç- keç- keç- keç- kiç- keç- 
/kiç- 

keç /kiç keç kiç kiç kiç 
kel- /kil- kel- kel- kel- kel- kel- kel- kel- kel- 

/kil- 
kelür- kelür- kelür- kelür- 
kes- kes- kis- 
ket-/kit- kit- kit- kit- 
keydür- keydür- 
keyin kiḍin kiyin 
kiçe keçe keçe keçe kiçe kiçe kiçe 
kiçür- 
kiy- ked- ked- ked- key- 

/keḍ- 
kiy- 
/key- 

kiz- kez- kiz- 
men/min men men men/min men/ 

min 
men men 

/min 
neçe neçe neçe neçe niçe 
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BN KÇ BK KT T UAB KB-M NF LD 
neçük neçök neçük niçük 
neme neme nime 
te-/ti- ti- ti- ti- ti- te- /ti- ti- ti- 
teg teg teg teg teg teg teg tig tig/ teg 
teg- teg- teg- teg- teg- teg- teg- 

/tig- 
teg- 

tegi tegi 
/tigin 

tegi tegi tegi tegi 

teginçe teginç 
tegirmen tegirmen tigirmin 
tegür- tegür- tegir- 

/tegür- 
tegir- 
/tegrü- 
/tegür- 

tegür- tigür- 

ter-/tir- tir- tir- tir- tir- tir- tir- tir- 
ye-/yi- yi- yi- yi- ye- yi-/ye- 
yel yiil yel yil 
yer/yir yer yir yir yir yir yir yer yir /yer 
yetkür- yitkür- 
yetmiş/yitmiş yitmiş yetmiş 
yidi /yiti/yitti yeti 

/yiti 
yiti yiti yiti yiti yidi/yiti yeti 

/yetti 
yitti 
/yetti 

yit- yit- yit- yit- yet- 
/yit- 

yet- yit- 
/yet- 

yitinçi yitinç 
yitür- yetür- 

/yitür- 
yetgür-/ 
yetür- 

290



Bahtiyarname’de Görülen “Kapalı e” Yazımlarının Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Türk 
Lehçelerindeki Karşılıkları 

BN Türkiy
e 
Türkçe
si 

Azerice Başkurt
ça 

Kazakç
a 

Kırgızc
a 

Özbekç
e 

Tatarc
a 

Türkmen
ce 

Uygurc
a 

men/min ben men min men men men min men men 
beş/biş beş beş biş bes beş beş biş beş beş 
tegirmen değirme

n 
deyirme
n 

tirmen diyirme
n 

tegirme
n 

tegirma
n 

tigirme
n 

değirmen tügmen 

tegiş- değişme
k 

deyişme
k 

- - - - - - - 

tegi dek dek tikli(m) deyin çeyin - tikli(m
) 

çenli - 

te-/ti- demek demek - dev demek demak - diymek demek 
ter-/tir- dermek dermek - terüv - termak - - jiğmak 
el /il el el il, yir el - - - el el 
emgek emek emek - eŋbek emgek - - - emgek 
eriş- /iriş- erişmek yetişme

k 
irişiv jetüv cetü erimek irü eremek erimek 

eşik/işik eşik eşik - - - - - - - 
ev /iv ev ev öy üy üy üy öy öy öy 
kiçe gece gece - - - keçe - gice keçe 
keç /kiç geç gec kis keş keç keç kiç giç keç 
keç- /kiç- geçmek keçmek - keşüv keçü keçmak küçü geçmek keçmek 

kel- /kil- gelmek gelmek kiliv kelüv kelü kelmak kilü gelmek kelmek 
ket-/kit- gitmek getmek kitiv ketüv ketü ketmak kitü gitmek ketmek 
iki iki iki iki eki eki ikki iki iki ikki 
kes- kesmek kesmek kisiv kesüv kesü kesmak kisü kesmek kesmek 

neçe nice nece nise neşe neçe bir neçe niçe nice 
birneçe 

bir 
neççe 

imdi şimdi indi - endi - - - - emdi 
yel yel yel yil jel cel yel cil yel yel 
ye-/yi- yemek yemek - - - yemak - iymek yemek 
yer/yir yer yer yir jer cer yer cir yer yer 
yetmiş/yitm
iş 

yetmiş  yetmiş yitmiş jetpis cetimiş yetmiş citmiş yetmiş yetmiş 
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Türkiye 
Türkçes
i 

Azerice Başkurtç
a 

Kazakç
a 

Kırgızc
a 

Özbekç
e 

Tatarc
a 

Türkmenc
e 

Uygurc
a 

ir er 
erkek 

- ir-kişi 
ir-at 

er 
erkek 

erkek erkek 
er 

ir kişi 
ir at 

erkek er 

yit- yetmek çatmak, 
yetişme
k 

yitiv, 
yitişiv 

jetüv cetü yetmak citiv, 
citişü 

yetmek yetmek 

işit- işitmek eşitmek işitiv esitüv eşitü eşitmek işitü eşitmek işitmek 

kiy- giymek geymek kiyiv kiyüv kiyü kiymak kiyü geymek kiymek 

kiz- gezmek gezmek giziv kezüv kezü kezmak gizü gezmek kezmek 

yidi 
/yiti/yitt
i 

yedi yeddi yiti jeti ceti yetti cidi yedi yette 

SONUÇ 

1. Hem “e” hem de “i” ile yazılan “kapalı e”  örneklerinin sayısı eserlere göre şu şekildedir:

Bahtiyarname 17 
Küli Çor Yazıtı 2 
Bilge Kağan Yazıtı 2 
Kültigin Yazıtı 3 
Tonyukuk Yazıtı 2 
Uygurca Aç Bars Hikayesi 1 
Kutadgu Bilig- Mısır Nüshası 10 
Nehcü’l- Feradis 2 
Lutfi Divanı 10 

2. Eserlerde “sadece e” ya da “sadece i” ile yazılan örneklerin dağılımı şu şekildedir:

Bahtiyarname /e/ : 22  / i/:16 
Küli Çor Yazıtı  /e/: 7  / i/: 2 
Bilge Kağan Yazıtı   /e/ : 11  / i/: 9 
Kültigin Yazıtı   /e/: 14  / i/: 13 
Tonyukuk Yazıtı   /e/ : 10  / i/: 11 
Uygurca Aç Bars Hikayesi   /e/ : 13   / i/: 12 
Kutadgu Bilig- Mısır Nüshası  /e/ : 9  / i/: 11 
Nehcü’l- Feradis  /e/ : 26  / i/: 11 
Lutfi Divanı   /e/ : -  / i/: 26 

3. bėr-, bėş, bėşinçi,  ėl, ėriş-, ėşik, ėmdi, kėt-, kėç, kėçe, kėt-, kėy-, kėyin, kėz-,  tė-, tėr-, yė-,
yėr, yėti, yėt- örneklerinin genellikle “i” ile işaretlendğini görmek mümkündür. 
4. ėr-, ėrk, ėrt-, ėv, ėşit-, kėç-, kėl-, kės-, kėy-, mėn, nėçe, nėçük, nėme, tėg, tėg-, tėgi,
tėgirmen, tėgür- örnekleri ise genellikle “e” ile işaretlenir. 
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5. “ėmgek, kėlür- , kėydür- , tėginçe “, her zaman /e/  ile,  “yėtinç , ėki”  her zaman /i/  ile
işaretlenir. 

6. Uygur harfli Bahtiyarname “kapalı e” nin yazımı bakımından, en çok Lutfi Divanı ile
benzerlik gösterir. İstinsah tarihi 15. yy a ait olan Bahtiyarname’nin Çağatayca metinlerle 
benzerlik göstermesi dönem itibariyle anlaşılabilir bir durumdur.  

7. Eski uygurca metinlerle, İslami döneme ait olan Uygur harfli metinler arasında önemli bir
fark bulunmaktadır. Bunu İslami dönem metinlerinin Arap yazım geleneğinden etkilenmeleri 
biçiminde düşünmek mümkündür. 

8. Bahtiyarname Çağdaş Türk Lehçelerinden en çok Başkurtça ve Tatarca ile benzerlik
göstermektedir. 
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OKUL YÖNETİCİLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN 
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

TEACHERS' VIEWS ABOUT AUTHENTIC LEADERSHIP BEHAVIORS OF SCHOOL 
ADMINISTRATORS 

Doç. Dr. Mehmet Emin USTA* 
Doç. Dr. Ahmet KAYA** 

**Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
    Eğitim Bilimleri Bölümü 

* Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Eğitim Bilimleri Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri otantik 
liderlik davranışlarını incelemektir. Çalışmaya cinsiyet, medeni durum, yaş okul türü gibi 
çeşitli demografik değişkenler dahil edilmiştir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden 
tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev 
yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 303 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın 
verileri Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson (2008) tarafından geliştirilen ve 
Tabak, Polat, Coşar ve Türköz (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan 16 maddeden oluşan 
“Otantik Liderlik” isimli ölçekle elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak 
demografik değişkenlerle ilgili bilgi toplanmıştır. Çalışmada tüm değişkenler açısından 
anlamlı farklara rastlanılmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Otantik Liderlik, Liderlik, Okul Yöneticileri, Öğretmen 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the authentic leadership behaviors of the school 
administrators according to the teachers' opinions. Teachers’ gender, marital status, age, last 
educational level, graduated faculty, school typewere included as variables in the study. The 
research is designed according to the   survey model, one of the quantitative research 
methods. The sample of the study consists of 303 teachers working in Kahramanmaraş, 
selected by convenience sampling. The data of the research was collected with “Authentic 
Leadership Scale” developed by Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing and Peterson (2008) 
and adapted into Turkish by Tabak, Polat, Coşar and Türköz (2012) with16 items. In addition, 
information about demographic variables was collected by using personal information form. 
There were found no significant differences in terms of all variables in the study. 

Keywords: Authentic Leadership, Leadership, School Administrators, Teacher 

GIRIŞ 

Yirminci yüzyılın son döneminde yönetim çalışmalarına damga vuran en önemli 
araştırmalar liderlikle ilgili olmuştur. Ancak liderliğe yönelik araştırmaların belki de en can 
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alıcı kısmı, nasıl bir liderlik sorusudur. Bu yüzden yönetim araştırmalarında onlarca liderlik 
türünden söz etmek mümkündür. Bu liderlik türlerinden biri de otantik liderliktir. 

Otantiklik kavramı Türkçe’de, “hakikat”, “gerçeğe dayanan”, “gerçek olan”, “aslına 
uygun”, “doğru” ve “özgün” sözcükleriyle ifade edilmektedir. Otantiklik, insanın kendine has 
özellikleri koruması, değerlerini muhafaza etmesi olarak da ifade edilebilir. Otantiklik 
kavramının özünde bireyin kendini tanıması ve her türlü tavır ve davranışlarında sözcüğün 
anlamına uygun davranış sergilemesi vardır (Koçak, 2019).  

Otantiklik kısaca kendine özgülük olarak ifade edilebilir. Kendine özgülük kavramı da 
humanist psikolojiden doğmuştur. Carl Rogers ve Maslow’un öncülük ettiği humanist 
psikoloji insanın varabileceği nihai zirve olarak kendini gerçekleştirme aşamasını hedef 
olarak ifade etmiştir. Rogers ve Maslow, tam anlamıyla işleyen ya da kendini gerçekleştiren 
kişilerin gelişimine odaklanmış ve kendini gerçekleştiren bireylerin kendi doğalarına uygun 
davrandıklarını iddia etmişlerdir. Onalara göre bu bireyler başkalarının ne beklediğinden çok 
kişisel tercihlerini önemsemektedirler (Avolio ve Gardner, 2005).  

Otantik liderlik, liderin ve işgörenlerin öz-farkındalığı ve öz düzenlemesi, pozitif 
psikolojik sermaye ve olumlu bir örgütsel iklimin ılımlı rolü üzerine derinlemesine 
odaklanmayı içermektedir (Avolio ve Gardner, 2005). 

Otantik liderler yüksek derecede dürüstlük gösterirler ve derin bir amaç duygusuna 
sahiptirler. Örgütün temel değerlerine daima bağlı kalırlar. Tüm paydaşların ihtiyaçlarını 
karşılayan kalıcı organizasyonlar kurarlar. İşgörenleri arasında iş tatmini, örgütsel bağlılık, 
örgütte kalma niyeti ve işe etkin katılım gibi çeşitli olumlu sonuçlara dönüşen daha güvenilir 
bir ilişkiyi her zaman teşvik ederler. Otantik liderler, kendilerinin ve başkalarının değerleri, 
ahlaki perspektifleri, bilgileri ve güçlü yönlerinin farkında olarak nasıl düşündüklerini ve nasıl 
davrandıklarını çok iyi bilen kişilerdir. Otantik liderlik, şeffaflık, özgecil eylemler ve 
davranışsal tutarlılık gibi davranışları içeren bir yaklaşım olarak geliştirilmiştir. Aslında, 
otantik liderlik teorisi, Avolio'nun dönüşümsel ve tam kapsamlı liderlik geçmişindeki olumlu 
örgütsel davranış konusundaki araştırmalarından elde edilen sinerjileri kullanan bir 
yaklaşımdır. Psikolojik sermaye ve liderliğe olumlu yaklaşımlardan etkilenmiştir. Modern 
otantiklik kavramı, Eski Yunan kültürü ve felsefesinde kök salmış, son 80 yılda da anlamca 
evrimleşmiştir (Hassan ve Ahmed, 2011). 

Bazı yönetimbilimciler örgütsel öğrenmenin özünde örgüt içi diyaloğun bulunduğunu 
iddia etmektedirler. Onlara göre diyalog olmadan, bireyler ve gruplar etkili bir şekilde fikir 
alışverişinde bulunamaz veya ortak bir anlayış geliştiremezler. Her ne kadar diyalog örgütsel 
öğrenme literatüründe ele alınmışsa da stratejik liderlerin bireysel, grupsal ve örgütsel 
düzeylerde öğrenme sürecini etkileyen temel mekanizma olarak diyaloğu benimsediği açık bir 
gerçektir. Mazutis ve Slawinski (2008), pozitif örgütsel iklimden hareketle otantik liderliğin 
örgütlerde gerçekleşen diyalog türünü etkileyebileceğini ileri sürmüşlerdir. Özellikle de öz-
farkındalık, dengeli işleme, öz-düzenleme ve şeffaflığın otantik liderliğin ana özellikleri 
olduğu belirtilmiştir. Diyalog, taraflarla değil, bir merkezle sohbet olarak tanımlanmıştır ve 
tutarsızlıkların yüzeye çıkmasını ve ele alınmasını sağladığı için çift yönlü bir öğrenme 
imkanı sağladığı görülmüştür (Mazutis ve Slawinski, 2008). Otantik liderlik, hem liderlerin 
hem de ortakların kendileri için daha fazla öz-farkındalık ve öz-düzenleyici olumlu 
davranışlarla sonuçlanan, olumlu kişisel gelişmeyi teşvik eden bir süreç olarak tanımlanmıştır. 
Liderdeki kişisel farkındalık, dengeli işlem, öz düzenleme ve ilişkisel şeffaflık yetenekleri 
liderlerin kendi benzersiz yeteneklerini, bilgilerini ve deneyimlerini anlamaları için çok 
önemli imkanlar sunmaktadır (Bryman, Collinson, Grint, Jackson ve Uhl-Bien, 2011). 

Otantik liderlik teorisi, üç tip orijinallik düzeyini birbirinden ayırır. Bunlar, bireyin 
kişisel orijinalliği, bir liderin lider olarak sahiciliği ve liderin kendi başına bir fenomen olarak 
varlığıdır Bu üç tip özgünlüğün hiyerarşik olarak kapsayıcı olduğu iddia edilmektedir, öyle ki, 
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kişi bireysel olarak otantik olmadan otantik bir lider olamaz ve otantik bir liderin müdahalesi 
olmadan otantik liderlik mümkün olmaz (Caza ve Jackson, 2011). 

İlgili literature bakıldığında otantik liderliğin 4 dört boyutta ele alındığı görülmektedir. 
Bunlar, öz farkındalık, bilgiyi dengeli ve tarafsız değerlendirme, içselleştirilmiş ahlak anlayışı 
ve ilişkilerde şeffaflık’tır. Öz farkındalık, otantik liderlik için oldukça önemli bir bileşendir ve 
otantik olmanın potansiyel kaynağıdır. Otantik olmada ilk adım, kişinin amaçlarını belirlerken 
başkalarının tesirinde kalmaktan çok kendi duygu ve düşünceleri ile  hareket etmesidir. 
Otantik liderlerin dış öğelerin etkisinde kalmaması, onun yeterli bilgi birikime, değer 
yargısına ve cesarete sahip olduğunun göstergesidir. İkinci özellik olan bilgiyi dengeli ve 
tarafsız değerlendirme ise liderin kendisine ulaşan her bilgi karşısında temkinli ve tarafsız 
kalabilmesidir (Koçak, 2019). Üçüncü özellik olan içselleştirilmiş ahlak anlayışıdır. 
İçselleştirilmiş ahlak anlayışında kişi dürüst ve ahlaklı bir kişi olarak algılanır. Lider, değişik 
durumlarda pragmatist değil, ahlaki normlara göre hareket eder. Dördüncü öğe olan şeffaflık, 
kişinin kendisi ile kitlelere arasına duvar örmemesi, her konuda hesap verebilir, saydam bir 
kişilik sergilemesidir.  

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, amacı, evren ve örneklemi ile bulgulara değinilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışlarının; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim 
kademesi,  mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre 
incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama 
modeli kullanılmıştır. Tarama modeli; “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların 
görüşlerinin ya da ilgi, beceri, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer 
araştırmalara göre daha büyük örneklemler üzerinde yapılan araştırmalara” (Büyüköztürk, 
Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017, s. 184) denmektedir.  

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmanın genel amacı okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışlarına ilişkin 
öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda şu sorulara cevap aranmıştır: 

1)Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir? 

2) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
otantik liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var 
mıdır? 

3) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin
gösterdikleri otantik liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında 
anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

4) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin
gösterdikleri otantik liderlik davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık var mıdır? 

5) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
otantik liderlik davranışlarının ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var 
mıdır? 
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6) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
otantik liderlik davranışlarının ile görev yapılan okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde 
bir farklılık var mıdır? 

7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışları ile mezun olunan akademik seviye değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık var mıdır? 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evreni, Kahramanmaraş merkezdeki okullarda görev yapmakta olan 
öğretmenlerden oluşmaktadır. Evreni temsil edecek örneklem ise; Kahramanmaraş’ta görev 
yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 303 öğretmenden meydana gelmektedir. Ancak; 
araştırmaya katılan 9 kişinin ölçekteki soruları cevaplamamış olması sebebiyle toplam puanları 
hesaplanamadığı için örneklemden çıkarılmış, veri analizleri 294 katılımcı ile 
gerçekleştirilmiştir. Uygun, kazara ya da elverişli örnekleme yöntemi olarak da kullanılan bu 
örnekleme yönteminde katılımcıya ulaşılabilme açısından daha fazla imkânın olduğu bir 
örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2017, s. 95). Araştırmaya katılan öğretmenlere 
yönelik demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir.  
Tablo 1 
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri  

Demografik 
Özellikler 

Kategoriler   n % 

Cinsiyet Kadın      85 28,9 
Erkek 209 71,1 
Toplam 294 

 Medeni 
 

Evli 
 

229 77,9 
Durum Bekar 62 21,1 

Diğer 2 0,7 
Toplam 293 99,7 

Mezuniyet Önlisans 10 3,4 
Lisans 
 

252 85,7 
Lisansüstü 28 9,5 
Toplam 290 98,6 

Yaş 

30 yaş ve altı 84 28,6 
31-40 yaş arası 156 53,1 
4l-50 yaş arası 
 

42 14,3 
51 yaş ve üzeri   9   3,1 
Toplam 291 99,1 

Okul Türü İlkokul 120 40,8 
Ortaokul 100 34,0 
İmamHatipOrtaokulu 1 0,3 
Lise 60 20,4 
Toplam 281 95,5 

Fakülte Eğitim Fakültesi 232 78,9 
Diğer 61 20,7 
Toplam 293 99,6 

Tablo 1’de verilen demografik özelliklere göre kişisel bilgiler formunda yer alan 
sorulardan bazıları boş bırakıldığı için katılımcıların toplam sayısı ve yüzdelikleri farklılık 
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göstermektedir. Tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmenlerin 
209’u (%71,1) erkek; 85’i (%28,9) kadın katılımcıdır. Medeni durum değişkenine 
bakıldığında katılımcıların 229’u (%77,9) evli; 62’si (%21,1) bekâr; 2’si (%0,7) ise diğer 
olarak işaretleme yapmıştır. Araştırmaya katılanların 10’u (%3,4) önlisans mezunu; 252’si 
(%85,7) lisans mezunu; 28’i (%9,5) ise lisansüstü mezunudur. Yaş değişkeninde en fazla 
katılımcının yer aldığı yaş grubu 156 (%53,1)  katılımcı ile 31-40 yaş aralığı olarak 
görülmektedir. Okul türü değişkeninde katılımcıların 120’si (%40,8) ilkokul; 100’ü (%34,0) 
ortaokul öğretmeni; 1’i (%0,3) imam hatip ortaokulu; 60’ı (%20,4) ise lisede görev 
yapmaktadır. Ayrıca katılımcıların mezun olduğu fakülte türünde eğitim fakültesinden mezun 
olanlar 232 (%78,9); diğer fakültelerden mezun olanlar 61 (%20,7) kişiden oluşmaktadır. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin gösterdikleri otantik 
liderlik davranışlarının; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim kademesi,  
mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesinin 
amaçlandığı bu araştırmada katılımcılara iki adet form verilmiştir. Bunlardan ilki; 
katılımcıların demografik özellikleri hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak olan “Kişisel 
Bilgiler Anket Formu”dur. Kişisel Bilgiler Anket Formunda cinsiyet, medeni durum, yaş, 
mezuniyet, mezun olunan fakülte ve çalışılan okulun türü soruları yer almaktadır. İkinci form 
ise Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing ve Peterson (2008) tarafından geliştirilen ve 
Tabak, Polat, Coşar ve Türköz (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan 16 maddeden oluşan 
“Otantik Liderlik” isimli ölçekle elde edilmiştir. 

VERİ ANALİZ YÖNTEMİ 

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul yöneticilerinin gösterdikleri otantik liderlik 
davranışlarının çeşitli değişkenlere göre analizlerinin yapılmasının hedeflendiği bu 
araştırmada gerekli olan analizler SPSS 21.0 programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde 
aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde gibi betimleyici istatistiksel bilgilerden 
yararlanılmıştır. 
Araştırmanın soruları ekseninde hangi analiz yöntemlerinin uygulanacağına karar 
verilebilmesi için öncelikle verilerin normallik varsayımın kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Verilerin normallik varsayımlarının kontrolünde tüm değişkenler için ayrı ayrı analizler 
yapılmıştır. İncelenen çarpıklık-basıklık değerleri, normallik testleri, Histogram ve Q-Q Plot 
grafiğine göre cinsiyet, mezun olunan fakülte türü, medeni durum ve mezun olunan akademik 
seviye değişkenlerinde verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yaş ve 
görev yapılan okul türü değişkenlerinde ise normal dağılım tespit edilmemiştir. Bu nedenle 
cinsiyet, mezun olunan fakülte türü, medeni durum değişkenleri ile analiz yapılırken bağımsız 
gruplar t testi, mezun olunan akademik seviye değişkeni ile analiz yapılırken tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Yaş ve görev yapılan okul türü değişkenlerinde 
analiz yapılırken ise Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır. Analizlerin yorumlanmasında 
p=0,05 anlamlılık düzeyi referans olarak alınmıştır. Medeni durum ve okul türü 
değişkenlerinde ise az sayıda katılımcıların olduğu gruplar çıkarılarak analiz yapılmıştır. 

BULGULAR 
1)Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir ? 
Tablo 2 

298



Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Otantik Liderlik Davranışlarının Betimleyici İstatistiksel 
Bilgileri 
Değişkenler Kategoriler n X̅ SS 
Cinsiyet Kadın   85 51,61 13,50 

Erkek 209 53,97 13,35 
Toplam 294 53,28 13,41 

Medeni Durum Evli 229 53,22 13,65 
Bekâr   62 53,32 12,39 
Diğer    2 46,00 2,82 
Toplam 293 53,28 13,41 

Yaş 30 yaş ve altı   84 54,54 11,61 
31-40 yaş 156 53,62 14,05 
41-50 yaş   42 49,78 13,08 
50 yaş +   9 52,44 19,74 
Toplam  291 53,28 13,41 

Mezuniyet Önlisans   10 53,00 14,25 
Lisans 252 53,56 13,39 
Lisansüstü   28 51,10 12,14 
Toplam 290 53,28 13,41 

Fakülte Eğitim F. 232 53,00 13,66 
Diğer F.   61 54,62 12,42 
Toplam 293 53,28 13,41 

Okul Türü İlkokul 120 52,28 13,59 
Ortaokul 100 56,00 12,93 
İHO     1 60,00 --- 
Lise   60 51,31 13,67 
Toplam 281 53,28 13,41 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin algıladıkları okul yöneticilerinin gösterdikleri otantik 
liderlik davranışlarına göre toplam puanlarının artimetik ortalamaları ve standart sapma 
puanları dikkate alındığında erkek katılımcıların (X̅=53,97; SS=13,35) kadınlara (X̅=51,61; 
SS=13,50) göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Medeni durum 
değişkeninde ise en yüksek toplam puan ortalamasının bekar katılımcılara ait olduğu 
hesaplanmıştır. Yaş değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grup 30 yaş ve altı 
aralığında olan gruptur. Mezuniyet değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grubun 
lisans olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mezun olduğu fakülte değişkenine göre ise en 
yüksek ortalama diğer fakülteler grubudur. Okul türü değişkenine bakıldığında en yüksek 
ortalamanın (İHO çıkarıldığında) ortaokul grubuna ait olduğu ortaya çıkmıştır. Koçak (2019) 
tarafından yapılan çalışmada görüldüğü gibi öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin 
otantikliderlik davranışlarının aritmetik ortalaması x =3,95 olarak (sık sık düzeyinde)  
bulunmuştur.  

2) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
otantik liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 
var mıdır ? 
Tablo 3 
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Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Otantik Liderlik Davranışları ile Cinsiyet Değişkenine 
Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 
Boyutlar Cinsiyet n  SS t Sd p 

İlişkilerde 
Şeffaflık ve 
İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Kadın   85 29,96 7,544 -0,851 292 0,858 

Erkek 209 30,79 7,590 

Bilgiyi dengeli 
/ Tarafsız 
Değerlendirme 
ve Öz 
Farkındalık 

Kadın   85 21,64 6,565 -1,877 292 0,757 

Erkek 209 23,17 6,242 

Toplam Kadın   85 51,61 13,505 -1,369 292 0,814 

Erkek 209 53,97 13,351 

Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir [t(292) = -1,369; p<0,05]. Koçak (2019) tarafından yapılan çalışmada 
da cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak Başaran (2018) 
tarafından yapılan araştırmada otantik liderliğin boyutlarına göre cinsiyet açısından farklı 
sonuçlar elde edilmiştir. Şeffaflık ve öz farkındalık boyutlarında erkekelerin puan 
ortalamasının, kadınların puan ortalamasından anlamlı biçimde yüksek bulunduğu 
görülmüştür. Boz (2016) yapilan araştirmda ise tüm boyutlarda otantik liderlik davranişi 
düzeyi kadin ve erkekeler için benzer düzeyde çikmiştir.  

3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık var mıdır ? 
Tablo 4  
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Otantik Liderlik Davranışları ile Katılımcıların Mezun 
Oldukları Fakülte Türü Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Bağımsız Gruplar t 
Testi Sonuçları 
Boyutlar Fakülte 

Türü 
n SS t Sd p 
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İlişkilerde 
Şeffaflık ve 
İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Eğitim 232 30,43 7,659 -0,669 291 0,594 

Diğer   61 31,16 7,232 

Bilgiyi dengeli 
/ Tarafsız 
Değerlendirme 
ve Öz
Farkındalık 

Eğitim 232 22,56 6,548 -0,976 291 0,208 

Diğer   61 23,45 5,629 

Toplam Eğitim 232 53,00 13,666 -0,841 291 0,541 

Diğer   61 54,62 12,423 

Tablo 4’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin mezun oldukları fakülte türü arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir [t(291) = -0,841; p<0,05]. 

4) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
otantik liderlik davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir 
farklılık var mıdır ? 

Tablo 5 
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Otantik Liderlik Davranışları ile Katılımcıların Medeni 
Durumu Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Bağımsız Gruplar t Testi 
Sonuçları 
Boyutlar Medeni 

Durum 
n SS T Sd p 

İlişkilerde 
Şeffaflık ve 
İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Evli 229 30,49 7,797 -0,196 289 0,158 

Bekâr   62 30,70 6,609 
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Bilgiyi dengeli 
/ Tarafsız 
Değerlendirme 
ve Öz 
Farkındalık 

Evli 232 22,72 6,329 0,128 289 0,880 

Bekâr   61 22,61 6,499 

Toplam Evli 232 53,22 13,659 -0,050 289 0,589 

Bekâr   61 53,32 12,392 

Tablo 5’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir [t(289) = -0,050; p<0,05]. Başaran (2018) tarafından yapılan 
araştırmada da otantik liderliğin boyutlarına göre medeni durum açısından anlamlı bir 
bulguya ulaşılamamıştır.  

5) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
otantik liderlik davranışları ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var 
mıdır ? 
Tablo 6 
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Otantik Liderlik Davranışları ile Katılımcıların Yaş 
Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 
Boyutlar Yaş n Sıra 

ortalaması 
Sd χ2 P 

30 yaş 
altı 

84 153,45 3 3,745 0,290 

İlişkilerde 
Şeffaflık ve 
İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

31-40 yaş 156 147,36 

41-50 yaş 42 123,87 
51 yaş + 9 156,11 
30 yaş 
altı 

84 151,30 3 1,738 0,628 

Bilgiyi dengeli / 
Tarafsız 
Değerlendirme ve 
Öz Farkındalık 

31-40 yaş 156 147,56 

41-50 yaş 42 131,51 
51 yaş + 9 137,11 
30 yaş 
altı 

84 153,16 3 2,771 0,428 

Toplam 31-40 yaş 156 147,27 
41-50 yaş 43 127,07 
51 yaş + 9 145,50 
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Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre okul yöneticilerinin gösterdikleri otantik liderlik 
davranışları ile öğretmenlerin yaş değişkeni arasında manidar bir farklılık olmadığı tespit 
edilmiştir (χ2=2,771; p>0,05). Boz (2016) tarafından yapılana araştırmada kıdemi düşük genç 
öğretmenlerin puan ortalaması diğer gruplardan yüksek bulunmuştur.  
6) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
otantik liderlik davranışları ile görev yapılan okul türü değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık var mıdır ? 
Tablo 7 
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Otantik Liderlik Davranışları ile Okul Türü Değişkenine 
Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 
Boyutlar Okul 

Türü 
n Sıra ortalaması Sd χ2 P 

İlkokul 120 132,36 3 7,023 0,071 
İlişkilerde Şeffaflık 
ve İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Ortaokul 100 157,93 

İ.H.O 1 169,50 
Lise 60 129,59 
İlkokul 120 136,57 3 7,555 0,056 

Bilgiyi dengeli / 
Tarafsız 
Değerlendirme ve 
Öz Farkındalık 

Ortaokul 100 156,59 

İ.H.O 1 199,50 
Lise 60 122,91 
İlkokul 120 133,51 3 8,183 0,052 

Toplam Ortaokul 100 158,71 
İ.H.O 1 185,00 
Lise 60 125,73 

Tablo 7’de yer alan sonuçlara göre okul yöneticilerinin gösterdikleri otantik liderlik 
davranışları ile öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü değişkeni arasında manidar bir 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir (χ2=8,183; p>0,05). Ancak Boz (2016) tarafından yapılan 
araştırmada tam tersi bir bulgu elde edilmiştir. 

7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
otantik liderlik davranışları ile mezun olunan akademik seviye değişkeni arasında 
anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır ? 

Tablo 8 
Okul Yöneticilerinin Gösterdikleri Otantik Liderlik Davranışları ile Mezun Olunan Akademik 
Seviye Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları 
Boyutlar Varyans 

Kaynağı 
Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F 

İlişkilerde 
Şeffaflık ve 
İçselleştirilmiş 
Ahlak Anlayışı 

Gruplar 
Arası 

Gruplar İçi 

48,698 

16757,932 

16806,629 

3 

290 

293 

16,233 

57,786 

0,281 
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Toplam 

Bilgiyi dengeli 
/ Tarafsız 
Değerlendirme 
ve Öz 
Farkındalık 

Gruplar 
Arası 

Gruplar İçi 

Toplam 

37,299 

11832,007 

11869,306 

3 

290 

293 

12,433 

40,800 

0,305 

Toplam Gruplar 
Arası 

Gruplar İçi 

Toplam 

163,143 

52571,282 

52734,425 

3 

290 

293 

54,381 

181,280 

0,300 

Tablo 8’de yer alan verilere göre yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda F değeri 
0,300 olarak bulunmuştur. Bu F değeri 3,290 ve 293 serbestlik derecesinde test edildiğinde 
0,05 düzeyinde anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Ancak Boz (2016) tarafından yapılan 
araştırmada tam tersi bir bulgu elde edilmiştir. Buna göre Boz (2016) tarafından yapılan 
araştırmada tüm alt boyutlarda anlamlı bir bulguya ulaşılmıştır. Boz’a göre öz farkındalık 
boyutundaki fark ön lisans grubundaki öğretmenlerden kaynaklanmıştır. Buna göre lisans ve 
yüksek lisans gruplarındaki öğretmenlerin otantik liderlik davranışının alt bileşenlerinden 
olan öz farkındalık boyutuna ilişkin görüşleri n lisans grubundaki öğretmenlerin görüşlerine 
göre daha olumsuzdur.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada tüm değişkenler açısından anlamlı farklara rastlanılmamıştır. 
Özgünlük, olağan hayatta olduğu kadar örgütsel hayattada etkili bir özelliktir. 

Özgünlüğü odağa alan liderlik araştırmaları liderin özgünlüğü kadar doğallığına da önem 
vermişlerdir. Bu da otantik liderliğin önemini biraz daha arttırmıştır. 

Yapılan araştırmalarda farklı sonuçlar elde edilse de bu araştırmada, tüm değişkenler 
itibariyle istatistiksel olarak bazı farklar olduğu ancak bu farkların manidarlık düzeyinde 
olmadığı tespit edilmiştir.  

Türk Eğitim Sistemi ve yerleşik yönetim anlayışları açısından bakıldığında, 
toplumumuzda  yerleşik bakış açısının farklı liderlik tarzlarına mesafeli olduğu 
değerlendirlmektedir. Örneğin otantik liderlik bağlamında ele alındığında bir yöneticinin 
bilgiye açıklığı, saydamlığı, hesap verebilirliği ya da hata yaptığını kabul etmesi bir zaafiyet 
olarak algılanabilmektedir.  

Yapılan liderlik araştırmalarından hareketle her yerde ve her koşulda geçerli bir 
liderlik anlayışının olmayabileceği sonucuna varmak mümkün görünmektedir. Bu nedenle 
örgütün doğasının, yapılan işin ve işgörenlerin algı düzeyinin hesaba katılması önem arz 
etmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri dönüşümcü 
liderlik davranışlarını; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim kademesi,  
mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre incelemektir. 
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın 
örneklemi, Kahramanmaraş’ta görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 305 
öğretmendenoluşmaktadır. Araştırmanın verileri; Bass (1985) tarafından geliştirilen ve Demir 
ve Okan (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan 12 maddeden oluşan “Dönüşümcü Liderlik” 
isimli ölçekle elde edilmiştir. Ayrıca, kişisel bilgi formu kullanılarak demografik 
değişkenlerle ilgili bilgi toplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin yöneticilere 
ilişkin dönüşümcü liderlik algıları fakülte türü hariç diğer, medeni durum, yaş, mezun 
olunanen son eğitim kademesi vb. değişkenler tarafından etkilenmemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Dönüşümcü Liderlik, Liderlik, Okul Yöneticileri, Öğretmen 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the transformational leadership behaviors of school 
administrators according to teachers' views and their gender, marital status, age, last 
educational level, graduated faculty, school type. The research was designed according to the   
survey model, one of the quantitative research methods. The sample of the research consists 
of 305 teachers working in Kahramanmaraş, selected by covenience sampling. The data of the 
research was collected with “Transformational Leadership Scale” developed by Bass (1985) 
and adapted into Turkish by Demir and Okan (2008). In addition, information about 
demographic variables was collected by using personal information form. According to 
teachers’ perceptions of their managers’ transformational leadership behaviors, the variables 
of, marital status, age, last educational level etc. did not produce any significant results except 
for gender and faculty type in study results. 

Keywords: Transformational Leadership, Leadership, School Administrators, Teacher 

GİRİŞ 

Dönüşümcü liderlik kavramının kökleri 70’li yıllara uzanmaktadır. Dönüşümcü liderlik örgüt 
içi değişimine dinamizm kazandırma ihtiyacından doğmuştur. Dönüşümsel liderlik ile 
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işgörenlerin işlerini liderden bağımsız olarak gerçekleştirmeleri sağlanmaya çalışılarak, 
kolektif görevler gerçekleştirmede işbirliğinin öneminin farkına varılıp daha uyumlu bir grup 
oluşturmak için etkili bir liderlik anlayışı olarak benimsenmiştir. Dönüşümcü liderlik ile 
işgörenlerin iş yapma anlayışları pozitif yönde değişime uğratılmaya çalışılarak, grup 
dinamizmi sağlanmaya çalışılmaktadır. Örgüt içi dinamizm kazandırma düşüncesi siyasal 
örgüt liderleri ile ilgili araştırmalardan ilham edinilerek ortaya atılmış, Bass ve Avalio 
tarafından yapılan çalışmalarla da yönetimbilimde kullanılmaya başlanmıştır (Jung ve Sosik, 
2002). 
Dönüşümcü liderlik karizmatik liderlikten farklı bir şeydir.  Karizmatik liderden "büyük 
adam" olması beklenir ancak dönüşümcü liderden beklenmez. Önemli olan liderin, uygun bir 
liderlik eğitimi alması ve gerekli becerileri sergileyebilmesidir. Liderlik eğitimi alan bu tip 
yöneticiler değişim sürecinin gerektirdiği dönüşümcü liderlik işlevlerini yerine getirebilirler 
(Karip,1998).  

Odumeru ve İfeanyi’ye (2013) göre dönüştürücü liderlik becerileri şunlardır: 
-Liderlik şekli proaktiftir. 
-Lider, örgüt kültürünü yeni fikirler uygulayarak değiştirmeye çalışır 
-Lider işgörenlerini daha yüksek idealler ve ahlaki değerler yoluyla hedeflere 
ulaştırmaya çalışır. 
-Lider, bireysel değil grup çıkarlarını ilk sıraya koymaya teşvik ederek işgörenlerini 
motive eder. 
-Lider, bireysel değerlendirme yapar ve her davranışını, bireye dikkatini ve desteğini 
ifade etmek için kullanır.  
-Lider, problemleri çözmek için yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik eder. 

Çelik (1998) değişim çağında geleneksel örgütlerin yaşamlarını sürdürme ihtimalinin 
zayıflığını belirtmektedir. Ona göre yoğun bir değişim hızının yaşandığı günümüzde eski 
liderlik anlayışıyla örgütleri yönetme imkanı kalmamıştır. Bu nedenle örgütte güçlü ve pozitif 
bir liderliğe ihtiyaç vardır. Bu liderlik anlayışı, değişim hızına en uygun olan dönüşümcü 
liderlik anlayışıdır. Zira dönüşümcü liderlik, örgütte ani ve etkili değişimi gerçekleştirmeye 
yönelik bir liderlik biçimidir. Dönüşümcü liderler bizzat denetim ve eşgüdüme dayanmaktan 
daha çok öğrenmeyi kolaylaştırmaya ve yenilikçiliğe odaklanır. Bu liderlik biçiminde hızlı 
değişimi destekleyen yeni örgütsel değerler geliştirme önem arz etmektedir (Çelik, 1998). 

Şahin (2009) ise dönüşümcü lidere olan ihtiyacı  dönüşüm kavramının kökeninde 
aramaktadır. Ona göre  dönüşüm ani kararlar sonucunda örgütün temel yapısı üzerinde 
yapılacak değişiklikleri ifade etmektedir. Yerleşik örgüt yapıları içinde genel olarak değişimin 
ani olması beklenemez. Ancak eğer örgütsel süreç istenen yönde işlemiyorsa, çoğu zaman 
kötü giden gidişata ani çözümler bulunması gerekmektedir. Fakat her lider ani değişimleri 
göze alamamaktadır. Ani değişim, ani kararlar da gerektirmektedir. Her lider bu köklü 
kararları almayı ve örgütün yapısını tamamıyla değiştirmeyi hem göze alamamakta hem de 
becerememektedir. Ayrıca her dönüşümün her zaman başarılı olacağının da garantisi yoktur. 
Bu nedenle çoğu zaman lider ve yöneticiler, başarılı olamayabilir kaygısı radikal kararlar 
alamamakta ve köklü dönüşümlerden kaçınmaktadırlar.   

Bass ve Avolio (2004), dönüşümcü liderliği, takipçilerini normalde beklediklerinin 
ötesinde bir performans göstermeye motive etme yeteneği olarak tanımlamıştır. Ona göre 
dönüşümcü liderlik dört boyuttan oluşur: Bunlar; idealize edilmiş etki, ilham verici 
motivasyon, bireysel değerlendirme ve entelektüel stimülasyon’dur. İdealleştirilen etki, 
takipçiler liderlerine saygı duyup güvendiğinde ve onlar gibi olmak istediklerinde sergilenir, 
ayrıca lider takipçilerinin ihtiyaçlarını kendilerine bırakma eğilimindedir. İlham verici 
motivasyon, bir liderin etrafındaki insanların daha iyi çalışmaya motive edilmesine neden 
olacak şekilde davranması, genellikle liderin takipçisi için çalışmalarında anlam hissi 
uyandırmasından kaynaklan becerileri ifade eder. Bireysel değerlendirme, bir liderin her bir 
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çalışana dikkat ettiği ve bireysel ihtiyaçları ile ilgilendiği zaman gösterilen bir beceridir. 
Ayrıca bu boyutta lider genellikle koç veya mentor olarak görülür. Bir lider, üretkenliği ve 
yeniliği arttırmaya çalışmak ve sorular sormak istediğinde ise entelektüel stimülasyon 
sergilenir (Avolio ve Bass, 2004).  

YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın modeli, amacı, evren ve örneklemi ile bulgulara 

değinilmiştir. 
ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
dönüşümcü liderlik davranışlarını; cinsiyet, medeni durum, yaş, mezun olunan en son eğitim 
kademesi, mezun olunan fakülte, okul türü gibi çeşitli demografik değişkenlere göre 
incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline göre desenlenmiştir. 
Tarama modeli; büyük bir topluluğun belirli bir konu hakkındaki görüşlerinin alınmasına 
yönelik olarak seçilen örnekleme sorular yöneltmek üzere yapılan araştırmalardır 
(Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017, s. 184). 

ARAŞTIRMANIN AMACI 
Bu çalışmanın genel amacı okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarına 

ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda şu sorulara cevap aranmıştır: 
1)Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 

dönüşümcü liderlik davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir? 
2) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri

dönüşümcü liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 
var mıdır? 

3) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin
gösterdikleri dönüşümcü liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında 
anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

4) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre göre okul yöneticilerinin
gösterdikleri dönüşümcü liderlik davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık var mıdır? 

5) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
dönüşümcü liderlik davranışlarının ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var 
mıdır? 

6) Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri
dönüşümcü liderlik davranışlarının ile görev yapılan okul türü değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık var mıdır? 

7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 
dönüşümcü liderlik davranışları ile mezun olunan akademik seviye değişkeni arasında anlamlı 
düzeyde bir farklılık var mıdır? 
EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evreni Kahramanmaraş il merkezinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 
çalışmakta olan öğretmenlerdir. Evreni temsil edecek olan örneklemi ise; Kahramanmaraş’ta 
görev yapan ve uygun örnekleme yoluyla seçilen 305 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma 
bünyesinde 305 öğretmene doldurması üzerine verilen ölçeklerden 4 tanesi ölçek kısmındaki 
bütün soruların boş olması sebebiyle toplam puan hesaplanamadığı için örneklemden 
çıkarılmıştır. Dolayısıyla araştırmanın örneklemi 301 öğretmenden oluşmaktadır. Örnekleme 
yöntemlerinden olan uygun örnekleme; katılımcılara ulaşma konusunda zaman, para ve 
işgücü açısından ekonomik olan bir yöntemdir (Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Karadeniz ve 
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Demirel, 2017, s. 95). Araştırmaya katılan öğretmenlerin kişisel bilgileri Tablo 1’de 
verilmiştir.  

Tablo 1 
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 
Demografik 
Özellikler 

Kategoriler n % 

Cinsiyet Kadın      94 31,2 
Erkek 207 68,8 
Toplam 301 

 Medeni 
 

Evli 238 79,1 
Durum Bekâr 62 20,6 

Diğer 1 0,3 
Toplam 301 100,0 

Mezuniyet Önlisans 11 3,7 
Lisans 257 85,4 
Lisansüstü 28 9,3 
Toplam 296 98,3 

Yaş 
30 yaş ve altı 93 30,9 
31-40 yaş arası 158 52,5 
4l-50 yaş arası 42 14,0 
51 yaş ve üzeri 8 2,7 
Toplam 301 100,0 

Okul Türü İlkokul 124 41,2 
Ortaokul 103 34,2 
İmamHatipOrtaokulu 1 0,3 
Lise 59 19,6 
Toplam 287 95,3 

Fakülte Eğitim Fakültesi 243 80,7 
Diğer 56 18,6 
Toplam 299 99,3 

Tablo 1’de verilen demografik özelliklere göre kişisel bilgiler formunda yer alan 
sorulardan bazıları boş bırakıldığı için katılımcıların toplam sayısı ve yüzdelikleri farklılık 
göstermektedir. Tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmenlerin 
207’si (%68,8) erkek; 94’ü (%31,2) kadın katılımcıdır. Medeni durum değişkenine 
bakıldığında katılımcıların 238’i (%79,1) evli; 62’si (%20,6) bekâr; 1’i (%0,3) ise diğer 
olarak işaretleme yapmıştır. Araştırmaya katılanların 11’i (%3,7) önlisans mezunu; 257’si 
(%85,4) lisans mezunu; 28’i (%9,3) ise lisansüstü mezunudur. Yaş değişkeninde en fazla 
katılımcının yer aldığı yaş grubu 158 (%52,5)  katılımcı ile 31-40 yaş aralığı olarak 
görülmektedir. Okul türü değişkeninde katılımcıların 124’ü (%41,2) ilkokul; 103’ü (%34,2) 
ortaokul; 1’i (%0,3) imam hatip ortaokulu; 59’u (%19,6) ise lisede görev yapmaktadır. Ayrıca 
katılımcıların mezun olduğu fakülte türünde eğitim fakültesinden mezun olanlar 243 (%80,7); 
diğer fakültelerden mezun olanlar 56 (%18,6) kişiden oluşmaktadır. 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin gösterdikleri 

dönüşümcü liderlik davranışlarının çeşitli demografik değişkenlere göre analizlerinin 
yapılabilmesi amacıyla öğretmenlere iki adet form verilmiştir. Bunlardan ilki; öğretmenlerin 
demografik özelliklerinin belirlenmesini sağlamak amacıyla uygulanan “Kişisel Bilgiler 
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Anket Formu”dur. İkinci olarak; Bass (1985) tarafından geliştirilen ve Demir ve Okan (2008) 
tarafından Türkçeye uyarlanan 12 maddeden oluşan “Dönüşümcü Liderlik” isimli ölçek 
katılımcılara uygulanmıştır. 

Kullanılan “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” 5’li Likert Tipi’nden oluşmaktadır. Ölçekte 
1 (hiçbir zaman) 5 (her zaman) aralığındaki işaretlemeler mevcuttur. Ölçeğin orijinalinde 28 
soru bulunmakta olup etkileşimci ve dönüşümcü liderlik alt boyutlarından oluşmakta, bu 
boyutlar ayrıölçek olarak kullanılabilmektedir.  

Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmasını yapan araştırmacılar (Demir ve Okan, 2008) 
alt boyutlardan olan “karizma” ile “telkin edici” liderlik boyutlarını ve “bireysel düzeyde ilgi” 
ile “zihinsel teşvik” boyutlarını birleştirerek Dönüşümcü Liderlik kapsamında iki boyut 
belirlemişlerdir. Alt boyutlardan her birinde ölçeğin orijinalinde 4’er soru olmasına rağmen 
yapılan faktör analizleri sonucunda uygun değerler taşımayan 4 sorunun çıkarılmasıyla 
birlikte Dönüşümcü Liderlik Ölçeği 12 soru olarak raporlanmıştır. Gerekli geçerlik 
analizlerinin yapılmasının ardından uygulanan güvenirlik analizi kapsamında Cronbach’s 
Alpha katsayısı Dönüşümcü Liderlik Ölçeği’nin genelinde 0,81 olarak bulunmuştur (Demir 
ve Okan, 2008, s. 81). Bu araştırma kapsamında ise ölçeğin geneli için hesaplanan 
Cronbach’s Alpha katsayısı 0,971’dir. Bu değerin oldukça yüksek olduğu belirtilmektedir 
(Büyüköztürk, vd., 2017, s. 113). 

VERİ ANALİZ YÖNTEMİ 
Araştırma sorularının cevaplanabilmesi için gerekli analizlerin uygulanma sürecinde 

SPSS 21.0 programından faydalanılmıştır. Verilerin analizi ve sonuçların yorumlanmasında 
aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde alma betimsel istatistik bilgileri 
kullanılmıştır.  

Fark analizleri için veri analiz yöntemlerinden hangisinin kullanılacağını seçebilmek 
adına öncellikle normallik varsayımları kontrol edilmiştir. Verilerin normallik varsayımlarının 
kontrolünde her değişken için grup bazında incelemeler yapılmış olup çarpıklık-basıklık 
değerlerinin standart hatalarına bölünmesiyle elde edilen değerlerin ±1,96 arasında yer 
almayan grupların olduğu görülmüştür. Can’a göre (2017) normallik varsayımlarının 
kontrolünde demografik özelliklere ait kategorilerde yer alan grupların her biri için normal 
dağılımın olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan verilerin normal dağılım 
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer normallik varsayımı kontrolü olan Kolmogorov-
Smirnov testi sonuçlarına göre p<0,05 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre de verilerin 
normal dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Histogram, Q-Q Plot ve 
yaprak-gövde grafikleri bütün gruplar için incelenmiş olup çarpıklıklar ve sapmalar olduğu 
tespit edilmiştir. Bu nedenle, veri analiz yöntemlerinden parametrik olmayan testler ile analiz 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Fark analizlerinde iki grubun olduğu durumlarda Mann Whitney U testi ile analizler 
gerçekleştirilmiştir. İkiden fazla grubun olduğu durumlarda ise Kruskall Wallis H testi 
uygulanarak araştırma sorularına cevap aranmıştır. 

BULGULAR 
1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışlarının demografik değişkenlere göre düzeyi nedir? 
Tablo 2 
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Betimleyici İstatistiksel Bilgileri 
Değişkenler Kategoriler n X̅ SS 
Cinsiyet Kadın 94 38,83 12,139 

Erkek 207 40,36 11,466 
Toplam 301 39,88 11,681 
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Medeni Durum Evli 238 39,69 11,893 
Bekâr 62 40,79 10,892 
Diğer 1 29,00 - 
Toplam 301 39,88 11,681 

Yaş 30 yaş ve altı 93 40,53 11,017 
31-40 yaş 158 39,77 11,754 
41-50 yaş 42 38,29 12,597 
50 yaş + 8 43,13 13,830 
Toplam  301 39,88 11,681 

Mezuniyet Önlisans 11 38,73 10,593 
Lisans 257 40,04 11,577 
Lisansüstü 28 38,07 12,558 
Toplam 296 39,80 11,616 

Fakülte Eğitim F. 243 39,14 11,646 
Diğer F. 56 43,32 11,351 
Toplam 299 39,92 11,687 

Okul Türü İlkokul 124 38,40 11,708 
Ortaokul 103 41,31 11,414 
İHO 1 40,00 - 
Lise 59 40,49 12,332 
Toplam 287 39,88 11,748 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin algıladıkları okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışlarına göre toplam puanlarının artimetik ortalamaları ve standart sapma 
puanları dikkate alındığında erkek katılımcıların (X̅=40,36; SS=11,466) kadınların (X̅=38,83; 
SS=12,139)ortalama ve standart sapma değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Medeni 
durum değişkeninde evli katılımcıların (X̅=39,69; SS=11,893) bekâr katılımcılara göre 
(X̅=40,79; SS=10,892) daha düşük aritmetik ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Yaş 
değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grup 50 ve üstü yaş aralığında olan gruptur. 
Ancak bu sonucun 50 yaş ve üzeri olan grubun frekansının az olmasından kaynaklı olduğu 
düşünülmektedir. Mezuniyet değişkeninde en yüksek ortalamaya sahip olan grubun lisans 
(X̅=40,04; SS=11,577) olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin mezun olduğu fakülte 
değişkenine göre ise en yüksek ortalama Diğer fakülteler (X̅=43,32; SS=11,351) grubudur. 
Okul türü değişkenine bakıldığında en yüksek ortalamanın (İHO çıkarıldığında) ortaokul 
grubu (X̅=41,31; SS=11,414) olduğu ortaya çıkmıştır. Okul türü değişkeni ile medeni durum 
değişkeninde veri sayısı 1 olan grupların standart sapmaları hesaplanamamıştır. 

2- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var 
mıdır? 

Tablo 3 
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Cinsiyet Değişkenine Göre 
Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları 
Boyutlar Cinsiyet n Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U p 

Karizma-
Telkin 

Kadın 94 144,44 13577,50 9112,50 0,378 

Erkek 207 153,98 31873,50 
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Bireysel i.- 
Zihinsel T.  

Kadın 94 145,68 13694,00 9229,00 0,474 

Erkek 207 153,42 31757,00 

Toplam Kadın 94 145,37 13664,50 9199,50 0,449 

Erkek 207 153,56 31786,50 

Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışlarının öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
ortaya çıkmıştır (U=9199,50; z=-0,757; p>0,05).  

3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde 
bir farklılık var mıdır? 

Tablo 4 
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Katılımcıların Okuduğu Fakülte 
Türü Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık Analizlerinin Mann Whitney U Sonuçları 
Boyutlar Fakülte n Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
U p 

Karizma- 
Telkin 

Eğitim 243 144,49 35110,00 5464,00 0,021* 

Diğer 56 173,93 9740,00 

Bireysel i. –
Zihinsel T. 

Eğitim 243 144,00 34991,00 5345,00 0,012* 

Diğer 56 176,05 9859,00 

Toplam Eğitim 243 144,00 34992,50 5346,50 0,012* 

Diğer 56 176,03 9857,50 

*p<0,05

Tablo 4 incelendiğinde, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile 
öğretmenlerin mezun olduğu fakülte türü arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 
Buna göre ölçeğin genelinde gözlemlenen farklılığın (U=5346,50; z= -2,500; p<0,05) sıra 
ortalamaları dikkate alındığında “diğer” fakültelerden mezun olan öğretmenlerin lehine 
olduğu görülmektedir. “Karizma-telkin edici liderlik” boyutunda gözlemlenen farklılığın 
(U=5464,00; z=-2,301; p<0,05) “Diğer fakülteler” grubunun lehine olduğu ortaya 
çıkmıştır.“Bireysel ilgi – zihinsel teşvik” boyutundaki farklılığın ise (U= 5345,00; z= -2,509; 
p<0,05) yine “Diğer fakülteler” grubunun lehine olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 
var mıdır? 

Tablo 5 
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Medeni Durum Değişkenine Göre 
Fark Analizlerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları 
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Boyutlar Medeni 
Durum 

n Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı 

U p 

Karizma – 
Telkin 

Evli 238 149,47 35573,00 7132,00 0,685 

Bekâr 62 154,47 9577,00 

Bireysel i.- 
Zihinsel T. 

Evli 238 149,03 35468,50 7027,50 0,563 

Bekâr 62 156,15 9681,50 

Toplam Evli 238 149,37 35550,00 7109,00 0,658 

Bekâr 62 154,84 9600,00 

Tablo 5’te yer alan analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul 
yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin medeni durumları arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (U=7109,00; z=-0,442; p>0,05).  

5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışları ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır ? 

Tablo 6 
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Yaş Değişkeni Arasındaki Fark 
Analizinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 
Boyutlar Yaş n Sıra 

ortalaması 
Sd χ2 P 

30 yaş 
altı 

93 152,54 3 1,133 0,769 

Karizma-Telkin 31-40 yaş 158 150,97 
41-50 yaş 42 142,73 
51 yaş + 8 177,13 
30 yaş 
altı 

93 156,94 3 2,407 0,492 

Bireysel i.- 
Zihinsel T. 

31-40 yaş 158 149,17 

41-50 yaş 42 138,71 
51 yaş + 8 182,56 
30 yaş 
altı 

93 154,27 3 1,620 0,655 

Toplam 31-40 yaş 158 150,03 
41-50 yaş 42 141,62 
51 yaş + 8 181,44 

Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin 
dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin yaş değişkeni arasında manidar bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir (χ2=1,620; p>0,05).  

6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışları ile okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var 
mıdır? 
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Tablo 7 
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Okul Türü Değişkenine Göre 
Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 
Boyutlar Okul 

Türü 
n Sıra 

ortalaması 
Sd χ2 P 

İlkokul 124 132,60 3 4,280 0,233 
Karizma - Telkin Ortaokul 103 153,83 

İ.H.O 1 126,00 
Lise 59 151,11 
İlkokul 124 132,64 3 4,266 0,234 

Bireysel i. – 
Zihinsel T. 

Ortaokul 103 154,48 

İ.H.O 1 140,50 
Lise 59 149,64 
İlkokul 124 132,07 3 4,693 0,196 

Toplam Ortaokul 103 154,63 
İ.H.O 1 127,50 
Lise 59 150,81 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışları ile öğretmenlerin okul türleri arasında ölçek genelinde ve tüm alt 
boyutlarda anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (χ2=4,693; p>0,05). 

7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin dönüşümcü 
liderlik davranışları ile mezun olunan okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir 
farklılık var mıdır? 

Tablo 8 
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışları ile Mezun Olunan Okul Türü 
Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 
Boyutlar Mezuniyet n Sıra 

ortalaması 
Sd χ2 p 

Karizma- Telkin Önlisans 11 140,55 2 1,227 0,541 
Lisans 257 150,58 
Lisansüstü 28 132,52 

Bireysel İ. –
Zihinsel T. 

Önlisans 11 136,27 2 1,347 0,510 

Lisans 257 150,73 
Lisansüstü 28 132,82 

Toplam Önlisans 11 137,55 2 1,283 0,527 
Lisans 257 150,67 
Lisansüstü 28 132,86 

Tablo 8’deki bilgiler incelendiğinde öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin 
dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin mezuniyetleri arasında ölçek genelinde 
(χ2=1,283; p>0,05) ve tüm alt boyutlarda anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ
Çalışma sonuçlarına göre öğretmenlerin yöneticilere ilişkin dönüşümcü liderlik algıları 

fakülte türü hariç diğer, medeni durum, yaş, mezun olunanen son eğitim kademesi vb. 
değişkenler tarafından etkilenmemektedir. 

Eryılmaz ve Çelik (2006) tarafından Endüstri Meslek Lisesi okul müdürlerine ilişkin 
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yapılan araştırmada öğretmen algılarına göre dönüşümcü liderlik özelliği “ara sıra” ile orta 
düzeyde bulunmuştur. Canbaz’a (2019) göre öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü 
liderlik özelliklerine yönelik algı düzeyleri ortalaması ise “yüksek” düzeyde çıkmıştır.  

Aydın Turan (2019) tarafından yapılan araştırmada da benzer bir sonuç elde edilmiş ve 
Algılanan dönüşümcü liderlik ölçeği puanları karşılaştırıldığında cinsiyet açısından anlamlı 
farklılaşma bulunamamıştır. Yine Canbaz’ın (2019) benzer isimli araştırmasında da benzer 
olarak öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri algılarının cinsiyet 
değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Aydın Turan (2019) tarafından yapılan araştırmada da benzer olarak algılanan 
dönüşümcü liderlik ölçeği puanları karşılaştırıldığında medeni durum açısından anlamlı 
farklılaşma bulunamamıştır. Yine Canbaz’ın(2019) benzer isimli araştırmasında da benzer 
olarak öğretmenlerin okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri algılarının medeni 
durum değişkenine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Aydın Turan (2019) tarafından yapılan araştırmada, algılanan dönüşümcü liderlik ölçeği 
puanları karşılaştırıldığında yaş değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu bulguya 
göre  51-60 yaş aralığında olan öğretmenlerin algıladığı dönüşümcü liderlik düzeylerinin daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Aydın Turan (2019) bu durumu yaş ilerledikçe öğretmenlerin 
okul yöneticileri ile olan iletişimlerinin artmasıyla açıklamıştır.  

Değişim, örgütsel yaşam için kaçınılmaz bir gerçekliktir. Ancak değişim, değişim 
kabiliyeti yüksek lider ve örgütsel yapılarla mümkündür. Kaldı ki bir de değişimin olumsuz 
sonuçlanma ihtimali vardır. Bu nedenle örgüt için alınan değişim kararlarının son derece 
dikkatli alınması gerekmektedir. Bu nedenle örgütün değiştirilmesi yönünde alınan kararların 
iyi bir liderlikle uygulanması gerekmektedir.  

Örgütsel değişim ve dönüşüme ilişkin uygulamalar eğitim örgütleri için de geçerlidir. 
Bu nedenle okul yöneticilerinin değişen zamana ayak uydurabilmesi ve rekabet edebilmesi 
için kurumları olan okullarına dair hızlı ve doğru kararlar alması stratejik bir zorunluluktur. 

Yapılan araştırmalarda, genel olarak, okul yöneticilerinin orta düzeyde bir dönüşümcü 
liderlik özelliği gösterdiği söylenebilir. Bunun sebebinin okul yöneticilerin mevzuata aşırı 
bağlılıkları ile bu bağlılığı besleyen eğitim mevzuatı olduğu değerlendirilebilir. Zira genel 
olarak Türkiye’de Okul yöneticilerinin soruşturma geçirmek vb. nedenlerle risk almak 
istemedikleri, yeniliklere mesafeli baktıkları bilinen bir gerçektir.  

Okullarda sağlıklı bir dönüşüm için eğitim yöneticilerinin hizmet içi eğitim veya 
lisansüstü eğitim programları ile kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması gerekmektedir. 
Bunun sonucunda sağlıklı kararlar yoluyla eğitim yöneticilerinin kurumlarını dönüştürme 
yönündeki çabalarına olumlu sonuçlanacağı, risk alma kabiliyetlerinin gelişeceği 
değerlendirilebilir.  

KAYNAKÇA 
Avolio, B.J., & Bass, B.M. (2004). Multifactor Leadership Questionnaire: Third Edition 

Manual and Sampler Set. Redwood City, CA: Mind Garden.  
Aydın Turan, G. (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre Örgütsel Sosyalleşme ile Dönüşümcü 

Liderlik Arasındaki İlişki. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
Bass, B. M. (1985). Leadership: Good, Better, Best. Organizational Dynamics, 13(3), 26-40. 
Canbaz, F. (2019). Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin 
Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki.  Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü. 
Demir, H. & Okan, T. (2008). Etkileşimsel ve Dönüşümsel Liderlik: Bir Ölçek Geliştirme 

Denemesi. Yönetim, 19 (61), 72–90. 
Jung, D.D. &  Sosik, J.J. (2002). Transformational Leadership in Work Groups: The Role of 

Empowerment, Cohesiveness, and Collective-Efficacy on Perceived Group 

315



Performance. Small Group Research. 33.  
Karip, E. (1998). Dönüşümcü Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16 (16). 
Odumeru, J. A. & İfeanyi, G. O. (2013). Transformational vs. Transactional Leadership 

Theories: Evidence in Literature. International Review of Management and Business 
Research. 2.(2). 355-361. 
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Özet 

Araştırmada şehir içinde meydana gelen trafik kazalarına karışan sürücülerin 
kazasızlık (sağkalım) sürelerinin kaza tespit tutanaklarında yer verilen bazı değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2010-2015 yılları 
arasında Sivas ilinde şehir içinde meydana gelen toplam 3318 adet trafik kazasına ait veriler 
dikkate alınarak sürücülerin ehliyet aldıkları tarihten kazaya karıştıkları tarihe kadar geçen 
süre (yıl olarak) sağkalım süresi olarak belirlenmiştir. Sağkalım analizi, belirli bir başlangıç 
noktasından başlayan ve izleme sürecindeki olgunun sonuca varmasına kadar geçen süreyi 
inceleyen istatistiksel bir yöntemdir. Araştırmada sürücülerin sağkalım süresini sürücünün 
cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, hava durumu, yol durumu ve kavşak durumu gibi 
değişkenlerin etkileyip etkilemediği nonparametrik istatistiksel yöntemler ile incelenmiştir. 
İki kategoriden oluşan değişkenlerin analizinde Mann-Whitney U testi, üç veya daha fazla 
kategoriden oluşan değişkenlerin analizinde ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, sürücülerin şehir içinde ölümlü bir kazaya karışma 
ortalama sürelerinin sürücülerin yaşına göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği, 25 yaş 
altındaki sürücülerin en erken ölümlü kazaya karışan grup olduğu bulunmuştur. Yaralanmalı 
kazalarda ise sürücülerin cinsiyetinin, yaşının ve eğitim durumunun kazaya karışma süresi 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte grup 
ortalamaları da dikkate alındığında, kadın sürücülerin erkek sürücülere göre yaklaşık olarak 3 
yıl daha erken yaralanmalı kazaya karıştığı, en erken yaralanmalı kazaya karışan yaş 
grubunun 25 yaş altı sürücülerden oluştuğu, eğitim durumuna göre ise en erken kazaya 
karışan grubun ortaokul mezunlarının olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası, Sağkalım Süresi, Mann-Whitney U Testi, 
Kruskal-Wallis Testi 

1. Giriş

Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik kazası “karayolu üzerinde hareket halinde 
olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olay” 
biçiminde tanımlanmaktadır. Trafik kazaları hem dünyada hem de ülkemizde ağır sonuçlara 
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neden olan ve her yıl binlerce insanın yaralandığı veya öldüğü en önemli sosyal ve ekonomik 
sorunlardan biri olarak dikkat çekmektedir (Soysal ve Çakalır, 1991: 595). 

TÜİK’in 2018 yılı için yayınladığı trafik kazası istatistik verilerine göre ülkemizde 
2018 yılı itibariyle 1.229.364 adet trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalar sonucunda 6.675 
kişi ölürken 307.071 kişi yaralanmıştır. Söz konusu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi 
maddi hasarlı kazalardan meydana gelmekteyken, 186 bin 532 adedi ise ölümlü yaralanmalı 
trafik kazalarından oluşmaktadır. Çarpıcı bir diğer veriye göre ise yıl içinde meydana gelen 
ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %75’i yerleşim yerleri içinde gerçekleşirken %25’i 
yerleşim yeri dışında meydana gelmiştir (TÜİK, 2019). 

Ülkemizde son on beş yılda meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranı 
dağılımlarına göre, sürücülerin kusurlu olduğu kaza oranı yıllık ortalama %90 civarındadır 
(TÜİK, 2019). Bu rakama göre kazaların çok büyük bir çoğunluğunda sürücülerden 
kaynaklanan kusurların varlığı dikkat çekmektedir. Bu bakımdan sürücülerin kazaya karışma 
süreleri üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesinin bu kusurları önlemeye yönelik 
alınabilecek önlemlere yol gösterici nitelikte olduğu düşünülmüştür. Buradan hareketle 
araştırmanın amacını şehir içinde meydana gelen trafik kazalarına karışan sürücülerin 
kazasızlık (sağkalım) sürelerinin kaza tespit tutanaklarında yer verilen bazı değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi oluşturmaktadır. 

2. Yöntem

2.1. Araştırmada Kullanılan Veriler 

Araştırmanın verilerini 2010-2015 yılları arasında Sivas ilinde şehir içinde meydana 
gelen trafik kazası verileri oluşturmaktadır. Bu veriler, şehir içinde meydana gelen 
yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarına ilişkin emniyet güçlerince tutulan kaza tespit 
tutanaklarının içerdikleri verilerdir. Cumhuriyet Üniversitesi aracılığıyla Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırması Daire Başkanlığına verileri resmi talep yazısı 
yazılmıştır. Resmi yazışmaların tamamlanması sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Eğitim ve Araştırması Daire Başkanlığı tarafından veriler araştırmacılara temin edilmiştir. 

Yapılan veri düzenleme işlemlerinden sonra elde edilen ve 2011 ve 2015 yılları 
arasındaki dönemi kapsayan toplam 3318 adet trafik kazasına ait veriler dikkate alınmıştır. 
Bahse konu kaza tespit tutanağı verilerinde yer alan ve araştırmada analizlere dâhil edilen 
değişkenler Tablo 1’de verildiği gibidir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Kaza Tespit Tutanağı Değişkenleri 

Sıra No Değişken Kod Grup Açıklama 

1 Kaza Tipi 
0 Ölümlü 

Kazanın Ölümlü-Yaralanmalı Olması 
1 Yaralanmalı 

2 Ehliyet Yılı - - Sürücünün Ehliyeti Aldığı Yıl 
3 Kaza Yılı - - Kazanın Gerçekleştiği Yıl 

4 Kazasızlık 
(Sağkalım) Süresi - - Kaza Yapmadan Geçen Süre (Yıl) 

5 Cinsiyet 
1 Erkek 

Sürücünün Cinsiyeti 
2 Kadın 
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6 Yaş 

1 25 Yaş Altı 

Sürücünün Yaşı 
2 26-35 Yaş 
3 36-45 Yaş 
4 46-55 Yaş 
5 55 Yaş Üstü 

7 Öğrenim Durumu 

1 İlkokul 

Sürücünün Öğrenim Durumu 
2 Ortaokul 
3 Lise 
4 Üniversite 

8 Hava Durumu 
1 Açık 

Kaza Anında Havanın Durumu 
2 Yağışlı 

9 Yol Durumu 
1 Bölünmüş 

Yolun Bölünme Durumu 
2 Bölünmemiş 

2.2.Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Araştırmada sürücülerin bir trafik kazasına karıştıkları zamana kadar ki kazasızlık 
süresi sürücünün ehliyeti aldığı yıldan ilk kez kazaya karıştığı zamana kadar geçen süre (yıl 
olarak) hesaplanarak belirlenmiştir. Elde edilen kazasızlık (sağkalım) süresi değişkeni normal 
dağılım göstermediğinden dolayı bu süreyi sürücünün cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, hava 
durumu, yol durumu ve kavşak durumu gibi değişkenlerin etkileyip etkilemediği 
nonparametrik istatistiksel yöntemlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi 
kullanılarak incelenmiştir. Mann-Whitney U testi sürekli değişkenlerin değerlerini iki grup 
içerisinde sıralı hale dönüştürerek grupların aritmetik ortalamaları yerine medyan değerlerini 
karşılaştıran bir yöntemdir (Karagöz, 2017:251). Kruskal-Wallis testi ise ikiden fazla 
bağımsız örneğin farklı ana kütlelerden gelip gelmediğine karar vermede kullanılan 
nonparametrik bir yöntemdir (Kartal, 2014:213). Buna göre, çalışmada iki kategoriden oluşan 
değişkenlerin analizinde Mann-Whitney U testi, üç veya daha fazla kategoriden oluşan 
değişkenlerin analizinde ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır.  

3. Bulgular

Öncelikle 3318 adet trafik kazası verisinin bazı değişkenlere göre frekans dağılımları 
incelenmiş ve Tablo 2’deki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 2: 3318 adet Kazaya İlişkin Frekans Dağılımları 

Yıl Frekans Yüzde (%) 
2010 477 14,4 
2011 529 15,9 
2012 603 18,2 
2013 484 14,6 
2014 574 17,3 
2015 651 19,6 

Toplam 3318 100 
Kaza Tipi Frekans Yüzde (%) 
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Ölümlü 45 1,4 
Yaralanmalı 3273 98,6 

Toplam 3318 100 
Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Erkek 2927 88,2 
Kadın 391 11,8 

Toplam 3318 100 
Yaş Frekans Yüzde (%) 

25 Yaş Altı 962 29,0 
26-35 Yaş 1076 32,4 
36-45 Yaş 643 19,4 
46-55 Yaş 401 12,1 

55 Yaş Üstü 236 7,1 
Toplam 3318 100 

Öğrenim Durumu Frekans Yüzde (%) 
İlkokul 359 10,8 

Ortaokul 552 16,6 
Lise 2048 61,7 

Üniversite 359 10,8 
Toplam 3318 100,0 

Tablo 2’deki bulgulara göre en fazla kazanın gerçekleştiği yıl 2015 yılı olurken en az 
kazanın meydana geldiği yıl ise 2010 yılı olmuştur. Kazaların %98,6’lık çok büyük bir 
çoğunluğu yaralanmalı sonuçlanırken %1,4’ü ölümlü ise sonuçlanmıştır. Kazaya karışan 
sürücülerin %88,2’si erkek sürücüler iken, %11,8’i kadın sürücülerden oluşmaktadır. Yine en 
çok kazaya karışan yaş grubu 26-35 yaş arasındaki sürücülerden (%32,4) meydana gelirken, 
bunu %29’luk bir oranla 25 yaş altı sürücüler izlemekte, en az kazaya karışan yaş grubunun 
ise %7,1’lik oranla 55 yaş üstü sürücülerin olduğu görülmektedir. Sürücülerin öğrenim 
durumuna göre kazaların frekans dağılımları dikkate alındığında ise kaza yapan sürücülerin 
%61,7 gibi bir çoğunluğunun lise mezunu oldukları görülmektedir. Bunu %16,6’lık bir oranla 
ortaokul mezunları izlerken, kazaya karışan ilkokul ve üniversite mezunu sürücülerin oranı 
%10,8 olarak bulunmuştur. 

Sürücülerin ölümlü ve yaralanmalı kazalar için kazasızlık (sağkalım) sürelerinin 
sürücülerin cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Mann-Whitney U testi 
ile incelenmiş ve Tablo 3’teki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Kaza Tipi Cinsiyet N Medyan Mann-Whitney U 
İst. 

Z 
İstatistiği p 

Yaralanmalı 
Kazalar 

Erkek 2889 13,00 
502590,50 -2,996 0,003 

Kadın 384 11,00 

Ölümlü Kazalar 
Kadın 38 12,00 

120,50 -0,392 0,702 
Erkek 7 9,00 

Tablo 3’teki Mann-Whitney U testi bulgularına göre yaralanmalı kazalar için 
sürücülerin kazasızlık süreleri sürücünün cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir 
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(z=-2,996; p<0,05). Aynı zamanda erkek ve kadın sürücülerin medyan değerleri dikkate 
alındığında kadın sürücülerin erkek sürücülere göre şehir içinde yaralanmalı bir trafik 
kazasına ortalama 2 yıl daha erken karıştığı söylenebilir. Diğer taraftan yine Tablo 3’teki 
bulgulara göre şehir içinde gerçekleşen ölümlü kazalar için sürücülerin kazasızlık süreleri 
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (z=-0,392; p>0,05). 

Sürücülerin ölümlü ve yaralanmalı kazalar için kazasızlık sürelerinin sürücülerin 
yaşına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ise Kruskal-Wallis testi ile incelenmiş ve 
Tablo 4’teki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 4. Yaş Değişkenine Göre Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Kaza Tipi Yaş N Medyan sd χ2 p 

Yaralanmalı 
Kazalar 

25 Yaş Altı 946 4,00 

4 2809,365 0,000 
26-35 Yaş 1064 12,00 
36-45 Yaş 636 20,00 
46-55 Yaş 393 31,00 

55 Yaş Üstü 234 41,00 

Ölümlü Kazalar 

25 Yaş Altı 16 5,00 

4 39,525 0,000 
26-35 Yaş 12 11,50 
36-45 Yaş 7 19,00 
46-55 Yaş 8 31,50 

55 Yaş Üstü 2 34,50 

Sürücünün yaşına göre ise hem ölümlü kazaların hem de yaralanmalı kazaların 
ortalama sağkalım sürelerinin anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Yaş gruplarına 
ait ortalama sağkalım süreleri dikkate alındığında hem ölümlü hem de yaralanmalı kazaya en 
kısa sürede karışan ve dolayısıyla en riskli grubun 25 yaş altı grup olduğu görülmektedir. 
Sağkalım süresi en uzun olan grubun ise hem ölümlü hem yaralanmalı kazalar için 55 yaş 
üstü grup olduğu söylenebilir (Tablo 4). 

Sürücülerin ölümlü ve yaralanmalı kazalar için kazasızlık sürelerinin sürücülerin 
öğrenim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği yine Kruskal-Wallis testi ile 
incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 5’teki gibidir. 

Tablo 5. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Göre Kruskal-Wallis Testi Sonuçları 

Kaza Tipi Yaş N Medyan sd χ2 p 

Yaralanmalı 
Kazalar 

İlkokul 356 11,00 

3 208,917 0,000 Ortaokul 540 11,00 
Lise 2025 12,00 

Üniversite 352 24,00 

Ölümlü Kazalar 

İlkokul 3 9,00 

3 0,053 0,997 Ortaokul 12 10,00 
Lise 23 13,00 

Üniversite 7 13,00 
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Tablo 5’teki Kruskal-Wallis testi bulgularına göre sürücülerin öğrenim durumuna göre 
ölümlü kazaların sağkalım süresi istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermemekte 
(χ2=0,053; p>0,05) fakat yaralanmalı kazaların sağkalım süresi anlamlı bir farklılık 
göstermektedir (χ2=208,917; p<0,05). Buna göre yaralanmalı kazalara ilişkin öğrenim 
durumuna göre ortalama sağkalım süreleri göz önünde bulundurulduğunda üniversite mezunu 
sürücülerin sağkalım süresinin en uzun olduğu, dolayısıyla yaralanmalı kazalara en geç 
karışan ve en az riskli sürücülerin üniversite mezunu sürücüler olduğu söylenebilir. 

Son olarak sürücülerin ölümlü ve yaralanmalı kazalar için kazasızlık sürelerinin yol ile 
hava durumuna ve kaza yerinde kavşak bulunup bulunmamasına göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediği Mann-Whitney U testi ile incelenmiş ve Tablo 6’daki bulgular elde 
edilmiştir. 

Tablo 6. Yol, Hava ve Kavşak Bulunma Durumuna Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Kaza Tipi Hava 
Durumu N Medyan Mann-Whitney U 

İst. 
Z 

İstatistiği p 

Yaralanmalı 
Kazalar 

Açık 2811 12,00 
636724,50 -0,671 0,502 

Yağışlı 462 13,00 

Ölümlü 
Kazalar 

Açık 39 12,00 
67,00 -1,672 0,049 

Yağışlı 6 5,00 

Kaza Tipi Yol Durumu N Medyan Mann-Whitney 
U İst. 

Z 
İstatistiği p 

Yaralanmalı 
Kazalar 

Bölünmüş 1971 13,00 
1265599,50 -0,663 0,508 

Bölünmemiş 1302 12,00 

Ölümlü 
Kazalar 

Bölünmüş 27 11,00 
228,00 -0,348 0,728 

Bölünmemiş 18 12,00 

Kaza Tipi Kavşak 
Durumu N Medyan Mann-Whitney 

U İst. 
Z 

İstatistiği p 

Yaralanmalı 
Kazalar 

Kavşak Yok 1784 12,00 
1297192,50 -1,152 0,249 

Kavşak Var 1489 13,00 

Ölümlü 
Kazalar 

Kavşak Yok 27 12,00 
195,50 -1,102 0,270 

Kavşak Var 18 9,50 

Kazanın gerçekleştiği anda havanın durumuna göre ölümlü kazaların sağkalım süresi 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermekte fakat yaralanmalı kazaların sağkalım süresi 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna göre ölümlü kazalara ilişkin hava durumuna 
göre ortalama sağkalım süreleri dikkate alındığında yağışlı havalarda sağkalım süresinin daha 
kısa olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle yağışlı havada ölümlü kazaya karışma süresi 
açık havaya göre daha kısadır (Tablo 6). 

Kazanın gerçekleştiği yolun durumuna (bölünmüş ya da bölünmemiş) göre ise hem 
ölümlü kazaların hem de yaralanmalı kazaların ortalama sağkalım sürelerinin anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmektedir. Buna göre hem ölümlü hem de yaralanmalı kazalar için 
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ortalama sağkalım süresinin yolun bölünmüş ya da bölünmemiş olmasına göre değişmediği 
söylenebilir (Tablo 6). 

Son olarak kazanın gerçekleştiği yolda kavşak bulunup bulunmamasına göre de hem 
ölümlü kazaların hem de yaralanmalı kazaların ortalama sağkalım sürelerinin anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmektedir. Her ne kadar ölümlü kazalar için ortalama sağkalım 
süresi kavşak olan yollarda daha kısa olsa da bu farklılık istatistiki olarak anlamlı 
bulunmamıştır (Tablo 6). 

4. Sonuç

Araştırma çerçevesinde bir sürücünün ehliyetini almış olduğu tarihten itibaren şehir 
içinde ölümlü veya yaralanmalı sonuçlanan bir kazaya ilk kez karıştığı yıla kadar geçen süre 
kazasızlık (sağkalım) süresi olarak tanımlanarak bu kazasızlık süresi üzerinde sürücünün 
cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, hava durumu, yol durumu ve kavşak durumu değişkenlerinin 
etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. 

Yapılan analizler neticesinde erkek sürücülerin bayan sürücülere göre yaralanmalı 
kazalara daha geç karıştığı, hem ölümlü hem de yaralanmalı kazaya en kısa sürede karışan ve 
en riskli olan grubun 25 yaş altı grup olduğu, sağkalım süresi en uzun olan grubun ise ölümlü 
kazalar için 46-55 yaş arası grup iken yaralanmalı kazalar için 55 yaş üstü grup olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca, üniversite mezunu sürücülerin sağkalım süresinin en uzun olduğu ve 
dolayısıyla yaralanmalı kazalara en geç karışan ve en az riskli sürücülerin üniversite mezunu 
sürücüler olduğu görülmüştür. 

Aynı zamanda kaza gerçekleştiğinde havanın durumuna göre ölümlü kazaların 
sağkalım süresinin anlamlı bir farklılık gösterdiği fakat yaralanmalı kazaların sağkalım 
süresinin anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiş ve yağışlı havalarda sağkalım 
süresinin daha kısa olduğu, dolayısıyla yağışlı havada ölümlü kazaya karışma süresinin açık 
havaya göre daha kısa olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte kazanın gerçekleştiği yolun 
durumuna göre ve kazanın gerçekleştiği yolda kavşak bulunup bulunmamasına göre hem 
ölümlü kazaların hem de yaralanmalı kazaların ortalama sağkalım sürelerinin anlamlı bir 
farklılık göstermediği de elde edilen diğer sonuçlardır. 
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ŞEHİR İÇİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ DAĞILIMININ 
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ* 

Dr. Öğr. Üyesi Sait BARDAKÇI 1 

Prof. Dr. Mahmut KARTAL2 

*Bu çalışma Prof. Dr. Mahmut KARTAL danışmanlığında yürütülmüş olan “Aktüeryal Veri
Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı: Yangın Hasarı Ve Trafik Kazası Verileriyle 

Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. 

1,2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 
Özet 

Araştırmanın amacı şehir içinde meydana gelen trafik kazalarının frekans 
dağılımlarının kazalar üzerinde etkili olabileceği düşünülen bazı değişkenlere göre 
incelenmesi ve bu değişkenlerin kazaların ölümlü veya yaralanmalı sonuçlanmasıyla ilişkili 
olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmada veri olarak 2010-2015 yılları arasını kapsayan 
6 yıllık sürede Sivas ilinde şehir içinde gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı toplam 3318 adet 
trafik kazasına ait veriler kullanılmıştır. Öncelikle risk faktörü olarak belirlenen bazı 
değişkenlere göre kazaların dağılımı frekans tabloları oluşturularak incelenmiştir. Daha sonra 
ise aynı değişkenlere göre yaralanmalı ve ölümlü sonuçlanan kazaların frekans dağılımları 
çapraz tablolar oluşturularak belirlenmiştir. Her bir değişken için çapraz tablolarda gözlenen 
değerler arasındaki farklılığın anlamlılığı ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak test edilmiştir. 
Hücrelerdeki beklenen değerlerin en az %20’sinin 5’in altında olması durumunda beklenen 
değeri 5’in altında olan gruplar birleştirilerek analiz tekrarlanmıştır. 

Elde edilen başlıca bulgulara göre, kazaların %88 gibi büyük bir çoğunluğunun erkek 
sürücüler tarafından yapıldığı, en fazla kazaya karışan yaş aralığının %32,4 ile 26-35 yaş 
aralığı olduğu, eğitim durumuna göre en fazla kaza yapan grubun %61,7 ile lise mezunları 
olduğu, en fazla kaza sayısına % 33 ile yaz aylarında (Haziran-Temmuz-Ağustos) rastlandığı, 
haftanın günlerinde en fazla kazanın pazartesi günü (%15,3) gerçekleştiği, kazaların 
%98,6’sının yaralanmalı %1,4’ünün ise ölümlü sonuçlandığı belirlenmiştir. Ki-kare testi 
bulgularına göre ise ölümlü ve yaralanmalı kaza sayılarının dağılımının sürücülerin 
cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna, haftanın günlerine, hava ve yol durumuna göre anlamlı 
bir farklılık göstermediği, günün saatine göre ise anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. 
Ölümlü sonuçlanan kaza oranları için yüzde oranları incelendiğinde 00:00-07:59 saatleri 
arasında ölümlü kaza oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaralanmalı kazaların ise 
büyük oranda 08:00-15:59 saatleri arasında meydana geldiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Trafik Kazası, Çapraz Tablo, Ki-Kare Testi 

1. Giriş

Son yıllarda gerek seyahat imkânlarının gelişmesi, gerekse de yaşam kalitesinin 
yükselmesi gibi çeşitli olumlu gelişmelerle birlikte ülkemizde ulaşım talebi de artış 
göstermiştir. Bu gelişmelerle birlikte, ulaşım talebindeki artış sonucunda araç sayıları ve 
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kullanım oranları da git gide artış göstermektedir. Trafik yoğunluğundaki bu artışa yeterince 
hazırlıklı olunamamasından ve önlem alınamamasından dolayı trafik kazalarında da artış 
izlenmektedir (Oralhan, 2015:2).  

Trafik kazası; “karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın 
karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olay” olarak tanımlanmaktadır (Karayolları 
Trafik Kanunu, 2019). Trafik kazaları dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağır sonuçlara sebep 
olan ve her yıl binlerce sürücünün, yolcunun ve yayanın yaralandığı veya öldüğü en önemli 
sosyal ve ekonomik sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Soysal ve Çakalır, 1991: 
595). 

TÜİK’in en son yayınladığı trafik kazası istatistiklerine göre ülkemizde 2018 yılında 
1.229.364 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalar sonucunda 6.675 kişi ölürken 307.071 
kişi yaralanmıştır. Bu kazaların 1 milyon 42 bin 832 adedi maddi hasarlı, 186 bin 532 adedi 
ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü veya 
yaralanmalı trafik kazalarının %75’i yerleşim yeri içinde %25’i ise yerleşim yeri dışında 
meydana gelmiştir (TÜİK, 2019). 

Trafik kazalarının sayıları, sebepleri ve neden oldukları zararlar gerek yetkililer 
gerekse de araştırmacılar tarafından sürekli olarak üzerinde çalışılan güncel bir konudur. Bu 
araştırma da şehir içinde meydana gelen trafik kazalarının dağılımlarının kazalar üzerinde 
etkili olabileceği düşünülen bazı değişkenlere göre incelenmesi ve bu değişkenlerin kazaların 
ölümlü veya yaralanmalı sonuçlanmasıyla ilişkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 

2. Yöntem

2.1.  Araştırmada Kullanılan Veriler 

Araştırmada, 2010-2015 yılları arasını kapsayan altı yıllık süre zarfında Sivas ili şehir 
içinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı toplam 3318 adet trafik kazasına ait veriler 
kullanılmıştır. Söz konusu veriler, şehir içinde meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik 
kazalarına ilişkin tutulan kaza tespit tutanaklarına ait verilerdir. Bu verilerin temini için 
Cumhuriyet Üniversitesi aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırması 
Daire Başkanlığına talep yazısı yazılmıştır. Uzun süren resmi yazışmaların tamamlanması 
sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırması Daire Başkanlığından 
istenen veriler temin edilmiştir. 

Elde edilen ham verilerin tamamı direkt analizde kullanılacak niteliğe sahip 
olmadığından dolayı veriler üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda eksik veri 
içeren ve tekraren yazılmış kaza verileri veri setinden çıkarılmış, değişken kodlamaları ise 
çalışmada kullanılacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemelerden sonra 
elde edilen ve 2011 ve 2015 yılları arasını kapsayan toplam 3318 adet trafik kazasına ilişkin 
kaza tespit tutanağı verisi çalışma kapsamında dikkate alınmıştır. Söz konusu kaza tespit 
tutanağı verilerinin içerdiği ve araştırmaya dâhil edilen değişkenler kazanın gerçekleştiği yıl, 
ay, gün ve saatten, kazanın tipinden, sürücünün cinsiyeti, yaşı ve öğrenim durumundan, 
kazanın gerçekleştiği zamandaki yol ve hava durumundan meydana gelmektedir. 
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2.2. Araştırmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Öncelikle risk faktörü olarak belirlenen bazı değişkenlere göre kazaların dağılımı 
frekans tabloları oluşturularak incelenmiştir. Daha sonra ise aynı değişkenlere göre kazaların 
sonuçlanma durumunun (yaralanmalı-ölümlü) frekans dağılımları çapraz tablolar 
oluşturularak belirlenmiştir. Her bir değişken için söz konusu dağılımlarda gözlenen 
farklılığın anlamlılığı ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak test edilmiştir. Hücrelerdeki 
beklenen değerlerin %20’sinden fazlasının 5’in altında olması durumunda ki-kare testini 
kullanmak sağlıklı olmayacağından dolayı (Kartal, 2014:143) beklenen değeri 5’in altında 
olan gruplar birleştirilerek analiz tekrarlanmıştır. Söz konusu istatistiksel yöntemlerin 
uygulanmasında IBM SPSS 23 paket programından yararlanılmıştır. 

3. Bulgular

3.1. Kazaların Frekans Dağılımlarına İlişkin Bulgular 

Öncelikle 2010-2015 yılları arasını kapsayan 6 yıllık sürede Sivas ilinde şehir içinde 
gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı toplam 3318 adet trafik kazasının çeşitli değişkenlere göre 
frekans dağılımları incelenmiş ve kazalara ve kazaya karışan sürücülere ilişkin elde edilen 
verilerin sayısal ve yüzdesel olarak dağılımları aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 

Tablo 1: Kazalara İlişkin Frekans Dağılımları 

Yıl Frekans Yüzde (%) 
2010 477 14,4 
2011 529 15,9 
2012 603 18,2 
2013 484 14,6 
2014 574 17,3 
2015 651 19,6 

Toplam 3318 100 
Kaza Tipi Frekans Yüzde (%) 

Ölümlü 45 1,4 
Yaralanmalı 3273 98,6 

Toplam 3318 100 
Cinsiyet Frekans Yüzde (%) 

Erkek 2927 88,2 
Kadın 391 11,8 

Toplam 3318 100 
Yaş Frekans Yüzde (%) 

25 Yaş Altı 962 29,0 
26-35 Yaş 1076 32,4 
36-45 Yaş 643 19,4 
46-55 Yaş 401 12,1 

55 Yaş Üstü 236 7,1 
Toplam 3318 100 

Öğrenim Durumu Frekans Yüzde (%) 
İlkokul 359 10,8 

Ortaokul 552 16,6 
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Lise 2048 61,7 
Üniversite 359 10,8 

Toplam 3318 100,0 

Tablo 1’deki bulgulara göre kazaların en çok meydana geldiği yıl %19,6’lık payla 
2015 yılı olurken en az kazanın meydana geldiği yıl ise %14,4’lük bir payla 2010 yılı 
olmuştur. Kazaların %98,6’lık çoğunluğu yaralanmalı sonuçlanırken %1,4’ü ölümlü 
sonuçlanmıştır. Ölümlü sonuçlanan kaza oranının düşük olmasında kazaların şehir içinde 
meydana gelmesi önemli bir etkendir. Kazaya karışan sürücülerin %88,2’si erkek 
sürücülerden, %11,8’i ise kadın sürücülerden meydana gelmektedir. Yaş grupları arasında en 
çok kazaya karışan grubu 26-35 yaş arasındaki sürücülerin (%32,4) oluşturduğu, bunu 
%29’luk bir payla 25 yaş altı sürücülerin izlediği, en az paya sahip yaş grubunun ise %7,1 ile 
55 yaş üstü grup olduğu görülmektedir. Kazaya karışan sürücülerin öğrenim durumlarına göre 
kazaların dağılımları göz önüne alındığında ise sürücülerin %61,7 gibi büyük bir 
çoğunluğunun lise mezunu oldukları dikkat çekmektedir. Bunu %16,6 ile ortaokul mezunu 
sürücüler izlerken, ilkokul ve üniversite mezunu sürücülerin oranı %10,8 olarak tespit 
edilmiştir. 

Tablo 2: Kazaların Gerçekleşme Zamanına İlişkin Frekans Dağılımları 

Ay Frekans Yüzde 
Ocak 155 4,7 
Şubat 161 4,9 
Mart 179 5,4 
Nisan 252 7,6 
Mayıs 297 9,0 

Haziran 320 9,6 
Temmuz 386 11,6 
Ağustos 403 12,1 

Eylül 353 10,6 
Ekim 308 9,3 
Kasım 286 8,6 
Aralık 218 6,6 

Toplam 3318 100 
Gün Frekans Yüzde 

Pazartesi 509 15,3 
Salı 483 14,6 

Çarşamba 460 13,9 
Perşembe 444 13,4 

Cuma 488 14,7 
Cumartesi 471 14,2 

Pazar 463 14,0 
Toplam 3318 100 

Günün Saati Frekans Yüzde 
00:00-01:59 98 3,0 
02:00-03:59 55 1,7 
04:00-05:59 31 0,9 
06:00-07:59 87 2,6 
08:00-09:59 292 8,8 
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10:00-11:59 316 9,5 
12:00-13:59 473 14,3 
14:00-15:59 503 15,2 
16:00-17:59 501 15,1 
18:00-19:59 449 13,5 
20:00-21:59 289 8,7 
22:00-23:59 224 6,8 

Toplam 3318 100 

Tablo 2’deki bulgulara göre altı yıllık sürede gerçekleşen trafik kazalarının en çok 
%12,1 ile ağustos ayında gerçekleştiği, bunu %11,6 ile temmuz ayının ve %10,6 ile eylül 
ayının izlediği görülmektedir. En az kazanın yaşandığı ayların ise sırasıyla ocak (%4,7), şubat 
(%4,9) ve mart (%5,4) ayları olduğu görülmektedir. Bu bulgulara göre şehir içinde 
gerçekleşen trafik kazalarının en çok yaz aylarında, an az ise kış aylarında görüldüğü 
sonucuna varılabilir. Diğer taraftan kazaların haftanın günlerine hemen hemen eşit sayıda 
dağıldığı görülmektedir. Çok büyük farkla olmasa da en fazla kazanın haftanın ilk günü olan 
pazartesi gününde (%15,3), en az kazanın ise perşembe gününde (%13,4) gerçekleştiği 
söylenebilir. trafik kazalarının günün saatlerine göre dağılımı incelendiğinde en fazla kazanın 
14:00-18:00 saatleri arasında yoğunlaştığı görülmektedir. En az kaza ise gecenin ilk 
saatlerinde gerçekleşmektedir. Buna göre şehir içindeki kazaların daha çok öğleden akşam 
saatine kadar yoğunlaştığı, gece ve sabahın ilk saatlerinde ise daha az sayıda kazanın 
görüldüğü söylenebilir. 

3.2. Ki-Kare Testi Bulguları 

Ölümlü veya yaralanmalı sonuçlanan trafik kazalarının sayısı (oranı) ile kazayı 
etkiledikleri düşünülen değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı ki-kare testiyle 
incelenmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3. Sürücü Cinsiyetinin Kaza Tipiyle İlişkisine İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları 

Tablo 3’teki bulgulara göre sürücülerin cinsiyetine göre ölümlü ve yaralanmalı kaza 
oranları anlamlı bir farklılık göstermemektedir (𝜒𝜒2=0,624; p>0,05). Diğer bir deyişle kazanın 
tipi (ölümlü ya da yaralanmalı sonuçlanması) sürücünün cinsiyetine göre değişmemektedir. 

Değişken 
Kaza Tipi 

χ2 p Ölümlü Yaralanmalı 
N % N % 

Cinsiyet 
Erkek 38 %1,3 2889 %98,7 

0,624 0,430 
Kadın 7 %1,8 384 %98,2 
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Tablo 4. Sürücü Yaşının Kaza Tipiyle İlişkisine İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları 

Tablo 4’teki ki-kare testi sonuçlarına göre ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları 
sürücülerin yaşına göre de anlamlı bir farklılık göstermemektedir (χ2=3,168; p>0,05). Farklı bir 
ifadeyle kazanın tipi (ölümlü ya da yaralanmalı sonuçlanması) sürücünün yaşına göre 
değişmemektedir denilebilir. 

Tablo 5. Sürücü Öğrenim Durumunun Kaza Tipiyle İlişkisine İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları 

Tablo 5’teki bulgulara göre ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları sürücülerin öğrenim 
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (χ2=2,352; p>0,05). 

Tablo 6. Haftanın Günlerine Göre Kaza Tipine İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları 

Tablo 6’daki ki-kare testi sonuçlarına göre ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları 
haftanın günlerine göre de anlamlı bir farklılık göstermemektedir (χ2=2,832; p>0,05). 

Değişken 
Kaza Tipi 

χ2 p Ölümlü Yaralanmalı 
N % N % 

Yaş 

25 Yaş Altı 16 %1,7 946 %98,3 

3,168 0,530 
26-35 Yaş 12 %1,1 1064 %98,9 
36-45 Yaş 7 %1,1 636 %98,9 
46-55 Yaş 8 %2,0 393 %98,0 

55 Yaş Üstü 2 %0,8 234 %99,2 

Değişken 

Kaza Tipi 

χ2 p Ölümlü Yaralanmalı 

N % N % 

Öğrenim 
Durumu 

İlkokul-Ortaokul 15 %1,6 896 %98,4 

2,352 0,309 Lise 23 %1,1 2025 %98,9 

Üniversite 7 %1,9 352 %98,1 

Değişken 
Kaza Tipi 

χ2 p Ölümlü Yaralanmalı 
N % N % 

Gün 

Pazartesi 7 %1,4 502 %98,6 

2,832 0,830 

Salı 8 %1,7 475 %98,3 
Çarşamba 5 %1,1 455 %98,9 
Perşembe 4 %0,9 440 %99,1 

Cuma 5 %1,0 483 %99,0 
Cumartesi 9 %1,9 462 %98,1 

Pazar 7 %1,5 456 %98,5 
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Tablo 7. Günün Saatine Göre Kaza Tipine İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları 

Tablo 7’deki ki-kare testi bulgularına göre ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları günün 
saatine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (χ2=6,108; p<0,05). Ölümlü sonuçlanan kaza 
oranları için yüzde oranları incelendiğinde 00:00-07:59 saatleri arasında ölümlü kaza oranının 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Yaralanmalı kazaların ise büyük oranda 08:00-15:59 
saatleri arasında meydana geldiği görülmektedir. 

Tablo 8. Hava ve Yol Durumuna Göre Kaza Tipine İlişkin Ki-kare Testi Sonuçları 

Tablo 8’deki ki-kare testi sonuçlarına göre ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları 
kazanın gerçekleştiği yolun ve kaza anındaki havanın durumuna göre de anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir (χ2=0,001; p>0,05).  

4. Sonuç

Çalışma kapsamında 2010-2015 yılları arasında Sivas ilinde şehir içinde meydana 
gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaları analiz edilmiştir. Öncelikle söz konusu 3318 adet 
kazanın çeşitli değişkenlere göre dağılımları belirlenmiştir. Buna göre; 
• Kazaların %98,6’sını yaralanmalı kazaların, %1,4’ünü ise ölümlü kazaların oluşturduğu
belirlenmiştir. İncelenen kaza verileri şehir içi kazalar olduğu için yaralanmalı kazaların 
ölümlü kazalara göre çok daha fazla olması beklenen bir durumdur. Ayrıca yıllar bazında en 
fazla kaza %19,6 ile 2015 yılında gerçekleşmiştir. 
• Kazaya karışan sürücülerin dağılımı incelendiğinde ise kazaların %88,2’sini erkek
sürücülerin yaptığı, yaş grupları bazında en fazla kazaya karışan yaş grubunun %32,4 ile 26-
35 yaş arası grup olduğu, bunu %29 ile 25 yaş altı grubun izlediği ve öğrenim durumuna göre 
de en fazla kazaya karışan grubun %61,7 ile lise mezunu sürücüler olduğu tespit edilmiştir. 

Değişken 
Kaza Tipi 

χ2 p Ölümlü Yaralanmalı 
N % N % 

Günün 
Saati 

00:00-07:59 8 %3,0 263 %97,0 
6,108 0,047 08:00-15:59 17 %1,1 1567 %98,9 

16:00-23:59 20 %1,4 1443 %98,6 

Değişken 

Kaza Tipi 

χ2 p Ölümlü Yaralanmalı 

N % N % 

Hava 
Durumu 

Açık 39 %1,4 2811 %98,6 
0,022 0,881 

Yağışlı 6 %1,3 462 %98,7 

Yol 
Durumu 

Bölünmüş 
Yol 27 %1,4 1971 %98,6 

0,001 0,976 
Bölünmemiş 

Yol 18 %1,4 1302 %98,6 
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• Kazaların aylara göre dağılımı göz önünde bulundurulduğunda ise en fazla kazanın %12,1
ile ağustos ayında, %11,6 ile temmuz ayında, %10,6 ile eylül ayında olmak üzere yaz 
aylarında yoğunlaştığı görülmektedir. 
• Yine kazaların haftanın günlerine hemen hemen eşit olarak dağıldığı, bununla birlikte az
bir farkla da olsa en fazla kazanın %15,3 ile pazartesi günü gerçekleştiği belirlenmiştir. 
• Günün saatlerine göre ise kazaların yaklaşık %44’lük bir kısmının ikindiden akşama kadar
olan dilim denilebilecek 14:00 ile 20:00 saatleri arasında gerçekleştiği ortaya konulmuştur. 

Yaralanmalı ve ölümlü kaza sayılarının dağılımının çeşitli değişkenlere göre farklılık 
gösterip göstermediği incelenmiş ve sonuç olarak yaralanmalı ve ölümlü kaza sayılarının 
sürücünün cinsiyetinden, yaşından ve öğrenim durumundan bağımsız olduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca kazanın gerçekleştiği yıla, güne, havanın ve yolun durumuna göre de yaralanmalı ve 
ölümlü kaza sayılarının dağılımının farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sadece günün 
saatine göre yaralanmalı ve ölümlü kaza sayılarının anlamlı bir farklılık gösterdiği 
belirlenmiş, buna göre ölümlü kazaların en çok 00:00-07:59 saatleri arasında meydana 
geldiği, yaralanmalı kazaların ise büyük oranda 08:00-15:59 saatleri arasında gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. 
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BİR TARİH OKUMA YÖNTEMİ OLARAK TARİHSEL MATERYALİZM; KOMÜNİZMİN 
PEYGAMBERİNİN KEHANETLERİ VE KAPİTALİZM 

THE HISTORICAL MATERIALISM AS A HISTORY READING METHOD; PROPHECIES OF 
THE PROPHET OF COMMUNISM AND CAPITALISM 

      Selahattin ÖZBERK 
Öğr. Gör. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Özet 

Çalışmanın amacı Karl Marx’ın fikirlerinin merkezde olduğu tarihsel materyalizmi; tespitleri, 
iddiaları ve öngörüleri açısından değerlendirmektir. Çalışmada tarihsel karşılaştırma ve 
yapılandırılmamış gözlem yöntemi kullanılmıştır. 

Tarih, insanlık tarihiyle yaşıt bir bilimdir. Çünkü öznesi de nesnesi de insandır. Aydınlanma 
çağı öncesi tarihçiliği ideolojik, felsefi amaçlardan uzak nesnel bir tarihçiliktir. Bir bilimin ötesinde, 
sanatsal bir yönü vardır. Ne var ki aydınlanma çağı sonrasında tarihçiliğe, gai-amaçsal yorum 
girmiştir. Tarih ideolojik, toplumsal bazı hedeflerin aracı haline getirilmiştir. Determinist tarih anlayışı 
bu yaklaşımların ürünüdür. Bu yaklaşımların en ünlülerinden, en spekülatif olanlarından birisi tarihi 
materyalizmdir. Tarihi materyalizm 19. yüzyılda yaşamış olan Alman düşünür Karl Marx’ın ve onun 
maddi manevi destekçisi Frederic Engels’in fikirleri etrafında örülmüş bir tarih yorumudur. Marx’ın 
ve Engels’in tarihi ve yaşadığı dönemi okuması sorunludur. Ama bu okumanın esas sorunlu alanı 
gelecekle ilgili olanıdır. Marx bir futurologist gibi gelecekle ilgili iddialı kehanetlerde bulunmuştur. 
Ne var ki aradan geçen 150 yıldan uzun zaman Marx’ın kehanetlerini doğrulamamıştır. Sınıf 
mücadelesi ve proletarya devrimi gerçekleşmemiştir. Kapitalizmin değil ama proletarya tarafından 
yapılmasa bile Marx’tan esinlenen veya Marx’ı kullanan militarist gruplar tarafından kurulan totaliter 
rejimlerin çoğu 21. yüzyıla yetişemedi.  

Anahtar Kelimeler: diyalektik, sınıf, tarihi materyalizm 

Abtract 

The aim of the study is to examine the historical materialism in which Karl Marx's ideas are 
central; to assess the findings, claims and predictions. Historical comparison and unstructured 
observation method was used in the study. 

History is a science that is similar to the history of humanity. Because both the subject and the 
object are human. Pre-Enlightenment historiography is an objective historiography far from 
ideological and philosophical aims. Beyond a science, there is an artistic aspect. However, after the 
age of enlightenment, gai-purposive interpretation has entered into historiography. History has become 
an instrument of ideological and social goals. The determinist understanding of history is the product 
of these approaches. One of the most famous and speculative of these approaches is historical 
materialism. Historical materialism is an interpretation of history built around the ideas of the 19th-
century German philosopher Karl Marx and his material spiritual supporter Frederic Engels. It is 
problematic for Marx and Engels to read the history and the period in which he lived. But the main 
problematic area of this reading is the future. Marx, like a seer, like a futurologist, made assertive 
prophecies about the future. For more than 150 years, however, he has not confirmed Marx's 
prophecies. The class struggle and the proletarian revolution have not taken place. Most of the 
totalitarian regimes, not capitalism, but carried out by the militarist groups that were inspired or used 
by Marx, even if not estabilished by the proletariat, did not reach the 21st century. 

Keywords: dialectics, class, historical materialism 
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Giriş 

Tarih kısaca geçmiş bilimi olarak tanımlanabilir. Bu geçmiş şüphesiz insanın, insanlığın 
geçmişidir. Dolayısıyla tarihin konusu insandır. Daha çok da insan toplulukları yani toplumlardır. 
Toplumlar yaşarken aynı zamanda kendilerinin ve etkileşim içinde oldukları başka toplulukların da 
tarihlerini yaparlar. İnsanlar, yazının icadından itibaren, hatta aralarından bazıları -yaşananları gelecek 
kuşaklara bırakma içgüdüsüyle olsa gerek- yazının icadından da önce yaşadıklarını, gördüklerini 
kaydetmişlerdir. Bu yüzden tarih yazıcılığı, en azından yazının icadına kadar geriye götürülebilecek 
bir alandır. Tarih okuyuculuğu ise tarih yazıcılığına göre daha yeni ve daha multi disipliner bir alan. 
Multi disipliner çünkü son birkaç yüzyılda ortaya çıkan ve gelişen pek çok sosyal bilim alanlıyla 
doğrudan ilişkili. Bu yüzden klasik tarihçilerin okuma yazma bilmelerinin yanında normal bir 
muhakeme yeteneğine sahip olmaları kâfi sayılabilecekken modern tarihçilerin sosyoloji, ekonomi, 
siyaset bilimi, psikoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, etnografya, filoloji, nümizmatik gibi pek çok 
bilimden yararlanabilecek durumda olmaları gerekir. 

 İnsanın ve insan topluluklarının dünü hakkında bilgi sahibi olma isteği, merakın ötesinde 
bugünü doğru anlamanın ve geleceği doğru şekilde planlamanın önkoşuludur. İnsanın dünü hakkında 
bilgi sahibi olabilmek, dünüyle ilgili bilgilere ulaşabilmek, insanın dününden kalanları ortaya çıkarıp 
doğru şekilde anlayabilmekle mümkündür. Bu da dünün araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
anlamda tarih araştırmalarının esas olarak iki tür kaynağı vardır. Bunlardan birisi tarihi yapanların 
veya onların şahitlerinin yazdıklarıdır. Kaya yazıtlarından, papirüs kâğıtlara, el yazması kitaplardan 
basılmış kitaplara kadar yazılmış olan ve içinde insanın geçmişini barındıran kaynaklar yazılı 
kaynaklardır ve tarih araştırmalarının en önemli kaynakları bunlardır. Tarih araştırmalarının diğer bir 
önemli kaynağı bizzat toplumların geçmiş yaşamlarına ait bıraktıklarıdır. Bu açıdan tarih antropoloji, 
arkeoloji gibi bazı başka bilimlerle ilişki içindedir ve bu ilişkiyi devam ettirmek zorundadır. Bu durum 
tarih araştırması yapanların tarihin dışında başka alanlarda da uzmanlık sahibi olmalarını zorunlu 
kılmaktadır. Bu farklı sosyal bilimler alanında uzmanlık ihtiyacı tarihi sosyoloji, ekonomi, siyaset 
bilimi hatta felsefenin daha doğrusu bu bilimlerle uğraşanların ilgi alanına sokmuştur. Bu ilgi tarihi 
klasik halinden çıkarmış, amaçsal bir obje haline getirmiştir. Tarihi kendi dünya görüşü bağlamında 
algılama, yorumlama çabaları neredeyse felsefeyle, sosyolojiyle hatta ekonomiyle tarihi iç içe 
geçirmiş adeta tarih felsefesi diyebileceğimiz yeni ve farklı bir alan ortaya çıkarmıştır. 

 Çalışmanın amacı tarih felsefesinin en önemli ve etkili, bir o kadar da tartışılan, eleştirilen 
bakış açılarından birisi olan tarihsel materyalizmi bir tarih okuma yöntemi olarak irdelemektir. Tarihi 
materyalizm, insanlık tarihinin belirgin aşamalardan geçtiğini, birbirinin içinden doğan bu aşamaların 
öncekilerden ve sonrakilerden kesin çizgilerle ayrılabildiğini iddia etmektedir. Bu bakımdan bu 
aşamaların özelliğini belirleyen amiller olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu amillerin neler olduğu ve 
sebep-sonuç ilişkisinin görünüşü konusunda fikir birliği olmadığı gibi birbirine zıt olanları da içine 
alan geniş bir açıklama yelpazesi ortaya çıkmış durumdadır. Bu determinist yaklaşımlar içinde 
düşünceyi, toplumsal olayları, liderleri, tanrıyı, ekonomiyi ön plana çıkaran anlayışlar mevcuttur. 
Bunların en popüler olanlarından ve bir o kadar da spekülasyonlara konu olanlardan birisi temel 
argümanlarını Karl Marx’ın kurguladığı tarihsel materyalizmdir.  

Çalışma da önce tarih konusunun kavramsal çerçevesi çizilecek, farklı tarih tanımlamaları 
tartışılacak, tarihin yakın ilişki içinde olduğu kavramlar ve bu kavramların tarihle ilişkileri 
açıklanacaktır. 

İkinci bölümde, tarih biliminin diğer bilimler gibi bilimsel bir yöntemi olup olmadığı, bu 
bilimin geçmişten bugüne durumu göz önünde tutularak tartışılacak, sosyal bilim araştırmalarında 
kullanılan bilimsel yöntemler hakkında kavramsal bir çerçeve çizilecek, bu bağlamda bir sosyal bilim 
olan tarih biliminin araştırma yöntemi tartışılacaktır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, bir tarih okuma yöntemi olarak tarihsel materyalizm Karl 
Marx ve Frederic Engels merkezde olmak üzere, öncüllerinin ve takipçilerinin katkıları da göz önünde 
tutularak tartışılacaktır. 

Çalışma, aradan geçen yüz elli - iki yüz yıllık zaman da göz önünde bulundurularak tarihsel 
materyalizmin iddialarının tutarlılığının, gelişmelerin bu iddiaları ne derece doğrulayıp 
doğrulamadığının değerlendirildiği sonuç bölümüyle tamamlanacaktır. 
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1. Tarih Nedir?

Türkçe’de çok eski zamandan beri bilinen ve kullanılan ve Ön Asya kökenli bir kavram olan 
tarih, hemen hemen bütün doğu âleminde (Türkçe, Farsça, Arapça) ortak bir kelimedir (Baykara; 
2010, 7). Bunun yanında çok yaygın olmasa da başka bazı kelimeler de kullanılmaktadır. Tarihi doğru 
şekilde tanımlayabilmek için bu kelimeler üzerinde de durmak gerekmektedir. Bu kelimelerden birisi 
‘historia’dır. Historia, aslı Yunanca olan Latinlerin tarih kelimesi, müşahhas bir malumat, bilgi 
demektir. İkincisi ‘tevarih’tir. Tevarih, Arapça ay bilgisi yani takvim bilgisi anlamındadır ve oldukça 
somut bir anlama sahiptir. Üçüncüsü ise ‘res gestae’dir. Res gestae, Latince bir kelimedir ve daha çok 
tarih felsefesi bağlamında kullanılır. Latince’de ‘res’ şeyler demek, ‘gestae’ ise hatt-ı hareket, tavır, 
hareket anlamına gelmektedir. Almanca tarih kelimesi, ‘geschichte’, hikâye demektir. Story anlamında 
değil; çünkü içinde ‘olmuş’ anlamı vardır (Ortaylı; 2011,10). 

Tarih, insanların zaman ve mekân içinde geçirdikleri gelişmeleri ve bu insanların psiko-fiziki 
hareketlerini, bu hareketlerin sebep-sonuç ilişkilerine dayanan ortak değerlerini araştırır ve tasvir eder. 
Burada tasvir etmek ortaya koymak olup, psiko-fiziki hareketler de tarihin kendisidir. Çünkü tarihi 
insanlar meydana getirir. Şu halde bütün tarihi olaylar da insanın psiko-fiziki hareketlerinden yani ruhi 
hadiselerin insandaki fiziki şekillerinden doğar (Çandarlıoğlu; 2003, 11). Tarih geçmişte yaşanan 
hayatın bütün yönleriyle tetkik ve tasviridir (Baykara; 2010, 10). 

Tarih disiplini bilgi ve bilincimizde yeri olmayan olay ve nesneleri kapsamaz. Şüphesiz bu 
keyfiyet tarihin yeni nesne ve olayları keşfedip (icat etmez) kapsamına almasına engel değildir. Bu 
yüzden Droysen’in de dediği gibi, “tarih bir bilim değil, bilimden daha öte bir şeydir” (Ortaylı; 2011, 
52). Dolayısıyla tarihin nesnesi tarihi olaylardır. Tarihi olaylar; ferdi olaylar ve faaliyetler, tipik 
faaliyetler ve kolektif faaliyetler olmak üzer üç kısma ayrılabilir (Çandarlıoğlu; 2003, 12). Dahiler, 
kahramanlar, kâşifler, mucitler gibi büyük adamları, dünyanın şeklini ve insanların düşüncelerini 
değiştiren toplumsal güçlerin aynı zamanda hem temsilcisi hem yaratıcısı olan büyük adamları, tarihi 
sürecin aynı zamanda hem ürünü hem de bir etmeni olan sivrilmiş bireyleri olarak görmek gerekir 
(Carr; 2013, 109). Birçokları tarihi kesintisiz olaylar serisi olarak kabul ederken, bazı filozoflar tarihi 
tesadüflere bağlar. Umumiyetle tarihi büyük şahsiyetlerin yarattığı iddia edilir. F. Nietzche, tarihi 
yaratanları; peygamberler, dahiler, kahramanlar ve kâşifler ve mucitler olarak dört gruba ayırır 
(Çandarlıoğlu; 2003, 10). 

 Tarihin toplumlar tarafından mı yoksa fertler tarafından mı yaratıldığı sorusu zihinleri 
kurcalamıştır. İşte burada tarihe felsefe karışmaktadır (Çandarlıoğlu; 2003, 10). Tarihçinin yazgısı 
insan doğasının bir yansıyışıdır. İnsan, belki ilk çocukluğu ve yaşlılığının sonu dışında, çevresiyle 
büsbütün ilişkili ve koşulsuz olarak onun etkisi altındadır. Öte yandan, hiçbir zaman da çevresinden 
tümüyle bağımsız ve onun kayıtsız şartsız efendisi değildir. İnsanın çevresiyle ilişkisi tarihçinin 
konusuyla olan ilişkisidir. Tarihçi olgularının ne aciz bir kölesi ne de zalim bir efendisidir. Tarihçiyle 
olguları arasındaki ilişki bir eşitlik, bir alışveriş ilişkisidir (Carr; 2013, 81).  Düşünüp ve yazarken, 
tarihçi aralıksız bir biçimde olgularını yorumuna, yorumunu da olgularına göre kalıplandırma süreci 
içindedir. Bunların birine öncelik vermek imkânsızdır (Carr; 2013, 82).   

Böylece tarih kelimesi her iki anlamında da –tarihçinin yaptığı araştırma ve tarihçinin 
geçmişte araştırdığı olgular anlamında- bireylerin toplumsal varlıklar olarak içine girdikleri toplumsal 
bir süreçtir; toplum ile birey arasındaki hayali karşıtlıksa, düşüncemizi şaşırtmak için yolumuzun 
karşısına çıkartılmış konuyu dağıtıcı bir öğeden başka bir şey değildir. Geçmiş bizim için bugünün 
ışığında anlaşılabilir ve bugünü tümüyle ancak geçmişin ışığında anlayabiliriz. İnsanın geçmiş 
toplumu anlamasını ve bugünün toplumuna daha çok egemen olmasını sağlamak tarihin çifte işlevidir 
(Carr; 2013, 109).   

Tarih öncesi ile tarihi zaman arasındaki sınır çizgisi, insanlar yalnızca bugünde yaşamayı 
bırakıp, sürekli olarak hem kendi geçmişleri hem de kendi gelecekleri ile ilgilenmeye başladıkları 
zaman geçilmiştir. Tarih, geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla başlar; gelenek ise geçmişin 
alışkanlık ve derslerinin geleceğe taşınmasıdır. Geçmişte olup bitenler, gelecek kuşakların yararı için 
kaydedilir. Tarihçi, niçin sorusunun ardından nereye sorusunu da sorar (Carr; 2013, 168).  İnsanlık üç 
boyutun üzerindedir. Dünden gelmekte, bugünü yaşamakta ve yarına gitmektedir. Bu üç boyutun en 
iyi bilineni bugündür. Ancak bugünü bilmek, yarını sezmek ve tahmin etmek için yeterli değildir. 
İnsanın ve insanlığın yarınını bilmesi ve sezmesi için gereken öteki boyut, dünün bilinmesidir. Dünü 
bilmek ise tarih sayesinde mümkün olabilmektedir (Baykara; 2010, 11). Şimdiki zamanla, güncelle 
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sınırlı kalmak isteyen günceli anlayamaz (Bloch; 2013, 80). Şimdiki zamanın anlaşılamaması 
kaçınılmaz biçimde geçmişin bilinmemesinden doğar. Ama şimdiki zamanı bilmeden geçmişi 
anlamaya çalışmak da en az aynı ölçüde boşa kürek çekmektir (Bloch; 2013, 85). Tarih adına layık 
olan tarih, tarihin kendi içinde bir yön duygusu bulan ve bunu kabul eden kimselerce yazılabilir. Bir 
yerlerden gelmiş olduğumuz inancı, bir yerlere gitmekte olduğumuz inancıyla sıkı sıkıya bağlıdır. 
Tarih hakkındaki görüşümüz toplum hakkındaki görüşümüzü yansıtır (Carr; 2013, 195). 

“Gizemcilik”, tarihin anlamının tarihin dışında bir yerlerde, din, bilim ya da askatologya 
alanlarında bulunduğunu anlatmaktadır. “Kiniklik” ise tarihin anlamı olmadığı ya da eşit ölçüde 
geçerli ya da geçersiz çeşitli anlamlara sahip bulunduğu ya da bizim ona, arzumuza göre verdiğimiz 
belirli bir anlamı bulunduğu görüşünü anlatmaktadır. Bunlar bugün, tarih hakkındaki belki de en 
yaygın görüşlerdir. Tarih “geçmiş üstüne yapıcı bir bakış açısı”dır (Carr; 2013, 169-170).   

Asya’nın eski uygarlıkları gibi, klasik Yunan ve Roma uygarlıkları da aslında tarihsizdirler. 
Klasik antik çağın yazarları genel olarak geçmişle olduğu kadar gelecekle de az ilgilenmişlerdi. 
Thuklydides, betimlediği olaylardan önceki zamanda anlamlı herhangi bir olayın meydana 
gelmediğine inanmış, daha sonra da anlamlı bir şey olabileceğini düşünmemiştir (Carr; 2013, 170).   

Tarihçi bugünün bir parçası ve olgularsa geçmişe ait olduklarından, bu karşılıklı etkileşim, 
aynı zamanda bugün ile geçmiş arasında bir karşılıklılığı işin içine katar. Tarihçi ve tarihin olguları 
birbirleri için gereklidir. Tarihçi, olguları olmaksızın köksüz ve boş, olgular tarihçi olmadan ölü ve 
anlamsızdır. O halde tarih, tarihçi ile olguları arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim süreci, bugün 
ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur (Carr; 2013, 82).   

Tarihin kendine özgü bir dili var mıdır? Kolayca evet diyemeyiz. Tarih bugün sosyoloji ve 
iktisadın terminolojisini ödünç alsa da tamamen bu sözlükle iş göremez ve olayları şematik bir 
biçimde ve genelleyerek açıklama gittikçe “tarih” olmaktan çıkar. Onun için “tarih” günlük dile en 
yakın olan ve onu kullanan bir bilgi dalıdır (Ortaylı; 2011, 53). 

Sosyolog olmak için tarih okumak gerekir. Sosyologun etrafında akıp giden ve değişen 
cemiyete çift buutla değil üç buutla bakması ancak tarih bilgisinin getireceği zenginlikle mümkündür. 
Bu daha zengin bir kavramlaştırma imkânı da yaratır. Gerçekte tarihçinin terminolojisi hukuk 
disiplininin sağlayacağı bir mantığa muhtaçtır ve vakıaları araştırması ise filoloji ile mümkündür. 
Sosyoloji için de bu iki disiplin kaçınılmazdır (Ortaylı; 2011, 55). 

Tarih diğer birçok sosyal bilim gibi aydınlanma sonrası ortaya çıkıp gelişen genç bir bilim 
midir yoksa konusu insan olduğuna göre tarihi de insanlıkla birlikte geriye mi gitmektedir? Ortaylı’ya 
göre tarihçilik insanlık kadar eskidir. Ve yine bu nedenle hiçbir dönemin tarihçisi öbürüne faik 
değildir. Ne üslup, ne yöntem, ne de bilgi bakımından kimse Momsen’le Thukydides’i, İbni Haldun’la 
Toynbee’yi karşılaştırıp birini ötekine üstün tutamaz (Ortaylı; 2011, 60). 

Tarih üniversal bir bilimdir. Üniversalliği ise üniversal üslup ve kanunlara sahip olmasından 
ileri geliyor. Tarihçi bilmek, bilgilendirmek, ayırım yapmadan öğrenmek zorunda olan biridir. Veriler 
arasında ayrımı sadece eserini yazarken yapar (Ortaylı; 2011, 60). 

Bloch’a göre, tarih geçmiş bilimidir ifadesi yanlış bir ifadedir (Bloch; 2013, 64). Tarihin 
konusu doğal olarak insandır. Daha doğrusu insanlardır. Manzaranın duyularla algılanabilen 
özelliklerinin gerisinde (aletler veya makineler) en donmuş görünen yazılı metinlerin ve kendilerini 
kuranlardan tamamen bağımsızlaşmış gözüken kurumların gerisinde tarihin asıl yakalamak istediği 
insanlardır (Bloch; 2013, 68). 

Tarih insanlarla ilgili, daha doğrusu zaman içinde insanlarla ilgili bilimdir (Bloch; 2013, 69). 
Uzlaşım gereği zamanı yapay olarak homojen parçalara ayıran birçok bilim açısından zaman bir 
ölçüden fazlasını temsil etmez. Tarihin zamanı ise akışının geri döndürülemezliği içindeki somut ve 
yaşayan bir gerçeklik olarak tam aksine fenomenlerin içinde yüzdüğü plazmadır ve o fenomenler 
ancak o zamanın içinde idrak edilebilirler (Bloch; 2013, 69). 

Bu gerçek zaman doğası gereği bir sürekliliktir. Aynı zamanda sürekli değişimdir. Tarihsel 
araştırmanın büyük problemleri bu iki vasfın antitezinden kaynaklanır (Bloch; 2013, 70). 

Daha sonra gerçek akışına iade etmek koşuluyla tarihçilerin olayları “sondan başa doğru” 
okumaları, çoğunlukla kendi yararlarınadır. Çünkü her araştırmanın doğal seyri, en iyi ya da en az 
kötü bilinenden en az bilinmeyene doğru gitmektir. Kuşkusuz bunun için çağlar ilerledikçe belgelerin 
ışığının düzenli olarak artması gerekir( Bloch; 2013, 87). 

Ama sanıldığından daha sık olarak ışığa ulaşmak için olayı bugüne kadar takip etmek de 
gerekebilir (Bloch; 2013, 87). Tarihsel araştırmalar (uzmanlar) kendi kendilerine yeterlilik hissine 
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kapılmamalıdırlar. Tek başına hiçbir tarihçi, kendi özel inceleme sahasında bile her şeyi ancak yarım 
yamalak anlamaktan öteye geçemez ve ancak yardımlaşarak yazılabilecek tek gerçek tarih evrensel 
tarihtir (Bloch; 2013, 89). Bu yüzden tarih ve tarihçi birçok bilim alanıyla da ilgili olmak zaman 
zaman onların desteğine başvurmak zorundadır. Sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, filoloji, coğrafya, 
arkeoloji,  antropoloji, etnografya, nümizmatik, kronoloji gibi bilimler tarihle yakın ilişkisi olan 
bilimlerdir.  

Bir bilim sadece konusuyla tanımlanamaz. Sınırları vemetotlarının kendine özgü doğasıyla da 
tanımlanabilir (Bloch; 2013, 89). 

2. Tarihte Yöntem

Metod, herhangi bir bilim dalının ilgilendiği konular içinden istenilen bilgileri elde etmenin 
yollarıdır. Bilgi, bir sisteme, bir düzene bağlanmaksızın karmakarışık bildiğimiz şeylerdir. Bilim, 
etrafımızda gördüğümüz sırasız, tertipsiz ve ilgisiz olan bilgilerin zamanla sistemli bir hale sokulması, 
birtakım değişmez kanunlar haline getirilmesidir (Çandarlıoğlu; 2003, 9).  

Bir bilim olduğu genel kabul gören tarihin böyle değişmez kanunları var mıdır? Ortaylı’ya 
göre tarih biliminin değişmez kanunları yoktur. Zoraki çıkarsanan kanunlara dayanarak yapılan analiz, 
tarih yazımını tarih yazımı olmaktan çıkarır. Böyle bir endişe taşımaması gereken bir daldır tarih. 
Kaldı ki bilimde kanunlar tahkik edilebilir olmalıdır. Fizik kanunları binlerce deneyle ve çok düşük 
yanılma payı ile sınanır. Sosyolojinin kanunlarını bir başka gözlemler ve değerlendirmeler ile 
sınayabiliriz. İktisat da öyledir, hatta daha az yanılma payı taşır. Mamafih bu ikisinin deneyi ve sınama 
kapasitesi tabiat bilimlerinden farklıdır. Tarih için bir kanun ve bunun sınanması ve deneyin tekrarı 
gibi bir mevhum söz konusu olamaz(Ortaylı; 2011, 53). Tarihte yöntem meselesi, 19. yüzyılın 
sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Tarih çok eski devirlerden beri yapılmakta ve yazılmakta ise de, 
bunlarda bir sistem ve usul bulmak güçtür. 19. asrın ortalarına kadar tarih yazmak için bir metoda 
gerek yoktur kanaati hâkimdi. Eğer bir sisteme ihtiyaç varsa bunu yazarken öğrenmenin mümkün 
olduğu ve metodun sadece tecrübe işi olduğu düşünülüyordu (Çandarlıoğlu; 2003, 11). 19. asrın 
ortalarından itibaren ise ilim adamları arasında tarihte usul konusu tartışılmaya, konuyla ilgili eserler 
yazılmaya başlandı. Bu eserlerin ortak özellikleri iki temel başlık altında toplanabilir; bir insan ne 
kadar zeki, mantığı ne kadar güçlü olursa olsun tarihçi olmak istiyorsa mutlaka metod bilmek 
zorundadır. Tarih usulü herhangi bir bilim dalı ile mukayese edilemeyecek derecede karışıktır 
(Çandarlıoğlu; 2003, 11) 

Aynı olayı tekrarlamak (unsurlarını kurup bir araya getirerek) veya zaman içinde gözlemle 
böyle mükerrer bir olay bulmak tarihe özgü değildir. Tarihçi farklı zaman ve mekânda ancak benzer 
olaylar bulabilir. Bunlardan ortak unsurları arayıp kanun çıkarmak saçmalığına sapamaz; sadece 
mukayese edip, zaman ve zemini tasvir ve tarife yarayan bazı yorumlar yapılabilir. Tarihle ilgili pilot 
formunda kanun ve sınamayı başarmaya çalışmak artık tarihçilik değil, sosyologluk vs yapmak olur. 
Dürüstçe olsun olmasın tarih dalının başka bir dal hayrına kullanılması bir keyfiyet sorunsalı olsa da, 
bunu yapan artık tarihçi değildir (Ortaylı; 2011, 53). 

Her tarihi ihtilal kendi için bir olaydır. Bir ihtilali anlatmak ve yorumlamak için diğerleriyle 
mukayese yapmanın ötesinde metodolojik bir genelleme, kanunlaştırma söz konusu olamaz (Ortaylı; 
2011, 55). 

Tarihi olayların esas özelliği zaman içinde daimi bir akış ve hareket içinde bulunmasıdır. 
Tarihi olaylar birbirini sebep-netice olarak takip eder gider. Tarihi olayların sebep-netice kanununa 
bağlı olması tarihi bir ilim haline getirir. Tarih bir oluş ve hareket içinde olduğundan sanıldığının 
aksine tekrarlanmaz (Çandarlıoğlu; 2003, 9). 

Gerçekten de tarihin bir akış olduğunu düşünürsek, hiçbir olayın tekrarının yaşanmasının 
mümkün olamayacağını kabul edebiliriz. Tarihsel bir fenomen gerçekleştiği anın incelenmesi dışında 
hiçbir zaman tam olarak açıklanamaz. Bu evrimin tüm aşamaları için geçerlidir. Hem yaşamakta 
olduğumuz aşama hem de diğerleri (Bloch; 2013, 87). “İnsanlar babalarından çok içinde yaşadıkları 
zamana benzerler”(Arap atasözü).  

Annabel ekolunun öncülerinden olan Fransız tarihçi Bloch’a göre; Tarih sadece hareket 
halinde bir bilim değildir. İnsan zihnini konu alan tüm bilimler gibi, akılcı bilgi alanına geç giren tarih 
de çocukluk evresindedir. Ruşeyn halindeki bir anlatı biçimi olarak yaşlı ama akılcı bir analiz girişimi 
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olarak henüz çok gençtir. Metodunun bazı temel problemleri konusunda henüz emekleme 
aşamasındadır (Bloch; 2013, 56). İnsanların yaptıkları tabiat olayları kadar açık ve kesin olmasa da 
tarih bilgilerimizi sistemleştirmek mümkündür. Tarih, konusunu insanın teşkil ettiği gelişmelere ait 
bütün bilgileri toplaması, araştırması, tanzim etmesi, bunları yaparken, bilimsel tenkit ve metodun 
belirli kaidelerine bağlı bulunması dolayısıyla bilimdir (Çandarlıoğlu; 2003, 9). 

Tarihin kendine özgü bir dili var mıdır? Kolayca evet diyemeyiz. Tarih bugün sosyoloji ve 
iktisadın terminolojisini ödünç alsa da tamamen bu sözlükle iş göremez ve olayları şematik bir 
biçimde ve genelleyerek açıklama gittikçe “tarih” olmaktan çıkar. Onun için “tarih” günlük dile en 
yakın olan ve onu kullanan bir bilgi dalıdır (Ortaylı; 2011, 52-53). 

Özgün terminoloji tarih yazımında da kaçınılmaz olmakla birlikte diğer toplumsal bilimler 
kadar bol, üniversal kabul gören bir tarihçi terminolojisi olamaz. Romancıların ortak bir roman 
terminolojisi, şairlerin ortak bir şiir terminolojisi olmaması gibi tarihçiler için de böyle bir şey söz 
konusu değildir (Ortaylı; 2011, 55).  

İlkin tarihçinin bir homme de lettre (edip) tarafı vardır. İkinci olarak, belirli bir terminoloji 
çerçevesinde yazmak öbür toplum bilimlerine nazaran, tarihçiyi üslup bakımından sıkıcı hale getirir. 
Tarih yazmanın sosyoloji ve iktisat gibi dallara göre dil bakımından farkı, denge, itidal ve serbestidir 
(Ortaylı; 2011, 55-56). 

Tarihe bütünüyle yeni bir öğe getirenler, tarihi sürecin bir hedefe doğru ilerlediğini varsayan -
amaçsal (gai-teleolojik) görüş- Yahudiler ve Hıristiyanlar olmuştur. Böylece tarih dünyevi niteliğini 
kaybetmek pahasına, bir anlam ve amaç edinmiştir. Tarihin hedef kazanması, otomatik olarak tarihin 
sonu demek olacaktır; tarihin kendisi bir teodise (tanrı savunusu ya da kanıtlaması) haline gelmiştir. 
Bu, tarihin Ortaçağ görüşüdür. Rönesans insan merkezli dünya ve aklın önceliği şeklindeki klasik 
görüşü geri getirmiştir, fakat gelecek hakkındaki klasik kötümser görüşün yerine, Yahudi-Hıristiyan 
geleneğinden kaynaklanan iyimser bir görüş koymuştur (Carr; 2013, 171).  Tarih adına layık olan 
tarih, tarihin kendi içinde bir yön duygusu bulan ve bunu kabul eden kimselerce yazılabilir. Bir 
yerlerden gelmiş olduğumuz inancı, bir yerlere gitmekte olduğumuz inancıyla sıkı sıkıya bağlıdır. 
Tarih hakkındaki görüşümüz toplum hakkındaki görüşümüzü yansıtır (Carr; 2013, 195).   

19. yüzyıl sonundan başlayarak 20. Yüzyılın ilk yıllarına kadar uzanan zaman diliminde
yaşayan kuşaklar fiziksel dünya bilimleri hakkında çok katı, gerçekten Comte’çu bir imge ile gözleri 
kamaşmış halde yaşadılar. Bu muteber şemayı zihinsel kazanımların tamamına genişlettikleri için 
çürütülemez ispatlara, kaçınılmaz biçimde evrensel olarak geçerli yasalar görünümünde ifade edilen 
kesin doğrulara varmayan hiçbir sahici bilgi olmayacağını düşünüyorlardı (Bloch; 2013, 56-57). Bu 
hemen hemen herkesin üzerinde mutabakata vardığı bir görüştü. Ama tarihsel araştırmalara 
uygulandığında mizaçlara göre değişen iki zıt eğilim doğurdu. 

Nitekim bir bölümü bir anlamda tümbilimsel (panscientifique) ideale uygun bir insan evrimi 
bilimi oluşturmanın mümkün olduğuna inandılar ve ellerinden geldiğince bunu kurmaya uğraştılar. 
Hatta bunu yaparken, çok insani birçok gerçekliği insanlarla ilgili bu bilgi dalının sınırları dışında 
bırakmayı uygun buldular. Çünkü bu insani gerçekler onların gözünde akılcı bir bilgiye iflah olmaz bir 
isyan içindeydiler. Bu tortuya, küçümseyen bir ifadeyle olay adını veriyorlardı; ama bu aynı zamanda 
en mahrem biçimde bireysel hayatın önemli bir bölümüydü. Durkheim tarafından kurulan sosyoloji 
okulunun konumu böyleydi. 

Bu arada yine aynı sırada başka araştırmacılar epey farklı bir tavır aldılar. Tarihi fiziksel yasa 
çerçevesine sığdıramayınca, üstelik aldıkları ilk eğitim nedeniyle belgelere yönelik eleştirelliğin 
zorlukları, kuşkuları sık sık sil baştan zorunluluklarıyla fazlasıyla meşgul olduklarından, bu 
tespitlerden öncelikle gözü açılmış bir tevazu dersi çıkardılar. Yeteneklerini adadıkları disiplinin son 
tahlilde ne içinde bulundukları zamanda, ne de gelecekte fazla bir ilerleme perspektifine sahip 
olmadığı kanısına kapıldılar. Onu gerçekten bilimsel bir bilgiden çok, bir tür estetik oyuna, daha 
doğrusu zihin sağlığına faydalı bir tür hijyen alıştırması olarak görme eğilimine girdiler (Bloch; 2013, 
57-58). 

Gazlar hakkındaki kinetik kuram, Einstein mekaniği, kuantum kuramı; düne kadar bilim 
hakkında sahip olunan fikri kökten değiştirdi. Bunlar söz konusu fikri küçültmediler, esnekleştirdiler. 
Kesin olunan yerine birçok noktada sonsuzca olasıyı, kesin olarak ölçülebilir yerine ölçünün ebedi 
göreliliği kavramını ikame ettiler. Bu büyük başkalaşımın hemen herkes üzerinde etkisi hissedildi. Bu 
nedenle, Eukleides türü ispatlar veya yerinden oynamayan tekrar yasalarını gündeme getirmese de bir 
bilginin yine de bilimsellik iddiasını taşıyabileceğini kabullenmeye artık çok daha hazırlıklıyız. Artık 
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kendimizi, tüm bilgi nesnelerine maddi bilimlerden alınmış tek bir entelektüel model dayatmak 
zorunda hissetmiyoruz, çünkü maddi bilimlerde bile bu model artık tamamen uygulanmıyor (Bloch; 
2013, 59). 

Bir bilim dalı olarak tarihin amacı, insanlık hayatını geçmişten bugüne olduğu gibi ortaya 
koymaktır. Tarihi yapan insandır ve insan ise durmadan değişen bir varlıktır. Tarihçi “Tarih Metodu” 
sayesinde gerçeğe en yakın sonucu bulmaya çalışır (Çandarlıoğlu; 2003, 10). Tarihin kullanımını, 
daha doğrusu suiistimalini ancak tarihçiliğin kendisi önleyebilir (Ortaylı; 2011, 58). Tarih yazıcılığın, 
bizatihi kendi içinden gelen, vazgeçemediği ama en tehlikeli alışkanlığı, dönemleme merakıdır. Tarihi 
dönemlere ayırmanın pedagojik eğilim kadar tarih sentezlerinin de vazgeçemediği bir yöntem olduğu 
açıktır. Dönemleme alışkanlığı, Voltaire ile başlayan bir amaca yönelik (gai-teleolojik) yorum tarzıdır. 
Tarih felsefesi (Voltaire’in terimi) tarihi müellif ve mütefekkirin gaye ve dünya görüşüne göre 
dönemleyen ve değerlendiren daldır. Bu dönemlerin her biri tekâmülün muayyen bir safhasıdır 
(Ortaylı; 2011, 56). 

Hegel’in Prusya devletine ulaşım sentezi, Marx’ın ütopyası, hepsi felsefesinin çocuğudur. 
Sosyolojik dikotomiler bu tarih felsefesinin ürünüdür (Ortaylı; 2011, 57). 

Tarih diye Thukydides’le başladığımızda bu demek değildir ki bu iptidai dal yavaş yavaş 
doğuyor, gelişiyor, sonunda önceki asrın, geçen asrın büyükleri ortaya çıkıyor. Böyle bir gelişme 
çizgisi olmaması gerekir. Herkesin kendine göre üslubu vardır; o anlamda Thukydides için veya İbni 
Haldun için en büyük tarihçi demiyoruz. Büyüklük keyfiyeti tarih ilminin gelişmesinden değil, 
herkesin kendi üslup ve tekniği içinde büyük tarihçi olmasındandır. Tarih yazıcılık bütün zamanların 
ötesinde, tarihçilerin eşitlik içinde kendi üslupları ve sanatçı beceriklilikleriyle devam ettirdikleri bir 
bilgi ve yazım dalıdır.  

Fakat ortada tarih yazımı ve tarihçilik açısından bir problem vardır. Bu problem aydınlanma 
çağının tarih düşüncesine yaptığı çok büyük faydalarının yanında çok büyük zararlarından 
kaynaklanıyor (Ortaylı; 2011, 15). 

Aydınlanma devrinde maalesef tarihin belirli bir yorumu ve kullanımı söz konusudur. Bunu ne 
eski Yunanlılar ne de İslam tarihçileri yaptılar. Ne İbni Haldun’da, ne Reşidüddin’de, ne Herodot’ta ne 
Thukydides’te, falan ya da filan devletin büyük olacağını, tarihin en gai noktası ve öz varlığı olacağı 
iddiası yok (Ortaylı; 2011, 16).  

Medeniyet tarihi açısından en tehlikeli şey, Aydınlanma Çağı’nın tarih yaklaşımıdır. Çünkü 
tarihi yorumla kademelere ayırmışlardır. Teleolojik (gai) bir yorum getirmişlerdir. Bunun metot 
yönünden en kaba örneği Voltaire’dır.  Ama üslup şairanedir. Bu çizgiye Weber, Tonnies, Karl Marx 
dâhildir. Marx çok kozmopolit ve ön yargısız görünmesine rağmen dikotomi dediğimiz kutuplaşma, 
gelişme çizgisine inanmış bir adamdır. Maalesef 18-19. yüzyılın Avrupa’sından gelme genel tutum 
budur (Ortaylı; 2011, 17). 

Eski Yunanlılar, İbni Haldun gai yorum yapmıyorlar. Çok sağlıklı bilgi veriyorlar. İşte 
Aydınlanmaya geldiğimizde tarihin gai bir yorum için kullanıldığını, toplumun geleceği için 
programlandığını ve orada hedenist duyguların hâkim olduğunu görürüz. Fransız İhtilaliyle saadet 
gelecek, Feminist hareketle kadınlar mutlu olacak, Proletarya devrimiyle sınıf çatışması, emeğin 
istismarı ortadan kalkacak, sınıfsız bir toplum inşa edilecek, devlete de ihtiyaç kalmayacak vs. Ama 
buna rağmen böyle bir görüşle yapılan tarih yorumu kitlelere mal olmuştur. Bu çok önemlidir (Ortaylı; 
2011, 18).  

Artık insanoğlu tarihi, doğal duygusuyla, bir hayvan olarak geçmişini merak ederek değil, bir 
şey inşa etmek için kullanıyor. Bu hem ilginç hem de sapkın bir yönelim, bir değişim. Değişen tarih 
ilmi değil, tarihçi ve tarih okuyucu. Mutlaka pek yararlı ve tutarlı değil. Bir yere de varmaz (Ortaylı; 
2011, 18). 

Gai (teleolojik) tarih elan yapılıyor. Bunun reaksiyonu da irrasyonel oluyor. Kapitalist 
sistemin gelişmesi, bu sistemle bütünleşme mesela: Dünya’ya kapitalizm yayılacak, kapitalizmin 
arkasındaki endüstri ve ona has örgütlenme, mali yapı, ideolojisiyle-insan hakları- birlikte gelecek ve 
yayılacak. Bundan evvelki düzen ilkel, kötü. İşte bu yorum, hiçbir zaman bir toplumu kendi dengesi 
içinde incelemiyor. Herodot, Thukydides, İbni Haldun bunu yapmadı. Böyle problemleri yok. 
Herodot, Şehristani, İbni Haldun başka bir dünyayı, Rönesans sonrası Batı ise egosantrik, etnosantrik 
bir dünyayı, bir kurulmuş düşünceyi temsil eder (Ortaylı; 2011, 26). 

Tarih denilince akla gelen isim olan Herodot, yazarken doğrudan doğruya yaşadığı gün ve 
çevreden hareket ediyor. Bu sağlam bir yöntem. Netice itibariyle gözlediğine, gördüğüne, tahkik 
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edebildiğine dönüyorsun. Görünen ve dokunulan öbür bilgiyi ayıklayabilir. Gerçi bu ayıklanan bilgi de 
(mitoloji) kültürel yapıyı veriyor (Ortaylı; 2011,12). 

Herodot’taki bu yapılaşma ve üslup –olayları anlatırken mitolojiyi de katma, rivayetlere yer 
verme üslubu- Thukydides’te söz konusu değil. Ne kahinlerin kehanetini, ne tanrıların müdahalelerini 
bu olaylara dâhil ediyor. Hatta hadiseye tenkit getiriyor. ‘Böyle olmasaydı, şunu yapmasalardı, başka 
türlü sonuç çıkacaktı’ falan diyor. Bir muhakeme tarzı var. Siyasal tarih lafı edilmeden yapılıyor. Bu 
yüzden MÖ 4-5. asırdaki tarihçi Thukydides’le Braudel arasında çok fark yok (Ortaylı; 2011,14). 

Tarih yazımında inkişafçı dönüm noktaları koymak saçma. İnsanlar birbirlerini okuyarak 
yetişiyor. Fizikte Newton ve Einstein büyük devrim olabilir. Tarih yazımında böyle bir şey yok. 
Kimse kimseyi geçmez. Hukuk da böyle bir ilimdir. Normlar bellidir. Mantık, hukuk mantığı bellidir. 
Uzun yıllar yapılan tahsille kavranılır hukuk mantığı ancak. Dolayısıyla hukukçuların arasında öyle 
ileri-geri farkı da olmaz (Ortaylı; 2011,14). 

İki bin yıl evvelin tarihçisiyle bugünün tarihçisi arasında büyük fark yok. Çünkü tarihçilik 
aslında belli tekniklere dayanır. Akademik olarak öğrenilecek tarih de odur. Bir taştaki yazı nasıl 
okunur? Nümizmatik meseleleri nasıl değerlendirilir? Bir kâğıt ele alındığında paleogratik ve 
diplomatik yönden nasıl bakılır? Tarihlendirme nasıl yapılır? Bu ilimdir. Bu bakımdan da tarih ilmi 
diğer sosyal ilimlerin içinde, hatta doğa bilimleri gibi pekinliği, kesinliği olan bir bilimdir. Bu 
yöntemlerin sosyolojinin, iktisadın yöntemlerinden çok daha kesin olduğu açıktır. Fakat tarihçilik bu 
kadar değildir. Ondan sonra bir spekülasyon safhası vardır ki bu sanatçılıktır. Belirgin bir şekilde 
abartma ve yalana sapmadan yorumlama meselesidir. Dolayısıyla bu tarihçide bir yerden sonra 
sanatçılık vasfı olduğunu gösterir. Emil Droysen’in dediği gibi, “Tarih bilim değildir, bilimin de 
üstünde bir şeydir” (Ortaylı; 2011,14-15). 

3. Tarihi Materyalizm

Tarihi maddecilik, bütün fikir tarihinin eski-yeni temsilcilerince ileri sürülmüş, hatta “halk 
hikmeti”nce de formüllenmiş, atasözlerine geçmiş bazı düşüncelere dayanır. Şair olduğunu bilmeden 
şairlik yapmak gibi, Marxist olmadan ya da olduğunu bilmeden ‘tarihi maddecilik’ güden insan 
çoktur. Birçok eski tarihçi bu çığır içine sokulabilir. Tanınmış İslam müverrihi İbni Haldun da bu 
zümrenin en başında gelmektedir (Fındıkoğlu; 1975, 209). Alman tarihçi Sulzbach, 1911 yılında 
yayınlanan “Maddeci Tarih Telakkisinin Başlangıçları” adlı eserinde 18. ve 19. asırlarda çok sayıda 
(kırktan fazla) mütefekkirin “tarihsel maddecilik”ten bahsettiğini, bu düşüncenin tarihi ve sosyal 
bilimlere geçtiğini, iktisat tarihine tatbik edildiğini ve Marx’ın bunlardan bir şekilde etkilendiğini iddia 
eder (Fındıkoğlu; 1975, 209-10). 

İnsanlar takip ettikleri sosyal evreye, kendi iradelerinden bağımsız ve zorunlu olan belirli 
ilişkiler dâhilinde karışırlar. Bu belirli üretim ilişkileri, maddi üretim güçlerinin gelişimindeki belirli 
bir aşamaya karşılık gelmektedirler. Bu üretim ilişkilerinin topu birden toplumun iktisadi yapısını, 
hukuki ve siyasi üst yapının üzerinde yükseleceği reel temeli teşkil eder. Maddi hayatta üretim tarzı, 
hayatın manevi, siyasi ve sosyal manzarasının genel karakterini belirlemektedir. İnsanların varlığını 
belirleyen kendi bilinçleri olmayıp, bilakis bilinçlerini belirleyen şey varlıklarıdır. İlerlemenin belirli 
bir aşamasında, maddi üretim güçleri toplumdaki üretim veya -aynı şeyi hukuki bir ifade ile söylemek 
istersek- evvelce içinde bulundukları mülkiyet ilişkileri ile muhalefete girer ve o zaman sosyal devrim 
havası baş gösterir. İktisadi temelin değişmesi ile muazzam üst yapının tamamı az çok süratle şekil 
değiştirir. Bu şekil değiştirmeler göz önüne alındığı zaman iktisadi üretim şartlarının bir tabiat bilimin 
sarahati ile belirlenmesi mümkün olan maddi evresini, hukuki, dini, siyasi, bedii yahut felsefi 
şekillerden, bir kelime ile insanların şuurlarına vardıkları ve sonuna kadar götürdükleri bu muhalefeti 
içeren ideolojik şekillerden daima ayırt etmek gerekir (Marx 1959’dan aktaran Fındıkoğlu; 1975, 244-
45). 

Marksist kuram ekonomi siyaset ilişkisinin en kapsamlı teorisi olarak kabul edilir. Marx’ın bu 
kuramı geliştirirken temel hareket noktası, Hegel’in diyalektiğinde görülen “fikirlerin maddi dünyayı 
belirlediği” fikrini alıp tersine çevirmesidir. Marx’a göre maddi dünya fikirlerimizi belirlemektedir. 
Marx’ın ‘diyalektik materyalizm’ veya ‘tarihsel materyalizm’ine göre, tarihin ilk temel yasası 
‘ihtiyaçları karşılayacak araçların üretimi’dir. Tarihteki bütün toplumların sosyal-siyasi düzenleri, ne 
üretildiği, nasıl üretildiği ve ürünün nasıl mübadele edildiği sorularına verilen cevaplara göre 
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oluşmuştur. Bu soruların cevapları değiştikçe siyasi sosyal düzenler de değişmektedir. Marx’a göre, 
tarihi değiştiren ve biçimlendiren güç insanın ebedi gerçeklik ve adalet arayışı değil, üretim 
ilişkileridir (Türköne; 2013, 259). 

Tarihi materyalizmi açıklayabilmek için Marxist kuramın insanlığın geçmişine, bugününe ve 
geleceğine ilişkin iddialarını incelemek daha doğru bir yol olacaktır.  

3.1. Uygarlık Tarihinin Marxist Yorumu 

Marx’a göre, günümüz gibi, tüm önceki toplumlar ezen ve ezilen sınıflar antagonizması 
üzerine kurulmuştur (Marx & Engels; 1976, 50). Tüm toplumsal tarih, günümüze değin, sınıfsal 
antagonizmalardan döneme göre değişik biçimler alan uzlaşmaz çelişkilerden oluşmuştur. Ancak bu 
uzlaşmaz çelişkiler hangi biçimi alırsa alsın toplumun bir kesiminin bir diğeri tarafından sömürülmesi 
tüm geçmiş dönemlerin ortak olgusudur (Marx & Engels; 1976, 61). 

 İnsanların kendi tarihlerini kendilerinin yaptığı anlayışı, tarihsel materyalizmin özünü 
oluşturmaktadır. İnsanlar tarihi şekillendirir, herkes onun gidişatına katkıda bulunur (Brosius; 2008, 
21). 

Yadsıma, diyalektiğin temel yapısıdır (Brosius; 2008, 25). Hegel’e göre yadsıma, 
‘olumlamanın kendini içererek aşması ve önceki durumunu terk ederek aktif bir şekilde karşıt bir 
belirlenime geçişidir. Bakunin’e göre hâlihazırda mevcut olan karşıtını içinden çıkarır. Hâlihazır bir 
şey, karşıtını kendi içinden aktif bir biçimde açığa çıkarıyorsa; bu her olumlamanın, yadsımanın 
sebebini içinde barındırdığı anlamına gelir (Brosius; 2008, 28). 

Roma İmparatorluğu çöktüğünde kölelik yadsındı, zira çöküşten sonra artık kölelik ortadan 
kalkmıştı. Ancak, köleliğin işgal ettiği toplumsal konum boş kalmadı. Romalıların imparatorluğu 
geçmişe karışıp kölelik ortadan kalktığında, köleliğin yerini angarya ve serflik almıştı. Köleci 
toplumun yadsınması, feodalizme yol açmıştı. ABD’nin güney eyaletleri 1865 yılında savaşı 
kaybettiğinde de kölelik yadsınmıştı. Ancak, köleliğin bu yadsınması hiçbir biçimde ABD’nin 
güneyinde feodalizmin ortaya çıkışına yol açmadı. Galip kuzey eyaletleri güneye kapitalizmi dayattığı 
için, buralarda gelişmekte olan kapitalizmin ta kendisiydi (Brosius; 2008, 27).  

Tarihsel süreç içinde varolan toplum biçimlerinin ortak özellikleri sınıflı toplum olmalarıdır. 
Köleci toplum, feodalizm ve kapitalizm de üretim araçları, sömürücülere aittir; üreticiler ise 
kullandıkları üretim araçlarına sahip değildir. Bu bahsi geçen üç toplum biçiminin de ortak yapı 
taşıdır, dolayısıyla iki yadsıma işlemine de tabi değildir (Brosius; 2008, 31). 

Kullanım hakkı feodalizmi, köleci toplumdan ve kapitalizmden ayırıyor. Çünkü serf bu hakka 
sahipti. Serf haftalar boyunca efendisinin topraklarında çalışıyordu ve ürettiği her şey ona değil, 
efendisine aitti. Bunu takip eden birkaç gün boyunca da kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyordu. 
Bu süre zarfında ürettiği her şey ona ve ailesine aitken, işlediği topraklar yine efendisinin mülküydü. 
Serf bu noktada ona bırakılan, ama ona ait olmayan bir parça toprağı kendi gıda maddelerini üretmek 
için kullanma hakkına sahipti (Brosius; 2008, 32). 

Oysa köleci toplumda ve kapitalizmde böylesine bir hak söz konusu değildir. Köleler ve 
işçiler, ürettikleri her şeyi olduğu gibi teslim etmek durumundadırlar. İhtiyaçlarını karşılayacak şeyleri 
doğrudan, köleci toplumda toprak mahsulleri olarak, kapitalizmde ise para biçimine bürünmüş ücret 
olarak alırlar (Brosius; 2008, 32). 

Kölelik, sömürülen sınıfın kendisini yeniden üretmediği tek sömürü düzenidir. Köle, sadece 
kısa vadede kendi emek gücünü yeniden üretmek için zaruri olarak ihtiyaç duyduğu şeyleri elde eder, 
ancak sınıfın kendini yeniden üretimi için zaruri olan gıda maddelerini elde etmez. Köleler sınıfı, 
temelde, dışarıdan yeni köleler eklenerek yeniden üretilir. Kapitalizm de öte yandan, üreticileri sürekli 
olarak üretimden dışlayan tek sömürü düzenidir. İşsizlik, kapitalizmin karakterini ortaya çıkaran bir 
olgudur (Brosius; 2008, 33).  

Köleci toplumun ilk sınıflı toplum biçimi olmadığını teslim etmek durumundayız. Eski Mısır 
gibi, Sümerler ya da Babil gibi ekonomik temeli ücretli emeğe, serfliğe ya da köleliğe değil, özgür 
çiftçilere dayanan sınıflı toplumlar köleci toplumu önceliyordu. Bu tarz sınıflı toplumlar literatürde 
“ataerkil sınıflı toplumlar” veya “ilk sınıflı toplumlar” olarak adlandırılır (Brosius; 2008, 35).  

Sınıflı toplumların tümünün ortak özelliği, üretim araçlarının üreticilerin mülkü olmamasıdır. 
Dolayısıyla bizzat sınıflı toplumda, üreticilerin doğrudan üretim araçlarının sahibi olduğu önceki ilkel 
toplumun yadsımasıdır; böylece yadsımanın yadsıması da, ileride üretim araçlarının yeniden emekçi 
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insanların mülkiyeti altında olduğu sınıfsız bir toplumun ortaya çıkmasına yol açabilir (Brosius; 2008, 
37-38). 

Tarih, farklı düzlemlerde cereyan eden “yadsımanın yadsınması” ilkesine göre düzenlenmiştir. 
İlkel toplumu sınıflı toplum takip etti; sınıflı toplum ise tersinden yeni bir sınıfsız toplumun temelini 
teşkil edebilir (Brosius; 2008, 41).  

Diyalektiğin görevi, bir karşıtlık teşkil edecek biçimde, olumlamanın karşıtını arayıp bunu 
olumlamanın karşısına koymaktır. Karşıtlık birbirini dışlayan iki ilişkiselliği, birbirlerini tanımlayacak 
şekilde bağlar. Bir tanesi tam da diğerinin olmadığı şeydir. Bunun bir örneği Hegelci felsefenin 
başlangıç noktası olan “varlık ve hiçlik”tir (Brosius; 2008, 45). 

İnsan, yani tarihi yapan güç, diyalektik materyalizmin merkezinde yer alır. İnsanın gereksinim 
duyduğu her şey insanların ürünüdür (Brosius; 2008, 56). Üretim sürecinde insan öznedir. Öznenin 
karşıtı nesnedir. Böylece, emek sürecinde karşıtlığı, üreticinin karşısında konumlanan nesne teşkil eder 
ki Marx buna “emeğin konusu” der ve işlenmesi gereken nesneyi kasteder (Brosius; 2008, 57). 

Emeğin amacı ürünün üretilmiş olmasıdır; maksadı üretimdir. Üretim için gerekli olan 
ürünlerin imal edilmesi için insanlar güçlerini devreye sokmak zorundalar. Üretim maksadıyla devreye 
sokulan güçlere üretici güçler denir. Aynı zamanda üretici güçlerin devreye sokulması, emeği diğer 
faaliyetlerden ayırır (Brosius; 2008, 63). 

Üretici güçlerin devreye sokulmasının amacı, ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimidir; üretici 
güçlerin gelişip yayılmasındaki maksat, gerekli olan emek zamanının azaltılması yani tasarrufudur 
(Marx-Engels; 1959, 607). Buna mukabil, beşeri üretici güçlerin gelişip yayılması, tarihsel gelişimin 
merkezinde durur (Brosius; 2008, 65). 

Ücretli emeğin sonucu olarak elde edilen kar, sermayedarlar sınıfını yeniden üretir; ödenen 
ücret, işçi sınıfını yeniden üretir; ancak sadece işçi sınıfı için ücretten sermayeye dönüşebilecek 
miktarda bir birikim elde edip sınıf atlamak imkânsızdır (Brosius; 2008, 67). 

Çeşitli topluluklar, kendi doğal çevrelerinde farklı üretim araçları ve farklı geçim araçları 
bulurlar. Böylece üretim tarzları, yaşayışları ve ürünleri farklı olur (Marx-Engels; 1959, 372). 

Üretici güçler, toplumsal seçilim ve dolayım vasıtasıyla uygun ve elverişli üretim ilişkileri 
örgütler, bunlar da tersinden yine üretici güçleri geliştirir; bu şekilde üretim tarzı oluşur (Brosius; 
2008, 78). Tarihsel materyalizm, maddi üretimin üstyapı olarak anılan yapıdaki faaliyetlerin biçimini 
ve içeriğini doğrudan ve dolayımsız bir biçimde belirlediğini asla savunmaz. Altyapı, insanların maddi 
yaşamlarını üretmek için birbirleriyle girdikleri toplumsal ilişkilerden müteşekkildir. Bundan dolayı, 
tarihsel materyalizm ekonomik değil, sosyo-ekonomik determinizmi savunur. Üstyapıda yer alan 
faaliyetler, toplumsal ilişkilerin doğrudan bir sonucu değildir. Bir dizi ara katman, toplumsal faaliyetin 
gelişip yayılan –ve bu iki katman arasında yer alan- diğer katmanları etkiler (Mandel; 1983; 191). 

Kapitalizm, kapitalist üretim tarzının altyapısı üzerine, feodalizm, feodal üretim tarzının 
altyapısı üzerine, köleci toplum, antik üretim tarzının üzerine, ilk sınıflı toplum, Asya tipi üretim 
tarzının üzerine ve komünizm de komünist üretim tarzının üzerine kuruludur (Brosius; 2008, 80). 

Tablo 1:Üretim tarzları, ekonomik toplum formasyonları ve bunlara denk düşen 
    kimi kültürler, (Brosius; 2008, 84) 

Ekonomik Altyapı             Toplumsal Formasyon ve 
(Üretim Tarzı, ÜT)            Kültürler 

Çiftçilerin ve Çobanların İlkel Komünal Toplum II 
Komünal Üretim tarzı       Anadolu Yüksek Kültürü 

Balkan Kültürleri 
Çömlek Kültürü vs. 

Asya Tipi Üretim Tarzı, ATÜT İlk Sınıflı Toplum 
Mısır Kültürü 
Sümer Kültürü 
Hitit Kültürü 
Minos Kültürü 
Miken Kültürü vs. 

Antik Üretim Tarzı Köleci Toplum 
Klasik Yunan Kültürü 
Roma Kültürü vs. 
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Feodal Üretim Tarzı Feodalizm 
Avrupa Kültürü 
Arap Kültürü vs 

Kapitalist Üretim Tarzı Kapitalizm 

Üretim araçları bir bütün olarak üreticilerin mülkiyeti olduğunda, buradan –doğrudan bir 
sonuç olarak- komünist bir üretim tarzının toplumsal üretimi doğuyor. Komünist üretim tarzına 
dayanan, ikisi sınıflı toplum önce birisi gelecek komünist toplum olmak üzere en az üç toplumsal 
formasyon vardır (Brosius; 2008, 87). 

Marxist kurama gmre, mülk sahibi ile üretici sınıf arasındaki ilişki, sınıf mücadelesidir. Sınıf 
mücadelesinin nesnesi hâkim üretim ilişkisidir. Şimdiye kadarki toplumların tarihi, sınıf savaşlarının 
tarihidir (Brosius; 2008, 89). 

Sermayenin toplam kütlesi, temelde ikiye ayrılabilir. Zira kapitalist, sermayesinin bir kısmını 
daima ücretli emek satın almak için kullanmak zorundadır. Bu kısmı Marx, “değişken sermaye” olarak 
adlandırır. Arta kalan sermaye, tüm diğer amaçlar için kullanılır. Bu karşıtlığın özel yapısı için tek 
belirleyici olan, sermayenin belli bir kısmının (değişken sermayenin) karşıt belirlenime (ücretli emeğe) 
dönüşmesidir. Çünkü sermayenin bu kısmı, bizzat ödenmesi gereken ücrettir. Sermayenin bir boyutu, 
yani emek gücünün parasal değeri, böylece ücretli emeğin de bir parçasıdır (Brosius; 2008, 94). 

Bütün olan şeyin bölünmesi ve onun çelişen bileşenlerinin kavranması diyalektiğin özüdür 
(Lenin Werke; 338’den aktaran Brosius; 2008, 100). 

Eski bir diyalektik bütünün yerini, onu yadsıyan yeni bir diyalektik bütün alır. Olumlama (eski 
bütün), kendi yadsıması (yeni bütün) tarafından ikame edilir. Dolayısıyla çelişki, yadsıma süreciyle 
özdeştir. Çelişki, olumlamadan yadsımaya giden yoldur (Brosius; 2008, 110). 

Bütün üretim tarzlarının en az iki ortak noktası vardır. Bir yandan, uzun bir süre istikrarlı ve 
görünürde sarsılmaz bir biçimde varlıklarını sürdürürler, öte yandan şaşırtıcı derecede kısa bir süre 
içerisinde kaybolup giderler (Brosius; 2008, 114). 

Gelişip yayılmış çelişkinin çöküşü, amprik olarak iki farklı yoldan gerçekleşebilir: ya 
toplumsal devrim ya da toplumsal barbarlık olarak. İlk durumda yapıcı boyutun, “temele geri 
dönüşün”, ikinci durumda ise yıkıcı boyutun, “temele doğru çöküşün” ağır bastığı söylenebilir 
(Brosius; 2008, 132). 

Marx, “Ekonomi-politiğin Eleştirisi’nde şöyle diyor: “Toplumsal üretimde insan iradesinden 
bağımsız olarak maddi evrim ilişkilerinin toplamı toplumun iktisadi yapısını meydana getirir, tolumun 
gerçek temeli olan bu yapı üzerinde hukuki ve siyasi üst-yapı yükselir” (Ülken, 1981, 159). Engels, 
mektuplarından birinde “Eğer bizim iktisadi faktörü biricik gerektirici saydığımızı söylerlerse, ilk 
önermeyi soyut ve saçma bir cümle haline koymuş olurlar. İktisadi durum temeldir fakat üst-yapının 
türlü faktörleri, tarihi mücadelenin akışına aynı zamanda etki ederler ve birçok hallerde toplumsal 
şekilleri üstün bir tarzda gerektirirler.” Burada üst-yapının pasif rolünden çıkarak alt-yapıyı aşan aktif 
bir rol aldığını görmekteyiz (Ülken; 1981, 160). 

Genellikle ve belirsiz tarzda anlaşılmış bir ekonomik etkenin kıdem hakkı çok eskiden 
tanınmıştır. Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlıktaki bazı dini ahlak kurallarını ilham eden 
ekonomik zorunluluklar bütün ütopistlerce çok iyi takdir edilmiş olan iktisadi olaylar yeterince bilinir. 
Büyük sanayi Avrupa’sı karşısında ve içinde Marx’ın aynı ekonomik hadiseyi gereken cesamet, şekil 
ve heybeti ile almasında yadırganacak bir taraf yoktur. Bu doktrinle dünyamızın ezeli hakikatlerinden 
birisinin sistemleştirildiği kabul edilmelidir. Yalnız tarihi maddecilik ile sosyalizm ve komünizm 
arasında sağlam bir mantıki ilişki bulunmadığı göz önünde tutulmalıdır. Tarih teknik gelişmelerin 
mahsulüdür diyen bir sosyolog, liberal de fizyokrat da olabilir. Metodoloji zaviyesinden hatalı olan 
taraf ekonomik faktörü, sosyal evrelerde baş faktör saymak değil, ekonomik faktörün, filan veya falan 
safhaları vücuda getirdikten sonra “Beyanname”de izah edildiği şekilde komünist üretim rejimine yol 
hazırladığını düşünmektir. Bu noktada Marxizm, bilimsel metodu terk etmekte, edebi, metafizik bir 
renkle renklenmekte, siyasi mücadele aleti olmaktadır (Fındıkoğlu; 1975, 246-47-48). 
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3.2. İki Sınıflı Toplum Yapısı ve Sınıflar Arasındaki Uzlaşmaz Çelişki 

Gerek Marx gerek Engels, bazı kitap isimlerine kadar sınıf kelimesini sokmalarına, 
görüşlerinin dayandığı direklerden birinin sınıf olmasına rağmen hiçbir yerde sınıf hakkında açık bir 
tanım yapmış değillerdir. Sınıf ve sınıf mücadelesi kavramlarının en çok geçtiği “Beyanname” daha 
çok siyasi ve ideolojik broşür mahiyetindedir. “Kapital”i satır satır inceleyen önemli iktisatçılara ve 
sosyologlara dayanarak diyebiliriz ki, bu önemli eserde bu önemli meseleye ait hiçbir açık bilgi 
yoktur. Sermayenin hiç değilse ilk iki cildinin konusu sınıftan bahsetmeye müsait değildir. Çok 
sonraları, Engels tarafından neşredilen üçüncü cildin son bölümü sınıftan bahsetmeyi icap ettirmiş, 
hatta son bölümün adı da “Sınıflar” diye adlandırılmış ise de bölümün altında yalnız beş on satır, eksik 
kalmış bir cümle vardır. Bu tarif; “Milyonlarca aile, kendilerini diğer sosyal sınıflardan yaşayış 
tarzları, menfaatleri ve eğitimleri ile ayıran, bu ayrılık dolayısıyla onları başka sınıflara karşı 
husumette bulunduran, aynı iktisadi varlık şartları altında kaldıkları müddetçe bir sınıf teşkil eder”, 
şeklindedir (Fındıkoğlu; 1975, 253-54-55). Bu tarife, aynı çıkar grubuna dâhil olma şuurunu da 
eklemek gerekir (Fındıkoğlu; 1975, 258). 

Marx’a göre, bir sınıfı ezebilmek için en azından onun esaret altında da olsa yaşamasına 
imkân verecek, varoluş koşullarını güvence altına almak gerekmektedir. Küçük burjuvanın, feodal 
mutlakıyet boyunduruğu döneminde, burjuva düzeyine yükseldiği gibi, toprak köleliği döneminde de 
serf bir komün üyesi olmayı başarmıştır. Çağdaş işçi ise sanayinin ilerlemesiyle birlikte yükselmek bir 
yana, tam tersine her zaman daha aşağıya, hatta kendi sınıfının yaşam koşullarının altına düşmektedir. 
Emekçi yoksullaşmakta ve yoksullaşmış nüfustan ve varlıktan daha hızlı artmaktadır. Burjuvazi artık 
yönetemez durumdadır. Toplum artık burjuvazinin egemenliğinde yaşayamaz durumdadır (Marx & 
Engels; 1976, 50-51). 

Marx, sermayenin belirli bir sınıfın elinde toplanması olgusunun işçi sınıfı için ortak bir 
durum ve ilgi yarattığı inancındadır. Bu durum işçi sınıfının sermaye karşısında -tam olarak kendisi 
için olmasa da- karşıt bir sınıf olarak çıkması anlamına gelmektedir. İşçi sınıfının kendisi için olma 
durumu ancak sermaye ve onun taşıyıcıları olan burjuvaziye kaşı sınıfsal olarak mücadeleye 
başlamasıyla gerçekleşecek bir durumdur. İşçi sınıfının kendi bağımsızlığını kazanması yeni bir 
sınıfsal toplum yapısında gerçekleşecek bir şey değildir. İşçi sınıfı devriminde ortaya çıkacak olan 
toplum modeli; her türlü sınıfın yok edildiği bir toplum modeli olacaktır. Marx bu bağlamda sınıf 
kavramını ilk olarak ezenler ile ezilenler arasındaki karşılıklı ilişki olarak tanımlar. Bu anlamda 
toplumların tarihi, sınıf savaşlarının tarihinden başka bir şey değildir. Bunun yanında Marx sınıf 
kavramını, hem statülere dayanan düzeni ortadan kaldıran tarihsel bir kavram olarak hem de kategorik 
anlamda toplumdaki diğer sınıflarla mücadele eden bir grubu temsil eden bir kavram olarak anlar. 
Birinci anlamda sınıf kavramı, üretim ilişkileri sayesinde belirlenmekteyken; ikinci anlamda sınıf 
kavramı ise ortak bir düşman etrafında oluşan ortaklık bilinci etrafında şekillenmektedir. Üçüncü 
anlamda ise, mevcut olan toplumsal düzenin ortak eylem sayesinde değiştirilmesi olarak 
anlaşılmaktadır (Toprakkaya; 2009, 69-70). 

Üretim araçları üreticilere ait değilse, özel mülkiyete dönüşür ve üretici olmayan insanlara ait 
olur. Bu durumda, bir yandan üretim araçlarının sahibi, ancak üretmeyen bir grup insan, öte yandaysa 
üreten ancak üretim araçlarına sahip olmayan diğer bir grup insan yani sınıflar vardır (Brosius; 2008, 
87). 

Üretim araçlarına sahip olan her sınıf artık-ürünü kendisine mal ederek, toplumsal zenginliği 
bünyesinde toplayıp ekonomik ve politik açıdan hâkim sınıf olabilirken; doğrudan üretici olanların 
payına –tek tek bireyler ya da toplumda sömürülen sınıf olarak- hayatta kalabilecekleri kadar pay 
düşmesi, üretim araçlarının özel mülkiyetinin bir sonucudur. Ürürün toplamından onlara düşen pay 
sadece gerekli maddelerdir. Toplumun sınıflara bölünmesi sömürüdür (Brosius; 2008, 87-88). 

Ücretli emek ile sermaye bir karşıtlık teşkil eder; zira biri, tam da ötekinin olmadığı şeydir. 
Birbirlerinin karşısında konumlanırlar, ancak ikisi de bir diğeri olmadan var olmaz. Sermayenin emek 
gücünü satın alıp ondan artı değer elde etmek için ücretli emeğe ihtiyacı vardır; ücretli emeğin ise, 
emek gücünü satın alacak sermayeye ihtiyacı vardır. İkisi de, bizzat kendileri vasıtasıyla birbirlerine 
göndermede bulunup birbirleriyle ilişkilenmektedirler (Brosius; 2008, 93).  

Ancak ücretli emek ile sermaye özel bir karşıtlık oluştururlar. Bu karşıtlık bir çelişkidir, zira 
iki kutup da diğerinin kimi boyutlarını kendi bünyesinde barındırır (Brosius; 2008, 93). 
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Kapitalist, çalışanın emek gücünü, tüm işgücünü kapsayacak biçimde satın alır. Ancak işçi, 
işgünü süresi dolmadan ücretini karşılayacak değeri yaratır. Şimdi çalışmayı bıraksa, ürün satıldığında 
tam olarak ücretin ödenmesi için yetecek değeri yaratmış olur. Ancak o çalışmaya devam etmek 
zorundadır, zira emek gücü birkaç saatliğine değil tüm bir işgününü kapsayacak şekilde satın 
alınmıştır. Bu noktadan sonra ürettiği her şeyi kapitaliste vermek zorundadır. Bu kapitalistin 
kazancının temeli olan artı-değerdir. Kapitalist, artı-değeri kendisine mal eder ve onu sermayeye 
dönüştürür. Böylece ücretli emek de ikiye bölünebilir ve bir kısmı, yani artı-değer, sermayeye 
dönüşür, dolayısıyla ücretli emeğin bir boyutu, karşı kutup olan “sermayenin” bir parçasıdır (Brosius; 
2008, 94).  

Kutupların sadece birbirlerinin karşısında konumlanmayıp, aynı zamanda birbirlerini 
bünyelerinde barındırdıkları tüm özel karşıtlıklara çelişki denir (Brosius; 2008, 95). 

Çelişik unsurların var olması hem her bir unsurun yer aldıkları bütün içinde bir arada 
bulunmalarını, hem de bu unsurların bu bütünü parçalamak için verdikleri mücadeleyi kapsar 
(Mandel; 1983, 178). 

İster halk hikmetinde her zamanın ebedi hakikatlerinden biri olarak gördüğümüz zengin-fakir 
münasebetlerinin tesiri olsun, ister biyolojik sahada müşahede edilen kuvvetli-zayıf mücadelesinin 19. 
asır tabiat bilimlerine hakim olan telakkilerinden ilham alsın, isterse sosyal hayatın arz ettiği zümre, 
tabaka ve sınıf mücadelelerini müşahede ederek, yahut müşahede etmiş ve bu hususta fikir yürütmüş 
olan her nevi tarihçi, iktisatçı, hukukçu ve sosyolog mütefekkirinin tesirine maruz kalsın, Marx yekten 
ortaya bir sınıf mücadelesi atmış değildir. Tanınmış Marxist Kautsky’ye göre, “sınıf mücadelesi bu 
müellifler tarafından ileri sürülmüştür, fakat Marx bunu tarihin ağırlık merkezi yapmıştır, onu bir tez, 
bir dava haline sokmuştur.” Keza Marx, bu fikri proletaryanın sınıf kavgasına bağlamakta da orjinalite 
göstermiştir (Fındıkoğlu; 1975, 261-62-63). 

Marx eğtimi aldığı çevrede olduğu kadar, gezip dolaştığı yerlerde sınıf mücadelesi düşüncesini 
bir defa ele aldıktan sonra onu doktrinleştirecek, davası için bir destek olarak kullanacak, yani zihinde 
beslediği “apriori-kabli”ye tecrübi ve tarihi bir mahiyet vermek için eski ve yeni sınıf mücadelelerini 
bir düşünme malzemesi olarak ele alacaktır (Fındıkoğlu; 1975, 263). 

Marxist değer teorisinin kıymeti, iktisadi olan mucip sebeplerinde değil, belli bir devrede 
ihmal edilen insan şahsiyetini inikâs ettirici mahiyetinde gizli bulunmaktadır. Sosyal politikadan ve 
sendikacılık akımlarından eser bulunmayan bir devredeki bu inikas, sosyal politikaya analık yapan 
amiller arasında tarihi rolünü ifa etmiştir. Yalnız sosyal politikadan nasibini almamış ve gereği gibi 
olmayan cemiyetlerde aksiyona davet edici, harekete geçirici bir hizmet ifasına devam edeceğini, 
etmesi lazım geleceğini de kabul etmek lazımdır (Th. G. Masaryk’den aktaran Fındıkoğlu; 1975, 307). 

Fazla değer üreten bütün yöntemler, aynı zamanda birikmeyi de temin ediyor. Sermayede 
birikme ise bu yöntemlerin gelişimine bağlıdır. Kapitalist terakümü, işçinin durumunu gittikçe daha 
çok fenalaştırıyor. Böyle bir kutupta birikme ve teraküm öteki kutupta sefaletin, esaretin, 
kabalaşmanın, ahlaki düşkünlüğün birikmesi ve terakümü. Bu iki terakümün varacağı pek yakın 
netice, tıpkı her iki terakümün kendiliğinden zaruri oluşu ve önüne geçilemeyişi gibi zaruri ve önüne 
geçilemez bir neticedir. Üretim ve emek araçlarını emekçiler yığınına devredecek komünist toplumun 
ortaya çıkması (Marx, Kapital’den aktaran Fındıkoğlu; 1975, 333-34). 

Marx’a göre tarihin gelişimine baktığımız zaman burjuvazinin üzerinde yükseldiği üretim ve 
değişim araçlarının feodal toplumun bağrından doğmuş ve gelişmiş olduğunu görürüz. Bu üretim ve 
değişim araçlarının gelişiminin belirli bir aşamasında feodal toplumun üretimini ve değişimini 
barındıran koşullar, tarımın ve manifaktürün feodal örgütlenmesi, kısaca feodal mülkiyet rejimi, tüm 
hızıyla gelişmekte olan üretici güçler karşısında yetersiz kalmıştır. Bu ilişkiler artık üretimi 
geliştirmemekte, aksine engellemekte, üretimin gelişimini yavaşlatan zincirler haline gelmektedir. 
Parçalanmaları gerekiyordu parçalandılar (Marx & Engels; 1976, 42-43). 

Günümüze değin tüm toplumların tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihi olmuştur. Özgür insan ve 
köle, patrisyen ve pleb, lonca ustası ve çırak, kısacası ezenler ve ezilenler bazen açık bazen gizli 
olarak savaşmışlar, bu savaş bazen tüm toplumun devrimci değişimiyle, bazen de mücadele eden iki 
sınıfın yıkılmasıyla sonuçlanmıştır(Marx & Engels; 1976, 36-37). 

Tarihin ilk dönemlerinde, toplumun ayrı ayrı sınıflar halinde örgütlenmesini, toplumsal 
koşulların hiyerarşik sıralanışını aşağı yukarı her yerde görüyoruz. Antik Roma’da patrisyenleri, 
şövalyeleri, plebleri, esirleri; ortaçağda senyörleri, vasalları, lonca ustalarını, çırakları, serfleri ve 
ayrıca her sınıfsal yapı içinde özgül hiyerarşiyi görebiliyoruz (Marx & Engels; 1976, 37). 
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Feodal toplumun yıkıntıları arasında yükselen çağdaş burjuva, toplumun uzlaşmaz sınıf 
karşıtlığını kaldırmamıştır. Sadece yeni sınıflar, yeni baskı koşulları, eskiye oranla yeni mücadele 
birimleri getirmiştir. Burjuva çağı olan dönemin ayırıcı özgüllüğü sınıfsal antagonizmayı basitleştirmiş 
olmasıdır. Toplum yavaş yavaş iki geniş düşman kampa, tamamen karşıt iki büyük sınıfa 
ayrışmaktadır. Burjuva ve proloterya (Marx & Engels; 1976, 37-38). 

Çağdaş burjuvazi, bizzat uzun bir gelişimin, üretim ve değişim biçimlerindeki bir dizi 
devrimin ürünüdür. Burjuvazi tarihte tam anlamıyla devrimci bir rol oynamıştır. İktidarı ele geçirdiği 
her yerde feodal, ataerkil ve ruhani ilişkileri yok etti, feodal insanı doğal efendilerine bağlayan 
karmaşık ve çeşitli tüm bağları, acımasızca kopararak insanla insan arasında soğuk çıkar ilişkisinden 
başka bir ilişki bırakmadı(Marx & Engels; 1976, 39). 

Burjuvazi, üretim araçlarında, dolayısıyla üretim ilişkilerinde, yani toplumsal ilişkilerin 
tümünde durmaksızın devrim yapmaksızın var olamaz. Bunun tersine eski üretim tarzının hiç 
değiştirilmeden korunması, önceki sanayici sınıf için varlıklarının ilk şartıydı (Marx & Engels; 1976, 
40). 

Burjuvazi bizi kente tabi kılmıştır. Muazzam kentler kurmuş, kentin nüfusunu kıra oranla 
büyük ölçüde artırmış ve böylece tarla hayatının yetenek köreltici etkilerinden nüfusun büyük 
bölümünü koparmıştır. Kırı kente tabi kıldığı gibi barbar ve yarı barbar ülkeleri uygar ülkelere tabi 
kılmış, köylü halkları burjuva halklara, doğuyu batıya bağımlı hale getirmiştir(Marx & Engels; 1976, 
42). 

3.3. Marxist Kriz Teorisi ve Sınıfsız Toplum 

Marx’a göre, mevcut düzenin yanlışlığının en önemli göstergesi sık sık ortaya çıkan ekonomik 
ve buna bağlı olarak gelişen siyasi krizlerdir. Kapitalist toplumlarda üretim güçleriyle üretim ilişkileri 
arasında gittikçe büyüyen ve açılan bir uçurum söz konusudur. Bunun doğal sonucu olarak, sermayeye 
sahip olanların özel mülkiyeti ve üretim araçları durmadan artmakta; gittikçe artan bir oranda daha 
fazla işçi bu zenginlere işgücünü satmak zorunda kalmaktadır. Hâlbuki üretim sürecinin sosyal 
karakteri üretim araçlarının sosyal mülkiyet olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yapılması 
gereken şeylerden en önemlisi, üretim araçları, üretim güçleriyle ve üretim ilişkileri arasındaki ilişkiyi 
yeniden kurmaktır. Bunun yolu ise üretim araçlarının kamulaştırılması ve üretim araçlarına haksız bir 
biçimde sahip olan insanların bu haktan toplum adına vazgeçmeleridir. Böyle bir değişimi yapacak 
olan sınıf ise işçi sınıfıdır. Üretim araçlarına işçi sınıfının sahip olması, sınıf savaşlarını da ortadan 
kaldıracaktır. Sosyalist bir toplumda üretim araçları herkese ait olduğundan sınıf savaşları ve emek 
hırsızlığı da en aza inecektir veya tamamen ortadan kalkacaktır (Toprakkaya; 2008, 385). Komünist 
devrim geleneksel mülkiyet rejiminden en köklü kopuştur; bu devrim sürecinde geleneksel 
düşüncelerden en köklü biçimde kopuş da olağandır (Marx & Engels; 1976, 61). 

Marx’a göre, çağdaş sanayi, pederşahi sanatlar ustasının küçük atölyesini sanayici kapitalistin 
büyük fabrikasına dönüştürdü. Fabrikalarda yoğunlaşan işçi kitleleri askeri anlamda örgütlenerek; 
basit sanayi askerleri olarak mükemmel bir subaylar ve çavuşlar hiyerarşisinin denetimine sokuldular. 
Sadece burjuva sınıfının burjuva devletinin esiri değil, makinelerin, denetleyicilerin ve bilhassa bizzat 
sanayici burjuvazinin esiri haline getirildiler (Marx & Engels; 1976, 45).  Küçük sanayiciler, esnaf, 
küçük tüccar ve rantiyeler, zanaatçiler ve köylüler, velhasıl orta sınıfların aşağı basamaklarında olanlar 
proletarya saflarına düşmekte; bir yandan yetersiz sermayelerinin büyük sanayide kullanılan 
yöntemlerin uygulanmasına elvermemesi dolayısıyla büyük büyük kapitalistlerle rekabet edemeyip 
çökmekte, diğer yandan da teknik ustalık yeni üretim yöntemleri karşısında aciz kalmaktadır. Böylece 
proletarya nüfusun tüm sınıfları tarafından beslenerek büyümektedir(Marx & Engels; 1976, 46). 

Sanayinin gelişmesi, proleterlerin sayısını artırmakla kalmamış, aynı zamanda daha büyük 
kitleler halinde yoğunlaştırmış; proleterlerin gücü artmış ve sınıf bilinci de yükselmiştir. Makineler 
emeğin farklılaşmasını yok ettikçe ve aşağı yukarı her yerde ücreti aynı düşük düzeye indirdikçe 
proletaryanın bağrındaki çıkar farklılıkları, varoluş koşulları giderek eşitlenmiştir(Marx & Engels; 
1976, 47). 

Burjuvanın kendi arasındaki rekabet, makinelerin giderek ve hızlanan gelişmesi, işçinin 
durumunu daha da güçleştirmiş; tek tek işçilerle burjuvalar arasındaki çatışmalar giderek iki sınıf 
arasında çatışmaya dönüşmüştür. Çatışmalar, işçiler arasında dayanışma ruhunu artırır ve yaygın 
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örgütlenmeler doğurur. İletişim imkanlarındaki gelişmeler ulusal çapta bir örgütlenme ve mücadele 
imkanı meydana getirir(Marx & Engels; 1976, 47). 

Bu örgütlenme, burjuvazinin iç çelişkilerinden yararlanılarak işçi sınıfının bazı taleplerinin 
kanunlaştırılarak kabul edilmesini zorlamakta; İngiltere’de on saatlik işgünü hakkı gibi bazılarını da 
kabul ettirmektedir (Marx & Engels; 1976, 47).  

Nihayet sınıf mücadelesinin belirleyici anı yaklaştıkça egemen sınıfın küçük bir bölümü 
sınıfından kopar ve devrimci sınıfla, kendisiyle birlikte “geleceği” getiren sınıfla birleşir. Geçmişte 
soyluluğun bir kesiminin burjuvaziye katıldığı gibi, burjuvazinin bir bölümü ve özellikle tarihi 
hareketin bütünüyle gelişimini teorik olarak kavrayabilme düzeyine yükselmiş, bir bölüm burjuva 
ideologu proletaryanın saflarına geçer (Marx & Engels; 1976, 49). 

Proleter mülksüzdür; karısı ve çocuklarıyla ilişkisinin burjuva ailelerindekilerle hiçbir ortak 
yanı yoktur. İngiltere’de olsun, Fransa’da, Amerika’da, Almanya’da olsun çağdaş sanayi emeği, 
işçinin sermayeye esareti proleterleri tüm ulusal niteliklerden arındırmıştır. Yasalar, ahlak, din, 
proleterin gözünde, arkalarında burjuva çıkarlarını gizleyen burjuva önyargılarıdır (Marx & Engels; 
1976, 50). 

Proleterlerin kendilerine ait, kurtarıp koruyacakları hiçbir şeyleri yoktur, özel mülkiyetin tüm 
güvencesini, geçmişteki tüm güvenliğini yıkmak durumundadır (Marx & Engels; 1976, 50).  

Komünistler, amaçlarının ancak tüm geçmiş toplumsal düzenin şiddete dayanılarak 
devrilmesiyle gerçekleşebileceğini açıkça belirtirler. Varsın egemen sınıflar komünist bir devrim 
düşüncesiyle titresinler! Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yoktur. Ama 
böylece elde edecekleri koskoca bir dünya vardır(Marx & Engels; 1976, 80). 

1790’lardaki ABD ve İngiltere üzerine fiyat ve çıktı serilerinin davranışlarına yönelik yapılan 
istatistikler, Kondratieff’e uzun dalgaların varlığını işaret etmekteydi. Kondratieff’e göre kapitalist 
dünya, evrimleşen ve kendi kendisini tamir eden bir yapıya sahipti ve dolayısıyla Kondratieff, 
kapitalizmin yıkılışının yaklaştığına dair Marxist görüşlere karşı durmaktaydı (Aydoğuş ve diğerleri; 
2009, 3). 

Uzun konjönktür dalgaları, esas olarak fiyat ve çıktı gibi serilerde uzun vadede görülen 
dalgalanma hareketlerini açıklamaya yöneliktir. Bu dalgalanmalar ekonomik konjönktürde yeni 
dönemlerin başlangıcını ve bu başlangıcı takip eden yıllarda düşüşe geçişini gösterirken; bir dalganın 
sona erip diğerinin başlaması da önemli teknolojik devrimlere, savaşlara ve sosyal dönüşümlere 
tanıklık eder. Kondratieff dalgalarının temel özellikleri ise şöyle sıralanabilmektedir: 

 Kondratieff dalgaları dünya ekonomisinin bir davranışıdır ve bireysel olarak ulusal
ekonomilerin üretim verilerinden ziyade uluslararası üretim verilerinde gözlenirler. 

 Fiyatlardan ziyade çıktılarla ilgilenir.
 Ortalama 50-60 yıllık periyotlarda ortaya çıkarlar.
 Teknolojik devrimler yaratan yeniliklerin yeni lider endüstriler ve ticari sektörler

yaratmalarından doğarlar. Diğer bir deyişle Kondratieff dalgaları yeni problemlere yönelik çözümlere 
olan talepten kaynaklanır ve bu tür çözümlerin arzı yenilikçi firmalarca yapılır. 

 Her Kondratieff dalgası ortaya çıkış yeri ve zamanı açısından kendine özgüdür.
 Her Kondratieff dalgası dünya ekonomisini değiştirir. Diğer bir deyişle, yapısal dönüşümlere

yol açarlar. 
Kondratieff, uzun konjönktür dalgaları ve savaşlar arasında bir ilişki olduğuna da dikkati 

çekmiştir. Kondratieff’e göre, savaşlar ve devrimler dalgaların başlangıç dönemlerinde veya dalgalar 
arası geçiş dönemlerinde ortaya çıkmaktadırlar (Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 4). 

Kondratieff, İngiltere, Amerika ve Fransa’ya dair fiyat ve çıktı serilerini inceleyerek uzun 
konjönktür dalgalarının varlığını göstermeye çalışmıştır. İlk uzun dalganın yükselişi 1789–1814 
dönemini ifade eden 25 senelik dönemi kapsar. Düşüş dönemi ise 1814’te başlayıp 1849’a dek sürer. 
Diğer bir deyişle, düşüş periyodu 35 senelik bir süreyi kapsar. Sonuçta, çevrim 60 sene içerisinde 
tamamlanır. 2. dalga 1849’da başlar ve 24 sene sonra 1873’te sonlanır. Öte yandan dalganın dönüş 
noktası ABD’de, İngiltere ve Fransa’dakinden farklıdır. ABD’de dalganın tepe noktasına ulaşması 
1866 yılında iç savaşla olur. 2. dalganın düşüşü 1873’te başlar ve 23 sene sonra 1896’da sona erer. 2. 
dalga böylelikle 47 sene sürer. 3. dalganın yükseliş hareketi 1896 yılında başlar ve 1920 yılında sona 
ererek toplam 24 sene sürer. Tüm verilerde dalganın düşüşü 1920 yılında başlar. Sonuçta, 1780’lerin 
sonundan itibaren fiyat endekslerinde 3 büyük dalgalanma oluşmuştur(Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 4-
5). Sonuncu dalga ise incelenen dönemde henüz tamamlanmamıştır. Dalgaların hiçbiri aynı 
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büyüklükte değildir ve süreleri 47 ila 60 yıl arasında değişmektedir. İlk dalga en uzun 
sürenidir(Kondratieff ve Stolper; 1935’ten aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 5). 

20. yüzyılın henüz başında ortaya attığı değişik ve ilgi çekici görüşleri ile iktisat bilimine
farklı bir bakış açısı getiren Joseph Alois Schumpeter ekonomik kalkınma sürecinin nasıl 
tanımlanacağı üzerinde durmuş, özellikle yeniliklerin ve girişimcilerin önemine dikkat çekmiştir. 
Schumpeter’in kapitalizmin doğuşu, işleyişi ve gelişmesi ile ilgili analizleri kapitalist sistemin 
dinamizmini kavramak yolunda ortaya konmuş yaklaşımların en önemlisidir. Bir bakıma hem yenilik 
hem de girişimci kavramına yeni bir boyut getirmiştir. Öne sürdüğü görüşleri ile günümüzde de 
dünyada yaşanan ekonomik krizle birlikte adı en çok anılan iktisatçı olmuştur(Aydoğuş ve diğerleri; 
2009, 9).  

Schumpeter; Kalkınma Teorisi modelini yenilik yaratma, satın alma gücü yaratma ve girişimci 
yardımıyla yenilikleri uygulama aşamaları olmak üzere üç temel aşama ile açıklamış, açıklarken de 
yenilik ve girişimci kavramlarının kalkınma sürecini nasıl etkilediğini incelemiştir. Kalkınma ile ilgili 
literatürde adı yenilik ve girişimci kavramlarıyla birlikte anılan Schumpeter’e göre ise; üretim işlemi 
kısmen maddi, kısmen de gayri maddi unsurlardan meydana gelmiştir. Maddi unsurlar yönünden ele 
alındığında temel üretim faktörleri olan sermaye (K), işgücü (L) ve toprak (N) dikkate alınmıştır. Neo-
klasiklerden ayrıldığı nokta olan gayri maddi alanda ise teknoloji (T) ve sosyo ekonomik unsurlar (U) 
yer almıştır. Schumpeter, dinamik bir analiz çerçevesinde teknolojik ve sosyal faktörlere çok büyük 
önem vermiştir. Schumpeter’in üretim fonksiyonu 

 Y = f (K, L, N, T, U ) denklemi ile gösterilmişti. 
 Schumpeter bir ekonominin dinamik gelişimini etkileyen etkenleri iki gruba ayırmanın yararlı 

olacağını düşünmüştür. Bu şekilde büyüme ve kalkınma kavramları arasındaki fark da gün yüzüne 
çıkarılmıştır.  

 Faktör mevcutlarındaki değişmenin etkilerini denklemdeki ilk üç unsur yani sermaye, işgücü
ve toprak simgelemektedir. Bu üç unsur Schumpeter tarafından büyüme unsurları olarak 
adlandırılmıştır. 

 Üretim fonksiyonundaki son iki unsur olan teknoloji ve sosyo ekonomik unsurlar ise
Schumpeter tarafından kalkınma ve gelişmenin unsurları olarak tanımlanmıştır. Tüm bunların yanında, 
ayrıca Schumpeter kalkınmanın kesintisiz bir süreç olduğu yolundaki Neo-klasik görüşü 
benimsememiş, aksine kalkınmanın yeniliklere bağlı kalacağını ve sık sık duraklayacağını 
savunmuştur. Ekonomik evrimin ve dolayısıyla gelişimin akış kanalları içinde kendiliğinden ve 
süreksiz olarak dengenin sarsılması, kayması ve yeniden başka bir noktada kurulması seklinde 
oluştuğunu iddia etmiştir(Anderson; 1997, 2’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 10). 

Schumpeter, yenilik olgusunu teknik gelişme veya yeni kaynakların keşfi olarak tanımlamıştır. 
Daha genel bir ifade ile üretim fonksiyonunda meydana gelen ve (henüz keşfedilmemiş olanlar dâhil) 
mevcut üretim faktörleri ile yaratılmakta olan hâsılayı artıran herhangi bir değişme yenilik olarak 
kabul edilmiştir. Schumpeter, yeniliklerin mevcut firmalar tarafından değil fakat var olan kaynaklar 
kullanılarak ortaya çıkarılacağını kabul etmiştir. Burada önemli olan yenilikler ile keşif ve icatlar 
arasındaki farkın göz ardı edilmemiş olmasıdır. Yenilikler herhangi bir keşif veya icadın ticari alanda 
uygulanmaya başlamasını ifade etmektedir. Oysa icat yapıcı bir etkiye sahiptir ve eğer kullanılmıyor, 
hayata geçirilemiyorsa bir yenilik oluşturmamaktadır. Bir icadın yenilik yaratabilmesi için mutlaka 
üretim faaliyetine uygulanması gerekmektedir (Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 11). 

Firmanın yenilik yaratmak için ihtiyaç duyduğu krediyi sağlamanın iki yolu bulunmaktadır. 
Birinci yol, sermaye sahibinin yeniliği doğrudan kendisinin karşılamasıdır ki bu tip sermayedara 
serüvenci sermayedar denilmektedir. İkinci yol ise, firmanın gerekli kaynak için finans kurumlarına 
başvurmasıdır. Schumpeter, yeniliğin yönetimini bu şekilde üstlenen ekonomik aktörlere girişimci 
adını vermektedir. Belli bir meslek adamından çok bir görevi üstlenen kişi olan girişimci, yenilikleri 
uygulamak, gerekli yatırımları yapmak ve bu yatırımlar sonucu ortaya çıkan risklere katlanmak 
zorundadır. İş hayatındaki yöneticilerin büyük bir kısmı, işlerini geleneksel yöntem, araç ve 
düşüncelerle yürüttükleri için girişimci sayılmamaktadırlar. Aynı şekilde, sadece risk yönetmekle 
görevli olan kişilerde girişimci sayılmamaktadır. Kısacası girişimcilerin asıl görevleri, yeni ürünlere 
ve yeni üretim yöntemlerinin kullanılmasına, yeni sanayi organizasyonlarının kurulmasına ve yeni 
pazarların açılmasına öncülük etmektir (Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 11). 

Schumpeter Kalkınma Teorisinde, sermayeyi yaratan etkenin yeni satın alma güçleri olduğunu 
savunmuş ve yeni satın alma gücü yaratılmasını modelinin ikinci aşaması olarak belirlemiştir. Modelin 
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son aşamasında ise, yenilikçi sağladığı tüm kredi ve kaynaklarla yeni bir üretim tekniği oluşturmakta 
ve bu tekniği üretim sürecine dâhil etmektedir. Bu anlamıyla girişimcinin karar süreci kar 
maksimizasyonu odaklı Neo-klasik karar sürecinden ayrılmaktadır. Schumpeter’in girişimcisi için 
“yeni” sonucunda ortaya çıkacak olanlar ancak hayal edilebilir düzeydedir. Yeni bir plan ve uygulama 
ile ortaya çıkmak ile adet olan yöntemle hareket etmek; bir yol yapmak ile yolda yürümek kadar 
birbirinden farklıdır(Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 12). 

Schumpeter, Kondratieff’i takip ederek yaklaşık elli yıllık gelişme dönemlerini döngüler veya 
devreler olarak tanımlamıştır. Tüm bu devreleri araştırma ve yenilikleri kapsayan teknolojik değişim 
dalgalarının toplamını ise “ardışık sanayi devrimleri” olarak adlandırmıştır (Freeman ve Soete, 2003: 
21’ den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 13). Schumpeter, konjonktür teorisini 1939’da 
yayınladığı İktisadi Döngüler adlı kitabında açıklamıştır. Bu teoriye göre, yenilikler olmazsa, 
ekonomik yaşam, durgun denge halinde kalacak, döngüsel akımlar her yıl aynı şekilde ve aynı 
büyüklükte yaşanmaya devam edecektir. Sonuçta, kar ve faiz olguları yok olacak ve servet birikimi 
duraklayacaktır. Ancak girişimci, kar güdüsü ile hareket ettiği için yenilik yaratarak bu durgun 
durumu ekonomik kalkınmanın dinamik sürecine dönüştürecektir. Bunun için de, geleneksel dairesel 
akımı değiştirerek emek ve toprağı yatırıma yönlendirecektir. Ayrıca, bu süreçte yaratılan tasarruf 
miktarı yeterli olmadığı için kredi kaynaklarına başvuracaktır. Böylece ekonomik sistemin içinde, 
dinamik bir hareketlik yaratacak bir kaynak ortaya çıkacaktır(Schumpeter, 1939’dan aktaran Aydoğuş 
ve diğerleri; 2009, 13). 

Schumpeter’in konjonktür teorisinde artık dalgalanmalar dairesel değil devresel hale gelmiştir. 
Ekonomide dalgalanmalar; refah, durgunluk, bunalım ve canlanma olarak dört ayrı safhada 
incelenmektedir. Bu süreç içerisinde yatırımlar esas olarak refah safhasına geçişi ifade etmektedir. 
Ekonomi yüksek konjonktür noktasında yani refah safhasında, bir taraftan kredi ile finanse edilen 
yeniliklerin faktör fiyatlarının artması; diğer taraftan, teknik yenilikler nedeniyle piyasaya çıkan 
üretim sonucu mal fiyatlarının düşmesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu devrede finansman sağlamak 
için yeni talepler olmayacağından, mal fiyatları ile faktör fiyatları arasındaki ilişki yenilikleri kararsız 
hale getirmektedir. Bu safhada ekonomide zararlar ortaya çıkacak ve maliyet fiyat dengesi yeniden 
sağlanıncaya kadar ekonomi bir durgunluk devresi içine girecektir. Tüm bunların ardından bambaşka 
bir yenilik dalgası ortaya çıkacak, ekonomi canlanacak ve devresel dalgalanma yeniden başlayacaktır 
(Thompson, 1990: 215-217’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 13). 

Schumpeter İktisadi Döngüler adlı kitabında, bir yandan elli yıl kadar süren “Kondratieff” 
uzun dalgalarının varlığını kabul ederken diğer yandan da, Kondratieff’in açıklamasındanfarklı bir 
açıklama getirmektedir. Schumpeter’e göre, her konjonktür döngüsü hem o dönemdeki teknolojik 
farklılıklar hem de yaşanan tarihsel olayların farklılığı nedeniyle birbirinden farklıdır. Schumpeter her 
dalganın benzersiz hareketini incelemekle beraber aynı zamanda da bu dalgalanmaları yaratan 
sistemin özelliklerini incelemeye çalışmıştır. Kondratieff’ten farklı olarak, uzun dalgalar için bir teori 
oluşturmuştur. Schumpeter bir sektörde meydana gelen yeniliklerin sektörün maliyetlerini azaltarak 
fiyatlarda düşüş yarattığını ve reel ücretlerin yükselmesine neden olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla 
kapitalist büyümenin motorunun teknolojik yenilikler olduğunu belirtmiştir (Schumpeter,1939’dan 
aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 14). 

Schumpeter da Marx gibi kapitalizmin yıkılacağını savunmaktadır ancak bu yıkımın nedenleri 
bakımından Marx’tan ayrılmaktadır. Schumpeter’i asıl endişelendiren kapitalizmin gösterdiği üstün 
başarı olmuştur. Çünkü bu başarının kendi kendini yıkacak bir duruma geleceğini düşünmüştür. 
Kapitalist sistemde gelir ve ücretlerin artması sonucunda firmaların ölçeği büyüyecek ve firmaların 
idaresi sermayedardan yöneticilere geçecektir. Refah düzeyi artan işçiler kapitalist sisteme karşı tutum 
gösterecekler ve sonuç olarak kapitalizm yerini sosyalizme bırakacaktır (Savaş; 2000: 833’ten aktaran 
Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 15). 

Schumpeter kapitalizmin ekonomik ve toplumsal temellerini sarsacak olan üç ana nedenin 
varlığından söz etmiştir. Bunlar; 

 Girişimcilik fonksiyonunun demode olması,
 Korumacı politik unsurların vereceği zarar ve
 Kapitalist toplumun kurumsal yapısının çökmesidir.

Schumpeter yeniliklerin yerini geleneksele bıraktığını belirtmiş ve bu kapsamda girişimcinin 
gelişmeyi otomatikleştirdiği için kendi fonksiyonunu kaybettiğini savunmuştur. Ayrıca geleneksel 
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korumacı politikaların büyük firmaların gelişmesine izin verip küçük ve orta boy firmaların ortadan 
kalkmasına neden olduğunu ifade etmiştir. 

Schumpeter’in öne sürdüğü kapitalizmi sarsacak bir başka neden ise, kapitalist toplumun 
kurumsal yapısına zarar verilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Schumpeter Kapitalizm’in gücünü 
değişimden aldığını eserlerinde sıkça belirtmektedir. Kapitalizmin sürekliliği için ekonomik 
değişmelerin kesintiye uğramadan devam etmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu durumu kısıtlayıcı 
yasalar ve politikalar kapitalizmi devlet kapitalizmine sürükleyeceğini öne sürmektedir (Savaş, 2000: 
831-6’dan aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 15). 

Schumpeter’in bu görüşleri çok etkili olmuş ve çeşitli eleştirilere yol açmıştır. Eleştirilerin 
büyük bir kısmı daha çok Keynesyen teori taraftarlarından kaynaklanmış ve maliye politikası ile para 
politikasının gerekliliğini ve kapitalizm ile bağdaşabilir olduğunu savunmuştur. Diğer eleştiriler ise, 
Schumpeter’in teorisini dayandırdığı yenilik ve girişimci kavramlarına yönelik olmuş ve kapitalizmin 
yıkılısının nedeninin sınıf çatışması olacağı yeniden vurgulanmıştır. (Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 15). 

Immanuel Wallerstein, birçok sosyologtan farklı olarak dünya ekonomisini tarihsel bir 
sistematik içerisinde incelemiştir (Oktik ve Kökalan, 2001: 121’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 
2009, 16).). Wallerstein’ın kapitalist bir dünya ekonomisi olarak adlandırdığı “Modern Dünya Sitemi” 
şu ana başlıklar altında özetlenebilir (Wallerstein, 2000: 44-6’dan aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 
16): 

 Modern dünya sistemi kapitalist bir dünya ekonomisidir; yani sonsuz sermaye biriktirme
dürtüsünün etkisi altındadır. 

 Bu sistem 16.yy’da doğdu ve başlangıçta Avrupa’nın büyük kısmı (Rus ve Osmanlı
İmparatorlukları hariç) ve Amerika kıtasının bazı bölümlerinde geçerliydi. 

 Doğu Asya bu sisteme dahil olan son bölgeydi ve bu ancak 19.yy’ın ortalarında gerçekleşti ki
modern dünya sistemi ancak bu tarihten sonra bütün dünyayı kapsayan ilk dünya sistemi oldu. 

 Kapitalist dünya sistemi, merkez–çevre ilişkilerinin hâkim olduğu bir dünya ekonomisi ve
devletlerarası bir sistem çerçevesindeki egemen devletlerin oluşturduğu bir siyasi yapı içerisinde 
kurulur. 

 Kapitalist sistemin temel çelişkileri, sistem süreci içerisinde, bu çelişkileri sınırlamaya hizmet
etmiş bir dizi döngüsel ritimle ifade edilmiştir. 

 Bu döngüler birikim ve iktidar mevkilerinde düzenli, ağır ilerleyen ama önemli coğrafi
kaymalara yol açmış, ancak bu kaymalar sistem içerisindeki temel eşitsizlik ilişkilerini 
değiştirmemiştir. 

 Sistemdeki dalgalanmaların, artık sistemin kurumlarının yaşayabilirliklerinin yenilenmesini
garanti altına alamayacağı ölçüde genişleyip kararsızlaştıkları bir noktada, bir geçiş dönemi yoluyla, 
sistemin yerine bir ya da bir kaç sistem geçecektir. 

Wallerstein’ın Modern Dünya Sistemi teorisi, II. Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde 
kalkınma teorisinin temellerini oluşturan “dualistik” nosyonlara tepki olarak doğmuştur. Dualistik 
yaklaşımın temel teorik dayanağı, Nobel İktisat Ödülü sahibi Arthur Lewis’in “Ekonomik Büyümenin 
Teorisi” (The Theory of Economic Growth) adlı çalışması olmuştur. Çalışmanın temel varsayımı, geri 
kalmış ülkelerin modern ve geleneksel sektörler olarak ikiye ayrılabileceği ve buna bağlı olarak 
ekonomilerin modernizasyonunun, kaynakları geleneksel sektörlerden modern sektörlere kaydırarak 
gerçekleştirilebileceği (ithal ikameci sanayileşme) düşüncesine dayanmaktaydı. Bu anlayışa bir tepki 
olarak doğduğunu söylediğimiz Modern Dünya Sistemi, ekonominin dualistlerin zannettiği gibi iki 
farklı sektörden oluşmadığını, her iki sektörün de daha büyük bir bütünün (kapitalist ekonomik sistem) 
parçası olduğunu öne sürmektedir (Worsley, 1980: 298’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 117). 

Modern Dünya Sistemi’nin 16. yy’da doğduğu ve 19. yy’ın ikinci yarısına kadar da 
tamamlanmış olmadığı Wallerstein tarafından dile getirilmektedir. Tüm dünyada geçerli olmayan bir 
sistemin, nasıl dünya sistemi olarak adlandırıldığı da bir eleştiri konusudur. Wallerstein’a göre bir 
dünya sisteminin bütün dünyada uygulanıyor olması gerekmemektedir. Bir sistemin “dünya sistemi” 
olarak adlandırılması için devletlerin siyasi sınırlarıyla belirlenmiş seviyenin üzerinde hüküm sürüyor 
olması yeterlidir (Worsley, 1980: 299’dan aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 17). 

Fakat bu analizde, 16. yüzyıldan günümüze kadar hüküm sürmüş olan devletler ve bu 
devletlerin siyasi sınırları görmezden gelinip (ki bu, devletlerin tarihlerini ve toplumlarını da 
görmezden gelme anlamına gelmektedir) tek bir sistemin bütün bu karmaşık ilişkileri açıklaması 
beklenmektedir. (Skocpol, 1977: 1080’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 17). 
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 Wallerstein, ulus devletleri, tek bir kapitalist sistemin farklı işlevlerini yerine getiren parçaları 
olarak görmektedir. Bu parçaların işlevleri, çevre ve merkez ülkelerdeki emeğin uluslararası işbölümü 
tarafından belirlenmektedir. (Worsley, 1980, s.300) Modern dünya sistemi içerisindeki bu farklı 
çıkarlara sahip parçaların her zaman ve her yerde sistemin devamlılığını sağlayacak şekilde hareket 
ettiklerini varsaymak zordur (Worsley, 1980: 300-5’ten aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 17). 

Wallerstein’ın analizinde çevre ülkelerdeki işgücü modelin temelini oluşturmaktaydı. 
Wallerstein’a göre, kölelik, serflik, ücretli işçilik gibi tüm formlar kapitalist işgücü ilişkileridir. Bir 
çok iktisatçı Wallerstein’ın bu tanımlamasına karşı çıkmış ve ücretli işçiliğin kapitalizmin ileri 
safhalarında ortaya çıktığını; kölelik, serflik gibi uygulamaların ise kapitalizmle ilişkili olmadığını 
söylemişlerdir. Ayrıca, zaman içerisindeki jeopolitik baskılar, savaşlar vb. kısıtların görmezden 
gelinmesi modelin bir diğer eleştiriye açık yönüdür (Skocpol, 1977: 1080’den aktaran Aydoğuş ve 
diğerleri; 2009, 18). 

Wallerstein’ göre tarihsel bir sistem olarak Kapitalizm, yıktığı ya da dönüştürdüğü önceki 
tarihsel sistemlere göre ilerlemeyi temsil ettiği doğru değildir. İlerlemenin çözümlenmesindeki 
sorunlardan biri, önerilen tüm ölçülerin tek yanlılığıdır. Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yadsınmaz 
ve nefes kesici olduğu söylenir, bu da, özellikle çoğu teknik bilginin kümülatif olması dolayısıyla 
doğrudur. Ancak Wallerstein, evrenselcilik ideolojisinin tüm dünyada yükselişi içerisinde ne kadar 
bilgi yitirmiş olduğumuzun ciddi olarak hiç tartışılmadığını söylemektedir (Wallerstein, 2006: 83-
4’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 18).). 

Özet olarak Wallerstein’ın bu sistemde kilit olarak kabul ettiği öğe sermayedir. Sistemde 
büyüklüğü ne olursa olsun bütün meta zincirleri devlet sınırlarını aşmış durumdadır. Wallerstein, 
üretilmekte olan kârın, bir bölgeden diğerine aktarılmasınının merkez – çevre ilişkisini de açıkladığını 
söylemektedir (Oktik ve Kökalan, 2001: 126’dan aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 15). 

Wallerstein, sistemin temel çelişkisini şu şekilde dile getirmiştir: “Tüm kapitalistlerin çıkarı, 
tüm üretim maliyetlerinin düşürülmesinde yatar gibi görünmesine karşılık, gerçekleştirilen maliyet 
düşüşleri sık sık bir takım kapitalistleri diğerleri karşısında üstün duruma getirmiş, bu nedenle de bazı 
kapitalistler genel farkın büyük olması uğruna küçük bir paya razı olmak yerine daha küçük bir genel 
fark içerisinde kendi paylarını büyütmeyi yeğlemişlerdir. Üretim maliyetlerini düşürmek için harcanan 
çaba, sıklıkla para akışını ve dağıtımını da aksatarak, birikim sürecinin tamamlanması için gerekli olan 
alıcı artışındaki sürekliliği önlemiştir. Bu nedenle, herkesin kendi çıkarının peşinde olduğunu 
söylemek yeterli değildir. Kendi çıkarları, bireyleri genellikle ve tümüyle “akılcı” bir biçimde zıt 
yönde etkinliklere girişmeye itmektedir.” (Wallerstein , 2006: 14’ten aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 
2009, 18). 

Bu açıklamaların ışığı altında, Wallerstein, Kapitalizmin “homo economicus” yetiştirdiğini, 
ancak bu insanın kafasının bir miktar karışık olduğunu eklemiştir. Sistemdeki eşitsizlikler Wallerstein 
tarafından şu şekilde anlatılmaktadır: “Ücretli işçilerin işi kabul etmede katlanabilecekleri düzey, 
içerisinde bulundukları hanenin türüne göre olmuştur. Kabul edilebilecek en düşük ücret eşiği adını 
verebileceğimiz bu eşikte görülen farkın nedeni, hayatta kalma ekonomisi ile ilgilidir. Proleter hane 
halkının öncelikle ücret gelirine bağlı olduğu durumlarda bu ücret, hayatta kalmanın ve yeniden 
üretimin gerektirdiği en az giderleri karşılamak durumundadır. Oysa ücretlerin toplam hane gelirindeki 
payı daha küçükse, bireyin hane gelirine, reel gelirdeki oransal payından daha az katkıda bulunan bir 
ücret karşılığında kabul etmesi akla uygun olmuş, kabul etmemesi halinde o ücretli işin yerini, daha az 
gelir getiren işlerin alması gerekmiştir.” (Wallerstein , 2006: 16’dan aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 
2009, 18).). 

Kapitalizm, ampirik gözlemle, bir bütün olarak sistemde sırayla birbirinin yerini alan bir 
büyümeler ve durgunluklar çevrimine benzemektedir. Bunlar, kapitalist organizmanın, temizleyici 
oksijeni içine çekip, zehirli atıkları dışarı veren soluk alma mekanizmaları gibidir. Biriken atıklar, 
eşitsiz değiş tokuş süreci yoluyla ve yeniden siyasal kabuk bağlayan iktisadi verimsizliklerdir. 
Temizleyici oksijen ise, meta zincirlerinin düzenli bir biçimde yeniden yapılandırılmasının olanak 
verdiği daha etkin kaynak dağılımıdır (Wallerstein, 2008’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 
118-19). 

En önemli iki döngüsel ritm, 
 Birincil kâr kaynaklarının üretim alanı ile finans alanı arasında gidip geldiği 50 – 60 yıllık

Kondratieff döngüleri 
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 Küresel düzenin art arda gelen, herbiri kendine özgü bir kontrol şekline sahip garantörlerin
yükseliş ve çöküşlerini içeren 100–150 yıllık hegemonik döngüler Wallerstein’e göre hegemonik 
döngüler bakımından, Birleşik Devletler 1873’ten itibaren yükselen bir hegemonya mücadelesi 
içindeydi, 1945’te tam bir hegemonik üstünlüğü elde etti ve 1970’lerden itibaren yavaş yavaş düşüşe 
geçti. George W. Bush’un çılgınlıkları bu yavaş düşüşü ivmelendirdi. Dünya, Kondratieff B 
devresinden 1945’te çıktı ve modern dünya sistemde A evresine hızlı bir giriş yaptı. 1967-73 
aralığında en yükseğe ulaştı ve düşmeye başladı. Halen içinde olduğumuz B evresi önceki B evrelerine 
göre oldukça uzun sürdü. Kondratieff B evresinin özelliklerini 1970’lerden beri yaşadığımızdan iyi 
biliyoruz. Üretici faaliyetlerden, özellikle de en kârlı olduğuna inanılanlarından elde edilen kâr 
oranları düşer. Sonuç olarak, yüksek kâr elde etme beklentisindeki kapitalist, temelde spekülasyon 
üzerine dönen finansal alana yönelir. Üretim faaliyetleri, kârlılığı daha da düşmesin diye, merkez 
bölgelerden dünya sistemin başka bölgelerine taşınır ve daha düşük personel maliyetlerini daha düşük 
işlem maliyetleri ile öderler. Bu, Detroit’teki, Essen’deki, Nagoya’daki işler ortadan yok olurken, 
fabrikaların neden Çin’de, Hindistan’da, Brezilya’da çoğaldığını açıklıyor. Spekülatif balonlara 
gelince, bazı insanlar onlardan çok para kazanır ve spekülatif balonlar er ya da geç patlar. Bu 
Kondratieff B evresinin neden bu kadar uzun sürdüğü sorulursa cevap, ABD Hazinesi ve Merkez 
Bankası, Uluslararası Para Fonu ve onun Batı Avrupa’daki işbirlikçileri ve Japonya gibi güçlerin 
piyasaya dünya ekonomiyi destekleyici düzenli ve etkili müdahalelerde bulunmalarında aranmalıdır: 
1987 (hisse senedi krizi), 1989 (tasarruf ve kredi çöküşü), 1997 (Doğu Asya finansal krizi), 1998 
(Uzun Vadeli Sermaye Yönetimi fiyaskosu)... Bu güçler, önceki Kondratieff B evrelerinden 
öğrendikleriyle sistemi yenebileceklerini düşündüler. Ne var ki bunu başarmak doğası gereği bir yere 
kadar mümkündü (Wallerstein, 2008’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 19). 

Wallerstein’ın oluşturduğu bu teori, bugün içerisinde bulunduğumuz dünyayı tanımak 
açısından oldukça kapsamlı bir teori olup, ekonomik ve tarihsel kökenleriyle birlikte ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır. İçinde yaşadığımız krizle ilgili olarak aşağıdaki sözleri oldukça iddialıdır 
(Wallerstein, 2008’den aktaran Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 19): 

“500 yıldan fazladır kapitalist üretimin üç ana maliyetinin -personel giderleri, girdiler ve 
vergi- muhtemel satış fiyatları kadar kesintisiz artmış olmasıdır ki, ciddi sermaye birikiminin temeli 
olan tekelvari üretimlerden yüksek kârlar elde etmek bugün bu yüzden imkânsızdır… Modern dünya 
sistemi, tarihsel bir sistem olarak ölümcül bir krize girmiştir ve varlığını elli yıl daha sürdürmesi pek 
muhtemel değildir. Gelgelelim, sonucu belirsiz olduğu için, sonuçta ortaya çıkacak sistemin şu anda 
içinde yaşadığımız sistemden daha iyi mi yoksa daha kötü mü olacağını bilmiyoruz... Geçiş döneminin 
ağır sorunlarla dolu korkunç bir dönem olacağını biliyoruz. Sistemin (karmaşıklık teorisinin diliyle 
konuşmak gerekirse) çatallandığı bu noktaya gelindiğinde ne olur? İlk sonuç, dünya sistemimizin şu 
an yaşamakta olduğu ve muhtemelen bir 20-25 yıl daha yaşayacağı aşırı bir kaotik karmaşıklıktır.” 
Wallerstein’in 2009 krizi ile ilgili beklentileri de aşağıda özetlenmiştir (Wallerstein, 2008’den aktaran 
Aydoğuş ve diğerleri; 2009, 19): 

 Korumacı bir dünyaya doğru gidiyoruz (küreselleşme denen şeyi unutun).
 Üretimde hükümetin çok daha doğrudan rol oynadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz.
 Kaynakların, hükümet odaklı popülist bir yeniden dağıtımına doğru gidiyoruz.
 Ortanın solunda sosyal demokrat bir hal de alabilir, aşırı sağ otoriter bir hal de.
 Devletlerin içinde daha da küçük paylar üzerine çıkan akut sosyal çatışmalara doğru

gidiyoruz. 
 Kısa vadede, genel olarak çok hoş bir tablo görünmüyor.

1980’lerin başlarında Amerikalı iktisatçılar Edward Prescott ve Finn Kydland öncülüğünde
geliştirilen reel iktisadi(devri) dalgalanmalar modelinde(reel business cycle model) iktisadi 
dalgalanmaların nedeni üretim teknolojisinde-verimlilikte meydana gelen gelen tesadüfi-rassal 
değişikliklerdir. Reel iktisadi dalgalanmalar modelinde iktisadi dalgalanmanın nedeni parasal şoklar 
değil, teknoloji-verimlilik şoklarıdır. Bu şoklar olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir(Ünsal; 
2011, 657).  

Reel iktisadi dalgalanmalar modelinde iktisadi dalgalanma iki unsurun ürünü olarak ortaya 
çıkan bir olgudur, itici güç (impulse) ve yayma mekanizması (propagation mechanism). İtici güç, 
üretim teknolojisinde ortaya çıkan ve hasılanın trend değerinden sapmasına (iktisadi dalgalanmanın 
başlamasına) yol açan değişikliktir. Yayma mekanizması ise, itici gücün etkisinin zamana nasıl 
yayıldığını ve böylece hasıladaki sapmanın zaman içinde nasıl sürdüğünü açıklar (Ünsal; 2011, 658). 
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John Taylor(1993) ve Paul Romer(2000) tarafından iktisadi dalgalanmaları açıklamak için 
geliştirilen Dinamik Toplam Talep-Dinamik Toplam Arz Modeli(Taylor-Romer Modeli) talep ve arz 
şoklarının yol açtığı enflasyon artışlarına (azalışlarına) karşı merkez bankalarının nominal faiz oranını 
enflasyondan daha fazla artırarak (azaltarak) ekonomide yeniden dengenin sağlanabileceğini 
göstermiştir (Ünsal; 2011, 675 ve devamı). 

Marx’ın kapitalizmin girdiği dönemsel krizlerin giderek artacağı ve çözülemez hale geleceği, 
nihayetinde de proletaryanın üretim araçlarına el koymasıyla sosyalist  sosyalist bir devrimle son 
bulacağı öngörüsü geride kalan yaklaşık iki asırda gerçekleşmemiştir. Aksine kapitalizm girdiği her 
krizden yine kendi içinden çıkan önerilerle çıkarken, Marx’ın giderek büyüyeceğini ve fakirleşeceğini 
söylediği proletarya tüketim toplumunun belirleyici sınıfı halini almıştır. 

Sonuç 

Weber’in de belirtiği gibi bilim alanında başarılan şeyler on yılda, yirmi yılda, elli yılda 
eskiyecektir. Bilimin yazgısı budur. Aynı şey diğer kültür alanları için de geçerlilik taşır. Her birimsel 
gerçekleşme ya da başarı “sorular” yaratır; “geçilmek” ve “eskitilmek” ister. Bilime hizmet etmek 
isteyen herkesin bu gerçeğe boyun eğmesi gerekir. Bilimsel çalışmalar sanatsal nitelikleri sayesinde 
elbette kalıcı değerler haline gelebilirler ya da eğitim araçları olarak önemlerini koruyabilirler. Ama 
bilimsel açıdan nasıl olsa eskiyeceklerdir, bu bizim ortak yazgımız dahası ortak amacımızdır. İlke 
olarak bu ilerleme sonsuza kadar gider (Weber; 1998, 212). 

Sosyal düzen de ekonomik düzen de “hukuk düzenine” benzer biçimde bağlıdır. Ama sosyal 
düzenle ekonomik düzen özdeş değildir. Ekonomik düzen, ekonomik mal ve hizmetlerin dağıtım ve 
tüketiminden ibarettir. Sosyal düzen ise önemli ölçüde ekonomik düzen tarafından belirlenir ve tabi 
karşılığında ekonomik düzeni etkiler. 

Marx’ın belki de “Kapital”den önce yayınını düşündüğü ve birçok iktibaslardan ibaret, British 
Museum’da 23 deftere geçirilen zengin ve bol metinleri ihtiva eden notları K. Kautsky tarafından 
“İktisadi Doktrinler Tarihi” adıyla yayınlanmıştır. Marx’ın İngiltere’de başlayan bu kaynak arama ve 
tarama faaliyeti esasen klasik iktisatla önceki devirlerin iktisadi literatürüne göz gezdirmeden önce 
1847-1848’deki “Beyanname”nin içerdiği prensibin, yani değer ve emek ilişkisi hakkında önceden 
verilmiş bir hükmün ispatı için bir araçtan başka bir şey değildir. “Kapital”i her üç cildi ile adeta 
“Beyanname”nin ilmi kisvede mucip sebepler lahiyası olarak tasvir edenlerin haksız olmadığı 
görülüyor. Üç cildin sadece haşiyelerine göz gezdirmek tecritçi bir mütefekkirin aynı zamanda çok 
çeşitli tarihi kaynakları nasıl apriori bir düşünce lehine istismar ettiğini de açık bir şekilde 
göstermektedir. Oysa yüksek bir gelişme düzeyindeki her toplum çeşitli bileşenlere ayrılabilir; 
ekonomi, politika, kültür ve toplumsal hiyerarşi. Ekonomi ancak diğer bileşenler açısından ele alınarak 
anlaşılabilir. Çünkü yayılmış durumdadır ve kapısı komşularına açıktır. Burada eylem ve etkileşim söz 
konusudur. 

Klasik iktisatçıların emek-değer teorisi, Marx için başlangıç noktası oldu. O da klasiklerin 
lisanını kullandı. Kıymetin sebebinin emek ve çalışma olduğu görüşünü ele aldı. Bilindiği gibi 
klasiklerde değerin sebebinin emek olması diğer faktörlerin reddini gerektirmez. Klasiklerde emek en 
geniş anlamda alınmış, girişimcinin emeği, zihinsel emek de düşünülmüştür. Marx’ta ise “değerin 
sebebi emektir” iddiası, yeni bir doktrinin temel taşını teşkil edecek bu iddiayı ortaya atan klasiklere 
muhalif bir anlayışa zemin oluşturmuştur. 

Marx’ın toplumsal felsefesinin en önemli özelliği “monist-tekçi” olmasıdır. Toplumsal 
sorunlar ve olaylar karşısında sebep şu da olabilir bu da olabilir tarzında düşünmemiş, birden çok 
sebep ve bağıntı üzerinde durmamıştır. Onun için tek bir belirleyici vardır; o da ekomodir. Hegel’den 
“monizmi” i almış, yalnız “külli akılla dolu içerik yerine “iktisadi” yi, “üretim araçları” nı, “teknik” i 
koymuştur. 

Marx’ın felsefesi bir ikilik gösterir. Marx teoride deterministtir, hürriyet ve iradeye, insan 
müdahalesine yolu kapar. Fakat meşgul olduğu toplumsal meselelerin masa ve hücre dışındaki 
realiteleri ile karşılaşınca determinizmi ile zoraki anlaşmalara davet edilen bir müdahalecilik, 
iradecilik, insan tesirine değer vericilik başlar. O zaman karşımıza aksiyoncu, hareketçi, iradeci Marx 
çıkar. Esasen beynelmilel organizasyonlar kurarak içtimai hayatın en can alıcı köşelerinde gezinen ve 
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teşkilatlar kuran, kongrelere koşan bir Marx’ı determinist sosyologlar serisine sokmak pek de kolay 
değildir. 

Marx’ın bir başka yanılgısı da bütün toplumların aynı evreden geçtikleri iddiasıdır. Aron’un 
da belirttiği gibi, Asya üretim biçimi, Batı tarihinin bir evresini oluşturur görünmemektedir. Gerçekte 
eğer, Asya üretim biçimi Batı’dan farklı bir uygarlığı belirginleştiriyorsa, insan gruplarına göre birçok 
tarihsel gelişme çizgisinin olması olasılığı vardır(Aron; 2006, 147). Asya üretim biçimi, kölelerin, 
serflerin ya da ücretlilerin, üretim araçlarına sahip bir sınıfa bağlı oluşa değil, bütün işçilerin devlete 
bağımlılığı ile tanımlanır. Gerçekten üretim araçlarının kamulaştırılması durumunda kapitalizmin 
varacağı nokta, her türlü sömürünün sona ermesi değil, Asya üretim biçiminin bütün insanlığa 
yayılmasıdır. 

Tuhaf bir biçimde kapitalizmin kendi kendini ortadan kaldırmasını gösterme yönünde olan 
öneriler, Komünist Manifesto’sunda ve Marx’ın ekonomi politikalarında gelişmiş incelemelerini 
yapmadan önce yazdığı eserlerinde bulunabilecek önerilerdir. Bunlar proleterleşme ve sürekli 
yoksullaşma ile ilgilidir. Proleterleşme, kapitalist rejim geliştikçe, kapitalist ve emekçi arasındaki ara 
tabakaların yıpranacağı, çürüyeceği ve bu tabakaların proletarya emileceği anlamına gelir. Sürekli 
yoksullaşma, üretim güçleri geliştikçe proletaryanın giderek daha yoksul hale gelmeleri sürecidir. Bu 
varsayımda kapitalizmin kendi kendini ortadan kaldırması mekanizması sosyolojiktir ve toplumsal 
grupların davranışlarından geçer. Marx’ın kendi şemasından bile sürekli yoksullaşma tezini ispatlamak 
imkansızdır. 

Ekonomi, özellikle üretim güçleri, yani bir toplumun teknik donanımının bütünü ile aynı 
zamanda işin örgütlenmesidir. Ama bir uygarlığın teknik donanımı bilimsel bilgiden ayrılamaz. 
Bilimsel bilgi de üst yapıya aittir. 

Aynı biçimde üretim güçleri teknik donanıma olduğu kadar ortak işin örgütlenmesine o da 
mülkiyet yasalarına bağlıdır. Mülkiyet yasaları da yasal alanla ilgilidir. Yasal alan, hukuk, devlet 
gerçekliğinin bir parçasıdır, devlet de üst yapının alanına girer. 

İster tüccar ister sanayici olsun, burjuvazi feodal toplum içinde yeni bir sınıf yarattığında eski 
toplumun içinde oluşturulmuş gerçekten yeni bir toplumsal sınıftı. Ama tüccar ya da sanayici olsun 
burjuva, toplumsal bakımdan zorunlu işlevleri yerine getiren ayrıcalıklı bir azınlıktı. Ekonomik bir 
aristokrasinin, askeri bir aristokrasiye karşı koyması gibi yönetici feodal sınıfa karşı çıkıyordu. Buna 
karşılık kapitalist toplumda emekçi sınıf ayrıcalıklı bir azınlık değil, tersine ayrılıkçı olmayan işçilerin 
büyük kitlesidir. Kapitalist toplum içinde yeni üretim güçleri ya da ilişkileri yaratmaz; işçiler, 
kapitalistler ya da teknisyenler tarafından yönetilen bir üretim sisteminin uygulama görevlileridir. Bu 
andan başlayarak emekçi sınıfın yükselişini burjuvazinin yükselişine benzetmek sosyolojik olarak 
yanlıştır. 

Ekonomik güçlerin ve saiklerin tarihi belirleyen tek faktör olduğu iddiası doğru değildir. 
Ekonomik ve toplumsal rejim ne olursa olsun siyasal sorun var olacaktır; çünkü o, kimin yönettiği, 
yöneticilerin nasıl seçildiği, iktidarın nasıl kullanıldığı, yönetenlerle yönetilenler arasındaki uyum ya 
da başkaldırı ilişkilerinin ne olduğunu belirlemekten ibarettir. Siyasetin düzeni, ekonominin düzeni 
kadar temiz ve özerktir. Bu iki düzen karşılıklı ilişki içindedir. 

Bugün birçok sosyal bilim alanının ortak kabulüne göre sanayi devrimi birçok evreden 
oluşmaktadır. 18. yüzyılın üçüncü çeyreğinde başlayan ilkine, buhar makinesi, döner çıkrık, 
metalürjide kaydedilen ilerlemeler ve daha geniş kapsamlı olarak el aletlerinin yerini makinelerin 
alması damgasını vurdu; yaklaşık yüz yıl sonra gerçekleşen ikincisi ise elektriğin, içten yanmalı 
motorun, bilimi temel alan kimyasalların, verimli çelik dökümünün; telgrafın yayılması, telefonun 
keşfiyle birlikte iletişim teknolojilerinin yayılmasına sahne oldu. İkisi arasındaki en önemli fark, 1850 
sonrası teknolojik gelişmenin yerleşmesinde ve yönlendirilmesinde bilimsel bilginin belirleyici bir rol 
oynamış olmasıdır. İlk sanayi devriminin entelektüel köklerinin izini Avrupa çapında, Rönesans’ın 
ruhunda sürmek mümkün olsa da, bu rotanın kaynağı Britanya’ydı. Ancak, yeni bilimsel bilgiye daha 
fazla bağlı olan ikinci sanayi devrimi, ağırlık merkezini kimyasallar, elektrik, telefon konusunda temel 
gelişmelerin gerçekleştiği Almanya ile ABD’ye kaydırmıştır. Özgül toplumsal koşullar, ekonomik 
gelişme, daha ileri yenilikler yoluna iten teknolojik yenilikleri güçlendirir. Ancak böyle koşulların 
üretilmesi, ekonomik ve teknolojik olduğu kadar kültürel ve kurumsaldır da. Mazide kayda değer bir 
atalet söz konusu olsa da, toplumsal ve kurumsal ortamlardaki dönüşümler, teknolojik gelişmenin 
hızını ve coğrafyasını değiştirebilir (Meiji restorasyonundan sonra Japonya ya da kısa bir dönem için 
Stolypin yönetimindeki Rusya gibi).   
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Her iki sanayi devrimi de, beraberlerinde izleyen aşamalarda fiilen endüstriyel sistemi 
oluşturacak, dönüştürecek geniş bir yeni teknolojiler yelpazesi getirmiş olsalar da, özlerinde enerjinin 
üretimi ve dağıtımıyla ilgili temel yenilikler vardı. Böylece bütün süreçlerin temeli olan süreçten -yani 
üretmek, dağıtmak ve iletmek için gerekli olan enerji- hareketle, iki ayrı sanayi devrimi bütün bir 
ekonomik sisteme yayıldı, bütün bir sosyal dokuya sindi. Ucuz, erişilebilir, seyyar enerji kaynakları 
yaılıp, insan bedeninin enerjisini artırırlarken; tarihsel süreklilik içinde insan aklının gelişip 
yayılmasına yönelik benzer bir devinimin de maddi temellerini attılar. 

Elektronik temelli enformasyon teknolojilerinin bilimsel ve endüstriyel öncülleri(telefonun, 
radyonun ve radyo lambasının icadı) her ne kadar henüz 1942’ye gelinmeden bulunabildiyse de 
elektronik alandaki büyük teknolojik atılımlar İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında gerçekleşti: 
ilk programlanabilir bilgisayarın ve transistorün icadı.  Ancak mikro-elektronikte belirleyici adım 
1957’de entegre devrenin∗  icadı ile atıldı. 

Mikro-elektriğin bütün makinelere yayılması yönündeki dev adım 1971’de mikroişlemcinin 
yani çipe yerleştirilmiş bilgisayarın icat edilmesiyle atıldı. Mikro-elektronik, bir bilgisayarın çipe 
yerleştirilebilmesi, “devrim içinde devrim” başlatarak elektronik dünyasını hatta dünyayı altüst etti.  

Dünya çapında, bilgi teknolojisi devriminin merkezlerinin metropol özelliğini taşıması, bu 
devrimin gelişimindeki temel unsurlardan birinin kurumsal ve kültürel ortamın yeniliği değil, bu 
devrimin doğrudan sanayi üretimiyle, ticari uygulamalarla bağlantılı olarak, bilgi ve enformasyon 
temelinde sinerji yaratabilme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. 

Aynı şekilde, enformasyon teknolojisi devriminin girişimci modeli de ideoloji tarafından 
fazlaca gölgeleniyor. Mesele, teknolojik yenilikte Japonya, Avrupa, Çin modellerinin Amerika’nın 
deneyiminden çok farklı olmadığı görülüyor. Hepsinde de yarışta geri kalmamak adına, hatta zararı da 
göze alarak teknolojik yeniliklerin devlet tarafından ciddi şekilde desteklenmesi var. Önde gelen 
araştırma üniversitelerinden, hastanelerden, tıp araştırma merkezlerinden yayılan genetik mühendislik 
de büyük ölçüde hükümetlerin parasıyla finanse edildi ve desteklendi. Bu demektir ki, hem 
Amerika’da hem de dünya çapında enformasyon teknolojisi devrimini başlatan, garajına kapanmış 
yenilikçi girişimci değil, devletti. 

Enformasyon paradigmasının üç özelliği vardır: ilki hammaddesinin enformasyon olmasıdır. 
Bu teknolojiler enformasyonu temel alan, hareket kaynağı enformasyon olan teknolojilerdir. İkinci 
özelliği ise, yeni teknolojilerin etkilerinin yayılımıyla ilgilidir. Üçüncü özellik, bu yeni enformasyon 
teknolojilerini kullanan bir sistemin ya da ilişkiler kümesinin ağ kurma mantığıyla ilgilidir. 

Marx, son üç yüzyılın en önemli sosyal olgusu olan milli kimliği ve ona aidiyet duygusunu 
ifade eden milliyetçiliği üst yapıya ait kavramlar olarak değerlendirip yok sayarak da yanılmıştır. 
Yabancı karşıtlığı şeklindeki milliyetçilik veya sömürge bölgelerinde gelişen özel tarzda bir 
milliyetçilik, eski toplulukların modernleşmesinde emsalsiz bir etken olmuştur. Gerçekleşen bütün 
gelişmeler tarih boyunca bir milli devletler ve milli hakimiyet sistemi içinde meydana gelmiştir. Milli 
hakimiyet milletlerin nihai hakkı, yani kendi milli menfaati telakki ettiği şeyi elde etmek veya 
savunmak yolunda başka milletlerle mücadele etme hakkı anlamını taşıyor.   

Reaksiyoner milliyetçilik, modernleşmenin bir itici bir gücü olarak rol oynamaya devam 
etmektedir. Bu milliyetçilik geleneksel toplumu geliştirme yönündeki diğer motiflerle sıkı sıkıya 
bağlıdır. 

Marx’ın sistemi klasik iktisat sistemleri gibi maddi çıkar anlayışından çıkarılmış bir dizi 
sonuçtan ibarettir. Marx’ın yazılarındaki en önemli analitik iddia, “kapitalizm insanla insan arasındaki 
çıplak bir hodgamlıktan, her türlü duygudan uzak bir ‘peşin ödeme” den başka şey bırakmamıştır” 
iddiasıdır. Oysa insan daha karmaşık bir yapı teşkil eder. İnsan sadece iktisadi çıkar değil, iktidar, boş 
zaman, macera, sürekli tecrübe ve güven de arar. Kendi ailesiyle, yaşadığı bölgenin ve milli kültürün 
değerleriyle uğraşır ve dostlarıyla bir arada bulunmaktan hoşlanır. Kısacası insan davranışı bir kar 
artırma faaliyeti değil, kendisine açık bulunan birçok tercih yolları karşısında alternatif ve çok defa 
hedefleri dengeleme faaliyetidir. 

Marx –ve Hegel- tarihin çatışan menfaatler ve görüşler arasındaki kavgalar halinde seyrettiğini 
iddia etmekte haklıdırlar, fakat düzenli bir biçimde bir toplumdaki çatışmanın sonucu, toplumun 
bekası gibi yüksek anlayışlarla belirlenmektedir. Hayatını hep yalnız ve münzevi bir şekilde geçirmiş 

∗ IC, integrated cicuit: ufak bir slikon parçasına yerleştirilmiş çok kısımlı elektronik devre. 
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olan Marx, insanlar arasında böyle nihai uzlaşma olabileceğini katiyen anlamadı. O bu tür uzlaşmayı, 
toplu halde yaşamanın asgari şartı olarak değil, bir korkaklık ve sahtekarlık olarak gördü. 

Oysa kalkınma hedefi için sermaye ve emek gelişmeye ortaklaşa hizmet etmişler, sınıflar 
arasındaki mücadele yumuşamış ve olgunluk çağına gelindiği zaman bir felaketle karşılaşılmamıştır. 
Bu toplumlar Marx’ın dediği gibi bir çöküşle değil fakat yeni tercih yollarıyla karşılaştılar. Refah 
devleti, kitle tüketimi ve dünya sahnesinde kendini kabul ettirme arzusu. 

Modern komünistler (Lenin, Mao ve diğerleri) ortaya iktisadi determinizme değil, siyasi veya 
güç determinizmine dayanan modern bir devlet teşkilatı ortaya çıkardılar. Bu sistemde her şeyi kontrol 
eden şey üretim araçlarının mülkiyeti değil, ordu, polis, mahkemeler ve iletişim araçlarıdır. Lenin ve 
onu takip edenler vaktiyle Marx’ın baş aşağı ettiği Hegel’i tekrar ayak üstüne oturttular, bu defa 
Marx’ı tersine çevirdiler. İktisadi determinizm onların ihtiyaçlarına cevap vermedi ama kuvvet 
determinizmi bu boşluğu doldurdu. 

Gerek Marxizm, gerekse modern komünizm, kullanılacak teknikleri hesaba katmadan çok 
yüksek hedefler koyan sistemlerdir; fakat tarih bize gösteriyor ki, neticede erişilen hedefler büyük 
çapta kullanılan araçların bir fonksiyonu olmaktadır. İnsan çok yönlü bir varlıktır. Yegane amacı 
üretimi çoğaltmak olan bir varlık değil, karmaşık bir bütündür ve çok yönlü bir toplumda yaşamaya da 
hakkı vardır. 
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SOCIO-ECONOMIC, POLITICAL AND IDEOLOGICAL ROOTS OF ISLAMIC TERRORISM; 
SOMALI HAND SHABAB CASE STUDY 

Selahattin ÖZBERK 
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ÖZET 

 Çalışmanın amacı, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan ve Arap Baharı sonrası 
yaygınlaşan İslamcı Terörist Örgütleri doğuran dinemikleri, eylemlerini Somali’de yoğunlaştıran El 
Şebab terör örgütü bağlamında değerlendirmektir. Çalışmada yapılandırılmamış gözlem yöntemi 
kullanılmıştır. 

 Daha yagın şekilde El-Şebab olarak bilinen Harekât El-Şebab El-Mücahid (Genç Mücahitler 
Hareketi), Doğu Afrika merkezli cihatçı bir terörist gruptur. El-Şebab kelimesi, Arapça gençlik 
anlamına gelmektedir. Örgüt Etiyopya güçleri tarafından çıkarılmadan önce 2006’da Mogadişu’yu 
kontrol altında tutan, şimdi dağılmış olan Somali İslami Mahkemeler Birlğinin radikal gençlik kanadı 
olarak ortaya çıkmıştır. Aynı yılın Aralık ayında Etiyopya’nın Somali’yi işgali ile popüler bir İslamcı 
gerilla hareketi olarak radikalleşmiştir.  Örgüt kendini “Somali Federal Hükümeti’ne ve Afrika Birliği 
Somali Misyonu’na (AMISOM) karşı mücadele yükümlülüğünde, “İslam düşmanları”na karşı cihat 
yapan bir grup olarak tanımlamaktadır. 2012’de, İslamcı terörist örgüt El-Kaide’ye bağlılık yemini 
etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: El-Şebab, törörist örgüt, İslamcı grup, Somali, Doğu Afrika, El-Kaide, 
AMISOM. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the dynamics that emerged in the last quarter of the 20th 
century and which became widespread after the Arab Spring in the context of al-Shabab terrorist 
organization, which concentrated its activities in Somalia. Unstructured observation method was used 
in the study. 

Harakât al-Shabab al-Mujahid (Young Mujahideen Movement), more commonly known as al-
Shabab, is a jihadist terrorist group based in East Africa. The word Al-Shabab means Arabic youth. 
The organization emerged as the radical youth wing of the now disbanded Somali Union of Islamic 
Courts, which controlled Mogadishu in 2006 before it was removed by the Ethiopian forces. In 
December of the same year, Ethiopia was radicalized as a popular Islamist guerrilla movement with 
the invasion of Somalia. The organization defines itself as a group that jihad against ları enemies of 
Islam ünde in its obligation to fight against the Federal Somali Federal Government Afrika and the 
African Union Somali Mission (AMISOM). In 2012, the Islamic terrorist organization swore 
allegiance to al-Qaeda. 

Keywords: Al-Shabaab, terrorist organisation, Islamists group, Somali, East Africa, Al-
Qaeda, AMISOM 
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GİRİŞ 

Terörizm “terör” kelimesinden türetilmiş; korku, korkutma, şiddet ile saldırganlık anlamlarını 
içeren bir kavramdır. Bu tanım adam kaçırma, suikast, tecavüz, uçak kaçırma, intihar saldırıları, silahlı 
saldırılar ve kundaklama gibi farklı terör yöntemlerini de kapsamaktadır. Terör örgütleri şiddet 
kullanarak; dikkat çekmeyi, yerli nüfusu korkutmayı ve/veya kamuoyunu etki altına almayı 
amaçlamaktadırlar. Buradan da anlaşılabileceği gibi terörist faaliyetlerin arkasında esas olarak siyasi, 
sosyal, ekonomik ve dini sebepler bulunabilmektedir (Sıradağ, 2015; 8). Etnik, ideolojik, dini hangi tür 
terörden bahsedersek bahsedelim, terörün arkaplanından da bahsetmek gekir. Terörün arka planı, 
terörü besleyen her türlü ortamı, siyasi, sosyal, kültürel, tarihi, ideolojik, lojistik her türlü faktörü 
içermektedir. Bütün terör yapılarında olduğu gibi dinci terör örgütlerinin de beslendikleri sosyal-
politik, ideolojik temelleri vardır. Etnik, dini, ideolojik; hangi motifli olursa olsun bütün terör 
örgütlerinin bir takım siyasi hedefleri vardır ve bu hedeflere ulaşmak için törörü yöntem olarak 
kullanmaktadırlar. Seçtiği hedefler, terör örgütünün motifi ve amaçları konusunda ipuçları 
sunabilmektedir. 

Terör konusunda çalışanların genel eğilimi, İslamcı terör dalgasının Sovyetler Birliği’nin 
Afganistan’ı işgali ile başladığı yönündedir. Sovyet yayılmasının durdurulması ve işgalin 
sonlandırılması için ABD ve Batı, Afganistan halkının direnişini desteklemiş ve bu direnişin 
kuvvetlendirilmesi için İslam’daki cihad anlayışını kullanmıştır. Bu kapsamda direnişçilere yardım 
etmek için farklı ülkelerden çok sayıda Müslüman gönüllü Afganistan’a gitmiştir. Bu gönüllüler 
Afganistan’da silah, mühimmat, patlayıcı eğitimleri, muharebe taktikleri, örgütlenlenme konularında 
hem eğitilmiş hem de deneyim kazanmaları sağlanmıştı. Sovyetlerin Afganistan’dan çekilmesinden 
sonra çöken devlet sisteminde cihad anlayışına sahip Taliban ve El-Kaide ön plana çıktı. Taliban 
çöken devlet sisteminin yerine radikal bir anlayışa uygun bir devlet sistemi oluşturmaya çalıştı. 
Terörün ortaya çıkmasının ve güçlenmesinin sebeplerinden birisi de otorite boşluğunun meydana 
gelmesidir. Otorite boşluğundan yaralanarak ortaya çıkan ve güçlenen terör örgütü yıkılan otorite 
yerine kendi otoritesini ikame etmeye çalışmaktadır.  

Modern terör örgütleri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin imkânları kullanarak eleman ve 
finansman imkânlarını genişletebilmekte ve kamuoyu desteğini artırabilmektedirler. Bu terör örgütleri 
oluşturdukları ağlarla kıtalar ötesinden militan ve parasal destek sağlayabilmektedir. Usame Bin 
Ladin, gönüllü bulmak, mali ve lojistik destek sağlamak maksadıyla 50 ülkede Hizmet Bürolarından 
oluşturduğu ağı işgal sonrasında el-Kaide adlı yeni bir yapıya dönüştürdü. Bu yapı İslamcı terör 
dalgasının gelişmesine öncülük etti. İslamcı terör örgütleri, dünyanın birçok ülkesine yayılan ağ 
uzantılarını, interneti ve sosyal medyayı etkin olarak kullanarak, İslam ile yeni tanışan heyecanlı 
ancak yeterli bilgiye sahip olmayan ve çoğunlukla kişilik sorunu yaşayan gençleri, radikal Selefi 
yorumla doktrine ederek eleman ve destek kazanmaya başladı. 

 Bazı Müslüman devletler, toplumlar ve kişiler radikal terör örgütlerinin saldırılarını işgalci 
Batı güçlerine ve işbirlikçilerine karşı savaş veya Şii yönetimlerin Sünni halka karşı yürüttüğü 
politikalara bir direniş ve/veya hak arayışı olarak değerlendirmekte ve radikal örgütlere destek 
sağlamaktadır. Realizm kuramını benimseyen bazı devletler de bölgede yerel bir gücün gelişmesini 
kendi çıkarlarına tehdit olarak değerlendirdiğinden vekâlet savaşları kapsamında dini motifli terör 
örgütlerine yardımda bulunabilmektedir. Bazı devletler bu örgütlerin çalışmalarına, personel ve 
finansal hareketlerine karşı yeterli, etkin ve kararlı tedbirleri almamakta veya gelişmeler kendi 
çıkarlarını tehdit eder duruma geldiğinde almaktadır.  

Terör örgütleri kendi özgün şartlarının sağladığı imkânlara ve çağın sunduğu araçlara uygun 
olarak bir yapı ve yönetim tarzı geliştirmektedirler.  El-Şebab’ın da tarihi ve ideolojik arka planından 
beslenen, etkilendiği ve/veya bağlı olduğu örgütlerden esinlenen, çağın ve coğrafyanın imkânlarına 
göre kurgulanmış bir yapısı ve yönetim tarzı vardır.  

Son olarak, bütün terör örgütleriyle bir mücadele yürütülmektedir. Ulusal yönetimler, 
yürüttükleri bu mücadelede zaman zaman bölgesel ve küresel devlet ve organizasyonların desteğine 
müracat etmektedirler. Somali hükümeti ve komşu devletler de bu minvalde çalışmalar 
yapmaktadırlar. Bu mücadeleleri kendi imkanlarıyla ve tek başlarına yapacak durumda olmadıkları 
için küresel güçlerin ve/veya örgütlerin destek ve organizasyonlarına ihtiyaç duymaktadırlar. 
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1. Haricilik’ten Hizbullah’a İslamcı Terörün Tarihi ve İdeolojik Kökleri

İslamcı terörün başlangıç dönemi her ne kadar Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal ettiği 
1979 yılına dayandırılsa da İslam coğrafyasındaki terörün kökleri çok daha gerilere, Hicri takvimin ilk 
çeyrek asrına kadar götürülebilir. Bu açıdan İslam coğrafyasında ilk terörist faaliyetleri gerçekleştiren 
Hariciler ve Hariciliği hatırlamak yararlı olacaktır. 

Haricîlik, dinî ve siyasî konularda aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan ve İslam’ın ilk 
asrında ortaya çıkmış siyasî bir fırkadır. Bu fırkanın ilk temsilcileri, Hz. Osman’ın şehit edilmesi 
sonrasında, önce Hz. Ali’yi desteklediler ve Muaviye’ye karşı onun tarafında savaştılar. Ancak bunlar, 
Tahkim olayı ile birlikte gelişen olaylar neticesinde görüş değiştirerek bu olaya katılan veya 
onaylayanların hepsini tekfir ettiler. Başlangıçta tamamen siyasî amaçlarla vuku bulan bu hareket kısa 
bir zaman sonra kendilerini haklı göstermek ve taraftar toplayabilmek için başta “Allah’tan başka 
hüküm verecek yoktur/ Hüküm Allah’ındır” gibi ayetleri veya ayetlerden alınma ifadeleri 
sloganlaştırarak bunları kendi çıkarlarını destekleyen bir araç olarak kullanmaktan çekinmediler. 
Böylece Haricîlik, İslam düşüncesi tarihinde ortaya çıkan ilk siyasî-dinî fırka olarak tarihteki yerini 
almış oldu. Var olduğu her dönemde marjinal bir hareket olmanın ötesine geçememekle birlikte hemen 
her asırda farklı isim ve görüntülerle varlığını devam ettirebilmiştir (Bulut, 2009; 41). 

“Haricî” ismi, “insanlardan, dinden, haktan veya halife sıfatını taşıyan Hz. Ali’den 
uzaklaşanlar/ona isyan edenler ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten çıkanlar” anlamında 
kendilerine karşı isyan ettikleri yöneticiler ve muhalifleri tarafından verilmiş bir isimdir(Bulut, 2009; 
42). Ayrıca, Sıffin savaşı sırasında Allah’tan başka hiç kimsenin hüküm veremeyeceğini iddia 
ettiklerinden dolayı bunlara “Muhakkime” ya da “Muhakkime-i ûla”; Hz. Ali’den ayrılıp Harûrâ 
denilen yerde karargâh kurdukları için bu yere nispetle “Harûriyye”; burada Abdullah b. Vehb er-
Râsibî’yi kendilerine lider seçtiklerinden dolayı “Vehbiyye” veya “Râsibiyye” diye de 
isimlendirilmişlerdir(Bulut, 2009; 42-43). 

Bilindiği üzere, Hz. Osman’ın öldürülmesi üzerine halife seçilen Hz. Ali’nin ilk icraatı Hz. 
Osman döneminde atanan valileri değiştirmek oldu. Ancak Şam valisi Muaviye, Osman’ın ölümünden 
Ali’yi sorumlu tutarak ona biat etmedi ve iktidarı Hâşimîlere bırakmayacağını açıkladı. Aslında onun 
Ali’ye biat etmeyişinin ardında Emevî-Hâşimî çekişmesinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
olayların akabinde Hz. Ali, ümmetin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla kendisine itaat etmeleri 
için Şamlılar üzerine yürüme kararı aldı. Cemel ve arkasından Sıffin Savaşı’na uzanan olaylar dizisi, 
bu çekişmenin ürünleri olarak değerlendirilebilir. Böylece, Müslümanlar arasında siyasî açıdan bir 
otorite boşluğu ortaya çıktı. Haricîliğin ortaya çıkışında, bu bunalımlı dönemin ve otorite boşluğunun 
rolü büyüktür (Bulut, 2009; 44). 

Haricîlere göre iman; iman ve amelden oluşmaktadır. Bir diğer ifade ile ameller imanın bir 
parçasıdır. İbadetleri eksik olanın ya da günah işleyen bir kimsenin imanı eksiktir. Böylece ibadet ve 
diğer dini ritüelleri imanın bir parçası kabul ettiklerinden ibadetlerini ya da bir kısmını yerine 
getirmeyen bir Müslüman’ın dinden çıktığını, ayrıca günah işleyen bir diğer kimsenin de kâfir 
olduğunu iddia etmişlerdir. İman, ibadetlerin ihmali ile zedelendiği gibi, günahlar sebebiyle de eksik 
kalmış olur. Eksik bir iman ise kişiyi cennete götüremez. Öyleyse bu kişi kâfir olmuştur. İslam’a 
girdikten sonra küfre düşen bir kimsenin (mürted) öldürülmesi gerekir. Bu sebeple günahkâr 
Müslümanların katledilmesi vaciptir. Bu şekilde akıl yürüten Haricîler, Hz. Osman’ı1 ve Hz. Ali’yi 2 
de bu gerekçe ile mürted olarak görmüşlerdir(Bulut, 2009; 48).  

Onlar, devlete karşı eylemlerinde “lâ hükme illâ lillâh/hüküm yalnız Allah’ındır”(Kur’an, 
12/67) ayetini slogan olarak kullanırken; kişilere karşı eylemlerinde “emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-
münker/iyiliği emretmek kötülükten alıkoymak”(Kur’an, 3/104) prensibini ve “Ve kâtilûhum hattâ lâ 
tekûne fitnetun ve yekûned dînu lillâh(lillâhi)/ din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onları 

1 Abdulhalik Bakır,  “Hz. Ali Dönemi,” Mehter Yayınları, Ankara, 1991, s. 19,  Üçüncü halife Hz. Osman, 
Mısır, Kufe ve Basra’dan gelen isyancı grupların, Medine’de başlatmış oldukları uzun muhasaradan sonra 18 
Zilhicce 37 / 17 Haziran 656 yılında feci şekilde öldürüldü. 
2 Abdulhalik Bakır,  “Hz. Ali Dönemi,” Mehter Yayınları, Ankara, 1991, s. 48, Haricilerin hz. Ali’ye karşı 
başlattıkları ayaklanmalar aralıklarla devam etti. Hz. Ali Kufe’de Muaviye’nin çeşitli vilayetlere düzenlemiş 
olduğu saldırları savunma faaliyetleri ile meşgulken, Abdurrahman b. Mülcem el-Muradi adında bir harici 
tarafından kafasına vurulan öldürücü bir kılıç darbesi ile ağır yaralandı ve bunun neticesinde 17 Ramazan 
40/24 Ocak 661 tarihinde öldü. 

359



öldürün,”(Kur’an, 2/193)  ayetini esas almışlardı. Böylece Hâricîlerin büyük bir ekseriyeti, bu prensip 
adına Müslümanların büyük çoğunluğunu küfürle itham etmiş, fırsat buldukça da onları katletmişlerdir 
(Bulut, 2009; 50). 

Haricî zihniyetinin İslam tarihinin belli bir döneminde zuhur edip sonradan kaybolup gittiğini 
söylemek de imkânsızdır. Bu zihniyeti ortaya çıkaran benzer şartlar teşekkül etiği her zaman ve 
zeminde İslamcı şiddet hareketlerinin ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle sömürge hayatı 
yaşamış İslam ülkelerinin kurtuluş mücadelelerinde dini inançlar ilham kaynağı olmuştur. Bu durum, 
bir taraftan İslâm'ın sert bir şekilde yorumlanmasına zemin hazırlarken öte yandan batıya karşı radikal 
bir mücadele psikolojisini oluşturmuş ve bu psikoloji de tepkisel tavırların sergilenmesine yol 
açmıştır(Bulut, 2009; 53). 

Bu topraklarda ortaya çıkan ve haricilikten daha sistemli ve daha istikrarlı bir görünüm 
arzeden bir başka dini-siyasi hareket ise “selefilik”tir. Hz. Peygamber'in bir hadisinde "en hayırlı 
nesiller'' olarak belirtilen, sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin neslinin, yani "selef'in (kelime anlamıyla 
"öncekiler" in) anlamış ve yaşamış olduğu şekilde İslamiyet'i anlamak ve yaşamak hedefi, Selefi dini 
akıma ismini veren başlıca motiftir. Dolayısıyla "halef'in, yani "daha sonraki" nesillerin, Kur'an ve 
sünnetten uzaklaşarak aklileşmiş dini metotları, doğrudan naslara başvurmak yerine itikadi ve fıkhi 
ekollerin kurucularının fikirleri etrafında mezhepleşmiş zihniyet kodları, hadislere dayalı zühd ve 
takva hayatını yaşamak yerine tarikat öğretileriyle bütünleşmiş dini hayatlar, Selefi akımca "bidat ve 
dalalet'' olarak vasıflanmaktadır: Bu nedenle Selefiler, kendilerini Ehl-i Sünnet'in yegane temsilcileri 
olarak görmektedirler. El-Fırkatü'n-naciye (kurtuluşa eren topluluk), ehlü'l-istikame (doğru yolun 
mensupları) veya et-taifetü'l-mansura (ilahi yardımı haketmiş grup) isimlerini de aynı sebeplerle 
kendilerine uygun bulmaktadırlar. Hadislere tabi olarak dini yaşadıkları için ehlü'l-hadis, ehlü'l-eser, 
ehlü'l-ittiba sıfatları da bu akımca benimsenmiş diğer adlardır. Onlardan olmayan Hanefiler, Eş'ariler, 
Şiiler, tarikat saliki sufiler ve diğer müslüman fırka ve akımların mensupları ise ehl-i bid'at 
dâhilindedirler, tebliğ ve davete muhtaçtırlar (Büyükkara, 2007; 206). 

17. yüzyıl başlarında, İbn Teymiye (ö:1328) çizgisindeki Hanbeli Ahmed
Sirhindi’nin(ö:1624), genis ölçüde Hindistan’daki dinsel gelişmelere reaksiyondan kaynaklanan ihyacı 
faaliyetleri, bir yandan aktivist karakterdeki neo-sufizmin sekillenmesinde, bir yandan da selefiyeci 
anlayışın gelişmesinde etkili olmuştur (Bodur, 2003; 8). 17. yüzyıl İslam dünyasında gelişme gösteren 
İslam’ın en sert ve katı yorumunu meydana getiren Hanbelilik ekolünün İbn-i Teymiyyeci versiyonuna 
baglı, Mekke ve Medine’de yetişmis Hanbeli ulemanın faaliyetleri ile İslam dünyasının çeşitli 
bölgelerinde gözlenen dinsel akımların, Harameyn'in meydana getirdigi bu ortak kültürleşme 
mekanlarındaki etkileşimleri çerçevesinde, Vahhabilik hareketinin dogdugunu söyleyebiliriz (Bodur, 
2003; 8). 

Ancak bunun için bu anlayışın bir siyasi otorite tarafından desteklenmesine veya böyle bir 
siyasi otorite ile ittifak içinde hareket etmesine ihtiyaç olmuştur. Bu ittifak Arap yarımadasında 
gerçekleşme imkânı bulmuştur. Arabistan tarihinde devlet oluşturmak için hep aktivist bir dini 
doktrinden yararlanılmıştır. Bu geleneğe uygun olarak Muhammed bin Abdülvahab da 18. yüzyıl 
fundamentalist din yorumlarının ana temalarını birleştirerek Vahhabilik hareketini başlatmıştır. Bu 
nedenle doğdugu yer olan Necd bölgesinde dini-siyasi ittifak oluşturma teşebbüsünde ilkin başarısız 
olmasından sonra Riyad'ın kuzeybatısındaki Deriye kasabasının emiri Muhammed b. Suud'un 
desteğini almayı başarmıştır. Böylece düşledigi din devletini kurma yolunda ilk adımı atmıştır (Bodur, 
2003; 12).  Deriye emiri Muhammed bin Suud’la Abdulvahhab’ın oluşturdugu dini-siyasi ittifakın ana 
motivasyon kaynaklarından birini, bu birligi kabul etmeyenlerin mal ve canlarının kendilerine helal 
olması biçimindeki köktenci söylem oluşturmuştur. Mekke ve Medine’yi sırasıyla 1803 ve 1805’te 
isgal eden Vahhabilerin çesitli bölgelerden Hac ziyareti için gelen Müslüman kafilelere saldırmaları ve 
yağmalamaları tek tek hacılara kendi inanç ilkelerini zorla kabul ettirme girişimleri bu motivasyon 
kaynağı adına ilginç bir durum ortaya koymaktadır. Böylece Vahhabilik bir yandan Orta Arabistan’da 
yerli gruplara karşı üstünlügü ele geçirme yolunda siyasi bir protestonun ideolojisi olmuş, bir yandan 
da Osmanlı yönetimine karşı ayrılıkçı bir mücadeleye kaynaklık etmiştir (Bodur, 2003; 9). 

İbn Teymiyye’nin formüle ettigi, İslam’ın ilk yıllarındaki dindarlığa dönüş anlamındaki 
selefiyeci akımın yeniden canlanması ve bu bölgelerde belli bir taraftar kitlesini çekmeye başlaması 
dikkate degerdir. Öte yandan sufilikle Sünnilik arasında hararetli tartışmaların 17. yüzyıldan sonra 
yeniden alevlenmesi, tasavvufun hoşgörüye dayalı esnek anlayışı karşısında ulemanın katı ve 
degişmez bir tevhid anlayışını temsil etmesi ve çevrenin merkeze muhalefetinin dini bir söylemle 
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ortaya çıkması gibi yeni sosyal, siyasal ve dini şartlar Vahhabiligin doğmasında ve gelişmesinde etkili 
olan sebepler arasındadır (Bodur, 2003; 9). 

Orta Arabistan’da Hanbeli ekole baglı bir ailede yetişen Muhammed bin Abdülvahab, Ahmed 
bin Hanbel’in (ö:780-855) ögretileri dogrultusunda ilk dini egitimini aldıktan sonra, Mekke ve 
Medine’de, aralarında Hintli Muhammed bin Hayat el-Sindi’nin de yer aldıgı çoğunun Hanbeli oldugu 
hocalardan dersler almış ve hadis egitimi üzerinde yoğunlasmıstır. Şüphesiz bunların, hadislerde tasvir 
edilen ideal toplumla yaşanan toplum arasındaki farklılıgı sürekli vurgulamaları, Abdülvahhab’ı katı 
bir taassup içinde reaksiyoner bir tavır almaya sevketmiştir. Böylece, daha sonra siyasal İslamcı 
düşüncenin hareket noktasını oluşturacak olan tevhid ilkesiyle dinin entegre bir yaşam tarzını 
vurguladıgını belirtecek olan Abdulvahhab, bu anlayışı, başlattıgı hareketin ideolojik temeli haline 
getirecektir. İslam’ın eski saflığını büyük ölçüde yitirdiginden söz edecek olan Muhammed bin 
Abdülvahab, ideolojik donanımının etkisiyle “İslam garip başladıgı gibi garip dönecek, ne mutlu o 
gariplere!” hadisini dayanak edinerek toplumu kendi görüşleri doğrultusunda degiştirme 
mücadelesine, dini söylemi dayanak edinerek, girişecektir. Böylece bu hadis çerçevesinde İslam 
öncesi dönem nasıl cahiliye olarak degerlendirilmiş ise Vahhabilik öncesi dönem de aynı sekilde tasvir 
edilerek hareket kutsal bir zemine oturtulacaktır (Bodur, 2003; 20). 

Muhammed b. Abdülvahab, görüşlerini hayatiyete geçirme alanı olarak dağınık, küçük, 
nispeten soyutlanmış, kabile dışındakilerle sosyal temasın yok denecek kadar az oldugu, kendi 
dısındakilerden nefret eden, okuma-yazma oranının son derece düşük oldugu, kültürel gelişmenin fazla 
görülmediği, geleneksel değerlerin toplumsal hayatı yönlendirdiği, dinin tüm sosyal yapıya nüfuz 
etmek suretiyle çok önemli rol oynadıgı, ekonomik, siyasal, ailesel ve egitimsel aktivitelerin dini 
olarak tanımlandığı, siyasi ve dini gibi bir ayrımın olmadıgı, ekonomik davranışların dini davranışlar 
olarak görüldüğü, kutsal toplum tipinin aşağı yukarı tüm özelliklerini bünyesinde barındıran, doğum 
yeri olan Necd bölgesini seçmistir. Aslında haricilik gibi fundamentalist hareketlerin faaliyet alanı 
olan bu bölgelerde radikal İslamcılığın beslendiği dini-kültürel gelenek, potansiyel olarak hep varlığını 
korumuştur (Bodur, 2003; 10). 

Öte yandan Araplar arasında düşmanlarını Müslüman olsalar dahi kâfir olarak damgalama 
gelenegi hep var olagelmiştir. Vahhabilerin Necd bölgesinde dağınık halde yaşayan kabileler arasında 
bir aidiyet duygusu yaratıp bölgesel gücü ele geçirmek için bu geleneği yeniden canlandırdıklarını 
söyleyebiliriz. Bu çerçevede görüşlerini paylaşmayanlar düşman sayılarak mal ve canlarının 
kendilerine helal olduğu yolunda bir anlayışın benimsenmesiyle özelde Türklere, genelde tüm 
Müslümanlara cihat ilan edilmiştir. Kendi din anlayışının tek doğru olduğunu vurgulayan 
Abdülvahab’ın bu toptancı/genellemeci yaklaşımı, bugün İslam adına cinayet işleyen teröristlerin 
beslendigi temel kaynaklardan biri haline gelmiştir (Bodur, 2003; 11). 

Vahhabilik, asırlar boyu gelişen İslami düşünceye karsı çıkışını, bid’at anlayışı çerçevesinde 
yürütmüştür. İbn Teymiye’nin çalışmasının önemli bir parçasını oluşturan bid’at, davranışsal olarak 
temel dini prensiplerden ayrılma, daha açık bir ifade ile Vahhabi görüşlerden ayrı bir anlayışı 
benimseme biçiminde anlaşılmıştır. Her türlü gelişme ve yeniliğe bid’at gözüyle bakılıp karşı çıkılmak 
suretiyle son derece hoşgörüsüz bir toplum meydana getirilmiş ve kendileri dışındakilere saldırı 
meşrulaştırılmaya çalışılmıştır (Bodur, 2003; 11). 

Vahhabilik anlayışında bir kimsenin müslümanlığı, kabul edilen inanç sistemine bağlılıktan 
ziyade gözlemlenebilir davranışlarla bunu aşikâr biçimde ortaya koyabilmesine bağlanmıştır. Böylece 
genellemeci/toptancı radikal düşüncelerin kuvvet yoluyla empoze edilmesi yolunu seçen Vahhabilikte 
amel, imanın bir parçası haline getirilmiş, daha doğrusu amel ile imanı birbirinden ayırmayan Hanbelî 
görüş, tavizsiz biçimde uygulamaya sokulmuştur (Bodur, 2003; 11). 

Aslında Vahhabi doktrininin tevhit, taklit, cihad, şirk, tekfir vb ana temaları asırlardır dini 
literatürde tartışılan konular arasında yer almaktadır. Ancak bunların Vehhabilik yoluyla militan 
İslamcı siyasal bir yapılanmanın ifadesi haline getirilişi yenidir. Öte yandan kutsal metinlerin 
birebir(literal) anlamları üzerindeki vurgunun yanında, Vahhabilik doktrininde içtihada hiç önem 
verilmemesi, ya da bunun Abdülvahab ve taraftarlarının öğretileri ve yazılarıyla sınırlı kalması, bu 
harekete bir yandan şekilcilik ve kuralcılık temelinde katı bir muhafazakârlık kimliği kazandırırken, 
bir yandan da anti entelektüel bir tutumun gelişmesine neden olmuştur (Bodur, 2003; 12). 

Vahhabilerin, Abdulvahhab'ın öğretilerine dayanarak kendilerinden olmayanlara karsı cihat 
etmenin gerekliliği yönündeki telkinleri sonucu, komşu kabileler kılıç zoruyla bir bir Vahhabi 
yönetimi altına sokulmuş ve bir Necd bölgeselciliğinin doğuşuna şahit olunmuştur. Böylece Arap 
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siyasi kimliğini oluşturma girişimi olarak görebilecegimiz bu, ilk Vahhabi-Suudi devletinin kuruluşu, 
daha sonra dini temelli siyasal formlar oluşturmaya yönelik hareketler için ilham kaynagı olacaktır 
(Bodur, 2003; 13-14). 

İbn Suud’un göçebe Arapları Vahhabilik esasları çerçevesinde yetiştirip kendisine bağlı birer 
savaşçı yapmak için çeşitli vahalarda yerleştirme girişimi, İhvan hareketi olarak bilinir. İhvan yerleşim 
bölgeleri, bedevilerin kendilerini yeni yaşama biçimine ve din anlayışına vakfetmelerini sembolize 
etme anlamında “hücer” olarak isimlendirilmiştir. Aslında İbn Suud öncülüğünde çeşitli kabilelere 
mensup bedevi yerleşmecilerden olusturulan bu ihvan grupları, Vahhabilik doktrini etrafında Suudi 
yayılmacılığında kullanılacak savaşçılar olarak yetiştirilmiş, örnegine daha önce bu bölgelerde 
rastlanan birliklerin adıdır (Bodur, 2003; 15). 

11 Eylül.2001 saldırılan sonrasında, ABD ve diğer Batılı güçlere karşı terör üreten dini 
anlayışın kaynakları hakkında konuşan ve yazan resmi ve sivil çevrelerin çoğunluğu, İslamiyetin 
Selefi veya Vahhabi yorumunu baş suçlu olarak göstermelerinin altında El-Kaide ve türevleri olan 
İslamcı terörist yapıların beslendiği bu dini-ideolojik arkaplan etkili olmaktadır. Selefi doktrinlere 
bağlılığında şüphe bulunmayan El-Kaide'nin ve bu örgütün başındaki Suudi Arabistanlı Usame Bin 
Ladin’in 11 Eylül'ü ve onun öncesi ve sonrasındaki bir takım kanlı eylemleri bizzat üstlenmiş olması 
söz konusu tespiti haklı hale getirmektedir. Dolayısıyla bütün gözler, Vehhabiyye/Selefiyye'nin beşiği 
Suudi Arabistan'a ve Suudi krallığının kontrolündeki Vehhabi/Selefi ulemaya odaklanmıştır 
(Büyükkara, 2007; 205-206). Suudi krallığı bir taraftan iyi ilişkiler içinde olduğu Batılı ülkelere zarar 
vermemesi için ulemayı kontrol altında tutmaya çalışırken diğer taraftan bölgede oluşturmaya çalıştığı 
sünni-şii temelli cepheleşmede bu Selefi/Vehhabi fanatizminden yararlanmaya çalışmaktadır.  

Kökleri daha öncesine dayanmakla birlikte 2006 yılından beri Somali ve civarı ülkelerde 
yaygın ve etkili terörist saldırılar gerçekleştiren El-Şebab, El-Kaide’ye bağlı İslamcı bir örgüt olarak, 
Selefi/Vehhabi İslam yorumundan beslenen terör örgütlerinin sahip oldukları bütün ortak özelliklere 
sahip bir terör örgütü görüntüsü vermektedir. Bu tarihi-kültürel-ideolojik arkaplanın yanında El-
Şebab’ın Somali ve civarında ortaya çıkıp yayılmasını sağlayan bölgeye has birtakım özellikler de 
vardır. Çalışmanın izleyen bölümünde El-Şebab’ın yerel-coğrafi dinamikleri tartışılacaktır. 

2. El-Şebab’ın Ortaya Çıkışı

2.1.  Somali’nin Tarihi, Sosyal ve Ekonomik Şartları 

2006 yılında İslam Mahkemeleri Birliği Örgütü’nün askeri kanadı olarak Somali tarihindeki 
yerini alan Eş Şebab’ın neşet ettiği ortamı anlamakta fayda vardır. El-Şebab’ın yapısal özellikleri, 
Somali’nin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapısını yansıtmaktadır. Ülkenin kabile toplumu 
olması ve kabile-klan bağlarının hâlâ çok güçlü olması, hükümetin ülkeyi yönetmesini zorlaştırmakla 
birlikte El-Şebab gibi terör örgütlerinin üye toplamasına ve propaganda yapmasına olanak 
sağlamaktadır. Halkın % 85’i Somali etnik grubuna mensuptur ve halkın çoğunluğunu, İslam dinini, 
Sufi anlayış çerçevesinde kabul etmiş kişiler oluşturmaktadır. Şehirleşme oranının oldukça düşük 
olduğu Somali’de halk kırsal kesimlerde yaşamakta ve geçimini tarım ve hayvancılıktan 
sağlamaktadır. Ticaretten kazanç sağlayanların oranı ise oldukça düşüktür (Artokça, Eş Şebap Terör 
Örgütü”, http://www.tasam.org/Files/PDF/etorapor.pdf  Erişim, 07.05.2016). 

Somali, Sahra Altı Afrika bölgesinin bu anlamda en önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. 
Somali Arap Yarımadası ve Kızıl Deniz’e açılan bir geçit özelliği taşımaktadır. Bu ülke Afrika 
kıtasında önemli bir yere sahip olmasına rağmen, ekonomik gelişmişlik açısından dünyanın en fakir 
ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkelerin iç dinamiklerinin siyasi ve ekonomik istikrarın oluşmasında 
çok önemli bir rol oynadığı dikkate alındığında bu ülke kıta ölçekli güvenlik ve istikrar açısından çok 
daha önemli hale gelmektedir. Söz konusu ülke, sömürgeci güçlerden bağımsızlığını kazanmasının 
ardından siyasi ve ekonomik istikrarını sağlayamamış, sağlayamadığı gibi de uluslararası ana 
aktörlerin sürekli bir biçimde mücadele merkezi haline dönüşmüştür. İlk bakışta bu durumun 
arkasında yatan kıta ölçekli siyasi ve ekonomik krizlerin, istikrarsızlığın ve güvensizliğin temel 
dinamikleri olduğu söylenebilir. Bu ülkelerdeki terörün ortaya çıkmasına uluslararası aktörlerin dış 
politika önceliklerinin neden olduğunun göz ardı edilmemesi gerekir (Sıradağ, 2015; 8). 
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Harita 1: Afrika Boynozu Haritası (http://kontrolpanel.apm.org.tr/Uploads/3e42d159-465a-4a18-
9248-88595daac953.jpg Erişim, 07.05.2016) 

Somali Cumhuriyeti; Afrika’nın doğusunda yer almakta olup Afrika Boynuzu olarak 
adlandırılan ve dünya gündemine açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler 
nedeniyle sık sık gelen bir bölgede konumlanmış durumdadır. Tam manasıyla kurulu bir devlet ve 
hükümet otoritesi bulunmayan ülke, karadan Kenya, Cibuti ve Etiyopya ile, denizden ise Yemen ve 
Suudi Arabistan ile komşu olmakla birlikte, Yemen Körfezinde ve Süveyş Kanalına açılan kapı olan 
Babül Mendeb Boğazında kıyısı bulunması nedeniyle de yüksek jeopolitik öneme sahip bir 
ülkedir(Hrita 1). 

Somali’nin özel şartlarının El-Şebab’ın bu coğrafyada neden ve nasıl ortaya çıktığını 
anlayabilmek için Somali’nin tarihini ve geçirdiği siyasi evreleri incelemek faydalı olacaktır. 

2.1.1. Sömürge Öncesi Dönem 

Antik dönemde sahip olduğu güçlü ticaret ve kültür bağlarıyla Mısır, Mezopotamya, Arap 
Yarımadasının güneyi ve Batı Asya bölgesi ile yakın ilişkiler kurabilen Somali bölgesi, İslamiyet’in 
ortaya çıkmasıyla da İslam medeniyetine dahil olmuştur. Başlangıçta Somali müslümanlarının hemen 
hemen tamamı, Şafii mezhebinin inanç ve ibadet uygulamalarını benimsemişse de son dönemde Suudi 
Arabistan’ın etkisinin bir sonucu olarak Vehhabi anlayış ve uygulama da yaygınlaşmış, hatta ülkenin 
iç ve dış siyasetini etkileyecek hâle gelmiştir. Okuryazarlığın az olduğu ve sözlü kültürün daha çok 
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benimsendiği Somali’de, İslam, kulaktan dolma bilgilerle ve aile fertlerinden öğrenildiği şekliyle 
yaşanmaya devam edegelmiştir (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

İslam’ın Somali bölgesine 7.yy’dan itibaren yayılmaya başlaması beraberinde Arapların bölge 
üzerindeki etkisinin de artmasını da sağlamıştır. Somali bölgesinde yaşayan halk, evlillikler yoluyla 
Arap Yarımadasında yaşamakta olan topluluklarla akrabalık bağları kurmuşlardır. Müslümanların, 
Somali bölgesine gelişleri, fetih, hicret ve ticaret olgularıyla birlikte açıklanmaktadır. Emeviler de 
Somali bölgesine yoğun ilgi göstermişler, Halife Abdülmelik bin Mervan, Suriye’deki komutanı Musa 
bin Ömer el Kazimi’yi Somali bölgesinin belirli parçalarını fethetmekle görevlendirmiştir. Nitekim 
Musa bin Ömer’in fethettiği bölgeler, yıkılışlarına dek Emevilerin yönetimi altında kalmıştır. 
Abbasiler döneminde de Somali bölgesinin hilafete bağlılığı devam etmiş, Mogadişu Sultanı, Abbasi 
halifesine itaat etmeyi ve düzenli vergi ödemeyi kabul etmiştir. Harun Reşid döneminde Mogadişu 
Sultanı ayaklanma çıkarmışsa da Harun Reşid’in orduları egemenliklerini tekrar tesis etmede 
gecikmemişlerdir (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

2.1.2.  Sömürge Dönemi 

Sömürgecilik döneminden önce güçlü ve merkezi bir devleti bulunmayan Somali; İtalya, 
İngiltere, Fransa, Kenya ve Etiyopya (Ogeden) tarafından beş parçaya bölünmüştür. Dini ve milliyetçi 
tarafı ağır basan bir lider olan ve düşmanları tarafından “deli molla” olarak nitelendirilen Muhammed 
Abdullah Hassan, Etiyopya, İngiltere ve İtalya’ya karşı 20 yıl boyunca silahlı mücadele vererek 
direnmiştir. Direniş, 1920 yılında Hassan taraftarlarının yenilmesiyle son bulmuş, Hassan, Etiyopya’ya 
göç etmek zorunda kalmış ve 64 yaşında Etiyopya’da hayatını kaybetmiştir (Artokça, 2016, 
www.tasam.org). İkinci Dünya Savaşına giden yolda İngiltere ve İtalya karşılıklı olarak Somali 
üzerinde de güç mücadelesine girişmiştir. 1940 yılında İtalyan Somali, İngiliz Somali’nin bir 
bölümünü işgal etmiş, İngiliz güçleri de buna karşılık olarak İtalyan Somali’yi işgal etmiştir. Bu 
dönemde İngiltere, Somali halkını kendi yanına çekmeyi başarmış ve İtalya’ya karşı kendisine yakın 
bir kutup oluşturmuştur. Bu yakınlaşmanın sonucunda siyasi alanda da çeşitli gelişmeler sağlanmış ve 
1943 yılında Somali Gençlik Örgütü adında Somali’nin ilk siyasal partisi kurulmuştur (Artokça, 2016, 
www.tasam.org). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya, savaştan mağlup ayrılmasına rağmen Somali 
topraklarından çekilmemiş, Müttefik Kuvvetler ise Somali’nin Ogedan bölgesini Etiyopya’ya 
bırakmışlardır. Birleşmiş Milletler, bağımsızlığa giden yolda İtalyan Somali’yi, “AFIS” 
(Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia- İtalyan Somali Vesayet Konseyi) yönetimi 
üzerinden İtalya’ya bırakmıştır. Bu dönemde İtalya, Somali’nin bağımsızlık sürecinde yeni bir 
devletin kurulmasına hazırlık amacıyla çok önemli girişimlerde bulunmuş, Somali’de bir bölgesel 
konsey kurarak Somalililere temsil hakkı tanımıştır. İtalyan Somali’de bağımsızlık yönünde adımlar 
atılırken, İngiliz Somali’de, bağımsızlığın aksi yönünde faaliyetler yapılmış ve halkın kendisini temsil 
etmesini sağlayacak hiçbir adım atılmamıştır. Bu nedenle, hak ve hürriyetlerin ve bağımsızlığın 
sağlanması amacıyla, 1956 yılından itibaren İngiliz Somali’de protesto gösterileri ve eylemler 
yapılmaya başlanmıştır. Bu protestolar netice vermiş ve 1957 yılında İngiliz Somali’de de bir temsil 
heyeti kurulmuştur. 1960 yılında İngiliz ve İtalyan Somali birleşerek, tek bir ülke olarak Somali’nin 
bağımsızlığını ilan etmiş, bağımsızlığını kazanan bu devletin ilk devlet başkanı da Aden Abdullah 
Osman Daar olmuştur (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

2.1.3.  Barre Dönemi 

1960’lı yıllarda Somalili liderler, iki ülkeyi birbiriyle bütünleştirmek adına büyük çabalar 
sarfetmişlerdir. Her alanda bütünleşme çabaları bir türlü başarıyla sonuçlandırılamamış ve on yılın 
sonunda ordu, darbe yaparak yönetime el koymuş, Siad Barre ülkenin yeni devlet başkanı olmuştur. 
Barre bu darbeyi planlayan kişi olmamasına rağmen hızlı davranarak ülkenin başına geçmeyi 
başarmıştır. Muhammed Siad Barre iktidara otokratik bir yönetim kurmuş ve sosyalizm anlayışını 
benimsemiştir. Stalin dönemini anımsatan uygulamaları benimseyen Barre, idaresi karşısında bir 
tehlike olarak gördüğü, sosyal veya siyasal bütün yönleriyle İslamı savunanlara karşı adeta savaş 
açmıştır. Bu dönemde, katı laik reformist bir anlayış çerçevesinde reformlar yapmaya çabalamış ve bu 
çabaların bir ürünü olarak seküler bir medeni kanun oluşturmuştur. İslamcılarla Barre hükümeti 
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arasındaki tam kopuş, yeni medeni kanunun İslamcılar tarafından reddedilmesine bir cevap olarak 
Barre’nin kimi zaman idama varan sert müdahalesiyle yaşanmıştır. Sufî İslam anlayışının geniş bir 
alan bulduğu ve neredeyse halkın tamamı tarafından kabul edildiği Somali’de, Barre hükümetine karşı, 
1983’te Vahhabi bir hareket olan İslam Birliği Örgütü (El İttihad El İslami) kurulmuştur (Artokça, 
2016, www.tasam.org). 

Siad Barre, ülkede güçlü bir konuma sahip olan aşiretler arasındaki rekabeti önleyebilmek için 
bu aşiretler arasında böl ve yönet politikası yürütmüştür. Somalililer her ne kadar aynı etnik gruba 
dâhil olsa da, ülkede 6 önemli aşiret bulunmaktadır. (Daarood, Isaaq, Hawiye, Dir, Digil ve 
Rahanwayn). Bu aşiretler de birçok aileye bölünmüşlerdir. Rahanwayn ve Digil kabileleri, güneydeki 
Kismayo kentine yakın bölgelerde yaşamaktadırlar. Somali’nin eski bayrağındaki beş yıldız; Somali, 
Somaliland, Cibuti, Ogaden ve Kenya’da yaşayan halkları temsil etmiştir. Kabileciliği ortadan 
kaldırma amacıyla iktidara gelen Siad Barre, özellikle 1980’li yıllarda, iktidarının büyük bir çıkmazın 
içerisine girmesiyle, kendi gücünü korumak için kabileleri birbirlerine karşı kullanmıştır. Bu dönemde 
birbirleriyle mücadele eden kabileler, Barre sonrası dönemde birer iktidar odağı olabilmek ve oluşan 
güç boşluğunu doldurmak için savaş vermeye devam etmişlerdir (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

Barre yönetime geldiği ilk yıllarda bölgeler arasında bütünleşmeyi nispeten sağlayabilmişse 
de, 1977 yılında Etiyopya’nın Rusya ve Küba kuvvetleri ile birlikte Somali’nin bir kısmını işgal 
etmesi Barre yönetimini derinden sarsmış, Somali halkı, Barre’nin sanıldığı kadar güçlü olmadığı 
yargısına varmıştır. Bu dönemden devrileceği tarih olan 1991 yılına dek Barre, hem siyasi hem 
ekonomik alanda büyük zorluklar ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. 1988 yılında Etiyopya, 
Somali ile barış ilan ederken, 1991 yılında Siad Barre, savaş lordları tarafından yönetimden 
uzaklaştırılmıştır (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

2.1.4.  Barre Sonrası Dönem 

Barre’nin devrilmesinden sonra, Somali’de bir türlü güvenlik ve istikrar sağlanamamıştır. 
Ülkenin yüzde altmışı okuma yazma bilmemekte ve her on çocuktan biri beş yaşına gelmeden hayatını 
kaybetmektedir. Güvenlik ve asayişin sağlanamaması da bu noktada terör örgütlerinin faaliyetlerine 
zemin hazırlamaktadır. 1993 yılında gerçekleşen Kara Şahin Düştü olayından sonra Somali’deki 
olayları görmezlikten gelen ABD yönetimi, 1998 yılında Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerinin 
bombalanması sonrasında, 11 Eylül saldırılarının da buna eklenmesiyle, Somali konusunu ciddiyetle 
ele almaya başlamıştır. Somali ele alınırken de, gözetilen temel unsur El Kaide’nin bölgedeki 
mevcudiyeti olmuştur. El-Şebab da böyle bir ortamda faaliyet alanı kazanmış ve Somali’nin 
güneyinde hegemonyasını kurmuştur. Birleşmiş Milletlerin çabalarıyla 2004 yılında kurulan Geçici 
Federal Hükümet, bu nedenle otoritesini tüm Somali üzerinde kurmak için El-Şebab ile mücadele 
etmek zorunda kalmıştır. ABD de Geçici Federal Hükümet’e, bu konuyla ilgili olarak, dolaylı askeri 
ve diplomatik destek sağlamaktadır (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

2.2. İslamî Olarak Nitelendirilen Grupların Yükselişi 

1991’de gerçekleştirilen darbe sonrasında Somali’de bir daha merkeziyetçi bir devlet 
kurulamamış ve böylece ülke parçalanma yoluna girmiştir. Bu dönemde merkezin yok olması, 
şehirlerde ve köylerde İslam Birliği Örgütü’nün ve kabilelerin etkisinin artması sonucunu 
doğurmuştur. Ülkedeki yapılanmalar kendilerine rahatlıkla faaliyet gösterebilecekleri alanlar bulmuş 
ve ülke dış müdahalelere açık bir konuma gelmiştir. Yaşanan İç Savaş nedeniyle azımsanmayacak 
sayıda Somali vatandaşı ülkeyi terketmek zorunda kalmıştır. Çoğunlukla komşu ülkelere göç eden 
Somalililer, günümüzde Somali’de yaşanan olaylar üzerinde hiç de küçümsenmeyecek bir etkisi olan 
Somali diasporasını oluşturmuşlardır (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

2004 yılında İslam Birliği Örgütü’nün ABD ve Etiyopya kuvvetlerince yok edilmesi üzerine, 
ülkede bir arayış içerisinde olan ve İslami olarak nitelendirilen gruplar, 2006 yılında yeni bir oluşum 
içerisine girmişler ve İslam Mahkemeleri Birliği Örgütü’nü (El İttihadil Mehakim El İslamiye) 
kurmuşlardır. 2006 yılında Belutuin Bölgesi’ni ele geçirip, Belutuin Valisi’ni Etiyopya’ya kaçmaya 
zorlayarak adından söz ettiren örgüt, Doğu Afrika’ya egemen olan bir İslam Devleti kurmayı 
hedeflemiştir. Örgüt, kısa zamanda Somali’nin stratejik önemi haiz bölgelerini ele geçirmeyi 
başarmıştır. Örgütün bu denli başarılı olmasında birden fazla ideolojiyi bünyesinde barındırması 

365

http://www.tasam.org/
http://www.tasam.org/
http://www.tasam.org/
http://www.tasam.org/
http://www.tasam.org/


önemli bir rol oynamıştır. İslamcılığın yanı sıra Somali milliyetçisi düşüncelere de sahip olan Örgüt, 
savaş lordlarına karşı verdiği mücadele nedeniyle de geniş bir alanda taraftar toplayabilmiştir. İslam 
Mahkemeleri Birliği Örgütü, içeriden destek aldığı kadar, uluslararası bağlantıları sayesinde de 
yurtdışından gönüllülerin de desteğini almıştır. Ele geçirdiği bölgede şeriat yönetimini uygulayan ve 
esas olarak siyasi hedefler taşıyan örgütün askeri kanadını ise Mücahit Gençlik Örgütü (Hareket El 
Şebab El Mücahidîn) teşkil etmiştir. 2006 yılı sonlarında Baidoa’yı ele geçirmek isteyen İslam 
Mahkemeleri Birliği Örgütü, Etiyopya’nın sert müdahalesiyle karşılaşmış ve ABD destekli Etiyopya 
ordusunun karadan ve havadan yaptığı müdahaleler karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır. 2012 
yılının eylül ayına dek Somali Federal Geçiş Hükümeti’nin Devlet Başkanı olan Şeyh Şerif Ahmed’in 
liderliğini üstlendiği İslam Mahkemeleri Birliği Örgütü’nün, bu hezimet karşısında dağılmaya yüz 
tutması ve bu durumun da Somali’deki iç karışıklıkları tırmandırması üzerine Hareket El Şebab El 
Mücahidîn (Mücahit Gençler Hareketi), kısa adıyla El Şebab, bağımsız yeni bir direniş örgütü olarak 
faaliyetlerine başlamıştır (Artokça, 2016, www.tasam.org). 

2.3.  El-Şebab’ın Ortaya Çıkışı 

El-Şebab Arapça gençlik anlamına gelmektedir. Etyopya güçleri tarafından ele geçirilmeden 
önce, 2006’da Mogadişu’yu kontrol eden, henüz dağılan Somali’nin İslami Mahkemeler Birliği 
radikal gençlik kolu olarak ortaya çıkmıştır (BBC, Who are Somalia's al-Shabab?, 3 April 2015, 
http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689 Erişim 06.05.2016) 

Somali’de Eş-Şebab’ın kurulmasının arkasında birtakım iç ve dış dinamikler bulunmaktadır. 
Somali’deki sosyo-ekonomik sorunlar birinci nedendir. Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan 
Somali’de yoksulluk ve yolsuzluk ciddi düzeye ulaşmıştır. Uzun süren iç savaş, ekonomik ve siyasi 
kurumların Somali halkına temel hizmetleri sunmalarını engellemiştir. 1991 yılından bu yana, 
yüzbinlerce Somalili şiddet ve açlık nedeniyle hayatını kaybederken yaklaşık 1 milyon kişi de aynı 
sebeplerle yurt dışına kaçmıştır. Ülkenin altyapısı zayıf durumdadır. İşsizlik oranı yüzde 74 iken, 
ortalama ömür 50 yıl civarındadır. Nüfusun yüzde 82’si yoksul olup gençler arasında işsizlik oranı 
yüzde 67’dir. Somali’deki bu sosyo-ekonomik dinamikler Eş-Şebab gibi radikal terör örgütlerinin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır (Sıradağ, 2015; 18). 

İkinci neden, siyaset kurumların başarısızlığıdır. Ciddi siyasi, sosyal ve ekonomik 
istikrarsızlıkla karşı karşıya bulunan Somali’de 1991’den beri merkezi hükümet bulunmamaktadır. 
1991 yılında Siyar Barre rejiminin devrilmesinden bu yana Somali anarşiye ve uzun süreli çatışmalara 
teslim olmuştur. Somali’nin kuzeyi 1991 yılının Mayıs ayında Somaliland Cumhuriyeti adıyla ülkenin 
geri kalan kısmından bağımsızlığını ilan etmiştir. Bununla birlikte Somaliland dünyada hiçbir hükümet 
tarafından tanınmamıştır. 1998 yılında ise Somali’nin kuzeydoğu kesimi Puntland Devleti olarak 
özerkliğini ilan etmiştir. Somali’de işlevini kaybeden siyasi kurumlar yeni bir siyasi ve sosyal düzen 
kurmaları yönünde teşvik edilmektedir (Sıradağ, 2015; 18). 

El-Şebab’a katılımların arkasındaki üçüncü önemli dinamik ise dini faktördür. Eş-Şebab 
üyelerine göre, insanların dinleri ve inançları tehdit altındadır; bu nedenle örgüt üyelerinin Somali 
halkının dini değerlerini korumak ve savunmak için savaşmaları gerekmektedır. Bu gerekçe El-Şebab 
terör örgütünün aktif ve dinamik olarak faaliyetlerini sürdürmesinde önemli bir rol oynamaktadır 
(Sıradağ, 2015; 18). 

Dördüncü sebep ise, Somali’deki mevcut sömürgecilik mirasıdır. Bu miras ülkedeki siyasi ve 
ekonomik gelişmeleri etkilemeye devam etmektedir. İtalya ve İngiltere’nin de içinde bulunduğu 
sömürgeci güçler Somali’yi bölmüşler ve kendi yapay sınırlarını çizerek birkaç farklı etnik grubu aynı 
hükümet altında toplamışlardır. Özellikle bu bölgede devletler arasındaki sınır anlaşmazlıkları 
sömürgeci güçlerden miras kalmıştır. Somali bağımsızlığını kazandığından beri Etiyopya, Kenya ve 
Cibuti’de Somalililerin yaşadığı bölgeleri ilhak etmek üzere irredantizm politikası altında saldırgan bir 
dış siyaset izlemektedir (Sıradağ, 2015; 18). 

Beşinci unsur, Somali’ye yapılan dış müdahaledir. Uluslararası camia, El-Şebab’ın Eylül 
2013’te 67 kişiyi öldürdüğü ve yüzlercesini yaraladığı Nayrobi’deki Westgate Alışveriş Merkezi 
saldırısı, Garissa şehrinde 147 öğrenciyi öldürmesi gibi terörist eylemleri dolayısıyla örgütün terörist 
faaliyetlerine dikkat çekmektedir. El-Şebab, Kenya’nın Ekim 2011’de Somali’nin güneyine askeri 
müdahalede bulunması ve 4 bin Kenyalı askeri Somali’deki Afrika Birliği Misyonu (AMISOM) 
çerçevesinde konuşlandırması gerçeğinden hareketle özellikle Kenya’daki sivilleri hedef aldığını 
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açıklamıştır. Bu saldırı sonrasında Eş-Şebab daha çok bilinir hale gelmiş, doğu Afrika’da ve dünyada 
daha fazla tanınmıştır (Sıradağ, 2015; 18). 

Somali’nin önde gelen mücahidi ve uzun süreli hasmı(antagonist) olarak, Uveys Afrika 
Boynozu halkında en önemli mesleklerden birine başlamıştır. O Somali Ulusal Ordusunda resmi bir 
subay olarak başladığı günlerden beri çoğu zaman sayısız gemiye binmiştir. 1996’da, Etyopya el-
İttihad el-İslami’yi yok ettiği zaman, başarılı mücahitleri donatmaya yardım etti ve yönetti, bir İslam 
âlimi ve olarak ve Mogadişu’da kendi kendine yeniden yaşlı bir grup oluşturdu.  

Bir onyıl sonra, İslami Mahkemeler Birliğinin kuruluşuna da yardım etti. İMB/UIC 2006 
yılında Etyopya tarafından yok edildi. Aweys Somali Yeniden Kurtuluş İttifakı(SYKİ/ARS)’nın 
yardımıyla Eritra’ya kaçtı. SYKİ/ARS, Uveys’in, İslamcıları, laik politikacıları, milliyetçileri, 
diaspora liderlerini ve geleneksel yaşlıları içine alan en ihtiraslı projesi oldu. 

SYKİ/ARS liderliğinin 2008’de Somali hükümeti ile müzakere kararı alınca ve sonunda 
2009’da ulusal birlik hükümeti kurulunca, Uveys tekrar gemiye atladı. Eritra’nın yardımıyla 2009 
baharında Mogadişu’ya döndü ve El-Şebab’ın aşırı ideolojisine alternatif olsun diye Hizbul İslam’ı 
faaliyete geçirdi. O Somali siyasetinin merkezinde bir örgüt beklentisindeydi. Fakat El-Şebab 
rakiplerini yutmak için kararlıydı. 2010 sonlarında Uveys bir sözleşme imzalamaya zorlandı ve El-
Şebab ile birleşti. Birleşmenin hemen sonraki günlerinde El-Şebab’ın münzevi lideri Ahmed Abdi 
Gadone ile bir toplantıyaptı. Bu toplantıda, Uveys El-Şebab’la birleşmenin ödülü olarak kendisine 
yüce bir liderlik, İMB/UIC’deki Ayetullah tibi bir pozisyon verilmesini umuyordu fekat Gadone ona 
küçük El-Şebab’ın çocuk askerlerinin “kutsal savaşçı” ünvanını verdi (Anyte, Somalia: Sheikh Hassan 
Dahir Aweys and the politics of the al-Shabaab split,  http://africanarguments.org/2012/04/04/somalia-
sheikh-hassan-dahir-aweys-and-the-politics-of-the-al-shabaab-split-by-abdi-aynte/   Erişim 
07.05.2016). 

2. El-Şebab’ın Yapısı ve Yönetimi

El-Şebab örgütü için çeşitli adlar kullanılmaktadır; Al Shabab(Gençlik), Harakat Shabaab Al 
Mujahidin(Mücahit Gençlik Hareketi), Mujahidin Al Shabaab Movement(Mücahit Gençlik Hareketi, 
the Youth(Gençlik), Mujahideen Youth Movement(Mücahit Gençlik Hareketi), Hizbul 
Shabaab(Gençlik Ordusu), Al Shabaab al-Islamiya(İslami Gençlik), Youth Wing(Gençlik Kanadı), Al 
Shabaab al Islam(İslam Gençliği), Al Shabaab al Jihaad(Cihad Gençliği), the Unity of Islamic Youth 
(İslami Gençlik Birliği) (http://archive.adl.org/terrorism/symbols/al_shabaab.html Erişim 06.05.2016). 

El-şebab’ın kurucu lideri Ahmed Abdi aw-Mohamed, nam-ı diğer Şeyh Muhammed Muhtar 
Abdirahman Ebu Zübeyr’dir. Issa Osman Issa(lider), Ali Mahmud Ragi, nam-ı diğer Ali 
Dheere(sözcü), Abdifatah Aweys Ebu Hamza(Al Quds Tugayı Lideri), Aden Hashi Ayro (ABD hava 
saldırısında 1 Mayıs 2008 öldürüldü), Ebu Mansur Muhtar Robow(Eski Sözcü), liderleri arasındadır 
(http://archive.adl.org). 

Örgüt, idarî anlamda çok başlı bir yapı göstermektedir. Örgüt üzerinde etkili olan tek bir 
liderden bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Bilakis ülke üzerinde kendi yönettiği bölgeler ve 
şehirler bulunan El-Şebab Terör Örgütü’nde her bölgeyi ayrı kişiler yönetmektedir. Bu, Örgütün 
adem-i merkeziyetçi yapısını göstermekteyse de, Örgüt, halka karşı oldukça otoriter bir idare tarzı 
izlemektedir. Örgütün otoriter yüzü, para ve militan temininde kendisini sıklıkla göstermektedir 
(Artokça, 2016, http://www.tasam.org)  

Siad Barre hükümetine karşı mücadele veren Şeyh Hasan Zahir Uveys, Örgütün ruhani lideri 
sayılmaktadır. Fiilen de 2006 yılına kadar Örgütün komutanlığını yapan Uveys, bu tarihten sonra 
yerini, Aden Hashi Ayro’ya bırakmıştır. Ayro’nun Suudi Arabistan’da İslamî olarak nitelendirilen bir 
eğitim aldığı ve Afganistan’da ve tam olarak ispat edilemese de Çeçenistan’da savaştığı iddia 
edilmiştir. Aden Hashi Ayro, 2008, ABD’nin insansız hava aracıyla yaptığı saldırıda hayatını 
kaybetmiştir. Ayro’nun ölümünden sonra, Örgütün kurucularından olan Ahmed Abdi Godane (Abu 
Zubayr), Örgütü yönetmeye başlamıştır. Godane ile birlikte Şeyh Muhtar Robov (Abu Mansur), 
Örgütün ikinci komutanı olarak görev almıştır. 1969 yılında Bakool bölgesindeki Hodur’da doğan 
Muhtar Robov, 1996 yılında ilk militan eğitim kampını bu şehirde açmıştır. 2001-2002 yıllarında 
Afganistan’da eğitim alarak, ABD Ordusuna karşı savaştığı iddia edilen Robov’un, 2002-2004 yılları 
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arasında ise Finlandiya’da mülteci olarak yaşadığı belirtilmektedir. Robov, 2008 yılında Örgütün 
sözcüsü seçilmiştir (Artokça, 2016, http://www.tasam.org). 

Genellikle El-Şebab Emir olarak da adlandırılan en yüksek merkezi komutan tarafından 
yönetilir. O bir şura meclis zirvesi veya kabine birliği içinde on üyeli bir konsey tarafından 
desteklenir.  O grubun bütün önemli etkinliklerine karar veren organdır. Bunun altında siyaset, medya 
ve günlük askeri operasyonlar gibi geleneksel alanları kapsayan farklı alanların bölümleri altında bazı 
görevlerde ast Amirlerin olduğu danışma konseyi veya genel şura meclisi vardır (Shuriye, 2012, 
Research: Al-shabaab’s Leadership Hierarchy and its Ideology, Horn Affairs English, 
http://hornaffairs.com/en/2012/05/07/research-al-shabaabs-leadership-hierarchy-and-its-ideology/  
Erişim 06.05.2016). 

Örgütün en önemli kolu olan askeri kolun altında, İbn Teyymiye’ya atfen kullanılan Jaish El-
Usr veya cefa(hardship) ve çile(suffering) ordusu ve adli, sosyal ve ekonomik kol, Jaish El-Hisbah adlı 
iki alt birim vardır. Hisbah kolunun işlevleri toplumda ahlak ve hukuk ilkelerini diğerlerine aktarmak 
ve halkın genel refahını denetlemektir(owersee). Hisbah ayrıca, dini bir konsey olarak sözleşmeler 
yapar, şeriat mahkemelerini yönetir ve aynı zamanda İslami Polis gücü veya Jaish El-Hisbah 
aracılığıyla kanunları uygular (Shuriye, 2012, http://hornaffairs.com). 

El-Şebab’ın komuta zinciri bağlantılı olduğu kadar esnek de görünür. Örgüt çeşitli güçlerle 
birlikte çok sayıda hücre, birim, bölüm ve figürlere sahiptir, yine de bu El-Şebab bir siyasi örgüt 
değildir anlamında değildir. Aslında liderliğin hiyerarşik yapısı bakımından El-Şebab bağımsız 
bileşenleriyle birlikte iyi örgütlenmiştir (Shuriye, 2012, http://hornaffairs.com). 

Örgütü birçok terör örgütünden ayıran bir diğer yönü ise ülke içerisinde ayrı bir devlet gibi 
hareket etmesidir. Eş Şebab, ülkenin güneyini ve orta kesimlerini kontrol altında tutmaktadır. Örgüt, 
kendi yönettiği alanlarda, kendi anlayışı doğrultusunda bir “şeriat” yönetimi uygulamakta ve bu 
çerçevede kendi kanunlarını uygulamakta ve vergi almaktadır. Şeriatın yanı sıra Somali’nin 
geleneğinden tevarüs edilen “örfî-ananevî” kurallar da Örgüt tarafından kabul edilmiş ve uygulanma 
alanı bulmuştur. Eş Şebab militanları, “bütün arzın Allah’a ait olduğuna, bu nedenle de ancak onun 
kanunlarını uygulayanların onun arzını yönetebileceğine” inanmaktadır (Artokça, 2016, 
http://www.tasam.org). 

El-Şebab, bazı bölgeleri elinde bulundurmanın verdiği avantajla kolay propaganda 
yapabilmektedir. Somali toplumunun kabilelere dayalı yapısı da propaganda yapmayı 
kolaylaştırmaktadır. Bunların yanı sıra küreselleşen dünyada teknolojinin de küreselleşmesinden El-
Şebab da azamî derecede istifade etmektedir. Örgütün @HSMPress adlı bir Twitter hesabı 
bulunmaktadır. Bununla birlikte El-Ketaeb (Tugaylar) adında bir medya örgütüne de sahip olan El-
Şebab Örgütü, basın sözcüsü Şeyh Muhtar Ebu Zübeyr üzerinden açıklamalarda bulunmaktadır. 
İletişimi bu denli etkin kullanması, Örgütün kurduğu iletişim ağıyla para toplamasını ve ticarî 
teşebbüslerde bulunmasını da kolaylaştırmaktadır. İletişim ağlarının güçlü olması, Örgüt üyelerinin 
temel özelliklerinden birinin de gizliliğe önem vermek olması ile birleşince El-Şebab, finansal ve 
siyasi varlığını devam ettirmekte zorlanmamaktadır (Artokça, 2016, http://www.tasam.org). 
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Şekil 1: El-Şebab'ın Örgüt Hiyerarşisi (Shuriye, 2012, http://hornaffairs.com). 

Yönetim düzeyinde, onun kontrolü altında her bir böge için askeri bir temsilci ve siyasi grup 
görevlendirilmiş, Bay ev Bokool bölgeleri, güney-orta ve Mogadişu bölgesi, Cuba Vadisi bölgesi, 
Puntland ve Somaliland yarı-özerk bölgeleri adında dört ana coğrafi bölge vardır. Puntland ve 
Somaliland bölgeleri El-Şebab şu anda oralarda görünür bir güce sahip olmadığı için önemli değildir 
(Shuriye, 2012, http://hornaffairs.com).   

Örgüt, başlangıç aşamasında Etiyopya işgaline, savaş lordlarına ve istikrarsızlığa karşı bir 
direniş hareketi olarak ortaya çıktığı için finansal kaynak bulmakta zorlanmamıştır. Diasporadaki 
Somalililerden, özellikle Nairobi’nin Eastleigh Bölgesinde, kuyumculuk, tekstil ve elektronik malların 
ticaretiyle uğraşan Somalililerden büyük bir finansal destek almıştır. Bu bölgeyle Eş Şebab arasındaki 
ilişkilerde mutualist bir anlayış hakim olmuştur. Zira Eş Şebab, Somali’ye gelen malları gerek elinde 
tuttuğu Kismayo Limanı sebebiyle gerekse de Somali-Kenya sınırının geçirgen ve istikrarsız 
olmasının verdiği avantajla gümrüksüz bir şekilde Nairobi’ye ulaştırırken, Eastleigh’daki Somalili 
tüccarlar da bu malları gerek yerel gerek uluslararası pazarda satarak büyük kârlar elde etmiştir 
(Artokça, 2016, http://www.tasam.org). 

Eş Şebab’ın, kurulduğu günden bu yana, küresel anlamda “cihat” anlayışını benimsediğini 
belirtmesi, dünyanın farklı bölgelerinden kendisine insan gücü sağlamasının yanı sıra bu bölgelerde 
etkinlik sağlamaya çalışan uluslararası terör örgütlerinden de finansal destek almasını sağlamıştır 
(Artokça, 2016, http://www.tasam.org). 

Örgüt için bizzat bilfiil savaşmanın yanı sıra Örgüte finansal açıdan yardım etmek de bir tür 
cihat olarak kabul edilmektedir. Bu noktada; Eş Şebab’a doğrudan malî yardım sağlamak, savaşa 
katılamayacak durumda olanlara yardım etmek, savaşçıların ihtiyaçlarını karşılamak, savaşçıların 
ailelerine yardım etmek, savaşçıların dul ve yetimlerine yardım etmek, hapishanedeki savaşçıların ve 
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yaralı durumda olanların ailelerine yardım etmek, Örgüte fon bulmak, bağış toplamak, yaralı 
savaşçıların tedavisine ait masrafları üstlenmek Örgüt tarafından “cihat” olarak kabul edilmektedir 
(Artokça, 2016, http://www.tasam.org). 

Eş Şebab’ın diğer bir gelir kaynağı da zekatlardır. İslam dinine göre güç yetirenlerin her yıl 
vermek zorunda oldukları zekat, Eş Şebab tarafından örgütsel amaçlar için toplanmaktadır. Örgüt 
sadece Somali’de değil Kenya’da da zekat toplayabilmektedir. Güçlü bir istihbarat ve finans ağına 
sahip olan Eş Şebab, zekatları genellikle baskı ve tehdit yoluyla toplamaktadır (Artokça, 2016, 
http://www.tasam.org). 

Eş Şebab, kuruluşundan itibaren tüm uluslararası terör örgütleriyle bağlantı hâlinde olmuştur. 
Örgüt, Sufi anlayışa sahip Somali’de Vahhabi bir örgüt olarak kurulmuştur ve sahip olduğu “cihat” 
ideolojisi, Orta Doğu’dan ve diğer bölgelerden birçok savaşçının Örgüte katılımını sağlamıştır. Bunun 
dışında Örgüt, insan gücü ihtiyacını kabilelerden ve diasporadaki Somalililerden karşılamaktadır. 
Kabilelerden şantaj, baskı yoluyla insan gücü sağlanmakla birlikte, bazı kabilelerle ortak yapılan 
kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi saikler de Örgüte katılımda devamlılığı sağlamaktadır (Artokça, 
2016, http://www.tasam.org). 

Etiyopya’nın, 2006 yılında Somali’yi işgal etmesi, ülke içerisinde Eş Şebab’a yönelik desteği 
artırmıştır. Eş Şebab, bu noktada, tam bir direniş hareketi şekline bürünmüştür. Bu dönemde 
yurtdışından da mücahit olarak nitelendirilen birçok şahıs, özellikle El Kaide bağlantısı kanalıyla 
Somali’ye gelerek El-Şebab saflarına katılmıştır. Böylelikle zaman içerisinde oldukça güçlenen El-
Şebab, Somali’nin güneyine hakim olmayı başarabilmiştir. Etiyopya’nın, işgal sırasında ABD’den 
destek alması, hatta ABD’nin, Somali’ye yönelik olarak doğrudan füze saldırısında bulunması, bu füze 
saldırılarında masum sivillerin hedef alınması, Ulusal Geçiş Hükümetine, Afrika Birliğine ve 
Etiyopya’ya bağlı güçlerin tecavüz, adam kaçırma, şiddet gibi insan hakları ihlallerine ve skandallara 
karışması, El-Şebab’ın halktan aldığı desteği artırmasına ve etkinlik kazanmasına sebebiyet vermiştir 
(Artokça, 2016, http://www.tasam.org). 

Eritre Devleti’nin Eş Şebab’a verdiği finansal destek, siyasal amaçlar taşımasının yanı sıra 
Örgüt için de kritik bir öneme sahiptir. Eritre’nin, Eş Şebab’a verdiği desteğin altında, Etiyopya’dan 
tehdit algılaması yatmaktadır. Örgüte verdiği destekle Eritre, Etiyopya’nın Doğu Afrika ve Afrika 
Boynuzu’ndaki etkinliğini azaltmayı planlamaktadır (Artokça, 2016, http://www.tasam.org). 

Eş-Şebab 2009 yılından bu yana El-Kaide ile ilişkisini güçlendirmeye devam etmektedir. Bu 
ilişki özellikle Eş-Şebab’ın Somali ve orta Afrika’daki saldırı stratejisini değiştirmiştir. Mayıs 2008’de 
El-Kaide üyeleri Eş-Şebab yönetimine katılmaya başlamışlardır (Sıradağ, 2015; 21). Ayrıca, 
Nijerya’da Eş-Şebab ile Boko Haram arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Eş-Şebab ve El-Kaide, 
Boko Haram’ın Nijerya’daki terör eylemlerine mali destek sağlamaktadır (Sıradağ, 2015; 21-22). 

AMISOM olarak biline Afrika Birliği gücü, hali hazırda toplam yaklaşık 10 bin Ugandalı ve 
Burunili askerlerdir ve son zamanlarda Cibuti’den küçük bir birlik katılmıştır. 2011’de, AMISOM El-
Şebab’ı Mogadişu’nun tamamından çıkardı ve 2012’nin başlarında şehrin varoşlarında(outskirts) 
pozisyon almak için çabalar başladı. Mogadişu’dan taktiksel bir geri çekilme yapan El-Şebab direndi 
ve daha sonra başkentin içinde güvenlik zafiyeti olan yerlerde intihar saldırlarını artırarak karşılık 
verdi. AMISOM güçleri Somali’nin diğer bölgelerinde konuşlanmış değildir (Shinn,  International 
Efforts to Counter Al-Shabaab, 22 Febuary 2012, http://hornaffairs.com/en/2012/02/22/analysis-
international-efforts-to-counter-al-shabaab-by-david-shinn/  Erişim 06.05.2016). 2012 başında, Kenya, 
Somali’de El-Şebab ve El-Kaide ağlarını parçalama işini tamamlama isteğini ekleyerek kendi 
güçlerinin AMISOM‘un parçası olmasını talep etti (Shinn, 2012, http://hornaffairs.com) 

GFH ve uluslararası toplum El-Şebab ile mücadele için birtakım stratejiler uygulamaktadır. 
Bunlardan ilki, Eş-Şebab terör saldırılarına karşı GFH’yi savunmak üzere Somali’de konuşlandırılan 
Afrika Birliği Misyonu’dur. İkincisi, Eş-Şebab’a karşı savaşmak üzere Somali’ye farklı ülkeler 
tarafından askeri birliklerin gönderilmesidir. Keza Amerika hali hazırda Doğu Afrika’da El Kaide 
bağlantılı terör örgütlerine karşı savaşmaktadır. Kenya da Somali’de güvenlik güçleri bu-
lundurmaktadır. Bölgesel ve uluslararası aktörlerin terörle mücadele politikalarındaki en önemli sorun, 
politikaların ülkelerin siyasi ve ekonomik çıkarlarına göre inşa edilmesidir. Eş-Şebab’ı ortadan 
kaldırmak için Somali’de terörün temel sebeplerinin iyi analiz edilerek daha kapsamlı stratejiler 
geliştirilmelidir (Sıradağ, 2015; 19-20). 
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3. El-Şebab’ın Eylemleri

Afrika Birliği güçlerinin El-Şebab’ı daha çok sıkıştırma çabalarına rağmen, grup hala 
Mogadişu’da ve diğer yerlerde intihar saldırıları yapabilmektedir (BBC, Who are Somalia's al-
Shabab?, 3 April 2015,  http://www.bbc.com/news/world-africa-15336689 Erişim 06.05.2016). 

El-Şebab intihar saldırıları, küçük silah saldırıları, uzaktan kumandalı yol kenarı bombalama 
ve suikastler yapmak için gerilla taktiklerini kullanır. 2008 yılında, El-Şebab iyi koreografi edilmiş bir 
dizi kent ziyaretleri ile Somali halkına ulaşmak için siyasi stratejiler kullanmaya başladı 
(http://archive.adl.org/terrorism/symbols/al_shabaab.html Erişim 06.05.2016). 

25 Nisan 2005 tarihinde, Yemen’in başkenti Sana’da kimliği belirlenmeyen bir askeri 
yetkiliye başarısız bir suikast girşimi oldu. El bombasıyla gerçekleştirilen saldırıda ok sayıda sivil 
yaralandı. Yetkililer saldırının arkasında İnanan Geçlik Örgütü(İGÖ-Believing Youth Organisation-
BYO) olduğundan şüphelendiklerini açıkladılar (GTD, Global Terorism Database,   
http://www.start.umd.edu/gtd/search/IncidentSummary.aspx?gtdid=200504250004 Erişim 
13.05.2016). 

7 Mayıs 2005 tarihinde iki silahlı saldırgan Yemen’in başkenti Sana’da, Yemen hava savunma 
akademisi üyelerini taşıyan otobüse el bombası fırlattı. Üçü Irak askeri danışmanı olan 5 kişi 
yaralandı. Yetkililer El-Şebab El Müminin üylerinden şüphelendiklerini açıkladılar (GTD, 
http://www.start.umd.edu).   

El-Şebab 4 Kasım 2007’de Etyopya, Dolo’da bir otelde patlama gerçekleştirdiklerini, 
100’üzerinde Etyopya askerini öldürdüklerini, çok sayıda yaraladıklarını iddia etti. Olay doğrulanmadı 
(GTD, http://www.start.umd.edu). 

Örgüt Somali’deki ilk büyük terör saldırısını 17 Aralık 2007 tarihinde Mogadişu’da 
gerçekleştirdi. Saldırganlar Etyopya üssüne havan fırlattılar. Saldırıda 13 asker, 17 sivil ve 4 çocuk 
öldü. 40 lişi yaralandı. Bir rezidans, bir market ve bir retorant ciddi hasar gördü. Saldırıyı El-Şebab El-
İslamiye üstlendi (GTD, http://www.start.umd.edu). Bu tarihten sonra başta Mogadişu ve Kismayo 
olmak üzere Somali’nin pek çok şehrinde ve Kenya başta olmak üzere komşu ülkelerde periyodik 
olarak terör saldırsı gerçekleştirdi.  

Tablo 1: El-Şebab'ın Yıllara Göre Terör Saldırları,  Ölüm ve Yaralanmalar (GTD, 
http://www.start.umd.edu). 

Askeri, sivil, resmi, özel, yerli yabancı pek çok hedefe yöneltilen saldırıların sayısı 2014 sonu 
itibariyle 1800’ü bulmuştur. Bu saldırlarda yine 2014’ün sonu itibariyle 4319 kişi ölmüş, 4164 kişi de 
yaralanmıştır(Tablo 1).  

Yıllar Eylem Sayısı Ölüm Yaralanma 
2005 2 0 5 
2006 0 0 0 
2007 6 135 40 
2008 29 127 110 
2009 70 259 413 
2010 82 268 299 
2011 169 275 510 
2012 246 728 887 
2013 322 743 860 
2014 867 1784 1040 

Toplam 1793 4319 4164 
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Grafik 1: El-Şebab'ın Yıllara Göre Terör Eylemleri, Ölü ve Yaralı Sayısı (GTD, 
http://www.start.umd.edu). 

Saldırların yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2007’den itibaren sayısının arttığı sonuçlarının 
ağırlaştığı görülmektedir. 2007 yılında gerçekleştirilen 6 terör saldırısında toplam 135 kişi ölmüş, 40 
kişi yaralanmışken, her yıl artan terör saldırısı sayısı 2014 yılında 867’yi bulmuştur. Bu saldırlar 
sonucu 2014 yılında 1784 kişi ölmüş, 1040 kişi de yaralanmıştır(Tablo 1). 

El-Şebab’ın terör saldırlarının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde(Tablo 2), bu saldırların 
çok büyük bir kısmının Somali’de gerçekleştiği görülmektedir. Somali’de El-Şebab tarafından 
gerçekleştirilen terör saldırıları 2007 adet iken, her yıl artarak 2014 sonu itibariyle 783’e ulaşmıştır. 
El-Şebab 2007-2014 arasında Somali’de toplam 1557 terör saldırısı gerçekleştirmiştir. El-Şebab’ın 
terör saldırlarının Somali’den sonra en büyük hedefi Kenya olmuştur. Özellikle 2010’dan sonra bu 
saldırıların giderek arttığı görülmektedir. El-Şebab 2008-2014 arasında Kenya’da 220 terör saldırısı 
gerçekleştirmiştir. El-Şebab’ın Kenya’yı hedef almasının en önemli sebebi Somali’nin bir bölümünün 
2008 yılında Kenya tarafından işgal edilmesidir. El-Şebab’ın Somali’de düzenlediği terör saldırlarının 
bir kısmının da Kenya unsurlarını hedef aldığını düşündüğümüzde Kenya’nın daha fazla saldırıya 
maruz kaldığını söyleyebiliriz. (Tablo 2). 

Grafik 2:El-Şebab'ın Terör Eylemlerinin Yıllar İtibariyle Ülkelere Göre Dağılımı (GTD, 
http://www.start.umd.edu). 
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Tablo 2: El-Şebab'ın Terör Saldırılarının Yıllar İtibariyle  ve Toplamda Ülkelere Göre 
Dağılımı (GTD, http://www.start.umd.edu). 

Yıllar Somali Kenya Etyopya Uganda Kongo Cibuti Yemen 
2005 2 
2006 
2007 5 1 
2008 27 1 1 
2009 67 1 1 1 
2010 70 8 2 2 
2011 136 33 
2012 191 55 
2013 278 40 3 1 
2014 783 82 1 1 

Toplam 1557 220 6 3 1 1 5 

Örgüt en büyük saldırlarından iki tanesini 11 Temmuz 2010 tarihinde, Pazar gecesi 10.30 
civarında Uganda’nın Kampala şehrinde gerçekleştirdi. Bir restoranda Dünya Kupası futbol(soccer) 
maçı izleyenlere yönelik bombalı saldırıda (GTD, http://www.start.umd.edu). 15 kişi öldü, 36 kişi 
yaralandı. Eş zamanlı diğer saldırıda (GTD, http://www.start.umd.edu).  ise bir kısmı farklı ülkelerin 
vatandaşı 60 kişi öldü 35 kişi yaralandı. Rugby izleme dolayısıyla yapılan saldırları El-Şebab üstlendi. 

Grafik 3: El-Şebab'ın Terör Saldırlarının Ülkelere Göre Oransal Dağılımı (GTD, 
http://www.start.umd.edu). 

El-Şebab, Afrika Boynozu’nda yer alan ülkelerin neredeyse tamamında terör saldırları 
gerçekleştirmektedir. Ancak 2014 sonu itibariyle gerçekleştirdiği saldırların çok büyük bir 
kısmı(%87’si) Somali’de ve Yemen’de(% 12’si) gerçekleştirilmiştir. Toplam saldırların % 1’i diğer 
ülkeler olan Etyopya, Uganda, Kongo, Cibutu ve Yemen’de gerçekleştirilmiş(Grafik 1) olsa da bu 
saldırıların bazıları örgütün en büyük saldırıları arasındadır. 
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4. El-Şebab’ın İdeolojik Amaçları

4.1. İslam Devletinin Kurulması 

El-Şebab’ın ana politik ideolojisi Somali’de bir İslam devleti kurmaktır. Böylece örgütün 
amaçları Somali’de gerçekleşecek ve sonunda Afrika Boynuzu’nun tamamına yayılacaktır. Oradan, 
Orta, Güney ve Doğu Afrika’ya genişleyecektir. El-Şebab, Cibuti’nin yanı sıra Etyopya’nın Ogedon 
bölgesini ve Keneya’nın kuzey-doğu bölgesini içine alan, Somali’de bir İslami Emirlik kurulmasını 
takip etmektedir  (Shuriye, 2012, http://hornaffairs.com). 

4.2.  Şeriat Hukukunun Uygulanması 

İslam devletinin yeni topraklarında, El-Şebab şeriat hukuku uygulamaktadır. El-Şebab 
Şeriatı’nın hükümlerini katı şekilde uyguladığı cezalandırmalarda ve uygulamalarda 
görünebilmektedir. El-Şebab’ın Şeriat hukuku sosyal kontrolü sağlamak ve topluluklar arasında saygı 
yerine bütünüyle korkuyu yerleştirmek niyetindedir  (Shuriye, 2012, http://hornaffairs.com).  El-
Şebab, El Kaide ile ideolojik ortaklığı olan ve Kur'an’ın katı bir şekilde okuyan Selefi İslami anlayışın 
sıkı bir biçimini benimsemektedir. Günümüz Müslümanlığının Peygamber zamanında uygulanan 
şekliyle İslam'a döndürmesi gerekir inancını kabul etmektedir. El-Şebab şeriat grubu sözcüsü Ebu 
Mansur Muhtar Rabow, Mayıs 2008'de,  İslam hukuku ya da şeriat dışındaki yönetimlerin tüm 
biçimlerini reddettiklerini açıkladı (http://archive.adl.org/terrorism/symbols/al_shabaab.html Erişim 
06.05.2016) 

5. Batı’ya ve Dış Müdahillere Karşı Cihad

El-Şebab, ilk dönemlerde kendisine hedef olarak, yabancı işgal güçlerini seçtiyse de, işgalci 
güçlerin Somali’den çekilmesi ve 2004’te kurulan Federal Geçiş Hükümeti’nin son dönemlerde 
etkisini artırması üzerine devlet yöneticilerini, bürokratları, parlamento üyelerini kendisine hedef 
seçmiştir. Birleşmiş Milletler’in, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün ve diğer yardım kuruluşlarının 
bölgede yürüttüğü insanî yardım faaliyetleri de Örgüt’ün tehdit algılamasına sebep olduğu için, bu 
kuruluşlar da zaman zaman El-Şebab’ın saldırılarına maruz kalmaktadırlar (Shuriye, 2012, 
http://hornaffairs.com).    El-Şebab, bu sayede ülkeye yapılan uluslararası yardımların ülkeye girişini 
engelleyerek halkı kendisine muhtaç hâle getirmeyi amaçlamakta ya da bu yardımların ülkeye girişini, 
kendisine ödenecek belli bir ücret karşılığında kabul etmektedir (Artokça, 2016, www.tasam.org). 
Mayıs 2008'de, Rabow grup aracılığıyla, "mürtedlere ve Müslümanlara karşı vekâlet savaşı yürüten 
Haçlı işbirlikçisi rejimlere karşı cihad amacıyla Somali'de bir İslam devleti kurmak istediklerini” 
açıklamıştı. Kasım 2009’da da İsrail’le mücadele etmek için El-Kuds Tugayı’nın kurulduğunu 
bildirmiştir (Sıradağ, 2015; 19). 

Sonuç 

Bu çalışmada, El-Şebab terör örgütü, ortaya çıkışına ve yayılmasına etki eden sebepler, yapısı 
ve yönetimi, hedefleri ve amaçları açısından incelendi.  

Örgütün dini-ideolojik arka planını bağlı bulunduğu El-Kaide’nin de beslendiği 
Selefi/Vehhabi İslami yorum oluşturmaktadır. Bu anlayışın savunduğu, bazı Kur’an ayetlerinden ve 
İslam Peygamber’inin hadis ve sünnetinden referans alan, İslam’ın iman ve amel esaslarından 
oluştuğu, ameli eksiklikler insanı küfre düşüreceği, bu yüzden de ameli eksiklikleri olanların katlerinin 
vacip olacağı düşüncesi El-Şebab ve benzeri İslamcı terör örgütlerinin esas düşünsel zeminini 
oluşturmaktadır. Bu anlamda Suudi Arabistan merkezli kimi ulemanın görüşleri örgütün terör 
saldırılarına ve diğer faaliyetlerine fetva görevi görmektedir. 

Örgütün ortaya çıkmasına ve yayılmasına zemin teşkil eden ikinci unsur Somali’nin sosyal, 
tarihi ve ekonomik ve siyasi şartları, coğrafi özellikleri olarak görülmektedir. Sömürge mirası ve 
birbirleriyle husumet yaşayan büyük kabilelerin varlığı güçlü bir siyasi otoritenin yokluğuna yol 
açmıştır. Zayıf/başarısız devlet başka birçok ülkede olduğu gibi Somali’de de terörün ortaya 
çıkmasının ve güçlenmesinin esas sebeplerinden birisini teşkil etmiştir. İlaveten, dış aktörlerin 
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Somali’nin içişlerine müdahalesi ve Batılı güçlerin Somali’ye yönelik yeni sömürgeci politikaları 
bölgede El-Şebab’ın büyümesindeki önemli sebepler arasında yer almaktadır. Terör örgütleri 
ekonomik, sosyal ve siyasi sorunları istismar ederek toplum nezdinde meşruiyetlerini korumaya 
devam etmektedir. Somali’de devletin kontrolünü ele geçirmek ve devletin stratejik kaynaklarından 
faydalanmak için farklı güç odakları ve kabileler arasında iktidar mücadelesi sürmektedir. 
Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da ve Nijerya’da  olduğu gibi Somali’de de terörün 
sebeplerini ortadan kaldırmak için dış destekli askeri müdahaleler tek başına başarılı olamamıştır. 
Tersine, askeri yöntemler terörist grupları daha fazla radikalleştirmekte ve toplumun onlara daha fazla 
destek vermesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla terörün kaynağının yok edilebilmesi için çözümün sert 
politikalarda değil yumuşak politikalarda aranması gerekmektedir. İlaveten, terörizmi ortadan 
kaldıracak stratejilerin ithal olmamaları önemlidir; bu stratejiler yerel sivil toplum kuruluşları, dini 
liderler, üniversiteler, siyasetçiler vs. dâhil olacak şekilde toplumun bizzat kendisi tarafından 
oluşturulmalıdır. 

El-Şebab bağlı bulunduğu El-Kaide gibi örgütlenmiştir. Örgüt, Somali komutanlığının altında 
birbirlerinden özerk hareket eden hücreler biçiminde teşkilatlanmıştır. Bu durum örgütü kontrol 
altında turmayı zorlaştırdığı gibi terörist saldırılar açısından da örgüte geniş bir hareket alanı 
sunmaktadır. Şeriat hukuku uyguladığını iddia eden örgüt, yargılamalarını Şeriat Mahkemesi 
aracılığıyla yapmaktadır. 

Suudi kontrolündeki Selefi/Vehhabi İslam yorumuna dayalı bir ideolojiye sahip olan El-
Şebab, savunduğu ideolojinin yansıması olan bir takım hedeflere sahiptir. Nihayi amacı bu hedefleri 
gerçekleştirmektir. Bunlardan birincisi, Somali ile birlikte Kenya ve Etyopya’nın bir kısmını da iine 
alan bir İslam devleti kurmaktır. İkincisi, kendi anlayışına uygun bir şeriat düzeni kurmak ve bunu 
ülke genelinde uygulamaktır. Üçüncüsü, yabancılara ve onların ülkedeki işbirlikçilerine karşı cihad 
etmektir. El-Şebab’ın terörist saldırlarının boyutu ve seçtiği hedefler bu “cihad”ın niteliğini de 
göstermektedir. Gerçekten de El-Şebab başta AMISOM birlikleri ve Somali resmi/askeri kurumları 
olmak üzere geçmiş dönemde Somali’yi işgal eden Kenya ve Etiyopya unsurları, el-Şebab’ın din 
anlayışını benimsemeyen resmi/sivil bütün yapılar bu örgütün terör saldırlarının olabilmektedir. 
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Özet 

Bilgi ve teknoloji kullanımına dayalı yenilikçi ve ürün ve süreçlerin geliştirilmesi ekonomik 
büyüme adına oldukça önemli bir husustur. Yenilikçi ürün ve üretim sistemlerinin gelişimi Ar-
Ge çalışmalarının gerçekleşmesi ile mümkündür. Yenilik konusunda devlet doğrudan yenilikçi 
çalışmaları gerçekleştiribilmesinin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren kurum/firmaları 
destekleyerek de yenilikçilik ve araştırma ekosistemini teşvik edebilmektedir. Devlet, doğrudan 
destek sağlayabileceği gibi vergi indirimi gibi dolaylı destekler de sağlayabilmektedir. Bu 
çalışmada, Ar-Ge’ye yönelik Devlet Desteklerinin ve Ar-Ge Harcamalarının ekonomik büyüme 
üzerindeki etkileri Türkiye ve İsveç ülkeleri örnekleri üzerinde karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmiştir. Avrupa İnovasyon Endeksi verileri incelenmiş, iki ülke arasındaki büyüme ve 
yeniliğe bağlı gelişme farkı ve bunların sebepleri mukayese edilmeye çalışılmıştır. Türkiye ve 
İsveç Ülkeleri için grafikler yardımı ile incelenen Ar-Ge Destekleri ile Ekonomik Büyüme 
arasında doğrudan bir ilişki tespit edilememiştir. Ekonomik büyüme küresel krizler ve ülke için 
dinamiklerin etkisinden direkt olarak etkilenirken, Ar-Ge’ye yönelik Devlet Destekleri istikrarlı 
olarak artmaya devam etmiştir.  

Anahtar kelimeler: ARGE, İnovasyon, Teknoparklar, Devlet Destekleri, Ekonomik Büyüme. 

Abstract 

The development of innovative products and processes based on the use of information and 
technology is an important issue for economic growth. The development of innovative products 
and production systems is possible with the realization of R & D studies. In addition to being 
able to directly carry out innovative studies in the field of innovation, the state can also promote 
innovation and research ecosystem by supporting institutions / firms performing R & D studies. 
The state can provide direct support or indirect support, such as tax relief. In this study, State 
aid for R & D and R & D expenditure of their impact on economic growth in Turkey and 
Sweden, countries were analyzed on a comparative example. The data of the European 
Innovation Scoreboard were examined and the differences between the growth and innovation 
related to the two countries and their reasons were tried to be compared. Turkey and Sweden 
Countries for charts with the help of R & D Aids of Economic Growth and studied could be 
detected in a direct relationship. While economic growth was directly affected by global crises 
and dynamics for the country, State Aid for R & D continued to increase steadily. 

Keywords: R&D, Innovation, Technoparks, State Aids, Economic Growth. 

*Bu çalışma, 2019 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen “ARGE HARCAMALARI 
ve DEVLET DESTEKLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE-İSVEÇ ÖRNEĞİ” adlı 
Doktora tezinden türetilmiştir. 
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1. GİRİŞ

Bu çalışmada Devlet Destekleri ve ARGE Harcamaları ile Ekonomik Büyüme arasındaki 

ilişkilinin Türkiye ve İsveç ülke örnekleri ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın 

hipotezi ‘Doğrudan ARGE Devlet Destekleri ve ARGE ye Yönelik Vergi indirimleri ekonomik 

büyümeyi etkiler’ olarak belirlenmiştir. Türkiye ve İsveç ülke verileri kullanılarak bu hipotezin 

doğruluğunu araştırılmaktadır. 

Çalışmada ilk olarak devlet destekleri kavramı incelenirken özellikle ARGE destekleri üzerinde 

durulmuştur. Dünyadaki mevcut durum incelemesinin ardından Türkiye ve İsveç’teki devlet 

destekleri incelenmiş ve iki ülkenin karşılaştırılması yapılmıştır. Daha sonra ARGE ve 

İnovasyon kavramları ele alınmıştır.  

2. DEVLET DESTEKLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

Bilgi ve teknoloji kullanımına dayalı yenilikçi ve ürün ve süreçlerin geliştirilmesi ekonomik 

büyüme adına old ukça önemli bir husustur.Yenilikçi ürün  ve üretim sistemlerinin gelişimi Ar-

Ge çalışmalarının gerçekleşmesi ile mümkündür Ar-Ge konusunda  devlet doğrudan Ar-Ge 

çalışmaları gerçekleştiribilmesinin yanı sıra Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren kurum/firmaları 

destekleyerekte Ar-GE çalışmalarını teşvik edebilmektedir. Devlet, doğrudan destek 

sağlayabileceği gibi vergi indirimi gibi dolaylı destekler de sağlayabilmektedir.  

Ar-Ge faaliyetleri ve maddi yatırımlar farklı açılardan ilişkili olup, yenilikçilik çalışmaları 

firmalar tarafından gerçekleştirilen fiziksel yatırımları da içerecek biçimde; ek tesisler ile 

ekipmanlar gerektirebilmektedir. (Carboni, 2016) Bu sebeple devletin bu konuda 

gerçekleştireceği destekler Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaşması açısından önem kazanmaktadır. 

Devlet desteklerinin özel firmaların Ar-Ge çalışmalarına sağladığı destek politikasının, özel 

sektörün toplam Ar-Ge faaliyetini gerçekten teşvik edip etmediği tartışılan ve üzerine bir çok 

akademik çalışmanın yapıldığı bir husustur. Devletin  Ar-Ge desteği, fimaları Ar-Ge için 

harcamaya teşvik ettiği durumlarda toplam Ar-Ge harcamasının artmasına neden olurken, aksi 

takdirde desteğin etkisi küçük ölçekte ve gerçekçi olmamaktadır (Ali-Yrkkö, 2004). 
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2.1. Devlet Tarafından Gerçekleştirilen Ar-Ge Çalışmaları 

Devletler rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla başta savunma sanayi olmak üzere ülke için 

stratejik önem taşıyan sektörlerde Ar-Ge çalışmalarını kamu kurumları bünyesinde 

gerçekleştirmektedir. Bu sayede hem devlet olarak rekabet gücü koruna bilmekte hemde 

stratejik öneme sahip sektörlerde teknolojik açıdan bağımlı yapının oluşmasının önüne 

geçilmesi hedeflenmektedir. 

Devlet tarafında gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları kamu kurumları veya üniversiteler tarafında 

gerçekleştirilmekte olup gerçekleşen harcamalar tamamen kamu kaynakları tarafından finanse 

edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen araştırma çalışmaları genel olarak 

ihtiyaca binaen gerçekleştirilmektedir. Üniversiteler ise sadece ihtiyaca binaen değil, yeni ve 

yenilikçi bilginin üretilmesi içinde daha bağımsız araştırma çalışmaları gerçekleştirmektedir 

(Kealey, 1997).  Üretilen bilgiler kamuoyu kullanımına açılabilmekte ve bu sayede bilginin 

yaygınlaşması sağlanabilmektedir.  Bunun yanı sıra üçlü sarmal olarak adlandırılan Üniversite-

Kamu- Sanayi işbirliği temelinde ihtiyaca binaen yenilikçi bilginin üretilmesi ve kurumlar 

arasında işbirliğinin sağlanması amaçlamaktadır. 

2.2. Devletin Özel Sektöre Ar-Ge Çalışmalarına Destekleri 

Devlet destekleri; devlet teşvikleri olarak adlandırılmakta olup Türkiye’de yaygın kullanımı 

teşvik şeklindedir. Teşvik kelimesi TDK’ya göre isteklendirme ve özendirme kelime 

anlamlarını taşımaktadır. Ekonomide teşvik için uluslararası areneda kabul görmüş tek bir 

kullanım olmamakla birlikte; OECD raporunda “belirli firmaları veya sektörleri 

öneceliklendirerek piyasada rekabeti etkileyen ve böylece genel refahı azaltan  bir devlet 

politikası” şeklinde tanımlanmıştır (OECD, 2001). 

Devletler farklı yönetim anlayışlarıyla firmalara sağladığı maddi/finansal desteklerle pazarın 

rekabetçiliğine müdahale edebilmektedir. Söz konusu maddi destekler; doğrudan finansal 

yardım,  düşük faizli krediler, uygun fiyatlı hammadde sağlama, üretilen ürünlerin veya devlet 

garantili kredi sağlanması gibi birçok şekilde verebilmektedir. Buna ek olarak vergi 

ertelemeleri, vergi indirimi ve vergi kredisi şeklinde dolaylı olarak maddi destekler de 

sağlayabilmektedir (OECD, 2001). 
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Devlet destekleri;  finansal (financial), maddi (fiscal) ve diğer destekler olmak üzere 3 ana 

başlık altında toplanmaktadır. (UNCTAD, 2004) Finansal destekler karşılıklı ve karşılıksız 

nakdi destekleri içerirken, maddi destekler ise vergi indirimleri gibi devlete ödenmesi gereken 

vergilere indirim ve öteleme gibi kolaylıklar sağlanmasıdır. Diğer başlığı altında ise düzenleyici 

teşvikler, sübvansiyonlu hizmetler, pazar ayrıcalıkları ve döviz ayrıcalıkları başlıkları altında 

destekler yar almaktadır (UNCTAD, 2004). 

2.3. Ülke Örnekleri ile Devlet Destekleri 

Devletlerin dünya’da Ar-Ge destekleri için katkısı incelendiğinde; devletin 1998 yılında Ar-Ge 

finansmanındaki payı OECD ülkelerinde % 30, ABD'de % 31, AB’de % 36 ve Japonya'da 

% 19 olarak gerçekleşmiştir. Devlet destekleri; temel bilginin gelişimine, devletlerin kendi 

amaçlarına katkı da bulunması da dahil olmak üzere teknolojinin gelişimi üzerinde önemli 

etkilerine neden olabilmektedir. Devlet desteklerinin ikinci olası etkisi ise devlet finansmanının 

işletme finansmanı üzerindeki kaldıraç etkisidir. Devlet desteği sayesinde elde edilen temel 

bilgiler sayesinde Ar-Ge'nin özel yatırım getirisi, firmların Ar-Ge'ye daha fazla harcama 

yapılmasını tetiklemektedir (Guellec & Pottelsberghe, 2000). 

Belçika’da devlet Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek için genellikle Ar-Ge sübvansiyonları, 

vergi kredileri, teknolojik danışmanlık gibi bir çok destek sağlamaktadır. Başlıca verilen 

destekler ve içerikleri incelendiğinde; Ar-Ge süper kesintisi ile vergi mükellefi firma bilonçaya 

kaydedilen tüm A-Ge yatımlarının % 13,ü oranında veya A-Ge yatırımları için toplam 

amortismanın % 20,5’i tutarında indirim alabilmektedir. Bir diğer teşvik patent geliri indirimi 

olup; vergi mükellefleri, nitelikli patent gelirlerinin % 80'ini vergilendirilebilir gelirlerinden 

düşebilmektedir. Uygunalan bir diğer teşvik ise kısmi ücret vergisi kesintisidir. Bu teşvik ile 

Ar-Ge projelerinde çalışan nitelikli elemenlara ödenen ücretler için bir şirkete % 80 oranında 

stopaj muafiyeti verilmektedir.  Son olarak Ar-Ge'de kullanılan varlıkların üç yıl boyunca 

amortismana tabi tutulabilmesine olanak sağlayan hızlandırılmış amortisman teşvikide 

bulunmaktadır (Delloitte, 2015). 

Brezilya’da devlet Ar-Ge faaliyeti gerçekletiren fimaları teşvik amaçla 2005 yılında “The 

Benefits of Act” olarak bilinen  bir kanun çıkarmış olup ilgili kanuni düzenleme yapmış ve ilgili 

kanun 2016 yılında yürürlüğe girmiştir.  Bu kanun temelde firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik 

çalışmalarını desteklemek amacıyla , firmaların teknolojik yatırım gerçekleştimesini teşvik 
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etmek amaçlı bir dizi vergi indirimi içermektedir. Vergi indirimlerinin yanısıra Ar-Ge ve 

yenilikçilik faaliyetleri Brezilya hükümeti tarafından desteklenmektedir ( İncekara, Demez & 

Akyol, 2014). 

Japonya’da Ar-Ge faaliyetlerine yönelik devlet destekler verilirken ölçüt olarak genel olarak 

firmanın büyüklüğü dikkate alınmaktadır. Verilen kredilerden biri büyüklüğe bağlı vergi kredisi 

( volume based tax credit) olarak bilinmektedir. Bu kredi başvuru sahibi firmanın KOBİ olması 

veya büyük şirket olmasına göre değişiklik gösteren bir yapıya sahiptir. Bu teşvikte küçük ve 

orta ölçekli KOBİler toplam Ar-Ge harcamalarının % 12'sine eşit bir vergi kredisi talep 

edebilirken büyük şirketler ise toplam Ar-Ge harcamalarının % 8 ila % 10'u arasında kredi talep 

edebilmektedir. Son olarak Özel Ar-Ge harcamaları için vergi indirimi adı altında 2015 yılından 

itibaren bir üniversite veya kamuoyu araştırma kurumuyla ortak Ar-Ge için % 30'luk bir kredi 

(daha önce % 12) verilmektedir. Ülke uygulamalarında görüldüğü üzere farklı ülkeler farklı 

biçimlerde de olsa özel sektörde Ar-Ge faliyet ve yatırmlarının artması amacıyla bir dizi teşvik 

uygulanmaktadır (Delloitte, 2015). 

3. TÜRKİYE’DEKİ DEVLET DESTEKLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ VE

TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

Sanayinin rekabet gücünü artırmak için Türkiye’de uygulanan devlet desteklerinin kökeni 19. 

yüzyıla kadar dayanmaktadır. 1863 yılında kurulan “Islahat-ı Sanayi Komisyonu”  Osmanlı 

devletinde sanayinin desteklenmesi için gerçekleştirilmiş önemli bir çalışmadır. 14.12.1913 tarihli 

“Teşvik-i Sanayi Muvakkati” ise devlet destekleri ile ilgili çıkarılmış olan ilk yasa niteliğindedir 

(Ferik, 2004). 

Teşvik-i Sanayi Muvakkati,  28 Mayıs 1927’de Türkiye Cumhuriyeti tarafından çıkarılan yasaya 

temel olarak kullanılmıştır. Bu yasa sanayileşmek için birçok teşvik ve adım içermesine karşın 

altyapı, kalifiye işgücü, sermaye, zamanın ekonomik koşulları ve Lozan Anlaşmasıyla imzalanan 

ticaret sözleşmelerinden dolayı istenilen etkiye yaratamamıştır (Kasalak, 2012).  

1950’li yıllara gelindiğinde sermaye birikimini sağlamak amacıyla yabacı yatırımların ülkeye 

çekilmesi önem kazanmıştır. Bu sebeple yabancı yatırımların teşvikine ilişkin yasalar çıkarılmıştır. 

Planlı kalkınma döneminde hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarıyla teşvikler şekil değiştirmiş 

ve yatırım indirimi uygulaması ilk defa 1963 yılında gerçekleştirilmiştir. 1980’lere kadar olan 
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bu dönemde teşviklere ilişkin temel mevzuat çalışmalarını gerçekleşmiş olup yatırım indirimi, 

ihracatta vergi iadesi ve hızlandırılmış amortisman gibi teşviklerin kullanıldığı bir dönem 

olmuştur. Yine bu dönemde görece geri kalmış illerde yatırımı cazip kılmak amacıyla ilk 

uygulama 1968 yılında gerçekleştirilmiştir (Yavan, 2011). 

1980’den günümüze kadar olan süreçte, çok sayıda Devlet Desteği ile ilgili düzenleme 

gerçekleştirilmiştir. Planlı kalkınmanın devam ettiği 1980’lerde küreselleşmenin de etkisiyle 

Türkiye ihracata dayalı ekonomi geliştirmek için yatırım ve ihracata yönelik bir dizi teşvik 

uygulaması gerçekleştirmiştir. Bu dönem ihracat potansiyeli olan sektörlerin ve sanayinin 

ihracata yönelik olarak güçlendirilmesinin teşvik edildiği bir dönem olmuştur. 
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 Tablo 1: Devlet Desteği Sağlayan Bakanlıklar, İlgili Genel Müdürlükler ve Destek Alanı 

 Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü Basın Duyurusu 02.11.2018, 
 http:// www.hmb.gov.tr 

1990’lar yıllar için en önemli gelişme DTÖ’ye üye olunması ve AB ile imzalanan Gümrük 

Birliği anlaşması olmuştur. Bu dönemde teşvik için sektörlerin seçilmesi uygulamasından 

vazgeçilmiş ve yatay konular olarak adlandırılan çevrenin korunması ve Ar-Ge destekleri ön 

plana çıkarılırken bölgesel gelişmişlik düzeyleri temel alınmaya başlanmıştır (Yavan, 2011). 

Türkiye’de ki teşviklerin gelişimi incelendiğinde 3 kategori altında toplanan tüm teşviklerin 

uygulandığı görülmekte olup, özellikle 2000’li yıllardan sonra bölgesel ve sektörel teşviklerin ön 

plana çıktığını söyleyebiliriz.  
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2018 yılı itibariyle Devlet Desteği sağlayan; 10 adet Bakanlık, 12 adet kurum/kuruluş ve kamu 

iştiraki yer almaktadır. Gerçekleştirilen devlet yatırımları hedef kitle olarak kamu kurum ve 

kuruluşları, kar amacı hedefleyen ve hedeflemeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, 

firmalar/işletmeler ve gerçek kişiler olarak sıralanabilmektedir. Bu kurumlara verilen destekler 

incelendiğinde ise; başta sanayi sektörü olmak üzere, ticaret, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, 

sosyal, çevre ve ulaştırma sektörlerini içermektedir. Bu sektörler altında başta AR-GE olmak 

üzere inovasyon, istihdam artışı, ihracat, markalaşma ve kurumsallaşma gibi fazlaca alanda 

geniş bir yelpazede destek sağlanmaktadır.  Tablo 1 ve Tablo 2’de Devlet desteği sağlayan 

kurum/kuruluş ve ilgili olduğu alanlar gösterilmiştir. 

Tablo 2: Devlet Desteği Sağlayan Kurum/Kuruluş ve Kamu İştirakleri ve Destek Alanları 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü Basın Duyurusu 02.11.2018, http:// 
www.hmb.gov.tr 

Küreselleşen dünyada rekabet gücünü koruyabilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek 

adına yenilikçilik çalışmaları önem taşımaktadır. Gelişmişlik kavramı ülkeler tarafından 

gerçekleştirilen yenilikçi çalışmaların sayısı ile ölçülmekte olup ekonomik büyüme Ar-Ge 

çalışmaları ile ilişkilendirilmektedir. 

Ar-Ge çalışmaları ve bu konuda gerçekleştirilen harcamalar işletmelerin teknolojik 

gelişmişliğini göstermekte kriter olarak kullanılmaktadır. Ar-Ge çalışmaları işletmelerin bilgi 

ve teknolojiyi kullanarak rekabet gücünü ve kar miktarını artırmakta bu sayede ekonomik 
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büyüme gerçekleşmektedir. Bu sebeple firmaların Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmesi devletler 

tarafından da teşvik edilmektedir.  

Şekil 1: Türkiye Özel Sektör ARGE Harcamalarına Yönelik Doğrudan Devlet Destekleri 

Kaynak: OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX 

Not: Değerler GSYH içindeki yüzde payı olarak gösterilmiştir. 

Türkiye’deki Ar-Ge teşvikleri incelendiğinde; Şekil 1’de görüldüğü üzere Türkiye’de devletin 

özel sektörün Ar-Ge harcamalarına yönelik doğrudan verdiği desteğin GSYH içindeki payı 

2000-2015 yılları arasında önemli oranda artış göstermiştir. 2000 yılında bu oran 0,007 iken 

2015 yılında 0,04 puan artış göstermiş ve 0,047 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın en yüksek 

olduğu yıl 2009 yılı olmuş, 2008-2009 yılları arasında 0,02 oranında hızlı değer atışı yaşanırken 

2009-2010 yıllarında 0,014 oranında hızlı bir düşüş yaşanmıştır.  
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Şekil 2: Türkiye Özel Sektör ARGE Harcamalarına Yönelik Vergi Teşvikleri 

Kaynak: OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX 
Not: Değerler GSYH içindeki yüzde payı olarak gösterilmiştir.  

Ar-Ge faaliyetlerine dolaylı destek olarak kabul edilen vergi indirimine istinaden, Şekil 2’de 

görüldüğü üzere Türkiye’de devletin özel sektörün Ar-Ge harcamalarına yönelik  vergi 

teşviklerinin  GSYH içindeki payı 2008 yılında 0,013 iken 0,031 değerinde artış göstererek 

2016 yıllında 0,044 olarak gerçekleşmiştir. 2008-2016 yılları arasında sadece 2011 ve 2013 

yıllarında düşüş yaşanırken bu oran diğer yıllarda artış göstermiştir. Aynı yıllarda teşviklerde 

yaşanan artış ve azalış devlet destekleriyle paralel biçimde gerçekleşmiştir.  

Şekil 3: Türkiye Özel Sektör ARGE Harcamalarına Yönelik Toplam Devlet Destekleri 

Kaynak: OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX 
Not: Değerler GSYH içindeki yüzde payı olarak gösterilmiştir. 
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Son olarak gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak devletin gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımlarının 

zaman içinde değişimine Şekil 3’te yer verilmiştir.  Şekil 3’ten anlaşılacağı üzere, Türkiye’de 

devletin özel sektörün Ar-Ge harcamalarına yönelik gerçekleştirdiği toplam desteğin GSYH 

içindeki payı 2008-2015 yılları arasında dalgalı bir seyir gerçekleştirmiştir. 2008 yılında 0.042 

olan oran, 0.04 değerinde artış göstererek 2015 yılında bu oran 0.082’ye yükselmiştir. 2015 yılı 

desteklerin en yüksek oranda gerçekleştiği yıl olmuştur.  

Grafiklerden anlaşıldığı üzere Türkiye’de Ar-Ge konusunda gerçekleşen harcamalar AB 

ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük kalmasına rağmen son 10 yıl 

içinde bu konuda gerçekleşen harcamlar ve teşviklerde önemli oranda artış sağlanmıştır.  

Tablo 3: Türkiye Devlet Ar-Ge Destekleri 
Devlet Desteği Devlet Destek Alanı 
1-Araştırma Geliştirme Girişimciliği Risk Sermayesi 

Kira 
Yönetim Danışmanlığı 
Teknik Mentörlük 
Ofis ve Temel Ekipmanlar 

2-Prototip, Yazılım, vb. Geliştirme Ar-Ge Personeli Net Ödemesi 
Prototip Malzemesi 
Test Maliyeti veya ekipmanları 
Ar-Ge için Yazılım ve Donanım 
Girişimci kirası 
Vergi İndirimi 

3-Fikri Sınai ve Ticari Mülkiyet Hakları Ticari Markalar, Tasarımlar ve Modellerin Kaydı 
Telif Hakkı Kaydı 
Ulusal ve Uluslararası Patent Kaydı 

4-Teknolojik ürünler için seri üretim 
(İmalat Sektörü için) 

Fabrika bina arsa 

Seri Üretim için Bina 
Seri üretim makineleri 
Enerji tüketimi 
İşgücü maliyeti 
Üretim, Stok vb. İçin Yazılım ve Donanım 
Vergi indirimi 

5-Pazarlara ürünlerin tanıtımı Reklam, 
Pazarlama, Satışı 

Yayınlanmış ve Elektronik Reklam Malzemesi 

Ticaret Fuarları ve Sergi 
Pazarlama, satış ve E-ticaret için Yazılım ve Donanım 
Vergi indirimi 

6- Teknoparklar ve Kuluçka Merkezler için 
Destekler 

Bina Arsası 

Girişimci ve firmaların RDI faaliyetleri için Yapı ve 
Teknolojik Altyapı 
Ortak Test Merkezi 
Danışmanlık ve Eğitim (Teknoloji, Prototip, IICP, İşletme, 
Pazarlama, Girişimcilik) 
Bilgi ve Tecrübe Şirketler arası pay 
Devlet Yardımları Hakkında Bilgi Verme 
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Tablo 3’te Türkiye’de Devlet tarafından özel sektör Ar-Ge çalışmalarına verilen desteklere ve 

destek alanlarına yer verilmiştir. Tabloda da görüleceği gibi Ar-Ge çalışmasını her farklı 

aşaması için firmalar bu desteklerden yararlanabilmektedir.  

4. İSVEÇ ’DEKİ DEVLET DESTEKLERİ

Teknoloji tabanlı girişimciler ve küçük ölçekli teknoloji firmaları icatlarını ticarileştirirken dış 

finansman önemlidir. Ancak, mucitlerin ürünlerinin kalitesi hakkındaki özel bilgileri bilgi 

asimetrisi ve ahlaki tehlike sorunlarına neden olmaktadır. Potansiyel olmayan mevcut sermaye 

piyasalarını telafi etmeye yardımcı olmak için, İsveç Hükümeti firmalara ve girişimcilere farklı 

şartlarda hibe ve kredi sunarak destek sağlmaktadır. (Svensson, 2006) Gelişmiş ülkeler 

kategorisinde yer alan İsveç, devlet destekleri konusunda farklı politikalar uygulamaktadır. 

Genel üretimi desteklemek yerine yüksek katma değerli teknolojik yatırımları 

desteklemektedir. 

İsveç, güçlü ekonomisi ve köklü kamu maliyesiyle uluslararası alanda güven sağlayan olumlu 

bir üne sahiptir.  Küçük ve ihracat odaklı ekonomiye sahip olan İsveç, İskandinav ülkeleri, 

Avrupa ülkeleri, Küzey Amerika ve bir çok ülkeyle güçlü politik ve ekonomik bağlara sahip 

bir ülkedir. İsveç’te sanayi sektörü orta ve yüksek teknolojili sektörlere dayanmakta olup bu 

sebeple Ar-Ge sistemi oldukça gelişmiş ve bu konuda gerçekleşen yatırım oranı oldukça 

yüksektir.  İsveç inovasyon sistemi; Ar-Ge konusunda ayrılan kaynakları yaklaşık üçte ikisini 

kullanan ve halka açık bir akademi sektörü ile çok büyük birkaç şirketin egemen olduğu Ar - 

Ge yoğun bir işletme sektörüyle karakterizedir (Hallonsten & Slavcheva, 2018). 

Şekil 4’te İsveç’te devletin özel sektörün Ar-Ge harcamalarına yönelik verdiği doğrudan devlet 

desteğinin GSYH içindeki payı gösterilmekte olup bu değer 2001 yılında 0.176 ile en yüksek 

oranı alırken, 2001-2007 yılları arasında bu değer sürekli değer kaybederek 2007 yılında 0.109 

olarak gerçekleşmiştir. 2007-2013 yılları arasında ise bu değer inişli çıkışlı bir grafik izlemiş 

ve 2013 yılında 0.140 olarak gerçekleşmiştir. 2001-2013 yıllarında sürekli değişim gösteren 

devletin özel sektörün Ar-Ge harcamalarına yönelik verdiği desteğin GSYH içindeki oranı bu 

yıllar arasında %20 oranında azalış göstermiştir.  
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Şekil 4: İsveç Özel Sektör ARGE Harcamalarına Yönelik Doğrudan Devlet Destekleri 

Kaynak: OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX 
Not: Değerler GSYH içindeki yüzde payı olarak gösterilmiştir. 

İsveç Ar-Ge konusunda köklü geçmişe sahip bir ülke olup; Volvo, Ericsson, Sandvik, SCA, 

Electrolux, IKEA ve Astra Zeneca gibi dünyaca bilinen teknoloji devi firmalar İsveç 

ekonomisinde inovasyon ve sanayinin dönüşümü süreçlerinde geleneksel bir öneme sahiptir. 

İsveç inovasyon kapasitesi önemli ölçüde çeşitlenmiştir.  Buna ek olarak inovasyon 

kapasitesinin geliştirilmesi, inovasyon için büyük şirketlere olan bağımlılığın azaltılması 

amacıyla, yeni kurulan ve ileri teknoloji firmalarının desteklenmesi ile Kobiler için çevre 

koşullarının iyileştirilmesi amacıyla destek programları gerçekleştirilmektedir (Hallonsten & 

Slavcheva, 2018). 

5. TÜRKİYE VE İSVEÇ’İN DEVLET DESTEKLERİ AÇISINDAN

KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu bölümde Türkiye, İsveç ve Avrupa Birliği’nin yapısı; Ekonomik Yapı ve Performans, İş 

Dünyası ve Girişimcilik, Yönetişim ve Politika Çerçevesi ve Demografi olmak üzere dört alt 

başlık altında kıyaslanmış olup bu bilgilere Tablo 4’de yer verilmiştir.  Ekonomik Yapı ve 

Performans başlığı altında yer alan ülkelerin kişi başı GSYH’si mukayese edildiğinde;  İsveç’in 

kişi başına GSYH’si 35,000 $ ile Türkiye’nin 2,26 katı, Avrupa Birliği’nin ise 1,2 katı 

büyüklükte olduğu görülmüştür. GSYH’nin yıllık büyüme yüzdesi karşılaştırıldığında ise 

Türkiye yıllık % 4,6 ile gerek İsveç gerekse AB’den daha yüksek bir büyüme yüzdesine 

sahiptir. Buna ek olarak istihdamın imalat sanayideki payında en yüksek değer % 19.3 ile 
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Türkiye’ye ait iken, Yüksek ve Orta yüksek teknolojili sektörlerdeki en yüksek istihdam oranı 

ise % 41.7 ile İsveç’e aittir. Son olarak İstihdamın Hizmet Sektöründeki payına bakıldığında 

AB’nin % 41,6 ile en yüksek değere sahip olduğu, Bilgi Yoğun Hizmetlerdeki İstihdam 

yoğunluğunda ise en yüksek oran % 43,6 ile İsveç’e ait olduğu görülmektedir. Bu sayılardan 

da anlaşıldığı üzere Türkiye ekonomisi hızla büyüyen gelişmekte olan bir ülke olup 

ekonomisinde imalat sanayinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Fakat teknoloji yoğun imalat 

sanayinin varoluşu konusunda İsveç ve AB ile kıyaslandığında göre düşük göstergelere sahiptir. 

İş Dünyası ve Girişimcilik çerçevesinde Türkiye, İsveç ve AB incelendiğinde; 10 ve üstü 

çalışana sahip yeni işletme kuruluşu oranı % 5,4 olan Türkiye gerek İsveç (0,4) gerekse AB 

(1,5) değerinden oldukça yüksek değere sahiptir. Benzer biçimde toplam girişimcilik 

faaliyetinin oranı % 16,1 olan Türkiye, İsveç (7,3) ve AB (6,6) değerlerinin yaklaşık 2 katı 

değere sahiptir. FDL girişlerinin GSYH’ye oranının en yüksek olduğu yer 3,6 ile AB iken 10 

milyon nüfus için en çok Ar-Ge harcaması yapan işletme sayısı % 83,8 gibi yüksek bir oranla 

İsveç’e aittir. Bu oran Türkiye’de sadece 0,9’da kalmıştır. Bu sayılar Türkiye’de girişimciliğin 

kıyaslanan ülkelere göre oldukça hızlı olduğu fakat Ar-Ge konusunda yatırımın kıyaslanan 

ülkelerin önemli oranda altında olduğunun göstergesidir. Son olarak Tüketici Sofistikasyonu 

en yüksek olan ülke 4,6 değeri ile İsveç olurken AB (3,7) ve Türkiye (3,5)’nin değerleri 

birbirine oldukça yakındır.  

Yönetişim ve Politika Çerçevesi alt başlığında Türkiye, İsveç ve AB incelendiğinde; yeni bir 

işletme kurma kolaylığının en yüksek değere sahip olduğu ülke 81,6 ile İsveç, Okullarda temel 

girişimcilik eğitimi ve öğretimi konusunda en yüksek değere sahip olan ülke 2,4 ile İsveç ve 

Devletin gelişmiş teknoloji ürünlerini tedarik etmesi hususunda 3,9 ile yine İsveç en yüksek 

değere sahiptir. Bu konuda son gösterge olan Hukukun üstünlüğü konusunda İsveç 2 puan ile 

değerlendirmenin gerçekleştirildiği en yüksek değer olan 2,5 değerine oldukça yakın iken, 

Türkiye bu konuda negatif bir değer olan -0,1 değerine sahip olmuştur. 

Son alt başlık Demografi alt başlığı olup, kıyaslanan ülkelerden Türkiye 78,8 milyon, İsveç 9,9 

milyon ve AB 510,1 milyon nüfusa sahiptir. Yıllık nüfus artışının en yüksek olduğu ülke ise 

%1,4 ile Türkiye’dir. Nüfus yoğunluğu açısından 117,1 değer ile AB’nin en yüksek değere 

sahip iken, onu 101,8 ile Türkiye’nin izlediği, İsveç’in ise bu değerlerden oldukça düşük olan  

24,1 değerine sahip olduğu görülmüştür.  
Tablo 4: Yapısal farklılar (TR, SE, AB) 
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Kaynak: EIS https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en 

İsveç ve Türkiye’nin yapısal farklılıkları karşılaştırıldıktan sonra Ar-Ge konusunda 

gerçekleştirdikleri harcama ve teşvikler bu bölümde mukayese edilmiştir. Şekil 5’te İşveç ve 

Türkiye’de devletin özel sektörün Ar-Ge harcamalarına yönelik verdiği doğrudan devlet 

desteğinin GSYH içindeki payı 2001 ve 2013 yılları arasında karşılaştırıldığında önemli oranda 

fark olduğu görülmektedir. 2001 yılında İsveç’te bu oran en yüksek eğeri olan 0.176 olarak 

gerçekleşirken Türkiye’de ise bu oran 0.006 ile en düşük değerinde gerçekleşmiştir. 2001 

yılında İşveç’te verilen desteğin oranı Türkiye’de verilen oranın yaklaşık 30 katı olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2003-2009 yılları arasında bu desteğin payında artış yaşanırken 

İsveç’te 2001-2005 yılları arasında azalış gürülmüştür. Gerek Türkiye gerekse İsveç için en 

yüksek oran 2009 yılında gerçekleşmiş olmasına karşın İsveç’teki oran Türkiye’deki oranın  

yaklaşık 2.9 katı olarak gerçekleşmiştir. 2007-2013 yılları arasında yükseliş ve azalışlar paralel 

olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılına gelindiğinde İsveç’te oranın 0.140 ile Türkiye gerçekleşen 

0.033 değerinin yaklaşık 2.8 katı olduğu görülmektedir.  Bu değerler karşılaştırılırken 

GSYH’ya oranlar kıyaslanmakta olup, iki ülke arasındaki GSYH farkı gerçekleşen desteğin 

miktarının da bu oranlardan farklı olarak gerçekleşmesine neden olmaktadır.   

TR SE AB 
Ekonomik Yapı ve Performans 
Kişi başına GSYH (PPS) 15.700 35.500 28.600 
Ortalama yıllık GSYH büyümesi (%) 4.6 2.8 2.2 
İstihdamın İmalat Sanayideki payı  (NACE C) (%) 19.3 10.5 15.5 

 Yüksek ve Orta yüksek teknolojideki payı (%) 13.5 41.7 37.2 
İstihdamın Hizmet Sektöründeki payı (NACE G-N) (%) 30.3 41.3 41.6 

 Bilgi yoğun hizmetlerdeki payı (%) 21.0 43.6 35.0 
İş Dünyası ve Girişimcilik 
Yeni işletme kuruluşu (10 + çalışan) (%) 5.4 0.4 1.5 
Toplam Girişimcilik Faaliyeti (TEA) (%) 16.1 7.3 6.6 
FDL net girişleri (% GSYH) 1.6 1.1 3.6 
10 milyon nüfus için en çok Ar-Ge harcaması yapan işletmeleri 0.9 83.8 19.7 
Tüketici Sofistikasyonu (1-7 en iyi) 3.5 4.6 3.7 
Yönetişim ve Politika Çerçevesi 
Yeni bir işletme kurma kolaylığı ( 0-100 en iyi) 68.2 81.6 76.9 
Okullarda temel girişimcilik eğitimi ve öğretimi (1-5 en iyi) 1.6 2.4 1.9 
Devletin gelişmiş teknoloji ürünlerini tedarik etmesi (1-7 en iyi) 3.7 3.9 3.5 
Hukukun üstünlüğü ( -2,5-2,5 en iyi) -0.1 2.0 1.2 
Demografi 
Nüfus büyüklüğü (milyon) 78.8 9.9 510.1 
Ortalama yıllık nüfus artışı (%) 1.4 1.3 0.3 
Nüfus yoğunluğu (nüfus / km² ) 101.8 24.1 117.1 
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Şekil 5: Türkiye İsveç Özel Sektör ARGE Harcamalarına Yönelik Doğrudan Devlet Destekleri Karşılaştırması 

Kaynak: OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX 
Not: Değerler GSYİH içindeki yüzde payı olarak gösterilmiştir. 

Şekil 6’da Türkiye ve İsveç’in ekonomik büyümesi karşılaştırıldığında 2000-2017 yılları 

arasında iki ülkede de oldukça dalgalı bir büyüme yaşandığı görülmektedir.  2001 yılında 

Türkiye, 2001 yılında gerçekleşen ve “Kara Çarşamba” olarak adlandırılan  önemli ekonomik 

krizin etkisiyle bu 17 yıllık süreçte en düşük ve eksi ekonomik büyüme değerine ulaşmıştır. 

2009 yılında ise gerek İsveç gerekse Türkiye’de ekonomik büyüme 2008’in sonunda yaşanan 

ve birçok ülkede hissedilen ekonomik krizin etkisiyle eksi değerlere düşmüştür. İki ülkenin 

ekonomik büyümesi karşılaştırıldığında gelişen bir ülke olan Türkiye’nin büyüme oranının 

İsveç’ten 2001 yılı dışında daha yüksek olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6: Türkiye İsveç Ekonomik Büyüme Karşılaştırması 

Kaynak: WDI, https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.kd.zg 

Not: Değerler GSYİH içindeki yüzde payı olarak gösterilmiştir. 

SONUÇ 
2000’li yılların başında Türkiye’de ilk Teknopark resmen açılmıştır. Böylelikle 1950’li yıllarda 

ABD’de deki silikon vadisi ile başlayan küresel teknoloji yarışına Türkiye de resmi bir şekilde 

adım atmıştır. Yine 2000’li yıllarda AB ve aday ülkelerinin yenilik düzeylerini ve gelişimini 

inceleyen Avrupa Yenilik Karnesinde İnovasyon Lideri, Güçlü İnovator, Orta Dereceli ve 

Makul olarak dört ana seviye grubu yer almaktır. Türkiye bu seviye gruplarının en altı olan 

Makul seviyeden, bir üst seviyeye 2016 yılında çıkmayı başarabilmiştir. İsveç’e baktığımızda, 

2004 yılıdan beri İnovsayon Lideri poziyonunu korumuştur. Gelişmekte olan Türkiye için, 

inovasyonda avrupa lideri olan İsveç gibi bir ülkeden alabileceği bir çok uygulama mevcuttur. 

Bu politikalar doğrudan ithal edilmek yerine, Türkiye gerçeklerinin de göz önünde 

bulundurularak, özgün bir yapı da uygulaması ile ancak başarı sağlanabilir. 

Türkiye ve İsveç Ülkeleri için grafikler yardımı ile incelenen Ar-Ge Destekleri ile Ekonomik 

Büyüme arasında doğrudan bir ilişki tespit edilememiştir. Ekonomik büyüme küresel krizler ve 

ülke için dinamiklerin etkisinden direkt olarak etkilenirken, Ar-Ge’ye yönelik Devlet Destekleri 

istikrarlı olarak artmaya devam etmiştir. Bu yönde yapılacak daha fazla çalışma ile gelişmekte 

olan ülkelerin yenilikçi yönelerinin nasıl, ne şekilde ve ne zaman daha üst seviyelere 

çıkabileceği araştırışmalıdır. 
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ÖZET 

Günümüz gelişen ekonomisine adapte olmak adına fikir kirliliğiyle yanlış bilgi sahibi 

olmamak için finansal ve mali tablolar hakkındaki terimleri bilip, bu terimlerin finansal 

piyasaya etkilerini çözümleyip, işletmelere ayna tutmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu 

terimleri bilmek işletmelerin ve kişilerin rekabet gücünü de arttırmaktadır. Bu güce erişebilmek 

için finansal terimlerin ve mali tabloların iyi okunabilmesi ve anlaşılması 

gerekmektedir. Finansal ve mali tablo okuryazarlığı bu anlamı ile önem kazanmaktadır. Bunun 

yanında finansal farkındalığın oluşması işletmelerin özenli ve gerekli finansal donanıma sahip 

olan, mali tabloları okuma kabiliyeti gelişmiş, muhasebe ile ilgili işlemlerini yürüten Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler açısından duyarlılığın yüksek olmasıyla ilişkilidir. Bu bağlamda 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ekonomi açısından dağarcıklarında yer alan kuramların 

gerçeklikleriyle yüzleşmeleri hem kendilerini geliştirmeleri için hem de verdikleri hizmeti 

doğru bir şekilde aktarmaları için önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; Tunceli ili 

ve Elazığ ilinde bulunan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin finansal ve mali 

tablo okuryazarlık düzeylerini ölçmeye çalışmaktır. Bu çalışmayı yaparken özellikle finansal 

ve mali tablo okuryazarlık hakkında yapılan çalışmalardan literatür taraması yapılacaktır. Daha 

sonra Tunceli ve Elazığ illerindeki Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerine önceden 

belirlenmiş demografik ve finansal bilgileri içeren anket uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama 

sonucunda bu illerdeki mali müşavirlerin finansal ve mali tablo okuryazarlığı tespit edilmiş 

olacaktır. Bu çalışma ile bu konuda yapılan bilimsel çalışmalara katkı sunmak temel amacımız 

olmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Finansal Okuryazarlık, Mali Tablo Okuryazarlığı, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir.   
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Finansal Okuryazarlık 

Finansal okuryazarlık kavramı, en genel tanımıyla bireylerin gündelik yaşamında yer alan 

finansal kaynakların alternatif seçeneklerini karşılaştırarak elde ettikleri finansal bilgiler 

ışığında doğru kararlar alabilmeleridir. Bu kararları alan bireylerin tüketici, yatırımcı, işletmeci 

vb. olarak ekonomik döngüye katılmaları nedeniyle finansal ürünler ve kavramlar hakkında 

yeterli bilgiye sahip olarak finansal refahı arttırmaları toplumsal farkındalık açısından önem 

kazanmıştır. (Dağdelen, 2017). 

Küreselleşen dünyada finansal piyasaların geniş bir alana sahip olması finansal araçların 

kullanımını karmaşık bir hale getirmiştir.Bireyler finansal kararlar alırken öncelikli olarak 

kişisel tasarruflarını düşünseler de makro açıdan bakıldığında finans ve sermaye piyasalarına 

yön verir. (Er,Taylan;2017)  

Bireyler günlük yaşantılarında yaptıkları alışverişler, ödemeler, kredi kartı kullanımı, 

kredi kartı ile yapılan işlemlerin parasal tutarları, faiz ve vergi ödemeleri işlemlerinde finansal 

kararlar alırlar. Bu kararlar bireyleri tasarrufa yöneltmeli ve uzun vadeli planlarda bugünün 

etkisinin olacağının bilincinde olarak rasyonel şekilde adımlar atmalıdırlar. (Er,Taylan;2017)

Bireyler finansal bilgi yeterliliğine sahip olurlarsa kendilerini bekleyen risklere ve 

zararlara engel olabilirler. Bu bağlamda finansal risklerin önlemini anlamak ve maddi 

zararlardan korunmak için finansal okuryazarlığa sahip olmak gerekir. (Er,Taylan;2017) 

Finansal Okuryazarlığın Muhasebe ile İlişkisi 

Finansal okuryazarlığın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için bireylerin bütçeleme, 

tasarruf, vergi, yatırım, gelir-gider eşleştirmesi gibi  kısır bilgiye maruz kalmamaları gereken 

paralarını yönetebilecek bu konuda uzmanlaşmış,gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olan 

muhasebe meslek mensuplarına ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması noktasında 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin gerekli olan finansal 

kavramlar (enflasyon, mevduat, sigorta gibi) ve finansal ürünler(hisse senedi,tahvil,kredi gibi) 

hakkında yeterli bilgiyi bünyelerinde bulundurarak mükelleflerine karşı finansal 

sorumluluklarını  yerine getirmelidirler. (Dağdelen, 2017).  

Muhasebe Meslek Mensupları  

Günümüzde bireyler ve şirketlerin sürekli olarak muhasebe ile etkileşim içinde olmaları 

mali müşavirlere duyulan ihtiyacın artmasına neden olmuştur.Bireylerin ve şirketlerin gizliliği 

konusunda hassas olduğu mali verilerini emanet ettikleri kişilerin finansal bilgilerinin yüksek 

seviye de olmasını isterler. ( Dağdelen, 2017) 

Bireyler finansal okuryazarlık farkındalığı olan,karlılık düzeylerini arttıracak ,doğru 

yatırımlara sevk edebilecek,işletmelerin mali durumu hakkında verilerini göstererecek olan 

396



finansal tablolarını doğru bir şekilde yorumlayan muhasebe meslek mensuplarına gereksinim 

duyarlar. ( Dağdelen, 2017).  

Türkiye’de çalışan 109.995 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 4768 Yeminli Mali 

Müşavir olduğu istatistiğini göz önünde bulundurursak finansal yapıya büyük ölçüde katkı 

sağladıklarını söyleyebiliriz(TÜRMOB;2019).  

Muhasebe meslek mensuplarının finansal döngüye nasıl dahil olduklarına dair görev 

alanlarını şöyle sıralayabiliriz:  

    Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler;genel kabul görmüş muhasebe 

prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, işletmelerin defterlerini tutmak, bilanço, kar 

zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. .( 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1);1989 )  

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, 

finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini 

düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. .( Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu(1);1989 )    

Yukarıdaki belirtilen yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, 

inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili 

konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, 

tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. ( Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1);1989 )   

Yeminli Mali Müşavirler çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik 

işlerini de yapmaktadır.( Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1);1989 )   

Finansal Tablolar 

Muhasebenin temel işlevlerinden olan raporlama sistemi , işletmede gerçekleşen mali durumları 

göstermesi bakımından önemlidir.İşletme sahipleri,kredi verenler,işletmenin hissedarları gibi 

bu bilgileri kullanacak olan gruplar işletmenin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bu 

gruplar genel olarak işletmenin; mali yapısını,karlılığını,fon kullanım kaynaklarının nasıl 

kullanıldığını öğrenmek isterler. (Akdoğan,Tenker;2007)  

Bu bilgileri ilgililerine sağlayacak olan finansal tabloları şöyle sıralayabiliriz. 

• Bilanço

397



• Gelir Tablosu

• Satışların Maliyeti Tablosu

• Fon Akım Tablosu

• Nakit Akış Tablosu

• Özkaynaklar Değişim Tablosu

• Kar Dağıtım Tablosu

Finansal Tabloların Amacı 

Finansal tabloların temel amacı;,işletmelerin finansal performansını,belirli tarihlerde 

veya dönem aralıklarında finansal durumunu,faaliyet sonuçlarını ve nakit akışı hakkında bilgi 

vererek bu bilgileri diğer finansal tablo kullanıcılarına sunmaktır. Genel amaçlı finansal tablolar 

geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederek gerçekleşmesi beklenen ekonomik olayların 

öngörülmesiyle alınacak riskleri en aza indirgeyebilir.Ayrıca finansal tablolar; işletmeye ilişkin 

varlıklar,gelir ve karlar,gider ve zararlar,nakit akışları, öz kaynaklar ve yabancı kaynakların 

kullanım alanlarının ne derece etkin olduğunu belirleme hususunda ilgili tahminlerin ve 

gerçekleşme zamanlarının bilgisini verir.(TMS 1,m.3,m.7)  

Finansal Tabloların Kullanıcıları   

Finansal tablolar gerekli bilgileri rapor ederek kullanıcılarına sunmaktadır..Bu 

bilgilerden dolaylı veya dolaysız olarak işletme içinden veya işletme dışından kullanıcılar 

faydalanabilir. Finansal tablo kullanıcıları şu şekilde sıralanabilir (Akdoğan,Tenker;2007): 

• İşletme sahipleri(ortaklar),

• Yöneticiler,

• Yatırımcılar,

• Kredi Kurumları ve şirketlere borç veren diğer kuruluşlar,

• İşletmeyle iş ilişkisinde bulunanlar,

• İşletmeden alacaklı olanlar,

• İşçi ve İşçi Kuruluşları,

• Devlet,

• Mali Analistler

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

• Yeminli Mali Müşavirler

 Finansal Tablolar Okuryazarlığı  

Finansal tablolar okuryazarlığını en temel düzeyde tanımlayacak olursak, yeterli düzeyde 

muhasebe eğitimi almış, muhasebe kavramlarına hakim, mali tabloları yorumlama kapasitesine 
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sahip, muhasebe sisteminin yeniliklerine ayak uydurabilen bireylerin gerekli finansal bilgileri 

anlama ve değerlendirme yeteneklerini taşımasıdır. (Karacan, Günce, 2018)  

Finansal tablo okuryazarlığında üç temel yetenek üzerinde önemle durulmaktadır. 

Bunlar muhasebesel bilgilerin araştırılması, bu bilgilerin tahlil edilmesi ve bu bilgilerin olumlu 

şekilde finansal davranışlara yansıması şeklinde yorumlanabilmektedir. (Karacan, 

Günce;2018)   

Finansal tablolar okuryazarı yetisine tam anlamıyla sahip olabilmek için aşağıda yer 

alan muhasebenin fonksiyonlarına sahip olması gerekir. Bu fonksiyonlar şu şekilde sıralanır: . 

(Karacan, Günce, 2018)  

1-Kaydetme fonksiyonu 

2-Sınıflandırma fonksiyonu 

3-Özetleme fonksiyonu 

4-Raporlama fonksiyonu 

Yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe sistemlerinden türetilen Raporlama fonksiyonu 

şirketlerde temel finansal yönetim davranışlarından etkilendiği için en önemli ve son aşama 

olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra muhasebe faaliyetlerinin hesap planına, Türkiye 

Muhasebe Standartlarına, finansal raporlamaya ilişkin kavramlara, Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarına, mali tablo esaslarına ilişkin bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 

(Karacan, Günce; 2018)

 Finansal Tablolar Okuryazarlığının Faydaları 

21. Yüzyılda gelişmekte olan ülkemizin kalkınmasında büyük rol

oynayan ekonominin ticari hayatı düzenlemesine yön vermek için şirketlerin işleyişi ve işlevleri 

konusunda her geçen gün yeni adımlar atılmaktadır. Şirketlerin muhasebe sistemleri, finansal 

raporları ve muhasebe denetimleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’yla da geniş hükümlere yer 

verilmektedir.(Kazbek;2015)    

Finansal raporlamanın işlem hacminin kapsadığı alanın genişlemesiyle; yöneticiler, 

yatırımcılar, şirket sahipleri, ilgili üçüncü kişilerle finansal tablo kullanıcılarının uluslar arası 

standartlar ve ülke ekonomisine kazandırdığı kararları önemli duruma 

getirmiştir.(Kazbek;2015)   

 Finansal Okuryazarlıkla Finansal Tablolar Okuryazarlığı Arasındaki İlişki

           Finansal okuryazarlık ve finansal tablolar okuryazarlığı arasındaki ilişkiye baktığımızda 

finansal okuryazarlık, bireylerin tüketim ve tasarrufları için verdiği kararlar bütünüdür. Bu 

kararları alırken küçük yaşlarda aileden aktarılan finansal bilgiler bireylere yön vermektedir. 

Bu doğrultuda finansal kararların uzun vadede etkili olacağını göz ardı edilmeyerek doğru 
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finansal tutumlar sergilemelidir. İlk olarak aileden edinilen finansal davranışlar gençlik 

dönemlerinde çevreden, okuldan, arkadaş ortamlarından vb. aktarılan bilgilerle yanlış 

yönelimlere neden olabilir.   

Bütçesini yönetebilme konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan gençlerin, finansal 

döngüde yer bulmaları ile toplumun refahı olumsuz etkilenebilir. Bu nokta da finansal 

okuryazar olmanın önemi ve gerekliliği devreye girmektedir. Sözü edilen bireylerin ilerleyen 

dönemlerde iş hayatında yer bulmalarıyla parayı elde tutma ve yönetme becerilerinin mali 

konularda ki okuryazarlık seviyeleriyle doğru orantılı ilerlemesine yol açmaktadır. Özellikle 

mesleki yeterliliklerinin ekonomi piyasalarına hakim olması gereken bir meslek kolunda 

çalışmaları, finansal okuryazarlık bilincinin daha yüksek düzeylerde olmasını zorunlu 

kılmaktadır.  

Ekonominin işlemesine katkı sağlayan şirketlerin finansal durumları hakkında fikir 

sahibi olabilmek için finansal tablolarının ne anlama geldiğini bilmesi gerekmektedir. Finansal 

tabloların yorumlanması yolu ile yatırımcılara, fon talebinde bulunanlara, işletme ile ilgili 

bilgilere sahip olmak isteyen üçüncü kişilere mali konularda daha istekli kararlar almalarını 

sağlayan kavram, finansal tablolar okuryazarlığı olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Özetle, finansal okuryazarlık genel olarak bireylerin yaşı, demografik özellikleri, 

meslekleri, aldıkları eğitimler, çalıştıkları alanlar fark etmeksizin en temel düzeyde bile olsa 

hayatlarında yer edinir. Bu sebeple bireylerin günlük yaşantılarını, bilinçli tüketim ve tasarrufa 

sevk edecek biçimde, gelecekte oluşabilecek riskleri en aza indirerek finansal bilgiyi 

kullanabilme yetisini geliştirmelidirler. Finansal tablolar okuryazarlığında ise finansal 

raporlamanın önemini idrak edecek olan yatırımcılar veya fon talebinde bulunanlar, 

okuryazarlıklarını kullanabilme yetilerinde bilgi temelli tutumlarla daha teorik yaklaşırlar.   

Bu bağlamda, etkisini gösterdikleri alan bakımından finansal okuryazarlık geneli 

kapsarken, finansal tablolar okuryazarlığı özele hitap ederek, birbirlerinin kesişim alanlarında 

etkin rol oynamaktadır. 

Tunceli ve Elazığ İlinde Çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlere Yönelik Uygulama  

Bu bölümde önceki bölümlerde yapılan teorik açıklamalar çerçevesinde Tunceli ve 

Elazığ ilinde faaliyet gösteren SMMM ve YMM’lerin  finansal ve mali tablo okuryazarlık 

düzeyinin tespitine dair değerlendirmeler yer almaktadır.  

Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin 

cevaplandırılması konusunda Tunceli ve Elazığ ilinde çalışan Serbest Muhasebeci Mali 
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Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler de tercih edilmiştir. Anket formları katılımcı demografik 

bilgileri ile temel düzeyde ekonomi finans, bireysel bankacılık, emeklilik ve sigortacılık, 

finansal tablolar, yatırım, vergi ve mevzuat,mali tablo genel bilgi,mali tablo özel bilgi 

konulanda bilgi düzeylerinin ölçülmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır.  

Çalışmada katılımcıların iş yerlerine gidilerek uygun görülen zaman dilimlerinde anket 

uygulaması gerçekleşmiştir. Toplamda 35 adet SMMM ve YMM’ye ulaşılabilmiştir. Diğer 

SMMM ve YMM’ler işlerinin yoğunluğu gibi gerekçelerle anketi cevaplamayı reddetmişlerdir.

Tanımlayıcı Bilgiler 

Araştırmaya katılan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere 

ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir; 

Tablo 1: Tunceli ve Elazığ’da Araştırmaya Katılan SMMM ve YMM’ye İlişkin Genel 

Bilgiler 1 

Vergi Mükellefleri Özellikleri Gruplar Frekans Yüzde 
Cinsiyet Erkek 

Kadın 
Toplam 

30 
5 
35 

85.7 
14.3 
100 

Yaş 18-25 
25-35 
35-45 
45 ve üzeri 
Toplam 

2 
13 
12 
8 
35 

5.7 
37.1 
34.3 
22.9 
100 

Meslek SMMM 
YMM 
Toplam 

33 
2 
35 

94.3 
5.7 
100 

   Tablo 2: Tunceli ve Elazığ’da Çalışan SMMM ve YMM’ye İlişkin Genel Bilgiler 2 

Bilgiler Gruplar Frekans Yüzde 
Kredi Kartı Kullanma Durumları Evet 

Hayır 
Toplam 

29 
6 
35 

82.9 
17.1 
100 

Bireysel Emeklilik Sistemine Kayıtlı 
Olma Durumları 

Evet 
Hayır 
Toplam 

13 
22 
35 

37.1 
62.9 
100 

Tablo 3: Tunceli ve Elazığ SMMM ve YMM’lerin Finansal ve Mali Tablo Okur 

Yazarlığı Unsurları İle İlgili Yanıtları 

Doğru Yanlış Fikrim Yok 
F % F % F % X Ss 

EKNFNSS1 35 100 - - - - 3.00 .000 
EKNFNSS2 5 14.3 29 82.9 1 2.9 1.31 .718 
EKNFNSS3 17 48.6 14 40 4 11.4 2.09 .951 
EKNFNSS4 27 77.1 6 17.1 2 5.7 1.40 1.775 
EKNFNSS5 9 25.7 23 65.7 3 8.6 2.40 .881 
EKNFNSS6 33 94.3 1 2.9 1 2.9 2.91 .373 
EKNFNSS7 2 5.7 33 94.3 - - 2.89 .471 
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EKNFNSS8 32 91.4 2 5.7 1 2.9 2.86 .494 
BNKCLKS9 1 2.9 31 88.6 3 8.6 2.86 .430 
BNKCLKS10 26 74.3 9 25.7 - - 2.49 .887 
BNKCLKS11 32 91.4 1 2.9 2 5.7 2.89 .404 
BNKCLKS12 5 14.3 30 85.7 - - 2.71 .710 
BNKCLKS13 33 94.3 1 2.9 1 2.9 2.91 .373 
BNKCLKS14 33 94.3 - - 2 5.7 2.94 .236 
EMSGRTS15 26 74.3 5 14.3 4 11.4 2.60 .736 
EMSGRTS16 31 86.6 4 11.4 - - 2.77 .646 
EMSGRTS17 2 5.7 33 94.3 - - 2.89 .471 
EMSGRTS18 34 97.1 1 2.9 - - 2.94 .338 
EMSGRTS19 31 88.6 2 5.7 2 5.7 2.83 .514 
YTRMS20 5 14.3 27 77.1 3 8.6 2.63 .731 
YTRMS21 6 17.1 28 80 1 2.9 2.63 .770 
YTRMS22 22 62.9 8 22.9 5 14.3 2.40 .847 
YTRMS23 24 68.6 10 28.6 1 2.9 2.40 .914 
YTRMS24 5 14.3 28 80.0 2 5.7 2.66 .725 
VRGMVZTS25 2 5.7 33 94.3 - - 2.89 .471 
VRGMVZTS26 17 48.6 18 51.4 - - 1.97 .1.014 
VRGMVZTS27 34 97.1 1 2.9 - -     2.94 .338 
VRGMVZTS28 35 100.0 - - - - 3.00 .000 
MTGS29 34 97.1 1 2.9 - - 2.09 .338 
MTGS30 33 94.3 2 5.7 - - 2.94 .471 
MTGS31 24 68.6 11 31.4 - - 3.00 .942 
MTGS32     1        2.9         34 97.1  - - 2.94 .338 
MTGS33 15 42.9 18 51.4 2 5.7 2.89 .981 
MTGS34 29 82.9 4 11.4 2 5.7 2.37 .667 
MTGS35 34 97.1 1 2.9 - - 2.94 .338 
MTGS36 6 17.1 25 71.4 4 11.4 2.54 .780 
MTGS37 35 100.0 - - - - 3.00 .000 
MTGS38 3 8.6 25 71.4 7 20.0 2.63 .646 
MTÖS39 26 74.3 6 17.1 3 8.6 2.57 .778 
MTÖS40 9 25.7 23 65.7 3 8.6 1.60 .881 
MTÖS41 27 77.1 5 14.3 3 8.6 1.37 .731 
MTÖS42 20 57.1 11 31.4 4 11.4 1.74 .919 
MTÖS43 34 97.1 1 2.9 - - 2.94 .338 
MTÖS44 32 91.4 1 2.9 2 5.7 2.89 .404 
MTÖS45 6 17.1 27 77.1 2 5.7 1.40 .775 
MTÖS46 30      85.7          4      11.4          2    5.7     2.74 .657 

SONUÇ 

Yapılan anket çalışması sonuçlarını değerlendirecek olursak SMMM ve YMM’lerin 

büyük bir çoğunluğunu erkeklerden oluşmaktadır. Kadınların bu alana fazla yönelim 

göstermemesinin nedenini çalışma şartlarının zor ve yoğunluk gerektiren bir meslek olarak 

görülmesinden kaynakladığını söyleyebiliriz. Yaş aralığına baktığımızda 18-25 arası gençlerin 

sayısının az olduğunu görmekteyiz. Bunun nedenini o yaşlarda üniversite eğitiminin hala 

tamamlanmamış olması gerekçe olarak gösterilebilir. Yoğunluk gösteren 25-45 yaş aralığında 

daha fazla SMMM olduğunu görmekteyiz. Yeminli Mali Müşavir olabilmenin şartları arasında 

yer alan 10 yıl boyunca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışma ve sınavını kazanma 

yer almaktadır. Bu sebeple Yeminli Mali Müşavir sayısının az olması ve 45 yaşından sonra 

daha çok bulunması normal olarak görülmektedir. Öyle ki küçük şehirlerde Yeminli Mali 
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Müşavir sayısı çift haneli sayılara bile ulaşmamaktadır. 

Günümüzde sıklıkla kullandığımız harcama yöntemi olan kredi kartı kullanımı da 

yüksek oranda olumlu cevaplanmıştır. Ancak bireysel emeklilik sistemine katılımı tercih 

etmemektedirler. Katılımcılara yöneltilen anket sorularına genellikle doğru cevap vermişlerdir. 

Bu bağlamda temel düzeyde ekonomi ve finans konularında (enflasyon, borsa, faiz), yatırım 

konusunda  (tahvil hisse senedi, döviz) , bireysel bankacılık, emeklilik ve sigortacılık, finansal 

tablolar ve vergi- mevzuat konularına hakim olduğu görülmektedir.  

İşlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için bu konulara hakim olmaları  ve alanlarını 

ilgilendiren kanunları yakından takip etmeleri  gerektiğini göz önünde bulundurursak finansal 

ve mali tablo okur yazarlığının yüksek oranda çıkması öngörülmektedir.  

KAYNAKÇA  

Karacan, S. Günce N. Meslek Yüksekokullarında Mali Tablo Okuryazarlığın Öğrenci 

Perspektifinden Değerlendirilmesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 11 Sayı: 58 

Ağustos 2018 s:698-706.  

Akdoğan, Tenker Finansal Tablolar Analizi ve Mali Analiz Teknikleri Kitabı  Kasım 

2007 12.Baskı . 

Dağdelen, Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Aydın İlindeki Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Uygulama Mart 2017.  

Er, Taylan Lise Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Araştırmasına 

Yönelik Bir Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler 

Dergisi Cilt: 7 Sayı:14 Aralık 2017 s:297-317. 

Kazbek, Finansal Tablolar Okuryazarlığı Kitabı Ekim 2015 1. Baskı .

https://www.turmob.org.tr ,2019.  

https://www.mevzuat.gov.tr, 13.06.1989.  

https://www.kgk.gov.tr , 31.12.2017 

403

https://www.turmob.org.tr/
https://www.mevzuat.gov.tr/


AİLE HAYATINDA EMPATİ 

-Eşe Karşı Nefret Beslememe İle İlgili Bir Hadisin Düşündürdükleri- 

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU 

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
ÖZET 

İnsanın yaşadığı toplumda başkaları ile iletişimde sevgi ve saygıya bağlı kalması, 

toplumsal münasebetleri olumlu yönde etkileyecek önemli bir faktördür. Bu sevgi ve saygı 

aynı zamanda karşıdaki kişinin kendine has özellikleri ile kabul edilmesini de beraberinde 

getirir. Böylece bireyler arasında empatinin oluşmasına katkıda bulunulmuş olur. İnsanlar için 

en güzel örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (sas) her konuda olduğu gibi bu noktada 

da model olduğu görülmektedir. Zira Hz. Peygamber’in (sas) sünneti ve örnek hayatı ele 

alındığında, muhatabının içinde bulunduğu durumu anlama ve bu duruma uygun davranış 

geliştirmeye dikkat ettiği bir gerçektir. Empati kavramının esasen İslam’da çok önemsendiği 

hatırdan çıkarılmamalıdır. Nitekim empatinin iletişimi kolaylaştırma ve kaynaşmaya vesile 

olma özelliği dikkat çeker.  “Kendiniz için istediğinizi mü’min kardeşiniz için istemedikçe 

mümin olamazsınız” sözleriyle müminin, başkasının gözüyle bakabilmesinin gereğine vurgu 

yapan Peygamberimiz (sas), o dönemde empati duygusunu hayat prensibi olarak ilan etmiştir. 

Aile hayatına son derece önem veren Allah Resulü’nün (sas) aile hayatı da empati 

örnekleriyle doludur. Bu noktada onun şu hadisi de ailede empati ile ilgili önemli ve dikkat 

çekicidir: “Mümin bir kimse, eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü bazı huylarından 

hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.” Zira kişi bu noktada karşıdaki insanı 

anlamaya çalışacak, bir bakıma kendini onun yerine koyacaktır. Böyle düşünen bir insan 

kendisinin de iyi tarafları olduğu gibi eksiklik ve kusurları olduğunun farkındadır. Bu 

çalışmada, söz konusu hadis ele alınacak ve günümüz aile yaşantısında sağlayacağı olumlu 

katkıya vurgu yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Aile, Eşler, Empati. 

GİRİŞ 

Toplumun temeli ailedir. Aile, aynı zamanda insanların yaşamlarını sürdürdükleri ilk 

sosyal çevredir. Sosyal bir varlık olan insana manevi değerlerin aşılandığı yer aile yuvasıdır. 

Aileyi önemsemeyen bir toplumun geleceği de parlak olmayacaktır. 
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Bir aile sahibi olmak fıtrî bir duygudur. Bir yuva kurmak ve hayatı bir aile ortamında 

sürdürmek, hayatın olmazsa olmazıdır. Sevgi, şefkat ve merhametle dolu bir ailede doğup 

büyüyen insan, hayata ve insana aynı duygularla bakar. Bu bakımdan sevgi, şefkat ve 

merhametin hâkim olduğu bir aile iklimi, insanların, toplumların ve yeryüzünün huzuru için 

vazgeçilmezdir. (Kaya, 2019: 14) İslam dini de aileye ehemmiyet vermiş, insanı dünyada ve 

ahirette mesut edecek amellerin bir kısmını aile ortamında sevdirerek öğretmeyi tavsiye 

etmiştir. Hz. Peygamber’in eşlere tavsiyeleri, şefkat ve merhamet vurguları ile çocuk terbiyesi 

konusundaki rehberliği, bu bağlamda akla gelen hususlardandır. 

İslam dininin bir ailenin içinden doğup yayıldığı da unutulmamalıdır. Zira Hz. 

Peygamber (sas) Hira mağarasına çekildiği bir gün Cebrail ile karşılaşmış ve 

ilk vahiy tecrübesini yaşamıştı. Bu telaşla, hemen eşi Hz. Hatice’nin yanına dönmüş ve 

başından geçenleri ona anlatmıştı.  Onun bu endişeli haline karşılık Hz. Hatice, onun gibi 

yüksek ahlâkî meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu olayın kötü bir şey olacağına 

ihtimal vermemiş ve eşini, “… Allah’a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. 

Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı 

koruyup, kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım 

edersin.”(Buhârî, “Bed’ü’l-Vahy”, 1; Buhârî, “Tefsir (Alak)”, 1) sözleriyle teselli etmişti. 

(Hadislerle İslam, 3: 15) Görüldüğü gibi risaletin başlangıcı bile bir aile ortamında başlamış, 

Hz. Peygamber o telaş ve heyecan içerisinde dahi durumu ilk olarak eşiyle paylaşmış, ona 

danışmış ve bu dini ilk olarak ona tebliğ etmiştir.  

Yapmış olduğumuz bu çalışmada da önce İslam’da ailenin önemi üzerinde durulacak 

daha sonra Hz. Peygamber’in aileye bakışı vurgulanacak ve son bölümde eşe karşı nefret 

beslememeyi tavsiye eden rivayet bağlamında sevgi ve empati duygusu ele alınacaktır.  

1. İSLAM’DA AİLENİN ÖNEMİ

İslam’da ailenin önemli bir yeri vardır. Zira eğitimin, öğretimin, terbiyenin en iyisi 

ailede verilir. Allah ve Peygamber sevgisi körpecik dimağlara en tatlı bir şekilde ailede 

aşılanır. Din, dil, kültür, ahlak, bu müessese vasıtasıyla yeni nesillere aktarılır. Milletler 

buradan büyür. Aileyi, sağlıklı bir toplumun esası kabul eden Hz. Peygamber, aynı zamanda 

bir aile reisidir ve aile kurumuna büyük değer vermiştir. (Kurt, 2007: 183) Dinimizin aileye 

bakışını, ona yüklediği değeri bilmek ve aileyi ayakta tutan temel ahlaki değerleri kavramak 

aile hayatımızı yeniden gözden geçirip düzenlememize yardımcı olacaktır.  
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Aile kurma ve aile hukukuna riayet Hz. Peygamber’in yaşam tarzı olan sünnetinde 

önemli yer tutar. Hz. Peygamber’in aile içi ilişkileri nasıl yönettiğini, bir aile mensubu olarak 

vazifelerini nasıl gerçekleştirdiğini ve aile bireylerinin haklarına nasıl riayet ettiğini görmek 

ve bu konuda onu örnek almak, İslâmî aile yapısına sahip olmayı kolaylaştıracaktır. 

Sahâbeden bazı kimseler Hz. Peygamber’in eşlerine gelerek, yalnız başına iken yaptığı 

ibadetleri sormuşlardır. Onlardan birisi kendi ibadetlerini az görerek, “Kadınlarla 

evlenmeyeceğim.”, birisi, “Et yemeyeceğim.” birisi de, “Yatakta uyumayacağım.” demiştir. 

Onların bu sözleri kendisine bildirilince Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Bazılarına ne oluyor 

da bu sözleri söylüyorlar? Hâlbuki ben namaz da kılarım, uyurum da; oruç da tutarım, 

tutmadığım da olur; kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse, 

benden değildir.” (Müslim, Nikâh, 5) Yine Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Sizin en 

hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım...” 

(Tirmizî, “Menâkıb”, 63) Yüce Allah da eşler ile ilgili “Onlar sizin için birer elbise, siz de 

onlar için birer elbisesiniz.” (el-Bakara, 2/187 ) buyurarak kadın ve erkeğin birbirlerini 

korumaları gerektiğini hatırlatmıştır. Kuşkusuz evlilik, insana sükûnet aşılayan bir nimettir ve 

bedenin haramdan korunacağı bir barınaktır. (Hadislerle İslam, 4: 15) 

Allah’a kulluk görevi, halifelik sorumluluğu ve güzel ahlakın yaşanmasına kadar 

insanın yaratılış gayesi içinde yer alan tavır ve davranışların aileyle önemli bir ilişkisi vardır. 

Nitekim Kur’ân-ı Kerim farklı boyutlarıyla aileye sürekli vurgu yapmaktadır. Tevhit, adalet 

ve güzel ahlak temelinde bir karakter, toplum ve medeniyet inşa etmek için gayret eden 

Peygamberlerin örnek mücadeleleri anlatılırken aileye yer verilmesi, bireysel boyuttan küresel 

alana kadar İslami perspektiften hayatın kurucu değerlerinin aileyle olan güçlü ilişkisini 

gösteren bir başka vesikadır. (Irmaklı, 2019) 

Eşleri birbirine emanet eden İslam, özellikle kadınların hukukuna ihtimam 

göstermektedir. Kur’ân, kadınlara iyi muamelede bulunmayı emretmiştir: “Onlarla iyi 

geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah 

onda pek çok hayır yaratmış olur.…” (Nisa, 4/19.) Kadınlarla iyi geçinme Allah’ın emridir. 

En basit bir meselede kadını kırmak, hatasını yüzüne vurmak ve ona nazik davranmak yerine 

kaba saba davranmak Allah’ın emrine aykırı bir davranıştır. (Murat Padak, Kur’ân’da Aile 

Hayatı, https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=32868 Erişim: 20.11.2019) 
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2. Hz. PEYGAMBER VE AİLE

İdeal bir eş ve baba olan Hz. Peygamber, bir ailenin sağlam temeller üzerine kurulması 

ve korunması hususunda da bize ‘en güzel örnek’ olmuştur. O, ailede insanı insan yapan 

değerlerin öğretilmesi ve yaşatılmasını esas almıştır. 

Hz. Peygamber, ailedeki muhabbetin artmasını temin edecek davranışlara son derece 

önem vermiştir. O, aile fertlerinin gönüllerini daima hoş tutmuş, zaman zaman onlara şakalar 

yapmıştır. Her zaman sevgisini dile getirmiş ve onlara şefkatle muamele etmiştir. (Kurt, 2007: 

184) Aile çatısı altında bir araya gelen fertlerin hayatlarını düzenleyen İslam dini, bu fertlerin 

yaşamları boyunca karşılaşacakları her türlü durum için Hz. Peygamber’in ideal yaşantısını 

örnek olarak sunmaktadır. Aile hayatının tanziminde her ferdin ihtiyaç duyduğu bu örnek 

hayat, sünnet ve hadisler aracılığıyla tespit edilmiş ve nesiller boyunca Müslüman 

toplumlarda uygulanmaya çalışılmıştır. (Yılmaz, 2019: 39) 

Hz. Peygamber, doğmadan önce babasını ve çok küçük yaşta annesini kaybetmiş 

olmasına rağmen, anne babasını ve yetişmesine katkısı olan diğer yakınlarını hiçbir zaman 

unutmamış, onları hep hayırla yâd etmiştir. Hz. Peygamber, eşlerine, çocuklarına, torunlarına 

ve onların yakınlarına karşı sergilediği tutumuyla en güzel örnektir. O, bu konudaki 

sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiş ve ümmetine de bu konuda çok önemli tavsiyelerde 

bulunmuştur. (Akpınar, 2019: 32) 

Ailenin kurulması için ilk adım olan evlilik müessesesi ile ilgili tavsiyelerde bulunan 

ve bu hususa önem veren Hz. Peygamber, “Ey genç topluluğu, Aranızdan evlenmeye gücü 

yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en 

iyi yoldur…” (Buhârî, “Nikâh”, 3; Müslim, “Nikâh”, 1) buyurmuştur. İslam’da aileye 

kurumsal varlık kazandırmak ve onun üzerine titremek asli bir görevdir. Zaten ilk insanın 

dünyadaki serüvenine ailesiyle başlamış olması, bu kurumun onun fıtratında yer tuttuğunu 

gösterir. “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları 

evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş 

olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur, 24/32.) ayeti, aile oluşturmayı toplumsal bir görev olarak 

bize yüklemektedir. Resûlullah, Veda hutbesinde erkeklere hitaben “Kadınlarınız konusunda 

Allah’tan korkun…” (Müslim, “Hac”, 147) buyurmuştur. Bir başka sözünde de “Mümin bir 

kişi, Allah korkusundan ve O’na itaatten sonra, sâliha bir hanım nimeti kadar başka hiçbir 

şeyden yararlanmamıştır. Çünkü hanımı, sözünü dinler, yüzüne bakınca sevinir, üzerine 

yemin etse yeminini doğru çıkarır, kocası dışarı çıksa iffetini ve kocasının malını korur.” (Ebû 
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Dâvûd, “Zekât”, 32) buyurmuştur. Onun bu güzel sözleri, ailenin emanet duygusu ve iffet 

erdemi gibi nitelikler üzerine kurulduğunu göstermektedir. Bu iki olgu da zaten ailenin gerek 

bireysel gerek toplumsal öneminin temel taşıdır. (Bkz. Yaman, 2019) 

3. EŞE KARŞI NEFRET BESLEMEME İLE İLGİLİ BİR RİVAYETİN

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

 Eşler, ailenin ana unsurlarını oluşturan bireylerdir. Aileyi ayakta tutan önemli 

etkenlerden biri de sevgi ve şefkatle hareket etmektir. Zira sevginin olmadığı yerde olumlu bir 

gelişmenin olması imkânsızıdır. 

Ailede olmaması gereken hasletlerden biri nefrettir. Çünkü nefret ile sevgi, hiçbir 

zaman ontolojik bir birlik oluşturamamıştır. (Yasa, 2003: 204) Sevgi, İslam’da önemli 

görülen ve iyiliklerin mayası kabul edilen bir duygudur.  

Sevgi, Kur’ân’da, hubb, vüdd ve meveddet kelimeleri ile ifade edilmiştir. Sevginin 

zıddı, kızmak, nefret etmek, kin tutmak ve hoşlanmamaktır. Kur’ân’da; vüdd ve hubb 

kelimelerinin zıddı olarak gazab, suht, makt, ğayz, la'net ve kerahe gibi kavramlar 

kullanılmıştır. (Karagöz, 2004: 7) Sevgide ölçülü ve dengeli olma, Kur’ân mantığına uygun 

olan davranış şeklidir. Müslüman, sevdiğini ölçülü seven, neyi ve kimi niçin, ne kadar 

seveceğini bilen kimsedir.(Çetiner, 2010: 120) 

Hz. Peygamber, eşlerle iyi geçinme hususunda “Bir kimse karısına kin beslemesin. 

Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.” (Müslim, “Radâ’”, 61) 

buyurmuştur. Bu da Hz. Peygamber’in kayda değer alternatif ve çözüm getirici bir yaklaşım 

tarzıdır. (Sancaklı, 2019: 56) Bu hadis konuya dikkat çekmesi açısından önemli bir hadistir. 

Eşler arasında karşılıklı anlayışa, birbirini hoş görmeye ve empati duygusuna işaret eden bu 

hadis ailedeki muhtemel bazı problemlerin önünü kesecek bir yol göstermektedir.  

Hadisin işaret ettiği anlayışlı olma ve empati duygusu üzerinde durmak faydalı 

olacaktır. Bu durum insanın sosyal bir varlık olup tek başına yaşamasının mümkün olmaması 

ile ilgilidir. İnsanın beslenme, giyinme, barınma ve savunma ihtiyaçlarının yanında,  neslini 

devam ettirebilmesi için bir eşe ihtiyacı vardır. Sosyal hayatın devam etmesi için de insanlar 

birbirlerine muhtaçtırlar. Bir arada yaşama olgusu karı-koca ile başlar; anne-baba, çocuklar, 

komşular, vatandaşlar, milletler ve devletler topluluğuna kadar uzanarak genişler. İnsanlar 

fayda vereni elde etmek, zarar vereni de terk etmek arzu ve istidadında yaratılmışlardır. 

Sosyal varlık olmanın temel kuralı olarak herkesin kendi hukukunun dışına çıkmaması başlıca 

vazifesidir. Hak ve vazifelerin yanı sıra bireysel ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve 
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hayatın daha mutlu bir zeminde devam etmesi için öncelikle kişilerin birbirlerini iyi 

anlamaları ve davranışlarını ona göre sergilemeleri gerekir. Buna yardımcı olacak en büyük 

etkenlerden biri empati kurabilmektir. (Ağırman, 2006: 23-24) 

Empati kelimesi, Türkçe'de duygudaşlık, anlayış, duyarlılık veya eş duyum 

kelimeleriyle karşılığını bulmaktadır. Empati, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu 

durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve hissetmek demektir. 

(https://sozluk.gov.tr/ Erişim: 20.11.2019; Ağırman, 2006: 24) Genel bir ifade ile empatiyi 

bireyler ve toplumlar arası ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan bir davranış 

sergileme biçimi ve anlayışı olarak ifade etmek mümkündür. Empati, ikili insan ilişkilerinin 

temelini oluşturur. Nitekim empati insanlarla ikili ilişkilerde başarıyı belirleyen ve sosyal 

ilişkileri yönlendiren bir etmendir. (Ağırman, 2006: 25) 

Yukarıda zikredilen rivayette vurgulanan diğer bir husus da insanı insan olarak 

farklılıklarıyla kabul edebilmektir. Duygulara nüfuz ederek bireyleri algılama ve ona göre 

davranış sergileme anlayışının Hz. Peygamber’in telkin ve davranışlarında önemle vurgulanan 

bir husus olduğunu görmekteyiz. (Ağırman, 2006: 53) Resûlullah, insanlara önyargılı 

davranmamış ve affedici olmuştur. Dolayısıyla kişiler arası iletişim engellerini ortadan 

kaldırmak veya asgari düzeye indirebilmek için, belli bir durum veya özelliğin her yerde, 

herkes için geçerli olduğunu düşünmemeli, her insanın hem yanlışı hem de doğrusunun 

olabileceğini, insanları istediğimiz gibi düşünmeye veya bizim gibi hissedecek şekilde 

değiştirmeye hakkımızın olmadığını düşünerek ona göre hareket etmelidir. (Tetik, 2009: 174) 

Öte yandan hayata kaynaklık eden ve sadece insanlar değil bütün varlıklar arasındaki 

ilişkinin ana damarında akmakta olan sevginin, farklı biçimlere büründürülerek istismara 

uğratıldığı ve aşırılığa taşındığı bir gerçektir. (Düzgün, 2011: 38) İnsanın sosyal ilişkilerinde 

bu dengeye dikkat etmesi de ayrıca önemlidir. 

Hz. Peygamber’in aile hayatında ilgi, değer verme, adalet, eşitlik, hoşgörü, sevgi, 

saygı, nezaket, güven, iffet, feragat, haklara saygı, sabır ve tahammül, empati, îsâr ve zarafet 

hakim olduğu için neticede o ailede huzur, uyum ve mutluluk hakim olmuştur. Uzun süre 

yanlarında kalan Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber’in aile ilişkilerini çok kısa bir şekilde şöyle 

anlatmıştır: “Aile fertlerine karşı Hz. Muhammed’den daha şefkatlisini görmedim. (Müslim, 

“Fedâil”, 63; Ayrıca bkz. İbn Mâce, “Nikâh”, 50.) Zarafet, nezaket ve yumuşaklığın öneminin 

anlatıldığı hadislerde şu ifadeler dikkat çekicidir: “Allah refiktir, bütün işlerde rıfkı sever.” 

(Buhârî, “İstitâbe”, 4) “Yumuşak huydan yoksun olan, iyilikten de yoksun olur.” (Müslim, 
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“Birr”, 23) Hz. Peygamber’in aile eğitiminde bu tür değerlerin hâkim olduğu görülmektedir. 

(Sancaklı, 2019: 55) Aile hayatını güzel ilke ve prensipler üzerine kuran Hz. Peygamber, 

özellikle eşe karşı anlayışlı olmayı, eşlerin birbirinin duygu dilini iyi kavramalarını ve empati 

yaparak hata ve kusurları hoş görebilmelerini tavsiye etmiştir. Bize düşen de manevi 

değerlerin aşındığı, sosyal ilişkilerin zayıfladığı ve aile bağlarının gevşediği günümüzde Hz. 

Peygamber’in hayat bahşeden sünnetine tabi olmak ve onu daha iyi anlamaya çalışmaktır. 

SONUÇ 

İslam’da toplumun temeli olan aileye çok değer verilmiştir. Aile hem toplumun 

yapıtaşı sayılmakta hem de bireylerin yetişmesinde bir mektep rolü görmektedir. Güçlü 

milletlerin geleceğinin güçlü aile yapısına bağlı olduğunu söylemek abartı sayılmasa gerektir.  

Hz. Peygamber, ümmete ve insanlığa üsve-i hasene olarak gönderildiğinden her 

bakımdan takip edilecek ve örnek alınacak bir merci olmuştur. Resûlullah’ın aileye bakışını 

anlamak için, onun aileye karşı davranışlarını incelemek gerekir.  

Hz. Peygamber, örnek yaşam tarzıyla ideal bir eş, sorumlu bir baba ve mükemmel bir 

aile reisi olarak bizlere yol göstermiştir. Onun aile ile ilgili birçok hadis îrâd ettiği 

bilinmektedir. Bu rivayetlerden biri de “kimsenin eşine karşı kin beslememesini emrettiği” 

hadisidir. Bu hadis günümüz modern dünyasında da bize ışık tutacak önemli bazı ayrıntılar 

içerir. Başkalarını olduğu gibi kabul etmeyi nazara veren, her insanın yaratılıştan getirdiği 

farklılıklara sahip olduğunun altını çizen bu rivayet, aynı zamanda bize empati yapmamızı da 

tavsiye etmektedir. Buna göre, karı ya da koca, eşinde sevmediği bir davranış veya hoşa 

gitmeyen bir hareket gördüğünde, onun hoşa giden ve sevilecek davranışlarının da olduğunu 

hatırlayacak ve bu yüzden ona kin beslemeyecektir. Kendisini eşinin yerine koyarak, 

mükemmel biri olmadığını ve kusur sahibi olabildiğini düşünecektir. Böyle empati yapması 

onda eşine karşı, insanî bir anlayışın gelişmesine vesile olacak ve ailedeki küçük ve basit 

sorunların çözülmesi daha da kolaylaşacaktır. 
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İHTİLÂFÜ’L-HADİS’TE İ’MÂL VE İHMÂL ARASINDA BİR YÖNTEM: 

TEVAKKUF 

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU 

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

İslam dininin iki ana kaynağı vardır: Kur’ân-ı Kerim ve Sünnet. Sünnetin sözlü 
aktarımı olarak nitelendirilebilecek olan hadislerin teâruz etmesi durumunda ihtilâfı gidermek 
maksadıyla başvurulan yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler cem‘-te’lîf, tercih, nesih ve 
tevakkuftur. Burada tevakkuf, ihtilafları giderilemeyen iki veya daha çok hadisle amel 
etmemek ve bir tercih gerekçesi bulunana kadar beklemektir. Çelişen rivayetlerin makbul 
rivayetler olması gereklidir. Sahih hadislerde hakiki anlamda bir çelişkinin bulunmasını 
mümkün görmeyenler tevakkuf üzerinde pek durmamışlardır. Öte yandan tevakkufu, 
hakkında bir şer‘î delil olmayan ya da var olan delillerin fazla açık olmadığı veyahut bu 
delillerin cem edilemeyecek şekilde teâruz ettiği âyetler hakkında te’vîlden kaçınmak, mevcut 
te’vîlleri kesin mana olarak görmemek şeklinde tanımlayanlar da bulunmaktadır. Bir başka 
problem de tevakkufun gerektiği yerde ihmal edilip edilmediği hususudur. Bu tebliğde, hem 
İslami ilimlerdeki geniş anlamı hem de hadis usulündeki manası üzerinde durulacaktır. Asıl 
gayemiz bu bağlamda, tevakkufun nasıl algılandığı, gerekliliği ve uygulanabilirliği üzerinde 
durmak olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sünnet, İhtilaf, Tearuz, Tevakkuf. 

GİRİŞ 

İlk dönemlerden itibaren Müslümanlar, dinlerinin temel kaynaklarını anlama çabası 

içerisine girmişlerdir. Zira Hz. Peygamber’in (sas) vefatından sonra dinî nassları anlama 

noktasında kendisine soru sorup çözüm istenecek bir merci kalmamıştı. Bu durumda 

Müslümanlar kaynakların sübûtuna önem verdikleri gibi onları anlama ve yorumlama 

ihtiyacını da hissetmişlerdir. 

Kur’ân’ı anlama gayesiyle tefsir eserleri meydana getirildiği gibi, dinin ikinci ana 

kaynağı olan sünneti anlama amacıyla da ilmî çalışmalar yapılmıştır. Bu çerçevede hadis 

şerhi, garîbü’l-hadis, esbâbu vürûdi’l-hadis ve muhtelifu’l-hadis gibi ilim dalları ortaya 

çıkmıştır. 

Hadisler arasında var olduğu düşünülen çelişki ve tenakuzların giderilmesi amacını 

taşıyan Muhtelifu’l-hadis, hadis alanında müstağni kalınamayacak bir ilim dalıdır. Nitekim bu 
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sahada İmam Şâfiî (ö. 204/820) ile başlayan eser telifi (Bkz. Şâfiî, 1990) günümüze kadar da 

ilmî çalışmalarla devam etmektedir.  

Muhtelifu’l-hadis, ancak hadîs ve fıkıh ilmini kendinde bir araya getiren ve Arap 

dilinin ince manalarında kapsamlı bilgi sahibi olan âlimlerin hakkını verecekleri bir ilimdir. ( 

Kudât, 2018: 145) Muhtelifu’l-hadîs, aynı zamanda müşkilu’l-hadîs olarak da isimlendirilir. 

Sahih olan görüşe göre, muhtelifu’l-hadîs ile müşkilu’l-hadîs ilimlerinin arasını ayırt 

edenlerin aksine ikisinin arasında herhangi bir fark yoktur. Bazı âlimler, Muhtelifu’l-hadîs 

ilmini bir hadîsin başka bir hadîse muhalif olmasına; müşkilu’l-hadîsi ise bir hadîsin âyete, 

akla, hisse ve vakıaya muhalif olmasına has kılmışlardır. Bazıları da müşkilu’l-hadîsin 

muhtelifu’l-hadîsten daha kapsamlı olduğu görüşünü benimsemişlerdir. (Kudât, 2018: 118) 

Hadislerin tearuzu problemi öteden beri hadis ilminin en zorlu konularından biri kabul 

edilmiştir. Tarih boyunca, hadislerde görülen ihtilaf ve tearuzun tespiti, sebepleri ve çözümü 

için birçok yöntem geliştirilmiş, bu konuda özellikle fıkhî mezheplerin farklı yaklaşımları 

ortaya çıkmıştır. Her mezhep kendi anlayışı doğrultusunda bu soruna çözüm aramıştır. 

(Uzundağ, 2017: 160)  

Muhtelifü’l-hadiste birbiriyle çelişiyor gibi görünen rivayetler arasında bir çözüme 

kavuşmak için bazı yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemler hususunda farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır.  

-Muhaddislerin yaklaşımına göre, aşağıdaki sıralama şeklinde dört yöntem vardır:  

1- Cem’ 2- Nesh. 3- Tercih. 4- Tevakkuf veya Hadîsi Reddetme. 

-Usûlcülerin çoğunluğunun görüşüne göre, sırasıyla aşağıdaki metotlar uygulanmıştır:  

1- Cem’ 2- Tercih. 3- Nesh. 4- Hadîsi reddetme veya iki hadisten birini seçme ya da her bir 

hadisi birer defa kabul etme.  

-Hanefî âlimlerin görüşü ise şöyledir: 1- Nesh. 2- Tercih. 3- Cem’ 4- Tesâkut (Geniş 

bilgi için bkz. Çakan, 2000: 161-162; Kudât, 2018: 130; Ayrıca krş. Şınkîtî, 1424: 175) 

Biz bu çalışmamızda muhtelifu’l-hadis’in çözüm yollarından biri olan tevakkuf 

üzerinde duracağız. Tevakkufun bir yöntem olarak kabul edilip edilmediği ile ilgili tartışmalar 

çerçevesinde onun metot değeri, gerekli olup olmadığı ve bu alanın dışında daha geniş bir 

kavram olarak İslam’ı anlamaya yönelik ilimlerde kullanılışını ele alıp değerlendirme yoluna 

gideceğiz.  
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1. İHTİLÂFÜ’L-HADİS’TE BİR ÇÖZÜM YOLU OLARAK TEVAKKUF

Bu bölümde tevakkuf terimi ve benzer anlamlar taşıyan bazı ıstılahlar üzerinde

durulacaktır. Durmak, beklemek anlamlarına gelen tevakkuf kelimesi, hadis terimi olarak 

aralarındaki zıtlık için bir çözüm bulunamayan hadislerin hepsiyle, bir çözüm bulununcaya 

kadar amel edilememesi durumunu ifade eder. (Demir, 2011: 579: Aydınlı, 2011: 319) 

Tevakkuf kelimesi, aslında başka şer‘î ilimlerde de kullanılmaktadır. Ancak işletilişi 

ve metot değeri hakkında bir kapalılık olduğunu da unutmamak gerekir. Örneğin, Ebû Hanife 

(ö. 150/767) Allah’ın sıfatlarının ezelî oluşunda vakf edenin kâfir olacağını vurgulamıştır. 

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) ve Ebû’l-Hasen el-Eş’ârî (ö. 324/935-36) Halku’l-Kur’ân 

konusunda tevakkuf edenleri eleştirmişlerdir. Usûl âlimleri, mücmel lafzın anlamını 

belirlemede, eşit derecedeki muârız nassların arasında tercih sebebi bulunamamasında, umum 

lafızların tahsisi, istisnası gibi durumlarda ve hakkında nass olmayan konularda tevakkufu bir 

alternatif olarak dile getirmiştir. Hadis âlimleri de tevakkufu, muârız hadisler arasında cem‘, 

nesh ve tercih metotlarının geçersiz olması durumunda uygulanacak bir yöntem olarak 

görmüştür. (Geniş bilgi için bkz. Çakır, 2018: 626-641) 

İslam hukukunda bazen deliller arasında ilk bakışta zahiren zıtlıklar var gibi görünür. 

Buna tearuz denir. İtikad, ibadet, ahlak gibi dinin temel konularıyla ilgili olarak Kitap ve 

Sünnette tearuz olmaz. (Serahsî, Trs.: 2: 12) Tearuz bir meselenin mahiyetiyle de ilgili olmaz, 

detayı ile ilgili olur. İki delil arasındaki öncelik-sonralık münasebeti ile maksadın veya 

kıyasın mukaddimelerinin yanlış anlaşılması gibi şeyler tearuzun başlıca sebepleridir. 

(Abduşşekur, 2017: 2: 152)  Tearuz, deliller arasında tercih yapma gibi bir kısım metotlarla 

giderilir. (Serahsî, Trs.: 2: 12; Güleç, 1989: 475) 

Hadis âlimleri tevakkufu bazen râvi odaklı konularda ele almışlardır. Burada 

tevakkufu, meçhul râvî’nin rivâyetini kabulde tercih edilen yöntemlerden biri olarak 

değerlendirmişlerdir. (Sehâvî, 2003: 2: 32) Tevakkufu bu anlamda ele aldığımızda bazen 

râvilerin ne doğrulukları ve ne de yalancılıkları hakkında kesin bir hüküm vermek mümkün 

olmayabilir. Bu takdirde, bunların haberlerini makbul sınıfına veya merdûd kısmına sokacak 

herhangi bir karinenin bulunup bulunmadığı araştırılır. Eğer, böyle bir karine de mevcut 

değilse, bu çeşit haberler üzerinde tevakkuf edilir. Bir haber üzerinde tevakkuf etmek, o 

haberle amel etmemek, bir başka ifade ile o haberi delil olarak kullanmamak demektir. 

Üzerinde tevakkuf olunan haber, aynen merdûd haber gibidir; ancak onun merdud sayılması, 
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onda ret sıfatının kesinlik kazanmış olması dolayısıyla değil, kabulünü gerektiren bir sıfatın 

bulunmaması dolayısıyladır. (Geniş bilgi için bkz. Koçyiğit, 1980) 

Hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde çözüm metotlarından (cem’ ve te’lif, 

tercih, nesih) biriyle tearuz halledilemiyorsa, son çare olarak tevakkufa başvurulur. (Yılmaz, 

2012: 107-130) Tahyir ve tesâkut terimleriyle de kullanılan tevakkuf, bir karara varmaksızın 

beklemek ve bekleme sürecinde de araştırmaya devam etmektir. (Martı, 2016: 140) Tevakkuf, 

hadisler arasındaki muarazanın çözümüyle ilgili yöntemlerin sıralama ve işlem bakımından 

son basamağını teşkil eder. Tahyir ve tesakut ıstılahlarıyla da dile getirilen tevakkuf, 

çelişkili/ihtilaflı görünen hadislerin hiçbiriyle amel etmemek ve herhangi biriyle amel etmeyi 

gerektirecek bir gerekçe ortaya çıkana kadar beklemektir.(Çakan, 2000: 219; Aydınlı, 2011: 

318-319; Apaydın, 2018: 145, 181) Bu yöntem bazen ‘terk’ terimiyle de ifade edilmiştir. 

(Aydınlı, 2011:  318) Tahyir’in aslında, bazen biri ile bazen diğeri ile amel etmek manasına 

geldiği ve amelsizlik anlamına gelen tevakkuftan ayrıldığı belirtilmiştir. (Çakan, 2000: 220) 

Tesâkut, birbiriyle muteârız iki delilin delil olmaktan düşmesi ve onlardan daha aşağı 

derecede olan delil ile veya berâet-i asliyye’ye yani hiç hüküm vârid olmamış gibi ilk hale 

göre istidlâl etmektir. Bu hususta تساقطا تعارضا  “iki delil teâruz etti ve ikisi de hükümden 

düştü” sözü meşhurdur. (Aslan, 2006: 145.) 

Tevakkuf edilecek hadis bulunmadığını ileri sürerek tevakkufun bir çözüm metodu 

olamayacağını söyleyenler olsa da bu metodu usul bakımından uygulayanlar daha çoktur.  

Tevakkuf, rivayetleri terk etme manasına gelmeyip rivayetlerden birini tercih edecek bir delile 

ulaşıncaya kadar beklemektir. Her iki rivayeti birbirine muzdariptir diye terk etmek caiz 

olmaz. Çünkü rivayetlerin terki onların olmadığını kabul etmek manasına gelir. Tevakkuftan 

sonra bir alimin tercih için bulacağı delil o rivayeti tercih etmeye yeterli olursa tevakkuf sona 

erer. (Yılmaz, 2012: 107-130) Bu itibarla, tevakkuf aslında bir çözümden ziyade, çözümü 

beklemeyi ifade eder.   

Tevakkuf, hadis ilminde geçtiği gibi tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerinde de geçmektedir. 

Fıkıh usûlü eserlerinde tevakkuf üzerinde durulmaktadır. Bütün bu ilimlerde yer alan 

tevakkuf, birbirine yakın manalar taşımaktadır. Buna göre şu üç anlam ortaya çıkmaktadır:  

1) Bir  şeyin bilinmesinin başka bir  şeyin bilinmesine veya varlığının başka

bir şeyin varlığına bağlı olması. “Bir söz ile neyin kastedildiğinin bilinmesi, sözün sonuna 

tevakkuf eder” veya “namazın geçerliliği abdestin varlığına tevakkuf eder” cümleleri gibi.  
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2) Herhangi bir konuda delillerin tearuz etmesi veya yetersiz olması vb.

nedenlerle kararsız kalmak. Bu tevakkuf türüne fıkıh, kelam, tefsir, hadis ve fıkıh usûlü gibi 

pek çok disiplinde rastlamak mümkündür. Mesela Abdullah b. Ömer’in kendisine sorulan on 

meseleden sadece birini cevaplayarak diğer dokuzuna “bilmiyorum” cevabını verdiği; Ebû 

Hanife’nin (ö. 150/767) on civarında meselede tevakkuf ettiği, İmam Malik’in (ö. 179/795) 

sorulan kırk sekiz sorudan otuz ikisine “bilmiyorum” dediği vb. nakledilir. Tevakkufun bu 

türü, hususi bir tavır olmaktan ziyade, delillerin tearuzundan veya delil yetersizliğinden ya da 

delil yokluğundan kaynaklanan bir sonuçtur.   

3) Bir usûlcünün herhangi bir usûl meselesinde prensip hükmü koymayıp hükmü

karineye bağlaması. (Geniş bilgi için bkz. Güman, 2012: 139-173) 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere tevakkuf yöntemi hadis ilminde biraz 

ihmal edilmiş ve üzerinde fazla durulmamış gibi görünmektedir. Usûlcüler, fıkıh usulünün 

pek çok meselesinde tevakkuf sözcüğünü kullanmışlardır. Hadisçilerin ise genelde bunu bir 

yöntem olarak kabule pek yanaşmadıkları, sadece teoride geçerli olup kendisine örnek 

gösterilemeyeceğini ifade etmeleri dikkat çekmekte ve tartışmaya kapı aralamaktadır.  

2. TEVAKKUF’UN UYGULANMA DURUMU VE HAKKINDA TARTIŞMALAR

Tevakkufun pratik yönünün zayıf olduğu ifade edilmiştir. (Çakan, 2000: 219) Hatta 

tevakkufun belli bir çözüm yolu değil, çözümsüzlük olduğunu iddia eden Çakan, sadece 

sistemin nazari planda tamamlanabilmesi için gerekli bir yöntem olduğunu dile getirmektedir. 

(Çakan, 2000: 2019) İbn Hacer de bu konuda tevakkuf yapılan rivayetlerin merdud 

durumunda olduğunu belirtmektedir. (İbn Hacer, 2000: 51) Kanarya da, İmam Şâfiî’nin 

İhtilâfü’l-Hadis’inde tevakkufa rastlamadığını, dolayısıyla onun ihtilafü’l-hadis 

metodolojisinde tevakkufa yer olmadığını belirtmiştir. (Kanarya, 2017: 185-186) 

Bazı âlimler, tevakkufa pratikte veya vakıada yer olmadığını kastederek, tevakkufu 

gerektirecek şekilde mütearız olduklarında ittifak edilen iki hadis bulunamayacağını ifade 

etmişlerdir. Çakan da aynı kanaattedir. (Çakan, 2000: 220) 

Tevakkuf aslında muhtelifü’l-hadisin sınırlarını aşan geniş bir kavram olarak kabul 

edilebilir. Nitekim Apaydın, bu anlamda tevakkufla beraber “temkinli güven” kavramını 

kullanmaktadır. (Apaydın, 2018: 29) Tabi burada hem ihtiyatı elden bırakmama hem de 

temkinli güven diyerek rivayete değer verme anlamı olduğu ortadadır.  
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Selefin hadis tenkidindeki ihtiyat ve titizliklerinin göstergesi olan önemli bir kavram 

da tevakkuf kavramıdır. Tevakkuf hadisi, metin ve sened yönünden tenkid için yeterli veri 

bulunmadığında değerlendirmeyi ertelemek ve askıya almak, yeni veriler elde edinceye kadar 

araştırmaları sürdürmek şeklinde açıklanabilir. Günümüzde tevakkuf kavramı sanki 

unutulmuş gibidir. Tenkitçilerde aşırı bir kendine güven hâkimdir. Sorgulayıcı bir zihin her 

şeyden önce kendini sorgulamalıdır. İlim genişledikçe ‘acaba’ların artacağı kesin yargıların 

azalacağı her ilim erbabının yaşadığı bir tecrübedir. (Polat, 1993: 69) 

İbn Hacer (ö. 852/1448), başka bir âlimin bulacağı tercih sebebinin tevakkuftan 

kurtulmaya yeterli olacağını ve bunun da normal karşılanması gerektiğini belirtmiştir. (İbn 

Hacer, 2000: 51; Çakan, 2000: 219) Sehâvî (ö. 902/1496) de konuyla ilgili şu açıklamayı 

yapmıştır: “Müctehid tercihe gidecek bir gerekçe bulamadığında ya kendisi veya âlimlerden 

bir başkası için bir tercih nedeni ortaya çıkana kadar mütearız iki hadisle de amel etmekten 

geri durur, tevakkuf eder. Zira kendisine kapalı kalan bir gerekçe başka biri tarafından 

bilinebilir. Nitekim “Her ilim sahibinin üstünde başka bir âlim daima vardır.” (Yusuf, 12/76) 

ayeti bu hususta yol göstericidir. (Sehâvî, 2003: 4: 70)  

Böyle bir durumda mütearız iki rivayetten biri ile amel edilebileceğini söyleyenler 

olduğu gibi, bir rivayet ile bir vakit diğeri ile başka bir zamanda amel edilebileceğini 

söyleyenler de olmuştur. (Sehâvî, 2003: 4: 70) Ancak böyle bir yol takip etmenin çok da 

tutarlı olmadığı ve çözüm üretemeyeceği açıktır. 

Hadislerin tespitinde bütünsel yaklaşım tezinin sahibi Apaydın, yönteminin 

değerlendirme yapısı bakımından rivayetleri dört kategoriye ayırdığını ifade etmektedir: 

Kabul edilenler, Tevakkuf edilenler, Reddedilenler ve Değerlendirilmemiş olanlar. (Apaydın, 

2018: 315) Bu durum da tevakkufun geniş anlamına ve birçok ilim dalında gerekli oluşuna 

işaret ediyor gözükmektedir. 

Hadislerin i‘mâlinin ihmâlinden evlâ olduğu prensibini benimseyen ulemâ, müteârız 

iki hadisin her ikisiyle de amel etmeyi mümkün kılacak izahlar ortaya koymaya öncelik 

vermişlerdir. Bu minvalde sarf edilen ilmî mesainin, hadislerin kaybına mani olduğu ve Hz. 

Peygamber’in aynı konudaki farklı uygulamalarının fıkhî mezhepler vasıtasıyla 

Müslümanların hayatına intikal etmesini sağladığı aşikârdır. (Yamanus, 2016: 150) 

Tevakkuf şu açıdan da değerlidir. Tercih mümkün olmaz ise yeni bilgilere ulaşıncaya 

kadar tevakkuf edilmesi doğru olur. Hz. Peygamber’in hadisine karşı edepli davranarak iki 
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hadisi de reddettiğimizi veya hükümden düşürdüğümüzü söyleyemeyiz. Zira biz, cem’ için 

uygun bir yöntemi idrak edememişizdir. Bu, iki hadisten birinin rivayetinde kesinlikle bir 

hatanın var olduğu anlamına da gelmemektedir. Bilakis bu konuda kusurun bizden kaynaklı 

olması muhtemeldir. Şu an bize gizli olan tercihin bir çeşidi daha sonra açık olabilir. Ayrıca 

bize saklı olan, bir başkası için açık olabilir. Bu yüzden tevakkuf, ihtiyatlı bir yöntemdir. 

(Kudât, 2018: 131) Tevakkuf çözüme sürekli kapıyı açık bırakan bir yaklaşımdır. 

Tevakkufu, hakkında herhangi bir şer‘î delil bulunmayan veya mevcut delillerin 

yeterince açık olmadığı veya bu delillerin cem edilemeyecek şekilde teâruz ettiği âyetler 

hakkında te’vîlden kaçınmak, mevcut te’vîlleri kesin mânâ olarak görmemek şeklinde (Çakır, 

2018: 640) anlamak da mümkündür.  

Tevakkuf, gaybî bilgi içeren konular ile amelî konular arasında farklı uygulanır. Gaybî 

konularda tevakkuf, bir beyâna ulaşıncaya kadar devam eder; amelî konularda âhâd bir delile 

veya ihtiyata bina edilen içtihada göre amel edilir ancak şehadet yönünde tevakkuf devam 

eder. (Çakır, 2018: 641.) 

Buhârî’nin, delillerin teâruzu nedeniyle fakihler arasında ihtilaflı olan pek çok 

meselede tevakkuf edip kanaatini ortaya koymaktan imtina ettiği ifade edilmiştir. Buhârî, bu 

tür konularda çoğunlukla istifhâm edatı ile oluşturduğu bâb başlıkları altında müteârız 

delillere yer vermekle yetinmektedir. (Sevgili, 2019: 113.) 

Şâfiî, hadisler arası çatışmayı gidermede sırasıyla cem’ , nesh ve tercih yoluna 

başvurmaktadır. O’na göre, şer’î deliller arasında çözümsüz bir çatışma yoktur. (Temizkan, 

2019: 121.) 

Müctehid teâruz eden iki nass arasında cem’ ve tevfîk, tercîh ve nesh imkanını 

bulamazsa muteârız nasslardan birini tercihte muhayyerdir. Bu durumda olan muteârız delilin 

her ikisi de kat’î ise kat’îlerde tercîh vâki olmadığından her ikisiyle de amel edilmez. Buna 

karşılık muteârız her iki delil de zannî ise başvurulacak prensip tahyîrdir. (Aslan, 2006: 146.) 

Birbiriyle teâruz eden iki nass arasında nesh de mümkün olmazsa, her iki nass hüccet 

olmaktan düşer ve her ikisiyle de amel edilmez. Bundan sonra o husustaki yerleşik kurala 

göre amel edilmesi ve olanı olduğu şekilde bırakma prensibinin uygulanması gerekir. Bu 

durumda her iki nass “ke en lem yekün (yok)” kabul edilir. Bir kısım bilginler ise, tesâkut 

(teâruz hâlindeki delillerin delillikten düşmesi) prensibi yerine, tahyîr metodunun 

uygulanmasının daha doğru olduğu görüşündedir. Bunlara göre bu durumda mükellef, teâruz 
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hâlindeki nasslardan istediğiyle amel eder. Diğer taraftan, tevakkuf prensibini savunanlar 

olduğu gibi, tevakkuf, tesâkut ve tahyîr prensiplerinin, pratikte hemen hemen hiç yeri 

olmayan, tamamen teorik birer çözüm olarak tartışıldıkları ve bunların belli bir çözümü değil 

çözümsüzlüğü ifâde ettiği kanaatinde olanlar da mevcuttur. (Aslan, 2006: 161) 

Reddetmek yerine tevakkuf anlayışı, hadis âlimlerinin olabildiğince birçok hadisin 

delil olarak kullanılmasını sağlayan i’mal merkezli bakış açılarının bir tezahürü olarak kabul 

edilebilir. (Kızıl, 2016: 252) Tevakkuf, pratikte hemen hiç yeri olmayan farazî bir hal 

çaresidir, diyenler de bulunmaktadır. (Dihlevî, Trs.: 294; Çakan, 2000: 222) 

Konuyu biraz daha açacak olursak şu hususlar karşımıza çıkar: Sahih hadislerde 

gerçek anlamda bir teâruzun bulunmadığını söyleyenler tevakkuf üzerinde hiç durmamıştır. 

Hadisler arasında ihtilâflı meseleler olsa bile bunun ilk üç aşamada mutlaka çözüme 

kavuşturulacağını düşünenler ise tevakkufun uygulamada yerinin bulunmadığını, hatta Kitap 

ve Sünnet’te cem‘, nesih ve tercih metotlarıyla giderilemediğinden tevakkufa mecbur 

kalınmış tek bir örneğin bile yer almadığını belirtmişlerdir. Bununla beraber birbirine zıt 

görünen iki hadis arasında nesih ya da tercih imkânı bulunamadığında belirli bir süre 

beklemenin gereğini vurgulayanlar da vardır. (Demir, 2011: 579) Bu sonuncu görüşte 

olanların temkinli davrandıkları ve çözüm beklentisi içerisinde hareket ettikleri 

görülmektedir.  

Tevakkufa mecbur kalınmış bir örnek gösterilemeyeceği iddiası aşırı bir iddiadır. Zira 

bugün tevakkufa mecbur kalınan bir meselede yarın çözüm bulunması ihtimal dâhilindedir. 

Zaten tevakkufun pratik ve yararlı tarafının da bu olduğunu söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla daimi surette tevakkuf edilecek rivayet/lerin olmaması normal karşılanmalıdır. 

Çünkü birbiri ile müteârız bazı rivayetler üzerinde bir dönem tevakkuf edilip, daha sonra 

çözüm bulunmuş olabilir. Öyleyse sonsuza kadar tevakkufa ihtiyaç duyacak rivayetlerin 

bulunması ihtimalinin çok düşük olmasından yola çıkarak, bunun pratikte örneğinin 

olmadığını söylemek kanaatimizce isabetli bir yaklaşım olmasa gerektir. 

Aşağıda tevakkufa verilecek iki örnek, geniş anlamıyla bu yöntemin veya işlemin 

ihmal edilmemesi gerektiğini bizlere göstermektedir. 

Buhârî “Hz. Peygamber Kendisine Vahiy İndirilmeyen Konularda Soru Sorulduğunda 

‘Bilmiyorum’ der veya Kendisine O Konuda Vahiy İninceye Kadar Cevap Vermezdi…” 

başlığı altında, Câbir b. Abdillah hastalandığında Resûlullah’a “Malım hakkında nasıl 
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hükmedeyim, malım hakkında nasıl davranayım?” diye sorduğu zaman Resûlullah’ın 

kendisine miras âyeti ininceye kadar cevap vermediğini nakletmiştir. (Buhârî, “İ’tisam”, 8) 

Buhârî kullandığı bu başlıkla Hz. Peygamber’in kendisine vahiy gelmeyen konularda 

tevakkuf ettiğini belirtmiş ve burada verdiği hadislerle de bunun örneklerini göstermiştir. 

Hz. Peygamber (s.a.s) Allah’ın Âdem’i altmış zirâ boyunda yarattığını, cennete 

girecek olan herkesin Âdem’in sûreti üzere gireceğini ve insanların hilkatinin şu ana kadar 

hâlâ eksilip durduğunu buyurmuştur. (Buhârî, “Enbiyâ”, 1) İbn Hacer “Hilkat hâlâ eksilip 

durmaktadır” ifadesinin, önceki dönemlerde yaşamış Semûd kavminden kalan eserlerin 

durumuyla çeliştiğini ifade etmektedir. Zira bu kavme ait olduğu belirlenen meskenlerin 

durumu, onların boylarının sözü geçen bu tedrici kısalmanın gerektirdiği şekilde 

olmadıklarını göstermektedir. Onların yaşadıkları dönemin eski olduğunda şüphe yoktur. 

Aynı şekilde onlar ile Âdem arasında geçen sürenin de kendileri ile bu ümmetin ilkleri 

arasında geçen süreden daha az olduğunda da şüphe yoktur. Şu ana kadar açıklanması zor 

olan bu durumu izah edebileceğim güçlü bir açıklama şekli bulabilmiş değilim diyen İbn 

Hacer’in, bu konuda tevakkuf ettiği görülmektedir. (İbn Hacer, 1379: 6: 367) 

Hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde son çare olarak müracaat edilen tevakkuf, 

bir karara varmaksızın beklemek ve bekleme sürecinde de araştırmaya devam etmektir. 

(Martı, 2016: 140) Bu yönüyle ilmî araştırmalarda ihtiyatlı olmanın, emin adımlarla 

ilerlemenin, acele etmeden farklı ihtimallerin olabileceğinin önemini de ortaya koymaktadır.  

SONUÇ 

Hadisler arasında var olduğu düşünülen çelişki ve tenakuzların giderilmesi amacını 

taşıyan Muhtelifu’l-hadis, müstağni kalınamayacak bir ilim dalıdır. Muhtelifu’l-hadis, ancak 

hadîs ve fıkıh ilmini kendinde bir araya getiren ve Arap dilinin ince manalarında kapsamlı 

bilgi sahibi olan âlimlerin hakkını verecekleri bir ilimdir. Nitekim hadislerin tearuzu problemi 

öteden beri hadis ilminin en zorlu konularından biri kabul edilmiştir.  

Muhtelifü’l-hadiste birbiriyle çelişiyor gibi görünen rivayetler arasında bir çözüme 

kavuşmak için bazı yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemler hususunda farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Hadislerin i‘mâlinin ihmâlinden evlâ olduğu prensibini benimseyen ulemâ, 

müteârız iki hadisin her ikisiyle de amel etmeyi mümkün kılacak izahlar ortaya koymaya 

öncelik vermişlerdir. Bu minvalde sarf edilen ilmî mesainin, hadislerin zıyâına mani olduğu 
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ve Hz. Peygamber’in aynı konudaki farklı uygulamalarının fıkhî mezhepler vasıtasıyla 

Müslümanların hayatına intikal etmesini sağladığı aşikârdır. 

Tevakkufa mecbur kalınmış bir örnek gösterilemeyeceği iddiası aşırı bir iddiadır. Zira 

bugün tevakkufa mecbur kalınan bir meselede yarın çözüm bulunması ihtimal dâhilindedir. 

Zaten tevakkufun pratik ve yararlı tarafının da bu olduğunu söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla daimi surette tevakkuf edilecek rivayet/lerin olmaması normal karşılanmalıdır. 

Çünkü bir dönem tevakkuf edilip, daha sonra çözüm bulunmuş olabilir. Öyleyse sonsuza 

kadar tevakkufa ihtiyaç duyacak rivayetlerin bulunması ihtimalinin çok düşük olmasından 

yola çıkarak, bunun pratikte örneğinin olmadığını söylemek kanaatimizce isabetli bir 

yaklaşım olmasa gerektir. 

Selefin hadis değerlendirmelerinde titizliklerinin göstergesi olan tevakkuf, hadisi, 

metin ve sened yönünden tenkid için yeterli veri bulunmadığında değerlendirmeyi ertelemek 

ve yeni veriler elde edinceye kadar araştırmaları sürdürmek şeklinde açıklanabilir. 

Günümüzde tevakkuf kavramı sanki unutulmuş gibidir. Tenkitçilerde aşırı bir kendine güven 

hâkimdir. Sorgulayıcı bir zihin her şeyden önce kendini sorgulamalıdır. Böylece bazı 

eksikliklerin farkına varılacak ve bazı kurallara geniş bir araştırma yapılmadan sınır 

koyulamayacağı anlaşılacaktır. 

Hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde son çare olarak müracaat edilen tevakkuf, 

bir karara varmaksızın beklemek ama bekleme sürecinde de araştırmaya devam etmektir. Bu 

yönüyle ilmî araştırmalarda ihtiyatlı olmanın, emin adımlarla ilerlemenin, acele etmeden 

farklı ihtimallerin olabileceğinin önemini de ortaya koymaktadır. 
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1FİNANSAL VE MALİ TABLO OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: 
TRB1 BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR 

ÇALIŞMA 

DETERMİNATİON OF FİNANCİAL AND FİNANCİAL TABLE LİTERACY LEVEL: A 
STUDY FOR UNİVERSİTY STUDENTS İN TRB1 REGİON 

ÖZET 

Bu çalışmada TRB1 bölgesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin finansal ve 

mali tablo okuryazarlık düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada; finansal okuryazarlık ve 

mali tablo okuryazarlığı ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra finansal ve mali tablo 

okuryazarlığı arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Son olarak araştırma yapılan bölgede üniversite 

öğrencilerine uygulanan bir ankete yer verilmiştir. Anketin ilk bölümünde öğrencilerin 

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular mevcuttur. Sonraki bölümlerde ise 

öğrencilerin temel düzeyde ekonomi ve finans, bireysel bankacılık, emeklilik ve sigortacılık, 

finansal tablolar, yatırım, vergi ve mevzuat, matematik ve faiz hesaplamaları gibi konularda 

bilgilerini yoklayan sorular yöneltilmiştir. Öğrenciler rastgele seçilmiştir. Verilerin analizinde 

SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finans, Finansal Okuryazarlık, Muhasebe. 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to determine the financial and financial literacy level of 

university students studying in TRB1 region. Study; After giving general information about 

financial literacy and financial literacy, the relationship between financial and financial literacy 

is mentioned. Finally, a questionnaire was applied to university students in the research region. 

1 Yapılan bu araştırma 24 Kasım 2019 tarihinde yapılmış olan “Mali Tablo Okuryazarlığı: Tunceli Munzur Üniversitesi
Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma” isimli araştırmanın literatür taramasından faydalanılmıştır.
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In the first part of the questionnaire, there are questions to determine the demographic 

characteristics of the students. In the following chapters, the students were asked questions 

about basic knowledge of economics and finance, retail banking, pension and insurance, 

financial statements, investment, tax and legislation, mathematics and interest calculations. 

Students were randomly selected. SPSS 22.0 software was used for data analysis. 

Keywords: Finance, Financial Literacy, Accounting. 

1. Finansal Okuryazarlık

Finansal okuryazarlık; ilgili olan uygulamalar, bilgiler ve ürünleri kapsayan, aynı 

zamanda gündelik yaşamda bu konular hakkında az da olsa bilgi sahibi olmak ve gerektiği yerde 

bu bilgiler doğrultusunda mantıklı kararlar verebilmelerini sağlayan okuryazarlık türüdür 

(Baysa ve Karaca, 2016).  

2. Mali Tablo Okuryazarlığı

Mali tablo okuryazarlık türü; işletmenin mali oluşumundaki kişilerin muhasebe 

konusunda kendilerini geliştirmiş olmaları, bahsi geçen tabloları, dâhil olunan muhasebe 

sistemi hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve meydana gelen değişiklikleri değerlendirip kontrol 

ederek bilinçli bir şekilde kısa vadeli veya uzun vadeli kararlar verebilmesi olarak 

tanımlanabilir (Karacan ve Günce, 2018). Bu konuda okuryazar olunabilmesi için bireylerin 

bazı kavramlar hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bunlar; 

• Muhasebe alanı ile alakalı temel kavramlar,

• Mali tablo ilkeleri

• Muhasebe yapılırken gerekli olan belgeler,

• Tekdüzen hesap planı,

• Mali tabloların şekli

• Muhasebe hesapları,

3. Mali Tablo Okuryazarı Olmak

Bireyler mali tablo okuryazarı olabilmek için bazı konular hakkında kendilerini 

geliştirmeli ve yetkinliklerini arttırmalıdırlar. Örneğin matematiksel ifadelerle iç içe olmak, 

bilişim teknolojilerine hakim olmak, hesap planı işlevini anlamak ve kullanabilmek, mali 

önerileri anlamak ve bu önerileri sorgulayıp değerlendirebilmek, meydana gelen mali 

sorunların çözüm yollarını araştırarak risk ve getirilerini hesaplayıp sorunları ortadan 

kaldırabilmek gibi (Gökmen, 2012; Aktaran: Bayraktaroğlu ve Bilge, 2018: 99).  
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Finansal okuryazarlık ve mali tablo okuryazarlığı konuları genellikle aynı anlamlarda 

kullanılsalar da bazı konularda ayrışsalar da birbirlerini tamamlamaktadırlar (Teyyare vd., 

2018). Birbirleri arasındaki farkı gözeterek her ikisine de bir tanım yapılacak olunursa; Finansal 

okuryazarlık kavramı bir ülke ekonomisi içerisindeki hane halkının ve kazanç sağlama amaçlı 

olan tüm işletmelerin mali amaçlarına ulaşabilmeleri veya varlıklarını sürdürebilmeleri için 

ihtiyaç olan okuryazarlık türüdür denilebilir. (Özdemir, 2011; Aktaran: Alkaya ve Yağlı, 2015: 

587). Mali tablo okuryazarlığı kavramı finansal okuryazarlık konusu ile sağlamlaştırılarak 

genellikle mali kurumların ilgilendiği bütçe, vergi, ticari açık, giderler vb. alanlarda teknik 

olarak bilgili olma ve bu alanlarda ortaya çıkan veya çıkabilecek olan değişimlerin önceden 

tahminini yapabilme ve ortaya çıktıkları zaman bu değişimlerin iyi bir değişim mi kötü bir 

değişim mi olduğunu mali verilerle anlayıp ayırt ederek çözümlemeler yapabilmelerini ifade 

etmektedir (Çabuk vd., 2013). Yalnızca işletmeler ve bu işletmelerdeki mali birimlerin kendini 

geliştireceği bir alan olmayıp ülke içerisindeki bireyleri de yakından ilgilendiren bir konudur. 

Bireylerin mali okuryazarlıkları olursa vergi konusunda daha bilgili olurlar, bireylerin bilinçli 

olması neticesinde firmaların mali tabloları daha şeffaf bir hal alır ve yolsuzluklar azalır vb. 

durumlar neticesinde toplumsal refah seviyesi yükseltilebilir (Altıntaş, 2008: 21). 

3.1. Mali Tablo Okuryazarlığı ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki 

Ekonomik bakış açısına göre bu iki okuryazarlık türü arasındaki bağ incelendiğinde 

daha kapsamlı olan finansal okuryazarlık türü, bireylerin günlük yaşamlarındaki finansal 

kararlarında etkili olabilmeleri ve finansal durumlarını yönetebilmeleri için gerekli olan 

okuryazarlık türüdür. Bireylerin tamamının finansal varlıklarını sürdürebilmeleri için ilgili 

konuda finansal okuryazar olmalarının önemli bir gereklilik olduğunu günümüze kadar yapılan 

çalışmalar ispatlamıştır. 

Finansal okuryazarlığın daha gelişmiş hali olan mali tablo okuryazarlığından 

bahsedecek olursak; bireylerin finansal bilgi ve birikimleriyle yaptıkları tasarruflarını mantıklı 

kararlarla değerlendirerek yatırım yapmaları aşamasında yatırım yapacakları şirketin vb. 

yatırım araçlarının finansal olarak ne durumda olduğunu anlayabilmek için bu yatırım 

araçlarının mali tablolarını inceleyip anlayabilme becerisidir.  

İki ekonomik okuryazarlık türünün birbirleri ile alakalı olduklarından söz etmek 

mümkündür. Finansal okuryazarlık kavramı daha temel ve genel bir kavram olduğu için mali 

tablo okuryazarlık kavramını da içerisinde bulundurmaktadır. Örneğin finansal temeli olmayan 

yani kendi bütçesini ve varlıklarını yönetemeyen, tasarruf yapamayan ve bu tasarrufları 

yatırıma dönüştüremeyen bireylerin mali okuryazar olmaları söz konusu değildir. 
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4. Araştırmanın Yöntemi

4.1. Araştırma Amacı 

TRB1 Bölgesinde yapılmış olan bu araştırmanın amacı bölgede bulunan dört ilin 

(Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin finansal ve 

mali tablolar hakkında bilgiler edinebilmesi için veya var olan bilgilerinin koruması ve güncel 

tutabilmesi için gerekli olan temel düzeyde finansal ve mali tablo okuryazarlık düzeylerinin ne 

durumda olduğunun tespitini sağlamaktır. Öğrencilerin finansal ve mali konularda bilgi 

durumunun tespiti, eksik yönlerinin neler olduğunun belirlenmesi konusunda da yardımcı olur 

ve bu eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Böylelikle finansal ve mali tablo okuryazarlığı 

konusunda bilinçlendirilen bireylerin tasarruf eğilimi sergileyerek birikimlerini büyük 

yatırımlara dönüştürebilecekleri düşünülmüştür. 

4.2. Araştırma Evreni 

Yapılan bu araştırmanın evrenini, TRB1 bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve 

Tunceli) öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. 4 ilin üniversitelerinden 

ulaşılabilen öğrenci sayısı 2574’dür. Eksik ve hatalı anketler çıkarıldığında bu sayı 2519 

olmaktadır. 

Araştırma verileri incelendiğinde TRB1 bölgesinde ulaşılan öğrenci sayıları; Malatya 

İnönü Üniversitesi 699 (%27,7), Elazığ Fırat Üniversitesi 884 (%35,1), Bingöl Üniversitesi 562 

(22,3), Tunceli Munzur Üniversitesi 374 (%14,8) kişidir. Ulaşılan TRB1 bölgesi öğrencilerinin 

erkek öğrenci sayısı 1076 (%41,8), kadın öğrenci sayısı 1442 (%56,0)’dır. 56 (%2,2) kişi anket 

formunun cinsiyet bölümünü cevapsız bırakmıştır.  

4.3. Araştırma Örneklemi 

TRB1 bölgesi genelinde yapılan bu araştırmada, Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu, 

Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ziraat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat 

Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık 

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Teknik 

Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Veteriner fakültesi olmak üzere 21 fakülte 2 enstitü ve 

Meslek Yüksek Okullarından 2574 öğrenciye ulaşılmıştır. 
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4.4. Araştırmada Veri Toplama Yöntemi 

Ulaşılan veriler birincil veri kaynağından anket formu yoluyla elde edilmiştir. Yapılan 

bu araştırmada öğrencilere anket formu hakkında bilgi verilmiş ve araştırmanın amacından 

anket formunda yazılı olarak ve anket uygulanan öğrencilere sözlü olarak bahsedilmiştir. 

Uygulanan anket formunun ilk bölümünü öğrencilere yöneltilen demografik sorular 

oluşturmaktadır (cinsiyet, aile geliri, sınıf, yaş ve yerleşim yeri). Daha sonra kredi kartı kullanıp 

kullanmadıkları, bireysel emeklilik sistemine katılımlarının olup olmadıkları, internet 

bankacılığını kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. 

Anket formunun ikinci bölümünde ise temel düzeyde ekonomi ve finans, bireysel 

bankacılık, emeklilik ve sigortacılık, finansal tablolar, yatırım, vergi ve mevzuat, matematik ve 

faiz hesaplamaları soruları bulunmaktadır. İkinci bölümde ayrıca güncel finansal bilgi 

gerektiren sorulara da anket formunda yer verilmiştir. Bu araştırmada Kılıç vd. (2015) 

‘‘Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma’’ isimli 

araştırmalarında kullanmış oldukları anket formundan faydalanılmıştır 

Tablo 1: Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri 

Tablo 1’de görüldüğü üzere anket formunun uygulandığı erkek ve kadın öğrenci 

sayısına bakıldığında kadınların erkeklerden 365 kişi daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların %35,1’i Fırat Üniversitesinden, %27,7’si İnönü Üniversitesinden, %22,3’ü 

Bingöl Üniversitesinden %14,8’i ise Munzur Üniversitesindendir. Elde edilen verilerce ankete 

katılan öğrencilerin çoğunluğu 20-22 yaşları arasındadır. TRB1 bölgesinde bulunan üniversite 

öğrencilerinin ailelerinin aylık gelirleri incelendiğinde en fazla işaretlenen gelir aralığının %34 

oranla “1500- 2500 TL”, en az gelir aralığının ise %15,1 oranla “5000 TL ve üzeri” olduğu 

görülmektedir. Uygulamada çoğunlukla 1. Sınıf öğrencilerine ulaşılmıştır. Lisansüstü öğrenci 

sayısı toplam öğrencilerin %3,1’lik kısmını oluşmaktadır. Yerleşim yerleri ise %69,2 oranla il, 

%21,5 oranla ilçe ve %9,3 oranla köydür. 

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin Özellikleri 
Bilgiler Gruplar Frekans Yüzde 
Kredi Kartı Kullanımı Evet 

Hayır 
Toplam 

1144 
1375 
2519 

45,4 
54,6 
100,0 

Bireysel Emeklilik 
Sistemine Kayıt 

Evet 
Hayır 
Toplam 

542 
1977 
2519 

21,5 
78,5 
100,0 

İnternet Bankacılığı 
Kullanımı 

Evet 
Hayır 
Toplam 

1955 
564 
2519 

77,6 
22,4 
100,0 
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Tabloyu incelediğimizde kredi kartı kullanan öğrenci sayısının kullanmayan öğrenci 

sayısından az olduğu fakat aralarındaki farkın %10 oranında bile olmadığı görülmektedir. 

Bireysel emeklilik sistemine kayıt olan öğrencilerin sayısının (542) sisteme kaydı olmayan 

öğrencilerden (1977) belirgin bir şekilde az olduğu görülmektedir. Bunun sebebi araştırmanın 

örnekleminin öğrencilerden oluşmasından kaynaklıdır.  İnternet bankacılığı kullanan 

öğrencilerin %77,6, kullanmayan öğrencilerin sayısının ise %22,4 oranında olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Öğrencilerin çoğunun ailelerinin gelir düzeylerinin tablo 1’de 1500- 2500 TL 

arasında olduğu, bireysel emeklilik sistemine kaydı olanların sayısının düşük olduğu, hemen 

hemen yarısının kredi kartı kullanma sebebinin ise öğrencilerin maddi ihtiyaçlarından 

kaynaklandığı düşünülmüştür. İnternetin hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu 

yapmış olduğumuz bu araştırmada da görülmektedir. Farklı şehirlerde öğrenim gören 

Üniversite 
Öğrencilerinin 
Özellikleri 

Gruplar Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 
Kadın 
Toplam 

1077 
1442 
2519 

42,8 
57,2 
100 

Üniversite İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
Bingöl Üniversitesi 
Munzur Üniversitesi 
Toplam 

699 
884 
562 
374 
2519 

27,7 
35,1 
22,3 
14,8 
100,0 

Aile Aylık Geliri 1500TL ve altı 
1500 ve 2500 TL 
2500 ve 5000 TL 
5000 ve üzeri 
Toplam 

549 
856 
734 
380 
2519 

21,8 
34,0 
29,1 
15,1 
100,0 

Sınıf Hazırlık 
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
Lisansüstü 
Toplam 

303 
696 
537 
490 
416 
77 
2519 

12,0 
27,6 
21,3 
19,5 
16,5 
3,1 
100,0 

Yaş 18-20 
20-22 
22-24 
24 ve üstü 
Toplam 

919 
1077 
347 
176 
2519 

36,5 
42,8 
13,8 
7,0 
100,0 

Yerleşim Yeri İl 
İlçe 
Köy 
Toplam 

1744 
541 
234 
2519 

69,2 
21,5 
9,3 
100,0 
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öğrencilerin aileleri ile yapmış oldukları para transferleri, girecekleri sınavlara yatırılacak 

ücretler, banka işlem sırası beklemek yerine zamandan tasarruf ederek zamanı daha verimli 

kullanmak vb. durumlardan dolayı büyük bir çoğunluğun internet bankacılığını sürekli olarak 

kullanıyor olmasalar da en az bir kere kullanmış oldukları düşünülmektedir.  

Tablo 3: Anket Formunu Meydana Getiren Sorular ve Öğrencilerin Vermiş 

Oldukları Cevaplar 
Doğru Yanlış Fikrim Yok 

F % F % F % X Ss 
EKFNS1 1922 76,3 156 6,2 441 17,5 2,70 ,578 
EKFNS2 570 22,6 1259 50,0 690 27,4 1,73 ,807 
EKFNS3 562 22,3 994 39,5 963 38,2 1,83 ,767 

EKFNS4 956 38,0 1217 48,3 346 13,7 1,90 ,923 
EKFNS5 440 17,5 1128 44,8 951 37,8 1,73 ,740 
EKFNS6 1165 46,2 299 11,9 1055 41,9 2,34 ,681 

EKFNS7 627 24,9 920 36,5 972 38,6 1,88 ,775 
EKFNS8 982 39,0 293 11,6 1244 49,4 2,27 ,657 
BNKCLK9 289 11,5 1880 74,6 350 13,9 1,37 ,680 

BNKCLK10 1254 49,8 578 22,9 686 27,2 2,27 ,815 
BNKCLK11 1878 74,6 246 9,8 395 15,7 2,65 ,651 
BNKCLK12 1239 49,2 898 35,6 382 15,2 2,14 ,911 

BNKCLK13 1616 64,2 337 13,4 566 22,5 2,51 ,720 
BNKCLK14 914 36,3 536 21,3 1069 42,4 2,15 ,744 
EMSGRT15 1194 47,4 532 21,1 793 31,5 2,26 ,785 

EMSGRT16 2219 88,1 124 4,9 176 7,0 2,83 ,488 
EMSGRT17 831 33,0 1404 55,7 284 11,3 1,77 ,914 
EMSGRT18 1714 68,0 202 8,0 603 23,9 2,60 ,633 

EMSGRT19 931 37,0 283 11,2 1305 51,8 2,26 ,645 
FİNTAB20 1277 50,7 214 8,5 1028 40,8 2,42 ,643 
FİNTAB21 1217 48,3 357 14,2 945 37,5 2,34 ,713 

FİNTAB22 650 25,8 1071 42,5 798 31,7 1,83 ,810 
FİNTAB23 730 29,0 1183 47,0 606 24,1 1,82 ,853 
YTRM24 716 28,4 415 16,5 1388 55,1 2,12 ,659 

YTRM25 1075 42,7 451 17,9 993 39,4 2,25 ,738 
YTRM26 735 29,2 353 14,0 1431 56,8 2,15 ,640 
YTRM27 888 35,3 761 30,2 870 34,5 2,05 ,808 

YTRM28 504 20,0 1221 48,5 794 31,5 1,72 ,777 
VRGMZT29 819 32,5 906 36,0 906 36,0 1,97 ,827 
VRGMZT30 1384 54,9 339 13,5 796 31,6 2,41 ,716 

VRGMZT31 1875 74,4 220 8,7 424 16,8 2,66 ,633 
VRGMZT32 1369 54,3 248 9,8 902 35,8 2,45 ,666 
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Sonuç 

Finansal okuryazarlık aslında insanoğlunun çocukluğundan itibaren alması gereken 

zorunlu bir eğitim olsa da toplumumuzda genel kültür olarak algılanan ve önemi göz ardı edilen 

bir konu haline gelmiştir. Oysa birey ancak finansal okuryazarlık eğitimi sayesinde 

bilinçlenerek mali tablo okuryazarlığı konusunda kendini geliştirebilir. Mali yatırımlarını ve 

finansal durumlarını kontrol edebilir, finansal tabloları okuyup yorumlayabilir, bilinçli bir 

şekilde kısa ve uzun vadeli kararlar verebilir, mali sorunlarının çözüm yollarını araştırarak risk 

ve getirilerini hesaplayabilir ve sorunlarını ortadan kaldırabilir. 

Bu çalışmayla gelecekte finansal ve mali tablo okuryazarlığı hakkında daha bilinçli ve 

topluma faydalı bireylerin yetiştirilmesi hususunda bilime katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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РЕЧЕВЫЕ АКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА И ИХ ЛЕКСИЧЕСКАЯ 

СЕМАНТИКА 

SPEECH ACTS OF POLITICAL DISCOURSE AND THEIR LEXICAL SEMANTICS 

Курманова Адеми  

PhD докторант 2го курса, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

ABSTRACT 

The article discusses the state of modern linguistics, which is characterized by a 

variety of theories, schools, directions, trends.  The study is carried out from different 

perspectives, but all the discourse researchers are united by the following main points: the 

nature of the language corresponds to a dynamic, communicative model, which is based on 

the joint activity of people trying to express their feelings in the process of communication, 

share their experience, and influence each other;  communication takes place in 

communicative situations that are always placed in a cultural context;  the central role in the 

communicative situation belongs to the participants and their choice of means of 

communication. 

Indeed, the growing attention to the study of discourse, the appeal to discourse 

analysis of almost all humanities has made the term “discourse” interdisciplinary, and discus 

analysis an area of interdisciplinary research.  Moreover, the study of discourse becomes the 

key to the study of man, society and the world.  The focus of linguistics is now «considering 

the phenomenon of life, in the center of which is a person with all his mental «components», 

forms of social existence and cultural activity». 

Each communicative situation in political speech corresponds to its own corps of 

genres.  In the article, the author considers the ritual genre of the inaugural address, the 

welcome speech of the US President, Donald Trump.  Political communication is designed to 

emotionally affect citizens, to form in their minds the corresponding topos of a worthy leader.  

The author of the article notes that communication in the political sphere is primarily a means 

of struggle for power and a way to exercise political power.  It is success in the struggle for 

power that should be facilitated by the transfer of information, the stimulation of emotions, 

and the incitement to action. 

The article devoted to the USA president D. Tramp’s inauguration speech problems as 

a genre of structural oral political discourse and speech act. The object of investigation in 

speech act is –speech act uttered in situations communication with the audience. In the article 

four main functions of inauguration speech are discussed: integrative, inspirative, declarative 

and per formative. Each function is implemented in several main toposеs that are considered 

in this article. 

Keywords: The Theory Of Speech Act, Discourse, Political Discourse, Inauguration Speech, 

Topos  
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АННОТАЦИЯ  

 

В статье рассматривается состояние современной лингвистики которая 

характеризуется разнообразием теорий, школ, направлений, тенденций. Исследование 

осуществляется с различных позиций, но всех исследователей дискурса объединяют 

следующие основные положения: природе языка соответствует динамическая, 

коммуникативная модель, которая основывается на совместной деятельности людей, 

пытающихся выразить в процессе коммуникации свои чувства, поделится своим 

опытом, оказать влияния друг на друга; общения происходит в коммуникативных 

ситуациях, которые всегда помещены в культтурный контекст; центральная роль в 

коммуникативной ситуации принадлежат участникам и их выбору средств общения. 

Действительно,  растущее внимание к изучению дискурса, обращение к дискурс-

анализу практически всех гуманитарных наук сделало термин «дискурс» 

междисциплинарным, а дискус-анализ –областью междисциплинарных исследований. 

Более того, изучение дискурса становится ключом к изучению человека, общество и 

мира. В фокус лингвистики сейчас введено «рассмотрение феномена жизни, в центре 

которой находится человек со всеми его психическими «составляющими», формами 

социального существования и культурной деятельности». 

Каждый коммуникативной ситуации в политической речи соответствует свой 

корпус жанров. В статье автор рассматривает ритуальный жанр инаугурационное 

обращение, приветственное слово президента США, Дональда Трампа. Политическая 

коммуникация призвана эмоционально воздействовать на граждан, формировать в их 

сознании соответствующую топос достойного лидера. Автор статьи отмечает, что 

коммуникация в политической сфере – это  прежде всего средство борьбы за власть и 

способ оссуществления политической власти. Именно успеху в борьбе за власть 

должны способствовать передача информации, возбуждение эмоций, побуждения к 

действиям.  

Данная статья посвящена проблематике инаугурационного обращения 

президента США, Дональда Трампа, как жанровой структуре устного политического 

дискурса и речевого акта. Объект исследования в теории речевых актов  - акт речи, 

произнесённый  в ситуации непосредственного общения со слушателем.  

Рассматриваются четыре основные функции инаугурационного обращения: 

интегративная, инспиративная, декларативная и перформативная. Каждая функция 

реализуется в нескольких основных топосах которые рассматриваются в данной статье. 

 

Ключевые слова: теория акта речи, дискурс, политический дискурс, 

инаугурационная речь, топос 

 

Интерес лингвистов к такому продукту языковой деятельности, как дискурс, не 

случаен – он позволяет исследовать природу речевого высказывания разных точек 

зрения. Причиной тому может служить возросшее внимание к человеку  и его 

внутренным возможностям со стороны гуманитарных исследований. Современная 

наука  в целом и различные лингвистические науки определяют новые подходы к 

исследовнию языка. Одним из таких новых подходов к изучению языка явился 
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дискурсивный анализ в англоязычной политической среде. Наиболее 

распрастраненным и освоенным языковыми инструменом речевого воздействия 

является выбор слов и словосочетании. Лексическая семантика отличается большим 

разнообразием, что говорит выбором слов как об универсальном инструменте, с 

помощю которого осуществляются самые разные виды воздействия. Эмоциональная 

составляющая в значении многих слов помогает говарящему  при произнесении 

высказывание оказывать сильное эмоциональное воздействие на аудиторию.  

Балли Ш., Демьянков В.З. считают, что человек, как правило, говорит не ради 

самого процесса говорения: не для того, чтобы насладиться звуками собственного 

голоса, не для того, чтобы составить из слов предложение и даже не просто для того, 

чтобы упомянуть в предложении какие-то объекты и приписать им те или иные 

свойства, отражая тем самым некоторое положение дел в мире [1,2 c. 127, 186]. В 

процессе говорения человек одновременно совершает еще и некоторое действие, 

имеющее какую-то внеязыковую цель: он спрашивает или отвечает, информирует, 

уверяет или предупреждает, назначает кого-то кем-то, критикует кого-то за что-то. 

Дж.Остин изложил теорию речевых актов в курсе лекций, прочитанных им в 

Гарвардском университете в 1955 году, «Как соверщать действия при помощи слов» 

(«How to do things with Words»). Объект исследования в теории речевых актов  - акт 

речи, произнесённый  в ситуации непосредственного общения со слушателем. Все 

речевые акты Остин разделил на  три типа действий: локутивные, иллокутивные, 

перлокутивные. Сам Дж.Остин в лекциях не излагает точные определения этих 

понятий, дает только примеры. Локуция: Он настоял мне: «Стреляй в неё!». Иллокуция: 

Он настоял (посоветовал или приказал) мне её застрелить. Перлокуция: Он убидил 

меня её застрелить. Действия: он добился того, что она убита. То есть мы сами можем 

определить, что локотивный акт –непосредственно произнесения высказывания, 

иллокутивный акт –выражение чего-либо, отношения к цели, к условиям 

осуществление акта, пер-локутивный акт –достижение определенного эмоционального 

результата.[3, с. 94-107]  

Соответственно, локуцией занимается семантика, перлокуцией –риторика. 

Остин попытался выявить отличительные признаки иллокутивного речевого акта. Это 

сделать достаточно сложно не имея определения понятия, он приводит примеры: 

вопрос, ответ, информирование, уверение, предупреждение, назначение, критика, 

констатация. Остин считал что для того чтобы определить и классифицировать 

иллокутивные речевые акты, нужно выявить все глаголы, обозначающие действия, 

производимые при говорении, которые можно использовать для объяснения силы 

высказывания, т.е. иллокутивные глаголы. Причём иллокутивные глаголы, по мнению 

автора теории, должны употребляться с первым лицом единственного числа 

настоящего времени активного залога.  

После изучения словаря Остин предложил следующие классификацию 

иллокутивных глаголов в соответствии с их иллокутивной силой (всего в его списке 

тысяча иллокутивных глаголов), он называет их «классами употреблений»: 

1) вердиктивы, любые суждения, решения (полагать, понимать, описывать, 

анализировать, характеризировать, оценивать) 
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2) экзерситивы, выражение приказов, советов, влияния, проявление власти 

(назначать, приказывать, требовать, советовать, унижать, называть, давить, выбирать, 

приговаривать) 

3) комиссивы, обещания, обязательства и намерения (обещать, поддерживать, 

планировать, одобрять, брать на себя ответственность, гарантировать, клясться, 

принимать, побеждать, препятствовать) 

4) бехабитивы, установки социального поведения (извиняться, благодарить, делать 

комплимент, поздравлять, приветствовать, хотеть, протестовать, оспаривать) 

5) экспозитивы, результаты обсуждений, доказательств, прояснения причин 

(замечать, упоминать, информировать, спрашивать, докладывать) 

Понятие «дискурс» существует относительно недолго, однако оно (так же как и 

понятие «текст») многозначно и многопланово. Дискурс (фр. discours, англ. discourse < 

= от лат. discursus ‘ бегание взад-вперед; движение, круговорот ' // фр., англ., – ‘ беседа, 

разговор' ) речь, процесс языковой деятельности; способ говорения. 

Латинские контексты показывают, что основной сферой использования слова 

«discursus» были различные виды беспорядочного и быстрого движения (dis+curro 

(бежать)): 

1) бегание туда и сюда, беготня в разные стороны; 2) набег; 3) движение, 

круговорот; 4) беспрерывное мелькание; 5) бестолковая беготня, суета; 6) разрастание, 

разветвление; 7) барахтанье. 

И только периферийное значение «дискурса» отчасти совпадало с современным 

(‘беседа, разговор') [4,с. 45]. 

Дискурс как компонент социокультурного взаимодействия представляет собой 

сложное единство языковой формы, значения и действия, т.е. коммуникативные 

события или акта. Связь с событием и действием позволяет расматривать дискурс как 

некоторую форму жизни, обращенную к коммутикативному взаимодействию и к 

прагматической ситуации с опорой на методологию Э.Бенвениста, М.Куко, И.Кечкеша, 

Дж.Рю Сёрла и др. 

Дискурс – это слово, которое пришло к нам в середине прошлого века из 

французского языка, да так и осталось в этом звучании с той только разницей, что для 

исследователей, работающих в рамках социальных наук, это – ′дискурс, а для 

лингвистов это – дис′курс. Характерно, что два варианта произношения связаны с 

двумя вариантами содержания термина. Двузначность понятия «дискурс» заключается 

в том, что под ним понимается и деятельность и ее результат. Дискурс – это 

целенаправленное социальное действие и речь, погруженная в жизнь. Дискурс 

трактуется исследователями также как сложное единство языковой практики и 

экстралингвистических факторов [5, с. 12]. 

Тип дискурса с точки зрения типологии языковых личностей отличаются 

специфическим речеактовым представлением. А.А. Пушкина показоно, что типичный 

авторитарный дискурс в речеактовом предсталении включает в себя следующие 

речевые акты: категорические акционально ориентированные действие со стороны 

адресата, акты положительной самооценки, в том числе акты хвостовства, акты 

отрицательной оценки партнера, включая акты отрицательной оценки его 

деятельности, компетентности, акты унижения, оскорбления, иронии, издевки [Пушкин 
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1990] в рассмотрении речевых актов политического дискурса мы будем исходить из 

следующих положений:  

 существуют речевые акты, специфические только для данного вида общения –

политические перформативы; 

 существуют речевые акты, высокочастотные для данного вида общения 

(например, призывы, обещания, опровержения); 

 набор инвариантных речевых актов политического дискурса отражает его 

функциональную семиотическую триаду «интеграция – ориентация-

агональность / агрессия. 

Как известно, перформативными называются высказывания, произнесение 

которых и есть осуществление действия; такие высказывания истины в силу факта их 

произнесения [5, с.22-31] 

Соответственно, по мнению Шейгала Е.И.  политическое перформативы – это 

высказывания, само произнесение которых  является политическим действием, формой 

политического участия. К наиболее значимым политическим перформативным 

относятся перформативы доверия и недоверия, поддержки, выбора требования, 

обещания.  

Речевой акт с эксплицитно выраженной интенцией, когда «говорящий имеет в 

виду ровно и буквально то, что он говорит», в теории речевых актов носит название 

прямого  речевого акта. Если же в речевом акте говорящий «имеет в виду и прямое 

значение и, кроме того, нечто большее» такой речевой акт характеризуется как 

косвенный акт. 

Материалом исследования послужило речевые акты выделенных в 

инаугурационном обращении президента Д.  Трампа. Инаугурационное обращение 

президента занимает особое место в жанровой структуре политического дискурса. Оно 

однозначно маркировано единичным адресантом, жестко привязано к определенному 

политическому событию, фиксировано во временном и пространственном плане. 

Инаугурационная речь – вид политического дискурса, характеризующийся  

1)высокой степенью ритуальности (перформативностью);  

2) отсутствием полемических высказываний;  

3)преобладанием фатической (контактоустанавливающей) составляющей над 

информационным компонентом  [5, c.247] маркированностью единичным адресантом, в 

роли которого выступает президент. Риторика американских президентов, как наиболее 

устоявшаяся разновидность инаугурационной речи, нацелена на утверждение единства 

нации, воодушевление народа, провозглашение новым президентом принципов своего 

направления, убеждение нации в достойности выбора, сделанного избирателями.  

Инаугурационная речь  президента относится к эпидейктической риторике, 

которая, согласно Аристотелю, является хвалебной речью по торжественному случаю, 

относится к настоящему времени, использует возвышенный стиль, прибегая к 

усилению и преувеличению (Аристотель 1978). 

По мнению известных специалистов по президентской риторике в США К. 

Кэмпбелл и К. Джеймисон, все эти черты в полной мере присущи и президентской 

инаугурационной речи: она является важной составляющей торжественной церемонии, 

в ней соединяется осмысление прошлого и будущего нации на фоне настоящего 
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воздается хвала  всему, что объединяет данную общность, используется элегантный 

литературный стиль  и приемы усиления, преувеличенного акцентирования того, что 

уже известно аудитории [6,c185]. 

Инаугурационная речь как жанр является не просто речевым действием, но 

действием политическим и актом формального введения нового президента в 

должность.  Инаугурационная речь относится по типам и жанрам,  политическим 

перформативам речевого акта. Основу перформативности инаугурационной речи 

составляет клятва президента, которая также представляет собой текст-перформатив. 

Она же является и структурным ядром речи, а саму речь можно рассматривать как 

расширение, развитие этой клятвы.  

С перформативным характером инаугурационной речи связаны основные 

жанровые признаки, отличающие ее от других жанров эпидейктической риторики. 

К.Кэмпбелл и К.Джеймисон выделяют следующе характеристики: 1) объединение 

аудитории в единый народ, единую нацию, как свидетеля и полноправного участника 

церемонии легитимизации нового президента; б) обращение к прошлому как источнику 

традиционных ценности нации; в) провозглашение политических принципов, которыми 

будет руководствоваться новое правительство; г) придание законной силы институту 

президентства  [6.c195]. 

В соответствии с данными  признаки можно выделить четыре основные функции 

инаугурационного обращения: интегративная, инспиративая, декларативная, 

перформативная.  

Интегративная функция заключается в утверждении единства нации в столь 

знаменательный момент ее истории. Важную роль в актуализации данной функции 

играют эксплицитные маркеры – знаки интеграции: the people, the citizens of the United 

States, our, we, both, united, support, serve, protect, unite. 

 В явной форме функция интеграции реализуется в речевом акте призыва к 

единению:  

 

«Our obligation is to serve, protect, and defend the citizens of the United States. Those 

given the high honor of admission to the United States should support this country and love 

its people and its values» 

«On this and so many other things, Democrats and Republicans should get together and 

unite for the good of our country and for the good of the American people» 

«True love for our people requires us to find common ground, to advance the common 

good, and to cooperate on behalf of every American child who deserves a brighter future. 

«An incredible young woman is with us this evening who should serve as an inspiration 

to us all» 

Стратегией призыва к единству, избранной в речи Д. Трампа строится на 

стратегии призыва к единению на идее необходимости преодоления расовых и 

классовых противоречии, раскалывающих американское общество:  

«Then, in 2016, the earth shifted beneath our feet. The rebellion started as a quiet 

protest, spoken by families of all colors and creeds families who just wanted a fair shot for 

their children, and a fair hearing for their concerns. But then the quiet voices became a loud 

chorus  as thousands of citizens now spoke out together, from cities small and large, all 
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across our country. Finally, the chorus became an earthquake -- and the people turned out by 

the tens of millions, and they were all united by one very simple, but crucial demand, that 

America must put its own citizens first ... because only then, can we truly MAKE AMERICA 

GREAT AGAIN». 

В публичной речи, в том числе и политической, особую роль играет тот аспект, 

который в античных учениях о красноречии назывался loci communes (общие 

риторические места топосы). Топосы (топики) являются «источниками изобретения, 

развивающими мысль»; «они указывают, с какой точки зрения должно смотреть на 

предмет или на мысль» (Зеленский 1997) 

Инспиративная функция заключается воодушевления  нации на предстоящие 

великие дела и прославление традиционных ценностей. Новый президент должен 

вселить в аудиторию надежду на лучшее будущее, веру в успех своей деятельности, 

подтвердить, что он является продолжателем традиции своих предшественников: 

«Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice in an unbroken 

chain all the way down to the present. 

That torch is now in our hands. And we will use it to light up the world. I am here tonight 

to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered from my 

heart. 

A new chapter of American Greatness is now beginning. A new national pride is 

sweeping across our Nation. 

And a new surge of optimism is placing impossible dreams firmly within our grasp. 

What we are witnessing today is the Renewal of the American Spirit. 

Our allies will find that America is once again ready to lead. 

All the nations of the world friend or foe  will find that America is strong, America is 

proud, and America is free» 

Одной опоры на прошлое для вдохновения недостаточно. Высокий 

инспиративной потенциал несет топос обновления, например: 

  «In 9 years, the United States will celebrate the 250th anniversary of our founding -- 

250 years since the day we declared our Independence. 

It will be one of the great milestones in the history of the world. 

But what will America look like as we reach our 250th year? What kind of country will 

we leave for our children? » 

«Dying industries will come roaring back to life. Heroic veterans will get the care they 

so desperately need. 

Our military will be given the resources its brave warriors so richly deserve. 

Crumbling infrastructure will be replaced with new roads, bridges, tunnels, airports 

and railways gleaming across our beautiful land» 

«And our neglected inner cities will see a rebirth of hope, safety, and opportunity. 

Above all else, we will keep our promises to the American people» 

I am asking all citizens to embrace this Renewal of the American Spirit. I am asking 

all members of Congress to join me in dreaming big, and bold and daring things for our 

country. And I am asking everyone watching tonight to seize this moment. 

Believe in yourselves. 

Believe in your future. 
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And believe, once more, in America. 

Облигаторной составляющей инаугурационной речи выступает топос величия 

нации. 

Одним из языковых средств реализации данного топоса является использование 

суперлативов.  Так в речи Д. Трампа обилие суперлативов характерно: It will be one of 

the great milestones in the history of the world. 

Хвала нации воздается перечислением черт, достойных восхищения: стр-250 

«In fact, our children will grow up in a Nation of miracles. 

But to achieve this future, we must enrich the mind and the souls of every American 

child» 

Every American child should be able to grow up in a safe community, to attend a great 

school, and to have access to a high-paying job. 

It is American leadership based on vital security interests that we share with our allies 

across the globe. 

We will respect historic institutions, but we will also respect the sovereign rights of 

nations. 

This history should give us all faith in the possibilities for a better world. 

Hopefully, the 250th year for America will see a world that is more peaceful, more just 

and freer. 

On our 100th anniversary, in 1876, citizens from across our Nation came to 

Philadelphia to celebrate America's centennial. At that celebration, the country's builders and 

artists and inventors showed off their creations. 

Millions lifted from welfare to work is not too much to expect. 

And streets where mothers are safe from fear – schools  where children learn in peace  

and jobs where Americans prosper and grow – are  not too much to ask. 

When we have all of this, we will have made America greater than ever before. For all 

Americans. 

This is our vision. This is our mission. 

But we can only get there together. 

We are one people, with one destiny. 

We all bleed the same blood. 

We all salute the same flag. 

 

Декларативная функция заключается в провозглашении новым президентом  

принципов своего правления. Однако, в отличие от лозунга, декларация принципов не 

носит регулятивного характера, не служит непосредственным призывом к действию, а 

лишь предлагается для размышления декларативная функция реализуется, прежде 

всего, через топосы долга и работы.  

Ключевыми словами топоса долга являются must, obligation, sacred duty, 

responsibility: 

В качестве ключевых слов топоса работы выступают: task, effort, service, work, 

challenge:  

«We must restore integrity and the rule of law to our borders. 
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  Our obligation is to serve, protect, and defend the citizens of the United States. We are 

also taking strong measures to protect our Nation from Radical Islamic Terrorism». 

«Tonight, as I outline the next steps we must take as a country, we must honestly 

acknowledge the circumstances we inherited» 

«My administration wants to work with members in both parties to make childcare 

accessible and affordable, to help ensure new parents have paid family leave, to invest in 

women's health, and to promote clean air and clear water, and to rebuild our military and 

our infrastructure» 

«We must create a level playing field for American companies and workers» 

В реализации  топосов долга и работы явственно ощущается момент 

дидактичности: президент предстает перед народом как мудрый отец, считающий, 

своей обязанностью не просто говорит о том, что надо делать, но и внушать высокие 

моральные принципы, лежащие в основе благородной деятельности на благо нации:  

 «Right now, American companies are taxed at one of the highest rates anywhere in 

the world». 

  «Currently, when we ship products out of America, many other countries make us pay 

very high tariffs and taxes  but when foreign companies ship their products into America, we 

charge them almost nothing. 

I just met with officials and workers from a great American company, Harley-

Davidson. In fact, they proudly displayed five of their magnificent motorcycles, made in the 

USA, on the front lawn of the White House. 

At our meeting, I asked them, how are you doing, how is business? They said that it's 

good. I asked them further how they are doing with other countries, mainly international 

sales» 

Декларация политических принципов носит, с одной стороны, достаточно 

абстрактный характер, поскольку президент демонстрирует верность традициям и 

стремление следовать принципам, выработанным его предшественниками. С другой 

стороны, изложение основных, даже самых общих положений программы действий, 

невозможно без упоминания насущных проблем дня. Несмотря на торжественный, 

праздничный характер церемонии, президент считает необходимым показать народу 

свое понимание и озабоченность проблемами, которые волнует все общество, тем 

самым еще раз демонстрируя единение с народом. В связи этим существенную роль в 

реализации декларативной функции инаугурационной речи играет топос насущных 

проблем дня. В речи президента Д. Трампа не скрывает, что видит врага в терроризме: 

«We are also taking strong measures to protect our Nation from Radical Islamic 

Terrorism. 

According to data provided by the Department of Justice, the vast majority of 

individuals convicted for terrorism-related offenses since 9/11 came here from outside of our 

country. We have seen the attacks at home – from Boston to San Bernardino to the Pentagon 

and yes, even the World Trade Center» 

«We cannot allow a beachhead of terrorism to form inside America – we cannot allow 

our Nation to become a sanctuary for extremists. 
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That is why my Administration has been working on improved vetting procedures, and 

we will shortly take new steps to keep our Nation safe – and to keep out those who would do 

us harm» 

Д. Трамп выдвигая социально-экономическую программу действий своего 

правительства говорит о проблемах уличной преступности, наркомании, безработицы:  

«To protect our citizens, I have directed the Department of Justice to form a Task 

Force on Reducing Violent Crime» 

«As we speak, we are removing gang members, drug dealers and criminals that 

threaten our communities and prey on our citizens. Bad ones are going out as I speak tonight 

and as I have promised» 

«We will stop the drugs from pouring into our country and poisoning our youth and 

we will expand treatment for those who have become so badly addicted» 

«Over 43 million people are now living in poverty, and over 43 million Americans are 

on food stamps. More than 1 in 5 people in their prime working years are not working» 

  Д. Трамп использует самые различные выразительные средства для воздействия 

на аудиторию. 

  «Each American generation passes the torch of truth, liberty and justice in an 

unbroken chain all the way down to the present. That torch is now in our hands. And we will 

use it to light up the world» 

«But what will America look like as we reach our 250th year? What kind of country 

will we leave for our children? » задает риторический вопрос аудиторию для раздумья. 

  

Перформативная функция. Поскольку инаугурационная речь составляет 

основу официального ритуала введения президента в должность, то аудитория ожидает 

от президента, что он будет выступать  в свой статусной роли, а не как личность; что он 

продемонстрирует свою готовность и способность выступить в качестве лидера 

великой страны, а также понимание своей  ответственности и признание  ограничений, 

накладываемых  на исполнительную власть. Своим ораторским мастерством новый 

президент должен убедить всех, что он способен успешно сыграть символическую роль 

лидера нации. 

Перформативная функция реализуется в трех основных топосах: топос 

вступления в должность, топос достойного лидера, топос законопослушности 

Топос вступления в должность заключается в том, что президент эксплицитно 

констатирует факт принятие себе бремени лидерства.  

«Tonight, I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare with 

reforms that expand choice, increase access, lower costs, and at the same time, provide better 

Healthcare» 

«I am going to bring back millions of jobs» 

«I believe that real and positive immigration reform is possible, as long as we focus on 

the following goals: to improve jobs and wages for Americans, to strengthen our nation's 

security, and to restore respect for our laws» 

Топос достойного лидера.  Инаугурационное обращение призвано убедить 

публику в том, что лидер обладает необходимым знанием, мудростью и видением 

443



перспективы, достаточным для того чтобы, защитить нацию от внешних и внутренних 

врагом и успешно вести нацию в будущее [Joslyn 1986:316] .  

«And our neglected inner cities will see a rebirth of hope, safety, and opportunity. 

Above all else, we will keep our promises to the American people. 

It's been a little over a month since my inauguration, and I want to take this moment to 

update the Nation on the progress I've made in keeping those promises» 

 

Употребление в речи Д. Трампа таких аффективов как сила, энергия, воля, вера, 

преданность, способствует созданию имиджа отважного, волевого человека, 

мужественного лидера, умеющего взять на себя ответственности. 

Топос законопослушности. Одно из качеств, которые американцы, как 

чрезвычайно законопослушная нация, ожидают увидеть в достойном лидере нации,-это 

готовность к безусловному следованию букве и духу Закона. Чтобы развеять страхи 

перед возможными злоупотреблениями властью, новый президент должен заверить 

сограждан в том он будет уважать конституционные ограничения  своей роли. В речи 

президент должен продемонстрировать смирение и покорность перед лицом и 

Всевышнего.   

«Every American child should be able to grow up in a safe community, to attend a 

great school, and to have access to a high-paying job. 

But to create this future, we must work with not against the men and women of law 

enforcement.  

And we are all made by the same God.Thank you, God bless you, and God Bless these 

United States». 

 

Итак, жанр инаугурационной речи является одним из самых важных 

политических церемоний в США, вызывающая большой интерес у общественности  и 

имеющая долгую традицию. Инаугурационную речь относят к области 

эпидейктического красноречия.  

Основными функциями инаугурационного обращения является интегративная, 

инспиративная, декларативная, перформативная. Для интегративной функции – это 

топос взаимных обязанности народа и президента и топос единства нации как условия  

успешных решения проблем, стоящих перед страной. Декларативная функция 

реализуется в топосах долга, работы и насущных проблем дня. Реформативной  

функции особо значимы топос вступления в должность, а также топосы 

законопослушности и достойного лидера.  
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WITHOUT WINGS  

Assoc. Prof. Tatiana GOLBAN & Melis KUTLU 

Namık Kemal University, Department of English Language and Literature 

ABSTRACT 

Although death is considered to be one of most frightening experiences in one’s life, some 
claim that the most dreadful experience occurs much earlier, and it comes with the loss of 
someone dear. Death of the Other, therefore, represents the initial shock and anxiety, and 
being accompanied by the pain of loss, it becomes one’s most traumatic experiences. The 
concept of the Death of the Other is much explored in the philosophy and literature of the 
postmodern period. Heidegger through his theory of Dasein, asserts the idea that Dasein is 
able to overcome this tremendous experience. According to Heidegger, Dasein withdraws 
himself from irrational thoughts and behaviours, and his uniqueness liberates him from the 
suffering and the agony caused by the loss. He embraces death through what Heidegger calls 
“One dies”. Therefore, everybody dies except Dasein; it is Dasein’ otherness that saves him in 
this terrifying situation. 

This study focuses on Louis de Berniéres’ novel Birds Without Wings, which portrays 
Heidegger’s Dasein process of accepting death of others. In the novel, Louis de Berniéres 
depicts various reactions to loss of relatives, friends and beloved. Through the juxtaposition 
of different attitudes to death of the other the reader acknowledges Dasein’s uniqueness. De 
Berniéres represents various modes of this process, such as repelling, escaping, accepting and 
being indifferent. This study considers mostly Karatavuk from Birds Without Wings, a 
character who experiences this process, and represents Dasein as a complex man who 
questions every stage of this experience, like death, loss, agony. Since grief and sorrow 
awaken soul and mind, Dasein utilises death of others to trigger the self-improvement. 

Keywords: Death of the Other, Dasein, Heidegger, Birds Without Wings, Louis de Berniéres. 

Death has always been considered as one of most frightening experiences in one’s life. The 
fear of death, however, does not emerge in the individual’s immediate proximity to his death, 
as it believed that that the most dreadful experience occurs much earlier, and it comes with the 
loss of someone dear. Death of the Other, therefore, represents the initial shock and anxiety, 
and being accompanied by the pain of loss, it becomes one’s most traumatic experiences in 
life.  
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The concept of the Death of the Other is much explored in the philosophy and literature of the 
postmodern period. Although most consider that the dying of the self is an experience 
completely isolated from someone else’s dying, there is in this ultimate experience of death 
an inseparable perspective of including the other as well, and it might be one of the most 
revelatory experiences of passing away. 

Speaking of the “performability of dying”, Frederike Offizier, in his study Death of the Other: 
Dying, Alterity, and Appropriation, mentions that this experience of “looking and being 
looked at […] is necessary to establish the meaning of the process [and] is constitutive for the 
understanding of perishing life” (2012: 124). 

Although Heidegger insists that death is a solitary process, one’s “own-most non-relational 
possibility” (1962: 294), in the situation of the “death of the Other” a dying- witness relation 
is still established. One becomes a spectator to the passage and transformation from a living 
being to a cadaver, and no matter for how long one accompanies the dying one, this 
witnessing is only an outside experience, since, as Heidegger claims, “we have no way of 
access to the loss-of-being which the dying man suffers” (1962: 282). 

Offizier speaks of the prospect of “dying as performance” (2012: 127), which contributes to 
the rise of the awareness of dying, since death is still an inaccessible and indecipherable 
experience. In the dying process, the transformations of the body become an “act”, and 
although it is not consciously manipulated by mind, it is still “staged”, since it is attended by 
somebody who watches the act of dying. This performance of the deteriorating body does not 
imply any intentionality of the dying subject, but since it is already disclosed to the world and 
imposed upon the others, it fascinates or affects its spectators.  

The performativity of the act of dying implies “being in the world” and “being there”, some 
attributes of Heidegger’s Dasein. In this study, Louis de Berniéres’ novel Birds Without 
Wings is examined through the perspective of Heidegger’s concept of Dasein and death of 
others. Several characters in the novel experience death of others as their lovers, relatives or 
friends. Dasein stands distinctly among other ordinary people by his attitude of endurance 
against death. The novel represents the microcosm of the town of Eskibahçe, in which the 
characters who have experienced many atrocities develop different attitudes towards death.  

In the novel, the first mentioning of death comes from Drosula who narrates the death of 
Philothei, a young girl who is died very young because of her lover. She narrates death from 
the perspective of beauty. Drosula is considered ugly in the novel, whereas her best friend 
Philothei is considered of angelic beauty. She questions beauty from the perspective of 
Lyotard’s grand metanarrative. Drosula clarifies her concern about beauty when she 
remembers Philothei but, firstly Drosula questions the history and humanity’s most tragic 
curse which is aging and dying. Time is implacable for humanity, forcing them towards aging 
and dying. Drosula is concerns about peoples’ believe in their uniqueness and exceptionality, 
nevertheless, time and history projects the truth that they are just a grain of sand in universe, 
and they are absorbed into the great anonymity.  
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Drosula’s ideas about history reveal Derrida’s theory of historicity. History always leaves a 
problem and a secret behind. Drosula defends the idea that history and time bring beauty and 
ugliness together and these binary oppositions constitute each other. History destroys beauty 
and by aging, beauty is replaced by ugliness.  

According to Foucault, finitude is divides into empirical and transcendental aspects. Philothei 
never experiences empirical stage, the one which is by represented by passage of time and 
aging. Her death is determined by Ibrahim The Mad, and as Foucault assumes, determination 
is causal and epidemic. Ibrahim The Mad is determined in the war by various causes and this 
determination affects Philothei epidemically. 

On the other hand, death of others reveals a great paradox which is explained by Foucault as 
historical a priori. People are dependent on historical a priori. Death has surface meaning and 
historical a priori meaning. The surface meaning, as Drosula narrates, is that while dying, one 
is unable to speak, think and loses consciousness, so death is the end. In the historical a priori, 
modern man is transferable in its speaking existence, like in the example of Drosula who 
makes Philothei alive by narrating her story. Drosula is another Dasein, in that that she 
overcomes her best friend’s death, by narrating her beauty, her existence and their mutual 
memories. It is one of the best ways of coping with death of a close friend. 

The other character in the novel that experiences the death of the other is Abdulhamit Hodja’s 
wife Ayşe. Abdulhamit Hodja falls ill after his beloved horse, Nilüfer, is taken by army. His 
dying process is sorrowful and painful; he is old and his illness kills him deeply day by day. 
His death is empirical one that is manifested as a result of aging, growing old and dying from 
illness. Ayşe accompanies him during his slow dying process. Her passages in the novel 
reflect her thoughts and frustration. These passages present an opportunity to notice Dasein’s 
difference from ordinary people. Ayşe is an ordinary person who mourns after her beloved 
husband; she experiences agony caused by her loss. She feels death as a great loss and 
abandonment. She expresses her agony with screaming on the streets and her screams resound 
echoes throughout the entire town. She loses her rationality and becomes an irrational and a 
sentimental woman. 

According to Yalom, grief and sorrow are the main experiences that awaken the soul and 
mind. Firstly, Ayşe realises her loneliness that causes a great shock. She does not know how 
to react or express her loneliness. It is a form of existential shock. After this shock, she 
perceives the reality, which signifies the loss of her beloved husband. These two experiences 
are too much for Ayşe to bear. She expresses this burden and tries to lighten her pain, 
manifested by her screaming, crying and groaning. 

Pain of loss is the one of hardest experiences that an ordinary person cannot endure and 
accept easily. Only Dasein is capable of this endurance and accepts the pain of loss and death 
by strong self-control. It is a special gift that Dasein receives from the authentic mode of 
being and from the existential loneliness. 
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The novel’s most appalling reaction to death of others is performed by one of main characters, 
Karatavuk. He represents the Dasein of the novel. In the war, Karatavuk discloses his inner 
self and establishes his Dasein gradually. According to Heidegger, the one who faces with 
death and death of others frequently becomes indifferent to this experience and accepts it as a 
possibility of existence. In the narrative, Karatavuk narrates his shock when they have their 
first skirmish, seeing corpses all around the battlefield and still trying to save himself. After 
this experience Karatavuk changes dramatically, all those who survive from skirmish, 
abandon the mourning for the dead ones; moreover, they experience happiness for taking the 
dead ones’ clothes and boots. The circumstances do not let them mourn or develop 
sentimental attitudes. All of the survived ones, like Karatavuk, adjust to the idea of death and 
dying. Karatavuk assumes that all the dead ones are just bodies or flesh, without soul or 
identity. Nagel claims that this situation represents “expectation of nothingness” (1970: 1-10) 
Karatavuk is one of those who expect nothing after death and dead bodies. The meaning of 
life and death loses itself, as their identities are lost. When someone dies, it is not a unique or 
special event for Karatavuk anymore. He adjusts to the attitude considered by Foucault as 
being promised to an imminent death. Death comes any time and any place. He expects that 
nothing would happen; each dead representing just another flesh without any identity or soul. 

The confrontation with death prompts Karatavuk to question life, death and God. This 
experience affects him authentically and it forces him to asking questions and doubt about 
everything in his environment. He becomes Dasein partially. Karatavuk moves forward to 
another level, since as Heidegger explains, nobody can die instead of other; he only 
accompanies the dying one. Karatavuk does not die for his friend Fikret, but he accompanies 
him during his dying process. In this part, Karatavuk understands that Fikret will die soon and 
he helps him to cut his injured arm in order to resist a little longer, until medical help comes. 
After amputating Fikret’s injured arm, his own dying process starts. Even in his last moment 
of Fikret’s life Karatavuk is very calm. Both of them are looking at the amputated arm as if it 
was a piece of flesh belonging to the other, and this moment of the performativity of the 
decaying body has a tremendous impact upon them and also upon the readers. 

After Fikret confesses that he is dying, Karatavuk changes his attitude and tries to console and 
comfort him in his last moments, by chatting about trivial thing and fetching him a cigarette. 
During their chat, Fikret exhales his last breath slowly and silently. When Karatavuk 
acknowledges Fikret’s death, he suddenly is repelled by Fikret’s dead body. He refuses to sit 
next to him and abandons him quickly. Heidegger calls this sudden change of attitude as 
“otherness”. The otherness manifests itself as alter ego. And this position in further 
radicalized by Heidegger in his portrayal of the other in terms of the being-with (Mitsein) of 
ontological selfexistence (Dasein). As Kearney explains, “otherness is a horizon of selfhood” 
(2005: 16). 

Karatavuk as Dasein develops a sudden indifference to his friend after he dies. Karatavuk 
detaches from all his memories with Fikret and withdraws his identity from the dead body. 
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For him, Fikret’s body becomes similar to any other corpses from the battlefield. To him, 
Fikret is just another face, drawn in the sand at the edge of the sea, as Foucault describes. 

Death of others affects Dasein by making him more authentic with questioning. Death exists, 
but only as a possibility of existence. Death of others forces Dasein to confront with the self. 
Karatavuk’s confrontation with his own self makes Dasein more valuable and more 
developed. Death is experienced so many times by others. Heidegger claims that “one dies” 
(1962: 234). This phenomenon makes is relevant when Dasein faces with death. Everybody 
dies except Dasein. According to Karatavuk, death makes the person lose the identity and 
become like everyone. He cannot accept the ordinariness. That is the reason why he runs 
away and abandons the dead body which for him has no identity anymore. Yalom calls this 
situation as “physicality of death” (2008: 79), which causes Karatavuk’s repellence. The idea 
of death destroys the man, but Dasein survives due to his capacity of thinking and questioning 
death. 

After the war, Karatavuk remembers retrospectively his action and it surprises him. However, 
his authentic mode forces him to be different from everyone. These experiences place him 
outside everyone. According to Karatavuk, death is an ending; end of identity. That is the 
reason why he does not bear to stand beside Fikret. He understands that the only valuables are 
the ones who survive and live. 

Heidegger reveals three stages for facing with death and the effects of death of others. First 
stage is “unwholeness” (1962: 237). Dasein always suffers from fragmentariness. Karatavuk 
does not know death and does not experience it closely. The second stage is the one who does 
not reach to end, but eventually reaches it. Karatavuk reaches death and experiences it closely. 
The last one is reflected by Dasein’s life in a mode in which he cannot be accompanied by 
anybody. In Karatavuk’s life after war, no one is able to comprehend his thoughts, his 
attitudes and his self. After Fikret’s death, Karatavuk estranges himself from everyone and 
everything and experiences a symbolic death of his self. 

However, even in the most terrible situations, Karatavuk assumes an attitude of hopeful 
thinking and finds a way to exit from this frustration and desperation. He is a Dasein and 
survives all kind of appalling situations. He explains this situation as “this is what happens in 
war, which is that out of all the vileness, a small light still shines.”(de Bernieres, 2004: 518).  

In the war, Karatavuk is not the only one who questions everything. His enemies also 
question the meaning of the war and reach the same conclusion like Karatavuk. This makes 
them feel close to each other. When ceasefire is declared, they begin to calculate their 
martyrs. During this process they talk to each other and comprehend that all of them are the 
same position. They are the just lambs who are sacrificed. All of them are manipulated by 
their religions and governments. All the hatred has gone by this awareness. When the enemies 
depart, they leave souvenirs to Karatavuk and his friends. Their departure make Karatavuk 
feel sorrowful. He remembers his friend Fikret who is killed by enemies, but Karatavuk 
justifies the situation by the fact he also kills enemies. These mutual features make them close 
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and they commence to love each other. They live together and suffer together for a long time 
and their common target is killing each other to end the war and come back to their homes. 

In conclusion it could be said that Dasein always is elevated, even during the most terrifying 
and traumatic experience of death. Facing with death of others empowers him gradually and 
prepares him for the death of his own self. In this process, he projects his difference and 
uniqueness through his decisions which prove him Dasein. He repels from being ordinary, 
like everyone. This idea pushes him back from being an irrational or a reactive person. He 
faces with death proudly and staidly. His attitude in front of death differentiates him from 
ordinary people, a task that he always desires to accomplish.  
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ABSTRACT 

Throughout the history of literature, Death has represented one of the most fascinating 
themes, and especially in postmodern period a new aspect of this theme has been explored, in 
particular the dying process of the self. Heidegger’s perspective on Death and Dasein has 
been extremely inspiring, as Dasein questions the Existence, the Inexistence and tries to 
disclose the self. In this struggling process, Death assumes a mirror role that reflects Dasein’s 
self and becomes the most authentic experience to Dasein. Exactly this interrogation and 
observation lead to self-awareness and self-exploration. Irvin Yalom considers that the 
confrontation with the self in the moment of death induces great panic, fear as anxiety. Yalom also 
claims that, no matter how traumatic this experience could be, since death is a process of self-
disclosure, death might become one’s salvation. However, Dasein prevails over all these negative 
moods through expectation of nothingness.  

This study focuses on Louis de Berniéres’ novel Birds Without Wings, in which the 
novelist depicts the process of Dasein’s death of the self. This study aims to represent Irvin 
Yalom’s three stage of dying of the self, as mortality of soul, ultimate nothingness and 
argument of symmetry, and to reveal how these stages one struggles to grasp the ultimate 
authenticity and meaning of dying process and death of the self. Georgio P. Theodorou is a 
character from Birds Without Wings whose death as a Dasein is portrayed. Louis de Berniéres 
allows the reader to accompany Theodorou’s dying process and it becomes one of the most 
intimidating and authentic experiences in the novel. 

Keywords: Death, Louis de Berniéres, Birds Without Wings, Dasein, Self, Yalom. 

Death and dying have definitely been considered as some of most captivating motifs 

in world literature. The fascination with the otherwise morbid theme of death arises with the 

acknowledgement that there is something more beyond the biological death of a body, 

especially highlighted by the awareness of the process of dying of the self. Heidegger 

considers that the dying of the self is a completely solitary experience and this singular 

moment allows the possibility for Dasein’s authenticity.  

Heidegger considers death as a part of life, but he makes a very important distinction 

between “perishing” (Verenden), “dying” (Sterben), and “demise” (Abbleben). The first refers 

to the biological act of “perishing”; the second is perceived solely as an ontological category; 
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whereas the third is grasped as a kind of dying which is a specifically human experience, 

distinct from that of an animal, since it is engages the thought of what existence and death 

truly signify. 

Since Heidegger refers to Dasein as “being there”, it represents an “inside” factor of 

the entire event, and in the case of dying there emerges a question concerning the possibility 

of Dasein’s ceasing to be. Heidegger denies the possibility of Dasein’s end; it rather turns into 

something else, the cadaver or the deceased, who functions as an object in the funerary rites 

for the mourners. However, Heidegger reflects upon “the ontological meaning of dying of the 

person who dies, as a possibility of Being which belongs to his being” (1962: 239-283).  

As long as Dasein has “not-yet” (1962: 242/286) reached its end, there emerges a 

“futural” experience of death, which refers to the process of dying, the awareness of the 

forthcoming and inevitable death that hasn’t been accomplished yet. In this respect, Simon 

Critchley claims that the moment of dying is “a temporality of infinite delay, patience, 

senescence or difference” when the dying one can never be totally convinced of his 

impending end. In one’s inability to experience the death of the self, the possibility of 

grasping this unique moment is delivered by the death of the other, which becomes 

internalized as a personal experience that still excludes the self.  

Heidegger insists upon the uniqueness which is provided by death itself, as it forces 

the one to be preoccupied with own existence, to experience the struggle in which Dasein 

questions his own self and, through questioning, attain the authenticity. This knowledge 

separates Dasein from ordinary people and from everydayness, and although death in itself is 

one of the most terrifying experiences it confers value to one’s existence. 

Irvin Yalom considers that the confrontation with the self in the moment of death 

induces great panic, fear and anxiety. Yalom also claims that, no matter how traumatic this 

experience could be, since death is a process of self-disclosure, death might become one’s 

salvation. However, Dasein prevails over all these negative moods through expectation of 

nothingness.  

In the Louis De Berniéres’ novel Birds Without Wings two characters can be 

considered as Dasein: one is Karatavuk and the other one is G.P. Theodorou. Karatavuk 

represents the process of becoming Dasein, whereas G.P. Theodorou represents as mature 

Dasein, who is in last moments of his life. The novelist reveals Dasein’s difference in the 
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most startling way, so that reader becomes a companion in the character’s becoming Dasein 

and also in the dying process. In the scenes of Dasein’s confrontation with death, the 

experience becomes very intimidating and the reader grows uncomfortable with the proximity 

of death. 

In the novel, Karatavuk is depicted as the one who takes all the decisions. Even in his 

childhood friendship with Mehmetçik, he is the one who manipulates every situation and 

decides upon every act. In the episode that reveals how they gain their nicknames as birds, 

Berniéres explains that “Man is a bird without wings”, “and a bird is a man without 

sorrows.”(De Berniéres, 2004: 61). Bird symbolizes spiritual superiority and elevation. It 

never descends to human level. Birds never experience sorrow, pain or entrapment unless 

they come across humankind. Human being is also entrapped in the inevitable human 

condition implied by the mortality, but one might convert this situation into a great 

opportunity to reach self- awareness and to accomplish the inner self. In this respect, Dasein 

represents kind of bridge which is able to reach and relate with both sides, he can cross 

beyond limitation and grasp the meaning and awareness of his existence like birds. On the 

other hand, he experiences human limitations as a being who discovers himself only through 

struggling and anxiety.  

According to Karatavuk, humans are confined to earth due to their struggles, desires 

and suffering. In the novel’s final scene, Karatavuk reveals his awareness of becoming 

Dasein, in which he gains knowledge about himself and makes him accepts all limitations of 

his being. He embraces his accomplishments, but also all his flaws. His reflection upon his 

own self renders him as Dasein. He acknowledges his fragmentariness, represented by his 

missing his other half, his best friend Mehmetçik. The state of unwholeness is triggered 

initially by Mehmetçik’s absence. Later, through the misfortunes of life, he attains the 

authentic loneliness, which is one of main characteristics of Dasein. Karatavuk tries to 

explore his own freedom, but he admits, as Foucault, that the freedom is wicked and 

fallacious. The illusion of freedom determines one’s mistakes and these mistakes force the 

ordinary man failure. Dasein is the only one capable to ascend from these pitfalls. However, 

Karatavuk, as a Dasein, is unable to complete himself and he also loses his wings that would 

enable his flight due to his memory. Forgetfulness might be bliss for Karatavuk, but he is 

incapable for forgetting his memories of death and loss and this prevents his flight. . 

Following the becoming process, the only Dasein who grasps the ultimate meaning 

of death is Georgio P. Theodorou. He confronts his own self during the time of his death. He 

does not accompany to others’ death and dying process. He manipulates and forces the reader/ 
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the other to accompany him in his own dying process. Karatavuk only witnesses the death of 

others that triggers some characteristics of Dasein, such as expecting nothingness after death 

of others and growing indifferent to dead bodies. In Theodorou’s case, he is unable to perform 

otherness because he is alone. He is entrapped within his authentic loneliness, but this 

moment transforms into an authentic experience, since it allows him to grasp self-awareness 

and self-reflection during the most appalling time of his existence.  

In the moment of his death he is very calm and conscious. The process of dying of the 

self is represented through Theodorou’s sinking and his conscious awaiting for his death. He 

narrates his process of dying that begins with physical incidents and then continues with the 

depiction of spiritual awareness. According to Derrida, it is a moment that so close to death; 

the one “comes to consciousness”. As he explains,  
the soul only distinguishes itself, separates itself, and assembles within itself in the experience 

of this melete tou thanatou. It is nothing other than this concern for dying as a relation to self 

and an assembling of self. It only returns to itself, in both senses of -assembling itself and 

waking itself, becoming conscious [s'eveiller], in the sense of consciousness of self in general, 

through this concern for death. (Derrida, 1992: 14-15) 

Yalom defines this situation as the one’s “anxiety of death” (2008: 12). However, it 

is this anxiety that renders Dasein more authentic and close to confront with the self. Death 

has a kind of mirror effect on Dasein, and this mirror reflects Dasein’s own self. This is the 

greatest authentic experience that Dasein has. Death is a threshold which elevates Dasein to 

another level of authenticity. 

The end is not related necessarily to the death or dying. Dasein can end even though 

one lives biologically. If he stops or gives up the authentic mode of being, then it means his 

end. Inexistence does not mean ending. It is another mode in which Dasein must accept the 

death as possibility of life. It is a possibility. Everybody dies except Dasein; in Dasein’s case, 

everyone means no one and nothing to Dasein. 

In the novel, the narration of the character as Dasein traverses all the stages of dying 

process in a frightening calmness. That means that Dasein, as G.P. Theodorou, accepts the 

possibility and overcomes the anxiety of death. Firstly, he portrays his environment as dying 

of others. Yalom considers this process as self-disclosure. The character pushes the limits of 

self-disclosure. This action creates an intimate the relation between the character and readers. 

G.P. Theodorou discloses all the details of his dying process and his thoughts in order to 

create an intimate relationship with readers and thus to persuade them to accompany him in 
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his ultimate journey. In this process, readers also experience existential shock by facing death 

very closely; this performance of death disturbs the readers as the reader must confront his 

own mortality, as well as raise the possibility for self-reflection. The character begins 

gradually depicts the feelings and thoughts of the dying self, up to the moment when his body 

is totally yielding to death. 

The depiction of his full awareness of the moment, with such a conscious description 

is a shocking experience to readers. Georgio P. Theodorou still tries to be careful about his 

language and kindness. This conscious plight might be understood as his desire to leave a 

mark, a memory behind him after he dies, when he will be living in the readers’ minds. This 

process does not kill him. His great wit and his authentic mode confer him immortality. This 

Dasein does not reach an end. 

Theodorou attempts to manipulate readers when he describes his identity and his self. 

He tries to construct the image of a harsh person in readers’ eyes. He tries to grasp the 

meaning of death and overcome the frightening side of death by philosophizing death in a 

manner Yalom explains as following:  “learning to die well is learning to live well. Cicero 

said that “to philosophize is to prepare for death” (2008: 32). Heidegger considers two modes 

of existence: the everyday mode and the authentic mode. G.P. Theodorou reveals these two 

modes of being in the one scene. At the beginning of his dying process he totally 

overwhelmed by his surrounding environment and by the reflection upon how the things are. 

Progressively, however, he starts to observe the miracle of “being” itself and embraces the 

ontological or authentic mode of being, the only way Dasein exists.  

As Yalom claims, the “physicality of death destroys the one, but the idea of death 

saves the one” (2008: 33), a state that reflects Theorodou’s situation. He is dead physically 

but his thoughts, desires continue to exist. It is apprehensible that he is saved from being 

forgotten due to readers’ memories that should preserve all his thoughts, dreams, and 

experiences and it becomes a true challenge against act of forgetting, as Kundera suggests: 

“What terrifies most about death is not the loss of future but the loss of the past. In fact, the 

act of forgetting is a form of death always present within life” (Roth, 2001: 97). 

The words he uses when he describes himself are the best indicators for his identity 

and his being. Being truly matters for a Dasein. His conscience is more valuable than his 

reputation. The inner equanimity emerges from the acknowledgement that it is not things 

that disturb us, but our interpretations of things (Yalom, 2008: 113). 
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Dasein always comprehends and accepts his own self and this is the most significant 

quality of Dasein. That is the reason; he is honest to the self. He knows his own identity, his 

own being and the self. Now, he is immortalizing the self with the narration of all details of 

his being. His thoughts, memories and experiences are the most appreciated aspects form 

Dasein’s being. He expresses his ideas without hesitation; they are the most valuable parts of 

his being. 

Theorodou’s dying process could be explained by Yalom’s three stages of dying of 

the self, reflected through the Epicurean argumentation. The first one represents “mortality of 

soul” (2008: 79). According to Yalom, if humankind is mortal and has no chance to survive 

from the death, the humankind does not have anything to fear about. It is same in 

Theorodou’s situation. For him death functions as “awakening experience” (2008: 31). This 

awakening gives him a bright consciousness in the mode of inexistence, but when he faces 

with death and crosses the threshold, he is in the boundaries of nonexistence. 

In Theorodou’s situation, when he embraces death, he gives his farewell to everyone 

and then there is nothing; no word, no consciousness, no voice; there is “ultimate 

nothingness” of death (2008: 80). Yalom claims that human concerns about death represent 

nothing to humankind because the soul is mortal and this mortality is despised by death 

eventually. It is just an end. The author specifically makes the ending so abrupt in order to 

make readers comprehend that in this stage death and the self cannot coexist. One of them 

must bid farewell.  

In conclusion it could be mentioned that the final moment of Theodorou he 

experiences loneliest event of life, that of dying of the self. His moment of death is an 

authentic one, in that he dies alone. However, his solitude does not cause him pain or 

suffering, since the existential isolation is preference of Dasein. Dasein prefers to be alone. It 

represents the uniqueness of Dasein, a kind of morbid solipsism. Experience of death cannot 

be shared with other. It is private and priceless experience for Dasein. 
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ÖZET 

Türk halkı için çok önemli bir yere sahip olan ve genellikle kulaktan-kulağa, ustadan-çırağa 

yayılarak hayatiyetini sürdüren türküler, Cumhuriyet dönemiyle birlikte kapsamlı bir şekilde 

kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Türkülerin kayıt altına alınması özellikle gelecek kuşaklara 

aktarılması açısından çok önemli bir konu olmakla birlikte notaya alınma aşamasında -çeşitli 

nedenlerden ötürü- ortaya çıkan eksikliklerin/aksaklıkların da günümüze bir problem olarak 

yansıdığını söylemek mümkündür. Adı geçen problemin özellikle birçok araştırmaya da konu 

olmuş nota/icra arasındaki farklılıklar olduğu bilinmektedir. Türkü notalarındaki nota/icra 

farklılıkları herhangi bir ezgiyi -aslına uygun bir şekilde- yalnızca nota üzerinden deşifre etmeyi 

bir hayli zorlaştırmakta ve genellikle işitsel öğelere ihtiyaç duyulmaktadır. TRT-THM arşivinde 

kayıt altına alınmış türkü notalarında yazım kaynaklı birçok problem bulunmakla birlikte bu 

problemlerden en önemlilerinden birinin donanım ve ses değiştirici işaretlerdeki yanlışlıkların 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu araştırma, TRT-THM arşivinde kayıt altına alınmış türkü 

notalarındaki donanım ve ses değiştirici işaretlerdeki problemlerin tespit edilmesine 

odaklanmaktadır. Araştırmada, TRT-THM repertuvarı incelenmiş, donanım ve ses değiştirici 

işaretler açısından problemli olan birçok türkü notasının varlığı tespit edilmiştir. Daha sonra 

donanım açısından problemli olan beş adet türkü notası örneklem olarak ele alınmış, kaynak 

kişiler ve usta icracıların icraları ile karşılaştırılarak bu problemin çözümüne yönelik çeşitli 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Türkü, Nota, Donanım. 

GİRİŞ 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte ülkemizde her alanda başlatılan gelişme hareketleri müzik 

alanında da kendini göstermiştir. Cumhuriyet dönemine kadar genellikle kulaktan kulağa, 

ustadan çırağa yayılarak hayatiyetini sürdüren türkülerin, derlenerek kayıt altına alınma 
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sürecinin hız kazanması bu müzik türü için atılan en önemli adımlardan biri olarak kabul 

edilebilir. “Millilik kavramının öne çıktığı bu dönemde, milli müzik tanımlamasına uygun 

olduğu düşünülen Geleneksel Türk Halk Müziği alanında bir yandan besteciler halk ezgilerini 

çok seslendirirken diğer yandan folklorcular da halk müziği geleneğini ve ezgilerini tespit 

amacıyla derleme çalışmaları gerçekleştirmeye başlamışlardır. Cumhuriyet dönemine kadar bu 

alanda oldukça sınırlı sayıda yazılı belge, nota vb. yayın bulunmakta ve yalnızca sözlü bir 

gelenek olarak yaşamakta iken, Cumhuriyet ile birlikte oldukça geniş bir dağara 

kavuşulmuştur” (Altınay, 2000:Önsöz).  

Altınay’ın da belirttiği gibi Cumhuriyet dönemiyle birlikte hız kazanan derleme çalışmaları 

THM için büyük önem arz etmektedir. Ancak dönemin olanaksızlıkları, donanımlı müzik 

bilimcileri/icracılarının azlığı vb. nedenlerden ötürü büyük zorluklarla yapılan bu derleme 

çalışmalarının özellikle notaya aktarılması açısından birtakım problemler barındırdığını ve bu 

problemlerin ise günümüze kadar tartışmalı olarak süregeldiğini söylemek mümkündür. 

Konuya yönelik olarak Koç şu tespitlerde bulunmuştur; “Ustalarımız, zamanın şart ve 

imkânlarında hazineler değerindeki halk ezgilerimizi derleyip notaya alırken, çok zor şartlarda 

çalışmışlardır. Nota bilgisinin zayıf ve bilinçli takım çalışmasının olmadığı o dönemlerde, bazı 

ezgileri istemeyerek de olsa, üzerinde tartışılır bir şekilde notaya almışlardır. Buna kişisel ve 

duygusal bakış açılarının eklenmesiyle de eksiklikler günümüze kadar doğru kabul edilerek 

gelmiştir” (Koç, 2010:i). THM repertuvarında yer alan notalardaki eksik veya yanlış 

notalandırmalar günümüzde herhangi bir türküyü yalnızca notaya bağlı kalarak doğru bir 

şekilde icra edememe gibi bir zemini hazırlamakta ve bu durumdan dolayı da özellikle bu 

müziğin eğitimi/öğretimi açısından çeşitli eksikliklerin/aksaklıkların yaşanmasına sebep 

olabilmektedir. 

Bu araştırmada, TRT-THM arşivinde kayıt altına alınmış türkü notaları genel olarak 

incelenerek mevcut notalar ve bu notaların icralarındaki genel durumun değerlendirilmesine 

odaklanılmıştır. Araştırma doğrultusunda kayıt altına alınmış mevcut türkü notaları ve bu 

notaların icraları arasında birçok açıdan farklılıklar olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen 

nota/icra farklılıklarından ise yalnızca donanım ve ses değiştirici işaretlere yoğunlaşılmıştır.  

1- TRT-THM Arşivinde Kayıt Altına Alınmış Türkü Notalarındaki Yazım 

Problemlerine Genel Bakış 

Türk halk müziği; herhangi bir sanatsal kaygı duyulmadan ve içten gelen serzenişlerle bir anda 

ortaya çıkan halk verileridir tanımlaması bu müzik türünün tam anlamıyla bilimsel bakış 
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açılarıyla değerlendirilerek standartlaştırılmasını zorlaştırmaktadır. Daha açık bir ifadeyle bir 

türkü yakıcı/kaynak kişi/aktarıcı vb. herhangi bir türküyü her icrasında farklı karakterlere 

büründürerek seslendirebilmekte ve aynı paralelde yine herhangi bir türkü zaman içerisinde 

icracılar tarafından da kişisel duygulanımlarla farklı şekillerde seslendirilerek -ilk çıktığı 

şeklinden çok farklı şekillerde- belleklere yerleşebilmektedir. Bu durum THM’nin her alanında 

ortaya çıkan doğal bir değişim veya kişisel beğeni/duygulanım sonucu oluşan bir icra değişim 

serüveni olarak ele alınabilir.  “…bilindiği gibi türkülerin oluşum aşamasında genellikle ilk 

elden notaya aktarma anlayışı yoktur. Dolayısıyla kaynak kişilerin icra ettikleri türkülerde tam 

anlamıyla tek tip bir icradan bahsedebilmek çoğunlukla mümkün değildir. Daha açık bir 

ifadeyle herhangi bir kaynak kişinin, türkü yakıcı/aktarıcının vb. kendisiyle özdeşleşmiş olan 

bir türküyü icra ettiğinde bile genellikle farklı şekillere büründürebildiği, tek tip bir usûl yapısı 

veya ezgi akışına vb. bağlı kalmadığı icra performanslarına sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu 

durumda, kaynak kişilerin icra farklılıklarındaki serüvenin takip/değerlendirme sürecinde 

derleme yapan/notaya aktaran vb. kişilerin yetkinliği önemli bir rol oynamakta ve konuya vakıf 

olmayan derlemeci/nota aktarıcıların yaptığı derlemeler sonucunda ise birçok problemli (…) 

türkü notası süregelmiştir”(Haşhaş, 2017:24).  

TRT-THM repertuvarı genel bir bakış açısıyla incelendiğinde birçok araştırmaya da konu 

olmuş yazım kaynaklı çeşitli problemlerin varlığını görmek mümkündür. Bu problemlerin 

başında, usûl açısından yanlış veya tartışmalı olarak notaya aktarılmış türkü notaları, 

notalardaki ses değiştirici işaretlerdeki çeşitli yanlışlıklar öne çıkanlardır. Adı geçen bu 

yanlışlıklar özellikle bir türküyü sadece notaya bağlı kalarak icra etmek açısından ciddi 

problemlerin yaşanmasına dolayısıyla hem icra hem de THM’nin eğitimi öğretiminde bir takım 

eksikliklerin/aksaklıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Örneğin TRT-THM 

repertuvarında 3432 repertuvar numarasıyla kayıt altına alınmış Aydın yöresine ait olan 

“Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” adlı türkünün donanımında Mİ bemol işareti 

görülmektedir. Ancak yapılan incelemelerde, türkünün derleyeni ve notaya alan kişisi Özay 

GÖNLÜM’ün icrasında, donanımdaki Mİ bemolü kullanılmadığı, türküyü RE bemol şeklinde 

icra ettiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla adı geçen bu ve benzeri yanlış notaya aktarılmış türküleri 

daha önceden duymamış bir kişinin yalnızca nota üzerinden çalışması ciddi problemlere 

sebebiyet verecektir.  

Bu tespitlerden hareketle, TRT-THM repertuvarında kayıt altına alınmış ve ses değiştirici 

işaretler açısından problemli olduğu görülen beş adet türkü notası nota-icra açısından 

değerlendirilmiş ve ulaşılan bilgiler/bulgular aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. 
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1.1. “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” Adlı Türkünün Ses Değiştirici İşaretler ve 

İcrası Açısından Değerlendirilmesi 

Aydın yöresine ait olan “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” adlı türkünün mevcut notası 

ve derleyen/notaya alan kişisi olan Özay GÖNLÜM’ün icrası üzerinde yapılan karşılaştırmada 

türkü notasının donanım ve icra açısından problemli olduğu tespit edilmiştir.  

Resim-1: “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” TRT-THM No:3432 

Resim-1’de türkünün ilk iki portesi TRT-THM arşivindeki şekliyle sunulmuştur. Notanın 

donanım bölümüne bakıldığında Mİ bemol ses değiştirici işaretinin yer aldığı görülmektedir.  

Resim-2: “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” Özay Gönlüm İcrası 

Resim-2’de Özay GÖNLÜM’ün icra ettiği şekliyle “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” 

türküsünün ilk iki portesinin notaya aktarılmış şekli sunulmuştur. Görüldüğü gibi türkünün 

derleyicisi/notaya alan kişisi olan Özay GÖNLÜM adı geçen türküyü Mİ bemol değil RE bemol 

şeklinde icra etmiştir. Bu tespitten hareketle “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” adlı 

türkünün donanım açısından problemli olarak notaya aktarıldığını ve donanımda Mİ bemol 

yerine RE bemol olacak şekilde yeniden notaya aktarılarak kayıt altına alınmasının önem arz 

ettiğini söylemek mümkündür. 
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1.2. “Değirmen Sala Benzer” Adlı Türkünün Ses Değiştirici İşaretler ve İcrası Açısından 

Değerlendirilmesi 

Elazığ yöresine ait olan “Değirmen Sala Benzer” adlı türkünün mevcut notası ve Elazığ korosu 

icrası üzerinde yapılan karşılaştırmada türkü notasının donanım ve icra açısından problemli 

olduğu tespit edilmiştir.  

Resim-3: “Değirmen Sala Benzer” TRT-THM No:2709 

Resim-3’de türkünün ilk iki portesi TRT-THM arşivindeki şekliyle sunulmuştur. Notanın 

donanım bölümüne bakıldığında Sİ bemol ses değiştirici işaretinin yer aldığı, 2. ölçüsünde ise 

RE bemol ve DO diyez ses değiştirici işaretlerinin kullanıldığı görülmektedir. RE bemol ve DO 

diyez notalarının aynı sese tekabül ettiği göz önünde bulundurulduğunda ayrıca Elazığ 

korosunun da icrası üzerinde yapılan karşılaştırmada, türkü notasının donanım ve ses değiştirici 

işaretler açısından problemli olduğu tespit edilmiştir. 

Resim-4: “Değirmen Sala Benzer” Elazığ koro icrası 

Resim-4’de Elazığ korosunun icra ettiği şekliyle “Değirmen Sala Benziyor” türküsünün ilk iki 

portesinin notaya aktarılmış şekli sunulmuştur. Görüldüğü gibi Elazığ korosu türküyü Sİ bemol 

değil Sİ bemol2 şeklinde icra etmiştir. Ayrıca türkünün 2. ölçüsündeki DO notasına ses 

değiştirici işaretin (diyez) yanlış konulduğu görülmektedir.  Bu tespitten hareketle “Değirmen 

Sala Benziyor” adlı türkünün donanım ve 2. ölçüdeki ses değiştirici işaretler açısından 

problemli olarak notaya aktarıldığını, donanımda Sİ bemol yerine Sİ bemol2 ve 2. ölçüde DO 
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naturel olacak şekilde yeniden notaya aktarılarak kayıt altına alınmasının önem arz ettiğini 

söylemek mümkündür. 

1.3.“Haziranı Temmuzu Getirdik Dize” Adlı Türkünün Ses Değiştirici İşaretler ve İcrası 

Açısından Değerlendirilmesi 

Erzurum yöresine ait olan “Haziranı Temmuzu Getirdik Dize” adlı türkünün mevcut notası 

üzerinde yapılan incelemede türkü notasının donanım açısından problemli olduğu tespit 

edilmiştir.  

Resim-5: “Haziranı Temmuzu Getirdik Dize” TRT-THM No:2301 

Resim-5’de iki porteden oluşan türkü TRT-THM arşivindeki şekliyle sunulmuştur. Notanın 

donanım bölümüne bakıldığında Sİ bemol ve Mİ bemol2 ses değiştirici işaretinin yer aldığı 

görülmektedir. 

Resim-6: “Haziranı Temmuzu Getirdik Dize” 

Resim-6’de “Haziran’ı Temmuz’u Getirdik Dize” türküsü notaya aktarılmış şekli sunulmuştur. 

Görüldüğü gibi türkünün donanımında Sİ bemol olmasına karşın türkü içerisinde Sİ notası hiç 

kullanılmamıştır Bu tespitten hareketle “Haziran’ı Temmuz’u Getirdik Dize” adlı türkünün 

donanım açısından problemli olarak notaya aktarıldığını ve kullanılmayan Sİ bemol notası 

donanımdan çıkarılıp sadece Mİ bemol2 olacak şekilde yeniden notaya aktarılarak kayıt altına 

alınmasının önem arz ettiğini söylemek mümkündür. 
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1.4.“Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” Adlı Türkünün Ses Değiştirici İşaretler ve İcrası 

Açısından Değerlendirilmesi 

Yozgat yöresine ait olan “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” adlı türkünün mevcut notası ve 

derleyen kişisi olan Nida Tüfekçi’nin icrası üzerinde yapılan karşılaştırmada türkü notasının 

donanım ve icra açısından problemli olduğu tespit edilmiştir.  

Resim-7 “:Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” TRT-THM No:2479 

Resim-7’de türkünün ilk dört portesi TRT-THM arşivindeki şekliyle sunulmuştur. Notanın 

donanım bölümüne bakıldığında Sİ bemol2 ses değiştirici işaretinin yer aldığı görülmektedir. 
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Resim-8: “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” 

Resim-8’de Nida TÜFEKÇİ’NİN icra ettiği şekliyle “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” 

türküsünün ilk dört portesinin notaya aktarılmış şekli sunulmuştur. Görüldüğü gibi türkünün 

derleyicisi olan Nida TÜFEKÇİ adı geçen türküyü Sİ bemol2 değil Sİ bemol şeklinde icra 

etmiştir. Bu tespitten hareketle “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” adlı türkünün donanım 

açısından problemli olarak notaya aktarıldığını ve donanımda Sİ bemol2 yerine Sİ bemol olacak 

şekilde yeniden notaya aktarılarak kayıt altına alınmasının önem arz ettiğini söylemek 

mümkündür. 

1.5.“Pınar Başından Bulanır” Adlı Türkünün Ses Değiştirici İşaretler ve İcrası Açısından 

Değerlendirilmesi 

Erzurum yöresine ait olan “Pınar Başından Bulanır” adlı türkünün mevcut notası ve Erzurumlu 

sanatçı Mükerrem Kemertaş’ın icrası üzerinde yapılan karşılaştırmada türkü notasının donanım 

ve icra açısından problemli olduğu tespit edilmiştir.  

Resim-9: “Pınar Başından Bulanır” TRT-THM No:2340 
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Resim-9’de türkünün ilk portesi TRT-THM arşivindeki şekliyle sunulmuştur. Notanın donanım 

bölümüne bakıldığında hiçbir ses değiştirici işaretin yer almadığı görülmektedir. 

Resim-10: “Pınar Başından Bulanır” 

Resim-10’da Mükerrem KEMERTAŞ’ın icra ettiği şekliyle “Pınar Başından Bulanır” 

türküsünün ilk iki portesinin notaya aktarılmış şekli sunulmuştur. Görüldüğü gibi Mükerrem 

KEMERTAŞ adı geçen türküyü Sİ naturel değil Sİ bemol2 şeklinde icra etmiştir. Bu tespitten 

hareketle “Pınar Başından Bulanır” adlı türkünün donanım açısından problemli olarak notaya 

aktarıldığını ve donanımda Sİ bemol2 olacak şekilde yeniden notaya aktarılarak kayıt altına 

alınmasının önem arz ettiğini söylemek mümkündür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

TRT-THM arşivinden seçilerek incelenen beş adet türküdeki donanım ve ses değiştirici işaretler 

üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda; 

-Aydın yöresine ait olan “Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında” adlı türkünün mevcut 

notasının donanım açısından problemli olduğu, türkünün donanımında Mİ bemol olmasına 

karşın RE bemol şeklinde icra edildiği, 

- Elazığ yöresine ait olan “Değirmen Sala Benzer” adlı türkünün mevcut notasının donanım 

açısından problemli olduğu, türkünün donanımına Sİ bemol2 yazılarak yeniden notaya 

aktarılmasının ayrıca ikinci ölçüdeki DO diyez ses değiştirici işaretinin notadan çıkarılmasının 

gerektiği,  

- Erzurum yöresine ait olan “Haziranı Temmuzu Getirdik Dize” adlı türkünün mevcut notasının 

donanım açısından problemli olduğu, türkünün donanımında Sİ bemol olmasına karşın türkü 

içerisinde Sİ notasının hiç kullanılmadığı, 
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- Yozgat yöresine ait olan “Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün” adlı türkünün mevcut notasının 

donanım açısından problemli olduğu, türkünün donanımında Sİ bemol 2 olmasına karşın 

türkünün Sİ bemol şeklinde seslendirildiği,  

- Erzurum yöresine ait olan “Pınar Başından Bulanır” adlı türkünün mevcut notasının donanım 

açısından problemli olduğu, türkü Sİ bemol 2 kullanılarak icra edilmesine karşın notaya 

alınırken donanıma Sİ bemol2 yazılmadığı, 

- TRT-THM arşivinde kayıt altına alınmış türkü notalarında yazım açısından birçok problemin 

varlığı ve bu problemlerin hem icra hem de THM’nin eğitimi/öğretiminde çeşitli aksaklıkların 

yaşanmasına sebep olduğu,  

- Oluşturulacak uzman komisyonlarla TRT-THM arşivinde nota/icra açısından problemli olan 

notaların belirlenmesi ve aslına uygun olarak yeniden notaya aktarılmasının gerekli olduğu 

sonuç ve önerilerine ulaşılmıştır. 
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BAĞLAMA İCRASINA ÖZGÜ ÇEŞİTLİ NÜANSLARIN ADLANDIRILMASI VE 

NOTA ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER 

Doç. Dr. Sinan HAŞHAŞ 
Atatürk Üniversitesi, Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı 

Öğr. Gör. Recep YEŞİLYURT 

Atatürk Üniversitesi Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı   

ÖZET 

Türk halk müziğinin en önemli çalgılarından biri olan bağlama, hem yayıldığı alan itibariyle 

hem de yöreden-yöreye farklılıklar gösteren icra çeşitliliğiyle diğer Türk halk çalgıları arasında 

öne çıkmaktadır. Geçmiş dönemlerde genellikle ustadan-çırağa veya kulaktan-kulağa yayılarak 

hayatiyetini sürdüren bağlama, günümüzde akademik düzeyde müzik eğitimi verilen 

kurumlarda yer almasıyla birlikte her geçen gün icra dinamikleri açısından daha da 

gelişmektedir. Bağlamanın bilimsel platforma taşınmasıyla birlikte hem icra dinamikleri hem 

de terminolojisine yönelik birçok metot çalışması yapılmış ve bunun sonucunda birbirinden 

çeşitli açılardan farklılıklar gösteren eğitim/öğretim materyalleri ortaya çıkmıştır. Bu 

araştırmada, bağlamaya özgü olan karakteristik icra nüanslarına yönelik yapılan çalışmalardaki 

içeriklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak bağlama öğretimine yönelik 

hazırlanmış on adet metot incelenmiş ve bu metotlardaki nüans öğretilerinin ne şekilde olduğu 

belirlenerek çeşitli açılardan yorumlanmıştır. Araştırma doğrultusunda incelenen metotlardaki 

karakteristik icra nüans öğretilerinin birbirlerinden farklılıklar gösterdiği, ulusal ölçekte tam 

anlamıyla standart bir işaretlendirme yöntemi ve terminoloji oluşturulamadığı sonuçlarına 

ulaşılarak konuya yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Bağlama, Bağlama İcrası, İcra Nüansı. 

GİRİŞ 

Türk halk müziğinin en yaygın çalgılarından biri olan bağlama, Anadolu’nun kültürel 

zenginliği içerisinde yoğrularak günümüze kadar çok zengin bir altyapıyla ve icra çeşitliliğiyle 

süregelmiştir. “Bağlamadaki icra çeşitliliğini, yöresel icra (yöresel üslup/tavır) özellikleri, 

farklı düzenlerde (akortlarda) icra edilebilmesi, büyük bir aileye sahip olması ve usta icracılar 

tarafından geliştirilen icra unsurlarının geçmişten-günümüze süregelerek belleklere yerleşmesi 

şeklinde sıralamak mümkündür” (Haşhaş, 2017:14). 
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Bağlama icra aktarımının geçmiş dönemlerde genellikle usta-çırak ilişkisi içerisinde 

sürdürüldüğü ve bu aktarım biçiminde de yazılı vesikalardan daha çok tekrar-taklit yönteminin 

esas alındığı bilinmektedir. Ancak günümüzde müzik eğitimi verilen kurumlarda bağlamanın 

etkin bir şekilde müfredatta yer almasıyla birlikte bu çalgının sistematik eğitimi/öğretimine 

yönelik birçok bilimsel çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. Bu doğrultuda bağlama 

eğitimi/öğretimine yönelik sistematik bir yöntem izlenmesi gerekliliğiyle birlikte birçok metot 

çalışması yapılmışsa da günümüzde tam anlamıyla ulusal ölçekte standart bir bağlama 

eğitimi/öğretiminden bahsedebilmek mümkün gözükmemektedir.  

Bağlamanın eğitimi/öğretimine yönelik yapılmış olan metotlar incelendiğinde, hemen her 

metodun kişisel bakış açılarıyla şekillenerek kendine has öğretim materyalleri barındırdığı 

görülmektedir. Daha açık bir ifadeyle bağlama metotlarında kullanılan genel icra aktarım 

yöntemleri, terminoloji, karakteristik nüans öğretileri, işaretlendirme yöntemleri vb. 

birbirlerinden büyük bir oranda farklılıklar göstermekte bu durumun sonucunda da ortak bir 

eğitim/öğretim modeli oluşturulamamaktadır.  

Bağlamanın icrası ve öğretiminde öne çıkan en önemli özellik bu çalgının karakteristik icra 

nüanslarıdır. Bağlamaya özgü olan çeşitli icra nüanslarının tam anlamıyla uygulanamaması 

durumunda icra tam anlamıyla gerçekleşememekte ve bağlama öz icra kimliğine 

bürünememektedir. Dolayısıyla bağlamaya özgü olan çeşitli icra nüanslarının özellikle 

terminolojik ve simgesel yönden detaylı bir şekilde aktarılmasının bu çalgının ulusal ölçekteki 

eğitimi/öğretiminde birliktelik sağlanması açısından büyük önem arz ettiğini söylemek 

mümkündür. Bu düşüncelerden hareketle yola çıkılan araştırmada bağlama eğitimi/öğretiminde 

yaygın olarak kullanılan ulaşılabilen on adet metot nüans öğretileri açısından incelenmiştir. 

Sonuç olarak incelenen metotlarda nüans terminolojileri ve işaretlendirme yöntemlerinin 

birbirlerinden birçok açıdan farklılıklar gösterdiği tespit edilerek konuya yönelik çeşitli öneriler 

sunulmuştur. 

1- İNCELENEN BAĞLAMA METOTLARI 

Araştırma doğrultusunda bağlama eğitimi/öğretimine yönelik olarak hazırlanmış on adet metot 

incelenmiştir. İncelenen metotlar yıl dizini şeklinde aşağıdaki tabloda sunulmuştur.  
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Tablo 1: İncelenen Bağlama Metotları 

Metot ismi Yazarı Basıldığı Tarih 

Bağlama Öğretim Metodu Sabri Yener 1987 

Bağlama Öğretim ve Eğitim Metodu (Uzun Saplı) Mehmet Saçan 2000 

Bağlama Metodu Y. Kemal Alim 

M. Aydın Atalay 

2004 

Kısa Sap Bağlama (Çöğür) Metodu Ümit Çiçekoğlu 2006 

Bağlama Metodu Kenan Durul 2007 

Modern Bağlama Metodu Hakan Akmaz 2009 

Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem Can Karahan 2010 

Bağlama Eğitimi Yöntem ve Teknikleri Savaş Ekici 2012 

Bağlama Metodu Arif Sağ  

Erdal Erzincan 

2017 

Kara Düzen Bağlama Metodu Doğan Elmalı 2017 

Tablo 1’de araştırma sürecinde incelenen on adet metodun isimleri ve yazarları görülmektedir. 

Araştırmada bağlama öğretimine yazılmış başka metotlara da ulaşılmışsa da daha çok ulusal 

ölçekte en yaygın kullanılan metotlara odaklanılmıştır. Özellikle 1987 yılında Prof. Sabri 

YENER tarafından yazılmış metodun ulusal ölçekte müzik eğitimi verilen kurumlarda yaygın 

olarak kullanıldığını ve ardından gelen diğer metotlara da birçok açıdan örnek teşkil ettiğini 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla metotlar incelenirken 1987 yılında yazılmış olan “Bağlama 

Öğretim Metodu” temel alınmış ve 2017 yılına kadar geçen süreçteki diğer metotlar nüans 

terminoloji ve simge öğretileri açısından detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

2- İNCELENEN BAĞLAMA METOTLARINDAKİ NÜANS TERMİNOLOJİSİ 

Araştırma doğrultusunda incelenen bağlama metotlarındaki nüans terminolojileri aşağıda 

detaylı bir şekilde sunulmuştur.  

• Bağlama Öğretim Metodu (Sabri YENER) üzerinde yapılan incelemelerde nüans

terminolojisine yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır. 

Yener (1987) “bir tezene vuruşuyla (parmak çarparak) birden çok nota çalınması” ifadesini bir 

örnek üzerinde anlatmış, mızrabın ilk notada kullanıldıktan sonra diğer notaya mızrap 

vurmadan parmak baskısı ile seslendirilmesi gerektiği şeklinde açıklamıştır. (s.215-216) Bunun 
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yanı sıra “bir tezene vuruşuyla (parmak kaldırılarak) birden çok nota çalınması” ifadesini de 

şöyle anlatmıştır; “Parmak kaldırma, parmak çarpmanın tam tersidir. Şöyle ki, bir tezene 

vuruşuyla çalmak istediğimiz notalardan her biri için gerekli olan parmaklar ilgili perdelere 

basılır. Tizdeki (incedeki) ses tezene vurularak çalınır ve parmak kaldırılır. Pestteki (kalındaki) 

sesi çalacak olan parmak ise perdeye basılı vaziyette olduğundan telin mevcut titreşimi bu ikinci 

sesin duyulmasını sağlar. Parmak çarpmalarında ilk ses genelde kalın, ikinci ses ince, parmak 

kaldırmada ise ilk ses daima ince ikinci ses kalın olur” (s.223).Vibrato tekniğine yönelik Yener 

(1987) şu tespitlerde bulunmuştur; “ vibrato, bir sesin farklı parmak kullanmaksızın çok çabuk 

biçimde titreştirilerek çalınmasıdır. Bu da sesi elde eden parmağın, ilgili sesin sınırları içinde 

ileri geri çok kısa ve çabuk hareketleriyle sağlanır. Vibrato da sesin, başka ses yardımı olmadan 

yeniden titreştirilmesi ve güzelleştirilmesi söz konusudur” (s.234). 

Yener’in (1987) tril tekniğine yönelik tespitleri şu şekildedir;  “Tiril; birbirine çeyrek (koma), 

yarım ve tam ses aralıklı iki notanın (esas ses kalında olmak üzere) sırasıyla ve sık bir biçimde 

tekrar edilmesine denir. Tiril perdeli perdesiz tüm sazlarda yapılabilir. Batı müziğinde çeyrek 

ses kullanılmadığından tiril sadece yarım ve tam ses aralıklarıyla, Türk müziğinde ise öncelikle 

çeyrek (koma) ve yarım ses aralıklarıyla yapılır. Tam ses aralıklı tiril bağlamada pek ender 

uygulanır. Kısacası bağlamada tiril genellikle esas sesin hem önüne, yani esas sese tiz tarafta 

en yakın olan perde gerisine çok çabuk parmak çarpmaları yapmak biçimince gerçekleştirilir. 

Çok defa burada komşu ses için perde düşüncesi de pek yoktur. Amaç sesin titreşimini 

sürdürmektir. Ancak perdeli sazlarda bu ikinci bir parmak ve esas sesten faklı bir ses (komşu 

ses) yardımı ile olabilmektedir. Mutlaka dikkat edilmesi gereken bir husus da şudur ki, tiril 

yapılırken tezene esas sese bir defa vurulduktan sonra geriki işlemler parmak yardımıyla olur, 

tekrar tezene kullanılmaz. Tiril, parmak çarpmalarının çoğaltılmış ve çabuklaştırılmış biçimidir 

de diyebiliriz. Aslında bu yapılan işlemin gerçekte tiril mi, vibrato mu olduğu tartışılabilir. Bu 

olaya “Bağlamaya has bir vibrato” da denilebilir. İster vibrato, isterse tiril densin yapılan iş 

önemlidir” (s.243). 

“Kesik çalma; notaların alt veya üst kısmına konan noktalar o notaların değerinin yarısı kadar 

kısa çalınacağını gösterir. Kesik çalmalarda tezene vuruşu tek ve yukarıdan aşağıya doğru 

olmalıdır. Bir notayı kesik çalmak için notanın yarı süresi dolduğunda ilgili parmak bağlamanın 

sapından hafifçe kaldırılır. Ancak telle parmağın ilişkisi kesilmez. Burada amaç parmağın 

baskısını kaldırarak telin perdeye dokunmasını ve sesin devamını önlemektir. Notanın ikinci 

yarı süresi böyle geçirilir ve nota kesik çalınmış olur” (Yener, 1987:247). 
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Yener tarafından hazırlanmış bağlama metodu üzerinde yapılan nüans öğretileri 

incelemelerinde konunun kapsamlı bir şekilde ele alındığı görülmüştür. 1987 yılında yapılmış 

olan bu çalışmada bağlamaya özgü olan nüans öğretilerinin bu denli önemle irdelenmesi 

araştırma konumuz açısından önem arz etmektedir. 

• Bağlama Öğretim ve Eğitim Metodu (Mehmet SAÇAN) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans terminolojisine yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

“Çektirme ˄=; bu işaret görüldüğü zaman içinde yazdığı numaraları parmak ile vuruş 

yapılmadan çekilerek o ses çıkarılır” (Saçan, 2000:59). 

Süsleme; Saçan (2000), süsleme tekniğini alıştırmalar üzerinde göstererek, süslemeler hangi 

notada ise o notanın hemen önündeki perde boşluğuna parmağın iki defa çarparak yapılacağını 

ifade etmiştir (s.72). 

“Çarpma; basılan notaların bir incesine parmakla dokunularak yapılır. Genellikle notada 

gösterilmez. Yukarıdaki gibi geçişlerde doğal olarak yapılır” (Saçan, 2000:89). 

• Bağlama Metodu (Yaşar Kemal ALİM - M.Aydın ATALAY) üzerinde yapılan

incelemelerde nüans terminolojisine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Kısa Sap Bağlama (Çöğür) Metodu (Ümit ÇİÇEKÇİOĞLU) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans terminolojisine yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

Çarpma tekniği; “Üzerine yazıldığı notanın, mızrap vuruşu yapılmadan çalınması gerektiğini 

gösterir. Bunu yapabilmek için çarpma ile çalınacak notaya parmağımızın biraz geriden gelip 

perdeye sert bir şekilde basması gerekir” (Çiçekoğlu, 2006:66). 

Çekme; Çiçekoğlu (2006) “çekme” terimini bir örnek üzerinde şu şekilde ifade etmiştir “ 

Yukarıdaki örnekte Sİb2 notasının çekme yapılarak çalınması gerekiyor. Bunu yapabilmek için 

5. ve 4. Parmaklarımızla “DO” notasına, 1. Parmağımızla da “Sİb2” notasına basalım. “DO”

notasına aşağı vuruş yaptıktan sonra 1. Parmağımızı “Sİb2” notasından kaldırmadan 4. 

parmağımızla teli çekip parmağımızı “DO” notasından kaldıralım. 1. Parmağımız “Sİb2” 

notasında basılı durduğu için 4. Parmağımızla teli çektiğimiz zaman “Sİb2” notasını çekme 

yaparak çalmış oluruz” (s.76). 

Takma; “Takma: İki tel ile yapılan bir tekniktir. Takma ya alt telden orta tele, ya da orta telden 

üst tele yapılır. Alt telden orta tele takma yapılırken, alt tele yukarı vuruş yapıp mızrabı orta 
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tele yaslayıp sonra orta tele yukarı vuruş yaparız. Orta telden üst tele takma yaparken de aynı 

şekilde yaparız” (Çiçekoğlu, 2006:153). 

Tril; “Tril: Bir notanın kendisinden küçük değerlere bölünerek daha seri çalınması tekniğidir. 

Bir notada olabileceği gibi iki notada da yapılabilir” (Çiçekoğlu, 2006:185). 

• Bağlama Metodu (Kenan DURUL) üzerinde yapılan incelemelerde nüans terminolojisine

yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

“Tremolo; bir ses üzerindeki veya ikili aralıktan büyük açıklıktaki iki sesle yapılan sürekli hızlı 

tekrardır. İki şekilde uygulanır. 1. sağ el, 2. sol el” (Durul, 2007:9). 

Durul (2007), bağlamada yapılan tremolo ile ilgili şu tespitlerde bulunmuştur; “sağ el ile yapılan 

tremoloda sol elin bir parmağı bir perde üzerinde sabittir. Sol el ile tezenesiz yapılan tremolo 

da baştaki ve sonraki notaya tezene vurulur. Tremolo 1. ve 3. Parmak ile yapılır. Bu tremolo 

şekli tezene kullanılarak da uygulanır. Bağlamaya özel bir tremolo şekli vardır. Sazın 1. Grup 

telerinden (3adet) en alttaki çelik tele herhangi bir perdede 2. Parmak ile basılır aynı anda yarım 

ses pestteki perdeye alt grubun kalan iki teline 1. Parmak ile basılır. Tremolo yapılır. Bu 

uygulamaya kıstırma denilir” (s.10). 

“Tril; birbirlerine yarım ses veya tam ses aralık teşkil eden iki bitişik notanın sıra ile ve süratle 

tekrarıdır” (Durul, 2007:10). 

“Glissando; duyurulan bir sesin aradaki seslerinde duyurulması sağlanarak başka bir perdeye 

kaydırılmasıdır” (Durul, 2007:10). 

“Bağlı Çalış (Legato);  notaların birbirine bağlanarak çalınmasıdır.” (Durul, 2007:11) 

“Noktalı Çalış (Staccato); notaların baş kısımları üzerine konulan noktalar o notaların kesik 

kesik seslendirileceğini (yarı değerine yakın)” (Durul, 2007:11). 

• Modern Bağlama Metodu (Hakan AKMAZ) üzerinde yapılan incelemelerde nüans

terminolojisine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem (Can KARAHAN) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans terminolojisine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Bağlama Eğitimi Yöntem ve Teknikleri (Savaş EKİCİ) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans terminolojisine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Bağlama Metodu’ndaki (Arif SAĞ-Erdal ERZİNCAN) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans terminolojisine yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.
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“Sıyırtma Tezene; Tezenenin yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya sıyırtarak (hafif yan 

tutarak) yapılan vuruş biçimlerini ifade eder. 

Pençeli Tezene; (s-a-m) parmaklarının aynı anda tezene ile birlikte vuruş biçimini ifade eder. 

Tarama Tezene; Tezenenin yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya tarayarak yapılan vuruş 

biçimlerini ifade eder. Bütün teller üzerinde yapılan bu hareketle bir geciktirme hissiyatı 

yaratılır. Bu yolla da belirtilen seslerin eşit bir şekilde duyurulması amaçlanır. 

Takma Tezene: Tezeneyi tele yaslayarak aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya takarak ses 

çıkarma eylemini ifade eder. 

Çırpma Tezene: Vuruş mesafesini dar kullanarak işaret edilen notanın ikiye bölünmesini sağlar 

veya hareketin iki nota üzerinde oluşumunu sağlar. 

Kapama İmgesi; Sağ elin tabanı ile alt eşiğin üzeri hafifçe kapatılarak sesin matlaşması sağlanır. 

Tezene Trili; Tezenenin tellerin üzerinde çok hızlı olarak aşağı-yukarı hareketlerle titretilmesini 

ifade eder.  

Kıstırma Trili; Aynı tel kümesini belirtilen perdelerle ikiye bölerek yapılan tezene trilini ifade 

eder.  

Vurma-Çekme; Vurma, üzerine geldiği sesin, tezene kullanmadan parmakla vurarak elde 

edileceğini ifade eder. Çekme 1: Belirtilen sesin üzerinde basılı olan parmağımızı çekerek ikinci 

sesi elde etmeyi ifade eder. Çekme 2: Bir önceki sesten bağımsız olarak belirtilen parmakla teli 

çekerek ses elde etmeyi ifade eder. 

Basma-Kaldırma; Ses çıkarmadan yapılan basma-kaldırma hareketlerini ifade eder. 

Kaydırma imgesi; Bir sesten diğer bir sese geçerken, aynı parmakla yapılan kaydırma hareketini 

ifade eder. 

Susturma imgesi; Boşta kalan sol el parmaklarını tellerin üzerine değdirerek sesin uzamasını 

durdurmayı ifade eder. 

Parmak Trili; Belirtilen sese aynı teldeki en yakın birinci ya da ikinci perde (tize doğru) 

üzerinden parmakla yapılan tril hareketini ifade eder” (Sağ, Erzincan, 2017:17-20) 

“Parmak Trili”; “Bağlamanın özgünlüğünü yansıtan nüanslar üzerinde de özel bir çalışma 

yapılmış ve bu nüanslara yönelik farklı imge arayışına gidilmiştir. Bu nüansların en 
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önemlilerinden biri parmak trilidir. Uzun sesli bir çalgı olmayan bağlamadaki bu ihtiyaç 

genellikle parmak trili ile giderilmektedir”(Sağ, Erzincan, 2017:11). 

• Kara Düzen Bağlama Metodu (Doğan ELMALI) üzerinde yapılan incelemelerde nüans

terminolojisine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır. 

3- İNCELENEN BAĞLAMA METOTLARINDAKİ NÜANS İŞARETLERİ 

Araştırma doğrultusunda incelenen bağlama metotlarındaki nüans işaretleri aşağıda detaylı bir 

şekilde sunulmuştur.  

• Bağlama Öğretim Metodu (Sabri YENER) üzerinde yapılan incelemelerde nüans işaretlerine

yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

Resim 1: Parmak çarpma 

Resim 2: Parmak kaldırma 
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Resim 3: Tril 

Resim 4: Kesik çalma 

• Bağlama Öğretim ve Eğitim Metodu (Mehmet SAÇAN) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans işaretlerine yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

Resim 5: Çektirme işareti 

479



Resim 6: Süsleme 

Resim 7: Çarpma işareti 

• Bağlama Metodu (Yaşar Kemal ALİM - M.Aydın ATALAY) üzerinde yapılan

incelemelerde nüans işaretlerine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Kısa Sap Bağlama (Çöğür) Metodu (Ümit ÇİÇEKÇİOĞLU) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans işaretlerine yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

Resim 8: Tril 

Resim 9: Takma 
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Resim 10: Çekme 

Resim 11: Çarpma 

• Bağlama Metodu (Kenan DURUL) üzerinde yapılan incelemelerde nüans işaretlerine

yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

Resim 12: Tremolo 
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Resim 13: Tril 

Resim 14: Glissando 

Resim 15: Bağlı çalış (logato) 
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Resim 16: Noktalı çalış (staccato) 

• Modern Bağlama Metodu (Hakan AKMAZ) üzerinde yapılan incelemelerde nüans

işaretlerine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem (Can KARAHAN) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans işaretlerine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Bağlama Eğitimi Yöntem ve Teknikleri (Savaş EKİCİ) üzerinde yapılan incelemelerde

nüans işaretlerine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

• Bağlama Metodu (Arif SAĞ-Erdal ERZİNCAN) üzerinde yapılan incelemelerde nüans

işaretlerine yönelik şu bilgilere ulaşılmıştır.

Resim 17: Sıyırtma Tezene 

Resim 18: Pençeli tezene 
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Resim 19: Tarama Tezene 

Resim 20: Takma tezene 

Resim 21: Çırpma tezene 

Resim 22: Kapama İmgesi 
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Resim 23: Tezene Trili 

Resim 24: Kıstırma Trili 

Resim 25: Vurma – Çekme 

Resim 26: Basma – Kaldırma 
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Resim 27: Kaydırma İmgesi 

Resim 28: Susturma İmgesi 

Resim 29: Parmak Trili 

• Kara Düzen Bağlama Metodu (Doğan ELMALI) üzerinde yapılan incelemelerde nüans

işaretlerine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.

4- BAĞLAMA İCRASINA ÖZGÜ NÜANS TERMİNOLOJİSİ VE 

İŞARETLENDİRMELERİNE YÖNELİK ÖNERİLER 

Bu bölümde bağlama icrasına özgü olan ve öne çıkan çeşitli nüansların adlandırılması, detaylı 

bir şekilde açıklanması ayrıca nota üzerinde işaretlendirilmesine yönelik çeşitli öneriler 
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sunulacaktır. Öneriler 2017 yılında yayımlanmış olan “Uzun Sap Bağlama Metodu (Bozuk 

Düzeni)” adlı çalışmadaki bilgiler ışığında hazırlanmıştır.  

Süsleme Tekniği 

“Türk halk müziğinde -özellikle bağlama icracıları arasında- süsleme denildiğinde çok geniş ve 

kapsamlı icra dinamiklerinden bahsetmek mümkündür. Daha açık bir ifadeyle, herhangi bir 

nota üzerinde belirtilmeyen ve icracılar tarafından gerçekleştirilen bütün icra nüanslarının genel 

olarak süsleme olarak değerlendirildiği durumlara rastlamak mümkündür. Ancak bu bölümde 

ele alınan ve süsleme başlığı altında değerlendirilen icra nüansı, bağlama icrasıyla özdeşleşmiş 

olan ve tellere çeşitli parmak dokunuşlarıyla gerçekleştirilen karakteristik bir tekniktir. Aşağıda 

detaylı bir şekilde anlatılacak olan bu tekniğin özellikle bağlama icracıları arasında süsleme 

olarak belleklere yerleşerek süregeldiği yapılan gözlemler sonucu tespit edilmiş ve dolayısıyla 

farklı bir adlandırmaya gidilmemiştir.  

Bağlama icrasında süsleme çok önemli ve karakteristik bir tekniktir. Çalışmada, yayınlanmış 

metotlar üzerinde yapılan çeşitli incelemelerde süsleme tekniğine yönelik ortak bir 

işaretlendirme yöntemi geliştirilmediği tespit edilmiştir. Konuya yönelik yapılan incelemelerde 

bazı metotlarda süsleme tekniğinin hiç anlatılmadığı, süsleme tekniğini anlatan metotlarda ise 

genellikle uluslararası müzik terminolojisinde kullanılan ve bağlamadaki süsleme tekniğini tam 

anlamıyla karşılamayan mordan, grupetto vb. gibi çeşitli simgelerin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Bu tespitlerden hareketle bağlama icrasında çok önemli bir yere sahip olan 

süslemenin detaylı bir şekilde anlatılması ve aynı doğrultuda bağlamaya özgü olan 

yeni/yenilikçi bir simgeyle notalar üzerinde gösterilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür.  

Süsleme; Bağlamada süsleme tekniği genellikle iki şekilde yapılmaktadır; 

1. Perdede basılı olan parmağın sağa ve sola yaptığı hızlı hareketlerle bir alt (tiz) ve/veya

bir üst (pes) perdedeki seslerin duyurulması şeklinde yapılan süsleme, 

2. Perdede basılı olan parmağın yanındaki parmak yardımıyla, seslendirilen ana

perdenin altındaki/yanındaki ilk perde aralığına bir veya birkaç kez dokunulması suretiyle 

yapılan süsleme. 

 5. parmak baskılarında 3. parmakla süsleme yapılır. 
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Süsleme tekniğini, Mİ notası örnekleminde aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür. 

 Bağlamanın alt tel grubundaki Mİ notasına 3. parmak basılarak bir üst tezene vuruşu

yapılır.

 Mi sesi tınlamaya devam ederken -3. parmak Mİ notasından kalkmadan-, 4. Parmak iki

kez FA perdesine dokundurulur.

 Yukarıdaki ikinci şekildeki gibi süsleme tekniği göstermenin deşifrede problem teşkil

etmemesi için süslemeyi “  ” şeklinde notaların üzerinde göstermenin uygun olacağı

düşünülmüştür.

 Yukarıdaki 3. ve 4. şeklin icrası da aynıdır. Dolayısıyla daha sade ve deşifre esnasında daha

kolay takip edilebilecek bir yazım olduğu düşünüldüğü için türkü ve ezgilerde süsleme

tekniğine yönelik 4. şekildeki yazım tekniği kullanılacaktır.
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 Süsleme tekniği için kullanılan simge bir öneridir. Yapılan araştırmalar ayrıca alan

uzmanlarıyla konuya yönelik gerçekleştirilen çeşitli görüşmelerde, süsleme tekniğinin

bağlamaya özgü olan yeni/yenilikçi bir işaret ile gösterilmesinin gerekli olduğu sonucuna

ulaşılmış ve bu doğrultuda süslemenin baş harfi olan S’yi anımsatan yukarıdaki simge

geliştirilmiştir. Bağlama öğretimi/icrası için yazılan/uyarlanan çeşitli notalarda süsleme

uygulanması istenilen seslerde bu şekilde -bağlama icrasına özgü olan- bir simge

kullanılmasının birçok açıdan olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.” (Haşhaş,

2016:61-63)

Resim 30: Süsleme Tekniğinin Nota Üzerinde Gösterimi 
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Legato Tekniği (Boğumlama, Tel Çekme, Kaydırma) 

“Bağlama icrasında yatay olarak bir tezene vuruşuyla en az iki ses elde etme tekniği genellikle, 

boğumlama, tel çekme, kaydırma şeklinde adlandırılır. Bağlama icrasında çok önemli bir yere 

sahip olan bu icra tekniği, özellikle geleneksel eser seslemelerinde çok yönlü olarak 

kullanılmakta ve bir nevi seviye belirleyici rol oynamaktadır. Daha açık bir ifadeyle bağlamada 

usta icracılığa uzanan öğrenim serüveninde bu tekniğin çok önemli bir yeri vardır. Evrensel 

müzik terminolojisinde, bağlama icrasında yaygın olarak kullanılan bu tekniğe benzer 

seslendirmeler legato şeklinde adlandırılmaktadır. Chapman (1999:56), legato tekniğini şu 

şekilde açıklamaktadır; “Legato tekniği, yumuşak bir akış etkisi vermek için kullanılır. Bir nota 

vurulduktan sonra sol el diğer notaları basarak veya çekerek çalabilir” Metotta, hem 

terminolojik olarak bir dil birlikteliği hem de anlam karmaşası yaşanmaması açısından, Türk 

halk müziği terminolojisinde birçok farklı şekilde adlandırılan bu tekniğin “legato” başlığı 

altında değerlendirilmesinin daha uygun bir yaklaşım olacağı düşünülmüştür” (Haşhaş, 

2016:84) 

 Yukarıdaki notaların üzerinde bulunan bağ işareti legato tekniği uygulanacağını

göstermektedir.

 Notaların üzerinde de görüldüğü gibi yalnızca bir tezene vuruşu yapılıp diğer

nota/notalar parmak basma veya çekme suretiyle tınlatılmaktadır.

 Bu teknik yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ilk nota yani tezene

vurulan notadan parmak kalkmadan uygulanmasıdır.
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Resim 31: Legato Tekniğinin Nota Üzerinde Gösterimi 

Tremolo Tekniği 

Bağlama icrasında tremolo tekniği, parmak herhangi bir perdede sabit dururken tezenenin alt, 
orta veya üst tel grubunu genellikle 16’lık, 32’lik veya 64’lük vuruşlarla seslendirilmesiyle 
oluşan bir tekniktir. Nüanstan daha çok genel bir icra tekniği olan bu seslendirme şekli bağlama 
icracıları arasında “tarama” olarak da adlandırılmaktadır.  

Resim 32: 32’lik vuruşlarla yapılan tremolo tekniğinin nota üzerinde gösterimi örneği 
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Resim 33: Tremolo Tekniğinin Nota Üzerinde Gösterimi 

 “Ezginin üçüncü porte-üçüncü ölçüsünde görülen üç çizgili notalarda “ ” aynı perde 

üzerinde -nota değeri kadar- 32’lik tezene vuruşu (tarama) yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

Adı geçen bu teknik “tremolo” olarak adlandırılmaktadır. Bu tekniğin “trill” tekniğinden farkı 

ise yalnızca seslendirilen perde üzerinde -başka perdelere parmak vuruşu yapılmadan- 

gerçekleştirilmesidir” (Haşhaş, 2016:93). 

Kıstırma Tekniği 

“Kıstırma tekniği; genellikle bağlamanın alt tel gruplarında bam teli ve alt ince telleri bir veya 

yarım ses aralığında ayırarak, yanı sıra otuz ikilik veya altmış dörtlük tezene vuruşuyla (tril, 

tarama) uygulanan icra tekniğidir” (Haşhaş, 2016:273). 
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Resim 34: Kıstırma Tekniğinin Nota Üzerinde Gösterimi 

SONUÇLAR 

Bağlama eğitimi/öğretimine yönelik yapılmış olan on adet metottaki nüans ve terminoloji 

öğretileri üzerinde yapılan incelemeler doğrultusunda;  

-1987 yılında yazılmış “Bağlama Öğretim Metodu”nda; dört farklı icra nüansın ele alındığı ve 

bu nüansların ise parmak çarpma, parmak kaldırma, tril ve kesik çalma şeklinde anlatıldığı, 

-2000 yılında yazılmış “Bağlama Öğretim ve Eğitim Metodu”nda; üç farklı nüansın ele alındığı 

ve bu nüansların ise çektirme, süsleme ve çarpma şeklinde anlatıldığı, 

- 2004 yılında yazılmış “Bağlama Metodu”nda; nüans işaretlerine yönelik herhangi bir bilginin 

olmadığı, 

-2006 yılında yazılmış “Kısa Sap Bağlama (Çöğür) Metodu”nda; dört farklı nüansın ele alındığı 

ve bu nüansların ise tril, takma, çekme ve çarpma şeklinde anlatıldığı, 

-2007 yılında yazılmış “Bağlama Metodu”nda; beş farklı nüansın ele alındığı ve bu nüansların 

ise bağlı çalış (legato), tril, tremolo, glissando ve noktalı çalış (staccato) şeklinde anlatıldığı, 

-2009 yılında yazılmış “Modern Bağlama Metodu”nda; nüans işaretlerine yönelik herhangi bir 

bilginin olmadığı, 
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-2010 yılında yazılmış “Bağlama Öğretiminde Yeni Bir Yöntem” isimli metotta; nüans 

işaretlerine yönelik herhangi bir bilginin olmadığı, 

-2012 yılında yazılmış “Bağlama Eğitimi Yöntem ve Teknikleri” isimli metotta; nüans 

işaretlerine yönelik herhangi bir bilginin olmadığı, 

-2017 yılında yazılmış “Bağlama Metodu”nda; on üç farklı nüansın ele alındığı ve bu nüansların 

ise sıyırtma tezene, pençeli tezene, tarama tezene, takma tezene, çırpma tezene, kapama imgesi, 

tezene trili, kıstırma trili, vurma-çekme, basma-kaldırma, kaydırma imgesi, susturma imgesi ve 

parmak trili şeklinde anlatıldığı,  

-İncelenen on adet metodun nüans terminolojileri ve işaretlendirme yöntemlerinin 

birbirlerinden birçok açıdan farklılıklar gösterdiği, 

- Bağlama icrası, eğitimi/öğretiminde nüansların çok önemli bir yere sahip olduğu, konuya 

yönelik ulusal ölçekte ortak bir terminoloji ve işaretlendirme yöntemi oluşturulmasının gerekli 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI MEZOPOTAMYA PETROLLERİ MESELESİ VE 

IRAK – SURİYE HATTINDA İNGİLTERE - FRANSA – ABD REKABETİ 

Prof. Dr. Mehmet OKUR 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

XIX. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen siyasî, iktisadî ve teknolojik gelişimler batılı

ülkeleri düşük maliyetlerle büyük miktarlarda mamul mallar üretebilen bir yapıya 

dönüştürürken, Afrika, Asya ve Ortadoğu coğrafyalarını ise birer sömürge veya pazar alanına 

çevirmişti. Özellikle Ortadoğu, zengin petrol yatakları ve Güney Asya ticaret yolu üzerinde 

olması nedeniyle uluslararası rekabetin en sert yaşandığı bir bölge haline gelmişti. Başlangıçta 

İngiltere, Fransa ve Rusya arasında cereyan eden bu bölgedeki rekabet, XIX. yüzyılın son 

çeyreğinde Almanya (Prusya) ve İtalya’nın da eklenmesiyle yeni bir ivme kazanmış ve 

Osmanlı Devleti’nin varlığını doğrudan tehdit eder bir hal almıştı. Mezopotamya’da ve Basra 

Körfezi çevresinde zengin petrol yataklarının bulunması ise bu coğrafyaya yönelik rekabeti 

daha da artırmıştır. Bu bölgenin önemini artıran bir diğer özellik de İngiltere’nin en önemli 

sömürgesi olan Hindistan’a bağlayan bir geçit yeri olması idi.1  

Doğu Akdeniz – Basra Körfezi ekseni hemen bütün büyük devletlerin dikkatini 

çekmekle beraber, Avrupa’nın kuzeyinde sıkışmış olan ve gittikçe büyüyen sanayisine kaynak 

ile pazar bulmak isteyen Almanya için daha da büyük bir öneme sahipti.2 Dolayısıyla 

Almanya’nın güçlü bir aktör olarak zengin petrol yatakları bulunan Mezopotamya ve Irak’a 

yönelmesi, uzun bir süre Rusya ve Fransa karşısında Osmanlı Devleti’nin özellikle Asya 

topraklarının korunmasına çalışarak Afrika’dan Hindistan’a uzanan ticaret yolunu tehlikeden 

uzak tutmak isteyen İngiltere’yi bu politikasından uzaklaştırmış ve Osmanlı Devleti hakkında 

yeni düşüncelere sevk etmiştir. Bu yeni politika gereği İngiltere, Osmanlı Devleti’ni korumak 

yerine O’nu çıkarlarına uygun biçimde paylaşmaya, özellikle Musul ve çevresini de içine alan 

Mezopotamya’yı bir an önce ele geçirme planları yapmaya başladı. Böylece hem Almanya 

petrol bölgelerinden uzak tutulacak, hem de Hindistan’a yapılabilecek muhtemel bir istila 

hareketinin önüne geçilecekti.3  

Öte yandan Babıâli ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya başlayan 

Almanya da “B.B.B” yani “Berlin-Bizans-Bağdat” olarak adlandırdığı demiryolu projesine 

girişmiştir. Almanya, bu yolun kullanılmasıyla bölgedeki İngiliz hâkimiyetini sona erdirecek 

1  Türk İstiklal Harbi, Güney Cephesi, IV, Ankara, 1966, s.36.  
2   Yaşar Büyükoğlu, Milli Mücadele Döneminde Güneydoğu Anadolu, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 

1998, s. XIII.  
3  İsmail Özçelik, Milli Mücadele’de Güney Cephesi Urfa, Ankara, 1992, s.18. 
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ve yine bu ülkenin can damarı niteliğinde olan Mısır’ı tehdit edecekti. Aynı şekilde Almanya, 

sıcak deniz ile Karadeniz arasına girerek Rusya’nın tarihi hedefine de engel olacaktı.4 

Nitekim Osmanlı Devleti üzerinde giderek artan Alman nüfuzu, İngiltere’nin bir zamanlar 

güçlü düşmanı olan Rusya ile kader birliği yapmasına yol açmış ve bu iki devlet, Orta 

Asya’daki ihtilaflarını bertaraf ederek 1907’de bir anlaşma5 imzalamışlardır.6 

İngiltere’nin Ortadoğu’yu kontrol amaçlı yeni iktisadî ve politik girişimleri devam 

ederken, genel savaşın başlaması ve Osmanlı Devleti’nin bu savaşta Almanya’nın yanında yer 

alması, İngiltere’ye bölgenin tanzimi için aradığı fırsatı verdi. I. Dünya Savaşı başlamadan 

önce yapılan demiryolları inşaatı ve petrol bölgelerinin paylaşılması projesi ile ilgili Avrupa 

Devletleri’nin girişimleri, şimdi Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşılması çalışmalarına 

dönüşmüşü.7 Nitekim 1915’te İngiliz Hükümeti, Sir Maurice de Bunsen başkanlığında “Asya 

Türkiyesi’ni İnceleme Komisyonu” kurmuştu. 8 Nisan 1915’te çalışmaya başlayan bu 

komisyon hazırladığı raporu 30 Haziran 1915’te hükümete sundu. Komisyon raporunda 

Osmanlı topraklarındaki İngiliz etkinlik alanının Şam’ın güneyinden başlayıp Deyrizor-Zaho-

Revandiz üzerinden İran sınırına ulaşacak hattın güneyini içerisine almasını önermekteydi.8 

Komisyon Başkanı Bunsen’e göre eğer Osmanlı toprakları Müttefikler tarafından paylaşılacak 

olursa Mezopotamya’nın hemen tamamı mutlaka İngiltere’nin payı içerisinde yer almalıydı. 

Zira İngiliz etkinlik alanının yalnızca Basra Vilayeti ile sınırlı kalması durumunda diğer 

güçlerden birisi er geç Bağdat’a hakim olur ve Basra’daki İngiliz varlığını tehdit ederdi. O 

halde Basra’nın denetimi için Bağdat Vilayeti de elde edilmeli idi. Raporda Mezopotamya’nın 

tümü üzerinde denetim kurulabilmesi için ise Musul Vilayetinin kuzeyindeki dağlık bölgeye 

kadar olan coğrafyanın kontrol altına alınması önerilmekteydi.9 Bunsen, ayrıca Akdeniz’den 

Basra Körfezi’ne uzanan hat üzerinde stratejik noktaların doğrudan veya dolaylı yollarla 

kontrol altına alınmasını şart koştu. Bunun da yolu Filistin ve Irak’ın tamamen işgal 

4  Reşat Sagay, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası Bazı Meseleler, 
İstanbul, 1972, s.77.  

5  Rusya ile İngiltere arasında 31 Ağustos 1907’de imzalanan bu anlaşmaya göre, Afganistan, Tibet ve İran’a 
ilişkin sorunlara çözüm getiriliyordu. Anlaşmaya göre İran üç bölgeye ayrılmıştı. Kuzey bölgesi Rusya’nın 
etki alanında; Güney ve Güneydoğu bölgesi İngiltere’nin etki alanında olacaktı. Merkez bölgesi ise tarafsız 
bırakılıyordu…Çarlık Rusyası Afganistan’ı Rus etki alanının dışında olduğunu kabul ediyordu…gerek Rusya 
gerekse Büyük Britanya Hükümetleri Tibet’in iç işlerine karışmamayı, toprak bütünlüğüne dokunmamayı ve 
bu ülke ile olan ilişkilerini ülkenin üzerinde egemen durumda bulunan Çin Hükümeti aracılığı ile yürütmeyi 
kabul ediyorlardı...Uluslararası İlişkiler Tarihi (Diplomasi Tarihi) II, (Haz.: Viladimir Potyemkin – S. 
Bakruşin vd.), (Çev.: Attila Tokatlı), İstanbul, 2009, s. 219. 

6  Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, 1989, s.34.  
7  Büyükoğlu, a.g.t., s.XVIII. 
8  Şüphesiz bu sınır belirlenirken İngiltere’nin; 1. Hindistan yolunun güvenliği ile bağlantılı stratejik çıkarları, 

2. Savaş öncesinde kurduğu ticarî ilişkileri ve petrol kaynaklarıyla bağlantılı ekonomik çıkarları, 3. Arap
nüfusunun denetlenmesiyle bağlantılı siyasî çıkarları dikkate alınmıştı. İhsan Ş. Kaymaz, Musul Sorunu, 
Emperyalizm ve Kürtler, İstanbul 2014., s. 54-55. 

9  Kaymaz, a.g.e., s. 55. 
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edilmesinden geçmekte idi.10 Lord Curzon’a göre İngilizlerin gözünde Hindistan’ın batı 

sınırları Fırat Nehri boyunca uzanmaktaydı ve bu bölge ancak Musul vilayeti aracılığıyla 

denetim altına alınabilirdi.11  

Böylece İngiltere bütün planlarını savaş sonrası Ortadoğu coğrafyasında (Musul dâhil) 

başta petrol olmak üzere stratejik noktaları ele geçirme üzerine kurmuş oldu. Ancak bu 

konuda Londra yönetimini endişelendiren iki önemli engel vardı. Birincisi Rusya’nın Doğu 

Anadolu’ya yerleşmesi durumunda bu ülke ile sınır komşusu olma olasılığı, ikinci ise Doğu 

Akdeniz-Mezopotamya-Hindistan ekseni üzerindeki bölgelerdeki hâkimiyetini müttefikleri 

Fransa ve Rusya’ya kabul ettirmesi idi. İlk engeli ortadan kaldırmanın yolu, Musul’u petrol 

yatakları üzerindeki İngiliz denetimini korumak kaydıyla şimdilik İngiltere ile Rusya arasında 

tampon oluşturacak şekilde Fransa’nın etkinlik alanına eklemekti.12  

İngiliz Mark Sykes, Fransız George Picot arasında Ekim 1915’de başlayıp, daha sonra 

Rusya Dışişleri Bakanı Sazanof’un dâhil olmasıyla Mayıs 1916’ya kadar devam eden 

görüşmeler13 ile teati edilen belgeler sonunda ortaya çıkan ve tarihe “Sykes-Picot Anlaşması” 

olarak geçen bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya’sı 

tarafından pay ediliyordu. Fransa, Suriye kıyıları ve çevresinden başka Çukurova, Kayseri 

dışarda kalmak suretiyle Sivas, Elazığ, Maraş, Antep ve Mardin’i elde ederek, Halep – Şam – 

Musul’u içine alan üçgende nüfuz bölgesi kurarken; İngiltere, Basra’dan Bağdat’a kadar tüm 

Güney Mezopotamya’yı ve Akka ile Hayfa Limanlarını ele geçiriyor ve bunun dışındaki 

bölgelerde ise nüfuz alanı oluşturuyordu. Rusya ise, İngiltere ve Fransa’nın bu isteklerini, 

daha önce 18 Mart 1915’de Londra’da imzalanan İstanbul Anlaşması ile kendine verilen 

Boğazlar, Marmara Denizi, Gelibolu Yarımadası, Enez – Midye hattına kadar Trakya Bölgesi, 

Bozcaada ve İmroz (Gökçeada) Adaları ile Sakarya Irmağı’na kadar Kocaeli Yarımadası’na 

ilave olarak, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Muş ve Siirt’i içine alan bölgenin kendisine verilmesi 

10  David Fromkin, Barışa Son Veren Barış (Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul, 1994, s.137-140; M. Kemal 
Öke, Musul Meselesi Kronolojisi (1918-1926), İstanbul 1987, s. 15. 

11  Ersal Yavi, Kürdistan Ütopyası I, İstanbul 2006, s.63.  
12  Kaymaz, a.g.e., s. 55. 
13  Esasında İngiltere, başlangıçta Doğu’da kazanacağı çabuk ve kesin bir zaferin, Fransa ve Rusya’nın 

paylarının hukuksal olarak tanımlanmasını gereksiz kılacağı umudunu taşıyor bu nedenle yavaş hareket 
ediyordu. Ancak Çanakkale ve Kut’ül-Amare’de uğranılan ağır yenilgiler ve savaşın beklenmedik bir şekilde 
uzaması İngiltere’nin hem müttefiklerine olan ihtiyacının artmasına, dolayısıyla öncelikle Fransa ile 
görüşmelere başladı. Bir müddet sonra bu görüşmelere Rusya’da dâhil oldu. Rusya’nın özellikle Fransa’nın 
Suriye’den başlayıp İran içlerine kadar devam eden nüfuz alanına sert tepki göstermesi üzerine taraflar 
arasında gerginlik oluştuysa da daha sonra yukarıda belirtilen bölüşüm üzerinde anlaşmaya varıldı. Yusuf 
Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi III/II, Ankara, 1991, s. 96-127; Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı 
Tarihi III/III, Ankara, 1991, s. 69-87; Kaymaz, a.g.e., s. 55-56. 
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karşılığında kabul ediyor14, böylece İngiltere Filistin ve Irak’ın hâkimiyetini sağlama almış 

oluyordu.15   

Ancak Ekim 1917’de Rusya’da yönetimi ele geçiren Bolşevikler tarafından deşifre 

edilen bu antlaşmalar hem İtilaf, hem de İttifak devletleri nezdinde şok etkisi yaptı ise de, 

Müttefikler bu şoku çabuk atlatarak, bütün bu antlaşmaları hakkın üstünlüğünü temini için 

yaptıklarını söylemeye başladılar ve hedeflerine yürümeyi sürdürdüler.16 Hatta İngiliz 

Hükümeti, Sykes-Picot-Sazanof Anlaşması”nın yeni koşullara göre değiştirilmesi sonucuna 

vardı. Lord Curzon başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Komite’de Mezopotamya ve 

Filistin’in İngiltere’nin doğrudan denetimi altına alınması ile İngiliz-Fransız etkinlik alanları 

arasındaki sınırların kuzeye kaydırılarak İngiliz etkinlik alanının genişletilmesi kabul edildi. 

Şüphesiz bu son noktanın hedefi Musul Vilayeti idi ve buranın Fransız etki alanına 

bırakılması Rusya ile sınırdaş olma kaygısından kaynaklanmakta idi. Artık bu tehlike ortadan 

kalktığına göre zengin petrol yataklarına verimli tarım arazilerine sahip Musul’u Fransızlara 

vermek büyük bir kayıptı.17 

Bu arada gittikçe güç kaybeden Osmanlı Devleti, Fransız kuvvetlerinin Bulgaristan 

mevzilerini ele geçirmesi ve İstanbul’un işgale açık hale gelmesi ile mütareke talebinde 

bulunmuş18 ve Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda dört gün (27-30 Ekim 1918) süren 

görüşmelerden sonra Mondros Mütarekesi’ni19 imzalamak zorunda kalmıştır.20 

14  Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi IX, Ankara 1996, s.544-545; Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları 
(Çev:Şerif Erol), İstanbul 1996, s.4; Rus Devlet Arşivi Gizli Belgeleri, s. 137-138, 241; Bige Yavuz, Kurtuluş 
Savaşı Döneminde Türk–Fransız İlişkileri, Ankara, 1994, s. 5; Durdu Mehmet Burak, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Türk-İngiliz İlişkileri (1914-1918), İstanbul, 2004, s. 79-81; Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze 
Ortadoğu, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, İstanbul, 2004, s. 137-138; Ömer Kürkçüoğlu, Mondros’tan Musul’a 
Türk-İngiliz İlişkileri, İstanbul, 2006, s. 36-37. 

15  Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi III/II, s. 96-127; Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi III/III, s. 69-87; Yusuf Hikmet 
Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi III/VI, Ankara, 1991, s. 4-12; Rus Devlet Arşivi Gizli Belgeleri, Türkiye’nin 
Parçalanması ve Rus Politikası (1914-1917), (Çev: Örgen Uğurlu), İstanbul, 2004, s. 231-275. 

16  Gizli anlaşmaların ana çizgileri bakımından öğrenilmesi üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Grey, şu 
açıklamalarda bulunmuştu: “Biz hakkın kuvvete üstünlüğünü kuruncaya ve uygar insanlığı teşkil eden büyük 
ve küçük devletlerin eşit şartlar içinde özgürce gelişmelerini sağlayıncaya kadar savaşacağız.” Aynı şekilde 
bir sonraki Dışişleri Bakanı Arthur Balfour da, parlamentoda yaptığı konuşmada İngiltere’nin savaşa girdiği 
sıradaki yüksek ilkelere bağlı kaldığını söylemişti. Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi III/VI, s. 32-33, 38. 

17  Kaymaz, a.g.e., s. 57-61; Fromkin, a.g.e., s. 340-341. 
18  İbrahim Artuç, Kurtuluş Savaşı Başlarken, İstanbul, 1987, s.118.  
19 Mondros Mütarekesi’nin Irak ile Suriye-Filistin cephelerini doğrudan doğruya veya dolaylı yönden 

ilgilendiren ve gizli antlaşmalarda paylaşılan yerlerin işgaline zemin hazırlayan maddelerini şöyle 
sıralayabiliriz: 
“Madde 2: Osmanlı sularındaki bilcümle torpil tarlaları ile torpido ve kovan mevzileri ile vesair engellerin 
yerleri gösterilecek ve bunları taramak veya temizlemek için talepte bulunulduğunda yardım edilecektir. 
Madde 5: Hududun muhafazası ve iç güvenliğin devam ettirebilmesi için lazım görülecek askeri kuvvetten 
maadasının derhal terhisi, askeri kuvvetlerin miktar ve vazifeleri, İtilâf Hükümetleri tarafından Osmanlı 
Devleti ile müzakere edildikten sonra kararlaştırılacaktır.  
Madde 7: İtilâf Devletleri emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi bir sevkülceyş noktasını 
işgal hakkına haiz olacaklardır.  
Madde 10: Toros Tünelleri’nin Müttefikler tarafından işgali, 
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İngiltere, Mondros Mütarekesi imzalanır imzalanmaz ilgili hükümler doğrultusunda 

fakat müttefikleriyle imzaladıkları gizli anlaşmalar çerçevesinde Osmanlı topraklarını işgale 

başlamış ve ilk önce Musul’a yönelmiştir. Yukarıda da ifade edildiği üzere 1916’daki şartlar 

artık değişmiştir. Sykes-Picot Anlaşması’nda hem Rusya ile doğrudan sınır olmamak hem de 

Fransa’yı ikna etmek için Musul Vilayeti’ni Fransa’ya bırakmaya razı olan İngiltere, Bolşevik 

yönetimindeki Rusya’nın savaştan çekilmesi ile beraber bu ülkeye bırakılması öngörülen 

bütün topraklara gözünü diktiği gibi, gönülsüz olarak Fransa’ya bıraktığı Musul’u da ele 

geçirmek istedi.21 Zira Musul İran-Suriye, Anadolu ve Irak’ı birbirine bağlayan yolların 

kavşak noktası olması dolayısı ile stratejik bir öneme sahipti. Diğer bir ifadeyle her dört 

coğrafi bölge için Musul’un değeri tartışılmazdı. Zengin petrol kaynaklarına sahip olması da 

vilayeti önemli kılan bir diğer husustu.22  

Bölgedeki hemen bütün planlarını Musul’un ele geçirilmesi üzerine kuran İngiliz 

Hükümeti,  askerî birliklerine verdiği talimatla Mütarekenin gereğine ve hükümlerine aykırı 

olarak23 ileri harekâtına devam ettirerek Türk kuvvetlerinin elinde bulunan Musul’un 20 km. 

güneyindeki Hamamalik’i işgal ettirmiş (1 Kasım 1918)24,  İngiliz-Fransız ortak harekâtı 

sonucu işgal edilen İskenderun, Adana, Mersin ve Pozantı’dan sonra ise sıra Antep, Maraş ve 

Urfa’nın işgaline gelmiştir. Yukarıda da ifade edildiği üzere İngiltere, Sykes-Picot Gizli 

Antlaşması’na aykırı olduğu halde gerek Musul’u Fransızlardan almak gerekse Suriye 

üzerinde daha fazla söz hakkı elde etmek maksadıyla daha önce Fransa’nın payına düşmüş 

olan Antep, Maraş ve Urfa’nın işgaline kalkışmıştı. Ancak işgal için gerekli bir sebep 

bulamayan İngilizler, mütarekenin yoruma oldukça açık ve her bölgeye uygulanabilir maddesi 

Madde 16: Hicaz’da, Asir’de, Yemen’de, Suriye’de ve Irak’ta bulunan muhafız kıtaat en yakın İtilaf 
kumandanına teslim olacak ve Kilikya’daki kuvvetlerin intizamı muhafaza için gerekli miktarından maadası 
5. maddedeki şartlara uyularak verilecek kararlar veçhile geri çekilecektir.
Madde 20: 5. madde gereğince terhis edilecek Osmanlı kuvvetlerinin teçhizatı hakkında verilecek talimata 
riayet olunacaktır. 
Madde 25: Müttefikler ile Osmanlı Hükümeti arasındaki muhasamat 1918 senesinin 31 Ekim’inde tatil 
edilecektir.” Türkgeldi, a.g.e., s.69; Ahmet İzzet Paşa, Feryadım II (Haz.: S.İzzet Furgaç- Yüksel Kanar), 
İstanbul, 1993, s. 23 ; Tevfik Bıyıklıoğlu, “Mondros Mütarekesi Anlaşması”, XI. Türk Tarih Kongresi (20-26 
Ekim 1961), Ankara, 1967, s. 572; Türk İstiklâl Harbi I, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, Ankara, 1999, s. 
42-46; Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü I, Ankara, 1993, İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal 
Antlaşmaları I, Ankara, 1989, s. 12-14.  

20  Ali Türkgeldi, Mondros ve Mütarekeleri Tarihi, Ankara, 1948, s.69.  
21  Kaymaz, a.g.e., s.54-58; Yavi, a.g.e., s.55. 
22  Kaymaz, a.g.e., s. 61. 
23  İngilizler, Mütarekenin hem 25. Maddesinde geçen “Müttefiklerle Osmanlı Hükümeti arasındaki muhasamat 

1918 senesinin 31 Ekim'inde tatil edilecektir” hükmüne hem de 7. Maddesinde geçen “İtilâf Devletleri 
emniyetlerini tehdit edecek vaziyet zuhurunda herhangi bir Sevkülceyş noktasını işgal hakkına haiz 
olacaklardır.” hükmüne aykırı hareket etmişlerdir.   

24  Kemal Çelik, Milli Mücadele’de Adana ve Havalisi (1918-1923), Ankara, 1999, s.48-49; Salahi R.Sonyel, 
Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I, Ankara, 1995, s.17. 
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olan 7. maddeye dayanarak 6 Aralık’ta Kilis’i, 1 Ocak’ta Antep’i, 22 Şubat’ta Maraş’ı, 27 

Şubat’ta Birecik’i ve 24 Mart’ta Urfa’yı işgal etmişlerdir.25 

Öte yandan Fransa, bu işgallere karşı sert tepki göstererek bölgede karşı çıkılamayacak 

menfaatleri olduğunu açıkladı. İngiltere, Fransa’nın bu sert çıkışına pek ses çıkarmayıp 

bölgeden çekileceğini bildirmekle yetindi. Ancak bunun için bazı şartları vardı. O da Musul 

bölgesinin kendisine verilmesi ve Filistin’de nüfuzunun tanınması idi. İngiltere bu şartları ileri 

sürerken özellikle Musul sorununu pek önemsemediği yönünde intiba veriyordu. Zaten geçen 

süre zarfında İngiltere Filistin’de tampon bölge oluşturmak yolunda önemli adımlar atmıştı. 

İngiltere, Musul ve Filistin’i istemenin yanı sıra kendisi bölgeden çekildikten sonra 

menfaatlerinin zarar görmemesini de istiyordu.26 

İngiltere Hükümeti ve finans çevreleri, Sykes-Picot Antlaşması’nda alınan kararları 

daha baştan olumlu karşılamamıştı. Bu esnada Clemenceau’nun Fransız Başbakanı olması 

İngiltere’yi memnun eden bir diğer gelişmeydi. Zira Clemenceau İngilizler tarafından ikna 

edilebilir yumuşak huylu bir insan olarak görülüyordu.27 İki Müttefik arasında Ortadoğu’da 

ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesi ile ilgili olarak, ilk görüşme Fransız Başbakanı 

Clemencau’nun 1918 Aralığında Londra’ya yaptığı ziyaret esnasında vuku buldu.28 Bu 

görüşmede Clemenceau, doğu ile ilgili konularda bir mutabakata varılmasını isterken Lloyd 

George ise Filistin üzerinde İngiliz himayesinin tanınmasını ayrıca Fransa’nın Musul 

bölgesindeki haklarından vazgeçmesini talep etti. Buna karşılık olarak da Türk petrolleri 

şirketindeki Almanya’nın hissesinden % 25’ini Fransa’ya verebileceğini belirtti.29 Fransız 

Başbakanı Clemenceau bu istekleri hiçbir tereddüt göstermeden kabul ettiğini bildirdi. Zira 

Fransız Başbakanı, “İngilizlerin büyük bir hırs ve tamahkârlıkla göz diktikleri Şark’ta, 

yalnızca Fransız hudutlarını garanti altına almak için mümkün olduğu kadar cömert ve 

yumuşak davranmak...” gerektiği kanısındaydı.30 

Bunun üzerine 26 Nisan 1919’da İngiltere ve Fransa arasında bir petrol antlaşması 

imzalandı. Bu antlaşma ile İngiltere ve Fransa, Rusya’da Romanya’da İngiliz ve Fransız 

sömürgelerinde ve özellikle Mezopotamya’da bulunan Petrol bölgelerini yeniden düzenledi. 

Fransa, antlaşmayla petrolün %25 ini kullanabilecekti.31 

25  T.İ.H. I, s.105-107; Kocatürk, a.g.e., s. 24, 29; Akbıyık, a.g.e., s.10; Özçelik, a.g.e.,s. 55; Ayhan Öztürk, 
Milli Mücadelede Gaziantep, Kayseri, 1994, s.26.  

26  Akbıyık, a.g.e., s.49; Laurence Evans, Türkiye’nin Paylaşılması (Çev.: Tevfik Abanoz), İstanbul, 1972, 
s.114.

27  Öztürk, a.g.e., s.44.  
28  Özçelik, a.g.e., s.72.  
29  Akbıyık, a.g.e., Maraş, s.49; Çelik, a.g.e., s.108. 
30  Özçelik, a.g.e., s.73-74.  
31  Öztürk, a.g.e.,  s.44.  
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İngiltere ve Fransa arasında imzalanan petrol antlaşması, sorunların sonu demek 

değildi. Çünkü bölgedeki, manda mücadelesi bütün hızıyla devam ediyordu. Nitekim İngiltere 

Dışişleri Bakanlığı 9 Şubat 1919’da Musul ile birlikte Suriye’nin önemli bir bölümünde 

haklarının tanınmasını istemişti.32 Buna karşı Fransa, Suriye konusunda düşündüğü çözüm 

yolunu İngiltere’ye bildirdi. Tarihi, ekonomik ve kültürel ilgileri ve yararları bakımından 

bütün Suriye’yi içine alacak bir mandaterliği Fransa kendi üzerine verilmesini istedi. İngiltere 

ise Araplara söz verdiğini belirterek bu talebi kabul etmedi33.  

Manda yönetiminin tartışıldığı bir sırada kamuoyu üzerindeki tesirleri oldukça fazla 

olan muhafazakâr Fransız Cemiyetleri, Paris’te bir toplantı düzenleyerek hazırladıkları 

muhtırayı Clemenceau’ya verdiler. Bu muhtırada “Başta Hicaz olmak üzere, bütün Suriye 

topraklarını, Toroslardan Sina’ya ve Musul’dan Akdeniz’e kadar uzanan sahaların, İngiliz 

işgal kuvvetlerinden devralınarak, buralara Fransız kuvvetlerinin yerleştirilmesi” ısrarla talep 

ediliyordu.34 

Bu gelişmeler sonucunda Temmuz 1919’da Clemenceau ile Lloyd George arasında 

yapılan görüşmelerde Adana, Maraş, Antep, Urfa sancakları ile Suriye’nin bir kısmında 

İngiliz birliklerinin yerine Fransız birliklerinin geçmesine, Şam ve Halep şehirlerinde de 

İngilizlerin yerini Şerif Hüseyin birliklerinin alınmasına karar verildi.35 

Bundan bir müddet sonra Paris’te 15 Eylül 1919’da Lloyd George ile Clemenceau 

arasında yapılan görüşme sonrasında İngiltere’nin Kilikya’dan derhal, 1 Kasım 1919’dan 

sonra da Suriye’den çekilmesine karar verildi. Bu karara  “Suriye İtirafnamesi” de 

denilmektedir.36  

Ancak bölge ile ilgili sorunlar bu şekilde de son bulmadı zira Irak ve Mezopotamya 

petrollerinde gözü olan yalnızca Fransa değildi. Savaşa sonradan dâhil olan ve etkili bir güç 

olarak ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri de vardı. Savaş sonrasında Paris’te başlayan, 

Londra’da devam eden gerek açık gerekse gizli paylaşım görüşmelerinde ve hükümetler arası 

görüşmelerde Irak ve Mezopotamya petrolleri İngiltere-ABD arasında sert tartışmalara neden 

oldu. ABD, İngiltere’yi Mezopotamya petrolleri konusunda tek başına inisiyatif kullanmakla 

itham ederken, İngiltere ise ABD’nin iddialarını reddettiği gibi bu ülkenin dünyadaki toplam 

petrol imtiyazını gündeme getirerek uluslararası ticarette eşitsizliğe yol açtığını ileri sürmekte 

idi.  

32  Akbıyık, a.g.e.,  s.49.  
33  Laurence, Türkiye’nin Paylaşılması, s.134. 
34  Özçelik, a.g.e. s.74.  
35  Çelik, a.g.e., s.109.  
36  Yavuz, a.g.e., s. 57. 
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Nitekim 28 Temmuz 1920’de John W. Davis’in Lord Curzon’a gönderdiği ve Birleşik 

Devletlerin manda bölgeleri üzerindeki ekonomi politikasına ve bölge üzerinde iki devletin 

çekinceleri ve anlaşmalarına değinen muhtıra, bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. 

Muhtırasına; “Londra Hükümeti’nin talimatlarına uygun olarak, Birleşik Devletler 

Hükümeti’nin Yakın Doğu’da manda bölgeleri üzerindeki ekonomi politikası ile ilgili olarak 

Majesteleri Hükümeti’nin görüşlerini almaktan onur duyacağı yönündeki 12 Mayıs 1920 

tarihli muhtıramda beyanımı zat-ı asilzadelerine iletmekten onur duyarım….”37 diyerek 

başlayan Davis, manda bölgelerinin resmi yönetimi hususunda Birleşik Devletler 

Hükümeti’nin İngiltere ile müzakerelere devam edilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu ifade 

ederek raporuna şu şekilde devam etmiştir:  

“Bununla birlikte Majesteleri Hükümeti hatırlayacaktır ki Birleşik Devletler Hükümeti 

öncelikle Paris’te barış görüşmeleri devam ettiği süreçte bu bölgelere yönelik açıkça tanınan 

ve bağlı kalınması gereken,  bölgelerin hukuken ve esasında tüm ulusların ticaretine eşit 

şekilde hizmet etmesine yönelik elde tutulması ve yönetilmesi şeklindeki ana kaideleri tatbik 

etmek ile alakadardır. 

Birleşik Devletler Hükümeti’nin görüşü, Büyük Britanya yahut başka uluslar 

tarafından manda altına alınacak bölgelerin ekonomik kaynaklarının işlenmesinin yalnızca 

özel çıkarların ticari rekabeti veya birtakım hammaddelerin stratejik amaçlar için kontrol 

edilmesi ile ilgili bir sorunu da beraberinde getireceği yönündedir...”38 Aynı muhtırada, 

Birleşik Devletle Hükümeti’nin 12 Mayıs tarihli muhtırasında yer alan ve Paris Barış 

görüşmelerinde ifade edilip kabul gören kaidelerin pratikte uygulanmasını güvence altına 

alacak bir takım hususlara da atıf yapan Davis, ilgili muhtıranın sunulmasının ardından 

meydana gelen hadiselerin duruma açıklık getirmemesinin yanında Birleşik Devletler 

Hükümeti ve halkının da endişelerini gidermediğini belirtmiştir.39 Ayrıca İngiliz Hükümeti ile 

Fransız Hükümeti arasında Mezopotamya petrollerinin tasfiyesi hususunda belirli hükümlerin 

yer aldığı ve Fransa’ya öncelik tanıyan anlaşma metnine dikkat çeken Davis, “Birleşik 

Devletler Hükümeti, İngiliz Hükümeti’nin Mezopotamya ve onun ekonomik kaynaklarına 

sahip çıktığını gösteren ve uluslararası farklılıkların ilkesel nedenlerinden bazılarını ortadan 

kaldırmak amacı ile oluşturulmuş olan bu görev ilkesinin ciddi şekilde ihlal edilmesine neden 

olacak böylesi bir anlaşma hakkındaki görüşlerini belirtmek istemektedir. Bahsi geçen tüm 

hususların samimi bir şekilde ele alınması adına Birleşik Devletler Hükümeti, Majesteleri 

37 Doc. 56, E 9082/1331/44, s. 72, Mr. Davis to Earl Curzon. 
38 Doc. 56, E 9082/1331/44, s. 72, Mr. Davis to Earl Curzon. 
39 Doc. 56, E 9082/1331/44, s. 73, Mr. Davis to Earl Curzon. 
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Hükümeti’nin dikkatini Tanganyika bölgesinin idaresi ile görevlendirilen yetkilinin başka 

herhangi bir ulusa tanınmayan ayrıcalıkları İngilizlere tanıdığına yönelik resmi raporların 

varlığına çekmek istemektedir…” diyerek Birleşik Devletler Hükümeti’nin 12 Mayıs 1920 

tarihli muhtıraya erken yanıt verilmesi yönündeki isteğini bir kez daha dile getirmek sureti ile 

muhtırasına son vermiştir.40 

John W. Davis’in ilgili muhtırasına ve bu muhtıranın sonunda belirtilen 12 Mayıs 

tarihli muhtıraya Büyük Britanya’ya devredilen mandaterliğe atıfta bulunacağını ifade ile; 

“İlgili bölgedeki Birleşik Devletler vatandaşlarının edinilmiş hakları ile Majesteleri 

Hükümeti’nin Mezopotamya’daki petrol kaynaklarını kendi denetimi altına almak amaçlı 

adımlar attığına ve Mezopotamya’nın işgal edilmiş bölgelerindeki Majesteleri Hükümeti 

yetkililerinin Amerikan şirketlerine tanımadığı petrol çıkarlarını İngilizlere tanıdığına yönelik 

Amerikan halkının zihninde oluşan düşünceye de çekmiş bulunmaktasınız. Belirtilen ilkelerin 

uygulama aşamasında yerine getirilmesini sağlayacak tedbirlerin gerekliliği uyarısına binaen 

Birleşik Devletler Hükümeti’nin manda bölgelerinde uygulandığını görmekten memnuniyet 

duyacağı bazı öneriler sundunuz…”41 şeklindeki sözleri ile başlayan Lord Curzon, ilgili 

muhtıraların konusunu teşkil eden hususlar ve öneriler ile ilgili olarak İngiliz Hükümeti’nin 

yapmış olduğu tetkikleri şu maddeler eşliğinde sıralamıştır: 

“ - Öncelikle 12 Mayıs tarihli muhtıranızın ilk paragrafının son cümlesine istinaden 

Mezopotamya mandaterliğinin Büyük Britanya’ya verilmesi neticesinde İtalyan Hükümeti ile 

ekonomik haklar bağlamında dostça bir düzenleme yapıldığını, mandaterlik süresi 

belirlendiğini ve her ne olursa olsun ekonomik haklar bağlamında herhangi bir hükümetle 

dostça bir düzenleme yapılmadığının kabul edildiğini belirtmek isterim.42 

- İşgal altındaki bölgelerde bulunan Majesteleri Hükümeti yetkililerinin İngiliz petrol 

hisselerinden Birleşik Devletler şirketlerinin yoksun bırakıldığına yönelik iddialar ile 

alakadar olacağım. Majesteleri Hükümeti’nin konu ile ilgili tutumuna yönelik var olan 

şüphelerin bir şekilde giderilmesi ise umut vericidir. 12 Mayıs tarihli muhtıranızın 3. 

paragrafında belirttiğiniz ve Mezopotamya’da vaat edilen çalışmaların yapıldığına dair 

raporların temelini oluşturan resmi ifadeler esasen temelsizdir. Böylesi raporlar, hali hazırda 

petrol yatakları ile zengin bölgelerin meydana çıkarılması işine girişildiği yönünde 

varsayımlara neden olacaktır ki durum bu şekilde değildir. Mezopotamya petrolleri ile alakalı 

olarak ne boru hattı ne de rafineler inşa edilmiş durumdadır. Esasında bu alanla ilgili tek 

40  Doc. 56, E 9082/1331/44, s. 73, Mr. Davis to Earl Curzon. 
41  Doc. 57, E 9082/1331/44, s. 73, Earl Curzon to Mr. Davis. 
42  Doc. 57, E 9082/1331/44, s. 73, Earl Curzon to Mr. Davis. 
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çalışma, Bağdat’ta tamamen askeri gereklilikler ve İran petrol alanlarında petrol temin etmek 

maksadı ile yapımına başlanan küçük çaplı rafinedir.  

-  Basra üzerinden nehir yolu ile petrolün Bağdat'ın kuzeyinde ve Musul bölgesinde 

bulunan askeri istasyonlara taşınma zorluğu ve maliyeti, o bölgedeki askeri yetkilileri yeterli 

miktarda malzeme teminini yerel anlamda karşılama yoluna itti ve savaş öncesinde ve savaş 

sırasında Türk yetkili makamlarınca gün yüzüne çıkarılan petrol kuyuları üzerinde çalışma 

yapmaya sevk etti. Söz konusu kuyular üzerindeki çalışmalar tamamen askeri amaçlara 

yönelik ve ordu yetkililerinin yönetimi altında yapılmış olup herhangi bir şekilde özel 

çıkarlarla ilgisi yoktur.  

- Demiryolları ve tersanelerin inşası ile ilgili olarak, askeri birliklerin karaya çıkması 

için limanlarda her nevi imkân ve askeri operasyonlar süreci boyunca mümkün olan her türlü 

ulaşımın sağlanması için elzem olan gereklilikler üzerinde pek de durmama gerek yoktur.   

- Manda bölgelerine yönelik askeri kuşatma sürecinde İngiltere’nin söz konusu 

bölgelerin petrol kaynaklarını kontrol altına alma çalışmaları yaptığına dair imalar, aynı 

şekilde mesnetsizdir ve bu bölgelerde İngiliz ticari çıkarlarına yönelik iddialar bugün savaşın 

başlangıcından daha zayıf olmadığı için daha güçlü değillerdir…”43  

İngiliz Hükümeti’nin petrol politikasına yönelik Birleşik Devletleri yaklaşımını hatalı 

bulduğunu ifade eden Lord Curzon bu hususu da ilgili muhtırada belirtmiş ve şu 

değerlendirmede bulunmuştur: “İngiliz İmparatorluğu bünyesindeki petrol üretimi dünya 

petrol üretiminin yalnızca %2 ½ si civarındadır ve İran’ın petrol üretiminde bir kısım petrol 

sahaları İngiliz şirketlerine ait olursa toplam miktar yaklaşık %4 ½ dir. Bu küçük yüzdelik 

dilim karşısında Meksika’nın en az ¼ üne sahip Amerikan şirketleri hariç, ki bunlar dünyada 

çıkarılan petrolün %12’sini üretmektedirler,  Birleşik Devletler dünya petrollerinin %70’ini 

üretmektedir. Dünya petrol üretiminin %80’inden fazlası Amerikan kontrolündedir ve Birleşik 

Devletlerin petrol üretimindeki bu ezici üstünlüğü uzun yıllar garanti edilmektedir. 

Dolayısıyla mevcut petrol kaynakları karşılaştırıldığında tamamen önemsiz olan Büyük 

Britanya’nın Amerikan üstünlüğünü ciddi şekilde tehdit edeceğini düşünmek için herhangi bir 

gerekçe bulunmamaktadır.  

Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda İngilizlerin petrol politikaları 

doğrultusunda öne sürülen iddialar anlaşılmaz görünmektedir. Birleşik Devletlerin, Amerikan 

çıkarlarını korumak için Amerika Birleşik Devletlerince el konulan araziler üzerinde petrol 

arama hakkını saklı tutması ve daha önce ve meşru olarak İngiliz kişiler veya şirketler 

43  Doc. 57, E 9082/1331/44, s. 74, Earl Curzon to Mr. Davis. 
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tarafından elde edilmiş olan petrol imtiyazlarının güvenlik gerekçesi ile feshedilmesi dikkat 

çekicidir. Nitekim Birleşik Devletler, 1913’te Hayti’yi işgal etmiş,  Hayti Hükümeti ve Yasama 

İdaresi tarafından onaylanmış ve para için cumhuriyete tevdi edilen petrol imtiyazını 

onaylamayı ret etmişti.”44 İngiliz Hükümeti’nin tutumunun bu husustan farklı olduğunun 

altını çizen Lord Curzon,  savaş döneminde işgal edilen Türk topraklarının idaresini 

üstlendiğinde geçici işgalci olarak kontrolsüz sömürüye karşı ülkenin doğal kaynaklarının 

İngiliz Hükümeti tarafından korunduğunu ifade etmiştir.45 

Davis’in, 28 Temmuz tarihli muhtırasında Paris Konferansı maddelerine atıfta 

bulunarak yapmış olduğu değerlendirme hususunda ise görüş farklılığı neticesinde Manda 

Komisyonu’nun manda taslağı ile daha fazla ilgilenmediğini ifade eden Lord Curzon, konu ile 

ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etmiştir: 

“Mezopotamya ve Filistin’e yönelik Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm devlet ve ilgili 

devletlerin vatandaşları için ticari fırsat ve eşit muameleyi güvence altına almak amacı ile 

hazırlanan manda taslağı, Milletler Cemiyeti Konseyi’ne iletilecektir.  

Türk Hükümeti tarafından manda bölgelerine verilmiş olan imtiyazlar konusunda 

Majesteleri Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümeti’nin savaş başlamadan önce edinilmiş olan 

tüm yasal hakların muhafaza edilmesi yönündeki görüşü ile hemfikirdir. Türkiye ile yapılan 

barış anlaşması uyarınca idari düzenlemeler kapsamında Mezopotamya’daki petrol yatakları 

Arap Devleti için güvence altına alınacaktır ancak bu durumun mandater gücün kendi 

namına her türlü tekel kurma niyeti ile alakası yoktur.  

Fransız Hükümeti’nin Musul havalisinde elde ettiği uzun süreli imtiyaz göz önüne 

alındığında Mezopotamya petrol üretimine mutlak katkısı olur. Mezopotamya petrol 

sahalarının devlet tarafından geliştirilmesi durumunda Fransa’nın petrol üretiminin %25’ini 

sıradan pazar oranında satın alma hakkına sahip olması kararlaştırılmıştır. Bu taksimat 

dikkate alınarak Fransız Hükümeti, diğer vasıtaları tedarik etmekten başka 

Mezopotamya’dan Suriye’ye uzanacak bir boru hattına müsaade etmiştir.46 Bu düzenlemeler, 

diğer ülkelerdeki işbirliği adına bir anlaşma ile yayınlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin 

amacı tekelcilik değildir ve bu düzenleme ile mandater güce ayrıcalıklı haklar 

tanımamaktadır.  

44  Doc. 57, E 9082/1331/44, s. 74, Earl Curzon to Mr. Davis. 
45  Doc. 57, E 9082/1331/44, s. 75, Earl Curzon to Mr. Davis. 
46  Doc. 57, E 9082/1331/44, s. 75, Earl Curzon to Mr. Davis. 
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Beyan etmek isterim ki bu düzenleme uyarınca Fransa’ya herhangi bir özel ayrıcalık 

tahsis edilmiş olsa dahi bu tür bir işlem, anlaşmalarda üstünlüğü olan ulusal maddelere 

Birleşik Devletler Hükümeti’nce sürekli yer verilen izahla tutarlı olacaktır.”47  

Lord Curzon, 28 Temmuz tarihli muhtırasına Tanganyika bölgesi idaresinin iddia 

edilen girişimleri ile ilgili olarak İngilizlere verilen ayrıcalıklara razı olmayanlardan herhangi 

birinin ismi ve başvurularının tarihi hakkında bilgi verilmesi durumunda bu hususta da gerekli 

açıklamanın yapılacağını belirten taahhüdüyle son vermektedir.48  
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VERGİ AFLARI KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN ETKİLERİ 

Kübra GÖR 
Doktora Öğrencisi,  Harran Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 

ÖZET 

Vergi affı; devletin egemenlik yetkisini kullanarak kamu hizmetlerinin finansmanı için 

vatandaştan kanunen alması gereken vergi, resim ve harçların tahsilinden ve vergilendirme 

ödevinin zamanında yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi nedeniyle uygulanacak 

yaptırımlardan kısmen veya tamamen vazgeçilmesidir. Vergi aflarına mali, sosyal, ekonomik 

ve mali kazanç sağlamak ve siyasi yönden oy beklentilerini karşılamamak amacıyla vergi 

aflarına yer verirler. Fakat bu durum kısa dönemde bir sorun oluşturmazken uzun dönemde 

birçok sorunu beraberinde getirir.  

Türkiye’de 1924 ile 2018 yılları arasında 34 tane vergi affı uygulaması yapılmıştır. 

Vergi afları kapsamında yapılan düzenlemelerin etkileri konulu bu çalışmamızda; vergi affı 

kavramı, vergi affının başarılı olabilmesi için gerekli koşullar, vergi aflarının çıkarılma 

nedenleri, Türkiye’de vergi affına yaklaşımlar ve vergi affı uygulamalarının etkileri 

anlatılmıştır. Söz konusu etkiler vergi adaleti üzerindeki etkisi, vergi gelirleri üzerindeki 

etkisi, vergi yüküne etkisi, vergi uyumuna etkisi ve mükellef üzerinde etkisi başlıkları altında 

incelenmiştir. 

Anahtar kelime; Vergi,  Vergi Affı, Vergi Yükü 

            GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. maddesinde, herkesin mali gücüne göre vergi 

ödemekle yükümlü olduğu ve vergi yükünün dengeli ve adaletli dağılımının, maliye 

politikasının sosyal amacı olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu ifade ile birlikte, ülkemizde 

vergi afları sıklıkla uygulanmaktadır. Vergi aflarının vergi adaleti, vergi gelirleri, vergi yükü, 

vergi uyumu ve mükellef üzerindeki etkileri yıllardır tartışılan konular arasındadır.  

Vergi aflarına mali, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari gibi birçok nedenden dolayı 

başvurulmaktadır. Hükümetler genellikle ekonomik ve mali kazanç sağlamak ve siyasi 

yönden oy beklentilerini karşılamamak amacıyla vergi aflarına yer verirler. Fakat bu durum 

kısa dönemde bir sorun oluşturmazken uzun dönemde vergi mükelleflerinin vergiye olan 
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uyumunu azaltır. Özellikle dürüst mükellefler uzun dönemlerde vergi afları nedeniyle vergi 

vermekten kaçınacak ve zamanla tekrar bir vergi affı çıkacağı düşüncesiyle vergi kaçırma 

yoluna bile gitmeleri söz konusu olacaktır. Vergi aflarının tarafların hatta hükümetin kabul 

etmiş olduğu sakıncalara rağmen vergi aflarından vazgeçilememektedir. 

Vergi afları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmakla birlikte Türkiye dede 

sıklıkla uygulana bir politikadır. Türkiye’de 1924 ile 2018 yılları arasında 34 tane vergi affı 

uygulaması yapılmıştır. Vergi afları kapsamında yapılan düzenlemelerin etkileri konulu bu 

çalışmamızın birinci bölümünde, af ve vergi affı kavramı, hukuk sisteminde affının yeri ve 

önemi ve vergi affının başarılı olabilmesi için gerekli olan koşullar anlatılmıştır. İkinci 

bölümde, vergi aflarının türleri, vergi aflarının çıkarılma nedenleri ve vergi aflarının 

avantajları ve dezavantajları anlatılmıştır. Son olarak üçüncü bölümde ise, Türkiye’de vergi 

affı uygulamaları, Türkiye’de vergi affına yaklaşımlar ve vergi affı uygulamalarının etkileri 

anlatılmıştır. 

VERGİ AFLARININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

1.1. AF VE VERGİ AFFI KAVRAMLARI 

Af kavramına baktığımız zaman suçu işleyen bireyin takip edilmesi ve 

cezalandırılmasıyla toplumsal erke ilişkin hakkın kullanılmasıyla adalet ve genel fayda 

düşüncesi göz önünde bulundurularak verilmiş olan cezalardan tamamen veya kısmen 

vazgeçilmesi anlamına gelmektedir ( Dursun,2009, s.373). 

Vergi affı ise; devletin egemenlik yetkisini kullanarak kamu hizmetlerinin finansmanı 

için vatandaştan kanunen alması gereken vergi, resim ve harçların tahsilinden ve 

vergilendirme ödevinin zamanında yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi nedeniyle 

uygulanacak yaptırımlardan kısmen veya tamamen vazgeçilmesidir ( Yılmaz,2017, s.266). 

1.2. HUKUK SİSTEMİNDE AFFIN YERİ VE ÖNEMİ 

Toplumsal hayatta düzenin sağlanmak amacıyla belirli kurallar koyulmuştur. Söz 

konusu kurallara uyulmadığı takdirde yaptırımlar uygulamaya konulmaktadır. Bu 

yaptırımların hiç uygulanması ya da yarım bırakılması hukuk düzeninde af olarak ortaya 

çıkar. Bu başlık altında da affın Anayasa, Ceza ve Vergi hukukunda yeri ve önemi 

incelenecektir.  
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1.2.1.Anayasa Hukukunda Affın Yeri ve Önemi 

Af, hukuk siteminin istikrar kazanmadığı, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin 

özünün uygulanamadığı hallerde araç olarak kullanılmıştır. Ceza ve suç siyaseti istikrarının 

olgunlaşmadığı durumlarda sübjektif cezalandırma ve af sürekli olarak gündeme gelir ( 

Şen,2013, s.1). 

Anayasa, devletin esas yapısını, yönetim şeklini, temel organlarını bunların birbiriyle 

olan ilişkilerini, devletin bireylere karşı, bireylerde devlete karşı olan görevlerini 

düzenlemektedir.  Bu sebeple de af kurumunun temel kaynağı anayasadır. Anayasanın affa 

ilişkin hükümleri daha çok ceza hukuku açısından düzenlenmiştir (Edizdoğan ve Gümüş, 

2013, s.100). 

1.2.2.Ceza Hukukunda Affın Yeri ve Önemi 

Kaynağını anayasadan alsa da af teknik olarak ceza hukuku tarafından 

düzenlenmektedir. Af meşruluğu en çok tartışılan kurumlardan biridir. Aynı zamanda ceza 

hukukunun önemli ve en eski kurumlarından biridir (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.101). 

Affa ceza hukuku açısından toplumu yatıştırmak için başvurulmaktadır. Bilhassa 

ekonomik ve sosyal bunalımların olduğu olağanüstü yönetim dönemlerinden olağan yönetim 

şekline geçilme söz konusu olduğunda af, gergin ortamı yatıştırmak ve geçişi kolaylaştırmak 

maksadıyla kullanılmaktadır (Diner,2002, s.10-11).  

1.2.3.Vergi Hukukunda Affın Yeri ve Önemi 

Ceza hukukundaki af ile vergi hukukundaki af nitelik olarak benzer yanları olsa da 

amaçlar yönünden çeşitli farklılıklar görülmektedir. Her ikisinde de devlet kısmen veya 

tamamen cezalandırma yetkisinden vazgeçmektedir (Taşkın, 2010, s.125). Farklılık olarak da 

ceza hukukundaki af ile sosyal ve siyasi ortam rahatlatılması amaçlanmakta iken, vergi 

affındaki amaç, öncelikli olarak gelir ihtiyacını karşılamaktır.  Ayrıca ceza hukukundaki 

aflara sosyal ve siyasi bunalım dönemlerinde başvurulurken vergi hukukundaki aflara mali ve 

ekonomik bunalım dönemlerinden sonra başvurulmaktadır. 

1.3. VERGİ AFFININ BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN 
KOŞULLAR 

Vergi affının başarılı olabilmesi için birçok koşulun gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. 

Bu koşullar aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 
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Vergi affının bir defaya mahsus olması; Vergi aflarına ilişkin yapılan çalışmaların 

seyrek ve tesadüfi bir şekilde uygulandığı zaman daha başarılı olacağını, sık ve tahmin 

edilebilir afların uygulanması mükellefler üzerinde olumsuz etki oluşturulabileceği 

bilinmektedir  (Tekin ve Gürçam, 2017, s.117).  

Vergi Affının Vergi Sistemini Güçlendirici Önlemlerle Eş Zamanlı Yürütülmesi; Vergi 

affı uygulamasının başarıya ulaşabilmesi için, af kanunu uygulanırken affa sebep olan 

faktörlerin kaldırılmasını sağlayacak ek önlemlerin alınması zorunludur. Eğer af sonrasında 

vergi suçu işlemeyi teşvik edecek faktörlerin değişmediğini gördüğü zaman mükellefler 

davranışlarını değiştirmek için bir neden görmezler (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.109). Bu 

yüzden vergi suçu işleyen bireylere uygulanan cezaların arttırılması ve denetim için 

uygulanacak önlemlerin arttırılması mükelleflerin ödevlerini yerine getirmede daha dikkatli 

davranmalarına katkı sağlayacaktır. 

Vergi affı sonucunda sağlanacak olan avantajların affa katılıma teşvik etmesi; Vergi 

affı uygulamasının teşvik edici olmasının en önemli yolu, mükellefler vergi borçlarını 

ödemede kolaylık sağlamalarıdır.  Vergi borcu ödenirken faiz ve cezaların silinmesi ile 

birlikte taksit imkanı sağlanması elde edilen avantajlardır. 

Vergi affı döneminin yeterli uzunlukta olması; Vergi affının başarılı olabilmesi için 

söz konusu sürenin çok iyi bir şekilde belirlenmesi şarttır. Söz konusu süre ülkenin 

koşullarına göre belirleneceğinden, ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Uygulanacak olan vergi affının içeriği iyi tanıtılmalı; Bu uygulama mükelleflerin affa 

katılımını sağlaması bakımından oldukça önemlidir.  Af tanıtılırken her türlü iletişim aracı 

kullanılmalı ve mükellefleri tatmin edici bir şekilde bilgilendirilmelidir (Edizdoğan ve 

Gümüş, 2013, s.111). 

Vergi affından yararlanan mükelleflerin gizli tutulması; Geçmiş dönemlerde vergi ile 

ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler,  sosyal baskıya maruz kalmamak ve iş 

hayatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek için affa katıldıklarının gizli kalmasını 

isteyebilirler (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.111). 
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VERGİ AFLARININ TÜRLERİ, ÇIKARILMA NEDENLERİ, FAYDAVE 

ZARARLARI 

2.1. VERGİ AFLARININ TÜRLERİ 

Vergi afları türleri kapsam açısından vergi afları, mükellef açısından vergi afları, 

düzeltme affı, kavuşturma affı ve inceleme affı olmak üzere altı başlık altında incelenecektir. 

2.1.1. Kapsam Açısından Vergi Afları 

Bu sınıflandırma türünde vergi affının hangi vergileri kapsadığı belirtilmektedir. 

Örneğin uygulamada mevcut olan bütün vergiler yerine yalnızca kurumlar vergisi ya da gelir 

vergisi af kapsamına dahil edilebilmektedir. 

2.1.2. Süresi Açısından Vergi Afları 

Uygulamaya konulan vergi aflarının genellikle bir süresi olmaktadır. Bu 

sınıflandırmada uygulanacak olan vergi aflarının süresi belli ise bu süre açık bir şekilde 

bildirilmektedir. Fakat bazı durumlarda kesintisiz af uygulamalarına da rastlanmaktadır. 

2.1.3. Mükellef Açısından Vergi Afları 

Mükellef açısından vergi aflarında dar ve tam mükellef ayrımına tabi tutulan vergi 

borçlularını içermektedir. Bu ayrımda yerli ve yabancı mükelleflerin aflardan yararlanıp 

yararlanmayacağı belirtilmektedir (Kargı,2011, s.102). 

2.1.4. Düzeltme Affı 

Bu tür af uygulamalarında vergi mükelleflerine hesaplarını kontrol etme, eksik 

bildirdikleri veya gizlemiş oldukları vergi matrahlarını cezasız olarak beyan etmelerine imkan 

vermektedir. 

 2.1.5. Kovuşturma Affı 

Bu tür af uygulamalarında ise devlet çıkarmış olduğu af kanunundan faydalanan 

mükelleflere ödeme kolaylığı sağlar ve bunun yanında alacağının belirli bir kısmından 

vazgeçebilir. 
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2.1.6. İnceleme Affı 

İnceleme affında ise, devlet af anlaşmasına girmiş olduğu mükelleflerin matrahlarını 

belirli şartlar altında düzeltmesine imkan tanır ve söz konusu mükelleflerin aftan yararlanılan 

dönemlerine ilişkin hesapları inceleme hakkından vazgeçer (Erol, 2011, s.143). 

2.2. VERGİ AFLARININ ÇIKARILMA NEDENLERİ 

Vergileme yetkisine sahip olan devlet çeşitli sebeplerden dolayı vergi ve vergi benzeri 

alacaklarını düzenli bir şekilde tahsil edemezler (Karatay ve Karatay, 2011, s.182). Bu 

sebeple toplanamayan vergilerin tahsilatının gerçekleştirilmesi için vergi affı yasaları 

çıkarılmaktadır.  Söz konusu vergi aflarının çıkarılmasının birçok neden bulunmaktadır. Bu 

nedenleri siyasi nedenler, ekonomik nedenler, idari ve teknik nedenler, mali nedenler ve 

psikolojik nedenler olarak sıralanabilir. 

2.2.1. Siyasi Nedenler 

Tartışmalara konu olan af uygulamasının sıkça kullanılmasının nedenlerinden bir 

tanesi siyasi çıkar güdüsüdür. Seçmen kararları sonucunda göreve gelen politikacıların almış 

oldukları oyların karışığını ödemeleri, gelecek seçim dönemlerinde yeni oyları toplama isteği 

ve çıkar ve baskı gruplarının çabaları sonucunda vergi afları çıkarılmaktadır (Edizdoğan ve 

Gümüş, 2013, s.103). 

Genellikle hükümetler oy toplamak maksadıyla baskı ve çıkar gruplarının istekleri 

doğrultusunda toplanacak olan vergilerden vazgeçebilmektedirler. Bunun dışında 

hükümetlerin af uygulamalarıyla seçmenlerle aralarında toplumsal uzlaşmayı sağlamaya 

çalışabilirler. Af konusu ülkemizde de hemen hemen her dönemde kamuoyunu meşgul etmiş, 

seçim zamanlarında vazgeçilemez bir propaganda unsuru olmuştur. 

2.2.2. Ekonomik ve Mali Nedenler 

Vergi aflarına başvurulmasının en önemli nedenlerden bir tanesi de durgunluk ve 

ekonomik krizin yaşandığı dönemlerde hem mükelleflerin hem de devletin gelir açısından 

çıkmazda olmasından kaynaklanmaktadır. Mükellefin içinde bulunduğu dar boğazdan 

kurtulması ve devletin alacaklarının en azından bir kısmını tahsil edilebilmesini sağlamak 

amacıyla vergi afları gerekli görülmektedir. 
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Ekonomik ve mali açıdan vergi affına başvurulmasının diğer bir nedeni kayıt dışı 

ekonominin kayıt altına alınmasıdır. Bir ülkede uygulanacak olan vergi afları kayıt dışı 

ekonominin kayıt altına alınması amacıyla izlenecek olan yollardan biridir. Bu şekilde kayıt 

dışındaki gelirin kayıt altına alınması ekonomiyi olumlu yönde etkileyecektir (Polat, 2018, 

s.32).

Devletlerin ekonomi üzerindeki müdahalesinin artması, kamu gelirlerinin ve kamu 

gelirleri içinde de vergilerin payının artmasına sebep olmuştur (Şeren ve Dedebek, 2013, s.3). 

Devletin kamu harcamalarını finanse edebilmesi ve vatandaşlarına daha iyi hizmet 

verebilmesi için en önemli finansman kaynağı şüphesiz vergi gelirleridir (Yelman, 2017, 

s.68). Bu nedenle vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak elde edilmesi oldukça önemlidir.

Bir ülkede uygulanacak olan vergi affının amacı, vergi mükellefleri tarafından ödenmeyen 

veya tahsili imkansız olan vergi gelirlerinin bir kısmını tahsil edip bütçe açıklarının 

kapanması amaçlanmaktadır. 

2.2.3. İdari ve Teknik Nedenler 

Vergi yargısı ve idaresinin iş hacminin fazla olması sebebiyle  kamu alacaklarının 

takip ve tahsili ihtilaflı kamu alacaklarının vergi yargısından geçerek çok uzun süreler kapsar 

hale gelmesi teknik nedenler arasında yer  almaktadır. Vergi sistemindeki karışıklıkları 

gidermek maksadıyla, vergi sistemindeki aksayan yapıyı düzeltmek ve köklü bir değişiklik 

yapabilmek için vergi affıyla geçmiş dönemlerin tasfiyesi gerekli olabilmektedir. Bu da idari 

ve teknik nedenlere zemin oluşturmaktadır (Çetin, 2007, s.173). 

2.2.4. Psikolojik Nedenler 

Vergi affı uygulamasının diğer bir nedeni psikolojik nedenlerdir. Bu uygulama ile 

mükellefin üzerinde psikolojik etki yaratarak mali, ekonomik ve siyasi amaçlara ulaşılmak 

hedeflenmektedir. Ülkede yaşanan ekonomik olayların olumsuz etkileri, olağanüstü durumlar, 

siyasal istikrarsızlık gibi hallerde mükellefler üzerine düşen görevleri ya 

gerçekleştirememekte ya da gerçekleştirmek istememektedirler. Bu durumlarda uygulansan 

vergi aflarıyla mükelleflerin geçmiş dönemde yapmış oldukları olumsuz davranışların telafisi 

amaçlanmaktadır. 
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2.3. VERGİ AFLARININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

Vergi aflarının çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Avantajları şu 

şekilde sıralayabiliriz; 

 Kısa vadede devlete ek gelir imkanı sağlar,

 Vergi kaçıran mükellefleri dürüst davranmaya teşvik eder,

 Zamanında ödenmemiş vergilerin ödenmesi için bir imkan sağlar,

 Vergi kaçırma sorunuyla devletin mücadele edeceğinin kanıtıdır,

 Mükellefin suçluluk yükünü azaltır,

 İdari maliyetleri azaltır,

Dezavantajları şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin moralini bozar,

 Mükellefler başka vergi aflarının de gündeme geleceği beklentisi içinde olur. Bu

durumda uzun vadede ciddi sorunları beraberinde getirir,

 Vergi kaçakçılığı gibi oldukça önemli olan bir sorunun önemsiz görünmesine

sebebiyet verir,

 Gelecek dönemde çıkarılabilecek bir vergi affı beklentisinin artması kanunların

yaptırım gücünün azalmasına neden olur,

TÜRKİYE’DE VERGİ AFFI UYGULAMALARI VE ETKİLERİ 

3.1. TÜRKİYE’DE VERGİ AFFI UYGULAMALARI 

Cumhuriyet günümüze vergi aflarının tarihçelerine bakıldığı zaman vergi aflarının 

tarihi neredeyse vergilerin tarihi ile paralellik arz eder. Cumhuriyet tarihinde uygulanan ilk 

vergi affı Afv-ı Umumi Kanunudur. Uygulanmış olan bu af kanunundan 2018 yılında 

yürürlüğe giren (7143 Sayılı Kanun ) af kanunu da dahil olmak üzere toplamda 34 tane vergi 

affı ihdas edilmiştir. 95 yıllık Cumhuriyet tarihine bakıldığı zaman ortalama olarak 3 yılda 

(2,79) bir vergi affı uygulamaya girmiştir (Özgüven, 2018, s.37). Söz konusu aflar aşağıda 

tablo şeklinde verilecektir.  
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SIRA NO TARİHİ ADI 

1 17.05.1924   Afv-ı Umumi Kanunu Sureti (İlk Vergi Affı ) 

2 05.08.1928 Elviyei Selâsede Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair 

Kanun 

3 15.03.1934  4530 sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine 
Dair Kanun 

4 04.07.1934  2566 sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Kanun 

5 29.06.1938   3568 sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar 
Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Kanun 

6 13.06.1946  4920 sayılı Devlet Orman İşletmelerinin Bazı 

Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Kanun 

7 21.01.1947  5050 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının 

Silinmesi Hakkında Kanun 

8 26.10.1960  113 sayılı Af Kanunu 

9 28.12.1961  281 sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve 
Tasfiyesine Dair Kanun 

10 23.02.1963  218 sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 

11 13.06.1963  252 sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir 
Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı Hakkında Kanun 

12 05.09.1963  325 sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve 
Daha Önceki Yıllarına Ait Bir Kısım Vergi Borçlarının 
Tasfiyesi Hakkında Kanun  

13 16.07.1965   691 sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı 
Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının 
Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Kanun 

14 03.08.1966 780 sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 

15 28.02.1970  319 sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af 

16 15.05.1974  1803 sayılı Cumhuriyet’in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç 
ve Cezaların Affı Hk. Kanun 

17 20.03.1981  2431 sayılı Tahsilâtın Hızlandırılması ve Beyan Dışı 
Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın 
Beyanına İlişkin Kanun 

18 02.03.1982  2431 sayılı Kanuna Ek 

19 22.02.1983  2801 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma 
Yolu İle Tahsil Hakkında Kanun 

20 04.02.1985 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hk. 
3239 Sayılı Kanunun Geç. 4. Md. 

21 03.12.1988  3505 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde) 

22 28.12.1988  3512 sayılı Kanun 

23 15.12.1990  3689 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde) 
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24 21.02.1992   3787 sayılı Kanun 

25 05.09.1997   400 sayılı Tahsilât Genel Tebliği 

26 22.07.1998  4369 sayılı Kanun 

27 06.02.2001  414 sayılı Tahsilat Genel Tebliği 

28 07.03.2002  4746 (4748) sayılı Kanun ile Emlak Vergisi ile İlgili Af 
Düzenlemesi (Geç.Md. 21) 

29 27.02.2003  4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu 

30 22.11.2008  5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye 
Kazandırılması Hakkında Kanun 

31 25.02.2011  6111 sayılı Kanun  

32 29.05.2013 6486 sayılı Kanun (2. Varlık Barışı) 

33 19.08.2016 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 

34 18.05.2018  7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun  

Kaynak: Ali Volkan Özgüven, Vergi Etiği Açısından Vergi Afları, Gaziantep, 2018, 37-38. 

Tablonun geneline bakıldığı zaman, 1924-1960 tarihleri arasında geçen 35 yıllık süre 

zarfında 7 adet, 1960-1980 tarihleri arasında geçen 20 yıllık süre zarfında 9 adet, 1980-2000 

tarihleri arasında geçen 20 yıllık süre zarfında 10 adet, 2000’den günümüze kadar geçen 18 

yıllık süre zarfında ise 8 adet vergi affı yürürlüğe girmiştir. 

Yürürlüğe girmiş olan bu vergi afları kapsam bakımından farklılık göstermektedir. 

Kimi zaman vergi aslını, vergi cezasını, gecikme zammını ve faizini tamamen veya kısmen 

ortadan kaldıran veyahut bunlardan daha hafif mahiyette uygulamalar görülebilmektedir 

(Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.113). 

1960 yılı ve öncesi vergi afları ile sonrasında çıkarılan af kanunları, amaç ve nitelik 

bakımından farklılık gösterirler (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.113). Diğer yandan 

1980’lerden sonraki aflar vergi aflarına ilişkin düzenlemeler salt vergi ve cezaların affına 

yönelik olmayıp, aynı zamanda; mali milat, matrah artırımı karışığında vergi incelemesi 

dışında tutulma, stok beyanı gibi farklı isimler ve içeriklerle düzenlenmiştir. (Öz ve Özkök 

Çubukçu, 2011, s.249). 
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3.2. TÜRKİYE’DE VERGİ AFFINA YAKLAŞIMLAR 

Türkiye’de vergi affı yaklaşımı, vergi affına olumlu yaklaşımlar ve vergi affına 

olumsuz yaklaşımlar olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. 

3.2.1. Vergi affına Olumlu Yaklaşımlar 

Vergi affıyla ilgili çeşitli olumlu yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımları şu 

şekilde sıralayabiliriz (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.104-107); 

Ekonomik ve siyasi bunalım dönemlerinden sonra affın gerekliliği; Bu görüşü 

savunanlara göre, iç karışıklıklarının, ekonomik ve sosyal bunalımların yaşandığı ülkelerde 

uygulanacak olana vergi afları söz konusu gergin ortamın yatıştırılması amacıyla 

kullanılabilir.  Olağanüstü dönemlerde uygulanan aflar bir yandan sosyal çöküşün azaltılması 

bir yandan da ekonominin tekrar iyileşme dönemi önemlilik arz ettiğinden bu dönemde 

uygulanacak vergi afları uygun ortamın sağlanabilmesi bakımından bir araç görevi 

görebilmektedir  (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.104). 

Vergi ile ilgili mevzuatın Anlaşılamaması Görüşü;   Vergi mevzuatının karmaşık 

yapısı vergi kanunlarında sürekli bir değişimi beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişimler 

ülkemizde eğitim düzeyi yetersiz olan mükelleflerin teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren vergi 

kanunlarını anlayıp doğru bir şekilde yorumlamasını engelleyebilmektedir. Bu nedenden 

dolayı vergi affı uygulamasının gerektiği savunulmuştur.   

Vergi suçlarının diğer suçlara göre daha az tehlike oluşturması görüşü; Vergi 

suçlarına karşılık uygulanacak olan yaptırımların niteliği konusunda da çeşitlik görüşler söz 

konusudur. Bazılarına göre hürriyeti kısıtlayıcı yaptırımlar uygulanmalı bazılarına göre ise 

mali nitelikli yaptırımların yeterli olacağı yönündedir (Seven, 2001, s.1) Bu görüşü 

savunanlara göre toplum düzeni açısından daha büyük tehlike arz eden suçlar bile 

affedilirken, vergi suçlarının affedilmemesi adil bir düzenleme sayılmayacaktır. Bu sebepten 

dolayı vergi suçlarında af uygulaması gerekli olduğu görüşü söz konusudur.  

Vergi Denetimlerinin Sebep olduğu Olumsuzlukları Gidermek ve Vergi Kaçağını 

Azaltmak Maksadıyla Affın Gerekliliği; Vergi siteminde yer alan ve oto kontrol yöntemleri 

olarak nitelendirilen düzenlemeler vergi güvenliği için gerekli ortamı her zaman 

sağlayamamaktadır. Bu sebeple vergi daireleri vergi yükümlülerin beyan etmiş oldukları 
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matrahı incelemek durumundadır. Çünkü sadece mükellef beyanı ile eşitlik ve adaletin 

sağlanması imkânsızdır. 

Uygulamada gerek vergi denetimin sınırlı olması gerekse denetim elemanlarının 

yetersiz olması, özellikle beyana dayalı vergilerde denetim gören ve görmeyen mükellef 

arasında farklı standartlar uygulanmasına sebebiyet vereceğinden adaletsizliğe neden 

olacaktır. Bu yüzden etkin bir vergi sisteminin kurulması, vergi bilincinin geliştirilmesi ve 

mükellefler arasındaki denetim eksikliğinden doğacak farkların giderilmesi maksadıyla vergi 

aflarının çıkarılması gereklidir (Çağan, 1972, s.115). 

Vergi Dairesinin İş yükünü hafifletmek; Ülkemizde vergi yükümlülerin sayısı her 

geçen gün artmaktadır.  Bu artışa paralel olarak vergi daireleri gerekli gelişimi 

gösterememektedir. Vergi dairelerinin hem niteliksel hem de niceliksel yönden yetersiz 

olmaları iş yükünü sürekli birikmesine neden olmaktadır.  Bu sebepten dolayı af yanlısı olan 

kişiler affın gerekli olduğu görüşündedirler. 

Hızlı bir gelir olması sebebiyle affın gerekliliği; Kamu harcamaları sürekli bir artış 

eğilimi içinde iken kamu gelirleri aynı oranda artış gösterememektedir. Bu yüzden elde edilen 

gelirle harcanan tutar arasındaki fark sürekli artmaktadır. Söz konusu durumda af, vergilerin 

arttırılması ve kamu harcamalarının kısılması seçenekleri için bir alternatif niteliktedir. 

 Vergi afları hükümete hızlı bir şekilde gelir sağlamasının yanında mükellefin kayıt 

altına alınmasının yanında daha sıkı bir vergileme rejimine geçilmesini kolaylaştırılması gibi 

çeşitli yararları bulunmaktadır (Tuncer, 1998, s.6). 

3.2.2. Vergi affına Olumsuz Yaklaşımlar 

Vergi affıyla ilgili çeşitli olumsuz yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımları şu 

şekilde sıralayabiliriz (Edizdoğan ve Gümüş, 2013, s.108-109); 

Vergi affı adalet ve eşitlik ilkelerini olumsuz etkilemesi; Ödeme gücü olduğu halde 

vergisini ödemeyen bireylerin vergisinin asıllarının veya cezalarının affedilemeyeceğini eğer 

affedilirse bunun adalet ve eşitlik ilkesine ters düşeceği söylenmektedir. Aynı zamanda 

uygulanacak olan vergi affı zamanında vergisini ödeyen mükelleflere haksızlık olacağından 

vergi affı uygun bulunmamıştır. 

Vergi affı uygulamasının vergi mevzuatına uyumunun azaltılması; Bir toplumda vergi 

aflarının belirli aralıklarla sürekli bir şekilde yenilenmesi kanunlara olan güveni azaltacaktır. 
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İşlenen suç karşında uygulanan af vergi suçlarının devamlılığı için ekonomik bir teşvik haline 

dönüşeceğinden ve mevzuata uyumu azaltacağından vergi affına karşı çıkılmaktadır. 

Vergi suçlarının kasıtlı olarak işlendiğinden affa layık olmaması; Vergisini ödemeyen 

vergi suçluları devleti planlı bir şekilde zarara uğrattıkları için affa layık olmadıklarını bu 

yüzden vergi affı uygulamasına karşı çıkılmaktadır. 

Vergi Bilincinin ve Ahlakının Azalacağı Görüşü; Belirli aralıklarla uygulanan vergi 

afları vergi bilincinin ve ahlakının zedeleneceğinin göstergesidir. Vergisini ödemeyen 

mükellefler çıkarılan her bir vergi af yasasını diğer bir affın habercisi olarak görmektedir. Bu 

durum mükellefte olması gereken vergi bilincinin oluşumu engellemekte ve vergi ahlakına 

uygunsuz davranışların devamını beraberinde getirmektedir. 

3.3. VERGİ AFFI UYGULAMALARININ ETKİLERİ 

Vergi affı uygulamalarının çeşitli etkileri bulunmaktadır bu etkiler; vergi adaleti 

üzerinde etkileri, vergi gelirleri üzerinde etkileri, vergi yüküne etkisi, vergi uyumuna etkisi ve 

mükellef üzerinde etkileri şeklinde incelenebilir. 

3.3.1. Vergi Adaleti Üzerinde Etkileri 

Ülkemizde ödeme kolaylığı, vergi barışı, mali barış, mali milat, alacakların yeniden 

yapılandırılması, tahsilatın hızlandırılması gibi çeşitli isimlerle vergi af kanunu 

çıkarılmaktadır. Son yıllarda uygulanan vergi afları klasik vergi affı uygulamalarının dışında 

kalmaktadır.  Bu uygulamalara matrah artırımı karşılığında mükelleflerin vergi incelemesi 

dışında tutulması, stok beyanı örnek gösterilebilir (Şenyüz, 2014, s.91). 

Ülke ekonomilerinin içine girmiş olduğu bir ekonomik kriz ortamında vergi affına 

başvurmasının ekonomik ve teknik nedenleri ve bu kapsamda olumlu yanları bulunmaktadır. 

Söz konusu durumlarda vergi yükümlülerinin işlerini toparlaması olağan faaliyetlerini 

uygulayabilmesi ve düzenli bir şekilde vergi ödemelerinin önü açılması bakımından oldukça 

faydalıdır. Bunun yanında vergi afları eski hukukun kalıntılarını ortadan kaldırmak için 

kısmen uygulanabilir. Fakat reform niteliğinde olmayan vergi afları sıklıkla karşılaştığımız bir 

durum halini almıştır. Adeta uygulanan vergi afları tahsilat haline dönüşmüş bu amaçla 

kullanılır hale gelmiş durumdadır (Şenyüz, 2014, s.91). 

Türk vergi hukukunun adil vergilendirme yapısının zedeleyen ön önemli engellerden 

biri zamanında vergisini ödemeyen mükelleflerin lehine ve vergisini zamanında ödeyen 
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mükellefler açısından aleyhine bir durum yaratan vergi aflarıdır. Bu şekilde uygulanan vergi 

afları devletin vergi suçlarına karşı uygulamış olduğu yaptırımlardan kısmen veya tamamen 

vazgeçmesidir.  Devletin söz konusu yaptırımlardan vazgeçmesi halinde vergi borçlarını 

zamanında ödeyen mükellefleri adeta cezalandırarak ve kanuna uygun hareket ettiği için 

pişman eden bunun yanında vergisini zamanında ödemeyen mükelleflerin devlet eliyle 

ekonomik açıdan ödüllendirilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak böyle bir 

durumda vergi adaletinden bahsetmek imkansızdır. 

3.3.2. Vergi Gelirleri Üzerinde Etkileri 

Devletin fonksiyonlarının sürekli bir biçimde artmasına bağlı olarak kamu harcamaları 

sürekli bir şekilde artmaktadır. Kamu harcamalarının sürekli bir şekilde artması kamu 

gelirlerinin artmaması kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki farkın artmasına sebep 

olur.  

Hükümetlerin çoğu vergi affı uygulamalarını son dönemlerde sıkça başvurmaktadırlar. 

Bu başvurunun iki ana nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi vergi gelirlerinde hızlı bir 

artış sağlamak, ikincisi ise uzun dönemde daha önce vergi dairelerinin bilgisi dışında kalmış 

olan mükelleflerin vergi affına katılımını sağlamaktır. Vergi affına katılımı sağlanan 

mükelleflerle vergi tabanı genişletilmekte, vergiye uyum arttırılma ve sonucunda vergi 

gelirlerinde bir artış sağlanmaktadır. Sonuç olarak vergi affı uygulamalarının kısa sürede bir 

gelir elde etme etkisinden söz etmek mümkündür (Akbelen, Aydın ve Polat, 2018, s.256). 

Fakat vergi aflarının gelecekte vergi gelirleri üzerindeki etkisi genellikle negatif yönlüdür. 

Çünkü uygulanan vergi afları, vergi mükelleflerinin vergi kaçakçılığına olan korkularını 

azaltmaktadır. Ayrıca af sonrasında elde edilen vergi gelirinin yüksek olması vergi 

kaçakçılığının da ne kadar büyük boyutlarda olduğunu gösterecektir. 

3.3.3. Vergi Yükü Üzerinde Etkileri 

Vergi yükü, toplam vergi gelirlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranlanmasıyla 

bulunur. (Eğilmez, 2012, s.1). Devletin faaliyetlerinin artması vergi harcamalarının artışını 

beraberinde getirir. Söz konusu harcamaların finansmanının büyük bir bölümü vergilerle 

karşılanmaktadır. Bu yüzden vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması oldukça önemlidir. 

Vergi yükünün dağılımı ülkeden ülkeye farklı şekillerde olmaktadır. Örneğin gelişmiş 

ülkelerde vergi yükünün dağılımı daha adil olurken, gelişmekte olan ülkelerin vergi yükünün 

dağılımı daha adaletsiz bir şekilde olmaktadır. Bunun en önemli nedeni gelişmiş ülkelerde 
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dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı fazlayken, gelişmekte olan ülkelerde 

dolaylı vergilerin payı toplam vergi gelirleri içindeki payının fazla olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Ülkemizde de vergi yükü özelikle stopaj yoluyla vergilendirilenler ve ücretliler 

üzerinde bulunmaktadır.   Ücretlilerin ödemiş oldukları vergi daha maaşları eline geçmeden 

kesinti yapılmakta, stopaj yoluyla vergilendirilenlerin vergileri de kaynakta kesildiğinden 

dolayı bu kesimde kaçak olmamaktadır. Bu yüzden devlet vergi kaçakçılarından tahsil 

edemediği vergiyi bu kesime yüklemektedir. Bu durum vergi adaletsizliğinin göstergesidir. 

Ülkemizde uygulanan vergi afları vergi yükünün adil dağılımını bozmakta zaten bozuk olan 

vergi yükü dağılımının daha da adaletsiz bir hal almasına neden olur.  

3.3.4. Vergi Uyumu Üzerinde Etkileri 

Vergi uyumu, vergiye ilişkin tüm yükümlüklerin mükellefler tarafından tam olarak 

yerine getirilmesi ve vergi beyannamelerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde ilgili mercilere 

verilmesi şeklinde ifade edilebilir.   Vergi uyumsuzluğu ise, yukarıda belirtilen ifadenin 

aksine, vergi yükümlülüğünün olması gerekenden düşük ya da yüksek gösterilmesini ifade 

eder.  Vergi uyumsuzluğuna neden olabilecek çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlere 

vergi yükümlülüğünün yüksek ya da düşük gösterilmesinden kaynaklanan yanlış 

bilgilendirme örnek gösterilebilir (Özpehriz, 2005, s.1). 

Vergi aflarının vergiye uyumunun arttırılabilmesi için uygulanacak olan vergi affının 

bir kereye mahsus olması aynı zamanda önceden tahmin edilemeyecek bir biçimde 

uygulanması gerekmektedir. Aksi durumda yani mükellef affı öngörür ise mükellef aynı suçu 

işlemeye devam etmesi sürpriz bir durum olamayacaktır. Vergi uyumunun sağlanması 

maksadına ulaşmak için affın bir defaya mahsus olmasının yanında vergi idaresinin 

kuvvetlendirilmesi, caydırıcı ve etkin cezalar uygulanması gelecekte vergi itaatini sağlamak 

amacıyla atılan öncelikli adımlardandır. 

3.3.5. Mükellef Üzerinde Etkileri 

Gelişmekte olan ülkelerin genelinde vergi affı çok sık rastlanan bir durumdur. 

Ülkemizde de vergi aflarına sıkça başvurulmaktadır.  Kısa vadede vergi afları gelir kaynağı 

olarak olumlu etki ederken, uzun vadede mükelleflerin gönüllü uyumunu olumsuz yönde 

etkiler.  Çünkü uygulama vergi afları mükellefler arasında eşitsizlik yaratmakta ve 

mükelleflerin vergi adaleti konusunda düşüncelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sürekli 

523



uygulanan vergi afları mükellefleri vergi affı beklentisi psikolojisiyle vergi kaçırma suçunu 

hoş görme eğilimine girmelerine neden olur.(Çetin, 2007, s.171). 

Afların mükelleflerin davranışları üzerinde etkisi kaçınılmaz bir durumdur. Bu 

durumunun mükellefler üzerinde etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz (Savaşan,2006, 49-51.);  

 Vergisini zamanında ödeyen dürüst mükellefler, uygulanacak olan vergi aflarını

vergi kaçıran mükelleflere tanınan bir ayrıcalık olarak görürler,

 Uygulamaya koyulan her bir vergi affı mükellefler tarafından diğer bir affın habercisi

olarak görülür,

 Aftan sonra mükellefin vergisel uyumunu negatif yönde etkiler,

 Uygulanan vergi affı etkin bir denetim mekanizması ile beraber uygulandığı takdirde

vergisini ödemeyip bedavacılık yapan mükelleflerin yakalanacağım düşüncesi

vergisel uyumu arttırır. Etkin denetimin olmadığı durumda ise yakalanma korkusu

olmadığından vergisel uyumdan söz edilemez,

 Vergi aflarının sürekli uygulanması mükellefleri vergi kaçırmaya itebilir,

 Vergi borcu olan dürüst mükellef vergisini zamanında ve tam öderken, vergi borcu

olan diğer mükellef zaten af alacak düşüncesiyle ödemesini yapmayıp o parayı

yatırım için kullandığında ekonomik olarak vergisini ödeyen mükelleften daha iyi

duruma geliyor.

SONUÇ 

 Vergi affı,  genel olarak geçmişte işlenen suçları affederek, tahsil edilemeyen 

vergilerin tahsilini sağlamak ve kayda girmeyen mükellefleri sisteme dahil etmek maksadıyla 

kullanılır. Vergi aflarının gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde uygulanması afları 

zorunlu kılan ekonomik, mali, politik ve sosyal nedenlerin varlığının göstergesidir.  

Günümüzde vergi afları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kaynak sağlamanın 

yollarından biri haline gelmiştir. Son zamanlarda vergi afları, kısa vadede kamu alacaklarını 

tahsil etmek, ekonomide yaşanan olumsuzluk ve darbeler gibi toplumu negatif yönlü etkileyen 

olayların etkilerini ortadan kaldırmak, vergi idaresinin yükünü hafifletmek, geçmişte suç 
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işleyen mükelleflerin suçluluk duygularını azaltmak ve vergi dairelilerinin vergi tahsil 

maliyetlerini düşürerek tasarruf etmesini sağlamak gibi etkileri vergi aflarının olumlu 

yönlerini gösterir. 

Diğer yandan sıklıkla tekrarlanan vergi afları vergisini zamanında ödeyen vergi 

mükelleflerini olumsuz yönde etkilemekte ve kayıt dışı ekonomiyi arttırdığı için vergi 

uyumunu azaltır. Söz konusu durumda cezaların caydırıcılığı özelliği ortadan kalktığı için 

devlete ve kanunlara olan güven zedelenmekte adalet mekanizması zarar görmektedir. Bu 

yüzden çıkarılan vergi aflarının başarıya ulaşabilmesi için mevcut vergi sistemi iyi analiz 

edilmelidir. 

Sonuç olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tümünde uygulanan vergi aflarının 

olumlu ve olumsuz etkileri analiz edilmeli ve ülkenin içinde bulunduğu mevcut şartlara göre 

af kanunun zamanlaması iyi bir şekilde belirlenmelidir. Ayrıca af kanunlarının rutin bir 

uygulama olmadığı unutulmalı, siyasi otoriteler tarafından politik bir araç olarak 

kullanılmamalıdır. Vergi sisteminde denetim sıkılaştırılmalı, cezalar caydırıcı nitelikte olmalı 

ve af kanunlarına gerek kalmadan kayıt dışı ekonominin önüne geçilmelidir. 
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ÖZET 

Öğretmen adaylarının değerler eğitiminin amacına yönelik görüşlerini incelemek bu 
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğrencilerinin görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu aracılığıyla 
belirlenmiştir. Araştırmaya 25 öğrenci katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel 
araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
sonunda; toplumsal devamlılığı sağlamak, kültürel değerleri yeni kuşaklara aktarmak, ahlaklı 
ve huzurlu bir toplum olabilmek, yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik gibi değerlerin 
yaşatılmasının önemli olduğu, sosyal hayatın daha düzenli olması için değerlere ihtiyaç 
duyulduğu görüşleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Değer, değerler eğitimi, öğretmen adayı 

GİRİŞ 

Değer; arzu edilen,  kişilerin hayatlarına kılavuzluk eden, önem dereceleri farklı, durum ötesi 
hedeflerdir. Bireylerin istek, tercih ve arzularını yansıtır, yani bir şeyin arzu edilebilir veya 
edilemez olduğunda belirleyicidir (Mehmedoğlu, 2007, Güngör, 1993; akt. Yiğittir, 2012). 
Değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların belirlenmesinde 
ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Değerler insanların dünyaya bakış açılarını 
etkilemede, insani algıları geliştirmede ve değiştirmede oldukça etkilidir (Ulusoy ve Dilmaç, 
2016). Değerler bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyebilir ve onlardan etkilenebilir. 
Başka bir ifadeyle, değerlerle, duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğu 
söylenebilir. Eğitim sürecinde öğrencinin bilişsel düzeyini artırmaya çalışmanın yanında 
duygu, düşünce ve davranışlarına hitap edebilmek, onları da olumlu yönde geliştirebilmek 
hedeflenir. Bu nedenle, değerler eğitimi öğrencilerin duygu, davranış ve düşüncelerini 
etkileyebilmede, değiştirebilmede, doğuştan var olan insani özellikleri ortaya çıkarabilmede 
önemli ve kritik bir rolde bulunmaktadır (Ateş, 2017). Öğretmen adaylarının değerler 
eğitiminin amacına yönelik görüşlerini incelemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının değerler eğitiminin amacına yönelik görüşlerini belirlemek 
için araştırmada şu soruya cevap aranmıştır; 

1. Toplumdaki değerlerin varlığının ve yaşatılmasının amacı nedir?
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YÖNTEM 

Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
değerler eğitiminin amacına yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla görüşmeler yapılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesinde okuyan 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar 
tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin 
analizinde nitel bir araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 
katılan öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, …. olarak kodlanmışlardır.  

BULGULAR 

Veriler “Toplumdaki Değerlerin Varlığının ve Yaşatılmasının Amacına Yönelik Öğrenci 
Görüşleri”ne göre incelenmiştir.  

1. Toplumdaki Değerlerin Varlığının ve Yaşatılmasının Amacına Yönelik Öğrenci
Görüşleri 

Ö1: “Her toplum var olabilmek için değerlere gereksinim duyar. Değerler toplumsal kültürü 
özgünleştirerek diğer kültürlerden ayırt eder yani “biz” ve “onlar” ayrımını hem oluşturur hem 
de bunun süreklilik kazanmasını sağlar. Bu yönüyle değerler; bir toplumun kültürünü diğer 
toplumların kültüründen ayıran ve milli sınırları içindeki cemiyetin dağılmasını önleyen, milli 
birliği pekiştiren ve sosyal dayanışmayı sağlayan faktörlerdir. Bu nedenle gelecek nesillere 
aktarılmalıdır.” 

Ö7: “Değerler insan gibi yaşayabilmek için vardır. Değerlerin yaşatılmasının amacı ahlaklı ve 
huzurlu bir toplum oluşturmak içindir.” 

Ö10: “Değerler toplumun varlığını devam ettirebilmesi için gereklidir. Toplumdaki değerlere 
uyan insanlar birbirlerine karşı sorumluluk ve özgürlüklerinin farkında olur. Birbirlerine saygı 
duyar, hoşgörülü olur. Yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaşanılır. Değerler sosyal hayatı 
düzenler ve bireyler arası bağlılığı arttırır.” 

Ö16: “Bir toplumda değerler olmadan ve o değerler yaşatılmadan o toplum zaman içinde yok 
olmaya mahkumdur. Bu yüzden en önemli amaç yeni nesillere doğru bir şekilde kültürümüzü, 
geleneklerimizi ve değerlerimizi aktarmak olmalıdır.” 

Ö24: “Toplum olarak bir arada yaşamamızı kolaylaştırmaktır amacı.” 

SONUÇ 

1. Toplumsal devamlılığı sağlamak,
2. Kültürel değerleri yeni kuşaklara aktarmak,
3. Ahlaklı ve huzurlu bir toplum olabilmek,
4. Yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik gibi değerlerin yaşatılmasının önemli olduğu,
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5. Sosyal hayatın daha düzenli olması için değerlere ihtiyaç duyulduğu görüşleri ortaya
çıkmıştır.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKULLARDA VERİLEN DEĞERLER EĞİTİMİNİN 
ETKİLİLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 
İnönü Üniversitesi 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
İnönü Üniversitesi 

ÖZET  

Öğretmen adaylarının okullarda verilen değerler eğitiminin etkililiğine yönelik görüşlerini 
incelemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda İnönü Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğrencilerinin görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu 
aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmaya 25 öğrenci katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel 
araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Okullarda değerler 
eğitimine verilen önemin yetersiz olduğu görüşü bu araştırmaya katılan bütün öğrenciler 
tarafından paylaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değer, değerler eğitimi, öğretmen adayı 

GİRİŞ 

Değer, “bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır” (Güngör, 1993; akt. 
Ulusoy ve Dilmaç, 2016). Bireylerin istek, tercih ve arzularını yansıtır, yani bir şeyin arzu 
edilebilir veya edilemez olduğunda belirleyicidir (Mehmedoğlu,2007, Güngör,1993; akt. 
Yiğittir, 2012). Değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların 
belirlenmesinde ve biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Değerler insanların dünyaya bakış 
açılarını etkilemede, insani algıları geliştirmede ve değiştirmede oldukça etkilidir Ulusoy ve 
Dilmaç, 2016). Değerler bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyebilir ve onlardan 
etkilenebilir. Başka bir ifadeyle, değerlerle, duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkinin 
karşılıklı olduğu söylenebilir. Eğitim sürecinde öğrencinin bilişsel düzeyini artırmaya 
çalışmanın yanında duygu, düşünce ve davranışlarına hitap edebilmek, onları da olumlu yönde 
geliştirebilmek hedeflenir. Bu nedenle, değerler eğitimi öğrencilerin duygu, davranış ve 
düşüncelerini etkileyebilmede, değiştirebilmede, doğuştan var olan insani özellikleri ortaya 
çıkarabilmede önemli ve kritik bir rolde bulunmaktadır (Ateş, 2017).  

Öğretmen adaylarının okullarda verilen değerler eğitiminin etkililiğine yönelik görüşlerini 
incelemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının okullarda verilen değerler eğitiminin etkililiğine yönelik görüşlerini 
belirlemek için araştırmada şu soruya cevap aranmıştır; 

1. Okullarda değerler eğitimine verilen önem yeterli ve etkili midir?

YÖNTEM 

Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
okullarda verilen değerler eğitiminin etkililiğine yönelik düşüncelerini belirlemek için 
görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okuyan 25 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın 
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verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde 
edilmiştir. Verilerin analizinde nitel bir araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, …. olarak kodlanmışlardır.  

BULGULAR 

Veriler “Okullarda Değerler Eğitimine Verilen Önemin Yeterliği ve Etkililiğine İlişkin Öğrenci 
Görüşleri”ne göre incelenmiştir.  

1. Okullarda Değerler Eğitimine Verilen Önemin Yeterliği ve Etkililiğine İlişkin Öğrenci
Görüşleri

Ö1: “Hayır yeterli bulmuyorum. Çünkü sadece lafta var. İcraatta yok. Yeterli derecede değer 
ve önem verilmiyor.” 

Ö10: “Okullarda değerler eğitimine verilen önemin yeterli ve etkili olduğunu düşünmüyorum. 
Değerler her geçen gün okullarda daha az anlatılmaya doğru gidiyor. Anlatılan değerler de etkili 
olmuyor. Çünkü önemi yeterince anlatılmıyor ve uygulanmadan etkisiz oluyor. Toplumumuzun 
şu an içinde bulunduğu durumdan da anladığımız gibi değerlerin önemi ve etkisi yok denecek 
kadar az durumdadır.” 

Ö15: “Maalesef ki okullarda verilen değerler eğitimini yeterli bulmuyorum. Çünkü okullarda 
öğretmenlerimiz kültürümüzden uzak, sadece branşı ne ise o dersi anlatmak ile yükümlü 
görüyorlar kendilerini. Oysa her öğretmen öğrenci için bir rol model olmayı hedeflemelidir. 
Gerek davranışlarıyla, gerekse dedikleriyle öğrencilere önce iyi ve faydalı birey olmayı 
öğretmelidir. Öğrencilerinin hepsi o dersi iyi yapamayabilir fakat hepsi iyi, dürüst, adaletli ve 
hoşgörülü birey olmayı öğrenmelidir.” 

Ö19: “Yeterli bulmuyorum. Değerler eğitimi uygulamalı olmalıdır. Ama öğretilen her şey 
teoride kalmaktadır. Bu yüzden gerçek yaşamda etkili olmamaktadır.” 

Ö25: “Okullarda değerler eğitimi teoride yeterlidir fakat uygulamada yetersiz kalmaktadır. 
Okullarda bu konuda ilgili dersler mevcuttur. Fakat öğrenciler tarafından bu dersler boş ders 
gibi görülüp ne yazık ki öğretmenler tarafından yeterli bir şekilde işlenmemektedir.” 

SONUÇ 

1. Okullarda değerler eğitimine verilen önemin yetersiz olduğu görüşü bu araştırmaya katılan
bütün öğrenciler tarafından paylaşılmaktadır.

KAYNAKÇA 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERİN OLUŞTURULMASINDA AİLENİN, 
OKULUN VE MEDYANIN ROLÜNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK 
İnönü Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ezlam SUSAM 
İnönü Üniversitesi 

Özet 

Öğretmen adaylarının değerlerin oluşturulmasında ailenin, okulun ve medyanın rolüne yönelik 
görüşlerini incelemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda İnönü 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan 
görüşme formu aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmaya 25 öğrenci katılmıştır. Verilerin 
çözümlenmesinde nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. 
Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının görüşlerinde çeşitli farklılıklar olduğu ortaya 
çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Değer, değerler eğitimi, öğretmen adayı 

Giriş 

Değer, sözlüklerde arzu edilen, ilgi duyulup peşinden koşulan, ayar ölçüsü olarak kullanılan 
şey anlamlarına gelmektedir. Değer, dinden ekonomiye, psikolojiden sosyolojiye kadar değişik 
alanlarda kullanılan bir kavramdır (Aydın, 2011; akt. Yazar, Özekinci ve Lala, 2017). 
Bireylerin istek, tercih ve arzularını yansıtır, yani bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez 
olduğunda belirleyicidir (Mehmedoğlu,2007, Güngör,1993; akt. Yiğittir, 2012). Değerler, 
insanların tutum ve davranışlarını etkilemede, tutum ve davranışların belirlenmesinde ve 
biçimlendirilmesinde önemli rol oynar. Değerler insanların dünyaya bakış açılarını etkilemede, 
insani algıları geliştirmede ve değiştirmede oldukça etkilidir (Ulusoy ve Dilmaç, 2016). 
Değerler bireyin duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyebilir ve onlardan etkilenebilir. Başka 
bir ifadeyle, değerlerle, duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğu 
söylenebilir. Eğitim sürecinde öğrencinin bilişsel düzeyini artırmaya çalışmanın yanında 
duygu, düşünce ve davranışlarına hitap edebilmek, onları da olumlu yönde geliştirebilmek 
hedeflenir. Bu nedenle, değerler eğitimi öğrencilerin duygu, davranış ve düşüncelerini 
etkileyebilmede, değiştirebilmede, doğuştan var olan insani özellikleri ortaya çıkarabilmede 
önemli ve kritik bir rolde bulunmaktadır (Ateş, 2017). Öğretmen adaylarının değerlerin 
oluşturulmasında ailenin, okulun ve medyanın rolüne yönelik görüşlerini incelemek bu 
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının değerlerin oluşturulmasında ailenin, okulun ve medyanın rolüne yönelik 
görüşlerini incelemek için araştırmada şu soruya cevap aranmıştır; 

Değerlerin oluşturulmasında; 

1. Ailenin,
2. Okulun,
3. Medyanın rolü nasıl olmalıdır?
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YÖNTEM 

Bu çalışmada, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının 
değerlerin oluşturulmasında ailenin, okulun ve medyanın rolüne yönelik düşüncelerini 
belirlemek amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim 
ve öğretim yılında İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde okuyan 25 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formları 
aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde nitel bir araştırma tekniği olan betimsel analiz 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, …. olarak kodlanmışlardır. 

BULGULAR 

Veriler “Değerlerin Oluşturulmasında Ailenin Rolüne Yönelik Öğrenci Görüşleri”, “Değerlerin 
Oluşturulmasında Okulun Rolüne Yönelik Öğrenci Görüşleri” ve “Değerlerin 
Oluşturulmasında Medyanın Rolüne Yönelik Öğrenci Görüşleri” ne göre incelenmiştir.  

1. Değerlerin Oluşturulmasında Ailenin Rolüne Yönelik Öğrenci Görüşleri

Ö3: “Toplumun temeli ailedir. Aileyi oluşturan bireylerin iyi olması, toplumu, toplumun iyi 
olması da bireyi etkilemektedir. Ailede çocuklara iyi bir gelecek hazırlamanın yolu onların 
sağlıklı bir karaktere sahip olmasının sağlanmasıdır. Toplumda, insanların huzurlu ve mutlu 
olmasını sağlayan, birlik ve beraberliklerini pekiştiren değerlerin bireye kazandırılmasında 
değerler eğitimi önemli bir yer tutar.” 

Ö4: “Değerler eğitimi ailede başlar. Ailede değerler eğitimi anne ve babayı taklit etme ve model 
olma şeklinde oluşmaya başladığından dolayı ailenin öncelikli rolü nasıl bir çocuk yetiştirmek 
istediğine karar vermeli ve ona göre evde davranışlar, konuşmalar, söylemler geliştirmelidir.”  

Ö11: “Değerlerin oluşumunda ailenin önemi büyüktür. İlk olarak birbirlerine karşı saygı, sevgi, 
yardımseverlik ve hoşgörü ortamı oluşturmalıdırlar. Aile çocuğun ilerideki hayatına yön verir. 
Bu yüzden aile çocuğa öz kontrol, çalışkan olma ve vatansever olma gibi değerleri 
kazandırmalıdır.” 

Ö13: “Değerlerin oluşmasında ilk basamak ailedir. Çocuklar topluma katılmadan önce ilk 
olarak ailenin bir parçası olarak yetişirler. Değerleri öğretirken ailelerde öğretmek istedikleri 
değerlere öncelikle kendileri sahip olmalıdır. Din, saygı, hoşgörü, çalışkanlık, cömertlik gibi 
değerler ilk olarak ailede öğrenilir.” 

Ö18: “Bireyin ilk eğitimi ailede başlar ve değerlerle ilk tanışması aile üyeleri aracılığı ile 
gerçekleşir. Bu sebeple aile üyeleri değerleri iyi tanımalı ve çocuklara en uygun yollarla bunları 
aktarmalıdır. Aile içi davranışlarda değerleri içselleştirmeli ve bu değerleri çocuklara 
uygulatabilmelidir.” 
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2. Değerlerin Oluşturulmasında Okulun Rolüne Yönelik Öğrenci Görüşleri

Ö5: “Okullar değerlerin oluşmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Okullarda değerlere büyük 
önem verilir ve öğrencilere bunlar anlatılır. Hoşgörülü olma, empati kurma, büyüklerimize 
saygılı, küçüklerimize sevgili olma, yaratıcı olma, yenilikçi olma, özgürlüklere saygılı olma, 
çalışkan olma, demokratik kişilik sahibi olma, barış duygusuna bağlı olma gibi bir çok 
değerlerimiz yaşayarak öğretilmelidir.” 

Ö11: “Okul öğrencilerin gelişimine fazlasıyla etki eden bir kurumdur. Okul çocuklara 
farklılıklara saygılı olmayı, sorumluluk bilinci yerleştirmeyi, disiplinli, hoşgörülü olmayı 
sağlar. Okulda yapılan etkinlikler sayesinde çocuklar araştırmacı olmayı, kararlı olmayı 
öğrenir.” 

Ö12: “Günümüzün çoğunu okulda geçirdiğimiz için birçok davranışımızı okuldaki 
çevremizden ediniyoruz. Bu yüzden öğretmenlerin vicdanlı, adaletli ve insan haklarına saygılı 
olması gerekir. Böylece öğrenciler de öğretmenlerini örnek alarak hem bireysel hem de 
toplumsal değerler kazanmış olur. Aynı zamanda ailemize de bu değerleri anlatıp, onların da 
bu değerleri kazanmasına okul sayesinde yardımcı oluruz.” 

Ö13: “Okullar öncelikle sadece öğretime değil eğitime de önem vermelidir. Öğrencilere 
toplumdaki rolleri öğretilmelidir ve bu rollerine uygun değerleri öğrenmeleri sağlanmalıdır. 
Değerlerini bilen, onlara saygı duyan nesiller yetiştirmek okulların öncelikli amacı olmalıdır.” 

Ö18: “Okul öğrencilerin bir bütün olarak hayatı öğrendiği ve hayata hazırlandığı bir kurumdur. 
Okulun öncelikli rolü değerlerin belirli bir disiplin içinde değil, disiplinler arası bir yaklaşımla 
kazandırılmasını sağlamalıdır. Aynı zamanda bireyin milli ve evrensel değerlerin farkına 
varmasını ve objektif değerlendirme yapabilmesini sağlamalıdır.” 

3. Değerlerin Oluşturulmasında Medyanın Rolüne Yönelik Öğrenci Görüşleri

Ö7: “Medya şu an ki konumunda değerlerimizi öldürüyor. Meşru olmayan şeyleri 
meşrulaştırarak bize empoze ediyor. Oysa medya toplumsal değerleri öne çıkarıp 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamalıdır.” 

Ö8: “Medya dikkat çekicilik rolünü ve çok fazla alana yayılma özelliğini değerleri baz alarak 
işini yapmalıdır. Toplumsal değerlere aykırı film, dizi, gazete, magazin gibi her türlü olguya 
dikkat etmelidir. Değerleri aşılayacak ve örnek olacak projelere öncelik vermelidir. Ahlaki 
değerlere önem vermeli, gereken yerlerde sansür yapabilmelidir.” 

Ö13: “Toplum hayatında medya önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle değerlerin 
oluşturulmasında en önemli etkenlerden biri medyadır. Medya ilk olarak değerleri doğru olarak 
yansıtmalıdır. Toplumsal değerlere uygun olmayan etmenlere medyada yer verilmemelidir. 
Medya dürüst, cesur, samimi ve eleştiriye açık olmalıdır.” 

Ö20: “Medya toplumu etkileyen unsurların başında gelmektedir. Medyanın olması gereklidir 
lakin medya bu görevini icra ederken dürüst olmalıdır, toplumu yanıltmamalıdır. Ayrıca Türk 
kültürünü yaşatmalıdır.” 
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SONUÇ 

1. Değerler eğitiminin oluşturulmasında ailenin rolünün önemli olduğu, ailenin toplumun temel
taşı olduğu, toplumsal değerlerin ilk önce ailede kazandırılması gerektiği görüşleri ortaya
çıkmıştır.

2. Okulların toplumsal ve evrensel değerlerin kazandırılmasında çok önemli bir yere sahip
olduğu öğretmen adaylarının görüşlerinden anlaşılmaktadır.

3. Medyanın değerler eğitiminde önemli bir yere sahip olduğu ama şu an da medyamızın bu
değerlere tam olarak önem vermediği görüşünün birçok öğretmen adayı tarafından
paylaşıldığı ortaya çıkmıştır.
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DEVLETİN ÖZEL MAL ÜRETMESİ 

Ramazan KAYMAKÇI 

Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye 

ÖZET 

Piyasa ekonomisi fiyat mekanizmasının hâkim olduğu, üretim-tüketim ilişkilerinin 

kendi yasalarına (arz-talep) göre hareket ettiği bir ekonomik düzendir. Kamu ekonomisi ise, 

piyasa ekonomisi gibi üretimde arz-talep ilişkisine bağlı değil de siyasi otoritelerin ilişkisine 

bağlı hareket eden ekonomik düzendir.  

Kamu ekonomisinin etkinliği piyasanın bir takım görevleri yerine getirememesi ya da 

başarısızlıkla sonuçlanmasıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla piyasanın başarısızlığı 

ülkelerin ekonomik yapısında kamunun müdahalesine zemin hazırlamıştır.  

Ekonomik yaşamda zamanla çeşitlenen insan ihtiyaçları sonucunda devletin rollerinde 

değişimler yaşanmıştır. Çalışmada sosyal refah devlet anlayışıyla birlikte kamu kesiminin tam 

kamusal mal ve hizmet üretimi yanında sosyal fayda sağlayıcı özel mal ve hizmette yönelim 

nedenleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, piyasa, tam kamusal mal ve özel mal. 

PİYASA EKONOMİSİ 

1. PİYASA EKONOMİSİ

1.1. Piyasa 

İktisadi yönden piyasa, alım ve satımların birbirleriyle karşılıklı iletişim içinde olduğu 

ve alım satımın yapıldığı yer ya da mekan olarak tanımlanır (Rodoplu, 2010, s. 63). 

Dolayısıyla bir piyasadan bahsedebilmek için üç temel şart vardır: alıcı, satıcı, arz ve talebin 

karşılaştığı belirli bir mekânın oluşması gerekir. 

Türkçede piyasa, “pazar” ve “meydan” kavramların karşılığıdır (Kruip, 2011, s. 10). 

Pazar ya da meydan alım satımın gerçekleştiği ve fiziki bir yapının var olduğu yeri ifade 

etmektedir. Bunlara benzer yapılar tüm kültürlerde ve insanlık tarihinin çok erken 

dönemlerinde kendine yer bulmaktadır. A kişisinin elinde X malından fazla miktarda mevcut 
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ancak Y malında eksiği söz konusu, diğer yandan B kişisi tam tersine Y malı miktarında 

fazlalığa sahip ancak X malından eksiği var. Dolayısıyla A ve B, X ve Y mallarından sahip 

oldukları artıları eksileriyle değiş tokuş ederlerse, bu değiş tokuştan avantaj elde ederler. 

Böylece hem A hem de B takas sonucunda istedikleri mallara sahip olurlar.  

Zamanla takas için gereken mallar birbirini tatmin edemez oldu. Örneğin taze sebze ile 

tahıl değiştirmek isteyen biri, tahılın olgunlaşmamasından dolayı bu takas güçleşiyordu. Bu 

sebeple direk mal takası zorlaştı. Takas işleminin uzun süreli ve herkesin ihtiyaç duyduğu ara 

mal ile yapılması gerekti. Bu durum da paranın icat edilmesini sağladı (Akbulut, 2010, s. 2). 

Paranın icat edilmesiyle birlikte herkesin birden fazla olası değiş tokuş partnerine 

sahip olduğu, yani kimsenin satmaya mecbur olmadığı bir tür serbest piyasa oluştu. Bu 

piyasalarda fiyat arz ve talebe göre belirleniyor yada tersine, arz ve talep fiyata göre 

düzenleniyordu. Bir malın fiyatındaki artış sonucu birden fazla kişi onu takas işlemine 

sokmak isteyecektir. Arzın artmasıyla, artan fiyatla birlikte bu malı almak isteyenlerde bir 

azalış görülecektir. Böylece talep düşer ve oluşan arz fazlası bazı satıcıların ürün miktarını 

geri çekmesine neden olacaktır. Bu geri çekim sonucunda talep yine artacak ve fiyat gidiş 

gelişten sonra ve belli bir gecikmeden sonra dengeye ulaşacaktır (Kruip, 2011, s. 11). Bu 

genel arz-talep durumu piyasa dediğimiz kavramın temellini oluşturmaktadır.  

Marx insanlığın ekonomik yaşam tahlilini yaparken, meta ile başlar. Piyasa içerisinde 

her şey iğneden, dev fabrikaya ve hatta insanın emek-gücüne kadar her şey alınır, satılır. Marx 

kişisel tüketime değil de, satışa, pazarda değişime ayrılan ürünlerin üretimine, meta üretimi 

demiştir. Böylece Paranın piyasada yarattığı hava, diğer tüm metaların değerini belirleyip bir 

mekanizma gücü yaratmıştır (Nikitin, 2016, s. 51). Buda piyasanın sahip olduğu fiyat 

mekanizmasıdır. Yani arz-talebe bağlı sonuçtur. 

Arz ve talebin oluşturduğu bu piyasa düzeninde, eğer mallar direk kendi halkına 

dönük alım-satım durumu oluşursa iç piyasa, eğer ülkeler arasında ihracat ve ithalat 

gerçekleşirse buda dış piyasanın oluşmasına zemin hazırlar. Günümüzde her ülke bu iki 

piyasa türüne de sahiptir. Dolayısıyla piyasanın varlığı ve paranın değişim aracı olarak 

piyasayı kolaylaştırıcı değer olarak çıkması insanların alım-satım sonucunda takas usulündeki 

zorluğu kaldırmış ve piyasanın gelişimini hızlandırmıştır. 

1.2. Piyasa Ekonomisi 
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Ekonominin işleyişi iki farklı süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Bunlar piyasa ve 

kamusal karar alma sürecidir. Piyasa ekonomisinde arz ve talebi düzenleyen fiyat 

mekanizmasıdır. Piyasa ekonomisinde üreticiler, hangi mal ve hizmetleri ve ne miktarda 

üreteceklerini, kişisel taleplerin toplamını dikkate alarak kendileri belirler. 

Piyasa ekonomisinde temel ideoloji liberal düşünce akımının öngördüğü ekonomik 

düzeni yansıtır (Baradat, 2012, s. 109). Ekonomik yapı, üretim yapısını oluşturan firmalar 

tarafından meydana gelir. Firma gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini yansıtır. Piyasa 

ekonomisine dayalı ekonomik düzende yönetim, savunma ve adalet benzeri geleneksel kamu 

hizmetlerini karşılayan bir kamu gücünün varlığı dışında güce ihtiyaç duyulmaz. Yani kamu 

sınırlı piyasanın gerisi piyasa ekonomisinin doğal akışına bırakılması gerekir.  

Piyasa ekonomisinde üreticiler kar maksimizasyonu, tüketicilerde fayda 

maksimizasyonu peşinde koşarlar. Eğer piyasada tam rekabet şartları mevcutsa, optimum 

toplam faydayı sağlayan kaynak dağılımı kendiliğinden gerçekleşir. Çünkü, tüketici mevcut 

mal ve hizmetler arasında tercihini yaparken özgürdür ve belirleyicidir (Mankıw, 2017, s. 50). 

Piyasa ekonomisinde arzı talep düzenler. Diğer bir ifadeyle hangi mal ve hizmetin 

üretileceğine tüketiciler karar verirler. Çünkü, tüketiciler belli bir mal ya da hizmeti daha fazla 

talep ederlerse, diğer şartlar sabit kalmak kaydıyla (ceteris paribus), o mal ya da hizmetlerin 

fiyatı yükselir. Kar maksimizasyonu peşinde koşan firmalar da doğal olarak o mal ve 

hizmetten daha fazla üretmeye başlarlar. Bu arada firmaların, ürünlerinin birim maliyetini 

mümkün olan en düşük seviyede gerçekleştirecek üretim teknolojisini uygulamaları da 

doğaldır. Çünkü buda kar maksimizasyonunun bir gereğidir. Bu mekanizma böylece 

çalışabildiği sürece, piyasa ekonomisinde sonsuz ihtiyaçlarla kıt kaynaklar arasında optimal 

bir denge kurulmuş olur (Nadaroğlu, 1983, s. 28). 

Piyasa ekonomisi fiyat mekanizmasına dayalı bir mübadele ekonomisidir. Bu sebeple 

ki, kişiler ve firmalar üretim faaliyetlerinde mübadele değer peşinde koşarlar. Jean-Baptiste 

Say “balık denizde tek başına insanlık için bir yarar sağlamaz. Ancak pazara getirildiğinde 

ona bir işlev kazandırabiliriz. Kömürün toprağın altında herhangi bir işlevi yoktur. Bizi 

ısıtmaz veya enerji vermez. Ancak pazara getirildiğinde farklı amaçlar için bireyler tarafından 

işlenecek ve ürün haline gelecektir” ürünlerin Pazar ekonomisinde kendilerine yer bulması 

onların mübadele değerlerini yansıtmaktadır (Say, 2017, s. 17). Dolayısıyla bu şartlar altında 

piyasanın ancak bölünebilir malları üretmesi doğaldır. Çünkü bölünemeyen bir malın değeri 
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belirlenemez. Bedeli belirlenemeyen mal da fiyat sürecinde mübadeleye konu teşkil edemez. 

Bu durumda, mübadeleye dayalı bir ekonominin bölünemeyen malları üretmemesi gerekir.  

Piyasa ekonomisinde üretilen mal ve hizmetleri sadece bölünebilme özelliklerine göre 

ele almak doğru olsaydı, aradaki farkı belirlemek için, piyasa ekonomisinin bölünebilen, 

kamu ekonomisinin bölünemeyen mal ve hizmetleri üretir demek yeterli olurdu. Ancak 

günümüz kamu ekonomisi de bölünebilen yani piyasaya özgü olarak belirtiğimiz mal ve 

hizmetleri üretmektedir.  

1.3. Piyasa Başarısızlığı 

Günümüzde ağır basan yaklaşım piyasa odaklı yaklaşımlardır. Doğu blok olarak ifade 

edilen ülkeler bile piyasa ekonomisi yönünde bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu gruptaki 

ekonomiler geçiş ekonomileri olarak adlandırılmakta ve piyasa ekonomisine geçiş aşamasında 

siyasi ve ekonomik yapılandırmalarını yenidünya düzenine göre şekillendirmektedir. 

Ancak ekonomik sistemler içinde piyasa ekonomisinin hâkim güç olması en başarılı 

sistem olduğu anlamına gelmemektedir. Sistemin ismi ne olursa olsun hem piyasanın hem de 

devletin (piyasa dışı başarısızlık olarak ifade edilmekte) bir takım başarısızlıkları mevcuttur 

(Wolf, 1978, s. 37).  

Piyasa ekonomisinin sahip olduğu bu başarısızlıklar piyasanın üretim yapısından 

kaynaklanmaktadır. Üretim tarzı, sosyal ilişkileri ve toplumsal şekillenme bakımdan sadece 

piyasadaki çıkar gruplarına hizmet etmektedir. Sınıflar arası gelir dağılımının yaratmış olduğu 

dengesizlik, tam rekabet şartları yüzünden sürekli sorun yaratmaktadır. Piyasada üretim 

yapılırken toplumun ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurmaktan ziyade, daha fazla nasıl 

kar ederim mantığına sahip olması, sürekli olarak toplumsal ve ekolojik krizlerin çıkmasına 

neden olmaktadır. Piyasadaki her arz kendi talebini belirler, tam rekabet şartları mevcuttur ve 

bu işleyiş görünmez el denilen doğal süreçle kendi dengesine ulaşır anlayışı başarısız 

olmuştur (Burun, 2017, s. 140). 

Piyasa başarısızlığı, piyasanın pareto optimal kaynak tahsisini sağlayamaması diğer bir 

deyişle israfa ve refah kaybına neden olmasıdır (Akça, 2011, s. 181). Piyasa ekonomisi 

tarafından pareto optimal noktasına ulaşılması için yerine getirilmesi gereken şartlar orijinal 

olarak Leon Walras tarafından telaffuz edildi fakat formel olarak 1950’lerde refah 

ekonomisinin temel teoremlerinden Arrow ve Debreau tarafından dile getirildi. Bu şartlar 

üreticiler ve tüketiciler adına mükemmel enformasyonu, mükemmel rekabeti hiçbir fiyatlarda 
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büyük etki meydana getiremeyecek çok sayıda alıcı ve satıcının olmasını; kaynakların 

maliyetsiz mobilitesini ve dışsallıkların veya dış maliyetlerin yokluğunu kapsar (Pennıngton, 

2014, s. 50). Piyasanın başarısızlıkları kısaca özetlenerek çalışılmıştır: 

Piyasa aksaklıkları: Piyasada rekabet koşullarının işlemediği, rekabetçi davranışların 

ekonomik birimler tarafından göz ardı edildiği durum olarak ifade edilebilir. Bir başka 

ifadeyle monopol veya oligopol piyasalarında aşırı kar elde etme güdüsü ile hareket edilmesi 

sonucu ortaya çıkan üretim kısıtlamalarına bağlı olarak piyasa aksaklıkları ortaya çıkmaktadır 

(Durdu, 2009, s. 41). 

Kamusal mallar: Sosyal ya da kamusal mallar şeklinde ifade edilen ve üretimi 

piyasaya bırakılması mümkün görülmeyen mal ve hizmetlerdir. Nitelikleri itibariyle bu mal 

ve hizmetlerin piyasada üretilmeye bırakılmaları halinde bireylerin bedavacılık olgusu güdüsü 

ile hareket etmeleri nedeniyle bu mal ve hizmetlerin üretimi gerçekleşmeyecektir. 

Dışsallıklar:Bir üretim ya da tüketim faaliyetinin başka üretim ya da tüketim 

faaliyetlerini olumlu veya olumsuz olarak etkilemesine dışsallık olarak ifade edilmektedir 

(Savaşan, 2017, s. 221). Piyasa ekonomisi başarısızlıklarında daha çok negatifdışsallıkları 

belirtmek daha doğru olacaktır. Çünkü negatif dışsallıkların varlığı kaynak israfına yol açması 

nedeniyle piyasa ekonomisi kaynak tahsisinde etkinlikten uzaklaştıran bir etki yaratmaktadır. 

Negatif dışsallıklar: 

• Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına neden olmaktadır.

• Piyasada eksik veya fazla üretim gerçekleşebilmektedir.

• Negatif dışsallıklarda eğer müdahale gerçekleşmezse negatif etkileri artıracak

şekilde fazla üretim ortaya çıkmaktadır.

• Negatif dışsallıklarda marjinal sosyal maliyetin marjinal özel maliyeti aşması

söz konusudur (Kargı, 2010, s.196).

Negatif dışsallıklarda görülen bu özellikler piyasanın maliyetini artırmakta bu nednele 

de piyasanın etkinlikten uzaklaşmasına neden olmaktadır. 

Doğal tekeller:Bazı sektörlerde yüksek sabit yatırım maliyetlerine karşın değişken 

maliyetler çok düşük ve neredeyse sabittir. Bu durumda ölçek büyüdükçe ortalama maliyetler 

düşmeye devam edeceğinden tek bir firmanın üretimi üstlenmesi, ekonomik etkinliğin bir 

gereğidir. Bu oluşan durum doğal tekel adını alır (Savaşan, 2017, s. 328).  Başka bir ifadeyle 
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doğal tekel, tek olmanın doğal olduğu bir durumdur. Tek firmanın yapması kıt kaynakların 

etkin kullanımının ya da sosyal etkinliği sağlamanın bir gereğidir.  

Bilgi edinmenin maliyetinin yüksek olması: Piyasa ekonomisinin gelişimi ve ilerleyişi 

önündeki bir diğer engel bilgi edinme maliyetidir. Rekabet piyasasının işleyebilmesinin temel 

koşullarından biri tam bilgiye sahip olmadır. Ancak bilgiye ulaşmak oldukça maliyetlidir 

(Bastiat, 2016, s. 25). Piyasa ekonomisi kar maksimizasyonu gereği bilgi erişimini en düşük 

maliyetle gerçekleştirmek ister. Ancak günümüzde elektronik ortamda bilgiye erişimde 

kolaylıklar varmış gibi görünse de yine de ulaşılan bilginin kalitesinde ciddi eksikler söz 

konusudur. Bu eksiklikleri gidermek için çeşitli zorunluluklar getirilmiştir. Örneğin, üretilen 

ürünlerin içerikleri, üretim ve son kullanma tarihleri gibi analizlere dayalı bilgi süreci 

piyasadaki üretici aktörlerine maliyet yüklemektedir.   

Gelir dağılımında eşitsizlik: Piyasa ekonomisi karşıtlarının temel hareket noktası gelir 

dağılımı dengesizlikleridir. Ancak iktisadi veya klasik liberaller gelir dağılımı konusunda tam 

olarak kayıtsız değillerdir. Hepsi olmasa da bir miktar düşünür gelir dağılımında adaletin 

sağlanması gerektiğini söylemektedir. Ancak onlara göre bu gelir dağılımında adaleti kamu 

ekonomisi sağlarken piyasanın kaynak tahsis etme sürecini bozmaması gerekir. Özellikle 

refah ekonomilerinde görülen aşırı cömert düzenlemelerin yarattığı ahlaki tehlikelerin 

oluşmasına müsaade etmek istemez. Klasik liberaller, zenginlerden fakirlere aktarılan yeniden 

dağıtımla gelir dağılımında adaletin sağlanmayacağını söylerler. Fakat toplumun diğer 

kesimini zenginleştirmeninde faydalı olacağını belirtiler. Burada bir pareto 

iyileştirmesindenbahsedilmektedir. Yani klasikler bu dağılımın zorunluluktan oluşmaması 

gerektiğini dolayısıyla piyasaya müdahaleningerçekleşmemesi gerektiğini söylemektedir 

(Barry, 2003, s. 293). Dolayısıyla piyasa ekonomisinin gelir dağılımı anlayışını eleştirenler 

haklı gibi görünebilir. Ancak piyasa ekonomisinin gelir dağılımını eşitleme gibi bir görevi 

yoktur. 

Piyasanın başarısızlığının refah kaybı ve kaynakların etkin kullanılmaması olarak 

ifade ettik. Bu bağlamda piyasanın başarısızlığına neden olan tüm faktörleri şöyle sıralamak 

gerekir(Durdu, 2009, s. 42): 

• Tam rekabet koşullarının gerçekleşmemesi,

• Tam kamusal mal ve yarı kamusal mal ve hizmetler,

• Doğal tekeller,

• Ortak mallar,
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• Dışsal ekonomiler,

• Gelir dağılımında eşitsizlik,

• Bölgesel dengesizlik,

• Asimetrik bilgi,

• Erdemli mallar,

• Ölçek ekonomileri,

• Yetersiz bir büyüme hızı,

• Makro ekonomik istikrarsızlıklar,

• Üretim faktörlerinin dengesiz dağılımı,

• Ekonomideki risk ve belirsizlikler,

• Ödemeler bilançosu dengesizlikleri,

• Az gelişmiş para ve sermaye piyasaları

Tüm bu aksaklıklar piyasanın klasik anlayış çerçevesinde iddia ettiği piyasa her 

koşulda görünmez el sayesinde dengeye kavuşur yargısını başarısızlığa uğratmıştır. Bu 

başarısızlık sonucunda ekonomiye, 1929 ekonomik buhranıyla beraber Keynesyenci anlayışın 

yani kamu müdahalesinin egemen olmasıyla sonuçlanmıştır. 

KAMU EKONOMİSİ 

2. DEVLET (KAMU) EKONOMİSİ

2.1. Kamu Ekonomisi 

Piyasa ekonomisi toplumsal ihtiyaçları gideren tam kamusal mal ve hizmetleri 

üretmemektedir; yarı kamusal mal ve hizmetleri de optimum kaynak tahsisi açısından yeterli 

düzeyde üretmede yetersizdir. O halde, her toplumda, diğer bir ifadeyle toplumun organize 

şekli olan her devletin ekonomik yapısı içinde, piyasa ekonomisinin bazı hususlardaki 

imkansızlığını ve yetersizliğini giderecek diğer bir ekonomik kesime ihtiyaç vardır. Bu da 

kamu ekonomisi kesimidir (Nadaroğlu,1983, s. 29). Kamu ekonomisinin sınırları da farklı 

ülkelerin benimsediği ve yürürlükte bulunan siyasal ve ekonomik rejimlere göre değişim 

göstermektedir. Milli ekonomi içerisindeki oranı ne olursa olsun kamu ekonomisinin sahip 

olduğu özellikler piyasa ekonomisinden farklıdır. Kıt kaynaklara talep açısından özel kesimle 

müşterek bir yönü bulunmasına, tüketim malları piyasasında rakip olmaları dolayısıyla da 

aynı alanda bir arada çalışıyor gibi görünmesine rağmen, kamu ekonomisinin yapısı ve 

mekanizması tamamen farklı ve kendine özgü bir nitelik taşımaktadır.  
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1950’lerden sonra piyasa ekonomisi ile kamu ekonomisini birbirinden ayırteden 

özelliklere ilk kez P.A. Samuelson değinmiş ve bu hususta, üretilen mal ve hizmetlerin özel 

yada tam kamusal mallar kavramlarını bölünebilme ve bölünememe esasına dayalı olarak 

geliştirmiştir (Samuelson, 2009, s. 309). Kamu ekonomisinin gelişiminde sonraları angla-

sakson yazarları tarafından daha da geliştirilmiştir. Yine devamında kıta Avrupa’sında19 ve 

20 yüzyıllarda önemli gelişmeler göstermiştir. Bunlar arsında İtalyan yazarlardan Ugo 

Mazzola, Enrico Barone ve Maffeo Pantaleoni ile Alman yazarlarından Hans Ritschi, Emil 

Sax ve özellikle Viyanalı marjinalist F. Von Wieser önemli çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Genel olarak bu yazarlar, toplumsal ihtiyaçlar, kamusal mallar ve devlet faaliyetlerinin 

özellikleri ilk olarak bu yazarlar tarafından incelenmiştir. Özellikle, olaya kamu harcamaları 

açısından bakan Von Wieser’in görüşleri günümüzde de tartışılmaya değer bir önem 

taşımaktadır. Hareket noktaları ve kullandıkları terminoloji farklı olmakla beraber, bu 

yazarlar, toplumsal ihtiyaçlarla özel ihtiyaçlar arasındaki farkları ve devletin ekonomik 

alandaki faaliyetlerinin niçin zorunlu olduğunu sistematik bir şekilde ifade etmişler ve 

ekonomik yapı içerisinde ayrı bir kamu ekonomisi kesiminin mevcut olmasının nedenlerini 

henüz 19 ve 20 yüzyıllarda bilimsel yönden tespit etmişlerdir.  

Gelişen yapısıyla kamu ekonomisi, kapitalist veya karma ekonomi düzenlerinde 

ekonomik yapının iki ana kesiminden biridir. Görevi, hem toplumsal ihtiyaçları karşılamak, 

hem de piyasa ekonomisinin yarı kamusal ve özel mal ihtiyaçlarını karşılamadaki 

yetersizliklerini, başarısızlıklarını gidermektir. 

Kamu ekonomisi, bazı ortaknoktaları bulunmasına rağmen yapısı ve işleyişi ile piyasa 

ekonomisinden farklı bir düzeni yansıtır. Örneğin piyasa ekonomisinde olduğu gibi, kamu 

ekonomisinin de görevi temel ihtiyaçları yani yaşamsal ihtiyaçları karşılamaktır. Ancak, 

piyasa ekonomisi özel ihtiyaçları karşıladığı halde kamu ekonomisi tam kamusal mal 

dediğimiz ihtiyaçları karşılar. Dolayısıyla özetlemek gerekirse kamu ekonomisinin sahip 

olduğu özellikler: 

• Devlet kavramının oluşmasıyla kamu kesimi ortaya çıkmıştır (Eroğul, 2011,

77). 

• Kamu hizmetlerinin çekirdeğini, dış-iç güvenliği ve adalet hizmetlerini sunmak

oluşturmaktadır.
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• Günümüz sosyal devleti artık karmaşık bir mekanizmaya dayalı üretim

faaliyetlerinde bulunmakta ve bu kez piyasada talebi bulunan yarı kamusal ve

özel malları da üretmektedir.

• Günümüz kamu ekonomisinin faaliyetleri artık sadece piyasa dışı faaliyetler

değildir.

• Kamu ekonomisinin kapsamındaki kurum ve kuruluşlar; merkezi idare

teşkilatı, mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi

teşebbüsleri ve devlet bankalarını kapsamaktadır.

• Kamu kesiminin büyüklüğü kamu harcamalarının toplam gayrisafi milli

hasılaya oranlamasıdır.

• Kamu ekonomisinde üretile mal ve hizmetlere bakıldığında ise, tam kamusal

ve yarı kamusal mallardan toplumsal nitelikte olanlar kesinlikle kamu

ekonomisi tarafından üretilir. Esasen, özellikleri gereği bunların piyasada

üretilmelerine imkân yoktur (Nadaroğlu, 1983, 37).

20’ci yüzyılda özellikle 1930’lardan sonra liberal anlayışı yansıtan tarafsız devlet 

yerini müdahaleci devlete bırakmıştır. Manchester liberalizminin otomatik dengeye kavuşma 

anlayışı Keynes’in Genel Teorisinden sonra artık geçerliliğini yitirmiştir (Kazgan, 2018, s. 

174). Bu gelişmelerle beraber kamu ekonomisinin sınırları ve düzeyinin ne olacağı konusunda 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle piyasanın başarısızlığı sonucu kamu ekonomisinin 

egemen olması toplumsal ihtiyaçlar yanında toplumun özel mallarının da kamu kesimince 

üretilmesinin önünü açmıştır. 

2.2. Piyasa Ekonomisi-Kamu Ekonomisi 

Hans Ritschi, toplumsal ekonomi ve piyasa ekonomisini açıklarken, serbest piyasa 

ekonomisinde, bireyin kişisel çıkarları bütünü egemendir ve ilişkileri düzenleyen temel faktör 

hemen, hemen kar anlayışıdır. Mübadeleye dayanan toplumlarda, dolayısıyla bireysel çıkar o 

toplumun ilişkilerini belirler. Devlet ekonomisi ise aksine toplum ruhu ile hareket eder. 

Bireysel çıkar yerine fedakârlık, dürüstlük ya da toplum ruhu yer alır. Mübadele toplumunda 

(piyasa odaklı) bireye yön veren kişisel çıkarlardır. Serbest piyasa ekonomisi kar amacına 

göre hareket eder. Devletekonomisi aksine kar için değildir ve kar amacı gütmez (Nadaroğlu, 

1983, s. 31). H. Ritschi aynı zamanda toplumdaki bireylerin bireysel çıkar dışında 

düşünmeyeceğini ifade eder. Yani Thomas Hobbes, John Locke ve J.J. Rousseau gibi 
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düşünürler tarafından geliştirilen devletin sosyal sözleşmeye (Baradat, 2012, s. 143) dayalı 

anlayışıyla hareket etmektedir.  

İtalyan yazarı Enrico Barone de kamu ihtiyaçları başlığı altında, belirli bir ülkede ve 

belirli bir zamanda devletin karşıladığı ihtiyaçlara kamu ihtiyaçları denir. Bu kamu 

harcamaları iki gruba ayrılmaktadır. Ferdi ve özel talebe, bölünebilir arza konu teşkil edenler 

ve etmeyenler. Demiryolları ve posta hizmetleri birinci gruba, dış savunma ve güvenlik 

hizmetleri ikinci gruba girmektedir. Dolayısıyla Barone, özel talebi olmayıp arzı bölünmeyen 

tam kamusal hizmetleri iktisadi bir kritere göre diğerlerinden ayırt etmiştir. Bugün de tam 

kamusal malların ayırt edilmesinde fayda bölünmezliği ve piyasada talebin olmayışı bu 

görüşlerin haklılığını ortaya çıkarmıştır. 

Bir diğer piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisi analizinde Von Wieser, kamu 

ekonomisini kamu harcamalarından hareketle açıklayan ilk iktisatçıdır. Wieser, kamu 

ekonomisinde etkin kaynak dağılımı, üretim girdisinin, bütün kullanış alanlarında getirisinin 

eşit olması gerektiğini söylemiştir (Kazgan, 2018, s. 146).Dolaysıyla Wieser her iki 

ekonominin yani piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisinin kıt kaynakları etkin kullanması 

gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca Wieser devlet gelirlerinin şekillerinin de piyasa 

ekonomisinden farklı olduğunu belirtir. Devletin tüm fonksiyonlarının sonucunda ise kamu 

harcamalarının olacağını söyler. Böylece kamu harcamalarını ikiye ayırır. Bunlardan ilki 

piyasa ekonomisi tarzı masraflardır. Kişisel masraflar olarak değerlendirilen bu masraflar, 

devletin bunlar aracılığıyla faydası belirlenen hizmetler üretmesidir. Bunun örnekleri posta ve 

demiryolu hizmetlerine ait harcamalardır. Kamu ekonomisince gerçekleşen harcamalar ise 

kolektif ve kişilik dışı yani faydası belirlenemeyen hizmetlere ilişkin harcamalarıdır 

(Nadaroğlu, 1983, s.33). Bunlar milli ekonominin yönetimi, kamu hizmetlerinin ve sosyal 

yardımların gerçekleştirilmesi, iç ve dış güvenlik gibi tam anlamıyla devletin varlığını 

sürdürmesiyle ilgili harcamalar örnek gösterilebilir. 

Kamu ekonomisi ve özel ekonominin amaçları farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 

kamu ekonomisi toplumun ihtiyaçlarını doğrudan gidermez. Piyasa ekonomisinin ihtiyaçları 

karşılamaya yetecek güce kavuşmasına ortam hazırlar. Kamunun faaliyetleri sonucunda, 

fertlerin barış, güven, huzur ve refah içinde yaşamalarına olanak sağlayacak manevi mallara 

hizmet eder. Bu değerler devlete doğrudan bir gelir sağlamaz ancak bireylerin gelir elde 

etmelerini kolaylaştırıcı unsur taşır. Böylece sosyal devlet dediğimiz bireyin yaşamını 
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kolaylaştırıcı ve düzenleyici anlayış kamu ve piyasa ekonomisinin ortaklaşa çalışması 

sonucunda oluşur.  

2.3. Kamu Ekonomisi Anlayışında Meydana Gelen Değişiklikler 

Genel anlamda kamu ekonomisinin tüm toplumun faydasına hizmet eden ve faydası 

bölünemeyen tam kamusal mallar gibi mal ve hizmetler üretmesi beklenmektedir. Piyasa 

ekonomisi de düşünüldüğünde bu durum makul görülmektedir. Ancak  sanayileşme, 

kentleşme ve teknolojinin ilerlemesiyle insan ihtiyaçlarında artış söz konusu olmaktadır. Bu 

artış kamunun sadece tam kamusal mal üretmesini engeller niteliğe sokmuştur. Çünkü 

toplumun taleplerine cevap veremeyen bir devletin ekonomik açıdan gelişmeyeceği bir 

gerçekliktir. Bu bağlamda kamu ekonomisi özel mal üretimi de gerçekleştirmektedir.  

Özel mal üretiminde kamu ekonomisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri eliyle piyasanın 

üretimde zorlandığı veya düşük gelirli grupların da erişiminin kolaylaştırma amacıyla 

girişimde bulunur. Yani her iki koşulda da kamu ekonomisi ürettiği özel mal ve hizmetlerde 

düşük gelir gruplarına sosyal devlet anlayışı gereği makul olanaklar sağlamaktadır. 

DEVLETİN ÖZEL MAL ÜRETMESİ 

3. PİYASA BAŞARISIZLIĞI SONUCU DEVLET ÖZEL MAL ÜRETİR

3.1. Özel Mal ve Hizmetler 

Samuelson, bireyler arsında paylaşılan özel tüketim malları ve tüm bireylerin ortaklaşa 

yararlandıkları, yani bir bireyin tüketiminin diğer bireylerin söz konusu yapılmaldan 

yaptıkları tüketimde hiçbir azalma yapmadığı, ortak tüketim malları olmak üzere, üretilen 

malları başlıca iki grupta toplamaktadır (Sönmez, 1987, s. 108).  

Özel mal ve hizmetler, sadece bireyler için tüketime konu olan mallardır. Kalem, 

ekmek, elbise, otomobil, ev gibi bireysel tüketimle elde edilen mallardır. Bu salt kişisel mal 

ve hizmetlerin karşılanmasında bir kimsenin tüketimi, diğer kişiler ile rekabet halindedir. 

Arıca fiyat mekanizmasının sağladığı açık artırma yöntemi ile ödeme arzusu en yüksek olan 

kimse, rakiplerini dışarıda bırakarak o mala sahip olup tüketebilir (Akalın, 1981, s. 46). 
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Özel mallar, piyasa ekonomisinde, piyasa işleyişi içinde özel üretim biçimleri 

tarafından sunulmaktadır. Çünkü bu mallar, gerek tüketimden mahrum bırakmanın mümkün 

olduğu, gerekse tüketiminde rekabet olan mallar olduğundan, piyasanın bu malları aksaksız 

olarak sunması beklenir. Bu durum gerçekleşse bile devlete bu alanda bazı roller düşer. 

Bunlardan biri piyasaların aksamadan çalışması için devletin üstlenmesi gereken düzenleyici 

faaliyetlerdir. Bunlar arasında, mülkiyet haklarının tanımlanması, muamele maliyetlerinin 

azaltılması sayılabilir. İkinci olarak, devlete düşen bir başka rol, bireylerin ve toplumun 

faydasını göz önüne alarak, bazı malların tüketimini zorunlu kılmak ya da tersi durumda 

yasaklamaktır. Bu mallara erdemli mallar adı verilmektedir. Bu mallarda devletin zorlayıcı 

olmasının nedeni, bireylerin, gerek bilgi yoksulluğundan gerekse de gelir yetersizliğinden 

dolayı gerekli talebi oluşturamamasından kaynaklanmaktadır. Özel mal ve hizmet grubuna 

giren bu malları piyasa da karşılayabilir. Ancak piyasa sunumu yanında devletin de bu malları 

sunması ya da talebini finanse etmesi, özellikle kalkınma aşamasındaki ülkelerde son derece 

gereklidir. Düşük ve orta kalkınmışlık düzeyindeki ülkelerde, özellikle gelir dağılımının 

adaletsiz ve yoksulluğun yüksek olduğu durumda, bu alanlarda devletin rolü birincildir 

(Kirmanoğlu, 2017, s. 124). Dolayısıyla kamu özel mal üretiminde toplumsal faydanın yüksek 

olduğu ve fırsat eşitliğinin sağlandığı mallara yönelir. 

3.2. Kamu Ekonomisinde Üretilecek Özel Mal ve Hizmetlerin Seçimi 

Bir malın teknik özellikleri itibarıyla, özel ya da kamusal mal olmasıyla, özel ya da 

kamu sektöründe sunuluyor olması aynı şey değildir. Öyle ki, özel bir mal kamu sektöründe 

sunulabildiği gibi, kamusal bir mal da (bazı koşullarda) özel sektör tarafından sunulabilir. 

Genellikle piyasa tarafından üretilen pazara, fiyata ve fayda bölümüne konu olan özel 

mal ve hizmetler kamu kesimince üretimi çoğunlukla KİT’ler eliyle gerçekleştirilmektedir. 

KİT’ler devletin artan ekonomik-sosyal ve hatta siyasal görevlerinin bir uzantısı olarak ortaya 

çıkmış, devletin mal ve hizmet sunumunu gerçekleştirmek için kurduğu tüzel kişiliklerdir 

(Övgün, 2009, s. 15).  

Devlet özel mal ve hizmeti sağlarken toplumun değişen ihtiyaçları çerçevesinde 

gerçekleştirir. Özel mal üretim sürecinde devletin nihai hedefi piyasada çıkar çatışması ve kar 

arzusundan kaynaklı oluşan rantı engellemek, gelir dağılımında adaletsizliği önlemek ve 

toplumda sosyal refahı sağlama almak amaçlarıyla hareket edip sosyal devlet gereklerini 
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yerine getirmektir (Tokol ve Alper, 2012, s. 4). Dolayısıyla kamu ekonomisinde seçimi 

yapılan özel mal ve hizmetlerinde bu amaçlara hizmet etmesi gerekir. 

3.3. Kamu Ekonomisinin Piyasa İçin Özel Mallar Üretmesi Sorunu 

Kamu ekonomisinde mal ve hizmet üretim süreci piyasa ekonomisinde gerçekleşen; 

arzı tüketici tercihleri, yani talep düzenler anlayışı hâkim değildir. Kamu ekonomisinde 

durum daha farklıdır. Çünkü ekonominin bu kesimi merkezi bir otoriteye bağlı ve idari 

vesayete tabi üretim birimlerinden oluşmaktadır (Şahin, 2007, s. 49). Ayrıca, kamu kesimince 

üretilen toplumsal malların ekonomik anlamda ne piyasası vardır, nede talebi 

belirlenebilmektedir. Bu bağlamda piyasanın ürettiği özel mallar toplumsal fayda çıkarları 

doğrultusunda kamu kesimince de üretilebilmektedir. 

Kamu kesimi piyasa talebi için ya da sosyal devlet anlayışı gereği özel mal 

üretmektedir. Ülkemizde KİT’lerin kumaş, ayakkabı ve bazı yiyecek maddeleri üretmeleri ile 

devletin, masraflarını genel bütçeden karşılamak suretiyle ürettiği tiyatro, opera, bale vb. 

hizmetler bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Devlet, kamusal ve bazı yarı kamusal 

mallardakinin aksine, bu tür ürünlerini tüketicilere bedeli karşılığında yani fiyat süresince 

vermektedir (Övgün, 2009, 16).  

Devletin piyasa için özel mal üretmesi bir takım iddialara dayandırılmaktadır. Ancak 

devlet faaliyetlerinin tarihsel gelişmesi göz önünde bulundurulursa, bütün bunların, 

dönemlere ve politik organların tutumlarına göre değişen ölçüler içinde olmak kaydıyla, 

tercihleri değişik ölçülerde etkiledikleri görülür. Bu sebepledir ki, devletin bu tür faaliyetlere 

girişmesinin nedenine kesin bir teşhis koymak mümkün değildir. Devletin piyasa talebi için 

de üretimde bulunması elbetteki neticede politik bir tercihi yansıtır. Ancak bu politik tercihi 

belirleyen etkenler aslında ekonomik ve sosyal bir niteliğe sahiptir. Örneğin gelişmekte olan 

ülkelerde devletin bu tür faaliyetleri ekonomik sebeplere dayanır. Çünkü devletin bu 

faaliyetleri, özel kesimin yetersizliği sebebiyle iktisadi kalkınmanın bir gerçeği gibi kabul 

edilir (Nadaroğlu, 1983, s. 39). Cumhuriyet döneminde uygulanan devletçilik ilkesi bu 

durumun somut bir örneğidir. 

Gelişmiş ülkelerde ise durumun başka bir görünüşü vardır ve meselenin ağırlık 

noktasını sosyal sebepler oluşturmaktadır. Örneğin, hem İkinci Dünya Savaşı ertesinde hem 

de 1981seçimlerinden sonra Sosyalist Partinin iktidara gelmesini izleyen dönemde Fransa’da 

ve yine İkinci Dünya Savaşı sonrası İşçi Partisinin iktidara gelmesini takiben İngiltere’de 
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başlatılan millileştirme hareketleri daha çok sosyal ve politik nedenlere dayanaktadır. Bunlar 

arasında gelir ve gelir dağılımında adaletsizliği düzeltmek gibi örnekler de mevcuttur. 

Bazılarınca ileri sürülen devletin özel mal üretmesi yoluyla gelir elde etmesine gelince, 

devletin temel amacının gelir elde etmek olmadığını görmekteyiz (Eroğul, 2010, 78). Devletin 

kuskusuz buradaki amacı sosyal fayda yaratmaktır.  

1930’lardan sonra gelişen yeni sosyal refah devleti anlayışı, kapitalist ekonomilerin 

değişen ölçüler içinde karma ekonomiye dönüşmesiyle sonuçlanmıştır. Bu ekonomik 

düzende, kamu ekonomisi artık sadece tam kamusal mal ve hizmetlerin tatminine ilişkin 

geleneksel faaliyetlerle yetinmemekte, bazılarına göre sosyal fayda, diğer bazılarına göre de 

yeni finansman kaynakları yaratmak amacıyla özel ihtiyaçların tatminine yönelen ekonomik 

faaliyetlere de girişmektedir (Nadaroğlu, 1983, s. 40). Diğer bir deyişle kamu ekonomisinin 

üretim birimleri, özel ekonomi kesiminin faaliyette bulunduğu alanlardaki üretim 

faaliyetlerine de karışmakta, bu suretle geleneksel faaliyetlerinin yansıra yeni bir tür 

ekonomik faaliyetin birimleri arasında yer almaktadır.  

SONUÇ 

Kamu ekonomisi genel anlamda piyasa ekonomisinin başarısızlığı sonucunda 

ekonomik düzene müdahil olmuştur. Piyasanın tam rekabet ve piyasanın kendi kendine 

dengeye geleceği, kaynakların etkin kullanılacağı ve herkesin çıkar sahibi olacağı anlayışı 

yıkılmıştır. Dolayısıyla önemli olan piyasaya kamu ekonomisi müdahalesinin sınır düzeyidir. 

Bu bağlamda gelişen sosyal devlet anlayışıyla gelir dağılımında adaletin sağlanması, 

kaynakların etkin kullanılması ve piyasanın diğer tüm aksaklıklarını ortadan kaldırmak 

gerekmektedir. 

Bu anlamda sosyal faydayı gerçekleştirmek isteyen kamu kesiminin piyasanın ürettiği 

özel mal ve hizmetlere de yöneldiği görülmektedir. Bu yönelim sosyo-ekonomik sebeplere 

bağlanabileceği gibi politik temelli de olabilir.  

Ancak devletin özel mal üretim sürecinde sadece sosyal faydayı sağlayıp zarar etmesi 

önemli değildir algısı son derece yanlıştır. Bu bağlamda devlet de, bütün bu üretim 

faaliyetlerinde ya da sosyal refahı sağlayıcı unsurlarında zarar etmemek, hatta kar etmek ister. 

Ancak kar etmesi için uygulaması gereken fiyat politikası talepte meydana gelen azalma 

nedeniyle sosyal faydanın gerçekleşmesi pahasına zarara katlanarak üretime devam eder. Hiç 
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değilse günümüz sosyal refah devleti anlayışı bu koşullar altında üretime devamı zorunlu 

görülmektedir. Oysa ki piyasa ekonomisi, bu koşullar altında üretimine devam etmez. 
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KÜRESELLEŞMENİN VERGİLEME ÜZERİNE ETKİLERİ: 1980 SONRASI 
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TAXATİON ON THE EFFECTS OF GLOBALİZATİON:AFTER 1980 TURKEY 

SAMPLES 

Hasan AKSU 

Doktora Öğrencisi, Harran Üniversitesi, İİBF, Maliye 

ÖZET 

Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik denge açısından global 

bütünleşmenin, entegrasyonun ve dayanışmanın artması anlamına gelen küreselleşme olgusu, 

1980 sonrası çeşitli faktörler sonucu önem kazanmıştır. Diğer bir deyişle ülkelerarası 

sınırların kalkması ve birçok alanda ortak olarak hareket etmeye başlaması anlamına gelen 

küreselleşme, etkisini çeşitli devlet politikaları üzerinde değişim ile göstermektedir. Bu 

kapsamda çalışmanın konusunu küreselleşmenin Türk vergi politikalarına etkisi 

oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, küreselleşmenin 1980 sonrası Türk vergi politikasında 

meydana getirmiş olduğu değişimleri ortaya koymaktır. Çalışmanın sonucunda, 

küreselleşmenin özellikle 1980 sonrasında Türk vergi politikası üzerinde etkiler yarattığı 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Vergi, Türkiye. 

ABSTRACT 

Economic, social, technological, cultural, political and ecological balance, increase of 

global global integration, integration and solidarity, future global communication 

phenomenon, various factors gained after 1980. In other words, globalization, which means 

that the transnational borders are abolished and that they begin to act jointly in many areas, 

shows its effect through changes in various state policies. In this context, the subject of this 

study is the effect of globalization on Turkish tax policies.  The aim of this study is to reveal 

the changes caused by globalization in Turkish tax policy after 1980. As a result of the study, 

it was revealed that globalization had an impact on Turkish tax policy especially after 1980. 

Keywords: Globalization, Tax, Turkey. 
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GİRİŞ 

1980’li yıllardan sonra dünya gündeminde yerini almaya başlayan küreselleşme 

kavramı, devlet fonksiyonlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu doğrultuda 

geleneksel maliye anlayışının yanında modern mali anlayışların geliştirilmesi gibi 

değişiklikler ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ekonomide uygulanan liberalleşme 

politikaları ile küreselleşme, dünyanın her yerinde ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve 

vergilendirme alanlarında etkisini artırmıştır. Bunun temelinde ortaya çıkan neo-liberal 

politikalar, sermayenin ülkeler arasında serbestçe dolaşım göstermesi gibi farklılıklar şüphesiz 

vergi politikaları üzerinde de hareketlenmelere neden olmuştur.   

Türkiye’de 1980’den sonra serbest ekonomiye geçişle birlikte bir yapısal dönüşümün 

gerçekleştiği dikkate alındığında, vergi politikalarındaki değişimlerin bu tarihten sonra 

meydana geldiği söylenilebilir. Bu kapsamda yapılan vergi dönüşümlerine bakıldığında, 

yabancı sermayeyi ülkemize çekme, uluslararası alanda rekabete uyum sağlama, değişen 

dünya düzenine adapte olma endeksli dönüşümler yaşanmıştır. Bu esas doğrultusunda 

hazırlanan bu çalışmanın amacı, 1980 sonrası dönemde meydana gelen küreselleşmenin Türk 

Vergi Sistemi üzerinde yapmış olduğu değişimleri incelemek ve bu değişimlerin Türk Vergi 

politikası üzerindeki etkisini belirtmektir. Çalışma; küreselleşme olgusunun tanımlanması ile 

başlayıp, ikinci bölümde vergileme olgusu üzerinde durmaktadır. Son bölünde ise, 

küreselleşmenin Türk Vergi sistemi üzerinde yaratmış olduğu değişimler grafiklerle analiz 

edilip,  çalışma sonuç kısmı ile sonuçlandırılmıştır. 

KÜRESELLEŞME 

1.1. KÜRESELLEŞME KAVRAMI 

Küreselleşme kavramı, sosyal bilimler literatüründe sıkça dile getirilen ve adından 

sıkça bahsedilen bir kavramdır. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren uluslararası alanlardaki 

değişimlerle birlikte ortaya çıkan bu kavram, daha çok 1980’li yıllardan sonra literatürde 

sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda küreselleşme kavramı şöyle tanımlamalar 

bulmuştur; 

Küreselleşme üzerine net bir tanım olamamakla birlikte, mal, sermaye ve hizmet 

sektörlerinde artan hareketlilik sonucu ulusal ekonomilerin sınır ötesi ekonomilerle 

bütünleşip, uluslararası alanlarda faaliyet bulmaları şeklinde belirtilebilir (Kıvılcım, 2013, s. 

221). 
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Stiglitz’e göre küreselleşme, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı 

olarak iletişim, ulaşım mal ve hizmetlerinde düşüşün yaşanması, sermayenin önünü kapatan 

engellerin kalkması sonucu dünya halklarının ulusal sınırların ötesinde bütünleşmesi anlamına 

gelmektedir. (Taşçıoğlu ve Vural, 2002, s. 35). Dolayısıyla küreselleşme, statik bir toplum 

yapısından dinamik ve değişken bir toplum yapısına geçişi öngören, toplumun hem yerel hem 

de evrensel değerler doğrultusunda ilerlemesi olarak tarif edilebilir (Bayar, 2008, s. 30). 

Küreselleşme, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki değerlerin ulusal 

sınırları aşıp uluslararası alanlarda yayılma göstermesidir (Aytekin, 2013, s. 124). Bu 

değerlerin uluslararası alanlarda etkilerini göstermesi ise farklı aşamalar şeklinde olmuştur. 

Bu aşamalar şu şekildedir (Akkaya, 2011, s.12-13); 

Birinci aşama: Dış ticaretin önündeki gümrük tarifeleri, kotalar ve tarife benzeri gibi 

geleneksel engellerin kaldırılması ile uluslararası alanda daha rahat bir ticaret anlayışının 

egemen olmaya başlaması, 

İkinci aşama: Ekonomide serbest piyasaya geçilmesi ile kamu düzenlemelerinden 

(deregülasyon) vazgeçilmesi ve özelleştirme politikaları, 

Üçüncü aşama: uluslararası koordinasyon, harmonizasyon ve standartlaşma aşamaları olarak 

belirtilebilir. Bu aşamada uluslararası alanlarda meydana gelen sorunların çözümü için 

(küresel ısınma, kirlilik vb.) ülkelerin bir araya gelmesi ve ortak çözüm üretmesi etkili 

olmuştur.  

Yukarıda belirtilen aşamaların kronolojik olarak birbirini takip etmesi esasen 

olanaksız olarak görülmektedir. Ancak 1980’li yıllardan itibaren birbirine paralel bir şekilde 

gelişen ve geleceği tahmin edilen nedenlerle bu üç aşamanın tamamlayıcı etkilerinin bir araya 

gelmesine bağlı olarak, küreselleşmenin küresel piyasa ekonomisi sisteminin tam anlamıyla 

kurulmasına doğru giden bir yol aldığı görülmüştür. 

1.2. KÜRESELLEŞMENİN TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ 

Küreselleşme özünde yeni bir olgu değildir. Küreselleşme tarihin farklı zamanlarında 

ve farklı coğrafyalarında yaşayan insan topluluklarının tesis etmiş olduğu dönemlere kadar 

gidebilmektedir. Dolayısıyla küreselleşmenin sahip olduğu anlam itibari ile tarihsel sürecine 

bakıldığında şu değerlendirmeler yapılabilir (Eşkinant, 198, s. 6); 

 Küreselleşme, tarihin başlangıcından beri varlığını hissettirmiş olan bir

süreçtir. Son zamanlarda etkisini daha fazla hissettirmektedir,
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 Küreselleşme, modernleşme ve kapitalizmin gelişmesine paralel olarak var

olmuştur,

 Küreselleşme, sanayi ötesi toplum, modern ötesi bir tolum ve kapitalist

sistemin çözülmesi ile son yıllarda ortaya çıkmış bir olgudur.

Küreselleşmenin en önemli dalgası, tarihsel süreçte meydana gelen birikimin 

sonucudur. Küreselleşmenin temel dinamiklerine bakıldığında ise, değişim ve yayılma 

gerekçesi altında yaşanan ekonomik nedenlerdir. Bu durum beraberinde denizaşırı ülkelere 

siyasal, ticari ve askeri gelişmeleri beraberinde getirmiştir (Kıvılcım, 2013, s. 221). Özellikle 

19. Yüzyılın sonlarından 1914 yıllına kadar ki döneme kadar küreselleşmenin iktisadi boyutu

ön plana çıkmıştır. 1914’ten 1950’ye kadar olan bu süreç, birinci dünya savaşı, 1930 dünya 

ekonomik buhranı ve ikinci dünya savaşıyla son bulmuştur. Bu dönemde siyasi anlamda aşırı 

milliyetçilik, ekonomik alanda korumacı bir yapı ve kendi kendine yeterlilik gibi özellikler ön 

plana çıkmaktadır. 1945-50 sonrası dönemde ise özellikle 1980’den sonra küreselleşme 

önemli bir değer haline gelmiştir. Bu durumun üzerinde çeşitli nedenler mevcuttur. Ekonomik 

bağlamda, uluslararası alanda ticaret hacmi ve sermaye akımlarında işleyiş hızının maksimum 

seviyelere ulaşması ve küresel üretim süreçlerinde meydana gelen dönüşüm hızı oldukça etkili 

olmuştur. Diğer yandan ikinci dünya savaşı gibi savaşların bir daha yaşanmaması için küresel 

örgütlerin ortaya çıkması, siyasi alanda küreselleşme ivme kazanmıştır. 1980 sonrası 

teknolojik anlamda meydana gelişmeler yerkürenin her kesimini etkilemiş ve adeta bir 

iletişim devrimi yaşanmaya başlanmıştır. Son olarak da küreselleşmenin beraberinde getirmiş 

olduğu kapitalizm kültürünün çevresel, demografik ve kültürel alanlar üzerindeki etkisi bu 

dönemde yaşanmaya başlanmıştır (Bayar, 2008, s. 27).  

1.3. KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARI 

Küreselleşmenin ekonomik, siyasal, teknolojik-iletişimsel ve kültürel-sosyal boyutları 

mevcuttur.  

1.3.1. Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu 

Finans ve sermaye mülkiyetinin küreselleşmesi ile birlikte finansal piyasaların 

kuralsızlaştırılması, sermayenin sınırlar ötesi hareketlilik yaşaması, şirketler arası ekonomik 

ilişkilerin yanı sıra devir almaların artması ve hissedarlıkların artması bu durum üzerinde 

etkili olmuştur. Diğer yandan piyasaların, stratejilerin ve rekabetin küreselleşmesi sonucu 

ticari faaliyetler küresel düzeyde bütünlük kazanmış ve küresel anlamda stratejik bir ittifak 

oluşmuştur (Aykaç vd., 2008, s. 23). Bu durum küreselleşmenin ekonomik boyutu üzerinde 

etkisini hissettirmiştir. 
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1.3.2. Siyasal Boyutu 

Küreselleşmenin siyasi boyutu sonucu uluslararası alanlarda politik bir bütünleşme meydana 

gelmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında günümüz dünyasında mevcut olan siyasi güç, 

yönetim biçimleri ve otorite etkili olmuştur (Aykaç vd., 2008, s. 23). Bir başka deyişle, 

günümüzde etkisini hala sürdüren “küresel siyaset” anlayışı dünya nüfuzu üzerinde etkisini 

devam ettirmektedir. Küresel siyaset anlayışı da ulus devlet, uluslararası kurumlar, yerel 

yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının etkileşimi ile şekil almaktadır. Bu kapsamda 

küreselleşmenin getirmiş olduğu siyasal nitelikle birlikte ulus devlet faaliyetlerini devam 

ettirmekte ancak yetki alanı belirli ölçütlerle kısıtlanmaktadır. Bu durum beraberinde “küresel 

yönetişim” kavramını literatüre getirmiştir (Baran, 2008, s. 28).  

1.3.3. Teknolojik-İletişimsel Boyutu 

Teknoloji bağlantılı Ar-ge ve bilginin küreselleşmesi ile birlikte teknoloji temel bir 

katalizör haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile beraber bir işletme 

yalnız kendi bünyesindeki faaliyetleri yerine getirmekle sınırlı kalmayarak farklı alanlardaki 

işletmeler ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu durum yeni üretim paradigmalarının 

ortaya çıkmasına ve bu paradigmaların evrenselleşmesine neden olmaktadır (Aykaç vd., 2008, 

s. 23).

Günümüzde teknoloji ve iletişim ağlarının gelişimi ile birlikte ulusal sınırlar içerisinde 

yalnız yerel şirketler ile birlikte uluslararası şirketlerde faaliyet alanları bulmaktadır. 

Küreselleşmenin getirmiş olduğu serbest piyasa anlayışı bitlikte ticaretin önünde engel olan 

gümrük vergilerinin kaldırılması bu durumun üzerinde oldukça etkili olmuştur.  

1.3.4.  Kültürel-Sosyal Boyutu 

Küreselleşme ile beraber kişilerin yaşam ve tüketim kalıplarında değişiklikler meydana 

gelmiştir. Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların teknolojik gelişmeler ile birlikte 

birbirlerinde haberdar olmaları sonucu tüketim alışkanlıkları üzerinde etki yaratmıştır. 

18. yüzyılda mekanik saat kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber zaman olgusu yerel

bir kavram olmaktan çıkıp evrensel bir hal almıştır. Evrensel zamanın yapılan faaliyetlerde 

temel alınması ile birlikte toplumsal hayat küresel sistem içerisinde yeniden şekillenmeye 

başlamıştır. Zamanın mekândan bağımsız olarak gelişimi toplumların modernleşme sürecini 

de beraberinde hızlandırmıştır. Bu kapsamda toplumsal ilişkiler bir mekâna bağlı olmaktan 

çıkmış ve uzaktaki coğrafyalarla etkileşim içine girmiştir. Giddens küreselleşmeyi, 

modernleşmenin bir sonucu olarak görmektedir. Çünkü modernizasyon toplumsal ilişkileri 
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yaygınlaştırmakta ve toplumlar arasında küresel ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır (İçli, 

2001, s. 164).   

Küreselleşme ile birlikte dünyanın adeta küçük bir köy haline gelmesi ve dünyanın 

herhangi bir yerinde meydana gelen gelişmelerden herkesin aynı anda haberdar olması 

toplumların kültürleri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu durum toplumların kültürel 

yapıları üzerinde etkili olmakla birlikte yerel değerlerin terk edilip yerine farklı değerlerin 

gelmesine kadar devam eden bir süreç haline gelmektedir. 

1.4. KÜRESELLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ 

Küreselleşme tarihsel süreç içerisinde gelişme alanı bulmuş ve beraberinde toplumsal 

hayat üzerinde değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişiklikler farklı özellikleri içerisinde 

barındırmakla birlikte şöyle sıralanabilir (Kevük, 2006, s. 321); 

 Tüketim olanaklarının değişmesi sonucu tüketici davranışlarında meydana gelen

değişim,

 Kaynakların üretiminin, dağıtımının ve tüketiminin uluslararası alanlarda işlev

görmeye başlaması,

 Ticaretin ve ekonominin dijital bir duruma gelmesi,

 Bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişmesi,

 Küresel anlamda meydana gelen değişimler,

 Esnek, dinamik, değişken ve tempolu çevrelerin, piyasaların ortaya çıkması,

 Hızlı ve sürekli bir değişim içerisinde olan teknoloji,

 Dijital alanlarda meydana gelişmeler,

 Rekabet ortamının gittikçe artması,

 Yeni icatların ortay çıkışı,

 Ar-ge faaliyetlerinde meydana gelen artış,

 İnsan kaynakları alanında yaşanan köklü değişiler,

 Ticaretin liberal bir konuma gelmesi,

 Artan bilgiye paralel olarak binmeyenlerin de gün yüzüne çıkartılması gibi özellikler

belirtilmektedir.
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VERGİ KAVRAMI 

2.1. VERGİNİN TANIMI 

Vergi tarihsel süreç içerisinde iktisatçılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. 

Ancak vergi zaman içerisinde gelişip kurumsal bir hal almış ve sağlam bir düşünce sistemi 

içerisinde yerini almıştır.  

Genel olarak vergi, devletin kamu gücüne dayanarak özel kesimden kamu kesimine 

aktardığı fonlardır (Pınar, 2017, s. 38). Vergi için en belirgin tanımlamalar ise klasik ve 

modern maliyeciler tarafından yapılmıştır. Bu tanımlamalar şu şekildedir (Türk, 2010, s. 111); 

Klasik Maliyecilere göre: Klasik maliyenin kurucusu sayılan Fransız Gaston Jeze’ye göre 

vergi, kamu giderlerinin karşılanması amacıyla kişilerden zorunlu, nihai bir şekilde alınan ve 

karşılıksız olarak istenen parasal yükümlülüklerdir. 

Modern Maliyecilere göre: Modern maliyeciler, klasik maliyecilerin vergi tanımlamasına ek 

olarak vergiyi, kamu giderlerinin karşılanmasını sağlamak ve devletin sosyal, ekonomik 

alanlarda topluma müdahalesini sağlamak üzere, zorunlu, nihai ve karşılıksız bir şekilde 

doğrudan istenen parasal yükümlülük şeklinde tanımlanmıştır.   

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu gelirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Devletler bu hizmetleri yaparken farklı gelir kaynaklarından faydalanır. Bu gelir kaynakları 

içerisinde vergi payları oransal olarak daha fazla yer kaplamaktadır. Devlet bu vergileri hem 

gerçek kişilerden hem de tüzel kişilerden almaktadır. Aktif olarak da devlet bunu parasal 

vergilerden almaktadır. Ancak paranın aktif olmadığı dönemlerde ise, ayni veya hizmet 

şeklinde vergiler ödenirdi. Türkiye’de geçmiş yıllarda uygulanan Aşar Vergisi ve Yol Vergisi 

ayni olarak alınan vergilere örnek gösterilebilir. 

2.2. VERGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  

Modern veya ilkel toplumlarda, küçük ya da büyük olsun her yerde doğrudan vergi 

başlığı altında olmasa bile, toplumun ihtiyaçlarının finanse edilmesi için vatandaşlardan 

gönüllü veya cebri olarak ayni ya da nakdi şeklinde gelirler elde edilmiştir (Sağbaş, 2010, s. 

7) 

Vergi verme yükümlülüğü, insanların bir arada yaşamaları neticesinde ortaya çıkan 

kamusal ihtiyaçların yerine getirilmesi düşüncesinin gelişmesiyle uygulama alanı bulmuştur. 

Bu kapsamda vergi, farklı toplumlarda farklı şekilde uygulama alanı bulmuştur. İlk başlarda 

gönüllülük esasına dayanan vergiler daha sonraki yıllarda bir yükümlülük haline gelmiş ve 
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vatandaşlardan zorunlu olarak alınan bir ödev haline dönüşmüştür (Kayan, 2000, s. 81). Bu 

kapsamda tarihsel süreç içerisinde verginin ödeme yöntemindeki değişikliği üç yöntem 

altında ele alınabilir. Bu yöntemler şöyledir (Sağbaş, 2010, s. 7-8); 

Birinci Yöntem: Kişimin vergiyi bedenen yani çalışarak ödemesidir. Günümüzde uygulamada 

olmamakla birlikte, Türkiye’de geçmişte uygulanan Varlık Vergisi bu yönteme örnek 

gösterilebilir. 

İkinci Yöntem: Verginin ayni olarak ödenmesi yöntemidir. Bu yöntem daha çok para 

ekonomisin olmadığı zamanlarda verginin mübadele (takas) usulü ile tahsil edildiği bir 

yöntem şeklidir. Günümüzde geçerliliğini yitiren bu yöntem daha çok tarımsal ürünler 

üzerinden (buğday, arpa vb.) alınan bir vergi yöntem şekliydi. 

Üçüncü Yöntem: Son yöntem ise, piyasa ekonomisinin hâkim olduğu yöntemdir. Bu 

yöntemde vergiler para olarak alınmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için farklı zaman 

ve dönemlerde farklı şekillerde vergileme yöntemleri uygulanmıştır. Bu durum üzerinde 

elbette değişen dünya düzeni, küreselleşmenin getirmiş olduğu entegre ve bütünleşme çabaları 

etkili olmuştur. Çünkü uluslararası alanda devletler sisteme uyum ağlamak için ortak olarak 

kullanılan değerler etrafında birleşmektedir. Günümüzde bu değer parasal olarak uygulama 

alanı bulmaktadır.   

2.3. VERGİNİN AMAÇLARI 

Küreselleşmenin getirmiş olduğu yenilikler içerisinde devlet anlayış ve yapısındaki 

değişimler önemli yer tutmaktadır. Geçmişten günümüze değin sürece bakıldığında, özellikle 

müdahaleci devlet anlayışının egemen olmasıyla beraber, devletin üstlenmiş olduğu görev ve 

niteliklerde değişimler yaşanmıştır. Devletin ekonomide artan egemen gücü beraberinde 

ihtiyaçların da artmasına neden olmuştur (Tuncer, 2005, s. 118). Bu kapsamda vergi gelirleri, 

devletin yapacağı kamu hizmetleri için önemli bir finansman kaynağı olmuştur. Devletlerin 

sahip oldukları idari yapıya göre değişim göstermekle beraber, genellikle devletlerin kamu 

gelirlerinin % 90-95’ni vergiler oluşturmaktadır. 

Klasik maliyeciler vergiyi, kamu hizmetleri için gerekli finansman olarak görmektedir. Diğer 

yandan modern maliyecilerin savunmuş olduğu sosyal, ekonomik düzenin sağlanması 

açısından vergiler etkili olabilmektedir. Verginin temel amacı olan mali yapının 

desteklenmesinin yanında, iktisadi, sosyal ve ahlaki açıdan amaçları da mevcuttur. Bu 

amaçlar şöyledir. 
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2.3.1. Verginin Mali Amacı 

Ekonomide piyasa mekanizmasını bozmadan herkesin gelirine oranla kamu 

harcamalarını finanse edebilmesidir. Eşitsiz bir rekabet ortamı yaratmadan, verginin tarh ve 

tahsilinin ucuz bir maliyetle gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu kapsamda makroekonomik 

göstergeler ile uyum içerisinde olmak ve milli gelirdeki değişimleri göz önünde bulundurarak 

vergi geliri sağlamaya çalışılmalıdır (Yüce, 2004, s.3).   

2.3.2. Verginin İktisadi Amacı 

Kişi başına düşen üretim kapasitesini artırarak, toplumsal kalkınma ve refah için 

gerekli olan kalkınma hızının gerçekleşmesini sağlayan amaçlar geliştirmektir. Bu amacın 

gerçekleşmesini sağlamak için, hem vergi yükünü hafifletecek hem de reel gelirde artışı 

sağlayacak amaçlara ve politikalara sahip olmak gerekmektedir (Özer, 1993, s. 74). 

2.3.3.Verginin sosyal Amacı 

Sosyal adalet, elde edilen gelir ve servetin yeni bir düzenleme ile bireyler arasında 

dağılımını sağlamaktır. Vergilendirme, kıt olan sosyal kaynakların kullanımında etkinliği 

sağlamasının yanında planlı bir kalkınmanın sağlanması içinde kullanılabilecek etkili bir 

maliye politikası aracıdır (Çelik, 2013, s. 20). 

2.4. Vergi Türleri Ve Sınıflandırılması 

Vergi tarihsel süreç içerisinde ekonomik gelişmeler ile birlikte geniş alanlara 

dağılmıştır. Bu süreç içerisinde birçok konu vergilendirmeye konu olmuştur. Bu gelişmeler 

doğrultusunda vergi türlerinde bir çeşitliliğe ve bu çeşitliliğin sınıflandırılmasına neden 

olmuştur. Vergi sınıflandırması sayesinde vergiler için mali, ekonomik ve sosyal etkiler 

konusunda genellemeler yapmak mümkün olmaktadır (Sağbaş, 2010, s. 15). Vergilerin 

sınıflandırılması ile vergi konusunun gelişimi paralellik göstermektedir. Verginin 

sınıflandırması konusuna, dolaylı-dolaysız-yapılarına, etkilerine, objektif- sübjektif yapısına, 

hesaplamasına, uygulama oranlarına, niteliğine ve merkezi-yerel yapılarına göre ayrım 

yapılmaktadır. 

2.4.1. Dolaysız Vergi ve Türleri 

Dolaysız vergi, verginin iktisadi mükellefi gereği olarak kendi mal varlığından vergi 

vermekle yükümlü kılınan mükellef türüdür.  Dolaysız vergi türünde mükellefin vergi yükünü 

bir başka mükellefe devretmesi mümkün değildir. Bu vergi türüne; gelir vergisi, kurumlar 

vergisi ve emlak vergisi örnek gösterilebilir (Soydal ve Yılmaz, 2009, s. 298). Gelir vergisi 
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gibi dolaysız vergilerde mükellefiyet süreklilik arz eder. Aynı zamanda mükellef önceden 

bilinir. Dolaysız vergiler sübjektif yapılara sahiptirler ve kişiselleştirilebilir oldukları için adil 

bir yapıya sahiptirler (Sağbaş, 2010, s. 19). 

2.4.1.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Bu kategoride alınan vergiler, gerçek veya tüzel kişilerin elde etmiş oldukları kardan 

yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden alınmaktadır. Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir 

vergisi ve kurumlar vergisi şeklinde belirtilir. 

2.4.1.1.1. Gelir Vergisi 

Gelir dar anlamda ele alındığında, gerçek kişinin belirli bir dönem içerisinde elde 

etmiş olduğu iktisadi değerlerin safi bir şekilde tutarı olup, bu dönem içerisinde kişinin elde 

ettiği ücret, maaş, faiz ve karlarından oluşmaktadır (Edizdoğan ve Çetinkaya, 2010, s. 4). 

Geniş anlamda ise gelir, kaynağı nereden doğarsa doğsun, kişinin belirli bir içerisinde satın 

alma gücünde ya da öz varlığında meydana gelen artış olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla 

gelir, kişinin belirli bir dönemdeki tüketim harcamaları ile aynı dönem içerisinde mal 

varlığında meydana gelen net artış olarak belirtilebilir (Öner, 2014, s. 242). Bu kapsamda 

gelirin elde edilmesi aşamasında etkin olan üretim faktörleri ve elde edilen kazançlar belirli 

sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bu sınıflandırmalar; ticari, zirai, ücretler, serbest meslek, 

gayrı menkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ile iratlardır (Şenyüz, 

2005, s. 41). 

2.4.1.1.2. Kurumlar Vergisi 

Gelir üzerinden alınan bir diğer vergi türü kurumlar vergisidir. Gelir üzerinden alındığı 

için kurumlar vergisi ile gelir vergisinin konuları aynıdır. Ancak genel anlamda ise aralarında 

farklar mevcuttur.  Kurumlar vergisi, gerçek kişiler gibi belirli bir dönem içerisinde gelir elde 

eden kurumların, safi kazançları üzerinden alınan genel nitelikli vergi türüdür (Aksoy, 2010, 

s. 287). Kurumlar vergisini, sermaye şirketleri ve kanunda belirtilen diğer tüzel kişi ile

kurumlar öder. Kurumlar vergisi, tüm kurum kazançlarının bir bütün olarak kurum kazancı 

adı altında düşünülmesi ve ticari kazanç esasına göre tespit edilmesi esastır (Öner, 2014, s. 

365). 

2.4.1.2. Servet Üzerinden Alınan Vergiler 

Servet üzerinden alınan vergiler, servetin el değiştirmesi ya da servete sahip olunan 

süreç içerisinde vergilendirmenin yapılıp, kamu geliri elde edildiği vergi türüdür. Bu anlamda 
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servet, kişinin ödeme gücünü ortaya koyan bir yapıdır. Vergi sistemimizde servet üzerinden 

alınan vergiler şunlardır, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi ve motorlu taşıtlar 

vergisinden oluşmaktadır. Veraset ve intikal vergisi; bir servetin yardım yoluyla ya da bağış 

ile el değiştirmesi sonucu vergileme işleminin gerçekleşmesidir. Emlak vergisi; kişinin sahip 

olduğu gayrı menkul üzerinden vergilendirmenin yapılmasıdır. Motorlu taşıtlar vergisi ise; 

sahip olunan motorlu taşıt üzerinden vergilendirmenin yapılmasıdır (Ömür ve Gerçek, 2017, 

s. 207).

2.4.2. Dolaylı Vergi Ve Türleri 

Yasama organınca fiyatların içine yerleştirilen ve tüketicilerden talep edilen vergi türüdür. 

Harcama üzerinden alınan bu tür vergiler bireyin maddi durumuna bakılmaksızın alındığından 

herkese aynı yükümlülük getirmektedir. Ayrıca dolaylı vergiler, vergi yükümlüsünün maddi 

durumundan bağımsız bir şekilde gelişim göstermektedir. Bu tür vergiler üretim ve tüketim 

üzerinden alınmakla birlikte şöyle sıralanabilir. 

2.4.2.1. Katma Değer Vergisi 

Katma değer vergisi, malların üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada ve 

hizmetlerin sarışından, nisbi olarak yayılı bir şekilde alınan vergidir. Katma değer vergisi, 

ekonomik safhanın her aşamasında satış üzerinden alınmasıyla birlikte, üretim ve dağıtım 

sürecinde yaratılan kata değerin de vergiye tabi tutulmasıdır (Aksoy, 2010, s. 364). Bir 

verginin sürekli bir şekilde katlanarak sonraki aşamaya devredilmesi vergi yükünü de 

artırmaktadır. Çünkü dolaylı vergilerin elde edilmesinde gelirin harcanması esas alınmaktadır 

(Pınar, 2017, s. 39). Ancak bu tür vergilerde mali anestezi yönteminin etkili olması sonucunda 

verginin, fiyat içerisinde gizlenmiş olması, tüketicinin ödemiş olduğu verginin farkında 

olmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum katma değer vergisinin en belirgin özeliği 

olarak gösterilmektedir.   

2.4.2.2. Özel Tüketim Vergisi 

Bu vergi türü, malların üretim, ithalat veya dağıtım süreçlerinin sadece birinde alınan tek 

aşamalı vergidir. Ülkemizde katma değer vergisinden sonra tüketim ve harcama alanlarında 

alınan vergiler arasında önemli bir yer tutmaktadır (Şenyüz, 2005, s. 517-518). 

2.4.2.3. Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

Bu verginin konusu, banka ve sigorta şirketlerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama 

Kanunu kapsamında yapılanlar dışında, ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları tüm 
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muameleler sonucunda kendi lehlerine nakden ya da hesaben aldıkları paralardır. Bu 

kapsamda bankerlerin yapmış oldukları muameleler sonucunda lehlerine aldıkları her türlü 

nam ne olursa olsun nakit ya da hesaben almış oldukları paralar banka ve sigorta muamele 

vergisi kapsamındadır. Bu kapsamda mükellefler; bankalar, sigorta şirketleri ve bankerlerdir 

(Aksoy, 2010, s. 406). 

2.4.2.4. Gümrük Vergisi 

Gümrük kanuna göre, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat ve 

ihracat vergilerinin tümü şeklinde ifade edilmektedir. Ancak günümüzde devletler ihraç edilen 

ürünler üzerine vergi almadıklarından esas itibariyle ithal edilen ürünler üzerinden vergiler 

alınmaktadır (Öner, 2012, s. 510). İthal kapsamında alınan KDV, vergi gelirleri içerisinde 

önemli bir yer tutmaktadır. 

2.4.2.5. Damga Vergisi 

Bu vergi türü, çok sayıda hukuki işlemi ve geniş vatandaş kitlelerini ilgilendiren bir 

vergi türüdür. Damga vergisinin konusunu, değerli kâğıt ve evraklar oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda geniş alanda uygulama alanı bulmakta ve hiçbir mükellefiyeti bulunmayan kişiler 

de damga vergisini ödemek durumuyla karşı karşıya kalmaktadır (Öner, 2014, s. 460). 

2.4.3. Konusuna Göre Vergi Türleri (Spesifik Ve Advolerem) 

Spesifik ve advalorem ayrımı, vergi konusunun fiziksel miktar veya değeri olarak ele 

alınmasına göre yapılmaktadır. Vergi herhangi bir malın miktarı (ağırlık, hacim vb.) 

üzerinden hesaplanıyorsa spesifik, parasal değeri üzerinden hesaplanıyorsa advalorem vergi 

olarak adlandırılır (Pınar, 2017, s. 39).   

2.4.4. Uygulama Oranlarına Göre Vergi Türleri 

Uygulama oranlarına göre vergi türleri, sabit, artan, azalan oranlı vergilerdir. Bunlar 

(Çakır, 2005, s. 3); 

Sabit oranlı vergi: Vergi matrahının artması durumunda bile değişmeyen matrahın her 

düzeyinde vergi oranının sabit kaldığı vergi tarifesidir. 

Artan oranlı vergi: Uygulandığında gelir artıkça buna bağlı olarak gelirin daha büyük 

kısmının vergilendirilmesidir. 

Azalan oranlı vergi: Vergi tarifesinde, matrağın artması sonucu vergi oranının azaldığı 

tarifelerdir. Vergi matrahı gelir ise, yüksek gelirlerin daha az oranda vergilendirilmesi 

anlamına gelmektedir. 
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KÜRESELLEŞMENİN VERGİ POLİTİKALARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

3.1. KÜRESELLEŞMENİN VERGİ POLİTİKALARINA ETKİSİ 

1970’li yıllarda kapitalist sistem bir kriz içine girmiştir. Bu krizin getirmiş olduğu 

olumsuzlukları gidermek için yeni ekonomik modeller içerisinde neo-liberal politikalar 

geliştirilerek piyasa ekonomisi güçlendirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla piyasa ekonomisinin 

getirmiş olduğu uygulamalar sonucu ihracata dayalı büyüme modelleri terk edilip, yerini 

serbest ekonomi piyasasına bırakmıştır. Bu kapsamda yapılan öneriler ise, şöyle olmuştur; 

(Kargı ve Karayılmazlar, 2009, s. 21-22). 

 Mali disiplin,

 Vergi reformu,

 Finansal serbestleşme,

 Döviz kuru düzenlemeleri,

 Ticaretin serbestleştirilmesi,

 Doğrudan yabancı yatırımcılara izin verilmesi, özelleştirmeler,

 Deregülasyon ve mülkiyet haklarının düzenlenmesi şeklindedir.

Küreselleşme ile birlikte uluslararası alanlarda entegrasyonun artması, ülkelerin vergileme 

hak ve kapasiteleri üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Ülkeler, bu durum karşısında klasik 

vergileme yöntemleri dışında yeni vergileme yöntemleri arayışı içerisine girmiştir. Özellikle 

yabancı sermayeyi ülkelerine çekmek isteyen ülkeler vergi oranlarında, tarifelerinde, 

matrahında ve vergi yüklerinde bir takım düzenlemeler yaparak vergileri teşvik aracı olarak 

kullanmışlardır. Yapılan bu düzenlemeler içerisinde, gelir üzerinden alınan vergilerin 

indirilmesi ve vergisel teşviklerin artırılması şeklinde gerçekleşmiştir. Vergisel teşvikler ile 

yabancı sermayeyi ülkelerine çekebilen ülkeler ekonomik anlamda fayda sağlamış, ancak 

bunu başaramayan ülkeler vergi rekabetinin zararları ile yüzleşmiştir. Bu durum sonucunda 

zararlı vergi rekabetine emsal teşkil eden vergi cennetleri diğer ülkelerin vergi gelirlerinde 

aşınmaya neden olmuştur (Kargı ve Yayğır, 2016, s. 4).  

3.2. Vergileme Konusunda Küresel Sorunlar 

Küreselleşme olgusu, bir yandan ülkelerin diğer ülkelerden bağımsız bir vergi politikası 

düzenlemelerini zor bir sürece zorlarken diğer yandan tüm ülkeleri aynı anda ve zamanda 

etkileyen ortak sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en önemli 

566



neden ise, ekonomik ilişkilerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Bu 

sorunlar (Kargı ve Karayılmazlar, 209, s. 23). 

 Elektronik ticaret,

 Uluslararası işlemler,

 Elektronik para,

 Firma içi ticaret,

 Sınır ötesi finansal işlemler,

 Türev ürünler ve risk fonu uygulamaları,

 Finansal sermayenin vergilendirilmesindeki güçlükler,

 Yurt dışı faaliyetlerin artması sonucu yurt dışı alışveriş ile ilgili olarak ortaya çıkan

mali boşluklardır.

Genel olarak vergileme konusundaki küresel sorunlar ise, daha çok ülkeler arası vergi

rekabeti yarışı, çokuluslu şirketlerin vergilendirilmesi ve dünyada elektronik ticaret ortamında 

gelişimlerin göstermesi etkili olmaktadır. 

3.2.1. Vergi Rekabeti 

Farklı vergilendirme yetkisine sahip ülkeler arasında bir ekonomik faaliyet üzerinde 

vergilendirme yetkisinden o faaliyet üzerindeki vergi yükünün diğer ülkelere oranla daha 

düşük olacak şekilde tamamen ya da kısmen vazgeçilmesi sonucu ortaya çıkması ve bu 

kapsamda gelir yaratıcı ilgili faaliyeti kendi ülkesine çekme gayretidir, vergi rekabeti (Kargı 

ve Yayğır, 2016, s. 4). 

Uluslararası vergi rekabeti nedeniyle, özelikle doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

şeklindeki yabancı tasarrufları çekmek isteyen ülkelerin vergi düzenlemelerini yaparken, 

rakip ülkelerin sadece vergi politikalarını göz ardı etmeleri mümkün olmamakta aynı zamanda 

ülkelerin diğer ülkelerden bağımsız vergi politikaları izleyebilmelerinin imkânsız olduğu 

anlamı taşımaktadır (Akkaya, 2011, s. 78). 

Küreselleşmenin hızlanması ülkeler arasında sermaye hareketliğinin yaşanmasını 

beraberinde getirmiştir. Ülkeler yabancı sermayeyi ülkelerine çekebilmek için vergi 

politikalarında çeşitli düzenlemelere başvurmuştur. Bu düzenlemeler daha çok teşvikler 

şeklinde olmuş ve bu durum beraberinde ülkeler arasında vergi rekabeti sorunu getirmiştir. 

Çünkü ülkeler bu düzenlemeler ile yabancı sermayeyi kendi iç sınırlarına çekecek ve 

büyümelerini olumlu yönde gerçekleştireceklerdir. 
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3.2.2. Çokuluslu Şirketlerin Vergilendirilmesi 

Çokuluslu şirketler vergi yüklerini azaltmak için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bu 

şirketler daha çok yüksek oranlı vergilerden kaçıp düşük oranlı vergilere yönelmek için firma 

fiyatlarını manipüle etmeye çalışmaktadırlar. Bunları gerçekleştirmek için firma içi ticaret ve 

transfer fiyatlarını sıkça kullanmaktadırlar. 

Uluslararası şirketler transfer fiyatlaması yollarıyla kaynaklarını ülkeler arasında bazı 

şirketler aleyhine dağıtmaktadır. Bu durum başta vergi kaybı olmak üzere ülkelerde, milli 

gelirde azalmaya, işsizliğin artmasına, tüketici fiyatlarında, ödemeler dengesi ve üretim girdi 

maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluklar, ülkelerin bir yandan çokuluslu 

şirketlerin vergilemesinden adil pay almalarını engellerken diğer yandan bu şirketlerin çifte 

vergilendirmesine neden olmaktadır. Dünya ticaretinin yaklaşık % 60’ı çokuluslu şirketler 

tarafından yapıldığı düşünüldüğünde durum daha da ciddi bir hal almaktadır (Kargı ve 

Karayılmazlar, 2009, s. 27). 

Küreselleşmenin artması ile vergi alanlarında çok uluslu şirketlerin etkileri artmıştır. 

Bu durum beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Çokuluslu şirketlerin transfer 

fiyatlamaları ile kaynaklarını ülkeler arasında dağıtmak istemeleri ülkeler arasında vergi 

kayıplarının yaşanmasına ve vergi adaletinde bozulmalara neden olmaktadır. Özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha fazla ön plana çıkmaktadır. Ülkeler bu 

olumsuzlukları gidermek için ise bazen çifte vergilendirmeye başvurmaktadır. Çifte vergileme 

ile çok uluslu şirketlerin bu ülkelere yatırımları azalmakta ve ülkeye gelir getirici faaliyetler 

azalmaktadır. Bu durum ülkelerin ekonomileri üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler yabancı sermayeyi ülkelerine çekmek için yatırımlara ciddi oranda 

teşvikler sağlamaktadır. Ancak bu teşviklerin boyutu başta vergi enstrümanları olmak üzere 

çok uluslu şirketlerin yapılarına ve ana ülkede faaliyet gösteren vergi sistemi arasındaki 

ilişkiyle yakından ilgilidir. 

3.2.3. Elektronik Ticaret   

 Günümüzde internet kullanımının artması, iletişim teknolojisinde meydan gelen 

değişimler ve ilerlemeler elektronik ticaretin ortaya çıkmasında önemli bir yere sahiptir. 

Dünyada yapılan ticaretlerin büyük bir kısmı internet teknolojisi ile gerçekleşmektedir. Bu 

gelişmeler ülkeler arasında elektronik ticaretin yapılmasında etkinliğini artırmaktadır. 

Elektronik ticarette meydana gelen bu hızlı değişimler vergi otoriterlerini bazı zorluklarla 

karşı karşıya bırakmıştır. Birincisi, vergi otoriterlerinin hesapları izlerken yaşamış oldukları 
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zorluklardır. Eskiden kaydi (yazılı evrak, imza, mühür vb.) işlemler mevcutken bu durum 

yerini daha zor olan zımni işlemlere bırakmaktadır. İkincisi ise, geleneksel ürün üretimi ve 

satışından dijital üretime doğru geçişin olmasıdır. Bu kapsamda fotoğraf, müzik, danışmanlık, 

eğitim vb. hizmetler internet üzerinden elde edilebilmektedir. Bu hizmetlerin internet 

ortamında elde edilir olması vergi idarelerinin, mükellefin kimliğinin belirlenmesinde, vergi 

konusu ve mükellef ile ilgili kayıtların izlenilmesini zorlaştırmaktadır (Kargı ve 

Karayılmazlar, 2009, s. 28). 

3.3. Küreselleşmenin 1980 Sonrası Türk Vergi Politikalarına Etkisi 

Küreselleşmenin Türkiye üzerindeki etkilerine bakıldığında, küreselleşmenin tüm 

boyutları ile Türkiye üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Özellikle teknoloji ve iletişim 

alalarındaki gelişmeler ekonomik boyut üzerinde etkili olmuş ve bu durum Türkiye’nin vergi 

politikalarını etkilemiştir. Bu kapsamda vergi politikalarında yeni düzenlemelere başvurulup 

yabancı sermaye ülke sınırlarına çekilmek istenmiştir. Bu durum daha çok 1980 sonrasında 

Türkiye’de vergi alanında yapılan düzenlemelerle etkisini göstermiştir.  

Ekonomik küreselleşmenin yaratmış olduğu dinamiklere uyum sağlamak için dünya 

ekonomisi ile bütünleşmek gerekmektedir. Türkiye de uluslararası alanda bu uyum sağlamak 

için 1980 sonrasında yapısal anlamda köklü değişikliklere gitmiştir. 1960 yılından beri 

uygulanan korumacı ve ithal ikameci ekonomik politika, yerini serbest piyasa anlayışına ve 

vergi teşviklerine bırakmıştır. Dolayısıyla bu aşamada dış ticaret, döviz kuru, faiz ve sermaye 

hesapları ön plana çıkmıştır (Bayar, 2008, s. 33). 

Türkiye 24 Ocak 1980 yılında almış olduğu kararlar ile serbest piyasa ekonomisine 

geçişin ilk aşamalarını gerçekleştirmiştir. 24 Ocak 1980 kararları ile ekonomide istikrarın 

sağlanması, yapısal dönüşüm politikaları ile kısa dönemde dış ödemeler dengesini sağlayıp, 

uzun dönemde ise bu dönüşümleri ortaya çıkartacak serbest ekonomi piyasasını ülke 

ekonomisine yerleştirmektir. Bu sayede dışa açık bir ekonomi kompozisyonu sağlanmış 

olacaktır. Bu nedenlerle Türkiye 1980 sonrası yıllarda müdahaleci devlet anlayışını terk 

ederek liberal devlet anlayışına yönelmiştir (Paksoy ve Bakan, 2010, s. 159). Özellikle neo-

liberal ekonomi politikaları ile vergi indirimlerini gündemine almış ve 1983 yılında vergileme 

alanında bazı düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemeler sonucunda vergi yükünde 

önemli oranda düşüşler meydana gelmiştir (Tüğen, 2002, s. 3).   

Türkiye’de bu dönemde, dolaysız vergi kapsamında yer alan gelir vergisi, kurumlar 

vergisi gibi vergilerin oranlarında düşürülme görülmüştür. Bu durum üzerinde arz yönlü 
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ekonomi politikaları etkili olmuştur. Arz yönlü ekonomi politikasının temelinde, dolaysız 

vergi oranlarının düşürülmesi ile emek ve sermayenin üzerindeki ikame etkisinin kaldırılması 

amaçlanmıştır. Böylece ekonominin tasarruf, yatırım ve çalışma eğilimleri arasında bir 

güçlendirme öngörülmüştür (Kargı ve Özuğurlu, 2007, s. 281). Bu kapsamda, Türkiye’de 

uygulamaya konulan ve temelini neo-klasik iktisat yaklaşımından alan arz yönlü iktisat 

politikası etkili olmuştur. Bu politika ile 1980 sonrası dönemde uygulamaya konulan vergi 

politikalarında dolaysız vergilerden dolaylı vergilere doğru dönüşüm yaşanmaya başlanmıştır 

(Kargı ve Karayılmazlar, 2009, s. 23). 

Türkiye’de küreselleşme süreci ile birlikte 1985 yılında Katma Değer Vergisi kabul 

edilmiştir. Bu vergi sisteminin kabul edilmesindeki ana etken, Türk Vergi Sisteminin Avrupa 

Vergi Sistemi ile uyumlu bir şekilde olmasını sağlamak için gerçekleştirilmiştir. Böylece 

Avrupa Vergi Sistemi ile uyum süreci artış göstermiştir (Kıvanç, 2007, s. 1). Uluslararası Para 

fonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar, 

modernleşmeyi simgeleyen bu tür gider vergilerini gelişmekte olan ülkelere örnek olarak 

göstermiştir (Paksoy ve Bakan, 2010, s. 159). Katma Değer Vergisi ile dolaylı vergilerin vergi 

gelirleri içerisinde payı artmış ve sağlamış olduğu avantajlar açısından vergi gelirleri içinde 

önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Türkiye’de Katma Değer vergisinin kabulü edilmesiyle 

birlikte vergi sistemi, artan ölçülerle beraber ücret edilenlerin ve tüketicilerin katkılarına 

dayanır bir duruma gelmiştir.  

Dolaylı vergilerdeki artış ile dolaysız vergilerdeki azalışın yanında Türk Vergi 

yapısında göze çarpan bir diğer husus, kurumlar vergisi oranlarındaki azalışları önlemek için 

kurumlara verilen teşviklerde meydana gelen artışlardır (Yıldız, 2005, s. 177). Çünkü bu 

dönemde uygulanan vergi politikası, dışa açılmayı öngörmüş, bu kapsamda vergi 

bağışıklıklarıyla teşvikler sağlanmaya çalışılmıştır. Kurumlara ve vergi gelirlerine sağlanan 

geniş teşvikler, 1985 yılında kabul edilen Katma Değer Vergisi, vergi sistemine getirilen 

ihracatta vergi iadesi ile bu dönemlerde oluşturulan birçok kamu özel fonları da dışa açılmayı 

sağlamak için uygulanan vergi politikaları sonucu ortaya çıkmıştır (Ejder, 2000, s. 130). 

Türkiye’de 1989 yılında gerçekleştirilen finansal serbestleşme politikası, sermaye kesimi 

içindeki mali sermayeyi güçlendirmiştir. Bu süreçte belirleyici olan temel unsur ise, liberal 

devletlerin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki toplumsal ve ekonomik yapıyı düzenleme 

biçimleri etkili olmuştur. Bu dönemde etkisini gösteren finansal krizlerin etkisiyle bütçe açık 

vermeye başlamış ve kamu kaynakları daha çok vergi politikalarındaki düzenlemeler ile 
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sermaye hareketlerinin istekleri doğrultusunda kullanılmıştır (Kargı ve Özuğurlu, 2007, s. 

284). 

Türkiye 1996 yılından itibaren Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ne gitme kararı 

almış ve bu birliğe üye olmuştur. Ankara antlaşmasına dayanılarak kurulan bu ortaklığın 

temel hedefi, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği söz konusu olmuştur. Ankara 

Antlaşmasının yanında Katma Protokol’ün belirtmiş olduğu alanlarda Türkiye ile Avrupa 

ülkeleri arasında mevzuatların ve politikaların yaklaştırılması sürecinin başlanacağı 

öngörülmüştür (Çoban, 2007, s. 56-57). Bu kapsamda Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve 

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri menşeili malları üzerinden alınan tüm vergiler 

ile Toplu Konut Fonu (TKF) ücret ve miktarları iptal etmeyi, üçüncü ülkelere olan gümrük 

tarifelerini uygulamada kabul etmiştir. Dolayısıyla Türkiye 1 Ocak 1996 yılından itibaren AB 

ve EFTA ülkeleri ile olan ağırlıklı koruma oranını % 5,9’dan % 0’a düşürmüştür. Bunun 

yanında üçüncü ülkelerden gelen mallara uygulamış olduğu ithalat koruma oranını 

da%10,8’den % 6’ya düşürmüştür. Ancak bazı özel mallar olan kamyon, otomobil, ayakkabı, 

deri, seramik vb. mallarda bu düşüş kademeli olarak gerçekleşmiştir. Türkiye bu mallara 

uygulamış olduğu ithalat vergi oranını sırasıyla 1997’de % 10’a, 1998’de % 10,19’a, 2000’de 

% 15 ve 2001 yılında % 50 oranında azaltmıştır. 2001 yılında üçüncü ülkelerden ithal edilen 

mallara uygulanan ithalat vergisi, AB’nin öngörmüş olduğu gümrük vergisi düzeyine 

getirilmiştir. Bu dönem içerisinde alınan vergi önlemlerinden diğeri ise, 4444 saylı yasadır. 

Bu yasanın amacı; yurt dışına çıktığı düşünülen 30 milyar dolar ABD dolarını tekrar ülkeye 

geri çekmek, üçer aylık bilançolar çıkarmak, peşin vergi ödemekle yükümlü firmaları 

sıkıntıdan kurtarıp, faizde bayan zorunluluğunu ortadan kaldırarak finans sektöründen 

dışarıya çıkan parayı tekrar geri getirmek olmuştur (Hatipoğlu, 2010, s. 3). 1990’lı yıllarda 

alınan vergi önlemlerine bakıldığında, küreselleşmenin etkisi ile ortaya çıkan sermeye 

hareketlerinin yaratmış olduğu krizlere karşı alınan vergi önlemleri şeklindedir. Bu dönemde 

değiştirilen bir diğer vergi ise, 2002 tarihli 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisidir (ÖTV). Bu 

değişiklik ile Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında vergi değişikliğine gidilmiştir. 

Vergi indirimleri ile ekonomik büyüme üzerinde olumlu sonuçlar olacağı, ekonomik 

büyümenin daha da hızlanacağı ve vergileme kapasitesinin genişleyerek vergi gelirleri 

üzerinde olumlu bir artış yaratacağı düşüncesi ile 2000 yılında KDV üzerinde bazı indirimler 

yapılmaya başlanmıştır. 2006 yılında ise gelir ve kurumlar vergisi üzerinde indirimler 

yapılarak bu kapsam daha da genişletilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerin temel amacı; 

küreselleşen dünyada rekabete uyum sağlama, yabancı sermeyenin ülkeye girişini teşvik 
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etmek, yerli sermayenin ülke sınırlarının dışına çıkmasını engellemek, kayıt dışı ekonominin 

önüne geçmek, vergi yükünün azaltılması kapsamında dolaylı vergiler üzerine kurulu olan 

vergi sistemini dolaysız vergilerle düzenlemek gibi nedenler etkili olmuştur (Armağan, 2007, 

s. 234).

2004 yılından sonra Türkiye, dünyada meydana gelen vergi indirimlerine paralel bir 

şekilde vergi oranlarında düşürülmeye yönelik politikalar benimsemiştir. Küresel rekabeti 

canlı tutmak ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için 2006 yılından itibaren Kurumlar 

Vergisi oranını % 30’dan % 20’ye, Gelir Vergisi Kanunu’daki ücret dışında kalan gelirlere 

uygulanan ilk dilim ait % 20 olan oran % 15’e, en yüksek oran da % 40’tan % 35’lik seviyeye 

düşürülmüştür.  

2004 yılında 5084 Sayılı kanun kapsamında serbest bölgelerde uygulanan gelir ve 

kurumlar vergisi teşviki kaldırılarak Türk vergi mevzuatı önemli bir ölçüde Avrupa Birliği 

yasaları ile uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır (Yıldız, 2005, s. 185). 

Küreselleşmenin Türk vergi sistemi üzerine getirmiş olduğu diğer yenilik ise transfer 

fiyatlandırmasıdır. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’nda yer alan “örtülü kazanç 

müessesesi” 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı altında yeniden düzenlenerek 2007 yılında 

mevzuatta Transfer Fiyatlandırması olarak yerini almıştır. Bu düzenlemeler ile kurumlar 

ilişkili kişilerle herhangi bir şekilde emsallere uygulanan ilkelere aykırı bir durum tespit 

edilirse, kazancın tamamı veya bir bölümü kısmen transfer fiyatlandırması ile örtülü olarak 

dağıtılmış sayılacaktır. Alım-satım, inşaat işleri, imalat, kiralama veya kiraya verme işlemleri, 

ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye ücreti vb. ödemeleri gerektiren işlemler de her hal 

veya şartta mal ve hizmet alım-satım olarak değerlendirilmektedir (Cesur, 2009, s. 1). 

Değişen dünya düzenine ayak uydurmak ve vergi mükelleflerine daha iyi hizmet 

sunabilmek için 2005 yılında Türk Vergi İdaresinde yeniden yapılandırılmaya gidilmiştir. Bu 

kapsamda Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Gelir 

İdaresinin temel amacı, klasik ve merkezcil olarak benimsenen sistemden uzaklaşmak ve daha 

çok mükellef odaklı çalışmalar içerisinde bulunmak olarak temel hedefler belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda kapasite, liyakat ve verimlilik sınırları içerinde iş ve görev tanımlamaları yapma, 

standartlar oluşturma olarak yapılandırmalar gerçekleştirilmiştir (Arpacı, 2004, s. 1). 

Küreselleşme ile birlikte uluslararası alanlarda meydana gelen gelişmeler vergi politikaları 

üzerinde dönüşümlere neden olmaktadır. Meydana gelen krizler başta Avrupa Birliği 
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ülkelerinin vergi politikalarında değişikliğe gitmelerine neden olmuştur. Ülkemizde bu 

kapsamda almış olduğu önlemlerle bu sürece uyum sağlamaya çalışmıştır. Özellikle iç 

piyasada daralan ekonomiyi canlandırmak için çeşitli vergi politikaları uygulanmıştır. Bu 

kapsamda Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergilerinde geçici ya da kalıcı 

değişiklikler yapılmıştır. 

3.4. 1980 Sonrası Türk Vergi Gelirlerinde Yaşanan Değişimin Grafiksel Analizi 

Grafik 1: Vergi Gelirlerinin GSYH’ya Oranı (%) 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

1980-2018 yıları arasında vergi gelirlerinin GSYH içindeki oranları incelendiğinde 

ortalama olarak % 11-25 arasında olduğu görülmektedir. Dönem içerisinde 1980 sonrası 

yıllardan sonra vergi gelirlerinde bu düşüşün yaşandığı görülmektedir. Bu durum üzerinde 

1980 sonrası hız kazanan arz yönlü iktisat politikası akımının getirmiş olduğu serbestleşme 

politikası etkili olmuştur. Ancak süreç içerisinde devletin yeterli geliri elde edememesi 

sonucu bu politikaların terk edilmesine neden olmuştur. 1988’li yıllardan sonra tekrar vergi 

gelirlerinin GSYH içerisinde payı giderek artış göstermiştir. 

Grafik 2: 1988-2018 Yılları Arasında Gelir Vergisi/ Kurumlar Vergisi/ Katma Değer 

Vergisi/Özel Tüketim Vergisinin Genel Bütçe İçerisindeki Payları 
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Kaynakça: Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden alınmıştır. 

Genel bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan Gelir Vergisi, Kurumlar 

Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi incelendiğinde, küreselleşmenin bu 

vergi türleri üzerindeki etkisi hemen dikkat çekmektedir. Özellikle 1985 yılında kabul edilen 

KDV ile 2002 yılında uygulamaya konulan ÖTV, dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisinde 

paylarının giderek artmasına neden olmuştur. Diğer taraftan yabancı sermayeyi ülkemize 

çekmek, küreselleşmenin getirmiş olduğu vergi rekabetine uyum sağlamak için Kurunlar 

Vergisi’nde gözle görülür bir şekilde azalmanın yaşandığı görülmektedir. Avrupa Birliği’ne 

uyum sürecini hızlandırmak için ise, KDV’nin vergi gelirleri içerisinde payı giderek artmıştır. 

Vergi indirimleri kapsamında sağlanan teşvikler gelir vergisi etkili olmakla birlikte, daha çok 

ücretliler lehine bir durum alması vergide adaletsizliğe neden olmuştur. 2001 yılında kabul 

edilen ÖTV ise, 2002 yılından itibaren vergi gelirleri içerisinde payını almıştır. Kişilerin özel 

tüketimleri üzerinden alınan bu vergi türü, en yüksek oranını 2005 yılında % 27 ile vergi 

geliri içerisinde payını almıştır. 
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Grafik 3: 1980- 2018 Yılları Arasında Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Vergi Gelirleri 

İçerisindeki Payı 

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Tablodaki veriler incelendiğinde yukarıda yapılan teorik açıklamaların bir kanıtı 

karşımıza çıkmaktadır. 1985’li yıllara kadar dolaysız vergilerin vergi gelirleri içerisinde 

payının yüksek olduğu görülmektedir. Ancak 1985’li yıllardan sonra dolaylı vergilerin vergi 

payı içerisinde bir artış yaşadığı görülmektedir. Bu durum üzerinde 1985 yılından itibaren 

ekonomimizde KDV uygulamasının getirilmesi etkili olmuştur. Vergi sistemimizde 2000’li 

yıllardan sonra dikkat çekici bir şekilde dolaylı vergilerin payının yükseldiği görülmektedir. 

Bu durumun temel nedeni ise, gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerde 

oranların düşürülmesi, 1980 sonrası arz yönlü iktisat politikasının bir özelliği olmasının 

yanında, KDV’nin uygulamaya konulması dolaylı vergilerin vergi sistemi içerisinde 

ağırlıklarını artırmıştır. Günümüzde vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergi payının yüksek 

olması verginin uygulamada adaletsizliğe neden olduğu tartışılmaktadır. Bu kapsamda Gelir 

İdaresi Başkanlı kapsamında Vergi Dairelerince vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergilerin 

payının artırılması için çalışmalar yapılmaktadır.  
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Grafik 4: İthalat ve İhracatın GSYH İçerisindeki Payı (1980-2017) 

Kaynakça: OECD verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. 

1980 yılından sonra serbest ekonomik piyasaya geçilmesi ülkemizin hem ithalatı hem 

de ihracatı üzerinde etkili olmuştur. Grafikteki veriler incelendiğinde bu durum açık bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. 1980 yılından itibaren ihracatımız bazı yıllarda düşüş yaşamasına 

rağmen sürekli bir artış göstermektedir. En yüksek seviyeyi 2001 yılında % 26,6‘lık oran ile 

en tepe noktayı görmüştür. Bu tarihten itibaren ise, bir düşüş yaşamış ve ithalat oranının 

altında bir seyir izlemiştir. İthalat oranlarına bakıldığında ise, 1980 yılından itibaren sürekli 

bir artış içerisinde seyir izlemiştir. Bu durum nedeni ise, ülkemizin ithalata dayalı bir büyüme 

içerisinde olması etkili olmuştur. İthalat ve ihracat oranlarının birbirine yakın seyir izlediği, 

ancak 2001 yılından sonra ithalat oranının ihracat oranlarını geçtiği görülmektedir. Hem 

ithalatta hem de ihracatta yıllar içerisinde görülen bu artışların nedeni, ülkemizin Avrupa 

Birliği ülkeleri ve diğer uluslararası devletlerle Gümrük Vergisi kapsamında imzalamış 

olduğu antlaşmaların etkisi olmuştur. Bu durum grafik üzerinde de etkisini açık bir şekilde 

göstermektedir.   

SONUÇ 

Küreselleşme süreci uluslararası alanlarda çeşitli devlet politikaları üzerinde etkili 

olmuştur. Özellikle rekabete dayalı bir büyümenin gerçekleştiği yeni dünya düzeni içerisinde 

meydana gelen ekonomik gelişmeler, devletlerin vergi politikalarını önemli derecede 
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etkilemiştir. Küresel ekonomide meydana gelen değişim ve ilerlemeler diğer ülkelerde 

uygulanan vergi rejimleri ile dünyanın geri kalan ekonomilerindeki gelişmeleri ve vergi 

düzenlemelerini etkilerken, diğer ülkelerin ekonomileri ile onların vergi sistemlerinden farklı 

bir vergi politikasının uygulanabilirliğini daha da güçleştirmiştir. Dolayısıyla günümüzde 

vergi politikaları değişiklikleri ülkelerin sınırlarını aşarak, küresel bir hal almaktadır. Ülkemiz 

de bu kapsamda da rekabete uyum sağlayabilmek için vergi politikalarında değişiklikler 

yaparak, bu sürece adapte olmaya çalışmaktadır. Vergi kapsamında çıkarılan yasalar bu yönde 

düzenlemektedir. 

Türkiye özellikle 1980 sonrası yaşanan küresel dönüşümde birlikte Avrupa Birliği’ne uyum 

sağlama kapsamında çeşitli vergi politikaları benimsemiştir. Bu politikalar ile Türk Vergi 

Sisteminde önemli ölçüde yapısal değişiklikler meydana gelmiştir. Esas itibari ile dünyada 

meydana gelen yeni eğilime uyum sağlama kapsamında olan bu değişimler, vergi oranlarında 

indirim, yabancı sermayeyi çekmek için sağlanan yüksek vergi teşvikleri, dolaylı ve dolaysız 

vergilerin vergi gelirleri içerisindeki ağırlıklı paylarının farklılaştırılmaları etkili olmuştur. 

1980 sonrası meydan gelişmeler tüm ülkeleri etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiştir. 

Rekabete dayalı bir sistemin ortaya çıktığı bu dönemde sisteme uyum sağlamak için, vergi 

yapısında düzenlemelere gidilmiştir. Yapılan vergi düzenlemeleri ile bu uyum süreci 

hızlandırılmak istenmiş ve tüm dünya ile özellikle Avrupa ile bütünlük sağlanmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsama yapılan yasal düzenlemeler ülke ekonomisi üzerinde hem olumlu 

hem de olumsuz etkiler yaratmıştır. Günümüzde dünya ile entegre çalışmaları kapsamında 

uyumun sağlanması ve yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi için vergi politikaları üzerinde 

çalışmalar hala devam etmektedir. 

Son olarak yapılacak olan vergi düzenlemeleri ile Avrupa Birliğine uyum ve küreselleşmenin 

yaygınlaşması karşısında, tasarruflar, yerli- yabancı yatırımcı, işgücü arzı ve sermayenin 

dağılımı ve farklı ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisinin tarafsız kalması için dolaylı 

vergilere yönelişin fiyat-ücret rekabetine neden olmaması ve gelir dağılımının sağlanması 

konusunda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN MEKÂNLARI: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 

SPACES OF CONSPİCUOUS CONSUMPTİON: SHOPPING CENTERS 

Ayşe KÜÇÜK 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümü 

Özet 

Tüketim, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, zaman içerisinde farklı anlamlar 
kazanmıştır. İlkel toplumlarda tüketim sadece temel fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için 
yapılırken; günümüzde tüketim, ihtiyaçları karşılamanın ötesinde bir anlam kazanmıştır. 
Tüketim en genel anlamıyla, bir şeyleri kullanıp bitirmek, harcamak, israf etmek, bitirmek 
demektir. Ancak tüketim olgusu iktisadi olduğu kadar toplumsal, psikolojik ve kültürel bir 
olgudur. Bu nedenle tüketim olgusunun sadece ekonomik olarak değil, sosyolojik olarak da 
incelenmesi gerekmektedir. Tüketim, sosyolojik olarak incelendiğinde tüketimin basit, 
sıradan bir eylem olmadığı sonucuna varılabilir. Bu sosyolojik incelemede tıpkı tüketimin 
evrildiği gibi, farklı tüketim biçimlerinin de ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu tüketim 
biçimlerinden biri de “gösterişçi tüketim”dir. Gösterişçi tüketim, bireylerin yaşam tarzlarını, 
sosyal statülerini, ekonomik sınıflarını göstermek amacıyla gerçekleştirdiği bir tüketim tarzı 
olarak ifade edilebilir. Tüketim toplumunun egemen olduğu günümüz toplumlarında bireyler 
sosyal statülerini, iktisadi güçlerini, tükettikleri metalara bağlı olarak ortaya koymaktadırlar. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde tüketim, gösteriş boyutuyla ele alınmaktadır. Gösterişçi 
tüketim kavramı, tüketimin bir kültür haline geldiğini vurgulamak için ortaya atılmış bir 
kavramdır. Bu yeni tüketim kültüründe haz için gösteriş tüketimi yapılmaktadır. İşte alışveriş 
merkezleri bu gösterişçi tüketimin yapıldığı mekânların başında gelmektedir. Alışveriş 
merkezlerinin, gösterişçi tüketim aracılığıyla markaların, bazı değerlerin ve anlamların 
göstergesi haline geldiği söylenebilir. Bireyler, gösteriş değeri taşıyan ürünleri alışveriş 
merkezleri aracılığıyla öğrenmektedirler. Alışveriş merkezleri aynı zamanda bireylerin, bir 
imaj yaratarak kendilerini gösterdikleri mekânlardır. Alışveriş merkezleri, tüketicilere boş 
zamanlarını gösteriş amaçlı kullanmalarına hizmet eden ve tüketimi bir ideoloji haline getiren 
önemli bir araçtır. Bu çalışmanın konusu, alışveriş merkezlerinin gösterişçi tüketim 
bağlamında incelenmesidir. Bu bağlamda çalışma, alışveriş merkezlerinin nasıl gösterişçi 
tüketimin mekânları haline geldiğinin analizini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma 
kapsamında öncelikle tüketim kavramının tanımı yapılmış ve tüketimin toplumsal anlamına 
değinilmiştir. Ayrıca gösterişçi tüketim kavramı açıklanıp bunun alışveriş merkezleri ile olan 
ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; toplumun tüketim biçimlerinin değiştiği, 
tüketimin gösteriş boyutunda anlam kazanan bir yapısının olduğu ve alışveriş merkezlerinin 
de gösterişçi tüketimin yapıldığı önemli bir mekân haline geldiği gözlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Tüketim, Gösterişçi tüketim, Alışveriş merkezleri 

Abstract 

As old as the history of humanity consumption has gained different meanings in time. 
Consumption in primitive societies was only made to meet basic physiological needs. But 
novadays, consumption has gained a meaning beyond meeting the needs. Consumption, in the 
most general sense, is  to use something to finish, to spend, to waste, to finish. But, the 
phenomenon of consumption is not only economic but also social, psychological and cultural. 
Therefore, the phenomenon of consumption should be examined not only economically but 
also sociologically. When consumption is analyzed sociologically, it can be concluded that 
consumption  is not a simple, ordinary action. In this sociological examination, just as 
consumption evolves, different forms of consumption are observed. One of these 
consumption forms is “conspicuous consumption.” Conspicuous consumption can be 
expressed as a consumption style they realised to show the lifestyle, social status, economic 
classes of individuals. In today's societies dominated by consumer society, individuals reveal 
their social status, economic power, depending on the commodities they consume. When 
evaluated from this perspective, consumption is handled with the dimension of showing off. 
The concept of conspicuous consumption is a concept put forward to emphasize that 
consumption has become a culture. In this new consumption culture, is done conspicuous 
consumption  for pleasure. At work  shopping malls are one of the places where these 
conspicuous consumption is made. It can be said that shopping centers have become an 
indicator of brands, values and meanings through  conspicuous consumption. Individuals are 
learn  conspicuous products through shopping centers. Shopping centers also are  places 
where individuals show themselves by creating an image. Shopping malls are an important 
tool that serves consumers to use their free time for  conspicuous purposes and makes 
consumption an. The subject of this study is to examine shopping centers in terms of 
ostentatious consumption. This study in this context,  aims to provide an analysis of how 
shopping malls become venues of  conspicuous consumption. Within the scope of the study, 
firstly the concept of consumption has been defined and the social meaning of consumption 
has been mentioned. In addition, the concept of conspicuous consumption is explained and its 
relation with shopping centers is examined. Result of the study; It has been observed that the 
consumption style of the society have changed, and gained a meaning dimension in the  of 
conspicuous consumption, and shopping centers have become an important place where 
conspicuous consumption is made. 

Keywords: Consumption, Conspicuous consumption, Shopping centers 
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GİRİŞ 

Tüketim, insanoğlunun birincil ihtiyaçlarından birisidir. İnsanoğlu var olduğu günden 
itibaren, giyinmek, barınmak, beslenmek gibi birincil ihtiyaçlarını karşılayarak varlığını 
sürdürmeye çalışmıştır. Sanayi öncesi toplumlarda, tüketim, birincil ihtiyaçları (yeme, içme, 
barınma vb.) karşılamak için yapılırken; günümüze gelindiğinde tüketim eylemi bu birincil 
ihtiyaçların, gerçek kullanım değerlerinden uzaklaşmıştır. Tüketim, artık ihtiyaçtan dolayı 
gerçekleşen bir eylem olmaktan çıkmış; kültürel bir faaliyet olma yoluna gitmiştir. 

Tüketim günümüzde, sıradan bir eylemden farklı olarak insan yaşamını şekillendiren; 
insanların saygınlık kazanma, itibar görme, bir gruba veya bir şeye ait olma gibi amaçlarla 
gerçekleştirilen bir olgu haline gelmektedir. Birey, sembolik ve gösteriş değeri taşıyan 
ürünleri tüketirken, hayattan haz almaya ve bu şekilde tatmin olmaya yönelmektedir. 
Tüketim olgusu, yaşanan çeşitli değişimler sonucu tıpkı toplumlar gibi zaman içerisinde 
evrilmiş ve hazcı tüketim, sembolik tüketim ve gösterişçi tüketim gibi farklı tüketim biçimleri 
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada bu tüketim biçimlerinden biri olan gösterişçi tüketim 
incelenecektir. 

Gösterişçi tüketim, en genel tanımıyla; servet göstergesi olarak üst sınıfta bulunanların, 
kendilerini tükettikleri nesneler üzerinden başkaları ile kıyaslamasına dayanan tüketim biçimi 
olarak tanımlanmaktadır. Gösterişçi tüketimde bireyler, sürekli olarak sahip olduklarını 
toplumun diğer kesimlerine gösterme, teşhir etme çabasındadırlar. Bu noktada alışveriş 
merkezleri, tüm gösteri ve tüketim nesnelerinin “teşhir edildiği” mekânlar olarak gösterişçi 
tüketime hizmet etmektedir. Alışveriş merkezleri, modern toplumun ibadet tapınağı olarak 
gösteriye katılma ayininin mabetleri olma görevini üstlenirler. Diğer bir ifadeyle, alışveriş 
merkezleri, gösterişçi tüketimin yoğunlaştığı yerler olarak bireyleri gösteriş amaçlı tüketime 
yönlendirmektedir. 

Bu çalışmanın konusu, alışveriş merkezlerini gösterişçi tüketim bağlamında incelenmesidir. 
Bu bağlamda çalışmada öncelikle tüketimin tanımı yapılmış ve tüketimin toplumsal anlamına 
dikkat çekilmiştir. Ardından gösterişçi tüketim kavramı detaylı bir literatür taraması ile ele 
alınmış ve alışveriş merkezleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. 

GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN MEKÂNLARI: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 

1.Tüketim Kavramı ve Tüketimin Toplumsal Anlamı

Tüketim, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, zaman içerisinde farklı anlamlar 
kazanmıştır. İlkel toplumlarda tüketim sadece temel fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için 
yapılırken, günümüzde ihtiyaçları karşılamanın ötesinde bir anlam kazanmıştır. 

Tüketim en genel anlamıyla, bir şeyleri kullanıp bitirmek, harcamak, israf etmek, bitirmek 
demektir. Ancak tüketim olgusu iktisadi olduğu kadar aynı zamanda toplumsal, psikolojik ve 
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kültürel bir olgudur. Tüketim olgusuna sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel bir süreç 
olarak bakmak gerekmektedir. Bu açıdan ele alındığında tüketimin sadece gereksinimlere 
değil, gittikçe artan bir biçimde arzulara dayanan bir olgu olduğu görülecektir (Bocock, 1997: 
13). Yani tüketiciler,  tüketim mallarını sadece işlevsel özelliklerinden dolayı değil, sembolik 
anlamlarından, imajlarından dolayı da satın alıp tüketirler (Odabaşı, 2009: 106). Bu bağlamda 
“tüketim, statünün, zevklerin, sosyal ilişkilerin kodları olarak sosyal iletişim süreçleri 
içerisinde yer almaya başlamıştır” (Kırcı, 2014: 83). Baudrillard (2017: 91-95)’a göre 
tüketim, etkin ve toplumsal bir davranış, ahlaki bir eylemdir. Tüketim, “doğrudan doğruya ve 
tümüyle toplumsal bir işlevdir. Tüketim, göstergelerin düzenlenmesini ve grubun 
bütünleşmesini güvence altına alan bir toplumsal değerler sistemidir.” 

Featherstone (1991: 144), tüketimin kültürel bir faaliyet olduğunu vurgulamakta ve ürünler 
dünyasının, günümüz toplumunun anlaşılması açısından merkezi bir yer işgal ettiğinin altını 
çizmektedir. Ona göre tüketim, iktisadi boyutun üzerinde, maddi ürünlerin sadece faydalar 
olarak değil, aynı zamanda iletişim vasıtaları olarak da, hayat tarzları, kültürel kodlar ve 
metalar alanı içerisinde işleyen bir mekanizmadır. 

Günümüzde tüketicilerin satın alarak kendi kimliklerini oluşturdukları metalar, çeşitli imajlar 
yaratarak tükettirme amacına hizmet etmektedir. Bireyler bu sayede imajları çağrıştıran 
sembollerle toplumsal değerler dünyasına bağlanarak toplum içinde kendilerini göstermeye 
çalışmaktadırlar. Böylece “tüketim kendi ideolojisini oluşturmaktadır. Tüketilen mallar ve 
deneyimler önceden paketlenmiş, düzenlenmiş, yaratılmış ve tüketicide istenen tepkiyi 
yaratmak üzere kodlanmıştır. Fiziksel olarak pasif olan tüketiciler, zihinsel olarak oldukça 
meşguldürler. Sembolik ve gerçek üstü bir düzeye ulaşan satın alma eylemi insanlar için bir 
güdü haline gelmiştir. Bireyler üretim için değil; tüketim için güdülenmektedir” (Dal, 2017: 
6). 

Görüldüğü gibi tüketim olgusu artık basit sıradan bir eylemden farklı olarak insan yaşamını 
şekillendiren bir eylem haline gelmiştir. Tüketim, insanların kim oldukları ya da kim olmak 
istedikleriyle ilgili arzularını yöneten bir faaliyet olarak kimlik duygusunun gelişimini 
çevreleyen olgularla iç içe geçmiş durumdadır (Bocock, 1997: 10). Dolayısıyla insanlar artık 
tükettikleri nesnelerle tanınmakta ve statü kazanmaktadırlar. Bu da gittikçe artan bir şekilde 
markalaşmayı doğurmaktadır. Bireyler, kişisel imajlarını markalarla özdeşleştirerek toplumda 
kabul görmeyi amaçladıklarından, kullandıkları ürünlerle, arzu nesnesi olarak sembolleri 
tüketirler. İmaj satın almak için harcanan paralar da markalaşmayı kamçılamaktadır. 

Tüketim bugün artık insanın yaşamsal pratiği haline gelmiştir. Tüketim, bireyler tarafından 
başka insanlarla ilişki kurmaya ve bu ilişkinin kurulabilmesi için statü göstergesi olan 
malzemelere sahip olmaya dönük, aynı toplumsal sistemin bütüncül bir parçası olarak 
algılanmaktadır (Douglas ve Isherwood, 1999: 8). Bireylerdeki “ihtiyacım olduğu için satın 
alıyorum” söyleminin yerini “moda olduğu için satın alıyorum” söylemi almıştır. Bireyler salt 
içinde bulundukları topluma ayak uydurabilmek, çağı, modayı yakalamak uğruna 
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kontrolsüzce tüketmektedirler. Bu yönüyle tüketim, günlük, sıradan bir iktisadi eylem değil; 
bir söylem, kültürel bir zihniyet, iletişim ve davranış biçimi; bir yaşam tarzıdır. 

2. Gösterişçi Tüketim

Tüketim olgusu, iktisadi boyutunun dışında, sosyolojik olarak incelendiğinde “tüketim”in 
basit, sıradan bir eylem olmadığı sonucuna varılabilir. Bu sosyolojik incelemede tüketim 
eyleminin yaşanan çeşitli değişimler sonucu tıpkı toplumlar gibi zaman içerisinde evrilmiş ve 
hazcı tüketim, sembolik tüketim ve gösterişçi tüketim gibi farklı tüketim biçimleri ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışmada bu tüketim biçimlerinden biri olan gösterişçi tüketim incelenecektir.  

Tüketim biçimleri, bir toplumun içinde bulunduğu dönemin kültürünü yansıtır. Belli bir 
kültürde yetişen insanlar, bu kültürün kendi hayatları süresince değiştiğini görürler: yeni 
kelimeler, yeni fikirler, yeni tarzlar. “Kültür evrilir ve insanlar değişimde rol oynar. Tüketim 
tam da kültürün kavgasının verildiği ve biçimlendiği yerdir” (Douglas ve Isherwood, 1999: 
73). Baudrillard (2017: 20)’ın da ifade ettiği gibi “tüketimin tüm yaşamı kuşattığı, tüm 
etkinliklerin aynı birleştirici biçime uygun olarak zincir oluşturduğu, insanı ödüllendirme 
yollarının saat be saat önceden ayarlandığı, çevrenin bir bütün oluşturduğu, bütünüyle 
iklimlendirildiği, düzenlendiği, kültürelleştirildiği noktadayız.” 

Tüketim eyleminin kültürel bir faaliyet haline geldiği günümüz toplumlarında bireyler sadece 
ihtiyaç duydukları için değil, gösteriş amaçlı olarak sürekli tüketme eğilimindedirler. 
“Gösterişçi tüketim” olarak adlandırılan bu tüketim biçimi, tüketimin toplumsal statü elde 
etmek amacıyla yapıldığı anlamına gelmekte olup, toplumsal tabakalaşmaya vurgu 
yapmaktadır. 

Bir toplumda tüketim ile toplumsal tabakalaşma sırasındaki fonksiyonel ilişkiye ilk defa 
dikkati çeken Thornstein Veblen'dir. Bugün bir klasik olarak kabul edilen “The Theory of The 
Leisure Class” adlı eseri ilk kez 1899'da yayınlanmış olmasına rağmen uzun zaman üzerinde 
durulmamıştır. Veblen'e göre tüketimin amacı hiçbir zaman sadece biyolojik ihtiyaçların 
tatmini değildir. Her toplumda tüketim, tüketicinin toplumsal statüsünü göstermek gibi aynı 
derecede önemli olan diğer bir fonksiyona sahiptir. Veblen’in kullandığı terimle "aylak sınıfın 
(Leisure class) doğuşu, mülkiyetin doğuşu ile beraberdir. Zenginlik, bu “aylak sınıf”ın 
elindedir. Bu sınıftan olmak ve bu aidiyetle birlikte varlığa sahip olmak şerefli bir şeydir, 
aylak sınıf bu şerefli sınıftan olmalarını ve edindikleri varlığı ve gücü farklılaşmış bir tüketim 
şekli ile gösterirler ki, Veblen'de, bu, “Conspicuous Consumption" yani gösterişçi tüketimdir. 
Bu gösterişçi tüketim ve aynı zamanda varlığın iktisadi olmayan bir şekilde harcanması ile 
aylak sınıf yerini ve statüsünü belirtir (Kıray, 2005: 18). Veblen’in aylak sınıf (Leisure class 
)tan kastettiği, zengin, yan, üst sınıftır. Veblen’e göre toplumdaki üst sınıflar geleneksel 
olarak çalışmamakta, ama zenginliklerini sergilemek için tüketmek ve boş zaman 
etkinliklerinde bulunmak yani aylaklık etmek zorundadırlar. Bu zorunluluğu oluşturan 
zenginliklerinin sınırını göstermek ve toplumda çalışmak zorunda olan diğer sınıflardan 
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farklılaşabilmek arzusudur. Aylaklık bir statü göstergesidir ve bu ayrıcalıklı üst sınıfların 
sahip olabileceği bir statüdür. Veblen’in eleştirel yaklaşımına göre, eğer kişi varlıklı ise ve 
sosyal hiyerarşi içerisinde yüksek bir konumda yer almayı arzuluyorsa varlıklı olduğunu 
göstermek zorundadır. Ama buradaki temel sorun, diğerlerinin ona itibar göstermesi için 
kendisinin varlıklı olduğunu nasıl göstereceğidir. Böyle bir amacın gerçekleştirilebilmesi için 
bir yol vardır; bu yol da  “gösterişçi tüketim”dir (Güner-Koçak, 2017: 83-84).  

Veblen’e göre gösterişçi tüketim tanım olarak; aylak sınıfın toplumsal saygınlık kazanmak 
için değerli olan “şeyleri” tüketmesi demektir. Örneğin zenginliğini kanıtlamak için değerli 
olan hediyeler satın almak, pahalı ve lüks mekânlarda kutlama yapmak gösterişçi tüketim 
biçimlerindendir. Gösterişçi tüketim, sanayi toplumunun maddi gücü gösterme araçlarını 
kullanarak bir isim edinmek veya elde tutmak için yapılan mal tüketimidir  (Veblen, 1912: 
75-84).  Gösterişçi tüketim, kıskandırıcı, statü sağlayıcı ve toplumda farklı olmayı olanaklı 
kılan her türlü nesne kullanımı, hizmet alımı ve beceri kazanımı harcamalarını içerir. 
Gösterişçi tüketimde önemli olan bir ürünün kullanım değeri değil, o ürünün taşıdığı anlam ve 
imajıdır. Dolayısıyla gösterişçi tüketim, genelde bir sosyal statü mesajı içerir (Tunç, 2017: 
417). Gösterişçi tüketim yoluyla toplumsal hiyerarşide üst sınıfta olanlar, alt sınıflardan 
farklılaşabilmek için zenginliklerini tüketimle gösterme çabası içerisindedirler. Bu yönüyle 
gösterişçi tüketim, toplumsal tabakalaşmaya da vurgu yapmaktadır. 

Tabakalaşma sisteminde statü sadece doğuştan elde edildiği zamanlarda, gösterişçi tüketim 
bir statü göstergesi olma işlevi kazanır. Diğer taraftan statü değiştirmenin mümkün olduğu, 
yani rekabet öğesinin araya girdiği toplumlarda gösterişçi tüketim hem daha yüksek yerler 
elde etmek için bir araç, hem de rekabetçi ve taklitçidir. Üst tabakalara aidiyeti en iyi 
kanıtlama yolu, sahip olunan kıymetli malların denetim gücünün sembolü olarak, 
sergilenmesi ve tüketimidir. Bu üst tabakalara bağlı olanlar, statülerini doğrulamak için 
varlıklarını ve zamanlarını ekonomik olmayan biçimlerde harcarlar. Bununla birlikte belirli ve 
somut durumlarda bu "savurganlığın" şekli orada varlığın birikme biçimi ile belirlenir (Kıray, 
2005: 27). 

Görüldüğü gibi gösteriş tüketiminde tüketime, maddi boyutların da ötesinde kültürel ve sosyal 
anlamlar yüklenmiştir ve bu tüketim, tüketicinin toplumsal statüsünü, imajını gösteren bir 
boyut kazanmıştır. Bireyler statülerini göstermek ve kişisel imajını sergileyebilmek için 
gösteriş tüketimine yönelmektedirler; bu doğrultuda toplumdaki diğer bireylerden farklı 
olacaklarına, saygınlık kazanacaklarına inanmaktadırlar. Bu durum gösteriş tüketimin 
gereksinimlerinin giderilmesinden ziyade bireye kazandırdığı imaj, prestij ve toplumsal statü 
için kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bireyin bir ürün veya hizmeti sosyal mesaj verme 
kaygısı güderek satın alması gösterişçi tüketimi ifade etmektedir (İlhan ve Uğurhan, 2019: 
36). Gösterişçi tüketim sahip olunan servete dair varlıkların abartılı bir biçimde çevreye 
gösterilmesidir. Diğer bir ifadeyle, bireylerin satın alma güçlerini gösterme çabasıdır ve bu 
çabalar ile diğer bireylere zenginlik, farklılık ve bir gruba ait olma mesajı iletilmeye çalışılır. 
Gösteriş tüketimi aynı zamanda kişisel nitelik, cinsiyet, yaş, etnik köken ve hobi gibi ayırıcı 
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bireysel imaj ve kimliklerin yansıtılmasında araç olarak kullanılabilmektedir. Toplumda 
gösteriş tüketimini benimseyenler seçtikleri mal ve hizmetlerin özellikle pahalı ve lüks 
olmasına özen göstermektedirler. Seçilen ve satın alınan bu lüks ürünlere karşı alınan beğeni 
veya gıpta tepkileri kişilerin ürünlerden tatmin olmasını sağlamaktadır (Dal vd. 2018: 72). 

Veblen, bu lüks ürün ve hizmetlerin genel olarak zenginlerin refah düzeylerini sergilemek için 
edinildiğini, kendi mutluluklarını yükseltmek için edinilmediğini iddia etmektedir. Sınıfının 
en iyisi ürünlerin alıcılarının yaptıkları masrafı bedel olarak değil, kazanç olarak görüyor. 
Zenginler iPod'a kulaklarında duydukları yüksek kaliteli ses için değil, öteki kişiler üzerinde 
yarattığı etki için hayranlık duyuyor. Bu bağlamda gösterişçi tüketim terimi, bir ürünün 
bireysel özelliklerin, zenginliğin ve statünün sinyalini öteki kişilere göndermek için satın 
alınıp kullanıldığını ve sergilendiğini belirtmek için kullanılmaktadır (Miller, 2012: 132). 
Yani bazı durumlarda “alışverişin amacı yüksek mübadele değeri yoluyla (porto şarabının 
fiyatı sürekli zikredilir) itibar kazanmak olabilir. Veblen'in "gösterişçi tüketim" kavramı bunu 
anlatır” (Featherstone, 1991: 42).  

Gösterişçi tüketimin hâkim olduğu tüketim toplumunda başkaları tarafından değer verilme ve 
duyulmaya olan gereksinim, tüketim aracılığıyla dışa vurulmaktadır. Gösterişsel değer taşıyan 
ürünleri satın almak hem kendini beğenmenin bir kanıtı hem de toplum tarafından kabul 
görmenin bir yoludur. Bu durum, Veblen’in “maddi görgü” diye tanımladığı şeyin bir 
işaretidir. Fazla tüketim, bu kabul görme arzusuyla güdülenmektedir: Marka giysiler giymek, 
en pahalı arabayı kullanmak, lüks restoranlarda yemek yemek, kısaca “Ben iyiyim ve bu 
gruba dahilim” demenin yollarıdır (Durning, 1998: 26). Dolayısıyla gösterişçi tüketim, sadece 
zenginliğin abartılı bir şekilde gösterilmesi amacıyla değil, aynı zamanda kabul görmek veya 
prestij kazanmak amacıyla, belirli referans gruplarına sembolik unsurların gösterilmesine 
yönelik olarak gerçekleştirilmektedir (Özer ve Dovganiuc, 2013: 64). Bu sembolik unsurların 
teşhir edilmesindeki en önemli araç da markadır. Diğer bir ifadeyle marka, sembolik 
tüketimin en önemli nesnesi konumundadır. 

Marka, bir bütünün halkaları gibi kolektif bir vizyonu dayatır; sıradan nesneleri değil, 
gösterenleri birbirine bağlayan bir zincir gibi her nesne daha karmaşık bir üst-nesııe olarak 
diğerlerini gösterir ve tüketiciyi bir dizi daha karmaşık tercihe götürür. Tüketici, sağladığı 
özel fayda bağlamında bir nesneye değil, bütünsel anlamı bağlamında bir nesneler kümesine 
yönelir (Baudrillard, 2017: 18). Markalar "tüketici için benliği yapılandırmada sembolik bir 
kaynak oluştururlar" denilebilir. Marka, imaj ve şöhret yaratmayı büyük bir başarı ile 
gerçekleştirir. Örneğin, markalar artık görünsün ve herkes tarafından fark edilsin diye gömlek 
yakalarında, mont ve paltoların arkasında, pantolonların arka ve ön ceplerinin kenarlarında 
yer almaya başlamıştır (Odabaşı, 2009: 132). 

Marka, bir ürünün kimliğidir. Marka, bir nesnenin simgesel olarak sunulmasını sağlar. 
Gösterişçi tüketimin yaygınlık kazandığı alanlarda marka kavramı da önem kazanmaktadır. 
Bu bağlamda marka, toplumda kabul görme ve statü elde etmede önemli bir fonksiyon 
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üstlenmektedir. Bireyler, aynı işlevi gören iki otomobilden daha pahalı olanına sahip olmakla 
ek bir değer de satın almış olduklarını düşünürler. Bu açıdan bakılınca bir ürün, hem doğal 
işlevini yerine getirmek, hem de gösterişçi tüketim amacıyla tüketilmektedir (Alan, 2016: 
379). Örneğin günümüzde kullanılan telefonlar, sadece iletişimi sağlamakla kalmıyor; 
gösterişçi tüketime de hizmet ediyor. Bugün artık neredeyse herkesin elinde Iphone’lar 
Samsung’lar var ve toplum tarafından bu “marka” telefonlara sahip olmamak bir eksiklik gibi 
algılanmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda gösterişçi tüketimin nedenleri şöyle özetlenebilir: Başkalarına 
kendini beğendirme, kanıtlama ve başkalarına daha zengin olduğunu gösterme ihtiyacı gibi 
psikolojik sebeplerin yanında, ışıltılı ve renkli görünümüyle cezbedici ve insana sınırsız 
imkânlar sunarak onu satın almaya iten, toplumun değerler sistemi içerisinde önemli işleve 
sahip olan ekonomik sebepler de sayılabilir (Hız, 2011: 118). Bu bağlamda gösterişçi 
tüketimin tipik özellikleri olarak; kıskandırıcı güç gösterisi, rekabet ve statü kazanma 
günümüz postmodern dünyasında hıza ve istikrarsızlığa endeksli bir yapıya dönüşmüş, 
gösterişçi tüketimsel davranışlar istikrarlı anlam dünyaları olmayan kodlar olarak sayılabilir 
(Tunç, 2017: 418). 

3. Gösterişçi Tüketimin Mekânları Olarak Alışveriş Merkezleri (AVM’ler)

Gösterişçi tüketim kavramı, tüketimi gösterişsel boyutu üzerinden analiz ederek tüketimin bir 
kültür haline geldiğini vurgulamak için ortaya atılmış bir kavramdır. Bu yeni tüketim 
kültüründe haz için gösteriş tüketimi yapılmaktadır. İşte alışveriş merkezleri bu gösterişçi 
tüketimin yapıldığı mekânların başında gelmektedir. 

 Gösterişçi tüketim, kişinin çevresine statüsünü veya prestijini göstermek amacı ile yaptığı 
alışverişler, şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle gösterişçi tüketimde, çevrenin rolü 
oldukça önemlidir. İnsanlar gösterişsel değere sahip bu ürünleri çevrelerine bazı mesajlar 
vermek için satın almaktadırlar.  Bu tüketimlerin temelinde, alınan ürünlerin çevre tarafından 
prestij göstergesi olarak algılanması yatmaktadır. Kişi, aldığı ürünün çevre tarafından prestij 
ürünü olarak değerlendirmesi sonucunda satın aldığı ve tükettiği üründen tatmin duymaktadır 
(Akt. Güllülü vd. 2010: 106). Gösterişçi tüketimin “diğer bir özelliği, kendine özgü mekânlar 
üretmiş olmasıdır. Modern toplumun rutin ibadeti gibi görülebilecek olan gösteriye katılma 
ayininin mekânı” ise alışveriş merkezleridir. Alışveriş merkezleri aynı zamanda gösteri 
mabedi işlevini de görür (Senemoğlu, 2017: 82). Ritzer’in “Tüketim Katedralleri” diye ifade 
ettiği alışveriş merkezleri, “insanların ‘tüketim dinleri’ni yerine getirmek için gittiği yerler 
olarak tarif edilir” (Ritzer, 2000: 26). Bu yönüyle alışveriş merkezleri gösterişçi tüketimin 
yoğunlaştığı yerlerdir. Tüm gösteri ve tüketim nesneleri burada sergilenir ve teşhir edilir. 
Böylece birey, bir imaj yaratarak kendisini de teşhire sunar (Senemoğlu, 2017: 82). Bu 
bağlamda alışveriş merkezleri, bireylerin, bir imaj yaratarak kendilerini gösterdikleri 
mekânlardır. Bireyler, gösteriş değeri taşıyan ürünleri alışveriş merkezleri aracılığıyla 
öğrenmektedirler. Alışveriş merkezleri, tüketicilere boş zamanlarını gösteriş amaçlı 
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kullanmalarına hizmet eden ve tüketimi bir ideoloji haline getiren önemli bir araç olmaktadır. 
Alışveriş merkezleri, gösterişçi tüketim aracılığıyla markaların, bazı değerlerin ve anlamların 
göstergesi haline gelen; gösterişçi sınıfın yiyecek, giyecek ve yaşam tarzlarında insani 
onurmuş gibi algılanan tüketim kalıplarının görüldüğü mekânlardır. 

Veblen’in bahsettiği gösterişçi tüketim biçimlerinde gösteriş alanları iki ayrı bölümden 
oluşmaktadır: “gösterişçi boş zaman” ve “gösterişçi tüketim” alanları. Bu alanlarda, statü 
gösterme biçimleri, çalışma durumu, toplumsal katmanlar, toplum tipleri, zenginliğin temeli, 
tüketim nesnelerinin değişimi ve beğeni kriterlerini belirleyen ölçütler gösterişçi alanlarda 
birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Belirli koşullarla beraber, gösterişçi boş zaman 
zenginliğin ve statünün gösterilmesinin en etkili yolu olarak görülmüştür (Güleç, 2015: 73). 
Bu noktada alışveriş merkezleri “gösterişçi boş zaman” aktivitelerinin yoğun olarak yapıldığı 
yerlerin başında gelmektedir. Zira bireyler içinde yaşadıkları toplumdaki konumlarını ve 
sahip olduklarını kanıtlamak için sadece satın aldıkları ürünlerle değil satın alınan hizmetlerle 
de gösterme eğiliminde olabilirler. Örneğin; sinema salonlarına gitmek, Starbucks’ta kahve 
içmek, McDonald’s’ta yemek yemek, çocuk oyun alanlarında zaman geçirmek gösterişçi boş 
zaman etkinliklerinden bazılarıdır. Bu etkinliklerin en işlek uğrak yeri de alışveriş 
merkezleridir.  Bireyler alışveriş merkezleri yoluyla bu basit, sıradan eylemler olan yemek 
yemeyi, kahve içmeyi, oyun parklarına gitmeyi, dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş 
yapmayı birer “gösteri”ye dönüştürmektedirler. Bireyler, Starbucks amblemi olan pet 
bardakları elinde gezdirerek, Benetton markalı alışveriş poşetlerini taşıyarak gösteriş yapıp bir 
“imaj” yaratmaktadırlar. 

Gösteri ve imaja dayalı olan seyirlik tüketim olgusu ya da büyük alışveriş merkezlerindeki 
imajların ve göstergelerin tüketimi, boş zaman şeklindeki gösterişçi tüketimin temelini 
oluşturur. Bu mekânlardaki malların etkili bir şekilde vitrinlerde sunulmaları, insanların bu 
görüntüler aracılığıyla sanal lezzetler tatmalarına, imaj ve göstergeleri tüketerek de seyirlik 
tüketim eylemini gerçekleştirmelerine katkıda bulunur. Bu durumda AVM’lerde sergilenen 
nesnelerin ise sembol ya da gösterge değerleri öne çıkar (Vural ve Yücel, 2006: 105). Örneğin 
Starbucks amblemi olan pet bardaklardan kahve içmek, kahveye sembolik bir değer yükler. 
Öyle ki kahve ile Starbucks amblemi adeta özdeşleşmiştir. Böylece bireyler kahve içmeyi de 
bir “gösteri”ye dönüştürmekte ve bir imaj yaratmaktadırlar. 

Debord da günümüz toplumlarının birer gösteri toplumu olduğunu söyler:  “Çağdaş toplum 
bir gösteri toplumudur ve bu herkesin kabul ettiği bir durumdur” (Debord, 1996: 216). 
Debord,  bu söylemiyle, tüketimin artık bir tür gösteriye dönüştüğünü vurgular. Bu noktada en 
önemli tüketim mekânı olan alışveriş merkezleri ise tüketimin gösteriye dönüşmesine önemli 
ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Günümüzde alışveriş merkezleri kişilerin ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla alışveriş 
yapabilecekleri mekânlar olmanın ötesinde kişilere güzel vakit geçirebilecekleri, arkadaşları 
ile buluşabilecekleri, sinemaya gidebilecekleri, yemek yiyebilecekleri mekânlar olarak hizmet 
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vermektedir. Yani günümüzde artık tüketiciler için alışveriş merkezlerinin sunduğu ürünün 
niteliği, kalitesi ve fiyatından ziyade alışveriş merkezlerinin içerisindeki eğlence aktiviteleri 
ve oyun alanlarının daha önemli hale geldiği söylenebilir. Başka bir ifadeyle, alışveriş 
merkezleri boş zamanlarını gösteriş amaçlı olarak tüketime dönüştüren mekânlar olarak 
hayatımızda yer etmeye başlamıştır. (Yaraşı vd. 2016: 275-283). Alışveriş merkezleri bu 
gösterişçi boş zaman faaliyetleri ile “hem yetişkinlere hem de çocuklara eğlence sunar -
özellikle içinde Dave and Buster’s, Game works, Jeepers, Club Disney vb. olan yeni alışveriş 
merkezleri. Mali of America ve Edmonton Mail gibi mega alışveriş merkezlerinde kocaman 
eğlence parkları da bulunur. Ayrıca birçok alışveriş merkezi için önemi giderek artan, yirmi 
ya da daha çok perdeli büyük multiplex sinemalar da vardır.” Alışveriş merkezlerindeki bu tür 
mağazalar, insanları çekmek için çocukların oyun alanları gibi şeyleri kullanır. Birçok 
alışveriş merkezindeki eğilim mal satmaktan uzaklaşarak hizmet, özellikle eğlence satmaya 
yönelmektir. Yani eğlence parkları giderek daha çok mal pazarlıyor. Bunun tipik örneği ise 
Disney Dünyası’dır (Ritzer, 2000: 170). Tokyo yakınlarındaki Disneyland her yıl neredeyse 
Mekke ya da Vatikan’ın çektiği kadar çok ziyaretçi çekmektedir (Durning, 1998: 15). 

Gösterişçi tüketimin bir sosyal değer ve gelişmenin bir ölçüsü olarak görüldüğü günümüzde 
bu merkezler, “eğlence satarak” yeni bir iletişim ve etkileşim alanı oluşturarak ya da yeni bir 
kamusallık yaratarak, boş zamanın gösteriş amaçlı kullanılmasına önemli bir katkı 
sağlamaktadır. Zira alış veriş merkezlerinin nihai hedefi modern tüketici için çekim merkezi 
olmaktır. Çok sayıda insanın bir şey satın almasa da orda bulunması, ortama canlılık ve 
heyecan katarak orayı hareketlendirip dışarıdaki insanların ilgisini çekmesini sağlamaktadır. 
Bu kalabalık, hareketli ve büyülü ortamı çekim merkezine dönüştüren bana etken ise buradaki 
“eğlence”dir. Alışverişin, bir eğlence formatında gerçekleştirilmesi; tüketici için hem iyi bir 
rahatlama yöntemi hem de eğlenceyi bir gösteriye dönüştürmenin en etkili yoludur. “Gösteri 
toplumlarındaki” “gösterinin” en yoğun sergilendiği bu merkezlerde modern tüketiciler, 
alışveriş boyunca kendilerini şovun bir parçası gibi hisseder hale gelmişlerdir. Sinema 
salonları, kafeteryalar, çocuk eğlence parkları, güzellik ve spor salonları, palyaçolar, 
sihirbazlar, önemli ve özel konuklar, festivaller, mini konserler hep birlikte bu şovun bir 
parçası olarak, eğlence içinde alışverişi ve tüketimi yapılandırmaktadır (Şentürk, 2012: 70-
72). Dolayısıyla alışveriş merkezleri, alışverişten öte bu etkinlikler (sinema, spor alanları vb.) 
ile yaşam ve eğlence merkezi haline getirilmiştir. Alışveriş merkezleri bu yönüyle topluma 
belli bir “hayat tarzı” sunmaktadır (Bayhan, 2011: 242). 

Türkiye’de yapılan saha araştırmaları, bireylerin alışveriş merkezlerine sadece alışveriş 
amaçlı değil, gösteriş ve eğlence amaçlı gittiklerini ortaya koymuştur. Bu mekânlarda amaç 
sadece yemek yemek, karın doyurmak, kahve içmek ve gerekli ihtiyaçları almaktan çok; bir 
simge ve imaj sağlayan tüketim ihtiyaçlarını gidermektir. Bunun yanı sıra ürün ve mekân 
arasında da önemli bir bağ oluşmaktadır. Bu ürün bir restoranda yenilen yemek, bir 
mağazadan daha ucuza alınan bir kıyafet olabilir. Bu noktada ihtiyaçlar, biyolojik ve doğal 
hayatımızın bir parçasıyken, arzular sosyal hayatımızı ve toplumsallaşmamızı kuvvetlendiren 
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ürünlerdir. Bu arzulanan ürünlere yönelik alışveriş merkezleri de bireyi ideallerine ve 
arzularına yaklaştırmayı amaçlamış olan mekânlar olarak inşa edilmiştir. AVM’lerde bulunan 
bireyin özel arzularına yönelik hizmetlere birkaç örnek vermek gerekirse, bunlar çeşitli 
restoran, kafe, yüksek teknolojili sinema salonları dışında kuaför, berber, özel otobüsler, 
bebek bakım ve oyun odaları, ibadet odaları, mescit, tiyatro, konser ve konferans 
salonlarından oluşan geniş bir yelpazeye yayılmaktadır (Turkan, 2014: 99-100). Dolayısıyla, 
buz pateni pistinden, tiyatro salonlarına, akvaryumlardan panoramik asansörlere kadar bizi 
dizi fantastik öğeyi içinde barındıran bu mekânlar, modern yaşamın kamusal ilişkilerini 
düzenleyen ve bunu kontrol eden yerler halini almaya başlamıştır (Vural ve Yücel, 2006:105). 

Görüldüğü gibi alışveriş merkezleri sadece basit “tüketme” eylemini karşılamakla kalmıyor, 
aynı zamanda, topluma bir hayat tarzı sunarak tüketimi bir eğlenceye ve şölene dönüştürmek 
suretiyle insanların enerjilerini topluma zarar vermeden boşaltmalarına olanak sağlamaktadır. 
Bugünkü tüketim ritüelleri, tüketimin sadece alışverişten ibaret olmadığını göstermektedir. 
Alışveriş merkezlerine gidenler alışverişin yanında yeme, içme, seyretme, etrafı dolaşma, 
vitrinlere göz gezdirme, ayrıca hazcı algılamalar içine giriyorlar. Bu tür mekânlar hiçbir 
zaman kendilerini sadece ihtiyaçların karşılandığı yerler olarak sunmazlar. Her zaman bir dizi 
eğlence imkânı da içerirler. İnsanların bugün büyük alışveriş merkezlerinde tükettikleri sadece 
ürünler ve hizmetler değildir. Bu tür merkezler sinema, yemek, çeşitli oyunlar gibi eğlence 
imkânlarının da tüketilmesini sağlamaktadırlar. Öyle ki artık alışverişe, eğlence eşlik etmekte, 
restoranlar, pastaneler, kafeler, sinema salonları, yürüyüş parkurları, oyun parkları, çocuklara 
yönelik aktiviteler vb. yan etkinlik mekânları ile alışveriş çoklu bir yaşamsal kültüre 
kaynaklık etmekte, alışveriş merkezleri, pek çok şeyin iç içe geçtiği, birbiri üzerinden anlam 
kazandığı çoklu bir etkinliğe dönüşmektedir. Dolayısıyla, tüketim bir ihtiyaç giderme etkinliği 
değil, bir keyif, hoşluk, hazcı, yerin hakkını vermek/tadını çıkarmak işidir (Aytaç ve Öztürk, 
2018: 2052-2055). Kısaca; tüketimin doğası değişmiş ve “tüketim” eylemi gösteriş boyutuyla 
öne çıkan kültürel bir faaliyete dönüşmüştür.  

Ritzer, çağımıza egemen olan bu yeni tüketim kültürünü “McDonaldlaşma” kavramını 
kullanarak ifade eder. Ritzer, “Toplumun Mcdonaldlaştırılması” adlı kitabında tüketimin 
boyutlarını ele almakta ve alışveriş merkezlerinin McDonaldlaşmayı kamçıladığını 
vurgulamaktadır. Ritzer’e göre alışveriş merkezleri tek tip ve kazançlı olmalarının yanı sıra, 
bireylerin sosyalleşecekleri yerler olmalarıyla da tüketim toplumuna hizmet etmektedirler. 
Gençler, hafta sonları alışveriş mağazalarında gezinerek toplumsal etkileşime girmeye 
çalışmakta ve son moda ürünlerle eğlence biçimlerine göz gezdirmektedirler (Ritzer, 2017: 
87).  Baudrillard’a göre “sadece bireyler değil, metaların kendisi de (giysi, yiyecek, lokanta 
vb.) orada kültürleştirilir, çünkü oyunsal ve ayrıcalıklı maddelere, lüks aksesuara, tüketim 
mallarının oluşturduğu genel takımın öğelerinden birine dönüştürülür” (Baudrillard, 2017: 
19). Artık “hazır yiyecek kültürü”  denilen kültür toplumun tüm kesimlerine yerleştirilmiştir. 
Günümüzde McDonald’s 128 ülkede 35,000’i aşkın restorana sahiptir ve günde 70 müşteriye 
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hizmet vermektedir (Ritzer, 2017: 17). İşte alışveriş merkezleri bu devasa hazır yiyecek 
sektörü ile yemek yemeyi de bir “gösteri”ye ve şölene dönüştürmektedir. 

AVM’ler tüm bu özelliklerinin yanında, dünyaca ünlü markaların teşhir edildiği mekânlar 
olarak da gösterişçi tüketime hizmet etmektedirler. Küresel markaları içinde barındıran tüm 
büyük hipermarketler, yaşamı eğlenceli hale getirecek ve tüketicileri eğlendirecek değişik 
programlar sunmaya çalışırlar. Tüketime içkin çeşitli gösterge ve sembolleri içinde barındıran 
AVM’ler, özellikle uluslararası markaların teşhir edildiği mekânlar olarak gösterişçi tüketimin 
gelişmesi ve yayılmasını sağlamada hayati derecede bir rol oynamaktadır (Duman, 2016: 811-
812). 

Günümüzde alışveriş merkezleri, popüler kültürün bir parçası haline gelmektedir. Özellikle 
hafta sonlarını alışveriş merkezlerinde geçirmek moda haline gelmektedir. Son verilere göre 
tüketicilerin yaklaşık %70’i hafta sonlarını AVM’lerde geçirmektedir (hürriyet.com, erişim: 
22.11.2018). Yine yapılan saha araştırmalarından çıkan sonuçlara göre; AVM’ye gidenlerin 
sadece %23’ü alışveriş amaçlı gitmektedirler. Geriye kalan % 77’lik kesim, hoşça vakit 
geçirmek ve eğlence için gitmektedir (Şentürk, 2012: 73).  

Kısaca; insanlar artık temel ihtiyaçlarını karşılamak için değil, “ben “McDonalds’ta yemek 
yiyorum, Starbucks’ta kahve içiyorum” demek için, yani yapılan her eylemi bir eğlenceye ve 
“gösteri”ye dönüştürmek için alışveriş merkezlerine gitmektedir. Tüm sosyal sınıflara 
yayılmış olan bu popüler kültürün etkisi, zamanın ve mekânın alışveriş merkezlerinde 
“gösteri” şeklindeki tüketimi, bugünkü toplumun en tipik özelliği olmaktadır. 

SONUÇ 

Çalışmada görüldüğü gibi tüketme eylemi, bir takım çevresel ve teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak değişmiş ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir eylem olmaktan çıkmıştır. Tüketim 
olgusu, temel ihtiyaçları karşılama amacından oldukça uzaklaşmış; arzu, haz ve gösteriş 
amacı taşıyan ve bireylerin kendilerini tükettikleri nesneler üzerinden ifade ettikleri kültürel 
bir faaliyete dönüşmüştür. 

Sanayi sonrası dönem, belli sosyal sınıfların öne çıkmaya çalıştığı, zenginliğin belli 
kesimlerin elinde toplandığı bir döneme tekabül etmektedir. Servet sahibi olan bu “üst 
sınıflar” sürekli bir şekilde servet göstergesi olarak tükettikleri “şeyleri” başkalarına gösterme 
eğilimi içerisine girmektedirler. Gösterişçi tüketim olarak kavramsallaştırılan bu tüketim 
biçimi, içinde bulunulan çağa damgasını vuran bir sosyalleşme aracı haline gelmiştir. 

Her metanın  “gösteri” şeklindeki tüketiminde alışveriş merkezlerinin yadsınamaz bir rolü 
vardır. Dünyaca ünlü markaları içinde barındıran alışveriş merkezleri, gösterişçi tüketimin 
yoğunlaştığı en önemli mekânlardır. Alışveriş merkezlerinde bazı değerler ve markalar 
sergilenir ve teşhir edilir. Bireyler, gösteriş değeri taşıyan ürünleri alışveriş merkezleri 
aracılığıyla öğrenmektedirler. Alışveriş merkezleri aynı zamanda bireylerin, bir imaj yaratarak 
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kendilerini gösterdikleri mekânlar haline gelmiştir. Alışveriş merkezleri bireylerin, basit 
günlük aktivitelerini (yemek yeme, kahve içme vb.) birer “gösteri”ye dönüştürmelerine imkân 
sağlamaktadır. Sonuçta; günümüzde tüketim artık bir tür gösteriye dönüşmektedir. Bu 
noktada en önemli tüketim mekânı olan alışveriş merkezleri ise tüketimin gösteriye 
dönüşmesinde en önemli rolü üstlenmektedirler. 

KAYNAKÇA 

 Alan, S. (2016). “Üretim Toplumundan Tüketim Toplumuna Geçiş ve Değer Dönüşümü”, 
İnsan ve Medeniyet Hareketi Sempozyum Dizisi/Toplumsal Değişim, 367-396. 

Aytaç, Ö. ve Öztürk, M. (2018). “Çoklu Deneyimin Sembolik Mekânları: Alışveriş 
Merkezleri”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 2033-2066. 

Baudrillard, J. (2017). Tüketim toplumu. Çev. Nilgün Tutal ve Ferda Keski. İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları. 

Bayhan, V. (2011). “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: Tüketiyorum Öyleyse 
Varım”. Sosyoloji Konferansları Dergisi, (43), 221-248. 

Bocock, R. (1997). Tüketim. Çev. İrem Kutluk. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. 

Dal N.E., Korkmaz, İ. ve Yalçın, M. (2018). “Sosyal Uyum ve Materyalizm Etkisinde 
Gösteriş Tüketimine Bir Bakış”, International Economic and Administrative Studies, 
69-84. 

Dal, N.E. (2017). “Tüketim Toplumu ve Tüketim Toplumuna Yöneltilen Eleştiriler Üzerine 
Bir Tartışma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
(19),1-21. 

Debord, G. (1996). Gösteri Toplumu. Çev. Ayşen Ekmekçi  ve Okşan Taşkent. İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları. 

Douglas, M. ve Isherwood, B. (1999). Tüketimin Antropolojisi. Çev. Erden Attila Aytekin. 
Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. 

Duman, Z. (2016). “Tüketim Kültürünün Gelişmesinde  Artan AVM’lerin Etkisi (Van İli 
Örneği)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 806-815. 

Durning, A. (1998). Ne kadarı yeterli?. Çev. Sinem Çağlayan. Ankara: TÜBİTAK–TEMA 
Vakfı Yayınları. 

Featherstone, M. (1991). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. Çev. Mehmet Küçük. İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları. 

Güleç, C. (2015). “Thorstein Veblen ve Gösterişçi Tüketim Kavramı”, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (38), 62-82 

593



Güllülü, U., Ünal, S. ve Bilgili, B. (2010). “Kendini Gösterim ve Kişilerarası Etkileşimin 
Gösterişçi Tüketim Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, H.Ü. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 105-139. 

Güner-Koçak, P. (2017). “Gösterişçi Tüketim Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma: 
Pamukkale Üniversitesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, XLIII(2), 79-112. 

Hız, G. (2011). “Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Muğla Örneği)”, 
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 117-128. 

İlhan, T.T. ve Uğurhan, Y.Z. (2019). “Sosyal Medyada Gösteriş Tüketimi Eğilimi Ölçeği 
Geliştirme Çalışması”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 
7(1), 28-60. 

Kıray, M.B. (2005). Tüketim Normları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İstanbul: 
Bağlam Yayınları. 

Kırcı, H. (2014). “Hedonik Tüketim Davranışları ve Toplumsal Etkileri”. Paradoks Ekonomi, 
Sosyoloji ve Politika Dergisi, (1), 80-100. 

Miller, G. (2012). Tüketimin Evrimi. Çev. Gülçin Vardar. İstanbul: Alfa Kitap. 

Odabaşı, Y. (2009). Postmodern Pazarlama. İstanbul: MediaCat Kitapları. 

Özer, A. ve Dovganiuc, O. (2013). “Gösteriş Amaçlı Ürünlerin Satın Alınmasında Ülke 
Orijini ve Tüketici Etnosentrizminin Etkisi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları 
Dergisi, (11), 61-80. 

Ritzer, G. (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. Çev. Funda Payzın. İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları. 

Ritzer, G. (2017). Toplumun McDonaldlaştırılması. Çev. Akın Emre Pilgir. İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları. 

Senemoğlu, O. (2017). “Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir 
Analiz”. İnsan&İnsan, (12), 66-86. 

Şentürk, Ü. (2012). “Tüketim Toplumu Bağlamında Boş Zamanların Kurumsallaştırdığı Bir 
Mekân: Alışveriş Merkezleri (AVM)”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (13), 63-77. 

Tunç, M. (2017). “Diyarbakır’da Gösterişçi Tüketim Davranış Kalıpları ve Eğilimleri”, -e 
Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 9(1), 412-432. 

Turkan, I. (2014). “Alış-Veriş-Tüketim Mabetleri: Sosyoekonomik Açıdan Mekan 
Tüketiminde Türkiye Örneği”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2), 
85-104. 

594



Veblen, T. (1912). The Theory of The Leisure Class. New York: Macmillan An Economic 
Study of Institutions. 

Vural, T. ve Yücel, A. (2006). “Çağımızın Yeni kamusal Mekânları Olan Alışveriş 
Merkezlerine Eleştirel Bir Bakış”, İTÜ Dergisi, 5(2), 97-106. 

Yaraşı, E., Yetkin Özbük, M. ve Göncü, Z.Ü. (2016). “Tüketicilerin Alışveriş Merkezi 
Tercihlerini Etkileyen Faktörler”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (32), 274-285. 

595



ŞİDDET OLGUSU VE TOPLUMSAL YANSIMALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ 
KSÜ. İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 

Öğr. Gör. İsmail GÖKTÜRK 
KSÜ. İİBF. Kamu Yönetimi Bölümü 

ÖZET 

Kabil’in Habil’i öldürmesiyle başlayan şiddet olgusu, insan fıtratının bir sapması 
olarak tezahür eden ve bir kişiye güç ve baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yaptırmaya 
zorlamak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Zorlama, saldırı, işkence, psikolojik ya da bedensel acı 
çektirme gibi tezahürleri olan ve bedensel ve ruhsal yönleri olan davranışlardır. Şiddet 
bireysel boyutları olduğu gibi, kolektif boyutları da olan; ideolojik, psikolojik, sosyal 
sebeplerden kaynaklanan sapmalardır.  

Bireysel şiddetin sosyal yönü daha çok aile içi şiddet, kadınlara yönelik şiddet, akran 
şiddeti, geleneksel algılardan kaynaklanan şiddet gibi türleri ile tazahür etmektedir. Kolektif 
şiddet, dünyanın da en büyük sorunu olan terörizm, meşruiyetini kaybetmiş yönetimlerin 
baskı unsuru olarak şiddeti kullanması, anarşi olayları, ideolojik grupların şiddete dönüşen 
eylemleri şeklinde görülmektedir.  

İnsandaki şiddet eğilimi, geleneksel toplumsal kurumların işlevini kaybetmesi; 
modernleşme olgusunun getirdiği bireyselleşme, benmerkezcilik, rekabetin öne çıkması, 
hedonizmin yaygınlaşması, insanların tüketim hırsı ve ihtiyaç algılarının küresel hegemonya 
tarafından yönlendirilmesi, gelecek kaygısı taşıyan “sınırdaki insan gerginliği” gibi 
olgulardan kaynaklanmaktadır. Modern insan, hayata proje muamelesi yapmaktadır. Kendi 
dünyasını rasyonel olarak kurguladığı bir form içerisinde tutma eğilimindedir. Dolayısıyla 
kurguladığı projeye uymayan ailesini, çocuğunu, hayat biçimini şiddet yöntemiyle bu forma 
sokmaya çalışmaktadır. Hayata “prokrustes masası” muamelesi yapmanın yöntemi şiddettir.  

Bu çalışmada şiddetin türleri, kaynakları ve toplumsal yansımaları ele alınacaktır. 

Anahtar kavramlar: şiddet, terör, anarşi, bireysel şiddet, kolektif şiddet. 

1. Giriş

Sosyal ve beşeri bilimlerin paradigmasını, diğer bilimlerde olduğu gibi batı kültürü 
üretmektedir. Batı kültürü, insanı tek boyutlu bir varlık olarak; başka bir deyişle “beşer” 
olarak algılamaktadır. Bu insan tipi, kendi tercihleriyle hayatına yön verebildiği düşünülen, 
akıldan başka yol gösterici tanımayan, kendini merkeze alan-benmerkezci, sadece maddi 
varlığıyla var olabilen rasyonel insandır. Oysa insanın ruh ya da gönül diye adlandırılan bir de 
batınî boyutu yani “ademiyet” denilen iç tarafı vardır. Bu boyut, yaratılıştan gelen 
“âdemiyet”le ilgilidir. Yani adam olmayı; insanın kendini bilmesini ve bu cihetle kamil/olgun 
insan olmayı ifade eder (Göktürk, 2017:606). 

Kültürümüzde insan çok boyutlu bir varlık olarak kabul edilir. İnsanda çeşitli boyutlar 
“nefs” kavramıyla tanımlanmıştır. İslam kültüründe insanda maddî, nebatî, hayvanî ve insanî 
olmak üzere dört nefsin bulunduğunu kabul edilir. Bu görüşe göre, “maddenin nefsi onu bir 
arada tutup dağılmasını engelleyen kuvvettir. Büyüme ve üreme bitkilerin, his ve serbest 
hareket etme hayvanların nefsidir, insan nefsi bunlardan faklıdır. Bunlar aslında insanda 
bulunan kuvvelerdir.  İnsani nefs iki boyutlu insanın beşer tarafını değil; onun ilahi nefha 
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üflenen ruh boyutuna işaret eden bir kavramdır. “İnsani nefisle,  bedendeki hayvanî nefis 
arasında devamlı bir mücadele vardır. Hayvani nefis insanî/aklî nefsin bineği ve taşıyıcısı, 
aynı zamanda kötü his ve davranışların kaynağıdır. İnsan, hayvanî nefsi hâkimiyeti ve 
denetimi altında tuttuğu nisbette hayra yakın, onun hâkimiyeti altına girdiği nisbette şerre 
yakın olur. Hayvanî nefse tâbi olmak nefsin kirlenmesine, insanî nefse tâbi olmak arınmasına 
sebep olur” (Uludağ, 2006: 527). Nefs-i emare denilen en alt nefis mertebesi, hayvani nefsin 
insanda egemen olmasını ve beşer tarafının esas alınarak insanın tanımlanması anlamına 
gelmektedir.  

Bugün Batı kültürü, tasavvufta “nefs-i emare” denilen nefis mertebesini, insanın 
tanımı olarak kabul etmektedir. İslam kültüründe bu mertebe, “kötülüğü emreden nefs” olarak 
tanımlanmaktadır. Maslow’un insan ihtiyaçları hiyerarşisi içine hapsedilen insan, “nefsi 
emmare” düzeyinde bulunmaktadır. Bu nefs derecesi, “emreden nefs, kibirli nefs, kötülüğe 
teşvik eden nefs, zalim nefs” gibi adlarla adlandırılır ve insanın aşması gereken en alt benlik 
düzeyini ifade eder. Bu benlik düzeyinde insan zeka tarafından yönetilir. Bu kendimizden 
başka hiçbir şeye inanmayan zekadır. Vicdani duygu, sevgi, günah duygusu taşımaksızın ne 
pahasına olursa olsun mal ve güç kazanmaya ve egonun tatminine adanmıştır (Göktürk, 2017: 
606). 

Farabi, Medinet’ül Fazılası’nda bu nefs düzeyinin hakim olduğu toplumları, “cahil 
toplum” olarak vasıflandırır. Cahil şehir halkı öyle bir halktır ki, onların en büyük mutluluğu, 
serazad olmak (özgürlük), servet, sıhhat ve şehvette en üst düzeyde tatmin olmaktır. Bunların 
hepsinin bir arada olması onların en büyük mutluluğudur. Bu tanım, bu gün Batı 
toplumlarının esas aldığı insan anlayışını ve Batı toplumlarının içinde bulunduğu durumu en 
güzel şekilde açıklamaktadır.  

Batı’nın rasyonel insanı, hayata proje muamelesi yapar. Liberalizmin insan hakları 
teorisinin temelinde yer alan görüşlerden bir tanesi de insanların “proje izleyici” varlıklar 
olarak değerlendirilmesidir. Bu görüşe göre, insanlar, kendi hayatlarıyla ilgili uzun vadeli 
amaçlara sahiptirler; bu amaçlar çerçevesinde kendileri için potansiyel değerlerin neler 
olduğunu tespit ederler ve hayatlarına proje olarak bakarlar. Bu çerçevede, insan hakları, bu 
projelerin engellenmemesini; projelerini gerçekleştirebilmeleri için insanlara özgürlük ve 
refah haklarının sağlanmasını öngörür (Lomasky, 2017:224-225).  

Freud insanı tanımlarken iki dürtüden hareket ettiğini söyler. Bunlardan biri cinsellik, 
bir diğeri de saldırganlık dürtüsüdür. Psikolojideki engellenme kuramı da bunu destekler 
mahiyettedir. Engellenme-saldırganlık görüşünde amaca yönelik bir davranışın 
engellenmesinin saldırganlık dürtüsüne yol açacağı; bunun da yöneldiği insana zarar verici 
şiddet içeren davranışa yol açacağı ifade edilmektedir (Aytaç, Dursun ve Bağdoğan, 
2018:264). 

Modern hayatın içerisinde kariyer planlama, servet edinme, haz ve şehvet peşinde 
koşuşturma sırasında “sınırdaki insan gerginliği”ni yaşayan bir varlık olarak insan, yaşadığı 
bu gerilimi, etrafına şiddet olarak yansıtmaktadır. Projesi engellendikçe, hayata ve çevresine 
“prokrustes muamelesi” yapmakta; şiddet yöntemiyle çevresini projesine uygun hale 
getirmeye çalışmaktadır.  

Aşağıda şiddetin tanımı, türleri ve sosyal hayata yansımaları ele alınacaktır. 

2. Şiddet Olgusu ve Tanımlanması

Şiddet kelimesi Arapça “şedde” kökeninden türemiştir. Kelime olarak sertlik, 
yumuşaklığın zıddı, sağlam yapılan her şey, kuvvetli sertlik, sert ve katı davranış, kaba kuvvet 
kullanma anlamlarına gelmektedir. Şiddete başvurmak, kaba kuvvet kullanmak; şiddet 
göstermek; kaba ve sert davranmak; şiddet olayı ise çevreyi sindirmek için yaratılan olay veya 
girişilen hareket olarak ifade edilmektedir. Kamus-ı Türkî’de, “şiddete başvurmak, kaba 
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kuvvet kullanmak; şiddet göstermek; kaba ve sert davranmak; şiddet olayı ise çevreyi 
sindirmek için yaratılan olay veya girişilen hareket” olarak ifade edilmektedir (Bayer, 2013: 
66)  

Dünya Sağlık Örgütü, şiddeti, “Kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik 
olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden 
olacak şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidinin amaçlı olarak uygulanması” 
şeklinde tanımlamaktadır (WHO, 2014:2).  

Kabul görmüş başka bir tanımlamayla şiddet, karşılıklı ilişkiler ortamında taraflardan 
biri veya birkaçı, doğrudan veya dolaylı, toplu veya dağınık olarak, diğerlerinin bir veya 
birkaçının bedensel bütünlüğüne veya törel (ahlaki/moral/manevi) bütünlüğüne veya 
mallarına veya simgesel ve sembolik ve kültürel değerlerine, oranı ne olursa olsun zarar 
verecek şekilde davranmaktır. Şiddetin gerçekleşip gerçekleşmemesinde temel ölçü, eylemin 
kendisi değil; eylemi yapanın niyetidir. Niyet karşıdaki kişiye zarar vermek ise, gerçekleşen 
tutum veya davranış şiddet niteliği kazanmaktadır (Vatandaş, 2018:151-152). 

Eric Fromm, “İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri” adlı eserinde, insan saldırganlığının 
birbirinden farklı iki ayrı türü olduğunu belirtir. Saldırganlığın birinci türü, insan ve hayvanda 
ortak olan savunmaya yönelik saldırganlıktır. Buna bir tehlikenin varlığı halinde ortaya çıkan 
“iyi saldırganlık” demekte ve bireyin ve türün hayatiyetinin sürdürülmesine yardım eden fıtri 
bir özellik olarak görmektedir. İkinci tür saldırganlık ise, diğer canlılarda görülmeyen; sadece 
insana mahsus olan zalimlik ve yıkıcılık içeren “kötü saldırganlık”tır. Ona göre bu kötü 
saldırganlık, içgüdüsel nitelikte olmayıp “öğrenilmiştir” (Fromm, 1984’ten aktaran Vatandaş, 
2018:156).  

1. Şiddetin Kaynakları ve Sebepleri

Saldırganlığın ve şiddetin kaynakları biyolojik, psikolojik, toplumsal/sosyolojik 
kaynaklar şeklinde sıralanabilir (Vatandaş, 2018: 157-165).  

Yapılan çalışmalar, saldırganlığa etki eden faktörler arasında anatomik ve biyo-
kimyasal sebepler olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan deneylerde saldırganlığın beyin 
tarafından üretildiği, vücuttaki hormonal bileşimlerden etkilendiği, çeşitli beyin 
rahatsızlıkları, hastalıklar, kazalar ve yaşlılığın yine saldırganlığa sebep olabileceği ortaya 
konmuştur.  

İnsanları saldırgan kılan, şiddete yönelten en güçlü psikolojik faktörün “engellenme” 
olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar engellenme her zaman şiddet davranışı ortaya 
çıkarmasa da kişiliğe ve diğer faktörlere bağlı olarak şiddetin kaynakları arasında yer aldığı 
söylenebilir. Diğer psikolojik faktörler arasında fiziksel kötüye kullanım ve alay (alay etme, 
aşağılama, tahrik vb.) gibi unsurlar söz konusudur.  

Özellikle çocukların ve genelde bireylerin şiddet içerikli materyallere maruz kalması, 
gözlemsel öğrenme, kontrolün kaybolması ve duyarsızlaşma gibi davranış ve özelliğin 
oluşumuna imkan sağlayarak şiddete meyyal bir insan tipi oluşturmaktadır. Son dönemlerde 
haberlere yansıyan çocukların hayvanlara yönelik şiddet davranışlarının temelinde maruz 
kalınan internet, sosyal medya ve görüntülü medya içeriklerinin olduğu söylenebilir. 

Saldırganlığın toplumsal belirleyecilerinin başında sevgisiz yetişme olgusu vardır. 
İnsanların olumlu bir benlik bilinci geliştirebilmesi için koşulsuz bir sevgi –unconditional 
love- içinde yetişmesi gerekir. Koşulsuz sevgi, birey ne yaparsa yapsın, onun sevgi ve saygıya 
layık olduğunu kabul eden anlayışın ürünüdür. Bu sevgiden yoksun olarak yetişen çocuklar, 
daha fazla şiddet eğilimli olmaktadırlar. Yine şiddete yatkın olmayan bireyler dahi örneğin 
kitle gösterileri vs. gibi şiddete yatkın kesimlerin içinde kolaylıkla şiddet davranışları 
sergileyebilmektedirler.  
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Saldırganlık açısından çevresel faktörler arasında modern yaşamın getirdiği gürültülü 
ve kalabalık ortamlar, kimyasal ve endüstriyel ürünlerin ortaya çıkardığı kötü koku gibi 
nedenler, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlar, metropol hayatının zorlukları, trafik yoğunluğu vb 
gibi faktörler sayılabilir.  

Bir diğer faktör ise durumsal belirleyicilerdir. Yiyecek içecekten yoksun bırakılma, 
aşırı uyarılma, pravokatif film seyretme, cinsel uyarıcılar sebepler arasında gösterilmektedir. 
Daha yaygın boyutta ise alkol kullanımı ve bağımlılık yaratan maddelerin kullanımı gibi 
faktörler söz konusu olmaktadır. Nitekim Ziya Paşa’nın Terkib-i Bend’inde söylediği gibi 
“Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde / İşret güher-i âdemi temyîze mihenkdir”.  

2. Şiddet Türleri

Şiddet çok yönlü bir olgu olarak Kabil’in Habil’i öldürmesiyle başlayarak insanlık 
tarihi boyunca hep var olmuştur. Ancak insanlık hiçbir zamanda ve dönemde modern 
zamanlardaki kadar yoğun şiddete ve daha önce benzeri görülmemiş şiddet türlerine tanık 
olmamıştır. Şiddetin geleneksel türünde fail de mağdur da insan iken; modern zamanlarda 
insanın faili olduğu şiddetin binbir mağduru vardır. “Bazen kişilikler, bilinçler, iradeler; bazen 
düşünceler, inançlar, dinler; bazen hayvanlar, bitkiler; bazen da gökyüzü, çevre, atmosfer…” 
şiddetin mağdurları arasında yer alabilmektedir (Vatandaş, 2018:166) 

Şiddetin sınıflandırılması, farklı bakış açılarına göre ya da farklı disiplinlere göre 
değişik başlıklar altında yapılmaktadır. Psikolojik, sosyolojik, siyasal, ahlaki ya da ekonomik 
bakış açılarından farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Hukuki açıdan faklı bir derecelendirme 
söz konusu olabilir (Kaya, 2016:107). 

Failin tipine göre bireysel ya da kolektif şiddetten söz edilebileceği gibi, güdüleme 
açısından baskı, kan davası, namus cinayeti gibi sınıflandırılabilir. Suç sayılan ve sayılmayan 
şiddet ayrımında suç sayılanlar, cinayet, yaralama, tecavüz, vb. şeklinde sayılabilir. Suç 
sayılmayan şiddet türüne, çocukların eğitimi için Medeni Kanun’da ebeveyne tanınan te’dib 
hakkı, veya kanundan kaynaklı bir kamu yetkisinin kullanılması çerçevesinde kolluk 
güçlerinin gösterdiği şiddet örnek olarak gösterilebilir. Kapsamına göre dar anlamda şiddet, 
insan vücuduna zarar veren her türlü eylemdir. Geniş anlamda şiddet ise, etkileri tam olarak 
ölçülemeyen, psikolojik, ekonomik, sosyal, siyasal ve çevresel boyutları olabilen çevre 
tahribi, baskı, mobbing, ekonomik şiddet, medya terörü vb. şekillerde ortaya çıkan sorunlardır  

Niteliğine göre şiddet türleri, fiziksel şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik 
şiddet, duygusal şiddet ve siber şiddet şeklinde sınıflandırılabilir (Polat, 2016: 25 vd.).  

3. Şiddetin Toplumsal Yansımaları

Şiddetin toplumsal yansımaları, en çok aile içi şiddet bağlamında aile üzerinde söz 
konusu olmaktadır. Aile içi şiddet eşler arasında olabileceği gibi, yaşlıya ve çocuğa yönelik 
şiddet şeklinde de ortaya çıkabilir. Kardeşler arası şiddet de aile içi şiddetin başka bir 
boyutudur. Ailede görülen şiddet, gelişmiş modern toplumların en önemli sorunları arasında 
en ön sıralarda yer almaktadır. Sürekli gündeme getirilen kadın cinayetleri konusunun 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği varsayımına dayandırılarak erkek egemenliğine ve ataerkil 
topluma bağlamıyor olması yanlış önkabullere dayanan tamamen ideolojik bir söylemdir. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin sahipleri olan küresel odakların sürekli pompaladığı bu 
algı ile gerçek veriler uyuşmamaktadır.  

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi/United Nations Office On Drugs And 
Crime (UNODC) 2013 yılında “Global Study on Homicide 2013/Küresel Cinayet Araştırması 
2013” isimli raporunda bir aile üyesi ya da yakın bir partner (eş ya da sevgili gibi) tarafından 
işlenmiş cinayetlerin bazı seçilmiş ülkelere göre oranları verilmiştir. Bu verilere göre aile 
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üyesi ya da partneri tarafından işlenmiş cinayetlerin Avrupa ülkelerinde yüksek oranda 
olduğu görülmektedir. Avrupa’daki kadın cinayetleri Dünya ortalamasından ve Türkiye’den 7 
puan daha fazladır. İsveç’te işlenmiş cinayetlerin %40’ı yakın partner tarafından ya da bir aile 
üyesi tarafından işlenmektedir. Bu oran Finlandiya’da %34, Hollanda’da %30’dur. Yakınlar 
tarafından işlenmiş cinayetlerin en fazla olduğu ülkelerin ikisinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
(TCE) politikalarını en iyi uygulayan ilk dört ülke arasında yer alıyor olması çarpıcıdır. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2012’de yayınladığı Küresel Cinsiyet Açığı Raporuna göre, 
TCE endeksinde Kostarika 29, Jameika 51. Sırada yer almıştır. Bu ülkelerden Kostarika’da 
yakınları tarafından cinayete kurban giden kadınalrın oranı %11, Jamakia’da sadece %5’tir.  
Yine dünyada en fazla cinayet işlenen ülke olan Honduras’ta bütün cinayetlerin %93,2’sinin 
kurbanı erkekler iken, kadınların oranı sadece %6,8’dir. Honduras TCE endeksinde 74. 
Sıradadır (Gültekin ve Şahin, 2016: 39).  

Şiddeti doğuran faktörleri, modern dünyanın zorlamalarını, tüketim kültürü ve gelir 
dağılımı ilişkilerini, alkol, uyuşturucu, kumar bağımlılıklarını, engellenmişlik duygusu vb. 
modern dünyanın ortaya çıkardığı sorunlarla baş edemeyen bireyin durumunu irdelemek 
yerine bu sorunların kaynağı olan küresel hegemonya, bir algı operasyonuyla sorunu cinsiyet 
eşitsizliği algısına indirgeyerek daha da derinleştirmektedir. En güçlü yanımız olan aile, 
toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanmasıyla yara almakta; kadın da erkek de 
toplum da zarar görmektedir. Üstelik insan fıtratını yok sayarak kurgulanmış bu politikaların 
uygulanması, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de kadına yönelik şiddet olgusunu 
artırmaktadır.  

Toplumsal boyutta engellilere yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet, yaşlılara yönelik 
şiddet, göçmenlere yönelik şiddet, akran şiddeti, hayvanlara ve çevreye yönelik şiddet 
şeklinde çeşitli şekillerde şiddet eylemleri ortaya çıkmaktadır.  

4. Sonuç ve Değerlendirme

Dünyada ve ülkemizde, şiddetin yaygınlaşmasının sebepleri, modernleşmenin 
doğurduğu sıkıntılar, anomi ve yabancılaşmanın getirdiği toplumsal değerler sisteminin 
aşınması ve yozlaşması, toplumun sosyal kontrol gücünü kaybetmesi, sosyalleşme 
ortamlarının milli ve dini ortamlardan küresel güçlerin kontrol ettiği sanal ortamlara kayması 
şeklinde sayılabilir. Ayrıca,  hızlı sekülerleşmenin ve tüketim kültürünün tahrik ettiği 
doyumsuzluk, açgözlülük ve engellenmişlik duyguları, benmerkezciliğin ortaya çıkardığı 
tahakküm anlayışı, modern insanın hayata proje muamelesi yapması ve kendisini ve çevresini 
bu projeye uydurmak için hayatına ve çevresine prokrustes muamelesi yapması gibi sebepler 
de etkili olmaktadır. 

Alkol bağımlılığı, uyuşturucu, kumar, teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar, 
toplumsal irfanın kaybolması çerçevesinde eğitimsizlik ve cahillik şiddeti körüklemektedir. 
Yine dünya genelinde artan terörizm, siyasal şiddet, buna bağlı olarak yaşanan göç olgusu ve 
bunların doğurduğu sıkıntılar şiddetin ayrı bir boyutunu oluşturmaktadır.  

Bütün bu şiddetin kaynağı, modern seküler hayat tarzı olmasına rağmen yine modern 
elitlerin ürettiği çözümlerin politika haline getirilerek uygulanmaya çalışılması da şiddeti 
artırmaktadır. Türk toplumu, medeniyet birikimi olan, binlerce yıllık köklü müesseseleri olan, 
huzur ve sükunetin olduğu, insandan diğer varlıklara mutlu yaşandığı dönemleri yaşamış bir 
millettir.  Toplumsal dinamiklerin ve değerler sisteminin dikkate alınarak toplumun bünyesine 
uygun politikalar üretilmesi, şiddetin sosyal ve kültürel sebeplerini ortadan kaldıracak; 
bireysel sebepleri de en aza indirecektir. 

İnsanı eşref-i mahlukat olarak gören, “yaratılanı severiz yaratandan ötürü” anlayışıyla 
hareket eden, dünya ve ahret dengesini sağlamış; “hesap verilebilirlik” ölçüsüyle hareket 
eden, “sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz” diyen bir toplumda şiddetin bu denli 
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yükselme eğiliminde olması düşündürücüdür. İnandığı Kitap’ta “eşleriniz size Allah’ın 
emanetidir” buyurulduğu halde kadına şiddetin bu denli gündemde olması, değerlerin ne denli 
aşındığının göstergesidir. Yapılması gereken, çocuklarımıza değerler sistemimizi öğretmenin 
ve öyle yetiştirmenin yollarını bulmaktır. Çocuğa, sadece “merhamet etmeyene merhamet 
edilmez” düsturunu öğretsek; şiddet başta olmak üzere sosyal sorunlarla büyük oranda baş 
ederiz. 
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DRAMANIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNE  ETKİSİ1 

THE EFFECT OF DRAMA ON IMPROVİNG TURKİSH SPEAKİNG SKİLLS OF 
BİLİNGUAL STUDENTS 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe derslerinde drama ile öğretimin iki dilli öğrencilerin Türkçe 
konuşma becerilerinin geliştirilmesine etkisini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın deseni ön test-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu 
deneysel desendir. Araştırmanın çalışma gruplarını 8. Sınıfta öğrenim gören ve Türkçe 
derslerine devam eden 30 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 15’i deney grubunu 
oluştururken 15’i kontrol grubunda yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geçerlik 
güvenirlik çalışmaları yapılmış Türkçe Etkili Konuşma  Becerisi Ölçeği kullanılmıştır.  

Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan  IBM SPSS 20.0Statistics 
(Statistical Package for the Social Sciences 20.0)  paket programı kullanılmıştır. Araştırmada 
ön test ve son test uygulamalarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde parametrik testler 
kullanılmıştır.  

Buna göre;  deney ve kontrol gruplarının ön-son test farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız 
Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır.  

Deneysel süreçler neticesinde drama ile öğrenme etkinliklerine göre işlenen Türkçe derslerine 
devam eden öğrencilerin Türkçe etkili konuşma becerilerinin anlamlı düzeyde olumlu yönde 
değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Drama, Türkçe, Konuşma, Beceri, Etkili 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of drama and instruction in Turkish lessons on 
the development of Turkish speaking skills of bilingual students. Quantitative research method 
was used in the study. The design of the study is a control group experimental design based on 
pre-test and post-test measurements. The study groups consisted of 30 students attending 8th 
grade and attending Turkish classes. 15 of the students were in the experimental group and 15 
of them were in the control group. In the study, validity and reliability studies were conducted 
as a data collection tool and the Turkish Effective Speaking Scale was used. 

The data were analyzed using IBM SPSS 20.0Statistics (Statistical Package for Social Sciences 
20.0), which is used in quantitative researches. In the study, parametric tests were used to 
analyze the data obtained from pre-test and post-test applications. 

1 Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından SAP-2019-8631 
kodlu “Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmaların ( Nitel, Nicel ve Karma Yöntem) Öğrencilerin 
Akademik ve Sosyal İletişim Becerileriyle İlişkisi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir.  
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According to this; test Related Samples t-Test için for determination of pre-test and post-test 
differences within the experiment or control group itself; “Independent Samples t-Test” statistic 
was used to determine pre-post test differences of experimental and control groups. 

As a result of the experimental processes, it was determined that the effective speaking skills 
of the students attending Turkish lessons according to drama and learning activities showed a 
significant positive change. 

Keywords: Drama, Turkish, Speaking, Skill, Effective 

Giriş 
Dil eğitiminin temel amacı, toplumu oluşturan bireylerin sosyal iletişim becerilerini 

geliştirmektir. Bu bağlamda bireylerin iletişim becerilerinin geliştirilmesinde etkili olabilecek 
öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretim süreçlerinde kullanılması önem taşımaktadır.  

Toplumun gelecekteki mimarları öğrencilerin iletişim becerilerinden biri olan konuşma 
yeterliklerinin geliştirilmesinde kullanılan önemli tekniklerinden biri drama’dır. Oyuna dayalı 
bir öğretim yöntemi olarak kabul edilen drama’nın çocukların/öğrencilerin dil gelişiminde 
önemli rol oynadığı söylenebilir. 

Beddall (2006), dil öğretimi için dramanın neden gerekli olduğunu şu gerekçelerle ifade 
etmektedir:  
 Drama eğlencelidir ve sınıfta bir ortam değişikliği sağlar. Yorgun bir sınıfı enerjik hale

getirebilir.
 Çocuklar, performans fikriyle motive olurlar.
 Çekingen öğrenciler, genellikle drama kullanılırken daha özgür ve istekli bir şekilde

konuşabilirler.
 Çocukların önceki bilgilerinden istifade ederek dillerini zenginleştirmelerine yardımcı

olur.
 Drama, çocukların sadece görme ve duyma duyularına değil aynı zamanda hareket

sağladığı için tüm duyularına hitap etmektedir.
 Pandomim etkinlikleri, yabancı dilde iletişim kurarken faydalı stratejiler

geliştirilmesine katkıda bulunur (Beddall, 2006;  Akt: Kadan, 2013: 21). 
Drama etkinlikleri sayesinde  çocuklar/öğrencileri jest ve mimiklerini de kullanarak 

duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmenin doyumunu ve mutluluğunu yaşarlar. 
Bu açıdan bakıldığında anlama ve anlatma becerilerinden oluşan dil kavramı için drama 
yönteminin ne denli gerekli bir yöntem olduğu görülecektir. 

Drama uygulamalarında drama öncesi, drama sırası ve drama sonrasında yapılması 
gereken çalışmalar yer almaktadır. Bunlar şu şekilde maddelendirilebilir: 

Drama öncesi yapılması gerekenler: 
 Öğrencilerin yaşadıkları sosyal çevre durumları, ilgi ve hazırbulunuşlukları dikkate

alınarak drama uygulamalar planlanmalıdır.
 Drama lideri güler yüzlü ve istekli olmalı drama arkadaşlarını motive etmelidir.
 Öğrenciler en az bir hafta önceden oyun ve rolleri ile ilgili bilgilendirilmelidir.
 Görevlendirmelerde ve uygulamalarda kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene vb.

öğretim ilkelerine dikkat edilmeli, öğrencilerin başarısızlık yaşamaları önlenmelidir.
 Yaratıcı düşünmeye hizmet eden farklı teknikler seçilmeli, öğrenci görüşleri de alınarak

etkinlikler planlanmalıdır.
 Drama ortamı ve materyaller önceden hazırlanmalıdır.
 Özellikle rahatlama ve dikkat sağlama çalışmaları sırasında öğrencilerin birbirlerine

dokunmayacakları bir alanın seçilmesi gerekir(MEB, 2009: 373-374).
 10-12 öğrenci arasında değişen gruplar oluşturulmalıdır.
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 Drama aşamaları ve sürelerine dikkat edimelidir.
Drama esnasında yapılması gerekenler: 
 Drama lider tarafından başlatılmalı, problem durumunda yönlendiren olmalı ama

çözüme ulaştıran olamamalıdır.  İlk kez drama yapılan grupta, çalışmalara basitten
başlanmalı, daha sonra karmaşık çalışmalara doğru gidilmelidir (MEB, 2009: 373-374).

 Lider,  katılımcı olarak görev aldığında olumsuzluklara karşı önlem alan konumda
olmalıdır.

 Olumsuz davranışlar önlenmeli, uygun bir dil ve üslupla lider tarafından düzeltilmelidir.
 Dramada yaratıcı düşünme teşvik edilmeli, demokratik iletişim ortamı sağlanmalıdır

(MEB, 2012b: 10).
 Drama ortamında öğrencilerin eleştiri yapabilmeleri; sosyal, duygusal ve bilişsel

yönden bireysel farklılıklarının farkına varabilmeleri sağlanmalıdır (MEB, 2009: 373-
374). 

 Roller ve oyunlara katılım gönüllülük esasına uygun yapılmalıdır.
Drama sonrası yapılması gerekenler:

 Değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmen sadece kazanımı değil,
öğrenme sürecini de değerlendirmelidir. Drama dersinde öz değerlendirme, grup
değerlendirme ve gözlem yöntemleri kullanılarak değerlendirme yapılabilir (MEB,
2012b: 10).

 Her drama etkinliğinden sonra etkinlik hakkında değerlendirmeler yapılmalıdır (MEB,
2009: 373-374).

 Değerlendirme aşamasında sadece sonuç değil aynı zamanda süreç de
değerlendirilmelidir.

 Drama yaratıcılığa dayanan bir tekniktir. Uygulamalar sonunda ortaya çıkan sonuç
olduğu gibi kabul edilmeli, mükemmellik aranmamalıdır (MEB, 2012b: 10).
Açıklamalar, dramanın  iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerinin

geliştirilmesinde olumlu sonuçlar vereceğine işaret etmektedir.  
Bu çalışmanın amacı drama etkinliklerinin iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma 

becerilerine etkisini belirlemektir. Bu amaç kapsamında şu sorulara cevap aranmıştır: 
1. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test Türkçe konuşma becerisi

başarıları arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır?
2. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test Türkçe konuşma becerisi

başarıları arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır?
3. Deney-kontrol grupları son test başarı puanları arasında bir fark varsa bu fark hangi

grup lehinedir?
Yöntem 
Çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Nicel araştırma desenlerinden ön test- 

son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel desende random yöntemiyle 
belirlenmiş iki grup bulunur. Gruplardan biri deney grubu diğeri kontrol grubu olarak işe 
koşulur. 

Her iki grupta uygulamalara başlamadan önce ön test, uygulamalardan sonra ise ön 
testte uygulanan veri toplama araçlarıyla son test yapılır. Ön-son test uygulamalarıyla elde 
edilen veriler istatistiksel analize tabi tutulur. Grupta yapılan uygulamaların öğrencilerin 
başarıları üzerindeki etkisi mukayeseli olarak ortaya konur (Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). 

Veri Toplama Aracı 
Çalışmada veri toplama aracı olarak Çintaş Yıldız ve Yavuz (2012) tarafından 

geliştirilen Türkçe Konuşma Becerisi Ölçeği (TKBÖ) kullanılmıştır. 
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Türkçe Konuşma Becerisi Ölçeği (TKBÖ) 
Çalışma gruplarını oluşturan 8. Sınıf öğrencilerinin ön test-son test uygulamalarında 

Türkçe konuşma düzeylerini belirlemek için Türkçe Konuşma Becerisi Ölçeği (TKBÖ) 
kullanılmıştır.  

24 maddelik ölçeğin 20 maddesi olumlu, 4 maddesi olumsuz yargı içermektedir. Çintaş 
Yıldız ve Yavuz (2012) tarafından geliştirilen ölçek; “Tamamen katılıyorum (5), Katılıyorum 
(4) Orta derecede katılıyorum (3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle katılmıyorum (1)”  şeklinde 
derecelendirilmiştir.  

Ses, sunum, üslup ve ifade, konuşmaya odaklanma ve dinleyicileri dikkate alma al 
boyutlardan oluşan ölçekten alınabilecek en yüksek puan 120, en düşük puan ise 24’tür. 
Ölçekten alınan puan değeri 120’ye yaklaştıkça konuşmanın niteliğinin arttığı, puan değeri 
24’e yaklaştıkça ise konuşmanın niteliğinin düştüğü kabul edilmiştir Ön test ve son testte 
belirlenmiş konular üzerinde öğrenciler konuşturulmuş, öğrenciler konuşurken 
değerlendiriciler ( 3farklı değerlendirici) tarafından ölçek doldurulmuştur. 

Deney grubu Türkçe Konuşma Becerisi ön test verilerinin Cronbach Alpha değeri ,816 
bulunmuştur. Kontrol grubu Türkçe Konuşma Becerisi ön test verilerinin Cronbach Alpha 
değeri de ,845 bulunmuştur.  

Uygulama Süreci 
Bu araştırmada, deney grubunda MEB (2014, MEGEP) ve Kardaş ve Koç (2017) 

tarafından geliştirilen drama etkinlikleri kullanılmıştır. Uygulamalar deney grubunda 8 drama 
etkinliğiyle 12 hafta sürdürülmüştür.  Drama oyunları için Ek 1’e bakınız. 

Kontrol grubunda 12 hafta boyunca programa uygun eğitim verilmiştir. 

Nicel Verilerin Analizi 
Araştırmanın nicel verilerinin değerlendirilmesinde istatistiksel işlemler yapılmıştır. Ön 

test verilerinin normal dağılım göstermesi üzerine parametrik testler analizde tercih edilmiştir. 
Türkçe Konuşma Becerisi Ölçeği TKBÖ ile toplanan veriler IBM SPSS 20.0 Statistics 
(Statistical Package for the Social Sciences 20.0)  paket programı kullanılmıştır.  

Buna göre normal dağılım gösteren testler analiz edilirken  deney ve kontrol gruplarının 
ön-son test farklarının belirlenmesinde “Bağımsız Örneklemler t-Testi” istatistiği 
kullanılmıştır.  

Bulgular 
Bu bölümde Türkçe Konuşma Becerisi Ölçeği TKBÖ ile toplanan verilerin analiz bulguları 

tablolarla aktarılmıştır.  
1. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test Türkçe konuşma becerisi başarıları

arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır? Sorusuna ilişkin ulaşılan bulglar tablo 1’de
verilmiştir.

2.  
Tablo 1. Türkçe Konuşma Becerisi Ön Test Bulguları 

  Test                               

Gruplar N Ortalama df t 
P 

Ön Test Kontrol  15 63.12 28 -.221 .651 

Deney  15 63.55 

Tablo 1’de görüldüğü üzere kontrol grubu ön test Türkçe konuşma becerisi başarı 
puanı 63.12;  deney grubu Türkçe konuşma becerisi başarı puanı ise 63,55 şeklindedir. Ön 
testteki başarı puanları birbirine oldukça yakındır.  
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İstatistiksel olarak da ön testte  deney ve kontrol grupları başarı puanları arasında önem 
düzeyinde (Tablo 1’deki “p” değerinin ,05’ten büyük olması, başarı bakımından gruplar 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı anlamına gelmektedir. “P” değerinin 
,05’ten küçük olması ise gruplar arasında başarı bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir 
farkın olduğu anlamına gelmektedir) anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. nın ön test 
Türkçe konuşma becerisi başarıları arasında anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmaktadır (p: 
,651 ˃ 0,05; t: -,221). Bu bulgu uygulamalara her iki grubun denk şartlarda başladığını ortaya 
koymaktadır.  

3. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test Türkçe konuşma becerisi
başarıları arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular
Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Türkçe Konuşma Becerisi Son Test Bulguları 
Test 

Gruplar N Ortalama df t 

P 

Son 
test 

Kontrol grubu 15 65.7700 28 -4.341 .000 

Deney Grubu 15 71.4433 

Tablo 2’de görüldüğü üzere kotrol grubu son test Türkçe konuşma becerisi başarı puanı 
65.77;  deney grubu Türkçe konuşma becerisi başarı puanı ise 71,44 şeklindedir. Deney grubu 
ön-son test başarı puanı arasında son test lehine yaklaşık 8 puanlık bir fark oluşmuşken kontrol 
grubunda bu fark yaklaşık yaklaşık 2,5 olarak gerçekleşmiştir.   

İstatistiksel olarak da son testte  deney grubu lehine önem düzeyinde (Tablo 2’deki “p” 
değerinin ,05’ten büyük olması, başarı bakımından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farkın olmadığı anlamına gelmektedir. “P” değerinin ,05’ten küçük olması ise gruplar 
arasında başarı bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu anlamına 
gelmektedir) anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p: ,000 <0,05; t: -4.341). Bu bulgu deney 
grubunda uygulanan drama etkinliklerinin kontrol grubunda yapılan uygulamalara kıyasla iki 
dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerileri üzerinde daha etkili olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

4. Deney-kontrol grupları son test başarı puanları arasında bir fark varsa bu fark hangi grup
lehinedir? Problem sorusuyla ilgili bulgular Grafik 1’de verilmiştir.

Grafik 1.’de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin deney öncesi ve deney sonrası 
Türkçe konuşma becerisi başarı puanları verilerek karşılaştırılmıştır. 
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Grafik 1. Türkçe Konuşma Becerisi Ön-Son Puanları 
Grafik incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test Türkçe konuşma becerisi 

başarı puanlarının birbirine denk -deney=63,55; kontrol 63,12- olduğu görülmektedir. Son test 
Türkçe konuşma becerisi başarı puanları incelendiğinde ise drama etkinliklerinin yapıldığı 
deney grubu lehine yaklaşık 8 puanlık bir farkın oluştuğu görülmektedir.  

Son testte deney grubu lehine oluşan yaklaşık 8 puanlık bu fark deney grubunda 
“Drama” yöntemine uyguna yapılan öğretim etkinliklerinin öğrencilerin Türkçe konuşma 
becerilerinin geliştirilmesinde kontrol grubunda gerçekleştirilen Türkçe Öğretim Programı 
(2018)’na dayalı etkinliklere nazaran çok daha başarılı sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır.  

Sonuç 
1. Kontrol grubu ön test Türkçe konuşma becerisi başarı puanı 63.12;  deney grubu

Türkçe konuşma becerisi başarı puanı ise 63,55 şeklinde belirlenmiştir. Ön test
Türkçe konuşma becerisi başarıları arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır (p: ,651 ˃ 0,05; t: -,221).

2. kotrol grubu son test Türkçe konuşma becerisi başarı puanı 65.77;  deney grubu
Türkçe konuşma becerisi başarı puanı ise 71,44 şeklindedir. Deney grubu ön-son
test başarı puanı arasında son test lehine yaklaşık 8 puanlık bir fark oluşmuşken
kontrol grubunda bu fark yaklaşık yaklaşık 2,5 olarak gerçekleşmiştir.

İstatistiksel olarak da son testte  deney grubu lehine önem düzeyinde  anlamlı bir farkın 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p: ,000 <0,05; t: -4.341).  

Bu sonuçlar deney grubunda uygulanan drama etkinliklerinin kontrol grubunda yapılan 
uygulamalara kıyasla iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerileri üzerinde daha etkili 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sonuçlar iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerinin geliştirilmesinde MEB 
(2014, MEGEP) ve Kardaş ve Koç (2017) tarafından geliştirilen drama etkinliklerinin 
uygulanmasının gerekli ve önemli olduğunu ortaya koymaktadır.   

Alan yazında benzer veya farklı demografik özelliklere sahip çalışma gruplarıyla 
yapılan deneysel araştırmalarda, drama yönteminin öğrencilerin sözlü iletişim becerilerinin 
geliştirilmesinde diğer geleneksel yöntemlere nazaran daha olumlu sonuçlar verdiğini ortaya 
koyan çok sayıda araştırma bulunmaktadır ( Akoğuz , 2002 ;Arslan vd.,2010; Aykaç , 2011; 
Kılıç ve Tuncel, 2009; Maden ve Dinç, 2017; Sevim ve Turan , 2017; Sevim, 2014).   
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DRAMA’NIN İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINI 
İYİLEŞTİRMEYE  ETKİSİ1 

THE EFFECT OF DRAMA ON IMPROVING TURKISH SPEAKING ANXIETY OF 
BILINGUAL STUDENTS 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD 
Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe derslerinde drama ile öğretimin iki dilli öğrencilerin Türkçe 
konuşma kaygılarına etkisini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın deseni ön test-son test ölçümlerine dayanan kontrol gruplu deneysel desendir. 
Araştırmanın çalışma gruplarını 8. Sınıfta öğrenim gören ve Türkçe derslerine devam eden 30 
öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 15’i deney grubunu oluştururken 15’i kontrol grubunda 
yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmış 
Türkçe Konuşma Kaygısı ölçeği kullanılmıştır.  

Verilerin analiz işlemlerinde nicel yöntemli araştırmalarda kullanılan  IBM SPSS 20.0Statistics 
(Statistical Package for the Social Sciences 20.0)  paket programı kullanılmıştır. Araştırmada 
ön test ve son test uygulamalarından elde edilen verilerin çözümlenmesinde parametrik testler 
kullanılmıştır.  

Buna göre;  deney veya kontrol grubunun kendi içerisinde ön test - son test farklarının 
belirlenmesi için “İlişkili Örneklemler t- Testi”; deney ve kontrol gruplarının ön-son test 
farklarının belirlenmesi içinse “Bağımsız Örneklemler t-Testi” istatistiği kullanılmıştır.  
Deneysel süreçler neticesinde drama etkinliklerinde aktif rol alan öğrencilerin Türkçe konuşma 
kaygılarının anlamlı düzeyde olumlu yönde değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Drama, Türkçe, Konuşma, Kaygı 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of drama and instruction on Turkish speaking 
anxiety of bilingual students in Turkish lessons. Quantitative research method was used in the 
study. The design of the study is a control group experimental design based on pre-test and 
post-test measurements. The study groups consisted of 30 students attending 8th grade and 
attending Turkish classes. 15 of the students were in the experimental group and 15 of them 
were in the control group. In the study, validity and reliability studies were conducted as a data 
collection tool and Turkish Speech Anxiety Scale was used. The data were analyzed using IBM 
SPSS 20.0Statistics (Statistical Package for Social Sciences 20.0), which is used in quantitative 
researches. In the study, parametric tests were used to analyze the data obtained from pre-test 
and post-test applications. According to this; test Related Samples t-Test için for determination 
of pre-test and post-test differences within the experiment or control group itself; “Independent 
Samples t-Test” statistic was used to determine pre-post test differences of experimental and 

1 Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından SAP-2019-8631 
kodlu “Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmaların ( Nitel, Nicel ve Karma Yöntem) Öğrencilerin 
Akademik ve Sosyal İletişim Becerileriyle İlişkisi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir.  
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control groups. As a result of experimental processes, it was determined that Turkish speaking 
anxiety of students who took an active role in drama activities showed a significant positive 
change.  

Keywords: Drama, Turkish, Speech, Anxiety 

Giriş 
Grup, topluluk önünde konuşma kaygısı, toplumu oluşturan kişilerin büyük 

çoğunluğunun yaşadığı bir duygudur. Alanında başarılı veya başarısız hemen herkesin az çok 
yaşadığı bu duygunun birçok nedeni olabilmektedir.  

Toplum önünde yaşanan konuşma korkusu/kaygısının azaltılması için başvurulan 
birçok yol bulunmaktadır. Bize göre konuşma kaygısını yenmenin en etkili yolu topluluk 
önünde hazırlıklı veya hazırlıksız sık sık konuşmalar yapmaktan geçmektedir. 

Konuşma kaygısı yaşayan kişilerin büyük çoğunluğunun topluluk önünde konuşmaktan, 
büyük kitlelere hitap etmekten imtina ettikleri bilinen bir durumdur. Topluluk önünde 
konuşmaktan kaçamayanların yaşadıkları konuşma kaygısı ve korkusu nedeniyle sık sık 
lavaboya gitme ihtiyacı hissettikleri, konuşma sırasında ağız kuruluğu, ses titremesi, sıcak ve 
soğuk terleme yaşadıkları bilinmektedir. Bu psikolojik durumun konuşmalarının etkililiğini 
büyük ölçüde önlediğini söylemek mümkündür.   

Son dönemlerde kişilerin konuşma kaygılarının giderilmesinde ve konuşma 
becerilerinin geliştirilmesinde başvurulan  öğretim tekniklerinden biri drama’dır.  Bu 
yöntemle öğrenciler, dilin kullanım olanaklarının farkına varmaktadır.  Drama 
uygulamalarında öğrenciler ses tonuna, jest ve mimiklerine dikkat ederek konuşarak 
dinleyiciyi etkilemeye çalışırlar. Drama uygulamaları ile öğrencilerin  duygu ve düşüncelerini 
rahat bir şekilde ifade etme alışkanlığı kazandığı söylenebilir. 

Drama uygulamalarının başarılı geçmesi için uyulması gereken uygulama aşamaları 
bulunmaktadır.  Drama etkinlikleri belli başlı birkaç aşamadan geçilerek sonuca ulaştırılır. Bu 
aşamalar liderin isteği doğrultusunda bazı değişikliklere uğrayarak uygulanabilir. Bu 
aşamaları şu şekilde sıralayarak kısaca açıklayabiliriz: 

 Hazırlık – Isınma (Rahatlama): Bu aşamada dramada yer alan öğrencilerin
birbirlerine ve rollerine fiziksel ve zihinsel olarak ısınmaları için grup olarak
yapmaları gereken hareketler bulunmaktadır. Bu hareketler müzik eşliğinde koşma,
zıplama, itme, çekme, hayvan yürüyüşlerini taklit etme, ses ve nefes açma
çalışmalarıyla zihinsel-psikolojik rahatlama amaçlanır.

 Oyun (Canlandırma, Esas Çalışma): Asıl oyunun oynadığı doğaçlama aşamasıdır.
Bu aşamada öğrenciler doğaçlamalar yaparak kendi rollerini canlandırırlar. Sınıf
mevcudu kalabalık değilse gönüllülük esasına uygun hareket edilerek tüm
öğrencilerin katılımı teşvik edilir. Oyun aşamasında “rol oynama, rol değiştirme,
pandomim, doğaçlama, zihinde canlandırma, parmak oyunu, öykünme, hayal oyun,
öykü canlandırma, kukla” gibi birçok teknik kullanılabilir.

 Rahatlama: Oyunlar tamamlandıktan sonra öğrencilerin fiziksel ve zihinsel açıdan
rahatlamaları için fon müziği eşliğinde yere oturarak veya uzanarak dinlendirilmesi
amaçlanır.  Bu aşamada öğrenciler bir yandan oyunun yorgunluğunu atarken bir
yandan da öğretmenin verdiği yönergeyi düşlerler. Böylelikle oyun aşamasının bittiği
hissettirilir. Rahatlama aşaması için uygun görülen süre 2-3 dakikadır.

 Değerlendirme: Son aşamada oyunlar ve rollerle ilgili öğrencilerin değerlendirmeleri
alınır. Bu aşamada öğrencilere beğendikleri, zevk aldıkları ve beğenmedikleri,
sıkıldıkları rollerin neler olduğu ve süreç değerlendirilir. Rol almak istedikleri rollerle
ilgili dönütler alınır.
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Bu çalışmanın amacı drama etkinliklerinin iki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma 
kaygılarına  etkisini belirlemektir. Bu amaç kapsamında şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test Türkçe konuşma kaygısı
düzeyleri arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır?

2. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test Türkçe konuşma kaygısı
düzeyleri arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır?

3. Deney-kontrol grupları son test başarı puanları arasında bir fark varsa bu fark hangi
grup lehinedir?

Yöntem 
Çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Nicel araştırma desenlerinden ön test- 

son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deneysel desende random yöntemiyle 
belirlenmiş iki grup bulunur. Gruplardan biri deney grubu diğeri kontrol grubu olarak işe 
koşulur. 
Her iki grupta uygulamalara başlamadan önce ön test, uygulamalardan sonra ise ön testte 
uygulanan veri toplama araçlarıyla son test yapılır. Ön-son test uygulamalarıyla elde edilen 
veriler istatistiksel analize tabi tutulur. Grupta yapılan uygulamaların öğrencilerin başarıları 
üzerindeki etkisi mukayeseli olarak ortaya konur (Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). 

Veri Toplama Aracı 
Türkçe Konuşma Kaygısı Ölçeği (TKKÖ) 

Araştırmaya ilişkin verilerin toplanmasında Türkçe Konuşma Kaygısı ölçeği 
kullanılmıştır. Sevim (2012) tarafından hazırlanan ölçekte  20 madde bulunmaktadır. Bütün 
maddeler olumsuz yargıya sahiptir. Üç alt boyuttan oluşan maddeler; “konuşmacı odaklı 
kaygı”, “çevre odaklı kaygı” ve “konuşma psikolojisi odaklı kaygı” ile ilgilidir. Ölçek 
dereceleri, 1: Hiçbir zaman, 2: Çok az, 3: Bazen, 4: Çoğu zaman, 5: Her zaman şeklinde 
puanlanmıştır.  Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100’dür. Puanlar 
yükseldikçe Türkçe konuşma kaygısının arttığı, düştükçe kaygının düştüğü kabul edilmiştir. 
20-36 puan aralığı “çok düşük düzeyde kaygı”, 37-52 puan aralığı “düşük düzeyde kaygı”, 53-
68 puan aralığı “orta düzeyde kaygı”, 69-84 puan aralığı “yüksek düzey kaygı”, 85-100 puan 
aralığı ise “çok yüksek kaygı” olarak değerlendirilmiştir. Bulgular bölümü bu aralıklar dikkate 
alınarak hazırlanmıştır.  

Ölçeğin bu çalışma için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı deney grubu ön test verileri 
için 0,81 ; kontrol grubu ön test verileri için 0,79olarak tespit edilmiştir.  Ölçek öğrencilere 
elden ulaştırılmış ve toplanmıştır.  

Uygulama Süreci 
Bu araştırmada, deney grubunda MEB (2014, MEGEP) ve Kardaş ve Koç (2017) 

tarafından geliştirilen drama etkinlikleri kullanılmıştır. Uygulamalar deney grubunda 8 drama 
etkinliğiyle 12 hafta sürdürülmüştür.  Drama oyunları için Ek 1’e bakınız. 
Kontrol grubunda 12 hafta boyunca programa uygun eğitim verilmiştir. 

Nicel Verilerin Analizi 
Araştırmanın nicel verilerinin değerlendirilmesinde istatistiksel işlemler yapılmıştır. Ön 

test verilerinin normal dağılım göstermesi üzerine parametrik testler analizde tercih edilmiştir. 
Türkçe Konuşma Kaygısı Ölçeği TKKÖ ile toplanan veriler IBM SPSS 20.0 Statistics 
(Statistical Package for the Social Sciences 20.0)  paket programı kullanılmıştır.  

Buna göre normal dağılım gösteren testler analiz edilirken  deney ve kontrol gruplarının 
ön-son test farklarının belirlenmesinde “Bağımsız Örneklemler t-Testi” istatistiği 
kullanılmıştır.  
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Bulgular 
1. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test Türkçe konuşma kaygısı düzeyleri
arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Tablo 1’de 
verilmiştir.  
Tablo 1. Ön Test  Türkçe Konuşma Kaygısına İlişkin Bulgular 

Test 
Gruplar N Ortalama 

Std. 
Sapma 

Std. 
Hata 

df t p 

Ön test Kontrol 
Grubu 

15 50.1300 9.43126 2.31582 28 1.052 .122 

Deney 
Grubu 

15 49.8764 11.3441 3.25181 

Tablo 1 deki veriler incelendiğinde deneysel uygulamalar öncesi kontrol ve deney 
grubu öğrencilerinin benzer Türkçe konuşma kaygısı düzeyine sahip oldukları 
anlaşılmaktadır.  

Türkçe konuşma kaygısı puanların değerlendirme aralıkları; 20-36 puan aralığı 
“çok düşük düzeyde kaygı”, 37-52 puan aralığı “düşük düzeyde kaygı”, 53-68 puan 
aralığı “orta düzeyde kaygı”, 69-84 puan aralığı “yüksek düzeyde kaygı”, 85-100 puan 
aralığı ise “çok yüksek dizeyde kaygı” şeklinde belirlenmişti. Deney ve kontrol 
gruplarının ön test kaygı puanları incelendiğinde 37-52 aralığında yani “Düşük 
düzeyde kaygı” seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır.  

İstatistiksel olarak da ön test kaygı puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark 
tespit edilmemiştir (t=1.052/ p=0,122>0,05). Bu veriler deneysel uygulamalara her iki 
grubun benzer konuşma kaygısı düzeyi ile başladıklarını göstermektedir. 
2. İki dilli deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son test Türkçe konuşma kaygısı
düzeyleri arasında önemli/anlamlı bir fark var mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular tablo 
2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Deney-Kontrol Grupları Türkçe Konuşma Kaygısı Son Test Analiz Bulguları 

Test Gruplar N Ortalama 
Std. 
Sapma 

Std. 
Hata df t p 

Son 
test 

Kontrol 
Grubu 

15 50.0178 10.85189 2.75531 28 -.910 .0336 

Deney 
Grubu 

15 45.5500 12.15643 3.57100 

Tablodaki veriler incelendiğinde Türkçe konuşma kaygısı puanlarında son testte deney 
grubu lehine bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Son testte deney grubu kaygı puanında yaklaşık 
5 punlık bir fark oluşmuşken, bu fark kontrol grubunda neredeyse aynı kalmıştır.  

Deney grubundaki olumlu yöndeki değişim istatistiksel olarak da anlamlı 
bulunmuştur(t=-,910/ p=0,033<0,05).   

Ancak konuşma kaygısı değerlendirme aralıkları incelendiğinde ön testte olduğu gibi 
son testte de her iki grubun Türkçe konuşma kaygısı seviyesinin  “düşük düzeyde kaygı 37-52 
puan aralığında kaldığı anlaşılmaktadır. 

Bu bulgu, drama uygulamalarının öğrencilerin konuşma kaygısı seviyelerinin 
değişmesinde istendik düzeyde etkili olmadığına işaret etmektedir.  

612



3. Deney-kontrol grupları son test başarı puanları arasında bir fark varsa bu fark
hangi grup lehinedir? Problem sorusuna ilişkin bulgular grafik 1’de verilmiştir.

Grafik 1. Türkçe Konuşma Kaygısı Ön-Son Test Verileri 
Grafik 1’de ön testte deney ve kontrol grubu öğrencilerinin konuşma kaygısı puanları 

arasında önemli bir fark yokken, son testte deney grubu konuşma kaygısı puanları arasında 
önemli bir farkın olduğu görülmektedir.  

Deney grubu lehine oluşan bu fark  drama uygulamalarının müfredat uygulamalarına 
kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır.  

Sonuç 
1. Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe Konuşma Kaygısı ön test başarı

puanları arasında bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır(t=1.052/ p=0,122>0,05).
Ön testte her iki grubun Türkçe konuşma kaygısı bakımından “düşük düzeyde kaygı
(37-52 puan)”,düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir.

2. Deney ve Kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe Konuşma Kaygısı son test başarı
puanları arasında deney grubu lehine rakamsal olarak yaklaşık 5 puanlık bir fark olduğu
belirlenmiştir. Bu fark istatistik bakımından anlamlı bulunmuştur =-,910/
p=0,033<0,05).
Deney gurubu son test Türkçe konuşma kaygısı puanı 45,55 olarak gerçekleşirken
kontrol grubu son test puanı 50,01 olmuştur.  Kaygı değerlendirme aralıkları
incelendiğinde, hem deney hem kontrol grubu son test konuşma kaygısı puanının
“düşük düzeyde kaygı (37-52)” aralığında yer aldığı belirlenmiştir.

Bu araştırmada elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olsa da 
dramanın öğrencilerin konuşma kaygısı seviyelerinin düşürülmesinde istenen düzeyde etkili 
olmadığını göstermektedir.  

Bununla birlikte drama’nın öğrencilerin sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesinde 
etkili olduğu sonucunu paylaşan çok sayıda araştırma bulunmaktadır  (Aykaç ve Çetinkaya, 
2013; Çelikkaya, 2014; Kara, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011; Kırmızı, 2008; Kurudayıoğlu ve 
Özdem, 2015;  Durukan, 2012; Maden, 2010c,2010b,2010a, 2011a, 2011b). 
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ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, örgütsel bağlılığın boyutlandırılmasıdır.  Çalışma kapsamında il belediye 

çalışanlarından 130 çalışana Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ) uygulanmıştır. Ölçekteki örgütsel 

bağlılık boyutlarını belirlemek amacıyla 20 maddelik ÖBÖ’ye uygulanan Açıklayıcı Faktör 

Analizi (AFA) sonucunda 3 faktör elde edilmiştir. Açıklayıcı Faktör Analizi ile elde edilen 3 

boyutun yapısal geçerliliği Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile araştırılmıştır. DFA bulguları, 

belediye çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının 12 maddeli 3 faktörlü yapısının, geçerli yapısal 

bir model olduğunu göstermiştir. Yapısal modelin uyum iyiliği göstergeleri, iyi uyum sınırları 

içerisinde yer almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi  

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to dimension organizational commitment. Organizational Commitment 

Scale (OCS) was applied to 130 employees of provincial municipality employees. In order to 

determine the organizational commitment dimensions of the scale, 3 factors were obtained as a 

result of the Explanatory Factor Analysis (EFA) applied to the 20-item OCS. The construct 

validity of the three dimensions obtained by Exploratory Factor Analysis was investigated by 

Confirmatory Factor Analysis (CFA). The findings of the CFA showed that the 12-item 3-factor 

structure of the organizational commitment of municipal employees was a valid structural 

model.  Indicators of the fit goodness of structural model are within the limits of good fit. 

Keyword: Organizational Commitment, Explanatory Factor Analysis, Comfirmatory Factor 
Analysis 
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1.GİRİŞ

Son yıllarda örgütsel bağlılığı belirlemeye yönelik çalışmalar artış göstermiştir. 

Örgütsel bağlılık gerek örgütler gerekse işletmeler için verimliliğin en üst seviyede sağlanması 

için temel etkenlerdendir. Örgütsel bağlılık boyutu yüksek olan bireyler örgütsel verimliliği 

yükseltmektedir. Örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adaletin olumlu yönde 

yüksek olması örgütsel bağlılığın artmasına sebep olmaktadır. Örgütsel bağlılık üç boyutta 

incelenmiştir. Bunlar duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılıktır. Bağlılık 

boyutlarından duygusal bağlılık her hangi bir zorunluluk hissetmeden kendi tercih ve isteğiyle 

örgüte karşı hissedilen bağlılıktan söz etmektedir. Devam bağlılığı çalışan kişinin başka daha 

iyi bir alternatifi olmadığı ve işletmeden ayrılmanın getireceği maddi sıkıntıların mecburiyetin 

yarattığı bir bağlılıktan bahsedilmektedir. Normatif bağlılıkta ise çalışanın örgüte karşı çok şey 

borçlu olduğunu düşünerek ayrılamama durumundan bahsedilmektedir. Mevcut bağlılık 

boyutlarına baktığımız zaman duygusal bağlılığın yüksek olması daha sağlıklı bir çalışan 

verimliliğinin dolayısıyla işletme verimliliğin daha yüksek olmasından söz edilebilir. Bu da 

örgütün çalışanlara yönelik sahip olduğu politikaları ile şekillenecektir. 

Örgütün başarılı olabilmesi için çalışanların örgütten karşılık beklemeden fedakarlık 

yaparak örgüt için bir şeyler başarma hissinde olması gerekmektedir. Bu bir anlamda örgütün 

amaç ve hedeflerinin çalışanlardan tarafından benimsendiğinin kanıtıdır. İşletmelerde güven 

ortamının oluşturulması ve adaletli yaklaşımların yerleşikleştirilmesi örgüt yapısı açısından 

sağlam temellerin atılması açısından önemlidir. Güvenli bir örgüt ortamında çalıştığını hisseden 

çalışanın verimliliği artacak ve kendini daha rahat ifade edebileceği, sahiplendiği bir ortam 

haline gelecektir. 

Modern yönetim yaklaşımlarının gelmesi ile birlikte işletmeler için insan kaynağı 

önemli hale gelmiştir. Dikey yönetim anlayışları yerine yatay yönetim yaklaşımlarının hakim 

olduğu yönetimsel yapılar hakim hale gelmiştir. Pasif yönetim yaklaşımları yerine 

çalışanlarında yönetimde ve kararlarda söz sahibi olabildiği yönetim yaklaşımları çalışanların 

aktif olmasını sağlamıştır. Günümüz koşullarında üretimdeki çıktının yanında insan kaynağının 

önemi yadsınamaz derecede artmıştır. örgütsel verimliliğin sağlanabilmesi için insan 

kaynağının kendini güvende hissettiği ve örgüt içerisinde uygulanan yaklaşımların adaletli 

oldukları kanısına varması örgütsel bağlılığını artıracaktır. 

Örgütlerde uygulanan adalet yaklaşımı güven ortamının oluşma sebeplerinden bir 

tanesidir; bu da örgütsel bağlılığın oluşmasında temel yollardan bir tanesidir. Çalışanların 

örgütlerini benimsemesi, örgütlerine karşılıksız fedakarlılarda bulunması örgütsel 
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bağlılıklarının oluştuğunu göstermektedir. Örgüt amaçlarının ve hedeflerinin çalışanların hedef 

ve amaçları ile bağdaştığı sürece örgütsel bağlılık oluşmaktadır. 

Örgütsel bağlılık konusu personel ve işletme verimliliği açısından önemli olduğu için 

literatürde de yoğun çalışılan bir alan oluşturmuştur. Yapılan çalışmalardan bazı örnekler şu 

şekilde özetlenebilir: 

McGee ve Ford (1987), tutumsal ve davranışsal olarak geliştirilen iki farklı örgütsel 

bağlılık görüşü geliştirilmiştir. Meyer ve Allen (1984), her iki yaklaşımın (duygusal ve devam 

bağlılığı) önemini kabul etmiş ve her birini ölçmek için ölçekler geliştirmiştir. Yaptıkları 

çalışmada bu ölçeklerin bazı psikometrik özelliklerini yeniden değerlendirmiştir. Bunun 

sonucunda devam bağlılığı için iki ayrı boyut belirlenmiştir. Gürbüz (2006), tekstil, otomotiv 

ve gıda sektöründe çalışan 136 işgören üzerinde örgütsel vatandaşlık davranışları ile duygusal 

bağlılıkları arasında olumlu yönde anlamlı ilişki bulmuştur. Demirel (2008), örgüt ve yöneticiye 

olan güvenin duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığını olumlu etkilediği ve aralarında pozitif 

ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, örgüt ve yöneticiye olan güven ile zorunlu bağlılık 

arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı saptamıştır. DeConinck (2010), hissedilen desteğin 

örgütsel adalet ve güven arasındaki arabulucu rolünü olduğuna ve örgütsel bağlılık düzeylerini 

artırdığına işaret etmektedir. M.Crow (2011), memurların örgütsel adalet algısı, örgütsel 

bağlılık düzeyleri ile pozitif yönde ilişkili çıkmıştır. Aynı zamanda prosedür ve etkileşim adalet 

algıları memurların örgütsel bağlılıklarında dağıtım adaletinden dolayı dolaylı bir etkiye 

sahiptirler. İs tatmini sebebiyle örgütsel adalet de örgütsel bağlılıkta dolaylı bir etki gösterdiğini 

tespit etmiştir.  

Tekingündüz vd. (2011), Çalışmasında en yüksek iş tatmin boyutları işin kendisi, iş 

arkadaşları, yöneticiler ve iletişim çıkarken, en düşük iş tatmin boyutları ise yükselme, ek 

imkanlar ve ücret çıkmıştır. İş tatmin skorları ve örgütsel bağlılık boyutları ortalamanın 

üzerinde çıkmıştır. Eren, vd. (2011), satış elemanlarından elde edilen verilerle, etik iklimin, 

örgütsel bağlılık, yöneticiye güven ve iş performansı üzerinde pozitif yönde etkilerinin olduğu, 

yöneticiye güvenin, iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde, örgütsel bağlılığın da iş 

performansı üzerinde yine pozitif etkilerinin olduğunu tespit etmiştir. Bidarian vd. (2012), 

işletmelerde gösterilen adalet davranışı çalışanlarını davranışlarını belirlediği ve güven 

duygusu yarattığını ortaya koyarak örgütsel adalet ve örgütsel güven arasında olumlu ilişki 

olduğunu ve örgütsel bağlılığa yol açtıklarını belirtmiştir. Bozkurt ve Yurt (2013), Düzce 

Üniversitesi akademik personelinin örgütsel bağlılık düzeylerini tespit ettiği araştırmada 

akademisyenlerin duygusal bağlılık ve normatif bağlılık boyutlarına katılım yönünde eğilim 

gösterdiklerini ortaya koymuştur. Tamer (2014), bireylerarası güven, işgören desteği ve 
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örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasını yapı market sektöründe çalışan satış 

temsilcilerine yönelik bir araştırma yapmıştır. Bireylerarası güvenin normatif bağlılık ve 

işgören desteği üzerinde etkili olduğunu öte yandan sadece normatif bağlılığın işgören desteğini 

etkilediğini göstermiştir. Candan (2014), örgütsel güvenin örgütsel bağlılığı pozitif etkilediği 

ve örgütsel güvenin her iki alt boyutu olan yöneticiye güven ve örgüte güven algılamalarının, 

örgütsel bağlılığın bütün boyutlarını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Eğriboyun 

(2014), yönetici ve öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı bulmuştur. Çalışanların, örgütlerinin kendilerine bağlı olduğunu 

hissettiklerinde, güvenlerinin daha güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Zhou (2015), 

Avustralya’da dağıtım adaleti prosedürel adaletle etkileşime girdiğinde duygusal bağlılığı 

etkilerken Güney Kore ve Çin’de etkilemediğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda 

Avustralya’da örgütsel güvenin duygusal bağlılık ve dağıtım adaleti arasındaki ilişkiyi 

etkilerken duygusal bağlılık ve prosedürel adaleti etkilemediğini belirtmiştir. Chen, vd. (2015), 

hemşireler tarafından algılanan örgütsel adaletin örgütsel güven ve örgütsel kimliği anlamlı ve 

olumlu şekilde etkilediğini belirtmiştir. Örgütsel güven ve örgütsel kimlik, organizasyonel 

bağlılığı önemli ve olumlu ölçüde etkilemektedir. Lashari vd. (2016), sürekli değişen bu 

ortamda rakiplerine karşı avantaj elde etmek için örgütsel güven, adalet zorunlu kavramlar 

olduğunu ve bu anlamda bir üniversitede gerçekleştirdikleri çalışmada örgütsel adaletin 

örgütsel güven üzerinde, örgütsel güvenin örgütsel bağlılık ve örgütsel adalet örgütsel bağlılık 

üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda örgütsel güvenin örgütsel 

bağlılık ve örgütsel adalet arasında arabulucu bir değişken olarak görev aldığını ortaya 

koymuşlardır. Ergün ve Çelik (2019), Penley ve Gould (1988) tarafından geliştirilen örgütsel 

bağlılık ölçeğini Türkçeye uyarlamış ve açıklayıcı faktör analizi ile değişkenler arasındaki 

ilişkilerden faydalanılarak ortaya çıkan faktörler doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. 

AFA sonucunda zoraki bağlılık, ahlaki bağlılık ve çıkarcı bağlılık olarak üç boyut saptanmıştır. 

Belediye çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerinin tespit edilmesi örgütsel 

verimliliğin artırılması ve insan kaynağının doğru değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. 

Literatürde örgütsel bağlılık boyutlarını ölçen çalışmalar çok eski dönemlere dayanmaktadır. 

Literatürde özellikle belediye çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerini ölçen çalışmalar sınırlı 

kalmıştır. Bu nokta çalışmanın başlangıç noktasını oluşturmuş ve çalışmanın bu alanda 

planlanmasına neden olmuştur. 

Bu çalışmada; Türkiye’de bir ilin belediye çalışanlarının örgütsel bağlılık boyutlarının 

etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belediye çalışanlarının 
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örgütsel bağlılık düzeylerinin boyutlarına ilişkin geçerli ve güvenilir bir yapısal modelin elde 

edilmesine çalışılmıştır.  

2.YÖNTEM

İl Belediye çalışanlarının örgütsel bağlılığını boyutlandırmak ve bu boyutların çeşitli 

demografik özelliklere göre farklılıklarını tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, 130 

belediye çalışanı basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle örnekleme dahil edilmiştir. Çalışanların 

örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemek için Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen Dilek 

(2005) tarafından Türkçeleştirilen ve geçerlilik ve güvenilirliği yapılan 20 soruluk ‘örgütsel 

bağlılık ölçeği’ kullanılmıştır. Duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılıktan 

olaşan 3 boyutu ölçmektedir. Anketin ikinci bölümünde ise 20 maddeden oluşan, 5’li likert tipi 

ölçek; 5’li likert tipi ölçek; (5) Kesinlikle Katılıyorum (4) Katılıyorum (3) Kararsızım (2) 

Katılmıyorum (1) Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde puanlanmıştır. Güvenilirlik analizi yapılan 

ÖBÖ’nin Cronbach Alfa değeri % 79,5 olarak belirlenirken, çalışmada kullanılan anket 

formunun güvenilirliği ise %73,5 olarak belirlenmiştir. 

ÖBÖ’nin Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda belirlenen boyutların yapısal 

geçerliliği olan bir model oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) kullanılmıştır. Çalışmada AFA için SPSS 20.0 DFA için ise Lisrell 9.2. 

yazılımlarından yararlanılmıştır. 

3.BULGULAR

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek amacıyla 20 maddeden oluşan 

ÖBÖ’ne uygulanan Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda örgütsel bağlılık düzeylerine 

etki eden 3 faktör belirlenmiştir. Ancak 20 maddeli ölçeğe uygulanan ilk AFA sonucunda B13, 

B14,B15 ve B16 ifadelerinin faktör yükleri 0,50 den düşük olduğu için çıkarılarak 16 maddeli 

ölçeğe tekrar uygulanan AFA sonucunda belirlenen 3 faktör; Normatif Bağlılık, Devam 

Bağlılığı, Duygusal Bağlılık Boyutu şeklinde literatüre uygun olarak isimlendirilmiştir. 

Belirlenen 3 alt ölçeğin güvenilirliği, bütün maddelerin toplam korelasyonunun bir ölçüsü 

olarak Cronbach Alpha kullanılarak incelenmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: ÖBÖ Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) Sonuçları 
Faktörler Özdeğer Faktör 

Yükleri 
Açık. 
var% 

Küm. 
Var. 

Cr. 
Alpha 

Faktör 1: Normatif Bağlılık 4,838 30,23
5 

30,32
5 

0,871 

B20: Kurumuma çok şey borçluyum. 
B18: Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor. 
B19: Bu kurumdan şimdi ayrılmanın orada çalışan diğer insanlara karşı 
duyduğum sorumluluklar nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum. 
B1: Kariyer hayatımın geriye kalanını bu kurumda geçirmekten 
mutluluk duyarım. 
B2: Kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi hissediyorum. 
B17: Kurumumdan şimdi ayrılsam suçluluk hissederdim. 
B7: Çalıştığım kurum hakkında dışarıdan gururla bahsediyorum. 
B5: Bu kurum benim için çok fazla kişisel anlam taşıyor.  

0,802 
0,765 
0,754 
0,751 
0,699 
0,677 
0,674 
0,595 

Faktör 2:  Devam Bağlılığı 2,426 15,16
3 

45,39
8 

0,700 

B11: Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip 
olduğuma inanıyorum. 
B12: Benim için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de 
var olan alternatiflerin azlığıdır. 
B10: Şu an kurumda kalmam bir istek olduğu kadar bir gereklilik. 
B8: İstesem bile şu an kurumdan ayrılmak benim için çok zor olurdu. 
B9: Şu an kurumdan ayrılmak istediğime karar verirsem hayatımın 
büyük bölümü zarara uğrar. 

0,748 
0,698 
0,681 
0,596 
0,571 

Faktör 3:  Duygusal Bağlılık 1,713 10,70
3 

56,10
1 

0,647 

B4: Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissetmiyorum 
B6:Kurumuma güçlü bir aitlik duygusu hissetmiyorum. 
B3: Bu kurumda kendimi ‘ailenin bir parçası’ gibi hissetmiyorum. 

0,810 
0,730 
0,632 

   Toplam Varyans:56,101 
KMO: 0,808   Küresellik Testi     Ki-kare: 784,713     P: 0,000      SD: 120     Cronbach: 0.795 

Tablo1’e göre birinci faktör varyansın %30,235’sini, ikinci faktör %15,163’ünü, üçüncü 

faktör varyansın %10,703’ünü açıklamaktadır. ÖBÖ’nin güvenilirliği %79.5 tir.  

AFA ile elde edilen 3 faktörlü 16 maddeli ölçüm modelinin bir ölçme aracı olarak gizil 

değişkenleri nasıl ve ne ölçüde açıkladığının belirlenebilmesi için DFA uygulanmıştır. 

ÖBÖ’nin AFA ile belirlenen 3 faktörlü yapısının çok boyutlu ölçüm modeli olarak 

uygunluğunun belirlenmesi için uygulanan DFA sonuçları Tablo 2’de, path grafiği de Şekil1’de 

verilmiştir.  

Standartlaştırılmış yükler her bir gözlenen değişken ile ilgili olduğu gizil değişken 

arasındaki korelasyonları göstermektedir. Faktör1 gizil değişkeni için B20 (Kurumuma çok şey 

borçluyum) gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 0.787, Faktör 2 gizil değişkeni için B10 

(Şu an kurumda kalmam bir istek olduğu kadar bir gereklilik) gözlenen değişkeninin korelasyon 

katsayısı 0.728, Faktör 3 gizil değişkeni için B6 (Kurumuma güçlü bir aitlik duygusu 

hissetmiyorum) gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 0.509dur. B20 tüm gözlenen 

değişkenler içinde bağlı olduğu gizil değişkeni en fazla açıklayan gözlenen değişken 

durumundadır.  
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Tablo 2. Çok faktörlü (3 faktörlü- 16 maddeli)  Örgütsel Bağlılık Ölçüm modelinin DFA 
sonuçları 

Şekil 1. Çok boyutlu (3 Faktörlü 16 Maddeli) ÖBÖ modelinin path grafiği 

Örgütsel Bağlılık Faktörleri Stand.yükler t R2 
Faktör 1: Normatif Bağlılık 

B20: Kurumuma çok şey borçluyum. 
B18: Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor. 
B19: Bu kurumdan şimdi ayrılmanın orada çalışan diğer insanlara karşı 
duyduğum sorumluluklar nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum. 
B1: Kariyer hayatımın geriye kalanını bu kurumda geçirmekten mutluluk 
duyarım. 
B2: Kurumun problemlerini kendi problemlerim gibi hissediyorum. 
B17: Kurumumdan şimdi ayrılsam suçluluk hissederdim. 
B7: Çalıştığım kurum hakkında dışarıdan gururla bahsediyorum. 
B5: Bu kurum benim için çok fazla kişisel anlam taşıyor. 

0.787 
0.748 
0.741 

0.721 

0.663 
0.608 
0.671 
0.479 

10.22 
9.59 
9.38 

9.02 

8.12 
7.27 
8.28 
5.43 

0.62 
0.56 
0.55 

0.52 

0.44 
0.37 
0.45 
0.23 

Faktör 2: Devam Bağlılığı 
B11: Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip 
olduğuma inanıyorum. 
B12: Benim için bu kurumdan ayrılmanın olumsuz sonuçlarından biri de var 
olan alternatiflerin azlığıdır. 
B10: Şu an kurumda kalmam bir istek olduğu kadar bir gereklilik. 
B8: İstesem bile şu an kurumdan ayrılmak benim için çok zor olurdu. 
B9: Şu an kurumdan ayrılmak istediğime karar verirsem hayatımın büyük 
bölümü zarara uğrar. 

0.557 

0.479 

0.728 
0.583 
0.447 

5.90 

4.93 

7.89 
6.16 
4.64 

0.31 

0.23 

0.53 
0.34 
0.20 

Faktör 3: Duygusal Bağlılık 
B4: Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissetmiyorum 
B6:Kurumuma güçlü bir aitlik duygusu hissetmiyorum. 
B3: Bu kurumda kendimi ‘ailenin bir parçası’ gibi hissetmiyorum . 

0.442 
0.509 
0.300 

6.02 
4.45 
3.16 

0.18 
0.26 
0.09 

Uygunluk İndeksleri Değeri Uyum 
2χ /s.d 244.46/101=2,4 Kabul edilebilir Uyum 

RMSEA 0,105 Kötü uyum 
CFI 0,89 Kötü uyum 
NFI 0,82 Kötü uyum 
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Uyum ölçütleri, bir bütün olarak modelin kabul edilebilirliğini göstermektedir. Modelin 

genel kabulü, modelde yer alan tüm içsel ilişkilerin anlamlı olduğunu göstermemektedir. Üç 

faktörlü 16 maddeli Örgütsel Bağlılık Ölçüm modelinde; her bir gözlenen değişkenin faktör 

yükü için hesaplanan t değerleri istatistiksel olarak anlamlıysa da uyum ölçüleri kötü uyum 

sınırlarındadır. Dolayısıyla modelin yapısal geçerliliği için iyileştirilmesi gerekmektedir.   

ÖBÖ’nin yapı geçerliliğini arttırmak amacıyla model üzerinde gerekli görülen 

değişiklikler DFA’ya uygun olarak yapılmıştır. Bu süreçte, LISREL 9.2’nin sunduğu düzeltme 

indeksleri dikkatle incelenmiş; ancak önerilen düzeltmelerden kavramsal netlik oluşturmak 

amacıyla bir gözlenen değişkenin birden fazla gizil değişkenle ilişkilendirilmesine yönelik 

öneriler dikkate alınmamıştır. Yazılımın önerdiği değişiklikler doğrultusunda 3 faktörlü 12 

maddeli Örgütsel bağlılık ölçüm modeline ilişkin DFA sonuçları Tablo 3’te, path grafiği de 

Şekil 2’de verilmiştir. 

Tablo 3. Çok faktörlü (3 faktörlü- 16 maddeli)  Örgütsel Bağlılık Ölçüm modelinin DFA 
sonuçları 

Örgütsel Bağlılık Faktörleri Stand.yükler t R2 
Faktör 1: Normatif Bağlılık 

B20: Kurumuma çok şey borçluyum. 
B18: Bu kurum benim sadakatimi hak ediyor. 
B19: Bu kurumdan şimdi ayrılmanın orada çalışan diğer insanlara karşı 
duyduğum sorumluluklar nedeniyle yanlış olacağını düşünüyorum. 
B1: Kariyer hayatımın geriye kalanını bu kurumda geçirmekten mutluluk 
duyarım. 
B17: Kurumumdan şimdi ayrılsam suçluluk hissederdim. 
B5: Bu kurum benim için çok fazla kişisel anlam taşıyor. 

0.824 
0.755 
0.768 

0.655 

0.641 
0.458 

10.84 
9.59 
9.75 

7.94 

7.70 
5.17 

0.68 
0.57 
0.59 

0.43 

0.41 
0.21 

Faktör 2:  Devam Bağlılığı 
B11: Bu kurumdan ayrılmayı düşünmek için çok az seçim hakkına sahip 
olduğuma inanıyorum. 
B10: Şu an kurumda kalmam bir istek olduğu kadar bir gereklilik. 
B8: İstesem bile şu an kurumdan ayrılmak benim için çok zor olurdu. 

0.436 

0.854 
0.556 

4.46 

7.64 
5.57 

0.19 

0.73 
0.31 

Faktör 3:  Duygusal Bağlılık 
B4: Bu kuruma karşı duygusal bir bağ hissetmiyorum 
B6:Kurumuma güçlü bir aitlik duygusu hissetmiyorum. 
B3: Bu kurumda kendimi ‘ailenin bir parçası’ gibi hissetmiyorum . 

0.436 
0.538 
0.308 

5.47 
4.32 
3.07 

0.19 
0.29 
0.095 

Uygunluk İndeksleri Değeri Uyum 
2χ /s.d 638.77/318=2,008 Kabul edilebilir uyum 

RMSEA 0,058 İyi Uyum 
CFI 0,96 Kabul edilebilir uyum 
NFI 0,89 Kötü uyum 
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Faktör1 gizil değişkeni için B20 (Kurumuma çok şey borçluyum) gözlenen değişkeninin 

korelasyon katsayısı 0.824, Faktör 2 gizil değişkeni için B10 (Şu an kurumda kalmam bir istek 

olduğu kadar bir gereklilik) gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 0.854, Faktör 3 gizil 

değişkeni için B6 (Kurumuma güçlü bir aitlik duygusu hissetmiyorum) gözlenen değişkeninin 

korelasyon katsayısı 0.538dur. B10 tüm gözlenen değişkenler içinde bağlı olduğu gizil 

değişkeni en fazla açıklayan gözlenen değişken durumundadır.  

Üç faktörlü 12 maddeli ÖB Ölçüm modelinde; her bir gözlenen değişkenin faktör yükü 

için hesaplanan t değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Çok boyutlu (3 faktörlü-12 maddelik) 

ÖBÖ modelinin DFA sonucunda ortaya çıkan uyum ölçüleri NFI haricinde kabul edilebilir 

uyum sınırlarındadır. Bu da önceki modelden yapısal geçerliği daha iyi model olduğunu 

göstermektedir.  

Şekil 2. Çok boyutlu (3 faktörlü 12 maddeli) SMBÖ modelinin path grafiği 

4. Değerlendirme ve Sonuç

Bu çalışmada; belediye çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının boyutlandırılması 

amaçlanarak AFA ile belirlenen faktörler tarafından yapısal bir model oluşturup oluşturmadığı 

DFA ile incelenmiştir. Analizler sonucunda AFA ile belirlenen 16 maddelik 3 faktörlü ölçüm 

modelinin yapısal geçerliliği uygun olmayan bir model olması nedeniyle önerilen iyileştirmeler 

doğrultusunda ÖBÖ için istatistiksel ve teorik anlamda yapısal geçerliliği olduğu belirlenen 3 

faktörlü olan birisi 12 maddelik bir ölçüm modeli elde edilmiştir.  
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DFA ile elde edilen 3 faktörlü 12 maddelik ölçüm modelinde bağlı olduğu faktörü en iyi 

açıklayan gözlenen değişkenler birlikte değerlendirildiğinde;  

• Normatif Bağlılık boyutunda B20: Kurumuma çok şey borçluyum. (R=%82.4)

• Devam Bağlılığı boyutunda B10: Şu an kurumda kalmam bir istek olduğu kadar bir

gereklilik. (R= %85.4)

• Duygusal Bağlılık boyutunda B6:Kurumuma güçlü bir aitlik duygusu hissetmiyorum

(R=%53.8)

Çalışanların kurumlarına çok şey borçlu olduklarının farkında olup kurumlarında çalışma 

istek ve gerekliliğin olduğunu düşünmekteyseler de kuruma karşı güçlü bir aidiyetlik 

hissetmemektedirler.   

Daha sonraki çalışmalarda farklı meslek mensuplarına ve çalışanlarına yönelik olarak 

örgütsel bağlılıklarının incelenerek ÖBÖ için boyutlandırma çalışmaları yapılarak boyutlar ve 

içerdikleri gözlenen değişkenlerin ağırlıkları karşılaştırılabilir. Ayrıca DFA ile yapısal 

geçerliliği belirlenen faktörlerle yaş, cinsiyet, çalışma süresi, pozisyon gibi bazı demografik 

özelliklere göre farklılıklarının belirlenebileceği çalışmalar da yapılabilir. Bu bağlamda bu 

çalışmanın gelecekteki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya bağımlılığının boyutlandırılmasıdır.  Çalışma kapsamında 

20 özel ve devlet bankası çalışanlarından oluşan 132 çalışana Sosyal Medya Bağımlılık 

Ölçeği (SMBÖ) uygulanmıştır. Ölçekteki sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemeye 

yönelik 30 maddeye Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanarak 4 faktör elde edilmiştir. 

Açıklayıcı Faktör Analizi ile elde edilen 4 boyutun yapısal geçerliliği Doğrulayıcı faktör 

analizi (DFA) ile araştırılmıştır. DFA bulguları, banka çalışanlarının sosyal medya 

bağımlılıklarının 4 boyutlu yapısının, geçerli yapısal bir model olduğunu göstermiştir. Yapısal 

modelin uyum iyiliği göstergeleri, iyi uyum sınırları içerisinde yer almıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Bağımlılık, Açıklayıcı Faktör Analizi, 

Doğrulayıcı Faktör Analizi  

ABSTRACT 

The aim of this study is to dimension social media addiction. 132 employees who are worked 
at 20 banks consist of private and government banks were applied Social Media Addiction 
Scale (SMAS).Four factors were obtained by applying Explanatory Factor Analysis (EFA) to 
30 items to dimension social media addiction levels. The construct validity of the 4 
dimensions obtained by Exploratory Factor Analysis was investigated by Confirmatory Factor 
Analysis (CFA). The findings of the CFA showed that the 4 dimensional structure model. 
Goodness of fit indicators of the structural model are within the limits of good fit. 

Keywords: Social Media, Social Media Addiction, Explanatory Factor Analysis, 
Confirmatory Factor Analysis 

1.GİRİŞ

Günümüzde internet teknolojisinin hızlı bir ilerleme göstermesiyle sosyal ağlar her 

geçen gün kullanıcı sayısını artırmıştır. Teknolojinin gelişmesi bireylerin ihtiyaçlarını 

karşılama noktasında pek çok ürünü hayatımıza sokmuştur.  Teknoloji çağının 

göstergelerinden olan sosyal ağlar her yaştan insanı kendine çekebilmektedir. Sanal dünya 
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sunduğu uygulamalarla kişileri gerçek hayatın ötesine geçirmektedir. İnternet teknolojisinin 

uzantısı olan sosyal medyaya özellikle gençler yoğun ilgi göstermekle birlikte her yaş ve 

kategoriden kişiyi cezbetmektedir. Sosyal medya kullanımı son yıllarda katlanarak 

artmaktadır. Sosyal medya kullanımı üzerine yaşanan bu artış araştırmacıların bu olguyu 

araştırmaya olan ilgisini ve kullanıcıların hayatlarına olan etkisini araştırmaya yönetmektedir. 

Özellikle bağımlılık düzeyinde gerçekleşen sosyal medya kullanımı sosyal ağ bağımlılığı 

çalışmalarını ise son on yılda artırmıştır. 

Sosyal medya, kişilerin birbirleri ile kolaylıkla etkileşim kurmasını sağlamaktadır. 

Dünyanın pek çok yerindeki kişiler ve kuruluşlar sosyal medya sayesinde birbirleri ile 

kolaylıkla iletişim kurabilmektedir. Sosyal medya teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

toplumların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bireylerin yaşamlarının ayrılmaz parçası haline 

gelen sosyal medya işletmeler, resmi kurumlar ve pek çok kuruluş için de olmazsa 

olmazlardan birisine dönüşmüştür. Her bir kuruluşun kendine ait sosyal medya hesabı 

üzerinden günceli yakalamak ve duyurmak adına sosyal medyayı aktif olarak kullanmak 

durumundadır. Kişiler ve işletmeler her türlü iletişimlerini sosyal ağlar üzerinden 

gerçekleştirmektedir. Kurumlar günceli topluma sunmak adına her gün yapılan faaliyetleri 

sosyal medya üzerinden paylaşması gerekmektedir. Bireyler sosyal medyasız hayat 

düşünemez hale gelmiştir ve gün içerisinde zamanlarının büyük bir kısmını sosyal medya da 

geçirmektedir. Yoğun bir şekilde sosyal medya kullanımı gerçekleştiren ve zaman geçiren 

bireyler farkına varmadan sosyal medya bağımlısı haline dönüşmektedir. Özellikle gençler 

arasında bağımlılık düzeyinde kullanıma sahip olan sosyal medyanın çalışanlar düzeyinde 

nasıl bir etkiye sahip olduğunu belirlemek önemlidir. Bu noktada banka çalışanlarının sosyal 

medya bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi işletmelerin ve çalışanların performans geliştirme 

planlarında yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca SMB düzeyini tespit edilmesi 

çalışanların performansını dolayısıyla işletmenin performansını olumlu yönde etkileyecektir. 

Yapılan çalışmalardan bazıları şöyle özetlenebilir: 

Echeburua,  vd. (2010), gençlerin internet kullanımının faydalarının yanında bir süre 

sonra kullanımında kontrol edilemeyen derecede bağımlılık yarattığını ve bunun iş yaşamında 

ve ilişkilerinde tehlikeye sebebiyet verdiğinden bahsetmektedir. Hazar (2011), üniversite 

öğrencileri üzerine yaptığı çalışmasında sosyal bağımlılık profilleri içinde cinsiyet faktörüne 

göre bilişsel bağımlılık, duygusal bağımlılık (sosyalleşme ve kaçış) ile davranışsal bağımlılık 

(araçsal ve eylemsel) açısından istatistiki verilerine göre farklılıklar gözetilerek sıralama 

yapıldığında sosyalleşmeden kaçış ön plana çıkmıştır. Ayrıca birinci sınıf öğrencilerinin 

sosyal medyada daha az zaman geçirmelerine rağmen bağımlılıklarının diğer sınıflara göre 
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daha yüksek olduğu görülmüştür. Cabral (2011), Y kuşağının sosyal medya özellikle 

Facebook, MySpace, Twitter ve LinkedIn gibi ağlara bağımlılıklarını incelediği çalışmasında 

davranışsal bağımlılığı algısal belirginlik, duygu durum değişikliği, tolerans, bırakma, çatışma 

ve tekrarlama olarak incelemiştir. Araştırma sonucu Y kuşağının tolerans, algısal belirginlik 

ve tekrarlama üç faktörde muzdarip olduğunu göstermiştir. Tran, vd. (2015), Vietnam’daki 

sosyal ağlara ilişkin çalışmaların az olmasından yola çıkarak yaptıkları çalışmada sosyal 

ağlar, sosyal ağ bağımlılığı ve memnuniyetini Facebook bağlamında gençlerin alışkanlıklarına 

etkisini incelemiştir.  Babacan, 2016,  sosyal medya kullanım alanları ve bağımlılık ilişkisini 

incelediği araştırmasında önemli sosyal medya kullanım pratikleri ve nedenlerinden olan 

‘özne-özgürlük’, ‘alternatif bir medya’, ‘demokrasi kültürü’ ‘psikolojik tatmin’ başlıkları 

üzerinden sosyal medya bağımlılık ilişkisini incelemiştir. Sosyal medyanın bu dört temel 

alana olumlu bir anlam yüklemekle birlikte, söz konusu bu alanların aynı zamanda sosyal 

medya bağımlılığına yol açabildiğini ifade etmektedir. Kırık vd. (2015), sosyal medya 

bağımlılığının seviyesini belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında sosyal medya bağımlılığı 

derinlemesine incelenmiştir. Sosyal medya bağımlılık faktörünü ölçmede Sosyal Ağ Durum 

Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek bağımlılık, etik ve yakınsama olmak üzere üç faktöre sahiptir. 

Sosyal medya bağımlılığı seviyesi, internette harcanan günlük zamanın artması durumunda da 

çarpıcı bir artış göstermektedir. Al-Menayes (2015), 1327 üniversite öğrencilerinin sosyal 

medya bağımlılığını incelediği çalışmasında yaptığı faktör analizi sonucunda 3 boyuta 

ayırmıştır. Elde edilen boyutlar kullanıcıların sosyal medya deneyimleri, sosyal medyada 

harcanan zaman ve memnuniyet ile pozitif ilişkiliydi. 

Esgi (2016), sosyal medya bağımlılıklarını değerlendirmek için ölçek geliştirmiştir. 

285 üniversite öğrencisine uyguladığı Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’ne AFA uygulamış 

ve 17 maddeden 4 (zaman, sosyal paylaşım, meşguliyet ve sağlık) faktör elde etmiştir. Hawi, 

ve Samaha (2016), yaptıkları araştırmada sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya kullanımı, 

özgüven ve yaşamdan memnuniyet arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Araştırma neticesinde 

sosyal medya bağımlılığı ile özgüven ile negatif ilişkisi varken hayattan memnuniyet ile 

pozitif bir ilişkisini ortaya koymuştur. Eijnden vd. (2016), sosyal medya bağımlığının ergenler 

arasında yaygın olduğunu ortaya koymak için 2198 ergene uyguladıkları sosyal medya 

bağımlılığı anketi geliştirmiştir. 9 maddeden oluşan ölçek yapısal geçerlilik, iç tutarlılık, ölçüt 

geçerliliği, yeterli test-tekrar güvenilirliği ve tatmin edici hassasiyet ve özgüllük göstermiştir. 

Yapılan çalışma 9 maddeden oluşan kısa ölçeğin SMB ölçmek için yeterli ve geçerli bir araç 

olduğunu ortaya koymuştur. Monacis vd. (2017), sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin az 

olması ve İtalyanca da doğrulanmamış olmasından dolayı sosyal medya bağımlılığı ölçeğini 
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İtalyancasını 769 katılımcıya uyguladıkları ölçeğe DFA ve çok gruplu analizler uygulamıştır. 

DFA’dan elde edilen endeksler SMB ölçeğinin İtalyanca versiyonun verilerinin modele 

mükemmel bir şekilde uyduğunu göstermiştir. Balakrishnan ve Griffiths (2017), sosyal medya 

bağımlılığının YouTube içeriklerindeki rolünü inceledikleri araştırmalarında YouTube’daki 

içerik oluşturmanın YouTube bağımlılığı ile içerik izlemeye göre daha yakın bir ilişki içinde 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sosyal medya memnuniyetinin her iki YouTube etkinliği 

üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu buna karşın teknoloji memnuniyetinin onları 

önemli derecede etkilemediği tespit etmiştir. Tüm algılanan memnuniyetler arasında, içerik 

memnuniyeti, YouTube içerik oluşturma eğilimiyle en yüksek ilişki katsayısı değerine sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Çelik (2017), iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya 

bağımlılık düzeylerini incelediği araştırmada sosyal medya bağımlılık boyutları meşguliyet, 

duygu durum düzenleme, tekrarlama, çatışma olarak incelenmiştir. Öğrencilerin tekrarlama, 

çatışma ve toplam sosyal medya bağımlılıklarında az düzeyde, meşguliyet ve duygu durum 

düzenleme boyutlarında ise orta düzeyde olduğunu tespit etmiştir. Şahin ve Yağcı (2017), 

Sosyal medya bağımlılığını ölçmek için geliştirdikleri ölçekte AFA analizi sonucunda ‘sanal 

tolerans-ST faktörü’ ve ‘sanal iletişim- Sİ’ faktörü olmak üzere iki faktör elde edilmiştir. AFA 

sonucunda elde edilen iki faktörlere DFA uygulanan iki faktörlü modelin uyum düzeyinin 

yeterli olduğunu ortaya koymuştur. 

Ünlü (2018), orta yaş üstü bireylerde sosyal medya bağımlılığı ve sosyal izolasyonu 

incelediği araştırmasında yapılan araştırmaların genellikle gençler ile özdeşleştirilmesiyle 

birlikte orta yaş üstü kişilerinde oldukça önemli bir kısmının bağımlılığa yakın olmalarına 

rağmen bunun farkında olmadıklarını ve çoğunluklu emekli olan, stresli hayatlara sahip olan 

ve yalnız bireylerin sosyal medyayı sığınak olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Özellikle 

yalnız olan kişilerin sosyal medya bağımlılığına daha yatkın olduğunu ortaya koymuştur. Baz, 

F.Ç.(2018), üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarını incelediği çalışmasında 

dört alt boyuttan ( sanal tolerans, sanal iletişim, sanal problem ve sanal bilgilendirme) oluşan 

bir ölçek kullanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal medya kullanıcısı oldukları 

yalnız sosyal medya kullanımından kaynaklı sorunları bağımlılık olarak yaşamadıklarını 

belirlemiştir. Aygar ve Uzun (2018), sosyal medya bağımlılığını ölçek için geliştirdikleri 

ölçekte yapılan AFA sonucuna göre üç faktör (işlevsellikte bozulma, kontrol güçlüğü ve 

yoksunluk, sosyal izolasyon) elde edilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı ölçeğinden elde edilen 

minimum puan 26 iken maksimum puan 130’dur. Ölçekte alının puanın artması sosyal medya 

bağımlılık düzeyinin de artması demektir (Aktan,2018). Araştırma sonucunda katılımcıların 

sosyal medya bağımlılık düzeyleri az bağımlı olarak belirlenmiştir. Katılımcıların sosyal 
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medya bağımlılık seviyelerinin alt faktörler bakımından araştırılması sonucunda sosyal 

medyadaki meşguliyet, duygu durum düzenleme, tekrarlama davranışları bakımından orta 

seviyede bağımlılık düzeylerine sahip oldukları; çatışma alt faktöründe ise düşük düzeyde 

bağımlılığa sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal medya ortamlarında çatışma 

duygusunu çok fazla yaşamadıkları bu nedenle sosyal medya kullanımları esnasında ve 

sonrasında çatışmadan kaynaklı huzursuzlukları yaşamamaları olumlu bir durum olarak 

görebilir. Özgenel vd.(2019), ergenler için sosyal medya bağımlılığı ölçeği geliştirdikleri 

çalışmalarında 27 maddelik taslak ölçeğe uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 9 

maddelik ve tek faktörlü bir yapı elde etmiştir. 9 maddelik tek faktörlü ölçek toplam 

varyansının 56.787 sini açıklamakta ve DFA ile yapısını analiz etmiştir. 

Teknolojinin gelişmesiyle internet kullanımının yaygınlaşması sonrasında yaşanan 

gelişmeler sosyal medya kullanımının artmasına neden olmuştur. Her sektör, kişi ve 

kuruluşun bir çok faaliyetini gerçekleştirdiği alanlar haline gelen sosyal medya geçirilen uzun 

zamanlar nedeniyle bağımlılık düzeyinde kullanımlara neden olmuştur. Bu noktada sosyal 

medya bağımlılık düzeyinin belirlenmesi önemlidir. Yapılan literatür incelemesi sonucunda 

sosyal medya kullanımı ile ilgili araştırmaların gençler üzerine yoğunlaştığı orta yaşında 

bireyler ve çalışanlar üzerine yapılan araştırmaların sınırlı olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın 

sınırlı sayıda olan alan literatürüne faydalı olacağı düşünülmektedir.  

Çalışmada özellikle sosyal medya kullanımının banka çalışanları üzerindeki bağımlılık 

düzeyindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. 20 özel ve devlet bankasından çalışanın 

araştırmamızın örneklemini oluşturmakta ve bu amaç doğrultusunda banka çalışanlarının 

sosyal medya bağımlılık düzeylerinin boyutlarına ilişkin geçerli ve güvenilir bir yapısal 

modelin elde edilmesine çalışılmıştır.  

2.YÖNTEM

Banka çalışanlarının sosyal medya bağımlılıklarının amacıyla yapılan bu çalışmada 20 

devlet ve özel bankadan oluşan 132 çalışana basit tesadüfi örneklem tekniğiyle örnekleme 

dahil edilmiştir. Araştırmada Ünal Tutgun (2015) geliştirdiği ve geçerlilik –güvenilirliğini 

yaptığı Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ) kullanılmıştır. 30 maddeden oluşan, 5’li 

likert tipi ölçek;  (5) Kesinlikle Katılıyorum (4)  Katılıyorum (3) Kararsızım (2) 

Katılmıyorum (1) Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde puanlanmıştır. Güvenilirlik analizi 

yapılan SMDÖ’nin Cronbach Alfa değeri %95,8 olarak belirlenmiştir.  

SMBÖ’nin Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda belirlenen boyutların yapısal 

geçerliliği olan bir model oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde Doğrulayıcı Faktör 
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Analizi (DFA) kullanılmıştır. Çalışmada AFA için SPSS 20.0 DFA için ise Lisrell 9.2. 

yazılımlarından yararlanılmıştır.  

3. BULGULAR

Çalışanların sosyal medya bağımlılık düzeylerini tespit etmek amacıyla 30 maddeden 

oluşan SMBÖ’ne uygulanan Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)  sonucunda banka 

çalışanlarının sosyal medya bağımlılık düzeylerini etkileyen 4 faktör belirlenmiştir. Ancak 30 

maddeli ölçeğe uygulanan ilk AFA sonucunda S6, S13 ve S14 ifadelerinin faktör yükleri 0,50 

den düşük olduğu için çıkarılarak 27 maddeli ölçeğe tekrar AFA sonucunda belirlenen 4 

faktör; Meşguliyet Boyutu, Duygu Durum Düzenleme, Tekrarlama, Çatışma Boyutu şeklinde 

literatüre uygun olarak isimlendirilmiştir. Belirlenen 4 alt ölçeğin güvenilirliği, bütün 

maddelerin toplam korelasyonunun bir ölçüsü olarak Cronbach Alpha kullanılarak incelenmiş 

ve Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo1’e göre birinci faktör varyansın %46,047’ünü (46,047), ikinci faktör 

%57,083’ünü (11,037), üçüncü faktör varyansın %62,318’ünü (5,234), dördüncü faktör 

varyansın %67,021’unu (4,703) açıklamaktadır.  

Tablo 1: SMBÖ Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) Sonuçları 

Faktörler Özdeğer Faktör 
Yükleri 

Açık.vary
% 

Küm. 
varyans 

Cronbach 
Alpha 

Faktör 1: Çatışma 12,893 46,047 46,047 0,946 
S27: Sosyal medya yüzünden yemek yemeyi unuttuğum 
zamanlar olur. 
S28:Sosyal medya kullanımı yüzünden uyku düzenimde 
değişiklikler/bozukluklar olur. 
S30:Sosyal medya kullanımı benim için önemli kişilerle olan 
ilişkilerimde problem yaşamama neden olur. 
S20:Eş, aile üyelerini ve arkadaşlarımı sosyal medyadan dolayı 
ihmal ederim. 
S26:Kendimi sosyal medyada ne kadar süre gezindiğimi 
saklamaya çalışırken bulurum. 
S29: Sosyal medya kullanımı yüzünden fiziksel sorunlar (sırt, 
baş, göz ağrıları vb) yaşadığım olur. 
S22: Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için okulla 
veya işle ilgili çalışmaları ihmal ederim. 
S19:Mesleğime/ çalışmalarıma olumsuz bir etki yapmasına 
rağmen sosyal medyayı daha fazla kullanırım. 
S21: Sosyal medya dolayısıyla başladığım aktiviteleri 
zamanında bitiremem. 
S25: İnsanlar sosyal medyada geçirdiğim zamanın miktarı 
konusunda beni eleştirirler. 
S23: Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla zaman 
geçirmeye tercih ederim. 
S24: Sosyal medya yüzünden üretkenliğim azalır. 

0,831 

0,825 

0,780 

0,777 

0,748 

0,737 

0,716 

0,716 

0,715 

0,696 

0,567 

0,549 

Faktör 2:  Meşguliyet 3,090 11,037 57,083 0,905 
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S2: Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya 
girme düşüncesi zihnimi meşgul eder.  
S4: Sosyal medyada neler olup bittiğini merak ederim. 
S5: Sosyal medyada düşündüğümden daha fazla zaman 
geçirdiğim olur. 
S3: Hayatımın sosyal medya olmadan sıkıcı, boş ve zevksiz 
olacağını düşünürüm. 
S1: Yapmam gereken bir iş varsa öncesinde sosyal medyayı 
kontrol ederim. 
S8: Sosyal medyayı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamam. 
S9: Sosyal medya ile ilgili eylemlere (oyun, sohbet, 
fotograflara bakmak vs) uzun süreler ayırırım. 
S7: Sosyal medyayı uzun süre kullanmaktan bir türlü 
vazgeçemem. 

0,780 

0,769 

0,755 

0,701 

0,678 

0,654 

0,654 
0,644 

Faktör 3:  Tekrarlama 1,466 5,234 62,318 0.869 
S17:Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için sonuç 
vermeyen çabalar gösteririm. 
S16: Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç vermeyen 
çabalar gösteririm. 
S15:Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için 
yoğun bir istek duyarım. 
S18: Sosyal medyada harcadığım zamanı azaltmaya çalışır, 
başarısız olurum. 

0,817 

0,771 

0,646 

0,639 

Faktör 4: Duygu Durum Düzenleme 1,317 4,703 67,021 0,851 
S11:Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda sosyal medyada 
vakit geçiririm. 
S12:Yaşamımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için 
sosyal medyada gezinmeyi tercih ederim. 
S10: Kişisel problemlerimi unutmak için sosyal medya 
kullanırım. 

0.783 

0.782 

0.743 

   Toplam Varyans:67,021 
KMO: 0,909   Küresellik Testi     Ki-kare: 2871,419      P: 0,000      SD: 378     Cronbach: 0,944 

AFA ile elde edilen 4 faktörlü 28 maddeli ölçüm modelinin bir ölçme aracı olarak gizil 

değişkenleri nasıl ve ne ölçüde açıkladığının belirlenebilmesi için DFA uygulanmıştır. 

SMBÖ’nin AFA ile belirlenen 4 faktörlü yapısının çok boyutlu ölçüm modeli olarak 

uygunluğunun belirlenmesi için uygulanan DFA sonuçları Tablo 2’de, path grafiği de 

Şekil1’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Çok faktörlü (4 faktörlü- 28 maddeli)  Sosyal Medya Bağımlılık Ölçüm modelinin 
DFA sonuçları 

Standartlaştırılmış yükler her bir gözlenen değişken ile ilgili olduğu gizil değişken 

arasındaki korelasyonları göstermektedir. Faktör1 gizil değişkeni için S28 (Sosyal medya 

kullanımı yüzünden uyku düzenimde değişiklikler/bozukluklar olur) gözlenen değişkeninin 

korelasyon katsayısı 0.83, Faktör 2 gizil değişkeni için S2 (Belli süre sosyal medyaya 

girmediğimde sosyal medyaya girme düşüncesi zihnimi meşgul eder) gözlenen değişkeninin 

korelasyon katsayısı 0.80, Faktör 3 gizil değişkeni için S17 (Sosyal medya kullanımını 

denetim altına almak için sonuç vermeyen çabalar gösteririm) gözlenen değişkeninin 

korelasyon katsayısı 0.905, Faktör4 gizil değişkeni için S11 (Kendimi yalnız hissettiğim 

Sosyal Medya Bağımlılık Faktörleri Stand.yükler t R2 
Faktör 1: Çatışma 

S27: Sosyal medya yüzünden yemek yemeyi unuttuğum zamanlar olur. 
S28:Sosyal medya kullanımı yüzünden uyku düzenimde değişiklikler/bozukluklar olur. 
S30:Sosyal medya kullanımı benim için önemli kişilerle olan ilişkilerimde problem 
yaşamama neden olur. 
S20:Eş, aile üyelerini ve arkadaşlarımı sosyal medyadan dolayı ihmal ederim. 
S26:Kendimi sosyal medyada ne kadar süre gezindiğimi saklamaya çalışırken bulurum. 
S29: Sosyal medya kullanımı yüzünden fiziksel sorunlar (sırt, baş, göz ağrıları vb) 
yaşadığım olur. 
S22: Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için okulla veya işle ilgili çalışmaları 
ihmal ederim. 
S19:Mesleğime/ çalışmalarıma olumsuz bir etki yapmasına rağmen sosyal medyayı 
daha fazla kullanırım. 
S21: Sosyal medya dolayısıyla başladığım aktiviteleri zamanında bitiremem. 
S25: İnsanlar sosyal medyada geçirdiğim zamanın miktarı konusunda beni eleştirirler. 
S23: Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla zaman geçirmeye tercih ederim. 
S24: Sosyal medya yüzünden üretkenliğim azalır. 

0.7615 
0.830 
0.800 

0.825 
0.787 
0.812 

0.794 

0.794 

0.787 
0.707 
0.663 
0.700 

10.23 
11.60 
10.92 

11.46 
10.73 
11.24 

10.83 

10.82 

10.66 
9.13 
8.42 
9.11 

0.58 
0.69 
0.64 

0.68 
0.62 
0.66 

0.63 

0.63 

0.62 
0.50 
0.44 
0.49 

Faktör 2: Meşguliyet 
S2: Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya girme düşüncesi zihnimi 
meşgul eder.  
S4: Sosyal medyada neler olup bittiğini merak ederim. 
S5: Sosyal medyada düşündüğümden daha fazla zaman geçirdiğim olur. 
S3: Hayatımın sosyal medya olmadan sıkıcı, boş ve zevksiz olacağını düşünürüm. 
S1: Yapmam gereken bir iş varsa öncesinde sosyal medyayı kontrol ederim. 
S8: Sosyal medyayı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamam. 
S9: Sosyal medya ile ilgili eylemlere (oyun, sohbet, fotograflara bakmak vs) uzun 
süreler ayırırım. 
S7: Sosyal medyayı uzun süre kullanmaktan bir türlü vazgeçemem. 

0.800 

0.768 
0.768 
0.774 
0.600 
0.678 
0.768 

0.748 

10.84 

10.10 
10.19 
10.34 
7.27 
8.61 
10.19 

9.75 

0.64 

0.59 
0.59 
0.60 
0.36 
0.46 
0.59 

0.56 
Faktör 3: Tekrarlama 

S17:Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için sonuç vermeyen çabalar 
gösteririm. 
S16: Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç vermeyen çabalar gösteririm. 
S15:Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için yoğun bir istek duyarım. 
S18: Sosyal medyada harcadığım zamanı azaltmaya çalışır, başarısız olurum. 

0.905 

0.900 
0.640 
0.754 

13.01 

12.97 
7.92 
9.87 

0.82 

0.81 
0.41 
0.57 

Faktör 4: Duygu Durum Düzenleme 
S11:Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda sosyal medyada vakit geçiririm. 
S12:Yaşamımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için sosyal medyada gezinmeyi 
tercih ederim. 
S10: Kişisel problemlerimi unutmak için sosyal medya kullanırım. 

0.831 
0.806 

0.800 

10.95 
10.45 

10.33 

0.69 
0.65 

0.64 
Uygunluk İndeksleri Değeri Uyum 

2χ /s.d 638.77/318=2,008 Kabul edilebilir Uyum 

RMSEA 0,088 Kabul edilebilir Uyum 
CFI 0,96 Kabul edilebilir Uyum 
NFI 0,93 Kötü uyum 
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zamanlarda sosyal medyada vakit geçiririm.) gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 

0.831’dir. S17 tüm gözlenen değişkenler içinde bağlı olduğu gizil değişkeni en fazla 

açıklayan gözlenen değişken durumundadır.  

Dört faktörlü 27 maddeli Sosyal Medya Bağımlılık Ölçüm modelinde; her bir gözlenen 

değişkenin faktör yükü için hesaplanan t değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Çok boyutlu 

(4 faktörlü-27 maddelik) SMBÖ modelinin DFA sonucunda ortaya çıkan uyum ölçüleri de 

NFI haricinde kabul edilebilir uyum sınırlarında olması, uygun bir yapısal model olduğunu 

göstermektedir.  

Şekil 1. Çok boyutlu (4 Faktörlü 27 Maddeli) SMBÖ modelinin path grafiği 

Uyum ölçütleri, bir bütün olarak modelin kabul edilebilirliğini göstermektedir. 

Modelin genel kabulü, modelde yer alan tüm içsel ilişkilerin anlamlı olduğunu 

göstermemektedir. Her gizil faktörün uygunluğu ayrı ayrı değerlendirildiğinde; MDÖ ölçüm 

modelinde her bir gözlenen değişkenin faktör yükü için hesaplanan t değerlerinin bütün 

gözlenen değişkenler için kritik t değerinden (0,05 anlam düzeyinde kritik t değeri 1,96) 

büyük olduğundan istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir.    

SMBÖ’nin yapı geçerliliğini arttırmak amacıyla model üzerinde gerekli görülen 

değişiklikler DFA’ya uygun olarak yapılmıştır. Bu süreçte, LISREL 9.2’nin sunduğu 
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düzeltme indeksleri dikkatle incelenmiş; ancak önerilen düzeltmelerden kavramsal netlik 

oluşturmak amacıyla bir gözlenen değişkenin birden fazla gizil değişkenle ilişkilendirilmesine 

yönelik öneriler dikkate alınmamıştır. Yazılımın önerdiği değişiklikler doğrultusunda 4 

faktörlü 21 maddeli sosyal medya bağımlılık ölçüm modeline ilişkin DFA sonuçları Tablo 

3’te, path grafiği de Şekil 2’de verilmiştir. 

Tablo 3. Çok faktörlü (4 faktörlü- 21 maddeli) Sosyal Medya Bağımlılık Ölçüm modelinin 
DFA sonuçları  

Sosyal Medya Bağımlılık Faktörleri Stand.yükler t R2 
Faktör 1: Çatışma 

S30:Sosyal medya kullanımı benim için önemli kişilerle olan ilişkilerimde problem 
yaşamama neden olur. 
S20:Eş, aile üyelerini ve arkadaşlarımı sosyal medyadan dolayı ihmal ederim. 
S26:Kendimi sosyal medyada ne kadar süre gezindiğimi saklamaya çalışırken bulurum. 
S29: Sosyal medya kullanımı yüzünden fiziksel sorunlar (sırt, baş, göz ağrıları vb) 
yaşadığım olur. 
S22: Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için okulla veya işle ilgili çalışmaları 
ihmal ederim. 
S19:Mesleğime/ çalışmalarıma olumsuz bir etki yapmasına rağmen sosyal medyayı 
daha fazla kullanırım. 
S21: Sosyal medya dolayısıyla başladığım aktiviteleri zamanında bitiremem. 
S23: Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla zaman geçirmeye tercih ederim. 

0.774 

0.812 
0.781 
0.787 

0.818 

0.806 

0.806 
0.655 

10.36 

11.08 
10.50 
10.57 

11.18 

10.94 

10.97 
8.26 

0.60 

0.66 
0.61 
0.62 

0.67 

0.65 

0.65 
0.43 

Faktör 2: Meşguliyet 
S2: Belli süre sosyal medyaya girmediğimde girme düşüncesi zihnimi meşgul eder. 
S4: Sosyal medyada neler olup bittiğini merak ederim. 
S5: Sosyal medyada düşündüğümden daha fazla zaman geçirdiğim olur. 
S3: Hayatımın sosyal medya olmadan sıkıcı, boş ve zevksiz olacağını düşünürüm. 
S8: Sosyal medyayı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamam. 
S9: Sosyal medya ile ilgili eylemlere uzun süreler ayırırım. 
S7: Sosyal medyayı uzun süre kullanmaktan bir türlü vazgeçemem. 

0.787 
0.768 
0.768 
0.781 
0.678 
0.774 
0.754 

10.55 
10.13 
10.10 
10.34 
8.57 
10.25 
9.91 

0.62 
0.59 
0.59 
0.61 
0.46 
0.60 
0.57 

Faktör 3: Tekrarlama 
S17:Sosyal medya kullanımını denetim altına almada sonuçsuz çabalar gösteririm. 
S16: Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç vermeyen çabalar gösteririm. 
S15:Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için yoğun bir istek duyarım. 

0.894 
0.912 
0.632 

12.60 
13.25 
7.86 

0.80 
0.85 
0.40 

Faktör 4: Duygu Durum Düzenleme 
S11:Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda sosyal medyada vakit geçiririm. 
S12:Yaşamımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için sosyal medyada gezinmeyi 
tercih ederim. 
S10: Kişisel problemlerimi unutmak için sosyal medya kullanırım. 

0.831 
0.806 

0.793 

10.94 
10.44 

10.32 

0.69 
0.65 

0.63 
Uygunluk İndeksleri Değeri Uyum 

2χ /s.d 264.90/183=1.44 İyi Uyum 

RMSEA 0,058 İyi Uyum 
CFI 0,98 İyi Uyum 
NFI 0,95 İyi uyum 

Faktör1 gizil değişkeni için S22 (Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için 

okulla veya işle ilgili çalışmaları ihmal ederim) gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 

0.818, Faktör 2 gizil değişkeni için S2 (Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal 

medyaya girme düşüncesi zihnimi meşgul eder) gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 

0.787, Faktör 3 gizil değişkeni için S16 (Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç 

vermeyen çabalar gösteririm) gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 0.912, Faktör4 gizil 

değişkeni için S11 (Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda sosyal medyada vakit geçiririm.) 
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gözlenen değişkeninin korelasyon katsayısı 0.831’dir. S16 tüm gözlenen değişkenler içinde 

bağlı olduğu gizil değişkeni en fazla açıklayan gözlenen değişken durumundadır.  

Dört faktörlü 21 maddeli SMB Ölçüm modelinde; her bir gözlenen değişkenin faktör yükü 

için hesaplanan t değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Çok boyutlu (4 faktörlü-21 

maddelik) SMBÖ modelinin DFA sonucunda ortaya çıkan uyum ölçüleri iyi uyum 

sınırlarında olup önceki modelden yapısal geçerliği daha iyi model olduğunu göstermektedir.  

Şekil 2. Çok boyutlu (4 faktörlü 21 maddeli) SMBÖ modelinin path grafiği 

4. Değerlendirme ve Sonuç

Bu çalışmada; özel ve devlet bankalarındaki çalışanların sosyal medya 

kullanımlarındaki bağımlılıklarına ilişkin boyutların  AFA ile belirlenen faktörler tarafından 

yapısal bir model oluşturup oluşturmadığı DFA ile incelenmiştir. Analizler sonucunda AFA 

ile belirlenen 27 maddelik 4 faktörlü ölçüm modelinin her ne kadar uygun sayılabilecek bir 

model olduğu belirlenmişse de önerilen iyileştirmeler doğrultusunda SMBÖ için istatistiksel 

ve teorik anlamda yapısal geçerliliği olduğu belirlenen her ikisi de 4 faktörlü olan birisi 27 

maddelik diğeri 21 maddelik iki ölçüm modeli elde edilmiştir. Çelik (2017) ve Aktan (2018) 
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sosyal medya bağımlılığı üzerine yaptıkları çalışmalarında yapmış olduğumuz çalışmamıza 

benzer şekilde 4 faktör (çatışma, meşguliyet, tekrarlama ve duygu ve durum düzenleme) elde 

etmiştir. 

DFA ile elde edilen 4 faktörlü 21 maddelik ölçüm modelinde bağlı olduğu faktörü en iyi 

açıklayan gözlenen değişkenler birlikte değerlendirildiğinde;  

• Çatışma boyutunda S22: Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için işle ilgili

çalışmaları ihmal ederim. (R=%81.8)

• Meşguliyet boyutunda S2: Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya

girme düşüncesi zihnimi meşgul eder. (R= %78.7)

• Tekrarlama boyutunda S16: Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç vermeyen

çabalar gösteririm) (R=%91.2)

• Duygu ve durum düzenleme boyutunda S11: Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda

sosyal medyada vakit geçiririm. (R= %83.1)

Çalışanların sosyal medya bağımlılıklarının işlerini ihmal edecek düzeyde, çoğunlukla 

yalnızlık hissi ile kullanımın ağırlık kazandığı ve her ne kadar bunun bağımlılık olduğunu 

kabul ederek bırakmak isteseler dahi bu çabalarında başarısız olduklarını göstermektedir.   

Daha sonraki çalışmalarda farklı meslek mensuplarına ve çalışanlarına yönelik olarak 

sosyal medya bağımlılığı incelenerek SMBÖ için boyutlandırma çalışmaları yapılarak 

boyutlar ve içerdikleri gözlenen değişkenlerin ağırlıkları karşılaştırılabilir. Ayrıca DFA ile 

yapısal geçerliliği belirlenen faktörlerle yaş, cinsiyet, çalışma süresi, pozisyon gibi bazı 

demografik özelliklere göre farklılıklarının belirlenebileceği çalışmalar da yapılabilir. Bu 

bağlamda bu çalışmanın gelecekteki çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.   
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CREATION AS IN PARADISE LOST 

Assoc. Prof. Dr. Aydın GÖRMEZ 
Van Yüzüncü Yıl University 

Abstract 
One of the most ambiguous issues or mysteries remaining to be solved throughout the history 
is the creation of man and the world. Man’s curiosity about this subject has led to the production 
of various and numerous tales told and retold in different cultures, in different times around the 
world. Some of these stories are based on mythology or religious sources. This is the reason 
why the story of creation of man or the world differs from each other. 17th Century English poet 
and philosopher John Milton was one of those who was into this issue and recounted it from a 
religious point of view. His masterpiece Paradise Lost relates the story of Adam and Eve, their 
temptation by the Satan and eventually their fall and expulsion from the Paradise. This paper 
aims to explicate and critique the fall of man as in narrated in Paradise Lost.  
Keywords: John Milton, Paradise Lost, creation, Adam and Eve. 

Creation as in Paradise Lost 

Of Man's first disobedience, and the fruit 
Of that forbidden tree whose mortal taste 
Brought death into the world, and all our woe, 
With loss of Eden." (Milton, 1836: 3) 

John Milton was a poet and prose writer who lived between 9 December 1608 and 8 November 

1674. His reputation has continued until now. Milton is considered to be one of the greatest 

British poets, assumedly standing second to his successor William Shakespeare. The powerful 

and influential rhetoric Milton used in his poems and writings was very influential in the poems 

written in the 18th century and afterwards. In addition to his poetry, he has written booklets 

defending civil and religious rights. In 1651, Milton suffered some visual loss, and finally went 

blind the next year. Actively involved in politics of his time, the puritan poet served as secretary 

of foreign languages in the Cromwell government. After Charles I's death, Milton stated in his 

book the Tenure of Kings and Magistrates (1649) that the public has the right to dethrone and 

punish traitors. In 1660 after II. Charles' Restoration, Milton was arrested as the nation's best-

known defender. However, he was soon released. 

Milton began to visualize the theme of the expulsion of mankind from heaven in the 1640s. His 

main goal was to write an epic poem that would rival former poets like Homer and Virgil since 

he wanted to be a great poet. 
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Milton's Paradise Lost and the similar texts are didactic in nature (Kendrick, 1986: 125). It 

contains complex syntaxes and rare words. It is a complex but unique work that is not easy to 

read. Despite having totally different world views, Romantic writers, such as William Blake 

and Percy Bysshe Shelly who, in contrast to Milton, portrayed the Satan as a hero in their 

poems, were also deeply affected by Milton. Joseph Haydn's the Creation, Alexander Pope's 

The Rape of the Lock and the Dunciad, John Keat's Endymion, Lord Byron's the Vision of 

Judgement, and J. R. R. Tolkien's the Lord of the Rings are only some of numerous works that 

drew on Milton’s masterpiece.    

Paradise Lost is categorised under Hexameral literature which is the medieval Christian 

literature focusing on the creation story told in the Bible. “…sometimes as simple exegesis, and 

sometimes an allegorical version of the scriptural story” (Robibns, 1912: 1). Generally it 

revolved around the comments, opinions on theological claims on how the universe was created 

and shaped.  As the prefix hexa- suggests, it refers to theological notion that God created the 

earth for six days. “Hexa-” means six, and “hemer” day in Greek. Generally such literary 

religious works draw on the Biblical Genesis I. The first examples are thought to have been 

given by Saint Basil in the 4. Century (A.D.). It became popular during the medieval period. 

According to the theological belief, the first day light was created, firmament second, water and 

land were separated on the third day, then came plant life, the next day was followed by the 

creation of the sun, moon, and stars, on the fifth day, marine life and birds were shaped, and the 

sixth and the last day land animals, man and woman appeared. And the next day was considered 

day off as Sabbath. 

Having lost his eyesight in 1652, Milton completed Paradise Lost with the help of his daughters 

and friends. When he wrote the epic poem he was certainly in a total grief. He was suffering 

from his ill-health, mourning after the unexpected death of his second wife, and of his baby 

daughter. The poem starts in the middle of events as in a traditional way of epics using 

flashbacks and flashforwards to make it more intelligible. He combines the story of Lucifer, the 

Satan and what happens to Adam and Eve, notably after falling from the grace.  

Lucifer and his rebel angel supporters are banished from Heaven after their rebellion. Satan and 

angels as his accomplices in chains head towards Hell fire. They get rid of chains and fly to a 

place called Pandemonium, which they construct and assign as their meeting place. The rebel 

angels, now devils, discuss their situation and what actions to take. However, Satan would not 

bow to the inevitable and stay back but tries even harder to provoke other angels. In this 
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challenge the Satan is not alone since some other devilish creatures such as Mammon, 

Beelzebub, Belial and Moloch are ready to help.  Beelzebub advises them to ruin mankind and 

Lucifer volunteers to take the lead and plans to destroy both the Earth and God’s beloved 

mankind. Having surmounted various obstacle, he succeeds to break out of Hell and enters the 

newly created Earth and soon Garden of Eden disguising himself under false identities and with 

the help of his two children, Sin and Death. 

As in other epics the setting is vast and Satan has to fight a fierce battle.  The battle between 

the faithful angels and Satan's forces lasts over three days. At the final battle, the Son of God, 

who is thought to be God in action, defeats the rebel group and banishes them from Paradise. 

God finally creates the Earth thus preparing the real destination for humanity along with Adam 

and Eve. Adam and Eve are given the privilege of enjoying themselves in the Garden of Eden 

and an ultimate authority over other creations. They are free in whatever they wish with the 

exception of eating from a tree, the tree of knowledge.  

Adam and Eve try to be careful and follow God's order avoiding involvement of sins of any 

kind. However, they are not all passionless or totally away from different fantasies. In the shape 

of a serpent, Lucifer whispers into Eve’s ear trying to tempt her arousing her hidden desires by 

eating from the forbidden tree. Unfortunately Eve falls prey to Satan’s tempting tricks. Upon 

learning about Eve’s wrongdoing and fatal sin, Adam intentionally commits the same sin 

thinking that Eve is created from his flesh, and so they are bound to each other. Milton thus 

gives Adam a heroic role by sacrificing him.  

Having eaten from the tree, they fall asleep having dreadful nightmares. Upon awakening in 

shame, they feel guilty and remorse for the first time. On the other hand, Satan is happy for his 

victory. The other rebel angels welcome and praise him. The moment he gives them a victorious 

speech on how they ruined mankind and now they have the control on Paradise, first the fallen 

angels then Lucifer himself turn into serpents losing their limbs.  

Adam and Eve ask for forgiveness from God bowing on their knees. Archangel Michael show 

Adam what is going to happen to humanity until the Great Flood. Adam is seen to be in deep 

grief for the future of man. He is told about how King Messiah, that is Jesus Christ, will strive 

to save the souls from original sin. 

Adam and Eve are banished from Garden of Eden. Now they have a new but unhappy life on 

Earth far from God’s grace. Although man is destined to live a condemned life afterwards, he 
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is given the freedom to decide and act accordingly even at the cost of losing paradise. This is 

clearly one of the influences of English Renaissance over writers of the time. “Such an 

exaltation of man was clearly reflected in Milton’s great epic in which the delightful portrayal 

of Adam and Eve echoes the spirit of the age” (Lassoued, 4).  It would be of great help to 

remember Milton’ words by which man is portrayed a noble figure from God’s perspective: 

Two of far nobler shape, erect and tall,   
Godlike erect, with native honour clad  
In naked majesty, seemed lords of all, 
And worthy seemed, for in their looks divine  
The image of their glorious Maker shone,  
Truth, wisdom, sanctitude severe and pure.   (Milton, 1836: IV. 288-293) 

On the other hand, some critics see the point from an opposite direction and attribute some 

heroic characteristics to the Satan. Despite the Satan’s catastrophic end, they pay attention to 

his ambitious and relentless efforts and challenges and even assign a successful role of a 

democratic politician: 

Satan, a consummate politician, has already established himself. He’s visited 
Pandaemonium (rich parallels with Milton’s political landscape, and ours) and won the 
parliamentary vote allowing him to bring mayhem to God’s favoured new creation, the 
human race. Having negotiated with the demons and schmoozed his magnificently 
horrible relatives, his daughter Sin and their incestuous offspring Death, Satan passes 
through the gates of Hell. He visits Chaos, and, naturally, gets Chaos’s approval for his 
New Horizons mission, too: “Havoc and spoil and ruin are my gain.” (Rumens, 2019) 

And even such critics as David Quint claim that Milton’s Paradise Lost is an attempt against 
British imperialism (Conlan, 1998: 31).  

Conclusion 
The stories of the creation of man and the universe have continued to arouse curiosity among 

men throughout history. That is the reason why there are numerous ones told and retold in 

virtually every culture. Based on holy books in Abrahamic religions, these stories have striking 

similarities despite the minuscule differences and details. Notably the Bible is seen to be one of 

the most influential books on European culture and literature. This being the case, and as far as 

literature is concerned, one should not be surprised to see how powerful such stories are and 

have been written and read passionately. 17th Century English poet and philosopher John Milton 

was one of these literati who dealt with this topic. Given his being a passionate puritan writer, 

Milton related the story of creation from a religious perspective.  Even if the story of Adam and 

Eve is known more or less by almost everyone, Milton’s unique artistic way of narration and 

personal commentary enriches this story and contributes to the mystery of the creation.  
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NATURE AND ISLAM 
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Abstract 

Nature is one of the fundamental issues of the contemporary world. Today humanity is in the 
middle of an ecological crisis. Despite the struggles to revert the present catastrophic vision, 
humanity, notably the western world, continues to destroy the once-green world which we only 
remember from the past records. It is much to our surprise that holy books warn people about the 
awareness of nature as if the current catastrophic vision was foreseen hundreds and thousands years 
ago. Through prophets and holy books we are given tidings and warnings, in order for us to be 
vigilant and act in a careful and righteous manner. In the Holy Quran, everything on earth is said 
to have been created in balance, and human beings are warned against the violation of this balance. 
Furthermore, we are threatened with a dystopic environment with disastrous consequences if we 
act otherwise. This paper seeks to emphasize the importance of the environment as shown in 
Islamic sources.  

Keywords: Islam, nature, the Quran, catastrophes. 

Nature and Islam 

And it is He who sends down rain from the sky, and We produce thereby the growth 
of all things. We produce from it greenery from which We produce grains arranged 
in layers. And from the palm trees - of its emerging fruit are clusters hanging low. 
And [We produce] gardens of grapevines and olives and pomegranates, similar yet 
varied. Look at [each of] its fruit when it yields and [at] its ripening. Indeed in that 
are signs for a people who believe. (Al-An’am, 9) 

Nature has an important place in Islam. There are numerous Quranic verses, more than five 

hundred, and sayings or deeds of the prophet Muhammad (PUH) emphasizing this point.  Al-

Baqarah, Ar-Rahman, Al-Qamar, Luqman, At-Teen, As-Sajdah, Ali-Imran, Ar-Roum, Al-An’am, 

Qaf, Ar-Raad, Al-Anbiyya, An-Nahl,  Ghaafir, Al-Hijr are among the surahs mentioning ecological 

issues in the Quran. We are repeatedly urged to reflect on such natural phenomena such as the Sun, 

the moon, seas, and mountains and feel grateful for their benefits and beauties. Considering all 

these Quranic verses, it would not be wrong to claim that nature is deemed holy. Having said that, 

however, one should be careful not to confuse pantheistic idea that “nature is God” or “God in 

nature”. And even in some verses nature is portrayed as a perfect guidance for man to follow: 

“Indeed, we offered the Trust to the heavens and the earth and the mountains, and they declined to 
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bear it and feared it; but man [undertook to] bear it. Indeed, he was unjust and ignorant” (Al-Ahzab, 

72). Therefore, Islamic scholars consider caring, observing, appreciating, and contemplating on 

nature a very important fundamental of the religion. Environmental awareness and similar moral 

responsibilities are among the main objectives of Islam. Islamic legal systems regulate 

conservation of water resources, land, green belts and wildlife. Given the sayings and deeds of the 

Prophet Muhammed (PBUH), one is convinced that they are closely in line with the Quranic 

principles, as an example the Prophet Muhammad says “If the the Day of Judgement erupts while 

you are plating a new tree, carry on and plant it” (qtd. in Horn, 2018:112).  Planting a tree is 

regarded an act of unending charity which benefits its doer as long as one eats or benefits from that 

tree. “Prophet Muhammad (peace be upon him) had declared a 30-km area around his city of 

Medina a protected grove, prohibiting the cutting down of trees within its borders” (Dehlvi, 2016). 

He advised people to protect nature such as conserving water sources, picking up litter from the 

streets, not to cut cedar trees in the desert since they were providing shelter and shade for animals. 

In various verses of the Quran, nature and what are inside is regarded “ayat” meaning “signs”, 

which are meant to be the symbols of transcendental entities like the God himself. 

Nature, then, is an emblem of God; it is a means through which God communicates with 
humanity. One may legitimately say that insofar as the Islamic tradition allows God’s entry 
into the flow of history at all – that is, in the realm bounded by space and time – nature 
embodies two modes of this entry, the other mode being God’s Word, namely, the Quran 
itself. Most significantly, the verses of the Quran are also called ayat, signs, and in the same 
emblematic vein – and this means that the objects of the natural wold and the Quranic verses 
are metaphysically on a par with each other (Haq, 2001: 147) 

All that means that one may take the nature like a book in which there are numerous signs from the 

Quran itself. That is why, it is imperative for a Muslim to act properly and protect the nature. For 

the Quran, “… all nature declares God’s bounteousness; the variety in creation points to the unity 

in divine plan; and God gave humankind spiritual insight so that it should understand nature” 

(Hope, 1994: 181). With “the unity in divine plan”, most probably what is meant is the “order”: 

“And the earth We spread out like a carpet; set thereon mountains firm and immobile; and produced 

therein all kinds of things in due balance” (Al-Hijr, 19). It is declared in the holy Quran that there 

is a balance in the earth and sky and all living creatures survive accordingly (Al-Baqarah, 164; Al- 

Hijr, 16-20; Kamer, 49). 

The sun and the moon move according to plan. 
And the stars and the trees prostrate themselves. 
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And the sky, He raised; and He set up the balance. 
So do not transgress in the balance. 
But maintain the weights with justice,  
and do not violate the balance. (Ar-Rahman, 6-12) 

As the last two lines suggest, man is strictly forbidden to disturb the balance in nature as well as in 

any order. Since the undesired actions for the Quran are clearly deemed sins and those who act 

contrary to the creeds of the Quran are regarded sinful, it is clear that whoever attempt to violate 

the natural balance will commit a sin. 

And of the people is he whose speech pleases you in worldly life, and he calls Allah 
to witness as to what is in his heart, yet he is the fiercest of opponents. And when 
he goes away, he strives throughout the land to cause corruption therein and destroy 
crops and animals. And Allah does not like corruption (Al-Baqarah, 204-205) 

According to various Quranic verses, it is man who plays the pivotal role in disturbing and violating 

the natural balance. “The fact that we have the ability for destruction is worth a thought. It is exactly 

this which distinguishes the humanbeing from the rest of nature – the human problem of living in 

harmony in nature” (Ouis, 1998: 156). This idea is also supported by the scientists. Man, knowingly 

or unknowingly, interferes in ecosystems by impairing the ecological order. Man in this point is 

not only the victimiser but himself the victim.  As a result of man’s actions throughout the history, 

catastrophic disasters are awaiting the world. Pollution is everywhere. Air, water, soil, outer space 

and human body are polluted by exploitation of the environmental resources. All these continue to 

lead to enormous destructions in ecological order. However, man is not aware of the fact that while 

disturbing nature, man is disturbing himself indeed since it is stated in the Quran that all creation 

is at the service of and benefits humanity, which means that betraying nature man not only commits 

sin but betrays himself as well. 

Indeed, in the creation of the heavens and earth, and the alternation of the night and the 
day, and the [great] ships which sail through the sea with that which benefits people, and 
what Allah has sent down from the heavens of rain, giving life thereby to the earth after 
its lifelessness and dispersing therein every [kind of] moving creature, and [His] directing 
of the winds and the clouds controlled between the heaven and the earth are signs for a 
people who use reason. (Al-Baqarah, 164) 

 Conclusion 
Islam ordains an order and hierarchy of knowledge from social sciences to theology, the main 

principles of which are given in the Qur’an. And this order and beauty in nature and other sciences 

are believed to be the reflection of God’s various attributes and names. The Quran has not only 

charged Muslims with prayers or other worship issues but also certain social obligatory tasks 
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including some orders, advice and warnings on virtually all areas including environmental ethics 

and consciousness. For this reason, the role of holy books is unequivocally important in helping 

constructing an order and man needs some sort of eco-ethics to act properly towards nature. 

Recently this need shows up among Islamic scholars as well. “Eco-Islam”, or Muslim ecotheology, 

is the very term coined by those studying the place and significance of nature in Islam.   

For Islam, all humanity came from a garden, and in the end they will either enter a garden, which 

is the Paradise or the fire that is the Hell. Man is able to turn the world upside down, a dystopic 

ugly place or into something that is a garden-like environment. For Islamic belief, universe is 

created at the service of and for the good of humanity. Even angels were asked to prostrate before 

Adam (Al-Isra, 61), which is a clear sign of man being put a position above the angels. Even so, 

the very man himself is in a sort of treachery and unruliness when he does not live in harmony with 

the environment and abuses and exploits natural beauties around him. Indeed the implication is that 

man in not aware of the fact that when he destructs nature, he destructs himself. That is one of the 

reasons why in the Quran, man is accused of being “unjust and ignorant” (Al-Ahzab, 72), 

“ungrateful” (Al-Hajj, 66), “contentious” (Al-Kahf, 54), prone to transgress and “self-sufficient” 

(Al-Alaq, 6-7). However, this can be reversed through education and good management. Therefore 

it is also the very man himself who can make it up and establish a garden-like environment not 

only for himself but for coming generations.  
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ÖZET 

İşitme yetersizliği, tek veya iki kulakta tam/kısmi işitme kaybının yaşanması 

durumudur. Bu duruma sahip bireylerin büyük çoğunluğu aynı zamanda konuşma konusunda 

da sıkıntılar yaşamaktadır. İletişim süreçleri çoğunlukla sözcük ve harfleri ifade etmek üzere 

mimik, beden ve ellerin birleşiminden oluşan işaret diliyle gerçekleşmektedir. İşaret dili, 

bölgesel farklılıklar gösterebilmekte ve toplumumuzda her birey bu dili bilmemektedir. Bu 

durum, işitme yetersizliği olan bireylerin alternatif bir iletişim uygulamasına duydukları 

ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere yapılan çalışmada araştırmacılar 

tarafından geliştirilen akıllı eldivenin işitme yetersizliği olan bireylerin iletişimsel sorunlarına 

çözüp getirip getiremeyeceği araştırılmıştır. Betimsel tarama modelinde gerçekleştirilen 

araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Özel Eğitim programında öğrenim 

gören 15 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler; araştırmacılar tarafından geliştirilen açık 

uçlu anket formuyla toplanmış, elde edilen görüşler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. 

Öğretmen adayları, işitme yetersizliği olan bireylerin yaşadıkları iletişimsel sıkıntıların bu 

bireylerde toplumdan soyutlanma, dışlanma, bunalım ve sinir-stres gibi psikolojik sorunlara 

yol açtığını, dolayısıyla da böyle bir eldivenin bu sorunlara çözüm getirmede etkili 

olabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, geliştirilen eldiveni kullanarak bağımsız hareket 

edebileceklerini ve böylelikle topluma katılım düzeylerinin artabileceğini belirtmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: İşitme yetersizliği, işaret dili, akıllı eldiven. 

1. Giriş

Engellilik, alanyazında bireysel, sosyal ve toplumsal sonuçları olan bir kavram olarak 

yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları 

Bildirgesi’ne göre engellilik, “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi 

kendine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da 

sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamaması” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Ülkemizde yaklaşık 9 milyon (Öztürk, 2011), dünya üzerinde ise bir milyardan fazla insan 
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çeşitli sebeplerle engellilik kategorisinde değerlendirilmekte ve bu insanların yaklaşık 200 

milyonu hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır  (Dünya 

Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası, 2010). Ayrıca ilgili raporda önümüzdeki yıllarda engellilik 

oranlarının yaygınlaşacağı, dolayısıyla da daha büyük bir kaygı konusu haline geleceği 

vurgulanmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası, 2010). Geleceğe ilişkin böyle bir 

değerlendirmede bireylerde görülme oranları açısından işitme yetersizliği konusu önemli yer 

tutmaktadır. 

İşitme yetersizliği, tek veya iki kulakta tam/kısmi işitme kaybı yaşanması durumudur 

(Öztürk, 2011). Bu türdeki bireylerin en büyük dezavantajlarından birisi, konuşmalarındaki 

anlaşılabilirliğin düşük olmasıdır (Çeliker ve Ege, 2005). Bir diğer ifadeyle işitme yetersizi 

bireylerin büyük çoğunluğu aynı zamanda konuşma konusunda da sıkıntılar yaşamaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü, 2010 yılı itibariyle dünyada 360 milyon işitme yetersizi bireyin 

yaşamakta olduğunu belirtmektedir. Oranlar ülkemiz açısından incelendiğinde, Türkiye’de 

yaklaşık üç milyon işitme yetersizi birey bulunmaktadır (TUİK, 2010). 

İşitme yetersizliği olan bireylere iletişim becerilerinin kazandırılmasında işaret 

desteksiz ve işaret destekli yöntemler kullanılmaktadır (MEB, 2014). İşaret desteksiz eğitim 

yöntemlerinde daha çok işitme cihazları kullanılırken, işaret destekli yöntemler çoğunlukla 

görsel iletişime odaklanmaktadır. Bu kapsamda işaret dili uygulamasına başvurulmaktadır 

(MEB, 2014). İşaret dili, hem sözcükleri hem de kavramları ifade etmek için mimik, beden ve 

ellerin bileşiminden oluşmaktadır (Avcıoğlu, 2017). Dünyada 100’den fazla işaret dili olması 

(Akmeşe, 2016), sistematik bir işaret dilinin olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca işaret 

dilinin aynı ülkede bölgesel olarak farklılıklar gösterebiliyor oluşu işitme engelli bireylerin 

iletişimini zorlaştıran unsurlar olarak belirtilebilir. Bu durumdan hareketle yapılan çalışmada, 

işitme yetersizi bireylere yönelik geliştirilen akıllı iletişim uygulamasının etkililiği 

inceleniştir. Devam eden bölümde, işitme yetersizi bireyler için hayata geçirilmiş mevcut 

uygulamalar açıklanmıştır. 

1.1.İşitme Yetersizliğine Sahip Bireylere Yönelik Mevcut Uygulamalar 

İşitme yetersizliğine sahip bireylerin sosyal iletişimini artırmaya yönelik çeşitli projeler 

hayata geçirilmiştir. Tablo 1’de bu projeler ve getirilen çözümler özetlenmiştir. 
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Tablo 1: İşitme yetersizliğine sahip bireyler için yapılan projeler 

Proje Yapım 
Tarihi / Adresi 

Projenin 
Adı 

Projenin 
Amacı 

Hedef 
Kitle 

Projeyle İlgili 
Teknik Bilgiler 

İletişimin 
Yönü 

2018 

bit.ly/2Xfwb0Z 

Konuşan eller  Sesi yazıya,
 Sesi işaret

diline,
 Yazıyı sese

dönüştürmektir.

 İşitme
 Konuşma
 Görme

 Tek el için
 Mobil

uygulamaya
aktarım

İki yönlü 
(Karşılıklı 
etkileşim) 

2017 

bit.ly/2EKOEeB 

Konuşan 
eldiven 

 İşaret dilini yazı
ve sese
dönüştürmektir.

 Konuşma  Tek el için
 Kablolu

iletişim
 Dijital panele

aktarım

Tek yönlü 
iletişim 

2017 

bit.ly/2WwYbzP 

El hareketlerini 
sese ve yazıya 
çeviren eldiven 

 İşaret dilini sesli
konuşma ve yazı
diline
çevirmektir.

 İşitme  Tek el için
eldiven

 Kablolu
iletişim

Tek yönlü 
iletişim 

2017 

bit.ly/2I5H7Kg 

İşaret dilini 
yazı diline 
çeviren eldiven 

 İşaret dilini
yazıya
dönüştürmektir.

 İşitme
 Konuşma

 Tek el için
 Kablosuz

iletişim
 Mobil

uygulamaya
aktarım

Tek yönlü 
iletişim 

2016 

bit.ly/2VYHXLG 

SignAloud  İşaret dilini sesli
olarak
aktarmaktır.

 İşitme  Her iki el için
eldiven

 Kablosuz
iletişim

 Bilgisayara
aktarım

Tek yönlü 
iletişim 

2016 

bit.ly/2KlwuU2 

Görme ve 
işitme engelliler 
için özel 
eldiven 

 Eldiven ile
sesleri Braille
alfabesine
çevirme

 Braille
alfabesiyle
metin yazma

 Yazılan metni
sese çevirme.

 Görme
 İşitme

 Kablosuz
iletişim

 Mobil
uygulamaya
aktarım

İki yönlü 
(Karşılıklı 
etkileşim) 

2015 

bit.ly/2W4mYai 

İşaret dilini 
yazı ve sese 
dönüştüren 
eldiven 

 Hareketler, ses
ve yazıya
dönüşmektedir.

 İşitme,
 Konuşma
 Görme

 Tek el için
eldiven

 Kablosuz
iletişim

 Dijital panele
aktarım

İki yönlü 
(Karşılıklı 
etkileşim) 

2015 

bit.ly/2QBxnZY 

Konuşan eller  İşaret dilini
yazıya ve sese
dönüştürmektir.

 İşitme  Her iki el için
eldiven

 Kablosuz
iletişim

 Mobil
uygulamaya
aktarım

Tek yönlü 
iletişim 

2012 

bit.ly/2Mu6Grw 

EnableTalk  İşaret dilini
otomatik olarak
sese
çevirmektir.

 İşitme
 Konuşma

 Tek el için
eldiven

 Kablosuz
iletişim

 Mobil
uygulamaya
aktarım

Tek yönlü 
iletişim 
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Tablo 1’de verilen projelerde daha çok işitme yetersizi bireylerin hedef alındığı 

görülmektedir. Yapılan projelerin büyük bir kısmındaki ortak nokta, iletişimin tek yönlü 

seyrediyor oluşudur. Bir diğer ifadeyle projelerde işaret diliyle anlatılmak istenenler karşı 

tarafa yazılı olarak aktarabilirken, karşıdaki bireyin tepkilerini işitme yetersizi bireye ileten 

bir mekanizma bulunmamaktadır. Ayrıca yapılan projelerde dijital panel kullanılması ve 

iletişimin kabloyla sağlanması, iletişimi belirli bir ortamda gerçekleşmeye zorunlu 

kılmaktadır. Buna ek olarak, işitme veya konuşma yetersizi bireylerin işaret diliyle 

söyledikleri ilgili dilde yazı ve sese aktarılarak sunulmaktadır. Bu durum, işaret dilinin ait 

olduğu kültür (bölge veya ülke) ile o kültüre ait konuşma dilini bilmeyen insanlar arasındaki 

iletişimi sınırlamaktadır. Örneğin, yurtdışına eğitim almaya giden işitme yetersizi bir birey, 

ilgili ülkenin işaret dilini bilmediğinden iletişimsel sorunlar yaşaması muhtemeldir. 

Gelinen noktada alanyazında işitme yetersizi bireylerin ihtiyaçlarına ne tür çözümler 

üretildiği ortaya konulmuş; mevcut durum üzerinden ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu durumdan 

hareketle devam eden bölümde geliştirilen eldivenin işitme yetersizi bireyler için ne tür 

yenilikler getirdiği açıklanmıştır. 

1.2.İşitme Yetersizi Bireyler İçin Geliştirilen Eldiven 

İşitme yetersizliğine sahip bireyler için geliştirilen akıllı eldiven ile işaret dilinin 

kültüre, bölgeye veya ülkeye göre kalıplarındaki değişim sorununa bir çözüm getirilmeye 

çalışılmıştır. Bir diğer ifadeyle geliştirilen eldivenin, işitme yetersizi bireylerin iletişimsel 

sorunlarına uluslararası düzeyde bir çözüm getirebileceği düşünülmektedir. Ayrıca sağlıklı 

bireylerin işaret dilini öğrenme zorunlulukları da ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Buna ek 

olarak, eldivenin gerek mobil uygulama üzerinden çalışması gerekse kablosuz bağlantı 

yapısıyla kesintisiz iletişim sağlanmaya çalışılmıştır. 

Alanyazınla karşılaştırma sağlamak açısından geliştirilen eldivene ilişkin bilgiler Tablo 

2’de sunulmuştur. 

654



Tablo 2: İşitme yetersizliğine sahip bireyler için geliştirilen eldivenin özellikleri 

Eldiven Yenilikçi özellikleri Hedef Kitlesi Eldivene ilişkin
Teknik Bilgiler 

İletişimin 
Yönü 

Akıllı 
eldiven 

 İşaret dilini yazıya ve sese
dönüştürmek.

 İşitme yetersizi bireyin
anlaması için karşıdaki kişinin
konuşmasını yazıya
dönüştürmek.

 İşaret dilini yabancı dile
çevirerek karşıdaki kişiye
yazılı ve sesli şekillerde
sunmak.

 Yabancı dilde söylenenleri,
işitme yetersizi bireye (ait
olduğu kültürün dilinde) yazılı
şekilde sunmak.

 İşitme
 Konuşma

 Tek el için
eldiven

 Kablosuz
iletişim

 Mobil
uygulamaya
aktarım

İki yönlü 
iletişim 
(karşılıklı 
etkileşim) 

2. Yöntem

2.1.Araştırma Deseni 

İşitme yetersizliğine sahip bireyler için geliştirilen akıllı eldivenin etkililiğinin 

araştırıldığı çalışma, betimsel tarama modeli temelinde gerçekleştirilmiştir. Betimsel tarama 

araştırmaları, var olan bir olayı nitel veya nicel yönden betimlemeyi amaçlamaktadır. 

2.2.Çalışma Grubu 

Bu çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde bir devlet 

üniversitesinin Özel Eğitim Bölümü’nde öğrenim gören 15 öğretmen adayının katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde uygun örnekleme yöntemine başvurulmuştur. 

2.3.Veri Toplama Aracı 

Yapılan çalışmada öğretmen adaylarının işitme yetersizi bireyler için geliştirilen 

eldivene yönelik deneyimleri incelenmiştir. Bu bağlamda veri toplama aracı olarak, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen ve toplam 5 açık uçlu sorudan oluşan anket formu 

kullanılmıştır. Anketin geliştirilme sürecinde öncelikle alanyazında somut bir ürünün hangi 

bağlamlarda değerlendirilebileceği incelenmiştir. Ardından 5 farklı bağlam oluşturulmuş ve 

kapsam geçerliğini sağlamak üzere iki alan uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. 

2.4.Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının geliştirilen eldivene ilişkin görüşleri betimsel istatistik tekniğiyle 

incelenmiş, elde edilen sonuçlar sıklık değerlerine göre grafiklerle sunulmuştur. 
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3. Bulgular

3.1.İşitme yetersizliğine sahip bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara ilişkin 

görüşler: 

Şekil 1: İşitme yetersizliğine sahip bireylerin yaşadıkları zorluklar 

Öğretmen adayları, işitme yetersizliğine sahip bireylerin yaşadıkları zorlukların 

temelinde iletişimin olduğunu, buna bağlı olarak da en fazla günlük işleri yerine getirirken 

zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu zorluklar, bireylerde sinir, stres ve toplumdan 

dışlanma gibi durumlara yol açtığını belirtmişlerdir. Ortaya çıkan temalara ilişkin örnek 

görüşler şu şekildedir: 
Ö1. “Herhangi bir insanın karşısındakine kolayca aktarabildiği duyguyu tam olarak 

aktaramadıklarından ve bulundukları her ortamda işaret dilini bilen olmadığından sorunlar 

yaşıyorlar. Zamanla bu durum onlarda sinirlilik ve dışlanma gibi olumsuzluklar oluşturuyor.” 

Ö2. “Ev ortamının dışına çıktıklarında birçok mekânda, markette, alışveriş esnasında, birine 

adres sorması gerektiği gibi durumlarda zorluklar yaşıyorlar.” 

3.2.Eldivenin, işitme yetersizliğine sahip bireylerin yaşadıkları zorluklara çözüm getirip 

getiremeyeceğine ilişkin görüşler: 

Şekil 2: Eldivenin iletişimsel sorunlara çözüm getirme potansiyeli 

Öğretmen adaylarının büyük bir kısmı, geliştirilen eldivenin iletişimsel sorunlara çözüm 

getirebileceğini düşünmektedirler. Bu konuda ortaya koydukları görüşler şu şekildedir: 

Ö4. “Eldiven, bireyi bağımsızlaştıracaktır. Yanında herhangi bir işaret dili bilene ihtiyaç 

duymadan duygu ve düşüncelerini karşısındakine kolaylıkla iletebilecektir.” 

Ö10. “Birey eldiveni kullanarak rahatça iletişim kurabildiği için iletişimsel bağımsızlık elde 

edecek ve bu sayede stres-sinir gibi olumsuz duygulara daha az sahip olacak.” 
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3.3.İşitme yetersizliğine sahip bireylerin böyle bir eldiveni kullanmak isteyip 

istemeyeceklerine ilişkin görüşler: 

Şekil 3: İşitme yetersizliğine sahip bireylerin eldiveni kullanma durumları 

Öğretmen adayları, geliştirilen eldivenin çoğu işitme yetersizliğine sahip bireyler 

tarafından kullanılmak isteneceğini belirtmişlerdir. Bu düşüncenin temelinde, eldivenin bu 

bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırma ve bağımsız hareket edebilmelerini sağlama 

potansiyeli bulunmaktadır. Bu bağlamda belirtilen görüşler şu şekildedir: 

Ö13. “İletişim sorunlarına çözüm sağlayacağı için kesinlikle kullanmak isteyeceklerdir. Zaten 

bu eldiven olmadığında da işaret dili kullandıklarında çevredeki insanlarca işitme yetersizliğine 

sahip oldukları anlaşılmaktadır.” 

Ö4. “Eldivenin işitme yetersizliğine sahip bireyleri toplumda etiketleyeceğini düşünmüyorum. 

Önemli olan eldivenin iletişim sorunlarına çözüm getiriyor olması.” 

3.4.Eldivenin işitme yetersizliğine sahip bireylerin engel durumlarını öne çıkartıp 

çıkartmayacağına ilişkin görüşler: 

Şekil 4: Eldivenin engel durumunu öne çıkartma potansiyeli 

Geliştirilen eldiven, işitme yetersizliğine sahip bireylerin engel durumlarını öne 

çıkartmayacağı konusundaki görüşlerde temelde odaklanılan nokta, eldivenin iletişimsel 

sorunlara getirdiği çözümlerdir. Buna karşılık engel durumlarını öne çıkartacağını belirten 

görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşü savunan bireyler, eldivenin mevsime uygun tasarımı ve 

ten renginde tasarımı gibi özellikler eklenerek engel durumunun ortadan kaldırılabileceğini 

belirtmişlerdir. Bu bağlamda ortaya konulan olumlu ve olumsuz görüşler şu şekildedir: 

657



Ö1. Öne çıkaracağını düşünmüyorum. Öyle olsa bile bu durum hiç iletişim kuramamalarından 

daha kötü olmayacaktır. Bu yüzden onlar için öncelik sosyal iletişimin sağlanmasıdır.” 

Ö7. “Bireyin sahip olduğu yetersizlik durumunu ön plana çıkaracaktır. Tıpkı işitme 

cihazlarında olduğu gibi. Ancak bu durum, eldivenin mevsime uygun ve ten renginde bir 

tasarımıyla minimize edilebilir. Çünkü yaz günü belirgin bir eldiven giymek herkesin dikkatini 

çekecektir.” 

3.5.Eldivene ilave eklenebilecek özelliklere ilişkin görüşler: 

Şekil 5: Eldivenin gelişimine yönelik öneriler 

Öğretmen adayları tarafından en fazla üzerinde durulan konu, eldivenin çift el için 

tasarlanması ve eldivene estetiklik kazandırılması konuları olmuştur. Eldivenin özellikle 

mevsime uygun tasarımı ile ten renginde tasarımı konuları vurgulanmıştır. Bu bağlamda 

ortaya konulan görüşler şu şekildedir: 

Ö5. “Yazın kalın ve renkli bir eldiven hem rahatsız edici hem de dikkat çekici olacaktır. Bunu 

herhangi bir insan dahi giyse yaz günü neden eldiven giymiş diye herkesin dikkatini çekecektir. 

Bu yüzden dört mevsime uygun, ince, estetik ve kişinin ten rengine uygun bir tasarım 

yapılabilir.” 

4. Sonuçlar

Yapılan araştırmada, işitme yetersizliğine sahip bireyler için geliştirilen akıllı eldivenin 

etkililiği, özel eğitim öğretmen adaylarının görüşlerine başvurularak incelenmiştir. Görüşler, 

“işitme yetersizliğine sahip bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklar, eldivenin bu 

zorluklara çözüm getirip getirmeyeceği, bireylerin eldiveni kullanmak isteme durumları, 

eldivenin işitme yetersizliğini öne çıkartıp çıkartmadığı ve eldivene ilave eklenebilecek 

özelliklerin tespiti” bağlamlarında incelenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, işitme yetersizliğine sahip bireylerin 

yaşadıkları iletişimsel zorlukların onlarda depresyon, dışlanma, sinir stres gibi sorunlara yol 

açtığı belirtilmiştir. Öğretmen adayları, işitme yetersizliğine sahip bireyler için geliştirilen 

eldivenin bu tür zorluklara çözüm getirebileceğini, dolayısıyla da bireylerin bu eldiveni 

kullanmak isteyeceklerini belirtmişlerdir. Ancak bunun yanında, eldivenin bireylerin 
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yetersizlik durumlarını öne çıkarma ihtimaline karşı, eldivene bazı ilave bazı özelliklerin 

eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu özellikler, estetik bir yapıya sahip ve her mevsimde 

giyilebilecek türden bir eldivenin tasarlanması şeklindedir. 

KAYNAKLAR 

Akmeşe, P. P. (2016). Türk İşaret Dili (TİD) eğitimi ve yüksek öğretim programlarında işaret 
dili dersi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 341-361. 

Avcıoğlu, H. (2017). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. İbrahim H. Diken (Ed.), Özel Eğitime 
Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (s. 193-239). Ankara: Pegem Yayıncılık. 

Bozkurt, R. (2017). Vakit ve nakit tasarrufu yaratan "sensörler" için "strateji" gerekiyor. 
[Çevrim içi: https://bit.ly/30Qs0eb, Erişim tarihi: 15.04.2019.] 

Çeliker, Z. P., & Ege, P. (2005). İşitme engelli çocukların konuşmalarının anlaşılabilirliğini 
etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 
6(1), 19-32. 

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası (2010). Dünya engellilik raporu. [Çevrim içi: 
http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/455687-
1328710754698/YoneticiOzeti.pdf, Erişim tarihi: 01.05.2019.] 

MEB (2014). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İşitme Engelliler. [Çevrim içi: 
ismek.ist/files/ismekOrg/file/2016_hbo_program_modulleri/isitmeengelliler.pdf, Erişim 
tarihi: 01.05.2019.] 

Öztürk, M. (2011). Türkiye’de engelli gerçeği. İstanbul: Ajansvista Yayıncılık. 

TUİK (2010). Engelli istatistikleri. [Çevrim içi: 
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017, Erişim tarihi: 01.05.2019.] 

659



ALMANYA’NIN GÖÇ POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Cihan ASLAN 
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

Özet 

Göç kavramını en basit anlamıyla insanların yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yerde 

yaşamaya başlamaları olarak ifade edebiliriz. Bu doğrultuda insanlığın göç tarihini, insanların 

varoluşuna kadar geri götürebiliriz. Ancak Tekeli (2008) ’e göre göç modern zamanlarda 

oluşmuş bir kavramdır. Ona göre bir yer değiştirme hareketinin göç olarak adlandırılabilesi 

için bu olayın belirli bir zaman diliminde, sınırları belli bir yerleşim alanında yaşayanların 

kendi istekleriyle yaşam alanlarını bu yerleşim alanın dışına taşımaları koşut olarak 

sunulmuştur. 

İnsanları göç etmeye teşvik eden çok farklı sebepler olabilir. Bu sebepleri; ekonomik 

faktörler, sosyal ve kültürel faktörler, insan eliyle yaratılan durumlara bağlı faktörler, doğal 

olaylara bağlı faktörler olarak kategori edebiliriz. Göçün nedenleri, göçün türünü de 

belirlemektedir. Göç hareketlerini, isteğe bağlı, zorunlu, yasal veya yasa dışı göç olarak 

sınıflandırabiliriz. Göçün gerçekleştiği coğrafi sınırlar bakımından; aynı ülke sınırları 

içerisinde gerçekleşen içgöç ve ülkeler arasında gerçekleşen dışgöç/uluslararası göç olmak 

üzere iki türü vardır. 

Göç olgusu göç edenleri, kaynak ülke ve göç edilen yerde yaşayanları etkilemektedir. Kısaca 

göçün neden olduğu sosyal sorunlardan bahsetmek gerekirse; parçalanmış aile, kaynak ve 

hedef ülkede toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, işgücü piyasasına olan etkileri, 

ayrımcılık, dışlama vb. şeklide çoğaltmak mümkündür (Koçak ve Gündüz, 2016, s. 67) . 

Bu çalışmada Almanya’nın tarihsel süreç içerisinde uyguladığı göç politikalarının 

karakteristik özellikleri irdelenecektir. Ülke olarak Almanya’nın seçilmesinin nedenleri; 

tarihsel ve kültürel olarak Türkiye ile Almanya arasında bir bağ olması, Almanya’da yaşayan 

yabancı nüfusun çoğunluğunu Türkiye kökenli insanların oluşturması, Almanya’nın Avrupa 

Birliği politikalarına yön verebilecek siyasal ve ekonomik güçte bir ülke olması, son ve en 

önemlisi özellikle Suriye iç savaşından kaçıp AB ülkelerine girmeye çalışan göçmenlerin 

yarattığı krizden sonra Almanya’nın Türkiye ile anlaşarak AB ile olan sınırlarından yasadışı 

yollarla göçmenlerin geçişini engellemesi dolayısıyla ülkemizdeki göçmenlerin sayısının 

artması olarak ifade edilebilir. Kısacası; Almanya’nın göç politikaları AB göç politikalarını ve 
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Türkiye’yi etkilemektedir. Bununla beraber Almanya’nın, uzun yıllar yoğun bir şekilde 

yabancı nüfusun yaşadığı bir ülke olarak bu alandaki olumlu ve olumsuz deneyimlerinin 

Türkiye’nin göç politikasının oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Almanya-AB-Türkiye İlişkileri, Göç Politikaları, 

Giriş 

Göç kavramını en basit anlamıyla insanların yaşadıkları yeri terk ederek başka bir yerde 

yaşamaya başlamaları olarak ifade edebiliriz. Bu doğrultuda insanlığın göç tarihini, insanların 

varoluşuna kadar geri götürebiliriz. Ancak çağdaş anlamda göç; insanların yerleşik hayata 

geçerek sınırları oluşturmalarıyla ilişkilendirilebilir. TDK’ya göre ise göç; ekonomik, 

toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir 

yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak Tekeli (2008)’e göre göç modern zamanlarda oluşmuş bir 

kavramdır. Ona göre bir yer değiştirme hareketinin göç olarak adlandırılabilesi için bu olayın 

belirli bir zaman diliminde, sınırları belli bir yerleşim alanında yaşayanların kendi istekleriyle 

yaşam alanlarını bu yerleşim alanın dışına taşımaları koşut olarak sunulmuştur. 

İnsanları göç etmeye teşvik eden çok farklı sebepler olabilir. Bu sebepleri; ekonomik 

faktörler, sosyal ve kültürel faktörler, insan eliyle yaratılan durumlara bağlı faktörler, doğal 

olaylara bağlı faktörler olarak kategori edebiliriz. Göçün nedenleri, göçün türünü de 

belirlemektedir. Göç hareketlerini, isteğe bağlı, zorunlu, yasal veya yasa dışı göç olarak 

sınıflandırabiliriz. Göçün gerçekleştiği coğrafi sınırlar bakımından; aynı ülke sınırları 

içerisinde gerçekleşen içgöç ve ülkeler arasında gerçekleşen dışgöç/uluslararası göç olmak 

üzere iki türü vardır. Bu çalışmada uluslararası göç odak alınmıştır. 

Nasıl tanımlanırsa tanımlansın göç konusu; göçün nedenleri ve sonuçları itibariyle insan 

hayatını ve daha geniş bir perspektiften bakılırsa diğer canlıların da hayatlarını da etkileyen 

çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bir sosyal sorundur. Göç olgusu göç edenleri, 

kaynak ülke ve göç edilen yerde yaşayanları etkilemektedir. Kısaca göçün neden olduğu 

sosyal sorunlardan bahsetmek gerekirse; parçalanmış aile, kaynak ve hedef ülkede toplumsal 

yapıda meydana gelen değişimler, işgücü piyasasına olan etkileri, ayrımcılık, dışlama vb. 

şeklide çoğaltmak mümkündür (Koçak ve Gündüz, 2016, s. 67). 

Bu çalışmada Almanya’nın tarihsel süreç içerisinde uyguladığı göç politikalarının 

karakteristik özellikleri irdelenecektir. Ülke olarak Almanya’nın seçilmesinin nedenleri; 

tarihsel ve kültürel olarak Türkiye ile Almanya arasında bir bağ olması, Almanya’da yaşayan 
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yabancı nüfusun çoğunluğunu Türkiye kökenli insanların oluşturması, Almanya’nın Avrupa 

Birliği politikalarına yön verebilecek siyasal ve ekonomik güçte bir ülke olması, son ve en 

önemlisi özellikle Suriye iç savaşından kaçıp AB ülkelerine girmeye çalışan göçmenlerin 

yarattığı krizden sonra Almanya’nın Türkiye ile anlaşarak AB ile olan sınırlarından yasadışı 

yollarla göçmenlerin geçişini engellemesi dolayısıyla ülkemizdeki göçmenlerin sayısının 

artması olarak ifade edilebilir. Kısacası; Almanya’nın göç politikaları AB göç politikalarını ve 

Türkiye’yi etkilemektedir. Bununla beraber Almanya’nın, uzun yıllar yoğun bir şekilde 

yabancı nüfusun yaşadığı bir ülke olarak bu alandaki olumlu ve olumsuz deneyimlerinin 

Türkiye’nin göç politikasının oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Avrupa Birliği Göç Politikaları 

Avrupa Birliğine giden tarihsel süreç incelendiğinde; üye ülkelerin oluşturuldukları yapıların 

ekonomik birliktelikten siyasi bir birlikteliğe doğru evirildiğini söylemek mümkündür. Ancak 

bu ekonominin geri plana atıldığı veya daha az önemi hale geldiğini göstermez. Aksine atılan 

her adımda üye ülkelerin kendi refahlarını yükseltmeyi amaç edindikleri söylenebilir. Aykaç 

ve Yertüm (2017, s. 22)’e göre Birlik dünyada sermaye, iş gücü, mal ve hizmetlerin serbestçe 

yer değiştirebildiği en büyük siyasi yapıdır. Birliğin göç olgusu ile ilişkisini açıklarken II. 

Dünya Savaşı’ndan 1990’lı yıllara kadar daha çok Avrupa kıtası ile sınırlı olduğu, 2000’li 

yıllarla birlikte Afrika ve Asya kaynaklı göçlerin daha yoğun olarak yaşandığı söylenebilir. 

Bu durum göçün karakteristik özelliklerine göre Birliğin çıkarları doğrultusunda göç 

politikalarına da yansımıştır. Bu doğrultuda Birliğin göç politikaları dört ayrı kategoriye 

ayrılmıştır. Bu kategoriler; II. Dünya Savaşı’nda yitirilen işgücünü karşılamaya yönelik 

savaştan sonra 1970’li yıllara kadar ‘Misafir İşçi’ dönemi, 1973’te yaşanan petrol krizi ile 

ülkelerine dönmeleri beklenen misafir işçilerin ülkelerine dönmeyerek ailelerini de yanlarına 

getirdikleri 1970 ile 1980 arsı dönemi kapsayan ‘Aile Birleşmeleri’ dönemi, 1991’de 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 2000’li yıllara kadar uzanan eski Sovyet 

ülkelerinden gelen göç dalgası ve son olarak 2000’li yıllardan günümüze kadar uzanan kıta 

dışından gelen göç hareketleri olarak ifade edilebilir. 

Avrupa Birliği üye ülkeler için sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve tarihsel ortaklığı 

simgelese de her ülke kendi içerisinde Birlikten farklı özelliklere sahip olabilir. Ancak bu 

özelliklerin Birlikle uyumlu olması gerekir. Göç politikalarında da benzer bir durum söz 

konusudur. Her ülkenin göç olgusuna bakış ve yaklaşımı aynı olmadığı için göç politikaları 

farklılaşabilmektedir. Ancak birlik olmanın gereği olarak ortak politikalar geliştirilmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. Kısaca Birliğin ortak göç politikalarının tarihsel sürecine bakıldığında; 
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Schengen Antlaşması (1985) anlaşmayı imzalayan ülkeler arsında sınır kontrollerini 

kaldırarak ülke vatandaşlarının serbest dolaşımını sağlayan bir antlaşmadır. Ekonomik ve 

güvenlik kaygılarından dolayı bazı Avrupa ülkelerinin imzalamadığı bu antlaşmanın varlığı 

yaşanan yasadışı göçler ve mülteci akınlarıyla birlikte günümüzde tartışmalı bir hal almıştır. 

Dublin Antlaşması (1990) ile birlikte üye ülkeler 1951 Cenevre Sözleşmesinin sığınmacılarla 

ilgili hükümlerine bağlı kalmak şartıyla; göç, iltica, vize ve sınır kontrolleri konusunda 

kendilerine has ortak bir zemin oluşturmuşlardır. Maastricht Antlaşması (1993) ile üye ülkeler 

özellikle ekonomik amaçlı göçlere karşı sıkı tedbirler oluşturma amacı güderek bu alandaki 

yasal düzenlemeleri bu antlaşmayla birlikte derleyip bir araya getirmişlerdir. Birliğin kuruluş 

sürecinde göç konusunda AB liderleri 1999 yılında Tampare Zirvesinde göç yönetimi 

konusunda önemli bir adım atmışlardır (Değirmenci, 2011,s. 20).  

Schengen Anlaşması 

Schengen Anlaşması 1990 yılında göçmenlik ve iltica ile terörizm, uluslararası suç ve sınır 

kontrolünü birbirine bağlayan Sözleşme'dir (Orcalli, 2007, s. 14). Tek Avrupa Pazarı, AT’nin 

dış sınırlarında daha tutarlı ve muhtemelen daha katı kontrol mekanizmaları gerektirmektedir. 

Schengen Anlaşması (19 Haziran 1990'da Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve 

Hollanda arasında imzalanan ve İtalya, İspanya ve Portekiz tarafından büyütülen), sınır 

düzenlemelerini kontrol etmek ve uygulamak için bir araçtır. Temel amacı, iç sınır 

kontrollerini ortadan kaldırmak ve üye ülkelerin vatandaşlarının serbest dolaşımına izin 

vermek, ancak dış sınır kontrollerini yoğunlaştırmak ve sıkılaştırmaktır (Schengen Bilgi 

Sistemi). Ayrıca sığınmacılar ve mülteciler için prosedürle ve tek biçimli bir vize verilmesiyle 

de ilgilenmektedir. AT üyesi olmayan yabancılar, diğer AT ülkelerine yalnızca üç aya kadar 

serbestçe hareket edebilirler ve yalnızca başlangıçta giriş izni olan o ülkede çalışabilirler. 

Sonuç olarak, AT üyesi olmayan yabancılar için serbest emek hareketliliği yoktur (Straubhaar 

ve Zımmermann, 1993, s. 236). 

AT üye ülkeler arasında sınırları kaldırırken üye olmayan ülkelerle arasında daha sıkı 

kurallara bağlı sınır politikası geliştirmiştir. Bu tutumun nedenini göçmenlerin suç ve 

terörizmle ilişkilendirilmesidir. 

Dublin Sözleşmesi 

AT sistemini ekonomik olarak kalkınmayı amaç edinen ülkelerin bir arada olduğu bir yapı 

olarak değerlendirmek mümkündür. Bu nedenle Birlik tehdit olarak algıladığı durumlar 

karşısında hızlı ve işlevsel karalar almaktadır. Burada ele alınan sözleşme ve anlaşmaları bu 
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doğrultuda ele almak mümkündür. Ünlü (2007, s. 136)’ye göre Dublin Sözleşmesine giden 

süreci hazırlayan gelişmeler; Sovyetler Birliğinin dağılması, Yugoslavya’nın parçalanması ve 

Bosna Hersek’in işgal edilmesidir. Bu olaylar sonucunda Birliğe ciddi bir göçmen akını  

olmuştur. Straubhaar ve Zımmermann (1993, s. 236) 1990'daki Dublin Sözleşmesinde, 

topluluğun on iki üye devleti sığınmacılar için ortak bir prosedür üzerinde anlaşmaya 

vardığını ve Sözleşme’nin temel olarak bu konuda Schengen Anlaşmasını onayladığını ifade 

etmektedir. Özellikle çoklu iltica talepleriyle nasıl başa çıkılacağı gibi zor bir konuyu ele 

alıyor. Dublin Sözleşmesi AT’nin göç olayları konusunda sorumluluk ve faaliyet alanını 

belirlemeye yöneliktir. 

Maastricht Antlaşması 

Maastricht Antlaşması’nın göçmenlik konularında hükümetler arası işbirliğini geliştirme 

girişimi, bir Avrupa göçmenlik duruşunun yalnızca ulusal deneyimlerin basit bir toplamından 

fazlası olabileceği ilkesini pekiştirdi. Herhangi bir demokratik kontrol olmadan, kısıtlayıcı 

ulusal tutumların Avrupa düzeyine bu şekilde mekanik olarak aktarılması, ancak her karar için 

oybirliği ihtiyacının oldukça kısıtlı olduğu anlaşmalar doğurduğundan, yalnızca esnek 

olmayan bir göç politikası yönetimine yol açabilir (Orcalli, 2007, s. 13). 1992 yılında 

imzalanmasına rağmen 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa 

Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır. Maastricht Antlaşması ile ulusal düzeyde Topluluk 

kararlarına katılan üye ülkelerin Birlik düzeyinde oluşturdukları organlara yetki tanımaları 

açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak bu durum göç ve iltica konularında çok fazla 

işlerlik kazanamamıştır (Duruel, 2017, s. 14). 

Amsterdam Antlaşması 

Amsterdam Antlaşması 1997’de imzalanmış olup 1999’da yürürlüğe girmiştir. Bu 

antlaşmayla birlikte sığınmacılara yönelik politikalarda ulusal farklılıklardan dolayı 

ortaklaşamayan AB üyesi ülkeler sığınmacılara yönelik politikaların belirleyicisi olmaktan 

çıkarılarak bu alanda yetki AB kurumlarına verilmiştir (Dürgen, 2015, s.27). 

Tampere Zirvesi 

Sığınma konusunda AB’nin hukuksal altyapısı Schengen ve Amsterdam Anlaşmalarıyla 

sağlanmıştır. Birlik sınırları artık olası mülteci ve sığınmacı akınlarına karşı daha 

güçlendirilmiş olup AB bu alanda Birleşmiş Milletler’den farklı bir mevzuat oluşturmakla 

eleştirilmiştir. AB Komisyonu bu eleştirilere yanıt anlamı taşıyacak Tampere Zirvesini 1999 
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yılında toplamış ve zirveden “sığınma arama hakkına tam olarak saygı” ilkesi doğrultusunda 

“Ortak Avrupa Sığınma Sistemi” oluşturulması kararı çıkmıştır (Taneri, 2011, s. 314). 

Bu anayasal gelişmeler, göç meselesinin nitelendirilme şeklindeki temel bir değişikliği 

yansıtmaktadır. Nitekim, 1950'lerde ve 1960'larda göçmenlik temel olarak emek arzını 

artırmanın bir yolu olarak görüldü ve bu nedenle “göçmen” statüsü politik olarak hassas bir 

sorun olarak görülmedi - takip eden yıllarda, göç giderek artan bir konu oldu. Yaşanan göç 

olayları kamu düzeninin korunmasına ve iç istikrarın korunmasına dayanan politik bir 

tartışmanın yapılmasına zemin hazırladı (Huysmans, 2000, s. 756).  

Dünyada yaşanan terör, şiddet, çatışma ve savaş olayları İslamiyet’le ilişkilendirilmiş bu 

durum ise özellikle Müslüman göçmenler için bir dezavantaj oluşturmuştur. AB terör ve 

şiddet olaylarını bahane ederek sınırlarını göçmenlere karşı sıkı bir şekilde kapatma eğilimi 

sergilemiştir. Dahası dünya çapında yaşanan ekonomik krizin Avrupa’daki faturası da 

göçmenlere kesilmeye başlanılmıştır (Akdoğan ve Atalay, 2017, s. 2437). Durum böyle 

olunca AB göç politikalarının temel kaygısı ‘güvenlikleştirme’ olmuştur. Güvenlikleştirme 

kısaca; benimsenen ve anayasal temeli oluşturan mevzuatın dışında politikalar üretmeye 

zemin hazırlamak adına bir durumun olağan üstü bir tehdit olarak yansıtılması şeklinde 

tanımlanabilir (Arslan, 2012, s. 57).  Birliğin göç konusundaki sorumluluklarından kaçmak 

için geliştirdiği diğer bir kavram ise ‘dışsallaştırma’dır. Dışsallaştırma kavramı; göçmenlerin 

hedef ülkeye ulaşmalarını engellemeye yönelik politikaları ifade etmektedir. Dışsallaştırma 

politikaları sayesinde göçmenler hedef ülke dışında bir yerde tutulacak ve böylece hedef 

ülkeler bu sorundan kaçmış olacaktır (Güleç, 2015, s. 91). 

AB’nin göç konusunda sorumluluklarından kaçmaya çalıştığı diğer politikalar ise ‘geri kabul 

anlaşmaları’ ve ‘güvenli üçüncü ülke’ uygulamalarıdır. Çelik (2014, s. 1) geri kabul 

anlaşmalarını şu şekilde ifade etmektedir; ‘bir ülkeye yasadışı yollardan giriş yapmış ve 

genellikle yasalar ile belirtilmiş olan gümrük kapıları ile diğer giriş noktalarından 

sayılmayan yerlerden ülkeye girmiş ve halen ülkede bulunan kişiler ile bunların dışında giriş 

sırasında tüm bu şartları sağlamış olsalar bile, vize süresinin bitmesi veya buna benzer 

nedenlerle artık söz konusu şartları taşımadıkları için bu kişilerin vatandaşı oldukları 

ülkelere gönderilmelerine yönelik düzenlemeleri içeren anlaşmalardır.’ Dal (2016, s. 1) ise 

‘güvenli üçüncü ülke’ kavramını şöyle açıklamaktadır; ‘bir mültecinin başka bir ülkede iltica 

talebinde bulunmadan önce bulunduğu, iltica ettiği ya da iltica talebinde bulunmasa da ilk 

iltica talebini değerlendirmeye uygun koşullara sahip olan ülkedir.’ 

665



Birlik içerisinde sınırları kaldıran AB için dış sınırların güvenliği sürekli önem arz etmiştir. 

Bu sebeple 2004 yılında sınır güvenliği alanında üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlayan 

bir yönetim ajansı kurulmuş ve 2016 yılında yenilenerek kısa adı FRONTEX olan Avrupa 

Birliği Sınır ve Kıyı Güvenliği Ajansı oluşturulmuştur. Bu ajans sayesinde; 2015 yılında 2 

buçuk milyon, 2016 yılında 650 bin göçmen sınırlarda yakalanmıştır (Duruel, 2017, s. 24).  

Sonuç olarak Avrupa Birliği göç politikalarını değerlendirecek olursak; Birliğin çok kültürlü 

yaşam söylem ve idealleri ile çeliştiği, yabancıları ötekileştiren, farklı kültürleri tehdit olarak 

görüp güvenlik önlemleri getiren, bu yolla ırkçılığa yol açan kısacası evrensel insan hakları ile 

çelişen politikalar olduğu söylenebilir (Akdoğan ve Atalay, 2017, s. 2451). 

Almanya 

Almanya,  kıta Avrupası’nın yüz ölçümü olarak en büyük ülkelerinden biri olmakla 

beraber coğrafi olarak da Avrupa’nın merkezinde bulunmaktadır. Genel anlamda Avrupa 

Birliği, ülke özelinde ise Almanya ekonomik ve sosyal imkanlar bakımından çekici koşullara 

sahip olması sebebiyle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelen göç akınları ile karşı 

karşıyadır. Bu göç hareketleri bir noktadan sonra Alman devletini bu alanda politika 

oluşturmaya itmiştir. Bu politikaların en temel motivasyonu ‘doğal’ olarak Alman devleti ve 

vatandaşlarının çıkarlarını korumak olmuştur. Almanya’nın göç politikalarını anlamamıza 

katkı sağlayacak göç hareketlere kronolojik bir şekilde aşağıda değinilmektedir. 

Almanya’ya yapılan göçleri genel olarak üç ana kategoride değerlendirmek 

mümkündür; ilk grup 1945 sonrası Doğu Almanya’dan gelen sayıları 8 milyon olan ve 

1989’dan itibaren Sovyetlerden ve Doğu Avrupa’dan sürülen 2 milyon ‘Etik Alman’lardan 

oluşmaktadır. İkinci grup; Akdeniz ülkelerinden gelen misafir işçilerden meydana 

gelmektedir. Üçüncü grup ise; özellikle son yıllarda gündemden hiç düşmeyen iltica 

edenlerden oluşmaktadır (Canefe, 1998, s. 525). 

II. Dünya Savaşı’nda birçok genç insanın ölmesi sonucunda özellikle Avrupa ülkeleri

istihdam alanında önemli sorunlarla karşılaşmışlardır. Savaş sebebiyle üretim sistemleri ve 

ekonomisi olumsuz etkilenen ülkeler yeniden ayağa kalkabilmek adına çeşitli yollarla işgücü 

açıklarını kapatma yoluna gitmişlerdir. Örneğin; Almanya, Fransa ve Belçika; Güney Avrupa, 

Türkiye ve Kuzey Afrika’dan ‘misafir işçi’ olarak nitelendirdikleri yabancı işçi almışlardır. 

İngiltere ve Hollanda kolonilerinden işçi getirtmişlerdir. Benzer şekilde İspanya ve İtalya da 

yabancı işçi getirterek üretime devam etmeyi tercih etmiştir. Göçmen işçi politikası bir 

anlamda amacına ulaşmış ve ülkeler üretim sistemlerini işler hale getirmiştir. Ancak Avrupa 
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ülkelerinin göçmen işçilere ihtiyacı kalmadığında, ‘misafir işçi’ olarak nitelendirdikleri 

göçmen işçilerin ülkelerine geri dönmedikleri aksine ailelerini de yanlarına getirdikleri 

görülmüştür. 1970 yılında yaşanan petrol kriziyle birlikte işsizlik sorunu baş göstermeye 

başlamış ve yerel halk göç karşıtı politikalara destek verme eğilimi göstermiştir (Koçak ve 

Gündüz, 2016, s. 68; Şahin, 2010, s. 103). 

Almanya 1955 yılında İtalya’dan, 1961 yılında ise Türkiye’den işçileri çalıştırmak 

üzere kabul etmiştir. İtalyan işçilere yerleşik halk tarafından tepki gösterilmiş olsa da dini ve 

kültürel olarak Alman toplumundan daha çok farklılıklara sahip Türk işçilere daha sert 

tepkiler gösterilmiştir. Yukarıda da bahsedildiği üzere ‘misafir işçi’ olarak görülen işçilerin 

ülkelerine dönmeleri beklenirken, onlar ailelerini ve akrabalarını da Almanya’ya 

getirmişlerdir. Bu durum yerleşik halk ve göçmenler arasında yaşanan sorunları arttırmış ve 

yetkilileri çözüm aramaya itmiştir. Yaşanan sorunun üstesinden gelmek adına Alman 

Hükümeti yabancı işçileri ülkelerine göndermek adına teşvikler sunmuşlar ve bir yandan da 

entegrasyon politikaları geliştirmişlerdir (Akkaya, 2016, s. 30). 

Almanya bir yandan da yoğun bir şekilde mülteci akınına uğramıştır. Bunun ekonomik 

açıdan cazip bir ülke olmasının yanı sıra coğrafi konumu ile alakalı olduğu düşünülmektedir. 

Engler ve Scheineder (2015, s. 5) 1990’lı yıllardan itibaren hem Avrupa hem de dünyanın 

başka bölgelerinde çatışma ve savaşlar (Yugoslavya’nın parçalanması, Bosna Hersek Savaşı, 

Körfez Savaşı, Afganistan’daki çatışmalar, Irak Savaşı, Suriye Savaşı) yaşandığını ve 

bunlardan kaçan insanların güvenli olarak gördükleri için Almanya’ya sığındıklarını ifade 

etmektedirler.
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Almanya’daki yabancı nüfusun uyruklarına ilişin tablo incelendiğinde çoğunluğunun 

kıta Avrupası’ndan geldiği görülecektir. Bu durum da yukarıda ifade edildiği gibi coğrafi 

konum ile açıklanabilir. Buna ek olarak AB üyesi ülkeler arasında var olan serbest dolaşım 

hakkının da önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. 

2017 Yılında Almanya’da Yaşayan Yabancı Nüfusun Uyruklarına İlişkin Tablo 

Uyruk Toplam Almanya’da 
Doğanlar 

Almanya 
Dışında 

Doğanlar 

Toplam 10,623,940 1,339,540 9,284,400 

Avrupa 7,507,310 1,109,610 6,397,700 

AB Üyesi Ülkeler 4,701,290 522,660 4,178,630 

Polonya 866,855 39,860 826,995 

İtalya 643,065 156,695 486,370 

Romanya 622,780 30,080 592,700 

Hırvatistan 367,900 48,755 319,145 

Yunanistan 362,245 74,135 288,110 

Bulgaristan 310,415 16,235 294,180 

Macaristan 207,025 7,465 199,560 

Avusturya 191,305 24,880 166,425 

İspanya 178,010 26,660 151,350 

Hollanda 154,630 30,130 124,500 

Fransa 149,025 12,085 136,940 

Portekiz 146,810 23,655 123,155 

Birleşik Krallık 116,465 8,230 108,235 

AB’ye Üye Olmaya Aday Ülkeler 1,935,460 497,925 1,437,535 

Türkiye 1,483,515 418,470 1,065,045 

Sırbistan 225,535 46,610 178,925 

Avrupa Ekonomik Alanı Ülkeleri/İsvicre 49,290 5,970 43,320 

Avrupa'nın Geri Kalanı 821,270 83,050 738,220 

Rusya Federasyonu 249,205 11,630 237,575 

Kosova 208,505 39,020 169,485 

Bosna Hersek 180,950 24,810 156,140 

Ukrayna 138,045 5,795 132,250 
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2017 Yılında Almanya’da Yaşayan Yabancı Nüfusun Uyruklarına İlişkin Tablo 

(Devamı) 

Uyruk Toplam Almanya’da 
Doğanlar 

Almanya 
Dışında 

Doğanlar 
Afrika 539,385 53,235 486,150 
Amerika 271,425 8,575 262,850 
Amerika Birleşik Devletleri 117,730 5,420 112,310 
Asya 2,184,410 143,260 2,041,150 
  Suriye 698,950 45,535 653,415 
  Afganistan 251,640 16,870 234,770 
  Irak 237,365 20,560 216,805 
  Çin 136,460 6,950 129,510 
Avustralya ve Okyanusya 17,360 500 16,860 
Kıtalar arası, vatansız, bilinmeyen veya 
belirtilmeyen 104,055 24,360 79,695 

Kaynak: Destatis, 2018 

2018 yılı haziran ayı rakamlarına göre Almanya’nın nüfusu 82.9 milyon olarak ifade 

edilmiştir. 2017 yılında bu nüfusun 10.6 milyonu yabancı, 19.3 milyonu yabancı kökenli 

insanlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2017 yılında Almanya’ya gerçekleşen net göç sayısı 

416.080 olarak belirlenmiştir. Kaba bir hesaplamayla Almanya nüfusunun %12.8’i yabancı, 

%23.3’ü ise yabancı kökenli Alman vatandaşından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda yıllara 

göre Almanya’nın toplam nüfusuna ve ülkede yaşayan yabancı nüfusa ilişkin istatistikler 

verilmektedir. Tablodan da anlaşılacağı üzere Almanya’daki yabancı nüfus oranı artış eğilimi 

sergilemektedir (Destatis, 2018). 

Federal Almanya’da Yabancı Nüfus 
Toplam Nüfus (Bin) Yabancı Nüfus (Bin) Oran (%) 

1961 60.650 686 1,2 
1970 60.650 2.600 4,2 
1980 61.657 4.453 7,2 
1990 79.753 5.342 6,7 
2000 82.259 7.296 8,8 
2010 81.751 6.753 8,2 
2014 80.925 8.153 10,1 
2018 82.9 10.6 12.8 

Kaynak: Destatis, 2018 

Alman politikacılar uzun yıllar Almanya’nın bir göçmen ülkesi olduğunu kabul 

etmemişlerdir. Bu durum adeta devlet politikası olarak görülüp her hükümet döneminde aynı 

durum devam etmiştir. Göç meselesi ele alınırken Almanya’nın çıkarlarına uygun bir şekilde 
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ele alınmış ve bu çıkarlarla ters düşen durumlarda göçmenler yok sayılmış ya da gözden 

çıkarılmıştır (Canefe, 1998, s.525). 

Bir sorun kesin olarak çözülmek isteniyorsa, onun kaynağına bakılmalıdır. Sorunun 

kaynağını değerlendirme süreci tarafsız ve birtakım kaygılardan arınmış olmalıdır. Aksi 

takdirde çözüm olarak sunulan önerilerin sorunu ortadan kaldırmadığı, sorunu 

karmaşıklaştırdığı hatta sorunun şekil değiştirdiği görülecektir. Almanya’nın yukarıda verilen 

göç deneyimlerine bakıldığında üzerinden yıllar geçmesine rağmen sorunun varlığını devam 

ettirdiği söylenebilir. Bunun nedeni; politikacıların çözüm olarak sundukları önerilerin 

yaşanan sorunun kaynağından uzak olması şeklinde ifade edilebilir. Genel olarak iki farklı 

grubun birbirini ötekileştirmesi beklenen bir durumdur. Bu iki grup; siyahlar/beyazlar, 

Avrupalı/Asyalı ve Alman/yabancı, göçmen, ‘misafir işçi’, yabancı işçiler olabilir. 

Almanya’nın göç politikalarının söz konusu ötekileştirmeyi beslediği söylenebilir. Çünkü bu 

politikalar incelendiğinde daha çok yabancılardan yerel halkın kabul edebileceği bir duruma 

gelmelerini sağlamaya yönelik olduğu görülecektir. Bu ise yerel halkı çoğunluk ve üstün 

grup, yabancıları ise azınlık ve görece güçsüz bir grup olarak ayrıştırmaktadır. Almanya’da 

göç alanında yaşanan temel sorun göçmenlerin uyumsuz olmasından değil göçmenler ve yerel 

halk arasında uzlaşmanın sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. Uzlaşmanın 

sağlanamamasının Almanya’nın vatandaşlık tanımlaması ile yakından ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. 

Vatandaşlık kavramı zengin refah devletlerini fakir göçmenlerden korumanın bir aracı olarak 

görülmektedir. Devletler bunu vatandaş ve göçmen arasındaki farklı ve eşitsiz hatta ayrımcı 

uygulamalarına meşruiyet kazandıran bir araç haline dönüştürmektedirler (Jorgensen, 2008). 

Almanya’da insanların devletle ve ulusla bağı vatandaşlık üzerinden kurulmaktadır. 

Vatandaşlık bağı ise doğum ve soy birliği (kan bağı) yolu ile kurulmaktadır. Bu durum Alman 

vatandaşı olmayanlara karşı kademeli ayrımcılık şeklinde yansımaktadır. Kademeli ayrımcılık 

rejiminde, yerel halk (baskın grup) yukarıda bahsedilen yollarla vatandaşlık bağı olmayan 

grupları (yabancıları/göçmenleri) kabul etmekte isteksiz davranmaktadır. Bu tutum oy kaygısı 

olan hükümetlerin göçmen politikalarını etkilemektedir. Göçmenlerin sahip oldukları 

kazanımları yitirmelerine neden olmakta veya haklarını elde etmelerine engel olmaktadır. Bu 

durum göçmenlerin, ihtiyaç duyulan emek piyasasına katılımlarını sağlayan ancak yerel 

halkla kaynaşmanın sağlanacağı kültürel, sosyal ve siyasal alanlara katılımlarını engelleyen 

politikaların geliştirilmesine neden olmaktadır (Castles ve Miller, 2008, s.362). 
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Almanya vatandaşları arasında bir hiyerarşi mevcuttur. Bu doğrultuda vatandaşlar arasında 

eşitsiz bir ilişki vardır. Hiyerarşik vatandaşlık düzenine göre hiyerarşinin en üstünde sırasıyla 

Alman, etnik Alman (Aussiedler) ve Avrupa Birliği vatandaşları bulunmaktadır. Söz konusu 

bu hiyerarşi vatandaşların edindikleri hakları da etkilemektedir. İnsanlar sahip oldukları 

milliyet, oturum süresi, gelir seviyesine, cinsiyet, beceri düzeyine göre haklar elde 

etmektedirler (Güllüpınar, 2014, s. 1). Lockwood (1996, s.531)’a göre göçmenlerin sahip 

olduğu haklar vatandaşlık, piyasa ve bürokrasi tarafından belirlenmektedir.  

Yabancı işçi göçünün ilk yıllarında istihdam ihtiyacını karşılayan göç akını daha sonraki 

yıllarda kontrolden çıkmış ve istihdam ihtiyacının üzerinde çeşitli sebeplerle insanlar 

Almanya ve diğer AB ülkelerine göç etmişlerdir. Almanya’nın göçmen nüfusunun 

fazlalığından metin içerisinde defaatle bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra Almanya özel bir grup 

olarak 1 milyonun üzerinde nüfusla en fazla mülteci barındıran AB ülkesidir. Almanya sadece 

2015 yılında 21.1 milyar Euro mülteciler için harcamıştır. Bu durum özellikle mülteciler için 

Almanya’yı hedef ülke olarak daha cazip hale getirmektedir. Dolayısıyla Almanya’nın bu 

alandaki ekonomik ve toplumsal yükü sürekli artmaktadır. Bu nedenle Alman politikacılar bir 

an önce bu durumu ülkelerinin çıkarına uygun bir şekilde değiştirmek zorundadır. 

Almanya’nın tek başına bu sorunla mücadele etmesi çok olası olmamakla birlikte mülteci 

sorunu sadece Almanya’nın değil bütün Birliğin sorunu haline gelmiştir. Bu yüzden Almanya, 

Avrupa Birliği’ne de yön veren politikalarıyla üzerindeki yükü bütün Birlik ülkeleri ile 

paylaşma yoluna gitmektedir. Almanya, 2017 yılı 3.23 milyar Euro Gayri Safi Milli Geliri ve 

82.9 milyon kişi nüfusu ile Avrupa Birliği’nin politikalarına yön veren bir ülkedir (Destatis, 

2018). Almanya’nın Birliğin politikalarına yön verme gücü nüfusundan ve de AB için önemli 

bir siyasal ve ekonomik güç olmasından gelmektedir. Almanya’nın şu anki temel göç 

politikası ise; ülkeye ve Birliğe kontrolsüz mülteci akınını engellemek için Türkiye ile 

anlaşmak, hali hazırda ülkelerinde var olan istihdam piyasasında ihtiyaçları olan işgücünü 

karşılayabilecek göçmenleri kendi toplumlarına entegre etmek, entegre olmayanları ise geri 

göndermek yönündedir (Akkaya, 2016, s. 25; Öner, 2017: 193).  

Almanya’nın göç politikaları daha geniş çerçevede AB’nin göç politikalarını etkilemekte; bu 

durum ise savaşın bir türlü bitmediği Orta Doğu’dan AB ülkelerine ülkemiz üzerinden iltica 

etmek isteyen mültecilerden ve daha da önemlisi yaşanan insan hakları ihlallerinden dolayı 

bizleri de etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında; Almanya’nın göç politikalarının sadece 

Almanya’yı değil AB’yi ve daha geniş bir bakış açısıyla bakıldığında ülkemizi de 
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etkileyeceğinden bu politikaların anlaşılması, eksik/etkisiz kalan yönlerinin ifade edilmesi, Bu 

doğrultuda aşağıda Alman göç politikasından kısaca bahsedilecektir. 

Almanya’nın Göç Politikası 

İnsanların göç etme sebepleri birbirinden farklı olabilir. Ancak her durumda insanlar zorunlu 

olarak veya isteyerek yaşayacakları yerleri tercih ederler. İstenilen tabi ki de herkesin özgür 

bir şekilde yaşayacağı yeri seçme ve orada insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamını 

sürmesidir. Aras ve Sağıroğlu (2018, s. 1) ekonomik ve siyasal açıdan sorunların yaşanması 

durumunda, insanların daha iyi yaşam standardına sahip olacaklarını düşündükleri ülkelere 

göç ettiklerini ifade etmişlerdir. Gidilen ülkelerde görece daha iyi olan ekonomik sosyal hayat 

çeşitli sebeplerle bu göç hareketinden etkilenerek yerel halk aleyhine değişmektedir. Bu 

durum yerel halkın göçmenlerle sorun yaşamalarına ve politikacılara baskı yapmalarına neden 

olur. Dolayısıyla politikacılar da seçmen kitlesinin yönlendirmesi doğrultusunda göçmen 

karşıtı politikalar geliştireceklerdir. Aşağıda Almanya’nın göç politikalarının doğru bir 

şekilde anlaşılmasına katkısı olacak, göç alanında benimsenen yaklaşımlara kısaca 

değinilmiştir. 

Adaptasyon 

Göçmen nüfusun varlığını kabul etmeyle birlikte bu nüfusa yönelik bir takım politikalar 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen politikaların ayrı ayrı neler olduğu değil de nitelikleri 

irdelenmektedir. Almanya’nın göç politikalarının niteliği incelendiğinde asimilasyon, 

adaptasyon ve entegrasyona doğru giden bir süreç olduğu görülecektir. En azından kağıt 

üzerinde bu yönde bir değişim sergilenmiştir. Çokkültürcülük kavramı 1990’lı yıllarda 

literatüre girmiştir. Asimile edici politikalarla göçmenlerin yerel halkı ‘hakim kültürün’ 

özelliklerini kabul etmeleri ve kendi öz kültürlerini unutmaları beklenmiştir. Adaptasyon ise 

göçmenlerin yaşadıkları topluma uymaları olarak ifade edilmektedir. Entegrasyon 

politikalarıyla birlikte göçmenlerin yerel halkın kültürüne uyum sağlarken kendi etnik 

kültürlerini de yaşamalarına imkan sağlanır. Çokkültürcü uygulamalar ise entegrasyon 

politikalarının farklı bir türü olarak değerlendirilir ve farklı kültürlerin bir arada var olması 

anlamda kullanılır (Şahin, 2010, s. 105; Onur İnce, 2011, s.189; Şahin, 2017, s. 229) 

Entegrasyon (Uyum) 

Aradan geçen elli yıla rağmen; çok kültürlü hayat idealini yaratmak için ortaya atılan 

entegrasyon kavramı, göçmenlere karşı önyargı sahiplerinin saldırganlığının artmasına neden 
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olmuştur. Geldiği yeni ülkede var olmaya çalışan göçmenlerle, yaşam alanlarını onlarla 

paylaşmak zorunda kalanlar arasında ‘biz’ ve ‘öteki’ kavramı var olmaya devam etmiştir. 

Burada ‘öteki’ her zaman baskın olanın oluşturduğu ‘normalin’ dışında kalan göçmenlerdir. 

Bu açıdan bakıldığında entegrasyon amacının çok uzağında kalmıştır (Akbaş, 2008; Onur 

İnce, 2011, 178). 

Sosyal Entegrasyon 

Entegrasyon politikalarının asimilasyona varan sonuçları karşısında çözüm arayışları sosyal 

entegrasyon kavramını ortaya çıkarmıştır. Göçmenlerin yaşadıkları topluma uyumu 

konusunda çalışmaları bulunan ve sosyal entegrasyon teorisinin kurucusu Esser (2000, s. 56-

66) sosyal entegrasyonu; kimlik, kültürleşme, etkileşim ve sosyal-ekonomik-politik konum

olmak üzere dört boyutta ele almıştır. Ona göre göçmenler öyle ya da böyle istihdam alanında 

faaliyet göstermektedirler. Göçmenler içinde yaşadıkları topluma ekonomik anlamda katkı 

sağladıklarında, vergilerini ödeyip yasalara uyum sağladıklarında ‘sistem entegrasyonlarını’ 

başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Sistem entegrasyonu için çok iyi dil bilmeye, o toplumun örf 

adetlerini öğrenmeye veya o toplumla etkileşim kurmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak 

insanlar yapıları gereği sosyal varlıklardır. Bu nedenle sosyal entegrasyonu 

gerçekleştirmelilerdir. Sosyal entegrasyon dört şekilde gerçekleşir; etnik kültürün baskın 

olduğu ‘segrasyon’, yeni kültüre uyumun baskın olduğu ‘asimilasyon’, her iki kültüre de 

uyumun olduğu ‘çoklu entegrasyon’, her iki kültürün de reddedildiği durum 

‘marjinalleşme’dir. 

Çokkültürcülük 

Her durumda asimilasyon riski bulunduran adı ne olursa olsun entegrasyon politikaları istenen 

toplumsal bütünlük ve ahengi sağlayamamıştır. Faklı kültürleri bir arada ve eşit bir konumda 

var etme olarak görülen çokkültürcü politikalar göç alanında yaşanan sorunların çözümü 

olarak görülmüştür. Çokkültürcülük kavramına eleştirel bir pencere açan Akbaş (2010, s. 92) 

çokkültürcülüğün farklı kültürleri kaynaştırmaktan uzak kaldığı ve farklı kültürlerin 

birbirlerinden bağımsız ve kapalı yapılar içerisinde varlığını devam ettirdiğini ifade etmiştir. 

Akbaş, çokkültürcülüğü salt göçmenlerin yerel halkın kültürüne uyması şeklinde değil, yerel 

halkın da göçmenlerin kültürü ve yaşam biçimi hakkında bilinçlenmesini ve uyum göstermesi 

şeklinde tanımlar. 
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Almanya’nın Göç Politikasının Yansımaları 

Ekonomik ve siyasal baskından kaçanların kurtuluş olarak gördükleri Avrupa Birliği’nin refah 

devletleri sahip oldukları zenginlikleri yabancılarla paylaşma konusunda isteksiz bir tutum 

sergilemektedirler. Güllüpınar (2014, s. 2) II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmak isteyen 

Avrupa devletlerinin ekonomik kalkınmayı sağlayabilmek adına büyük ölçekli göçleri göze 

aldığını belirtmiştir. Ancak var olan göç akınını kontrol altında tutabilmek adına iki yol 

izlemiştir; ilki kolluk kuvvetleri ve sıkı güvenlik önlemleri ile ülkelere girişlerde göçmenlere 

kontrol ve onları seçme mekanizması oluşturmak, ikinci olarak, göçmenleri farklı yönetilebilir 

gruplara ayıran ve bu grupları birbirlerinden farklılaştıran, tabakalılaştıran yasalar 

düzenlemek. Bu tutum genel olarak Avrupa ülkelerinin göçmen politikalarının altında yatan 

bakış açısını yansıtmaktadır. Güllüpınar söz konusu göç politikalarına öncelikle piyasanın 

taleplerinin ve sonrasında ulus kültürünün yön verdiğini ifade etmektedir. Bu nedenle göç 

politikalarındaki bu tutumun temel kaygısı ekonomik kalkınmadır.  

Alman politikacılar göçmenlerin ülke ekonomisine katkılarının farkındadır. Fakat toplumsal 

alanda yaşanan sorunlar ve seçmen kitlesinin kaybedilmesi riski göçmenlerin ekonomiye 

katkılarının da önüne geçerek politikacıları bahsedilen sorunların çözümüne mecbur kılmıştır. 

Bu nedenle 2005 yılına kadar uygulanan göç politikalarında değişikliğe gidilerek yine 

göçmenlere yönelik Alman toplumuna daha rahat uyum sağlamaları için faaliyetler 

geliştirilmiştir. Bu faaliyetleri; göçmenlere 600 saatlik Almanca dil eğitimi,  Alman kültürü, 

tarihi ve vatandaşlık hak ve ödevleri hakkında kurslar olarak sıralamak mümkündür (Snyder, 

2006, s. 24; Aras ve Sağıroğlu, 2018, s. 7). 

Almanya’nın Göç Politikalarının Sosyal Hizmet Perspektifinden Değerlendirilmesi 

Almanya’nın yoğun bir şekilde göç akınına uğradığı 1950’li yıllardan itibaren Almanların 

yabancılara karşı tutumlarında olumlu bir gelişme yaşanmamıştır. Yukarıda da ifade edildiği 

gibi yabancı işçi olarak kabul edilenlere ‘misafir işçi’ kavramını kullanarak bu insanların, 

Almanya’nın hedefleri gerçekleşip kendilerine ihtiyacı kalmadığında geri dönmeleri 

bekleniyordu. Ancak zamanla ‘misafir işçi’lerin ülkelerine dönmedikleri ve hatta ailelerini ve 

akrabalarını da yanlarına getirttikleri görülmüştür. Yerel halkın göçmenlerle aralarında 

sorunlar yaşanmasına ve politikacılara tepkilerinin yükselmesine neden olan bu durum 

karşısında politikacılar çözüm olarak bir yol geliştirdiler. Çözüm olarak düşünülen yol; 

göçmenlerin eğitilerek yerel halka uyum sağlamalarını içermekteydi. Bu yaklaşım sorunun 

kaynağı olarak göçmenlerin görüldüğünün dolayısıyla onların değiştirilip, dönüştürülmesi 
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gerektiğinin somut bir ifadesidir. Çözüm olarak düşünülen bu yol yerel halk ve yabancıların 

kaynaşmasını sağlamak bir yana dursun yabancı düşmanlığını daha da pekiştirmiştir (Anhut 

ve Heitmeyer 2000: 14-33). Tek taraflı yabancıları değiştirmeye yönelik politikalar yerel halk 

ile yabancıların birbirlerini tanıması ve uyum sağlaması konusunda yetersiz kalacaktır. Yerel 

halk yabancıları tehlike olarak görmeye devam edecektir. Adı ister adaptasyon, ister 

entegrasyon, isterse çokkültürcü olsun sorunun özüne inemeyen hiç bir politika çözüm 

sağlayamayacaktır. Sorunun kaynağı olarak yabancıların kültürel farklılıklarını ve yerel 

halkın bu farklılıklara hoşgörü göstermemesini alan politikalar yabancılar ve göçmenler 

arasında eşitsiz bir ilişki oluşturacak ve güçsüz olan yabancıların asimile edilmesine hizmet 

edeceklerdir. Sonuç olarak göçmenler azınlıkta kalmakta ve içinde yaşadıkları toplumun 

yönetim aşamasına eşit düzeyde katılımları engellenmektedir (Zick ve Küpper, 2007, s. 34-

57). 

Tek taraflı ve göçmenlerin sosyal, kültürel özelliklerini göz ardı eden politikalar göçmenleri 

sorunların çözümü karşısında yalnızlaştıracaktır. Bu durum göçmenlerin sorunların 

çözümünde kendi toplumsal özelliklerinden hareketle çözmeye çalışmalarına neden olacaktır. 

Sonuç olarak var olan toplumsal sorunlar ve çatışmalar artarak devam edecektir. Ancak 

sonraki göçmen kuşaklar içinde yaşadıkları yerel toplumun kültürüne daha fazla maruz 

kalacakları ve kendi kültürlerini yaşamalarına alan bırakılmadığı için asimilasyona uğramaları 

kaçınılmazdır (Adıgüzel, 2016, s. 186). Göçmenlerin entegrasyonunda yer alan sosyal hizmet 

uzmanlarının; insanların yabancılaşmasına ve marjinalleşmesine yol açan uygulamalara karşı 

tetikte olması gerekir. Böyle bir durum karşısında uygulamaya katılmayı reddedebilmelidirler 

(Cappiccie, 2006, s. 192).  

Politikalar gerçekten uyum odaklı yapılmadığında entegrasyon politikaları çok ağır sonuçlar 

doğurabilir. Entegrasyon politikaları göçmenlerin asimilasyonuna neden olabilir. Başka bir 

sonuç ise; vasıfsız ve yanlış politikalar nedeniyle yeterince uyum sağlayamamış göçmenler 

kabul görmedikleri için kırılgan ve hatta öfkeli ve saldırgan olabilirler (Bade, 2009, 2). 

Göçmenlerle çalışan sosyal hizmet uzmanları etik ilke ve sorumlulukları doğrultusunda 

hareket ederek; her insanın kendine özgü bir değeri olduğunu, saygı görmesi gerektiğini göz 

önünde bulundurarak uygulamalarını ve politikalarını bu yönde değişmeye zorlamalıdır 

(IFSW). Ayrıca sosyal hizmet müracaatçılarını güçlendirme yaklaşımı doğrultusunda 

destekleyerek benlik saygısını yükseltmesine yardımcı olur. 
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Göçmenlerin varlığını kabul etmeyen ve onların Alman kültürüne uyum sağlayacak şekilde 

dönüşmeleri ve Almanlara benzemelerini bekleyen bu bakış açısı asimilasyona neden olan 

politikalar geliştirilmesine neden olmuştur (Helbling, 2010, s.5). Güllüpınar (2014, s. 12) 

Almanya’nın bu kadar fazla göçmen nüfusu ile baş edebilmek için göçmenleri farklı 

kategorilere ve statülere ayıran sert göçmen politikaları geliştirdiğini öne sürmüştür. Bu 

özellikle üçüncü dünya ülkelerinin vatandaşlarının aleyhine bir durum oluşturmuştur. Söz 

konusu göçmen statülerinde birisi ‘Geçici Statü’dür. Geçici statüye sahip bir göçmen 

Almanya’da kısa süreli kalma hakkı elde etmektedir. Bu statü göçmene sınırlı ekonomik, 

sosyal ve sivil haklar sağlarken göçmenden Almanya’da kalış süresini uzatabilmesi ve bu 

sınırlı haklarını devam ettirebilmesi için Alman devleti tarafında koşulan; Alman kültürünü 

kabul etmesi asimile olması veya ekonomik açıdan Alman toplumuna yük olmayacak varlığa 

sahip olduğunu kanıtlaması vb. şartları yerine getirmiş olması beklenmektedir. Geçici statü 

göçmenlerin vatandaşlığa geçmeleri önünde bir engel olarak kullanılmaktadır. 

Göç politikalarının temel kaygısı ekonomi olunca göçmenlerin içinde bulundukları durum ve 

ihtiyaçları göz ardı edilmektedir. Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yerel halk ile aynı 

fırsatlara sahip olmayan göçmenlerden kendi başlarının çaresine bakmalarını ve devlete yük 

olmamalarını beklemek (Ateş ve Yavuz, 2017, s. 1294) sosyal hizmetin sosyal adalet ilkesi ile 

çelişen bir durumdur. Bu nedenle toplumda var olan eşitsizlik daha da derinleştirecektir. 

Almanya’nın yabancılara ilişkin politikaları incelendiğinde yabancı işçi olarak Almanya’ya 

gelenlerin geri dönecekleri veya hakim kültüre uyum sağlayarak aradaki farkın zamanla 

azalarak ortadan kalkması beklenmektedir (Bingöl, 2006: 53). Ancak göçmenlerin ülkelerine 

dönmedikleri dahası geride bıraktıkları aile üyelerini de yanlarına getirdikleri görülmüştür. 

Bunun üzerine politikacılar aile birleşimi koşullarını değiştirerek daha fazla göçmenin ülkeye 

girişini engellemeye çalışmışlardır. Göçmenlerin, aile birleşimi hakkından faydalanabilmesi 

için makul düzeyde gelir ve yaşam alanına sahip olmaları beklenmektedir. Aile birleşimi 

yoluyla ülkeye giriş yapanların ise emek piyasasına girişi farklı ve aşamalı bir yapıya tabidir 

(Güllüpınar, 2014, s. 8). 

Göçmenler yabancı bir ülkeye geldiklerinde yukarıda bahsedildiği gibi emek piyasasına 

girişleri bazı şartlara bağlanmıştır. Bunun yanında yeni ülkedeki emek piyasası sistemine 

yabancı olduğu ve konuşulan dile hakim olmadığı için devlete yük olmadan kendi ayaklarının 

üzerinde durması engellenmektedir. Sosyal hizmet uzmanları bu noktada devreye girmektedir. 

Mikro ve mezzo düzeyde sosyal hizmet uygulamalarından sayılabilecek danışmanlık, kaynak 
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ve fırsatlarla buluşturma ve güçlendirme uygulamaları ile göçmenlerin bu sorunun üstesinden 

gelmeleri sağlanabilir (Gerickea vd., 2018, s. 54). Sosyal hizmet uzmanları aynı zamanda 

göçmenlere uygulanan entegrasyon politikalarını açıklama yolu ile onların bu politikaların 

nesneleri değil de özneleri olmalarını sağlayabilir. Bu şekilde özneleri tarafından anlaşılıp 

benimsenen politikalar amacına daha kolay ulaşabilir. 

Sonuç 

Genel olarak değerlendirildiğinde Almanya’nın göç politikalarının sınır kontrolleri yoluyla 

göçmen girişlerini kontrol altına alarak, ülkeye girecek göçmenleri kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda seçme amacını gütmektedir. Bu durum sosyal hizmetin de benimsediği 

evrensel insan hakları ve eşitlik ilkesi ile çeliştiği söylenebilir. Almanya’da yaşayan 

göçmenlere ilişkin göç politikalarının ise ayrımcılık, ırkçılığa yol açabilecek; sosyal adalet ve 

insan hakları ile çeliştiği söylenebilir. Tek taraflı uyum programları göçmenlerin kültürel, 

sosyal özelliklerini yok saymakta ve göçmenlerden kültürel özelliklerini unutarak, koşulsuz 

ve şartsız olarak yerel halkın kültürünü benimsemeye zorlamaktadır. 

Almanya’nın göç politikasının sorunları iki temel başlık altında ifade edilebilir. Bunlardan 

ilki; yıllarca sahip olduğu göçmen nüfusun fazlalığına rağmen Almanya’yı bir göçmen ülkesi 

olarak görmeyip kendilerini ‘kültür ulusu’ olarak değerlendirerek tek taraflı, adil olmayan, 

tabakalılaştıran politikalar üretmek. İkinci olarak; katı sınır politikaları ve iç güvenlik 

uygulamaları ile ülkelerini yeni göç dalgalarından koruyabileceklerini dolayısıyla en azından 

kendileri için göç sorununun önüne geçebileceklerini düşünmeleridir. 

Whitaker (2005, s. 111) Alman göç politikasını değerlendirdiğinde; göçmenlere sağlanan 

hakların birbirinden farklı ve eşitsiz olduğunu, bu durumun ise daha çok üçüncü dünya 

ülkelerinin aleyhine yaşandığını ifade etmiştir. Almanya’da farklılaştırılan bu haklara sahip 

olma konusunda en avantajlı gruplar sıralamasında; Almanlar, etnik, Almanlar, AB 

vatandaşları ve en sonda ise üçüncü dünya ülkelerinden gelen göçmenler yer almaktadır. 

Almanya’nın politika olarak benimsediği bu tabakalı yurttaşlık sisteminde haklar; oturum 

izni/süresi, milliyet, statü, gelir, köken gibi kıstaslar doğrultusunda verilmektedir. Bu durum 

göçmenlerle yerel halkın uyumundan ziyade hakim konumda olan yerel halk arasında yabancı 

düşmanlığını yaygınlaştırmakta ve toplumsal sorunların önünü açmaktadır. 

Ülke içerisindeki göçmenlere farklılaştırılmış ve eşitsiz haklar sunan politikalar üreten 

Almanya; sınırları dışındaki potansiyel göçmenlere yönelik de politikalar geliştirmektedir. 
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Savaşın eksik olmadığı refah seviyesi düşük, can güvenliğinin olmadığı Orta Doğu, Afrika ve 

Asya ülkelerinden kaçıp güvenli ve refah seviyesi yüksek Avrupa ülkelerine iltica etmeyi 

düşünen yabancıları sıkı sınır kontrolleri ve güvenlik tedbirleri beklemektedir. Bu durum 

Avrupa ülkelerine göçü engellemediği gibi göçün yasadışı yollardan gerçekleşmesine neden 

olmuş, yasadışı bir sektör oluşmuş ve süreç göçmenler için daha pahalı ve tehlikeli bir hal 

almıştır. Bu durum yerel halkın göçmenleri ‘tehlike, korku ve suç kaynağı’ olarak 

görmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla ırkçı ve ayrımcı ideolojileri besleyerek göçmelerle 

yerel halk arasındaki ayrımı derinleştirmiştir (Güllüpınar, 2014, s. 2). 

Dünya güvensiz bir yer olmaya devam ettikçe güvenli bahçeler yaratmak hiçbir şeye 

yaramayacaktır. Çünkü herhangi bir yerde güvenliği tehlike altına giren insanlar kendilerini 

güvende hissedebilecekleri yerlere ulaşmaya çalışacaklardır. Bu nedenle eğer dünyanın 

güvenli bir yer haline gelmesini sağlayamıyorsanız sınırlarınızdan geçmesine engel 

olamadığınız insanlarla yerel halkın sosyal, kültürel ve ekonomik olarak müreffeh bir toplum 

oluşturmalarına destek olacak politikalar geliştirmelisiniz.  

Göçmenlere, uyumsuz, şekil verilmesi gereken kişiler olarak yaklaşan politikalar entegrasyon 

amaçlı dahi yapılmış olsalar da sonuç başarısızlık olacaktır. Çünkü insanlar fiziksel ve sosyal 

çevreyi etkiledikleri gibi bunlardan etkilenirler de bu nedenle yabancıların özelliklerini, 

kültürünü görmezden gelen, önemsizleştiren, dışlayan yaklaşımlar tüm topluma olumsuz 

yansıyacaktır. 

Sonuç olarak; geliştirilen politikaların sonuçlarının neler olacağı önceden kesin bir şekilde 

belirlenmelidir. Politika geliştirilen alanla ilgili her türlü özellik, farklılık, benzerlik, 

hassasiyet vb. detaylı bir şekilde gözden geçirilmelidir. Göç alanında yapılacak politikalar da 

buna tabiidir. Aksi takdirde aradan yıllar geçse dahi sorunlar devam edecek, çeşitlenecektir. 

Bu noktada politika yapıcıların ve onları destekleyen toplumun samimiyeti ve idealleri önem 

kazanmaktadır. Yoksa entegrasyon, çokkültürcülük adına yapıldığı söylenen politikaların 

asimilasyona sebep olması işten bile değildir. Onur İnce (2011, s. 191)’ye göre entegrasyonun 

temelinde kabul vardır. Kabulün olduğu yerde ‘öteki’ yoktur, eşitlik ve uyum vardır. 

Güllüpınar (2014, s. 13) ise entegrasyondan bahsediliyorsa ayrımcı, eşitsiz ve adaletsiz 

politika ve uygulamalardan vazgeçilmesi; göçmen, vatandaş veya yabancı asıllı vatandaş gibi 

statü ayrımlarının ortadan kaldırılmasını önermektedir. Hızla daha fazla küreselleşen dünyada 

ulus devlet kavramının arkasına sığınarak yabancıların yok sayılması öncelikle o ulus devlete 
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sorun yaşatacaktır.  Bu nedenle bir an önce göç olgusunu kabul ederek buna yönelik 

politikalar geliştirmek gereklidir. 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Cihan ASLAN 
Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 

Özet 

Kalkınma kavramını çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Bu tanımların ortak noktası; 

kaynakları kullanarak insanların refah seviyesini yükseltmek olarak ifade edilebilir. Kalkınma 

kavramı bir ülkeyi bütün olarak ele alan bir kavramken, özel olarak bir bölgenin 

kalkındırılması gereğinden ortaya çıkan bölgesel kalkınma kavramı ise; temelde kalkınma 

kavramı ile aynı içeriğe sahip ancak daha küçük bir bölgeyi ele alan bir kavramdır. 

İsmi kalkınma veya bölgesel kalkınma kavramı olsun her ikisinin de sürdürülebilir olması 

önemlidir. Çünkü bölge veya ülke insanın ihtiyaçlarını karşılayarak refah seviyesini arttırmayı 

hedefleyen bölgesel kalkınma veya kalkınmanın kendisini devam ettirebilmesi gereklidir ki; 

içinde bulunulan kuşağın ihtiyaçlarını karşılıyorken gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek yapı kazansın. 

Bölgesel kalkınma alanında ülkemizde uzun yıllardır yürütülen Güneydoğu Anadolu Proje 

(GAP) bu çalışma kapsamında ele alınacaktır. Bu doğrultuda GAP’ın tarihçesi ve ne olduğu 

açıklanacak, GAP’ın gerçekleştirilmesi için hazırlanan planlardan bahsedilecek, sürdürülebilir 

kalkınma bağlamında GAP ele alınacak ve GAP’ın ülkeye ve bölgeye etkisini görmemize 

yarayacak bir takım istatistiklere yer verilecektir. 

Anahtar Kelime: Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma, Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) 

Giriş 

Bir çalışmaya, o çalışmanın odağında olan kavramın anlamını açıklayarak başlamak hem sade 

ve anlaşılır bir giriş olması hem de temel oluşturması bakımından kullanışlı bir yol olarak 

görmek mümkündür. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) sürdürülebilir kalkınma 

odağında ele alınacağı bu çalışmaya da ‘kalkınma’ ve ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramları 

açıklanarak başlanılmıştır. 

‘Kalkınma’ kelimesi Türkçe’de  ‘gelişme’ kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Latin kökenli Batı dillerinde ise ‘kalkınma’ kelimesinin karşılığı olarak ‘devalopment’, 

‘development’, ‘desanollo’ gibi kelimeler kullanılmakla beraber, kalkınma kavramının 
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ekonomik bir anlam kazanması II. Dünya Savaşı sonrasına denk gelmektedir (Saraç, 2006, s. 

9). Uzun yıllar kalkınma kavramı sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, ve siyasal bağlamından 

ayrı, kapsamı daraltılarak sadece ekonomi disiplini çerçevesinde ekonomik büyüme ve 

gelişme olarak kullanılmıştır (Toy, 2015, s. 63). Kalkınma politikaları zaman içerisinde farklı 

yaklaşımlar sergilese de nihai olarak verimli tarım ve sanayileşmenin sağlanması 

hedeflenmektedir (Harris, 2000: Çeviren: Özmete, s. 3). 

Kalkınma denilince akla refahın sağlanmasında sanayi sektörünün tek başına başat rol 

üstlendiği gibi yanlış kabuller gelebilir. Ancak tam anlamıyla sağlıklı bir kalkınmadan ve 

yüksek refah seviyesine sahip bir toplumdan bahsedebilmek için tarım ve sanayi sektörünün 

karşılıklı birbirini beslediği ve geliştirdiği bir yapı oluşturmak gereklidir. Bu ikisine ek olarak 

hizmet sektörünü de sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak, devamını ve sürdürülebilirliğini 

sağlayacak bir yapı olarak oluşturmak kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Kalkınma kavramının yanlış veya eksik kullanılmasının yanı sıra nüfus artışı, kentleşme, 

doğanın tahribatı, yetersiz alt yapı vb. nedenlerle ekolojik dengenin bozulması durumu da 

kalkınma kavramının gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır (Özmete, 2010, s. 80). 

Kalkınma kavramının yıllarca ekonomik gelişme olarak kabul görmesine ve maddi servetin 

arttırılması anlayışına rağmen yoksulluk, salgın hastalıklar, kaynakların tükenmesi, doğanın 

tahribatının önüne geçilememiş ve hatta bizzat bu anlayış bahsedilen sorunlara neden 

olmuştur. 

Geri getirilmesi mümkün olmayan kayıplara neden olan ekonomik büyüme odaklı kalkınma 

anlayışının değiştirilmesi gerektiği anlaşılmış olmalı ki kalkınma kavramının tanımı ve odağı 

değiştirilmiş/geliştirilmiştir. Saraç (2006, s. 10)’a göre kalkınma kavramı ekonomik 

büyümenin yanı sıra gayri safi milli hasılanın artışı, gelirin vatandaşlar arasında dengeli 

dağılımı, alt yapı ve sosyal yatırımların tüm ülkeyi kapsaması ve eğitim, sağlık ve teknolojide 

iyileşmeleri kapsamaktadır. 

Kaynağın tüketilmeden gelişmenin sağlanması gereği doğrultusunda hem kalkınmayı sürekli 

kılacak hem de kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak sürdürülebilir kalkınma 

kavramı ortaya atılmıştır. Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu’nun (World Commission on 

Environment and Development) (1987) ‘Ortak Geleceğimiz’ başlıklı raporunda sürdürülebilir 

kalkınma kavramını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama durumunu riske atmadan 

şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlamıştır.  Özmete (2010, s. 13) 

sürdürülebilir kalkınmanın üç ögesine atıfta bulunarak; ‘insan için sosyal, toplum için 
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ekonomik ve kültürel, çevre için ekolojik açıdan’ önem arz ettiğini ifade etmektedir. Bu üç 

ögenin birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

Bir ülkede kalkınmışlık düzeyini etkileyen ekonomik faaliyetlerin, sosyal imkanların belli 

bölgelerde yoğunlaşması bölgeler arasında gelir eşitsizliğine neden olmakta ve nüfusu da 

imkanlar bakımından avantajlı bu bölgelere yönelmektedir. Bölgeler arasındaki bu eşitsizliği 

gidermek adına bölgesel kalkınma kavramı oluşturulmuştur. Bölgesel kalkınma politikaları 

aracılığıyla nüfusun dengeli dağılması, geri kalmış bölgelerin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Temelde bölgesel kalkınma ile bir ülkenin 

kalkınması konusuyla benzerlikler göstermektedir. İkisinde de büyümenin hızlandırılması, 

gelir seviyesinin yükseltilmesi, gelirin dengeli dağılması öncelikli amaçtır (Saraç, 2006, s. 32-

33). 

Bölgesel kalkınma bir bölgenin coğrafi konumu, fiziksel şartları, nüfus özellikleri gibi 

dezavantaj oluşturan özelliklerinden dolayı kalkınma açısından geri kalmasını önlemek ve 

dahil olduğu ülkenin diğer bölgeleri arasındaki eşitsizlikleri gidermek adına alınan önlemler 

bütünüdür. Bölgesel kalkınma uygulandığı bölgeyi kalkındırmanın yanı sıra ülkenin de 

kalkınmasına katkı sağlamaktadır. 

Toy (2015, s. 65)’a göre ise dünyada bölgesel kalkınma planlarının odağı değişmiştir. Artık 

amaç sadece bir bölgenin kalkınmasını sağlamak ve bölgeler arası eşitsizliği gidermek değil 

aynı zamanda sürdürülebilir, insanı merkeze alan, farklı koşullara uyum sağlayabilen, yerel 

potansiyel ve dinamikleri sürece dahil eden poltikalar geliştirmektir. 

Bir bölgenin kalkınması için özel sektör ve kamu kaynaklarının harekete geçirilmesi 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra insansal desteği harekete geçirebilmek adına da sivil toplum 

kurulaşlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Devletin bu bölgelerin kalkındırılması adına ayırdığı 

kaynak ve özel sektöre sağladığı teşvik kimi zaman yeterli olmamaktadır. Bu nedenle 

kamunun bölgesel kalkınmayı gerçekleştirebilmek adına daha fazla sorumluluk alması 

gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek adına bölgesel kalkınma ajansları kurulmuştur. 

Kamu alanının özel sektör içerisine kaydırılmaya çalışıldığı yönetişim anlayışının sürekliliğini 

sağlayabilmek için uygun mali, idari, toplumsal ortamı sunan araçlardan birisi olan bölge 

kalkınma ajansları; birçok alanda özerkleşecek bölgenin gelişmesini etkileyecek stratejileri 

etkileyecek araçsal ve insansal alt yapıyı oluşturan önemli bir konuma sahiptir. Bölge 

kalkınma ajansları dünyada 1930’lu yıllardan itibaren oluşturulmaya başlanmıştır. ABD ve 

Birleşik Krallık gibi Angolo Sakson ülkelerde yönetişim anlayışına uygun bir yapı içerisinde 
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yarı özerk ve özel sektörle birlikte kurulmuşlardır. Fransa ve Japonya gibi ülkelerde ise 

Türkiye’deki GAP İdaresine benzer bir yapıda bürokrasinin ve kamu kuruluşunun egemen 

olduğu, kalkındırılmaya çalışılan bölge ile ilgili sadece ekonomik kriterlerin değil sosyal 

kriterlerin de değerlendirildiği sürdürülebilir kalkınma kavramı doğrultusunda bir yapıya 

sahiptirler (Çalt, 2005, s. 2-10).  

Türkiye’de bölgesel politikalara 1960’lı yıllarda kalkınma planlarında yer vermeye 

başlamışlar ve sekiz kalkınma planında da bu konuya değinilmiştir. Ancak bölgesel kalkınma 

doğrultusunda atılan adımlar belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlamak şöyle dursun, 

eşitsizlikleri giderek derinleştirmiştir (Saraç, 2006, s. 112). 

Türkiye’de bölgesel kalkınma uygulamaları bölge kalkınma ajanslarının kurulmalarından çok 

öncelere denk gelmektedir. Uzun yıllar bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşılmaya çalışılmış 

ancak bu tam anlamıyla başarılamamıştır. Berber ve Çelepçi (2005, s. 152)’ye göre Türkiye 

bölgesel kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek adına Avrupa Birliği’nden fon sağlamak ve 

Avrupa Birliği’ne uyum sürecini hızlandırmak için ilk olarak 1990’lı yıllarda Bölgesel 

Kalkınma Ajanslarını kurmaya yönelik adımlar atmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

GAP Nedir? 

Güneydoğu Anadolu Projesi; bölgesel kalkınma kavramının tanımından hareketle bölge 

potansiyelini oluşturan insan, su, toprak ve sermaye kaynaklarını kullanarak temelde o 

bölgede yaşayanların kalkındırılmasını amaçlayan bölgesel bir kalkınma projesidir. Bölge 

insansına faydasının yanı sıra bölgeler arası eşitsizlikleri gidererek ülkenin de kalkınmasına 

katkı sunacaktır (Saraç, 2006, s. 53). 

Coğrafi olarak bölgenin sahip olduğu özellikler o bölgenin kalkınması açısından avantaj ve 

dezavantaj oluşturabilir. GAP’ın kapsadığı alanın coğrafi özelliklerine bakıldığında az yağış 

alan, dağlık, ulaşımın güç olduğu; eğitim ve sağlık alanında sunulan hizmetlerin yetersiz 

olduğu bir bölge profili karşımıza çıkmaktadır. Bu profil yatırımcıların bölgede yatırım 

yapmamalarına dolayısıyla bölgenin gelişmemesine ve kalkınmamasına sebep olmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 

Şanlıurfa ve Şırnak, illerini de içine alan Dicle ve Fırat Havza’sının bir bölümünü kapsayan 

güneyde Suriye ve güneydoğu da Irak ile sınırı bulunan yüzölçümü 75.358 kilometrekare olan 

ve ‘GAP Bölgesi’ olarak ifade edilen bölgenin kalkındırılmasını amaç edinen bir projedir. 
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Gap bölgesinin yüzölçümünü ülkenin yüzölçümünün % 9,7’sini oluşturmakla birlikte, 

Türkiye’nin sulanabilir arazilerinin % 20’sini oluşturmaktadır (Gürüşen, 2006, s. 122). 

Bölge sahip olduğu kaynaklar bakımından tarımsal üretim ve enerji üretimi konusunda 

avantajlı bir konumdadır. Bu avantajı kullanabilmek ve bölgenin kalkınması konusunda 

hedeflenen atılımı yapabilmek adına atıl durumda olan doğal kaynakları bölgenin ve ülkenin 

yararına kullanılması gerekmektedir. 

GAP bölgesi olarak adlandırılan bölge az yağış almasının yanı sıra zengin su kaynaklarına 

sahiptir. Ancak bu su kaynaklarının tarım veya enerji üretimi gibi alanlarda kullanılamaması 

bölgenin sahip olduğu doğal kaynakların avantaja çevrilmesi önünde engel teşkil etmektedir. 

GAP’ın gelişimine bakıldığında sanayi kalkınmasına önem veren bir yapının bölgenin doğal 

kaynaklarını sanayide ihtiyaç duyulan enerjinin üretimi doğrultusunda kullanmayı planladığı 

görülebilir. İlk başlarda enerji projesi görünümünde olan GAP zamanla tarım, sanayi, turizm, 

eğitim, sağlık vb. birçok sektörde bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik çok 

sektörlü entegre bir projeye dönüşmüştür. Bu kapsamda 7’si Fırat, 6’sı Dicle üzerinde olmak 

üzere toplam 13 büyük proje ile birlikte 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali yapılması 

planlanmıştır. Böylece 7.485 mw kurulu güç ile yılda 27 milyar kwh elektrik elde edilecek ve 

1.7 milyon hektarlık alanda DSİ tarafından sulama yapılabilecektir (Gürüşen, 2006, s. 123-

125; Beşpınar Karaoğlu, 2012, s. 46). 

GAP’ın Tarihçesi 

GAP’ın ortaya atıldığı ilk zamanlarda sadece enerji ve tarımsal üretimi sağlama destekleme 

yönünde adımlar atılsa da zamanın şartları ve enerji ve tarımsal üretimden elde edilen çıktılar 

sanayi sektörü için kaynak oluşturmuş dolayısıyla da proje yukarıda da bahsedildiği gibi 

tarım, sanayi, turizm, eğitim, sağlık, enerji gibi birçok sektörü kapsayan entegre bir yapı 

kazanmıştır. Şimdi de GAP’ın bu yapıyı kazanana kadar geçirdiği dönüşümleri ve atılan 

adımları kronolojik olarak ele alalım:  

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin temelleri 1930’lu yıllara kadar uzanmaktadır. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalkınmak için atılımlar yapması 

gerektiğini öngören Atatürk bu atılım için gerekli olan enerji ihtiyacının sağlanması için 

‘suların akılcı değerlendirilmesi’ emrini vermiştir. Bu doğrultuda ülkenin su kaynaklarının 

değerlendirilmesi ve elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla 1936 yılında ‘Elektrik İşleri Etüt 

İdaresi’ kurulmuştur. İdare Fırat ve Dicle nehri üzerinde tetkiklere başlamış ve 1950-1960 

yılları arasında bu iki nehir üzerinde sondaj çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yeni ihtiyaçların 
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ortaya çıkması ve su kaynakları ile ilgili havza çalışmalarını yapmak üzere 1954 yılında 

Devlet Su İşleri (DSİ) kurumu kurulmuştur. 1961 yılına gelindiğinde DSİ Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı Fırat Planlama Amirliği Fırat Havzası’nda toprak ve su kaynaklarının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatmış 1964 yılında Fırat Havzası enerji potansiyelini 

ortaya koyan ‘’Fırat Havzası İstikşaf Raporu’, 1966 yılında ise ‘’Aşağı Fırat İstikşaf Raporu’ 

hazırlanmıştır. 1971 yılında ise ‘Dicle Havzası İstikşaf Raporu’ hazırlanmış ve böylece Aşağı 

Fırat ve Dicle Havza’larından nasıl yararlanılacağı ortaya konulmuştur. 1977 yılında bu iki 

havza için hazırlanan projelerin birleştirilerek ‘Güneydoğu Anadolu Projesi’ olarak 

adlandırılması ifade edilmiş 1980 yılına gelindiğinde ise Aşağı Fırat ve Dicle Projeleri 

birleştirilerek Güneydoğu Anadolu Projesi adını almıştır (Gürüşen, 2006, s. 123: Şahin ve 

Taşlıgil, 2013, s. 3: Toy, 2015, s. 74-75: GAP BKİ, 2016, s. 2). 

GAP Master Planı (1989) 

Aşağı Fırat ve Dicle Projeleri’nin birleştirilerek Güneydoğu Anadolu Projesi adını almasıyla 

birlikte “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin entegre bölgesel planlama çerçevesinde ele 

alınması, yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması ve yönlendirilmesi” görevi 

1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’na verilmiştir. DPT GAP’ın çok sektörlü ve 

entegre bir sosyo-ekonomik kalkınma projesi olarak ele almak amacıyla 1988 yılında GAP 

Master Planı çalışmasını başlattı. 1989 yılında GAP Master Planı hazırlandı ve aynı yıl 

içerisinde projenin kapsamının giderek genişlemesi sebebiyle planlama, projelendirme, 

uygulama ve izleme değerlendirme işlevlerinin birbiriyle uyumlu ve bütünlük içerisinde 

gerçekleştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla  6 Kasım 1989 tarih ve 

20334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Teşkilatı kurulmuştur (Toy, 2015, s. 76: GAP BKİ, 2016, 

s. 2). Söz konusu KHK ile GAP BKİ Teşkilatı’nın kuruluş gerekçesi “Güneydoğu Anadolu

Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için 

plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri 

yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbiri almak 

veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak” olarak belirtilmiştir 

(388 Sayılı KHK). 

Bölgeye yapılan yatırımların etkinliğini ve sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlamak adına 

projeler arasında koordinasyon ve projelerin birbirlerini tamamlayıcı olması gereği 

doğmuştur. Bu doğrultuda 1989 yılında GAP Master Planı hazırlanmıştır. Master Planı 

kapsamında projenin tamamlanması için 16 yıllık bir süre verilmiş ve 2005 yılında 
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sonuçlanması planlanmıştır. Master Planında temel amaç; belirlenen tarımsal sınai ve genel 

kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek, bu yolla bölgenin gelişmesini sağlayarak hem diğer 

bölgelerle arasında var olan eşitsizliği gidermek hem de bölge ve ülke kalkınmasına katkıda 

bulunmaktır. Belirlenen hedefler doğrultusunda entegre bölgesel kalkınma planı özelliğine 

kavuşan GAP Master Planı ile bölgenin ‘tarıma dayalı ihracat üssüne’ dönüştürülmesi 

amaçlanmaktadır (Gürüşen, 2006, s. 126; Saraç, 2006, s. 54; Şahin ve Taşlıgil, 2013, s. 2; 

Toy, 2015, s. 77)  

Gölgenin kalkındırılması ve bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi için GAP Master Planı 

çerçevesinde şu hedefler konulmuştur (GAP BKİ, 1998, s. 28); 

1. Yılda 27 milyar kilovat saat hidroelektrik enerji üretiminin sağlanması

2. 3.8 milyon kişiye istihdam olanağı sağlanması

3. 1.7 milyon hektar alanın sulanması (GAP Bölge Kalkınma Planı’nda sulanacak

alan 1.82 milyon ha olarak hedeflenmiştir.)

4. GSBH’da % 445 artış sağlanması

5. Kişi başına gelirin % 209 artması hedeflenmiştir.

Entegre yapısı nedeniyle birbirini tamamlayıcı nitelikte olan hedeflere ulaşmak amacıyla GAP 

Master Planı 2005 yılına kadarki süre zarfında aşağıdaki dört temel stratejiyi benimsemiştir 

(GAP BKİ, 1998, s. 24);  

• Su ve arazi kaynaklarını gerek sulama, gerekse kentsel ve endüstriyel kullanım

amaçları için geliştirmek ve yönetmek,

• Daha iyi tarımsal işletme yönetimi, tarımsal pratikler ve bitki desenleri

uygulayarak arazi kullanımını geliştirmek,

• Tarımla ilişkili ve yerel kaynaklara dayalı üretime özel ağırlık vererek imalat

sanayilerini teşvik ermek,

• Yöre halkının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, nitelikli personeli Bölge'ye

cezbetmek ve Bölge'de kalmasını temin etmek için sosyal hizmetleri ve kentsel alt

yapıyı iyileştirmek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihracata dönük, tarıma dayalı bir sanayi yapısının 

oluşturulmasını hedefleyen GAP Master Planı; Bölge’de, ülkede ve Ortadoğu’da meydana 

gelen gelişmelerden etkilenerek, gerek ekonomik sebepler gerekse terör olayları nedeniyle, 

planlanan şekilde hayata geçirilememiştir. Ayrıca uluslararası alanda kalkınma kavramında 

meydana gelen değişim ve Master Planda yeterince vurgulanmayan; çevre ve 
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sürdürülebilirlik; hatta göz ardı edilen katılımcılık gibi kavramlar gittikçe önem kazanmıştır. 

Tüm bu sebeplerden dolayı planın gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuş ve GAP Bölge 

Kalkınma Planı’nın hazırlanmasına zemin oluşturmuştur (Gürüşen, 2006, s. 126). 

GAP Bölge Kalkınma Planı 

GAP Master Planı ile projenin 2005 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Ancak 1990’lı 

yıllarda görülen ekonomik krizler nedeniyle projenin 2005 yılında tamamlanamayacağı ve 

planın revize edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 04.06.1998 tarih 98/11231 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş ve en geç 2010 yılına kadar projenin 

tamamlanması hedeflenmiştir. Bu bağlamda 2010 yılında yeni ihtiyaçlar ve kalkınma 

değerleri göz önünde bulundurularak katılımcı ve sürdürülebilir insani gelişme yaklaşımı 

benimsenerek GAP Master Planı revize edilmiş ve 2002 yılına gelindiğinde Master Plan’da 

üzerinde yeterince durulmayan, çevre ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla Plan hazırlanırken 

hiç dikkate alınmayan katılımcılık gibi kavramlar ön planda tutularak GAP Bölge Kalkınma 

Planı hazırlanmıştır. (GAP Bölge Kalkınma Planı, 2002, s. 12: Benek, 2009, s. 54). 

Bir önceki başlıkta da ifade edildiği üzere öngörülmeyen bazı gelişmeler (Körfez Savaşı, Irak 

Ambargosu, Irak’ın İşgali, Suriye’deki iç karışıklıklar, göç dalgaları, terör, ekonomik krizler) 

neticesinde GAP Master Planı’nın 2005 yılında tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Proje 

kapsamında yapılan ve yapılacak yatırımları birbiriyle uyumlu ve entegre bir şekilde, yerinde 

ve hızlı bir şekilde hayata geçirmeye imkan sağlayan sağlam temeller üzerine kurulu gerçekçi 

öngörüleri olan bir plan hazırlama ihtiyacı doğmuştur. Hazırlanacak bu plan dönemin 

kalkınma kavramına uygun, dünyada önemi artan çevre konularına, katılımcılık ilkesine, 

sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı olması gerekliliği doğmuştur (Toy, 2015, s. 81). 

Neticede 1998 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile 2010 yılı GAP kapsamındaki bütün 

yatırımların tamamlanacağı hedef yıl olarak belirlenmiştir. Alınan bu kararla GAP’ın bütün 

bileşenleriyle birlikte tamamlanması için gerekli planlama ve koordinasyonları yapma görev 

ve yetkisi GAP İdaresine verilmiştir. Planın hazırlanma aşamasında paydaşların talepleri 

doğrultusunda; ‘kalkınma altyapılarının geliştirilmesi ve çevrenin korunması’, ‘insan 

kaynaklarının geliştirilmesi’ ve ‘Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması’ olmak zere üç 

temel amaç belirlenmiştir. Dolayısıyla yeni plan; insan odaklılık, katılımcılık, 

sürdürülebilirlik, insani gelişme ve toplumsal gelişme gibi ilkeleri göz önünde tutularak 

hazırlanmıştır. Hazırlanan GAP Bölge Kalkınma Planı (BKP) ile 1989 yılından beri süregelen 

planlardan farklı olarak; insani gelişme, sürdürülebilir kalkınma gibi kavramlara duyarlı bir 
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plan olarak 6.11.2002 tarihli ve 2002/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilgili kurum ve 

kuruluşlara gönderilmiştir (GAP BKİ, 2013, s. 11). 

Kalkınma kavramının içeriğinde meydana gelen değişime ve bölgenin ihtiyaçlarına bağlı 

olarak GAP’ta da bir takım değişimler olmuş ve değişmeye de devam edecektir. 1992-1994 

yılları arasında sivil toplum kuruluşları tarafından Bölge’nin sosyo-ekonomik yapısını 

anlamaya ve belirli toplumsal grupların (kadın, genç, çocuk, sokakta çalışan çocuk, kent 

yoksulları, göçerler, topraksız, az topraklılar, barajlardan etkilenen nüfus vb.) sorun, ihtiyaç 

ve beklentilerini belirlemeye yönelik bir dizi sosyal araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmalardan elde edilen veriler ışığında; 1994 yılında GAP’ta sosyal ve insani gelişme 

uygulamalarına rehberlik edecek GAP Sosyal Eylem Planı hazırlanmıştır (GAP BKİ, 1999, s. 

1-2). 

GAP Eylem Planı 

Projeye yeni bir soluk getirmesi ve nihayete erdirmesi planlanan GAP Eylem Planı ile GAP 

kapsamındaki bütün yatırımların hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 yılında 

tamamlanması kararı alınmıştır. Hazırlanan GAP Eylem Planı (2008-2012) kapsamında; 

• Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi,

• Sosyal Gelişmenin Sağlanması,

• Altyapının Geliştirilmesi,

• Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi,

olmak üzere dört stratejik gelişme ekseni belirlenmiştir (GAP BKİ, 2013, s. 11). 

Eylem Planı’nında; istihdamın arttırılması, yüksek katma değerli üretim biçimlerinin 

yaygınlaştırılması, üretimde çeşitliliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası pazarlara 

entegrasyon sürecinin kolaylaştırılması, bölge ürün ve hizmetleri için olumlu bir marka 

imajının oluşturulması ve Bölge’nin potansiyelleri doğrultusunda özellikle tarımsal sanayinin 

ve turizmin geliştirilmesinin desteklenmesi öncelikli hedefler arasındadır. Bölgenin ekonomik 

açıdan gelişmesinin yanı sıra eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal koruma gibi sosyal alanlarda 

da gelişmenin sağlanması hedeflenmektedir (GAP BKİ, 2013, s. 11). 

2007 yılı sonuna gelindiğinde sulamaya açılması hedeflenen alanların ancak % 15’i sulamaya 

açılmıştır. Dolayısıyla proje hedeflenen durumdan oldukça geride kalmıştır. Bu nedenle 2007 

yılında 60. Hükümet GAP’ın beş yıl içerisinde büyük ölçüde tamamlanması yönünde karar 

almıştır. “Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve 

başta sulama olmak üzere temel altyapı yatırımlarının hızlandırılması amacıyla 2008- 2012 
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dönemini kapsayan GAP Eylem Planı (EP) hazırlanmıştır.” Beş yılın sonunda ilk eylem 

planında belirlenen hedefler büyük ölçüde başarılmış ancak devam eden yatırımları 

tamamlamak ve GAP’ı daha ileri taşımak adına ikinci GAP Eylem Planı (2014-2018) 

hazırlanmıştır  (GAP Eylem Planı, 2014, s. 14-15). 

Bu noktada bir eleştiri sunmak yersiz olmayacaktır. Projenin sürekli planlanan hedeflerin 

gerisinde kalması yönünde bir eleştiri bu durumun altında yatan sebepleri sorgulamaya teşvik 

edeceğinden faydalı olacaktır. Kontrol dışı bazı durumlar meydana gelmiş olabilir bunun 

planlar üzerindeki etkisi yadsınamaz ancak önemli olan bütün olasılıkları hesaplayabilmek ve 

öngörüler geliştirerek hesapta olmayan gelişmeler karşısında hedefe planlanan şekilde 

ulaşmayı sağlayacak esnekliğe sahip olmaktır. 

Başlangıçta Fırat ve Dicle nehirlerinin sulama ve enerji üretiminde kullanılması amacıyla 

hazırlanan projelerin kırsal tarımsal yapının dönüşümünü de sağlayacağı düşünülerek sulama 

projeleri ile tarımsal üretim biçim ve tekniklerini geliştirerek tarımla uğraşan kesimin yaşam 

standardını yükseltmeyi hedeflemektedir. 1980’lerde çok sektörlü entegre bir yapı kazanan 

GAP; tarım, sanayi, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre, turizm, kırsal ve kentsel alt yapı 

yatırımlarıyla bölge halkının gelir düzeyi ve yaşam standardını yükselterek bölgeler arası 

eşitsizliği gidererek hem bölgenin hem de ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak bir projedir. 

Projenin temel hedefi; bölgede sürdürülebilir insani gelişmeyi sağlamaktır. Proje kapsamında 

oluşturulan fiziksel yapılar insani gelişme için zemin oluşturacaktır. Eşitlik ve refahın 

yaygınlaştırılması ile projeye toplumsal katılımın sağlanması, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi ve bölge içerisindeki sosyal farklılıklar ortadan kaldırılmasıyla sürdürülebilir 

kalkınma gerçekleştirilebilecektir (Saraç, 2006, s. 53: Özkan, 2008, s. 289: Benek, 2009, s. 

53: Toy, 2015, s. 70). 

Projenin çok uzun yıllara yayılmış olması nedeniyle zamanın ve insanların ihtiyaçlarına göre 

kapsamının genişlemesi ve gelişmesi son derece normaldir. Ancak yukarıda da bahsedildiği 

gibi sağlıklı ihtiyaç analizleri yaparak ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyarak en azından 

yakın gelecekle ilgili temeli sağlam öngörüler geliştirilebilir. Bu boşa harcanacak zaman, 

insan gücü ve maddi kaynakların önüne geçmemizi sağlayacaktır. 

GAP ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Kavram olarak sürdürülebilirlik dar anlamda nüfusun azaltılması veya tüketimin 

sınırlandırılmasını ifade etmekten daha geniş anlamlar içermektedir. Sürdürülebilirlik 

kavramı; ürün ve teknoloji alanında seçim yaparken ekosistem bütünlüğü ve canlı türlerinin 
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dikkate alınması gerekliliğini doğurmaktadır. Gelecek kuşaklar ile bugünün insanlarının 

ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki denge sürdürülebilirlik kavramı ile sağlanabilir. 

Kaynakların kullanımı sırasında bu kavram göz ardı edildiği taktirde gelecek kuşaklara 

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kaynakların tükenmiş olduğu bir dünya bırakılmış olacaktır. 

Hem bugünün hem de gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama ve kaynakların tükenmesini 

önleme iddiası olan sürdürülebilir kalkınma kavramının; geçerli büyümenin sürdürülemezliği, 

bugünün ihtiyaçlarının karşılanması ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarının da ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri bir çevre bırakmak gibi üç temel hedefi vardır (Harris, 2000: Çeviren: 

Özmete, s. 13: Saraç, 2006, s. 59-61) 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı 1987 yılında Dünya Çevre ve Su Komisyonu’nda “Günün 

gereksinimlerini karşılarken gelecek kuşakların gereksinimlerini tehlikeye atmadan 

kalkınmadır. ” şeklinde tanımlanmıştır (World Commission on Environment and 

Development, 1987). Her ne kadar sürdürülebilir kalkınma kavramı kendi içinde bazı 

çelişkiler barındırsa da zaman ve mekandan bağımsız düşündüğünde insanlığın refahı için 

gerekli görülmektedir (Saraç, 2006, s. 61). 

Birleşmiş Milletler ve GAP İdaresi’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘GAP Bölgesinde Sürdürülebilir 

Kalkınma Programı’nın temeli 1995 yılında ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve GAP Semineri’nde 

atılmıştır. Bu gelişmeyle birlikte sürdürülebilir insani gelişme kavramı GAP kapsamında 

kullanılmıştır. Temel olarak bölge insanın refahının arttırılmasını hedefleyen proje çevresel ve 

insani boyutları da göz önüne alarak devam ettirilmiştir. Bu nedenle proje kapsamında yapılan 

yatırımlar insani gelişmeye, insan ve doğaya yapacakları katkılar hesap edilerek planlanmıştır 

(GAP Bölge Kalkınma Planı, 2002, s. 12).  

Sürdürülebilirlik sadece doğal kaynakların etkin ve etkili bir şekilde kullanılmasıyla 

sağlanamaz. Sürdürülebilir kalkınmada doğal kaynakların tüketilmeden kullanılması kadar 

önemli olan başka bir konu ise su, toprak ve insan gibi kaynakları kullanarak sürdürülebilir 

kalkınma anlayışını devam ettirecek sürdürülebilir insani gelişmeyi sağlamaya yönelik 

toplumsal yapıyı değiştirmek ve dönüştürmektir. GAP kapsamında sürdürülebilir kalkınmanın 

temel bileşenleri; sosyal, tarımsal, fiziksel, mekânsal, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik 

geçerlilik olarak belirlenmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik; doğal ve kültürel mirasın korunarak 

sonraki nesillere aktarılması: ekonomik geçerlilik; kaynakların etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılması: sosyal sürdürülebilirlik ise; katılımcılık, eşitlik, adillik ve insan kaynaklarının 

gelişiminin sağlaması yoluyla gerçekleştirilebilir 
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GAP çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenleri ise sosyal, tarımsal, fiziksel, 

mekânsal, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik geçerlilik olarak ifade edilmiştir. Çevresel 

ve kültürel sürdürülebilirlik doğal kaynakların sürdürülebilirliğine, çevre ve kültürel mirasın 

korunmasına bağlıdır. Ekonomik geçerlilik verimli ve etkin projelerin uygulanması, istihdam 

olanakları, ekonomik gelişme ve özel sektör katılımı ile çok yakından ilgilidir. Sosyal 

sürdürülebilirlik ise katılımcılık, eşitlik, adillik ve insan kaynaklarının gelişimi ilkelerinin 

benimsenmesi ile sağlanabilmektedir (Ertuğrul, Beşler ve Şimşek, 1998, s. 9: Toy, 2015, s. 

81). 

Sonuç 

GAP’ın temelini oluşturan Fırat ve Dicle Havzalarına yönelik projelerin temel hedefi bölgenin 

su potansiyelini kullanarak ülkenin enerji ihtiyacını karşılamakken; zamanla kalkınma 

kavramının içeriğinde meydana gelen değişiklikler, ‘bölgesel kalkınma’ gibi ortaya çıkan yeni 

kavramlar ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenerek: bölgenin beşeri ve 

doğal kaynaklarını kullanarak bölge insanının ve ülkenin kalkınmasını sağlayan, bölgeler 

arası eşitsizlikleri gideren entegre bir bölgesel kalkınma projesi niteliği kazanmıştır. 

Proje’nin ilk olarak GAP Master Planı kapsamında 1989-2005 yılları arasında tamamlanması 

planlanmışken çeşitli sebeplerle 2005 yılında tamamlanamayacağı anlaşılan Proje’nin yeni 

düzenlemelerle birlikte GAP Bölge Kalkınma Planı doğrultusunda 2010 yılında 

tamamlanması öngörülmüştür. Ancak yine benzer sebeplerle Proje’nin 2010 yılında 

tamamlanamayacağı anlaşılmış ve birinci GAP Eylem Planı ile 2012 yılında tamamlanması 

beklenen Proje büyük oranda tamamlanmış fakat devam eden yatırımları tamamlamak ve 

yapılması planlanan diğer yatırımları da hayata geçirerek ikinci GAP Eylem Planı ile GAP’ın 

2018 yılında nihayete erdirmesi öngörülmüştür. Proje’nin çok uzun yıllara yayılması ve 

sürekli farklı isimlerle projenin gidişatını belirleyen planların hazırlanması GAP’ın eleştiriye 

açık tarafıdır. Çünkü bu durum; Proje yürütücülerinin projeyi yürütecek iradeyi 

gösteremediklerini, bölgenin coğrafi, sosyo-kültürel ve politik özelliklerini göz ardı ettiklerini 

veya öngöremediklerini gösterir. 

Proje’nin çok uzun yıllara yayılmasının beraberinde getirdiği bir dezavantaj ise kalkınma 

kavramının içeriğinde meydana gelen değişim ve gelişmelere ayak uydurmak zorunda 

kalınmasıdır. Ancak yapılan Master, Bölge Kalkınma ve Eylem Planları ile bu gelişmelere 

ayak uydurulduğu söylenebilir. Bahsedilen planlarla entegre yapı kazanan GAP sürdürülebilir 

bir özellik de kazanmıştır. Proje kapsamında hayata geçirilen yatırımların sürdürülebilir 
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kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları duyarlı bir şekilde planlanması GAP’ı da 

sürdürülebilir kılmaktadır. 

Proje’nin hedeflerine ulaşma durumu, Bölge ve ülkeye etkisi incelendiğinde bütün 

istatistiklerde bir artış olduğu görülmektedir. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen Bölge 

içerisinde köyden kente göçün ve Bölge’nin diğer bölgelere verdiği göçün önüne 

geçilememiştir. Bölge’nin her türlü kaynağını kullanarak Bölge insanının refah seviyesini ve 

yaşam standardını yükseltmeyi hedefleyen projenin bu hedefine yeterince ulaşamadığı için 

insanların göç hareketine katıldıkları söylenebilir. Dolayısıyla projenin bölge insanının 

ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığı bu nedenle bölgeyi terk ettikleri söylenebilir. 

Sonuç olarak; GAP’ın Bölge’ye olumlu etkilerinin olduğu yadsınamaz ancak doğal çevreye 

ve insanlara olumsuz yansımalarını da gözden kaçırmamak gerekir. Projeyi nesnel bir şekilde 

değerlendirmek; projenin eksik ve yanlışlarını görüp gerekli müdahaleleri yapmaya olanak 

sağlayacaktır. 

Kaynakça 

• Benek, S. (2009). Ortaya Çıkışı, Gelişme Seyri ve Bölgeye Etkileri Bakımından

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 64(3), 45-71.

• Berber, M. ve Çelepçi, E. (2005). Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni

Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği,. Karadeniz Bölgesel

Kalkınma Sempozyumu, (s. 146-155). Trabzon.

• Beşpınar Karaoğlu, L. Z. (2012). 2000’ler Türkiye’sinde GAP Bölgesi’nde Kadın

Projeleri ve Kadının Güçlenmesi: Valilikler, Belediyeler ve ÇATOM İstihdam Proje

Örnekleri. T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Sosyoloji Anabilim Dalı, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı. İstanbul.

• Çalt, G. (2005). Bölgeselleşme ve Avrupa Birliği’nin Bir Aracı Olarak Bölge Kalkınma

Ajansları. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/8df7b8e8d586a55_ek.pdf?tipi=14, Erişim

Tarihi: 28.10.2019

• Ertuğrul, E., Beşler, N. ve Şimşek, M. (1998). Güneydoğu Anadolu Projesi ve Önerilen

Finansman Yöntemleri. Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

• GAP BKİ. (1998). GAP İdaresi Başkanlığı 1998 Yılı Faaliyet Raporu. Ankara.

• GAP BKİ. (1999). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sosyal Eylem Planı. Ankara.

696



• GAP BKİ. (2013). Güneydoğu Anadolu Projesi Son Durum Raporu.

• GAP BKİ. (2016). Güneydoğu Anadolu Projesi: Sondurum. T.C. Kalkınma Bakanlığı,

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

• GAP Bölge Kalkınma Planı. (2002). Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Planı

Ana Rapor. Ankara: T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma

İdaresi Başkanlığı.

• GAP Eylem Planı. (2014). GAP Eylem Planı 2008-2012. Ankara.

• Gürüşen, K. (2006). 1980 Sonrası Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Siyasal Tercihler ve

Sivil Toplum Örgütlerinin Siyasete Bakışı “Diyarbakır Örneklemi”. T.C. Dicle

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Diyarbakır.

• Harris, J. M. (2000). Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Prensipleri. (Çeviren: Özmete,

E.) www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/EmineOzmet2eviri.pdf, Erişim Tarihi:

18.11.2019 

• Özkan, Y. (2008). GAP İllerinde Sosyal ve Ekonomik Dönüşüm. Ege Akademik Bakış

Dergisi, 8(1), 287-300.

• Özmete, E. (2010). Sosyal Hizmette Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı: Kavramsal

Analiz. Aile ve Toplum Eğitim ve Kültür Dergisi, 79-90.

• Saraç, A. (2006). Bölgesel Kalkınma Modelleri ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP).

T.C. Adanan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi. Aydın.

• Şahin, G. ve Taşlıgil, N. (2013). Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)'nin Dünü Bugünü

Yarını. Akademik Bakış Dergisi, 1-26.

• Toy, İ. (2015). Güneydoğu Anadolu Projesi Gap’ın Türkiye ve Ortadoğu Ekonomi

Politiğine Etkileri. T.C. Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları

Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği Ana Bilim Dalı. İstanbul.

• World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common

Future. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf, Erişim Tarihi: 27.10.2019

• 388 Sayılı KHK. (1989, 11 06). Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

697

http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/EmineOzmet2eviri.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf


LİSE ÇAĞI ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞINI AŞMADA SANATIN 
ROLÜ ÜZERİNE NİTEL İNCELEME 

(MARDİN VE ŞANLIURFA UYGULAMA ÖRNEĞİ) 
QUALITATIVE INVESTIGATION ON THE ROLE OF ART IN OVERCOMING 

INTERNET DEPENDENCE OF HIGH SCHOOL AGE STUDENTS 
(MARDİN AND ŞANLIURFA APPLICATION EXAMPLE) 

Aşkım GÜLTEKİN HATUNOĞLU1 
Mehmet Ali AVCI2 

Roger AVCI3 
1Dr. Öğr. Üyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

2Görsel Sanatlar Öğretmeni, Mardin Artuklu, İmkb Anadolu Lisesi 
3Görsel Sanatlar Öğretmeni, Mardin Artuklu, Okay Yaşar Anadolu Lisesi 

Özet 
İnternet bağımlılığı günümüz toplum yapısı içinde önemli ve yaygın bir bağımlılık 

türü olarak insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağımlılık teknolojik, 
davranışsal bir bağımlılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet bağımlılığı her yaştan 
insanın hayatına etki edebilecek, teknoloji çağının en önemli bağımlılık türü olarak biraz daha 
araştırılması ve üzerinde durulması gereken bir bağımlılıktır. İnternet bağımlılığı sorunu 
günümüzde her yaştan insanın 7’den 70’e önemli bir bölümünü etkileyen bir sorundur. Bu 
durumun ergenlik döneminde daha riskli bir hal aldığı söylenebilir. Özellikle lise çağı 
öğrencilerin ve ergenlerin hayatını olumsuz etkileyecek bir seviyeye ulaşabilmektedir. Lise 
çağı ergen öğrenciler arasında internetin kullanımı günden güne artmakta ve sanal âlemde 
geçen süre fazlalaşmaktadır. Öğrencilerin gerçek yaşam ilişkileri anlamsızlaşmaktadır.  

Bu araştırma Lise çağı öğrencilerinin internet bağımlılığını gidermede sanatın rolü 
üzerinde durulacaktır. Araştırmamız bu yönüyle ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalarda 
bir alt basamak olması, daha kapsamlı çalışmalara kaynaklık etmesi ve bu konudaki bağımlığı 
önlemede neler yapılabileceği üzerine dikkat çekilmeye çalışılmış, sonuç ve öneriler 
bölümünde ise bu bağımlıktan kurtulma yolları önerilmiştir. 

Araştırmada uygun örnekleme yolu izlenmiştir. Bu yöntemin seçilmesinde ekonomik 
olması ve iş yükünü azaltma gibi unsurlar öne çıkmıştır. Araştırma Mardin ve Şanlıurfa 
illerinde devlet okullarında okuyan 280 lise öğrencisi arasından tesadüfi yolla seçilen 25 
öğrenci ile gerçekleştirilmiş nitel bir çalışmadır. Araştırmaya katılan bireylerin internette 
kalma süreleri ve bağımlılığa uygun davranış kriterlerine sahip olmalarına dikkat edilmiştir.  

Veri toplama aracı olarak araştırmamızda görüşme tekniği uygulanmıştır. Sonuçlar 
içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
uygulanmıştır. Bu analiz içeriğinde belirli kurallara göre kodlama yapılarak görüşme kayıtları 
ve yazılı formlar alanında uzman bir ekip tarafından gerekli yerler deşifre edilip, bunlar 
üzerinde çözümlemeler yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Lise Çağı Öğrencileri, İnternet bağımlılığı, Bağımlılık ve Sanat, 
Sanatın Rolü 
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Abstract 
Internet addiction is an important and widespread addiction type in today's social 

structure and affects human life negatively. This dependence is a technological, behavioral 
dependence. Internet addiction is an addiction that can affect the lives of people of all ages, as 
the most important type of addiction in the age of technology, which needs to be further 
explored and emphasized. The problem of internet addiction is a problem that affects a 
significant proportion of people of all ages from 7 to 70. It can be said that this situation 
becomes more risky in adolescence. Especially, it can reach a level that will negatively affect 
the lives of high school students and adolescents. Excessive use of the Internet is increasing 
day by day among adolescent high school students and the time spent in the virtual world is 
increasing and real life relationships become meaningless. 

This research will focus on the role of art in eliminating the internet addiction of high 
school students. In this respect, our research has been tried to draw attention on the fact that it 
is a sub-step in the more comprehensive studies to be conducted, as a source for more 
comprehensive studies, and what can be done to prevent dependence on this issue, and the 
ways of getting rid of this dependency have been examined in the results and 
recommendations section. 

Appropriate sampling method was used in the study. In choosing this method, factors 
such as economic and workload reduction have come to the fore. The study is a qualitative 
study of 25 high school students randomly selected among 280 high school students in public 
schools in Mardin and Şanliurfa. It was taken care that the individuals who participated in the 
study had the criteria for behavior and the criteria for the duration of stay on the internet and 
addiction. 

Interview technique was used in our research as a data collection tool. The results 
were evaluated by content analysis method. Content analysis method was applied in data 
analysis. The content of this analysis was coded according to certain rules, and the necessary 
places were deciphered by an expert team in the field of interview records and written forms. 

Keywords: High School Students, Internet Addiction, Addiction and Art, Role of Art 

GİRİŞ 
İnternet bağımlılığı, teknolojik davranışsal bir bağımlılıktır. Bağımlılığı en genel 

anlamıyla bir maddeyi ya da davranışın devam ettirilme durumunu ifade eden, bu durumu 
bırakmama ve kontrol edememe şeklinde tanımlanabilir (Rauterberg, 1996). Bu kavram 
gündeme geldiğinde sigara, alkol, uyuşturucu gibi madde bağımlılığı ön plana çıkar ama 
fiziksel bir maddeye bağlı olmayan davranış kökenli oyun bağımlılığı, yeme bağımlılığı, seks 
bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi bağımlılık 
türleri de göz ardı edilmemelidir. 

Davranışsal ve psikolojik bağımlılık tablosunda en dikkati çeken bağımlılık 
alanlarından biri insan- makine etkileşiminden ortaya çıkan teknolojik tabanlı bağımlılıklardır 
(Hatunoğlu, 2019). Siberseksüel bağımlılık, siber ilişki bağımlılık, net kompulsiyonları 
bağımlılığı, enformasyonla aşırı yüklenme bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, cep telefonu 
bağımlılığı,  internet bağımlılığı bu kapsam içinde yer alır. Bunların içinde özellikle internet 
bağımlılığı internetin yaşam içindeki öneminin giderek artması nedeni ile daha çok göze 
çarpmaktadır. Gençler arasında internetin bilinçsiz kullanımı ve internet bağımlığı artmakta, 
internet’te geçen zaman önemini yitirmekte, internetsiz geçirilen sürede saldırgan, agresif 
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davranışlar gözlenmektedir. İnternet bağımlısı olan bireyler genelde film-müzik siteleri, oyun 
siteleri, sohbet odaları, pornografik sitelerini, topluluk sitelerini tercih ederken internet 
bağımlılığı göstermeyen bireyler ise haber, alışveriş ve eğitim sitelerine daha çok girdikleri 
görülmüştür (Kim&Kim, 2002,).  

İnternet amacına uygun kullanıldığında yararlı bir sistemdir ancak kötüye kullanımı da 
son derece olumsuz geri bildirimleri olan bir dönüt verir. İnternet ortaya çıkış sürecinde bilgi 
arayışı, kişiler arası iletişim, ticari işlemleri daha kolay hale getirmek için oluşturulmuşsa da 
zaman içinde yararları kadar zararları da görülmeye başlanmıştır. Ve bu tablo içinde internet 
bağımlılığı ciddi sonuçlarıyla en göze çarpan problemi oluşturmuştur. (Wang, 2001,). 

Genç grup üzerinde yapılan bir araştırmada sohbet oyun gibi sitelere erişimin 
engellendiği durumlarda sadece haber ve bilgi araştırma amaçlı kullanımlarda bireylerin 
interneti daha az süre kullandığı belirlenmiştir (Günüç ve Kayri, 2008). İnternet bağımlılığına 
etken olduğu düşünülen en önemli unsurlardan biri de bireyin sosyalleşme ihtiyacıdır 
(Bayraktutan,2005, Esen, 2007). Bu durum gerçek hayatta elde edilemeyen sosyalleşmenin 
sanal ortamda karşılanmak istenmesinden kaynaklanmaktadır. Birey sohbet odaları, 
arkadaşlık siteleri, elektronik postalar, çevrimiçi oyunlar aracılığı ile sosyalleşmeye çalışır. 
Bu bireyler insanlarla yüz yüze etkileşime girmek istemez (Caplan, 2002). Bu tür insanlar 
depresyon yaşamaktadır. Depresyonunda internet kullanımında önemli bir faktör olduğu 
düşünülmektedir (Bayraktar,2001, Young&Rodgers 1998).Depresyon gibi yalnızlık 
kavramının da internet bağımlılığında etkisi olduğu bazı araştırmacılar tarafından ifade 
edilmektedir (Caplan 2003, Caruso, 1998, Kubay ve diğerleri, 2001). 

Dünya üzerinde teknolojinin özellikle son yıllarda gösterdiği gelişimle ortaya çıkan 
internet günümüzde hayatın her aşamasına girmiş durumdadır. Aile içerisinde en küçük 
çocuktan tutun en yaşlı bireye kadar internet başında zaman geçirmektedir. Artık ağlayan 
çocuğa bile susması için “youtube” den bir şeyler izlettiriliyor. Fotoğraf, bilgi, paylaşım, 
sohbet, sosyal medya, oyun, elektronik posta, video gibi özellikler internet hizmetini 
vazgeçilmez bir duruma getirmiştir. Bunun yanında yararlı yönleri kadar zararlı boyutu da 
olan internetin olumsuz tarafları özetlenecek olursa; 

Yanlış-zararlı bilgiye erişim, siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, kişisel bilgilerin 
paylaşımı ve hırsızlığı, zararlı yazılımlar, pornografik siteler, çocuk istismarı, internet 
bağımlılığı, yasadışı kumar, bahis siteleri, internetin başında aşırı zaman geçirilmesi 
yüzünden ortaya çıkan fiziksel rahatsızlıklar, yabancılarla iletişim, şiddet, nefret söylemleri, 
ırkçılık faaliyetleri, ateşli silahlar ve madde kullanımı gibi sıralanabilir. 

Görüldüğü gibi internet toplumsal yaşama birçok yeniliğin yanı sıra riski ve bazı 
olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bu riskler için kullanıcılar aileden başlanılarak 
etkin bir şekilde bilinçlendirilmeli ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim müfredatında dijital 
okuryazarlık dersleri verilmeli ve bu dersler zorunlu dersler arasında verilmelidir. Çocukluk 
ve ergenlik döneminde kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılan internet hizmetleri kaygı ve 
korkuya yol açar, kişisel becerilerin ve psiko-motor bazı davranışların gelişiminde negatif 
etkiler yaratır (Fuchs, 2013). 

Ergenlik döneminde kazanılması gereken önemli gelişim görevlerin başında kişinin-
bireyin ebeveynlerden ve diğer yetişkin bireylerden duygusal olarak bağımsızlaşma, kadın 
erkek toplumsal cinsiyet rolünü başarma, toplumsal olarak sorumlu davranışlar sergileme, 
ahlaki değerlere önem verme, her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve olgun ilişkiler kurma 
beklenmektedir. Ancak günümüzde kuşaklararası çatışmalar yaşayan, toplumla bütünleşme 
sorunu yaşayan gençler gittikçe yalnızlaşmakta, soluğu sanal dünyada, sahte ilişkilerde 
almaktadır. Bu yöntemle yalnızlığını örtbas etmeye çalışmaktadır.  
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Özellikle araştırmamıza konu olan lise çağı internet bağımlısı gençlerin ailevi 
ilişkilerinin bozuk olduğu, aile içi şiddetli geçimsizlik sorunu yaşadıkları, iş ve okul 
hayatlarında ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıkları, gerçek yaşamın önemini yitirdikleri, sanal 
dünyada geçen sürenin çok uzun olduğu gözlenmiştir. 

Günümüz teknoloji çağında en önemli sorun olarak karşımıza çıkan bu sorunu 
çözmede sanatın rolü üzerinde durulacaktır. Sanatla terapi; herhangi bir sanat dalında 
eğitimini tamamlamış bir sanatçı ve alanında uzman bir psikolog eşliğinde kişilerde bir 
gelişmeyi başlatmak, bedensel ve ruhsal olarak yaşanılan problemleri azaltmak, motivasyonu 
artırmak, kişilerin stres yaratan etmenler ile baş edebilmelerine yardımcı olmak üzere çeşitli 
sanat dallarından, müzik, resim, tiyatro, sinema, opera, dans vb. yararlanmak olarak 
bilinmektedir. Sanatla terapinin kullanılması fikri 1940 yılına kadar dayanmaktadır. Sanat ile 
terapinin profesyonel olarak etkin bir şekilde kullanılması ise 1960’lı yıllarla başlamıştır. 
Sanat terapisi terimi sanatçı Adrian Hill tarafından 1940 yılında töberküloz hastalarıyla 
birlikte yaptığı çalışmayı tanımlamak için kullanmıştır. Hill bu çalışmasında resim yapmanın, 
müzik dinlemenin sadece hastaların vakit geçirmelerini sağlamakla kalmayıp, bu hastaların 
kaygı ve travmatik yaşantılarını atlatmak için bir araç olduğunu da vurgulamıştır. 

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda sanatın, akıl, beden ve ruha aynı anda ulaşabilme 
özelliği öne çıkmaktadır. Özellikle gençlerin sanat terapisi ile kendilerini daha güvende 
hissettikleri, bu yöntemi daha az tehditkar gördükleri ve terapi faaliyetlerine daha etkin 
katıldıkları görülmüştür. Sanatla terapi her yaştan insanlara uygulanacak bir yöntem olmakla 
birlikte, kendi içine kapanık, kendini ifade edemeyen bağımlı kişiler için de etkin bir 
yöntemdir. Araştırmamıza konu olan internet bağımlısı lise çağı öğrencilerin sanatla terapi 
sürecine etkin katıldıkları gözleniştir. Lise çağı öğrencilerinin uygulanan sanat terapisi 
etkililiğini sınamak amacıyla uygulanan duygusal farkındalık puanlarında anlamlı düzeyde 
artış olduğu görülmüştür. 

Problem Durumu 
Günümüz teknoloji çağında kullanımı günden güne artan internetin bağımlığa varan 

olumsuz yönleri var mıdır? İnternet bağımlılığı yaşayan lise çağı öğrencileri sanatsal terapi 
yoluyla bu bağımlılıktan kurtarmak mümkün müdür? Bağımlı öğrencilerin kişisel sorunlarıyla 
baş etme becerilerini geliştirip, motivasyonlarını artırmak mümkün müdür? 

Araştırmanın Önemi 
Araştırmamız Mardin ve Şanlıurfa’da devlet okullarında okuyan lise çağı 

öğrencilerinin internet bağımlılığını gidermede sanatın rolü üzerinde durulmuştur. 
Çalışmamız çağımızın insan-makine etkileşimi ile ortaya çıkan internet bağımlılığına çözüm 
önerileri geliştirmek üzere yapılmıştır. Bu yönüyle ileride yapılacak daha kapsamlı 
çalışmalarda bir alt basamak olması, daha kapsamlı çalışmalara kaynaklık etmesi ve bu 
konudaki bağımlığı önlemede neler yapılabileceği üzerine dikkat çekilmeye çalışılmış, sonuç 
ve öneriler bölümünde ise bu bağımlıktan kurtulma yolları irdelenmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın bu bölümünde lise çağı öğrencilerinin verdiği cevaplar, çalışma grubu, 

çalışmada kullanılan veri toplama araçları, verilerin toplanması ve analizi yer almaktadır.  

Araştırma Türü 
Çalışma nitel boyutta olup yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. 

Bu araştırma internet bağımlılığında sosyal öğrenmenin rolünü belirlemeye çalışan nitel bir 
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durum çalışmasıdır. Araştırmada derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır (Şimşek, 
2008). 

Araştırma Grubu 
Araştırmada nitel yöntem temel alınarak yapılmıştır ve bunun paralelinde  “Tipik 

Durum” çalışması uygulanmıştır. Tipik durum çalışmasında ana amaç gündelik hayat ve 
durum akışını araştırma amacı konusunda yorumlamaktır (Yin, 2003). Durum çalışmalarında 
veri toplama tekniği klasik anlamda kullanılmaz. Yin’e göre (2003) durum çalışmaları 
karmaşık durumların, kavramların anlaşılmasında kullanılacak en uygun araştırma 
yöntemlerinden biridir. Durum çalışmaları açıklayıcı, tanımlayıcı, yeni olguları keşfedici 
özellikler taşır. Yapılan araştırmada durum çalışmasının tanımlayıcı özelliğinin temel alındığı 
bir çizgi izlenmiştir. Bu yöntemde olgu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve derinlemesine 
tanımlanmaya çalışılmıştır (Şimşek 2008). Buna paralel olarak Mardin ve Şanlıurfa İlleri 
devlet liselerinde öğrenimine devam eden internet bağımlısı 25 Lise çağı öğrencisi çalışma 
grubunu oluşturmuştur. Araştırmaya katılan bireylerin internette kalma süreleri ve bağımlılığa 
uygun kriterlere sahip olmalarına dikkat edilmiştir. Araştırma etiği gereğince katılımcıların 
isimleri kullanılmamıştır. İnternet bağımlısı gençlerden erkekler E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, E0, E11, E12, E13, kızlar K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7,K8, K9, K10, K11, K12 
şeklinde kodlama ile belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın içeriğiyle ilgili nitel veriler araştırmamız için özel olarak hazırlanmış 5 açık uçlu 
sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır.  Görüşme formunun 
geliştirilme aşamasında alanla ilgili literatür taranarak, ilgili makaleler araştırılarak genel 
bilgiler toplanmıştır. Bu bilgiler rehberliğinde açık uçlu sorulardan oluşan soru havuzu 
oluşturulmuştur. Sonraki aşamada bu sorular taranmış ve 12 sorudan oluşan örnek bir form 
hazırlanarak 3 lise öğrencisine uygulanmıştır. Daha sonra bu sorular tekrar taranarak ilk 
hazırlanan görüşme formu 5 soruyu içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bundan sonra uzman 
görüşü alınarak görüşme formunda gerekli değişiklikler yapılmıştır.  Yapılan değişikliklerden 
sonra yarı yapılandırılmış görüşme formu 5 soru içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
Yarı yapılandırılmış form pilot uygulama şeklinde 4 lise öğrencisine yeniden uygulanmıştır. 
Verilen yanıtlar doğrultusunda amaçlanan verilerin toplanacağı kanaatine ulaşılmıştır.  

Bu çalışma Mardin ve Şanlıurfa da eğitim sürecinde bulunan 25 lise öğrencisiyle 
yapılmıştır. Katılımcı öğrencilere sanatsal bir etkinlik yapacakları materyaller verilerek 
serbest bırakılmış ve yaratıcılıklarını kullanarak sanatsal çalışma yapmalarına imkân 
tanınmıştır. Sanatsal çalışmalarını tamamlandıktan sonra öğrenciler beşli gruplara bölünerek 
grup grup mülakata alınmış araştırmacılarla yüz yüze yapılan görüşmelerde anket soruları 
yöneltilerek öğrencilerin görüşleri alınmıştır. Görüşme her bir grupla yaklaşık 40-45 dakika 
sürmüştür.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada öğrencilerden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
uygulanmıştır. İçerik analizi yöntemi belli kurallara göre kodlama yapılarak bir metnin bir 
takım sözcüklerinin içerik kategorileri ile bağdaştığı bir teknik olarak tanımlanmaktadır. 
Analiz yapılırken görüşme kayıtları ve yazılı formlar deşifre edilip çözümlemeler buna göre 
yapılmıştır.  
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BULGULAR 

Lise öğrencilerinin resim ve sanatla ilgili derslerin ders programlarında yer almasına 
ilişkin görüşleri. 

Araştırmamızın örneklem grubu lise öğrencilerine “Sanatla ilgili derslerin ders 
programınızda yer almasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz” ? Sorusu yöneltilmiştir. Bununla ilgili 
görüşler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Sanat derslerinin yararları tablosu (öğrenci görüşü) 

Tablo incelendiğinde lise öğrencilerinin büyük bir kısmının sanatla ilgili derslerin 
programda yer almasını doğru buldukları tespit edilmiştir (f= 20). 

Küçük bir grup (f=4) bu derslerin müfredat programında yer almasına olumlu bakmamaktadır. 
Bu dersleri gereksiz görmektedir. Araştırmamızda bir öğrencide kararsız kalmıştır (f=1). Bu 
konuya olumlu bakan öğrencilerin bazılarının görüşleri şunlardır: 

K1 Kişisi: Bana göre sanat ağırlıklı dersler okullarda mutlaka okutulmalıdır. Bu dersler bence 
öğrenciyi zihnen ve bedenen rahatlatıyor, üzerimizdeki baskıyı azaltıyor. Hatta yeni sanat 
derslerinin de programlarımızda yer alabilir diye düşünüyorum.  

E3 Kişisi: Sanat ağırlıklı dersleri çok seviyorum, uygulama alanında kafam dağıldı. Keşke her 
ders resim, müzik dersi gibi zevkli olsa… 

E5 Kişisi: Sanat ağırlıklı derslere katılım bana iyi geliyor. Çok eğlenceli ve kolay dersler. 
Ayrıca ben bu derslerin saatleri arttırılması görüşündeyim. Derslerin birçoğu ağır ve yorucu 
beden, resim, müzik gibi dersler bizi dinlendiriyor bu dersler ortalamamızı etkiledikleri için 
de seviyorum.  

K3 Kişisi: Sanatla ilgili dersler olmalı bence. Çünkü bu gibi dersler ve konular bizi geliştirir, 
düşüncelerimize, beynimize yararları olduğunu düşünüyorum.  

E7 Kişisi: Bence sanat ağırlıklı dersler çok gereksiz (müzik, resim vb.) daha ciddi, 
üniversiteye girmemize yararlı olacak derslerin (matematik, kimya, fizik) ders saatlerinin 
çoğaltılması daha iyi olur.  

Biz zaten istesek evde de sanatla ilgilenebiliriz. Müzik dinleyebilir, resim yapabiliriz. Okulun 
amacı bizi üniversiteye hazırlamak ve bu sanat dersleri bize ek yük getiriyor, bize yararlı 
olduklarına inanmıyorum. 
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Lise öğrencilerinin Sanat ağırlıklı derslere karşı duygu ve tutumları konusundaki 
görüşleri 

Öğrencilere sanat ağırlıklı ders konularından zevk alıp bu derslerin size bir şey 
kattığına inanıyor musunuz? Sorusu yöneltilmiştir ve bu soruya dair yaklaşımları tablo 2’de 
yer verilmiştir. 

 Tablo 2: Sanat derslerine katılım tablosu (öğrenci görüşü) 

Tablo incelendiğinde öğrencilerin büyük bir kısmının bu derslerden zevk alıp onlara 
katkı sağladığına inandıkları görülmüştür (f=19). Küçük bir grup sanat içerikli derslerden 
zevk almadığını ve onlara katkı sağlamadığını savunmuştur (f=3). Bir grup öğrencide konu 
hakkında kararsız yaklaşım sergilemiştir (f=3). Bazı öğrencilerin konu hakkındaki görüşleri 
şunlardır: 

K10 Kişisi: Sanat ağırlık dersleri özellikle resim müzik derslerini seviyorum, çok zevkli 
geçiyor. Öğretmenimiz de bizimle güzel ilgileniyor ilginç şeyler öğretiyor. Yeni bilgiler 
öğreniyoruz. 

E8 Kişisi: Sanat içerikli dersleri rahat geçen zevkli dersler. Hiç sıkılmıyorum zaman hızlı 
geçiyor ve bize çok yararı olduğuna inanıyorum. Mesela bunaldığımda karakalem resim 
çiziyorum ya da müzik dinliyorum, bunlar beni çok rahatlatıyor. Birde ünlü ressamların 
hayatlarını merak ediyorum çok ilginç geliyor bana. 

6 Kişisi: Sanat ağırlıklı dersleri ve resim yapmayı hiç sevmiyorum. Resim çizerken özellikle 
boyarken çok sıkılıyorum. Bunun yanında bana bir şey verdiğine inanmıyorum. Müzik dersi 
biraz daha iyi ama geleceğimiz için ne katkısı var anlamıyorum. Bunu yapana kadar kitap 
okuma saati olsun ya da bu olmuyorsa internetle vakit geçirme saati olabilir. 

Lise öğrencilerinin Yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunduğunu düşündükleri 
etkenler konusundaki görüşleri 
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Lise öğrencilerine “yaratıcılığınızın internet sürecinde mi yoksa sanatla ilgilenirken mi 
daha çok geliştiğine inanıyorsunuz” ? Sorusu yöneltilmiştir.  Bu Konudaki yaklaşımlar tablo 
3’te verilmiştir. 

   Tablo 3: Sanat dersleri ve yaratıcılık ilişkisi tablosu (öğrenci görüşü) 

Tablo incelendiğinde Öğrencilerin çoğunluğunun yaratıcılıklarını resim dersinde daha 
çok geliştirip kullandıkları görüşünde olduğu görülmüştür (f=20). Küçük bir grup 
yaratıcılıklarını internette daha yoğun geliştirip kullandıklarını savunmuştur (f=5). Bazı 
öğrencilerin konu hakkındaki ifadeleri şunlardır: 

E 11: Yaratıcılığın sanat içerikli derslerde daha çok kullanıldığını düşünüyorum. Mesela bize 
sadece konu veriliyor hatta bazen biz buluyoruz ama yaptığımız resme, kullandığımız 
renklere kimse karışmıyor bu bizim kararımızda gelişiyor. Bu durum yaratıcılık bence. Beyaz 
bir kâğıda istediğimiz gibi şekil veriyoruz oysa internette sadece önümüze gelen videolar 
resimler yazışmalar var bu yaratıcılıkla ilgisi olmayan bir durum.  

E9: Bence yaratıcılık sanat derslerinde daha ön plana çıkıyor. Mesela matematik ya da fizik te 
soru çözerken elimizdeki formülleri kullanıyoruz problemin başı sonu belli oysa resim 
yaparken elimizde hiçbir şey yok tamamen bize bağlı bir durum. Ya da müzik dersinde 
istediğimiz şarkıyı seçmek söylemek çok güzel bir duygu. Ben internetin yaratıcılığı 
geliştirdiğine inanmıyorum. 

K12: Resim dersi yaratıcı bir ders aslında. İstediğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Ben edebiyat 
sanat türü dersleri çok seviyorum. Mesela şiirde bir yaratıcı yön istiyor. İnternet kısır döngü 
gibi bende çok kullanıyorum ama bana bir şey kattığına inanmıyorum. Resim ve internet 
birbirinden çok farklı şeyler. 

K8:İnternet bence çok daha yaratıcı bir alan. Ben internette şahsen istediğim her şeyi 
yapabiliyorum. Teknoloji bu kadar gelişmişken kâğıt kalemle uğraşıyoruz hala çok sıkıcı.  

Lise öğrencilerinin sanat ile kötü alışkanlıkları ve internet bağımlılığını önleme 
üzerindeki etkisi konusundaki görüşleri 

         Lise öğrencilerinin “Resim ve Sanat etkinlikleri kötü alışkanlıkların ve internet 
bağımlılığının bireyde oluşmasına engel olabilir mi” ? Sorusuna verdikleri yanıtların oranı 
tablo 4 te verilmiştir. 
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Tablo 4: Sanat Dersleri Olumsuz Davranışlar İlişik Tablosu. 

Tabloya göre resim ve sanat etkinliklerinin kötü alışkanlıkların ve internet 
bağımlılığının önlenmesinde etkin olduğunu düşünen öğrenci çoğunluktadır (f= 17). Resim ve 
sanat ağırlıklı derslerin internet bağımlılığı ve diğer kötü alışkanlıkları önlemede etkili 
olmayacağını savunan grup ise azınlıkta kalmıştır (f=8). Öğrencilerin bu konuyla ilgili 
ifadeleri şunlardır: 

K10 Kişisi: Bana sorarsanız resim, müzik gibi etkinlikler güzel vakit geçirmede önemli 
uğraşlardır. İnsan boş amaçsız kalınca sigara, alkol ve internet gibi bağımlılık yapan kötü 
alışkanlıklar ediniyor, daralıyor ve zaman böyle geçsin istiyor. Oysa yararlı şeyler yapılabilir 
mesela internet çok zararlı insanın sağlığını bozuyor ve günümüzde internetten birçok 
kötülüğe bulaşıyor insan.  

E4Kişisi: Ben boş zamanımda bağlama çalıyorum bu beni oyalıyor kafamı rahatlatıyor. Ama 
böyle bir uğraşı olmayan insanlar boş işlere yöneliyor örneğin internette sosyal medyayla çok 
zaman geçiriyor ve buda ona hiçbir şey katmıyor. Günümüzde herkesin elinde telefon var 
buda milleti aptallaştırıyor sağlıklarını bozuyor.  

E13 Kişisi: İnternetin kötü bir alışkanlık olduğuna katılmıyorum. Aslında doğru 
kullanıldığında yararı büyük bir sistemdir. Sadece aşırı vakit geçirmek doğru değil. Kişi kötü 
alışkanlık edinecekse sanat ya da başka bir uğraş buna engel olamaz yine yapacağını yapar. 
Zamanı değerlendirme kişiye göre değişir insanlar istediğini yapmalı bence. Hayatında 
deneyimleri olmalı kötü deneyim bile ona bir şey kazandırır diye düşünüyorum.  

K7 Kişisi: Ben zamanımın çoğunu internette geçiriyorum. Hiç zararını görmedim şimdilik. 
Çok zevkli geçiyor. Sadece ders çalışmakta zorlanıyorum ona da internet’ten kolayca 
ulaşabiliyorum, arkadaşlarla iletişim kuruyorum, ilginç şeyler öğreniyorum. Kısaca kötü 
olduğunu düşünmüyorum.  

Lise öğrencilerinin zamanlarını değerlendirme ile ilgili görüşleri 

Lise öğrencilerine “Biraz önce bir sanat etkinliği tamamladınız. Boş zamanınızı 
değerlendirmek açısından bu resim etkinliğini mi tercih edersiniz yoksa internette zaman 
geçirmeyi mi tercih edersiniz” ? Öğrencilerin bu soru karşısında değerlendirmeleri tablo 5’te 
verilmiştir. 
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        Tablo 5: Boş zamanlarda internet ve sanat karşılaştırma tablosu (öğrenci görüşü) 

Tablo incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun verilen etkinliği tercih ettikleri 
görülmektedir (f=19). Küçük bir grup ise halen internette zaman geçirmenin bu etkinlikten 

daha zevkli olduğu görüşündedir (f=6). Bu soru karşısında ifade edilen öğrenci görüşleri 
şunlardır: 

K4 Kişisi: Verilen etkinlik çok hoşuma gitti. Güzel zaman geçirdim yaptığım resimle 
kendimi, duygularımı iyi ifade ettiğime inanıyorum. Gergindim ama resim yapınca 
rahatladım. İnternetin bana böyle bir etkisi olmuyor. Üniversite sınav arifesinde bana çok iyi 
geldi kafam boşaldı.  

E1 Kişisi: Bence de güzeldi. Monotonluktan kurtardı, sevdim ben bu işi. Bu ara birçok şey 
beni sıkıyor sinirimi bozuyor ama nedense bu resmi yaparken rahat ve özgür hissettim. 
Okulda evde o kadar çok dayatma var ki beni mutsuz ediyor. Üniversite sınavı da beni iyice 
daraltıyor. Bundan sonra arada resim yapayım bari… 

K11: Bende bir değişiklik olmadı her zamanki gibi sıkıldım yine. İnternetten daha çok zevk 
alıyorum ve güzel vakit geçiriyorum. Zaten güzel resim çizemiyorum bu nedenle çok mutlu 
oldum iyi geldi diyemem.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğrencilerin yöneltilen sorulara verilen yanıtlar incelendiğinde “Sanatla ilgili derslerin 
ders programında yer almasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz”? Sorusuna öğrencilerin büyük 
çoğunluğu bu yaklaşımı olumlu bulduklarını ifade etmişlerdir (f=19). Küçük bir öğrenci 
grubu bunun doğru bir karar olmadığı görüşündedir (f=4). Öğrencilerin verdikleri yanıtlar 
incelendiğinde resim ve sanatla ilgili derslerin rahatlatıcı, yaratıcı ve duygularını ifade edici 
özellikleri olduğunu belirttikleri görülmektedir. Yöneltilen diğer bir soru olan “Sanat ağırlıklı 
ders konularından zevk alıp bu derslerin size bir şey kattığına inanıyor musunuz”? Sorusuna 
öğrencilerin büyük kısmı olumlu yanıt vermiştir (f=19). Küçük bir grup zevk almadıklarını ve 
bu konuların onlara bir şey katmadığı görüşündedir (f=3). Aynı oranda bir öğrenci grubu da 
bu konuda kararsız kalmıştır (f=3). 

“Yaratıcılığınızın internet sürecinde mi yoksa resim yaparken mi daha çok geliştiğine 
inanıyorsunuz”? Sorusuna öğrenci grubunun büyük bir kısmı resim ve sanat etkinliklerinde 
yaratıcılıklarının geliştiği doğrultusunda yanıt vermişlerdir (f=20). Yine küçük bir grup 
kendileri için bu ifadenin doğru olmadığını savunmuştur (f=5). Bu konuda yapılan bilimsel 
çalışmalar sanat eğitiminin bireylerin yaratıcı düşünceler geliştirmesinde etken olduğunu 
ifade etmektedir. Sanat faaliyetleri düşüncelerdeki akışı destekler ve düşünsel yapıyı ve 
problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. 

“Sanat etkinlikleri kötü alışkanlıkların ve internet bağımlılığının bireyde oluşmasına 
engel olabilir mi”? Sorusuna grubun büyük çoğunluğu engel olabilir düşüncesine paralel bir 
yaklaşım göstermiştir (f=17). Küçük bir kesim ise bu faaliyetlerin olumsuz alışkanlıkları 

KATILIMCILAR E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

E
9 

E
0 

E
1 

E
2 

E
3 

K
1 

K
2 

K
3 

K
4 

K
5 

K
6 

K
7 

K
8 

K
9 

K
0 

K
1 

K
2 

Boş zamanınızda 
Sanat mı? 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Boş zamanınızda 
İnternet mi? 

x x x x x x 

Kararsızım 

707



engelleyemeyeceği doğrultusunda görüş bildirmiştir (f=8). Olumsuz görüş bildiren öğrenciler 
özellikle interneti bir tehlike olarak görmemektedir ve hatta yararlı olduğunu onları topluma, 
dünyaya açtığını savunmaktadırlar.  

 “Biraz önce bir sanat etkinliği tamamladınız. Boş zamanınızı değerlendirmek 
açısından bu resim etkinliğini mi yoksa internette zaman geçirmeyi mi tercih edersiniz” ? 
Sorusuna yine grubun büyük bir kısmı yapılan etkinliği sevdiklerini ve boş zamanlarında bu 
tarz etkinlikleri yapmaya olumlu baktıklarını ifade etmişlerdir (f=19). Bir grup öğrenci ise bu 
etkinlikten zevk almadıklarını ve interneti daha zevkli ve zaman geçirmeye uygun bir faaliyet 
olarak gördüklerini söylemişlerdir (f=6). Yapılan birçok bilimsel çalışma çocuk ve ergen 
grubundaki internet etkinliğinin tehlikeli düzeyde ve bilinçsiz kullanım durumuyla birlikte 
arttığını vurgulamaktadır.  

Bir araştırmada, araştırma kapsamına giren ergen grubunun önemli bir çoğunluğunun 
boş zamanlarını bilgisayar başında geçirme eğiliminde olduğu bulgusu elde edilmiştir (Aslan 
ve Cansever, 2012). Başka bir araştırmada ergenlerin %71,1’i cep telefonuna, % 51,9’unun 
bilgisayara sahip olduğu belirtilmiştir. Ergenlerin internet kullanım oranının kentte %71,6, 
kırsalda %54,7 olduğu bulunmuştur. Ergenlerin %32,3’ü sohbet etmek için interneti 
kullanırken, interneti ödev hazırlamak için kullananların oranı %30, oyun oynamak için 
kullananların oranı % 25,9’u haber okumak için kullananların oranı ise %10,8’dir. İnternet 
ortamında sürekli sosyal medya ve arkadaş grubuyla görüşen ergen oranı ise %73,3’tür (Şen, 
2011). Bu durum bize internetin amacına uygun ve sağlıklı kullanılmadığını gösteren önemli 
bir bulgular vermektedir. 

İnternet kullanımı Türkiye de son birkaç yıldır araştırma konusu oluşturmuşken 
gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır ciddi araştırma konularının başında yer almaktadır. Çocuk ve 
ergen grubunun televizyon izleme, spor yapma, arkadaşlarla vakit geçirme eğilimleri 
bilgisayar başında zaman geçirme alışkanlığı ile yer değiştirmiştir (Arslan, Cansever, 2010). 
Aslında sanat eğitimi bireyin kişilik gelişimini, davranışlarını, dikkat düzeyini, gözlem 
yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir.  

İnternet amacından sapma özelliği ile toplum için ve gelecek kuşaklar için önemli bir 
tehlike oluşturmaktadır. Oysa 1980’li ve 1990’lı yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda ergen 
grubunun boş zaman değerlendirme sürecinin bugünden çok daha farklı ve sağlıklı olduğu 
görülmektedir. Yapılan araştırmalarda ergenlerin boş zaman davranışlarını sosyalleşme, spor 
yapma, oyun oynama, sanat ve hobiler, Televizyon izleme, müzik dinleme, kitap okuma, 
düşünme gruplanmıştır. 

Kleiber ve arkadaşlarının ergenlerle yaptıkları bir çalışmada ergenlerin bos zaman 
değerlendirmeye yükledikleri anlam ve bu süreçteki duygularını incelemişler sonuçta kız 
ergenlerin boş zamanlarında sosyal aktiviteler yaptığı erkek ergenlerin ise doğal ortamlarda 
bulunmaktan daha çok hoşlandıkları belirlenmiştir.  

Sonuç olarak Toplum içinde yalnız kalma duygusu internet bağımlılığına götüren 
nedenler arasında sayılmaktadır ama bu denklemin diğer ucunda arkadaşlık ilişkileri de 
bağımlılığın sosyal nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Arkadaş ortamından 
dışlanmamak ve kabul görmek adına birey internet sürecine başlayıp devam ettirmektedir. 
Gençler internet yoluyla sosyal güç elde ettiklerini düşünebilir ve bunu kaybetmemek için 
internete daha fazla yönelebilir. Sanat etkinlikleri ergenlerin üzerinde yaratıcı, etkili ve zevkli 
etkinlikler olduğu konusunda bir izlenim bırakmıştır. Ergen grubunun resim ve sanat 
etkinliklerine yönlendirilmesi benimsenmesinin sağlanması uzun vadede çok yararlı olacaktır. 
Bireyin düşünsel yapısındaki yaratıcılık, algılama, estetik, problem çözme becerisi, dikkat 
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gibi birçok özellik resim ve sanat çalışmalarıyla yoğun biçimde geliştirilebilir ve etkin hale 
getirilebilir. Eğitim sistemi ve programları planlanırken mutlaka bu durum dikkate alınmalı 
resim ve sanat konuları sisteme dâhil edilmelidir.  
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DERİ VE ÖRGÜNÜN GİYSİ TASARIMLARINDA KULLANILMASI 

(YELEK ÖRNEĞİ) 

USE OF LEATHER AND KNITTING IN GARMENT DESIGNS 
(EXAMPLE OF VEST) 

Öğr. Gör. Hülya Karaoğlan 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,  Gediz Meslek Yüksek Okulu. 

ÖZET 

Deri insanoğlunun günlük hayatında kullanmaya başladığı ilk materyallerden biridir. 
M.Ö. 6000’li yıllardan itibaren Anadolu’da derinin kullanıldığını günümüze ulaşan arkeolojik 
verilerden bilmekteyiz. Günümüzde ise giyimin yanında ev deklarasyon sektöründen 
otomobil sektörüne kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. 

Örgü tekniğinin tarihçesine bakıldığında ise deri kullanımında olduğu gibi 
insanoğlunun kullandığı ilk birleştirme tekniklerden olduğunu tarih öncesi kalıntılardan 
günümüze kadar ulaşan hasır izlerinden anlaşılmaktadır. 

Genel anlamda tasarım, kişinin gözlem yapma, algılama, görsel not alma, 
duyumsama, düşünme, eleştirme, yaratma,  dışa vurum, değerlendirme gibi tüm duygusal ve 
düşünsel süreçlerini bütünsel bir şekilde çalıştırarak, çevre ve objeler arasında görsel ilişki 
kurması sonucunda birtakım eşdeğer formlar yaratması sürecinden oluşur. 

Bu çalışmada ise, çağımızda son derece gelişmiş deri materyalini örgü tekniğiyle 
birleştirerek süsleyip farklılık oluşturarak,  genellikle ceket içine giyilen, bele veya daha 
aşağıya kadar uzanan kolsuz ve kısa giysi olan yelek tasarımı yapılmıştır. Çalışmada tasarım 
aşamaları, yapım teknikleri ve ürünün bitmiş resimleri eklenmiştir. 

Çalışmanın amacında ise; hızla ilerleyen hazır giyim sektörüyle birlikte, unutulmaya 
yüz tutan el sanatlarımızı gelecek nesillere akademik bir bakış acısıyla aktarmak ve alternatif 
aile bütçesine katkı sağlama fikri olması istemektir. 

Anahtar kelimeler: Tasarım, Giysi, Deri, Örgü, Yelek. 

ABSTRACT 

Leather is one of the first materials used by mankind in daily life. B.C. We know from 
the archaeological data that the skin has been used in Anatolia since the 6000s. Today, it is 
used in many areas from home declaration sector to automobile sector besides clothing. 

When we look at the history of knitting technique, it is understood that it is one of the 
first combining techniques used by mankind as it is in the use of leather. 
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In general, design is the process of creating equivalent forms as a result of establishing 
a visual relationship between environment and objects by working all emotional and 
intellectual processes such as observation, perception, visual note taking, sensation, thinking, 
criticizing, creating, expressing and evaluating. It occurs. 

In this study, by combining the highly developed leather material with knitting 
technique in our age and creating a difference, the design of the waistcoat or sleeveless and 
short garment, which is usually worn inside the jacket, is designed. In the study, design 
stages, construction techniques and finished pictures of the product are added. 

The aim of the study; with the rapidly developing ready-to-wear sector, we want to 
transfer our handicrafts that are in oblivion to future generations with an academic point of 
view and to have the idea of contributing to the alternative family budget. 

Key words: Design, Clothing, Leather, Knitting, Vest. 

GİRİŞ 

Tasarım; bir bilgiye ulaşıp, oluşturulacak ürünü zihinde biçimlendirme, kurma ve 
tasavvur etme ya da üretme süreci olarak tanımlanabilir. Şüphesiz karmaşık ilişkileri 
çözebilme becerisi gerektirir. Bu nedenle ürünü hangi disiplinine ait olursa olsun tasarım; pek 
çok parametresi olan, üzerinde defalarca düşünülen, geri beslemeli ve uzun soluklu bir 
süreçtir (Evcil, 2014). Bir tasarımın oluşabilmesi için; bir konunun olması, ana fikrinin 
yakalanması, bir planın oluşması, planın denetimi ve geliştirme çalışmaları gereklidir. 
Tasarımın hareket noktası moda ve pazar olmalı ve aynı zamanda tasarlanan ürün işlevsel ve 
özgün olmalıdır (Saldıray, 1998). 

Giyim, ilk çağlarda insan vücudunu dış etkilerden korumak ve aynı zamanda örtünmek 
ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise giyim, bu ihtiyaçların yanı sıra süslenmek, estetik 
görünüm kaygısı güdülen, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişime bağlı olarak değişebilen, 
gelişebilen çeşitli giysileri ve bunların kullanım biçimini ifade etmektedir (Çağdaş, 2000). 

Giysi tasarımı ise, giyinmenin doğuşuna bakıldığında, doğal çevrenin koşullarıyla 
biçimlenmesi olarak karşımıza çıkmasına rağmen toplumsal özellikler tarafından etkilenmiş 
ve şekil almış olduğundan artık değişmezlik özelliği kazanmıştır. Bu nedenle giysiler; 
sosyolojik, psikolojik, tarihsel oluşum, coğrafi bölge, ekonomik yapı ve modanın etkisi içinde 
değerlendirilmektedir (Özçelik, 2003). Tarih boyunca konular insanoğlunun kendi 
oluşturduğu efsaneler, mitolojik öyküler, dinsel semboller ve kültürler tasarımcılar için 
beslenme kaynağı olmuştur. 

Deri, kumaş gibi dikilebilen, tahta cam gibi sertleşebilen, kâğıt gibi yapıştırılabilen, 
hamur gibi form verilebilen, iplik gibi inceltilip örülebilen, tezgâhlarda dokunabilen, ince 
işçiliklerin uygulanabileceği en kalın ve geniş yüzeyleri kaplayabilen doğal bir 
maddedir(Erdal, 2004: 50). 

Tarih öncesi devirlerde yaşayan ilk insanlar giymek ihtiyacını karşılamak için; ilk 
önceleri avladıkları hayvanların derilerini kullandılar. Deri sağlam yapısından dolayı 
ilkçağlarda fonksiyonel üretimlerde kullanılıyorken, çağlar atlandıkça gelişen tabaklama 
teknikleriyle estetik özellikler kazandırılarak kullanılmıştır. Deri uzun süreli kullanılması, 
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soğuktan koruması ve ergonomik özelliklerinden sebeple günümüze kadar bütün yeryüzünde 
insanoğlunun hayatının her alanında kullandığı vazgeçilmez bir malzemedir (Karaoğlan,2018) 

1. Derinin kullanıldığı alanlar

Deri insanoğlunun evrimine paralel olarak giyimden çadıra, dekorasyondan sanat 
eserlerine kadar sayısız dalda yerini almıştır (Kanbay, 1993; 86) 

Deriden yapılan aksesuar ve giyim eşyaları önceden sadece soylu kesimin tarafından 
kullanılırken, günümüzde  ‘lüks, ağır, resmi’ gibi sıfatlardan kurtularak pek çok tüketim 
alanında ana ve yardımcı malzeme olarak tercih edilmektedir  (Barandır, 2005; 58). 
Gelişen teknoloji deri işleme tekniklerinde farklı ve hızlı yöntemlerin gelişmesine sebep 
olmuştur. Bu durum ise; ihtiyaç dışındaki eşyaları ve süsleyici materyal olarak da giyim ve ev 
aksesuarları alanında yoğun olarak kullanılmasına sebep olmuştur. 

El sanatları bünyesinde üretilen deri ürünlerini kullanım alanlarına göre beş grupta 
toplayabiliriz. 

Ev eşya ve  aksesuarları: Mobilya ve aksesuarları, çerçeve, pano, saat, mask gibi 
duvarda kullanılan eşya ve aksesuarlar, kitap kabı, büro malzemeleri, bardak altlığı, abajur 
gibi masa üstünde kullanılan eşya ve aksesuarlar ile diğer kullanım eşya ve aksesuarlarıdır. 

Giyim eşya ve aksesuarları: Çanta kemer, eldiven, ayakkabı, yelek şapka gibi giyimde 
ya da giyimi tamamlayıcı unsur olarak kullanılan ürünlerdir. 

Ciltçilik: Büro malzemeleri gibi genellikle büyük firmalar için üretilen ve üzerinde 
firmanın amblemini yansıtan etiketlerin bulunduğu ürünlerdir. 

Hayvan eğer ve at koşum takımları: Eyer, kırbaç, gem, yular, tasma gibi kayışlardan 
oluşmaktadır. Anadolu’nun pek çok yerinde yapılan saraçlık mesleği dericilik sanatını en 
eskilerinden biri olmasına rağmen teknolojinin gelişmesi ile birlikte otomotiv sektörünün 
gelişmesine paralel olarak kullanımı giderek azalmış ve üretimi de eski değerini kaybetmiştir 
(Kayabaşı, 2004; s.601-614) 

Gölge Tipleri: Deri, karton asetat malzemelerinden yapılmış şekillerin hareket 
ettirilmesi ve seslendirilmesi esasına dayalı bir oyunda kullanılır (Özlen, 2003).  

1.2.Türkiye’de Dericilik 

Ülkemize gelen turistler kaliteli deri dikiş ve tasarım ürünlerini düşük fiyatlara satın 
almaları Türk deri giyim endüstrisini olumlu etkileyen ve gelişimine sebep olan faktörlerin 
başında gelir. Bazı yurt dışındaki firmalar  teknik elemanlarını ve istedikleri modelleri 
göndererek dikiş teknikleri konusunda yeniliklerin gerçekleşmesini sağlamışlardır. Özellikle 
1970’li yıllarda Avrupa’da Hippi modasının gündeme gelmesi, içi yapraklı derilerden oluşan 
kürklerin kullanımını artırmış ve İspanya’dan daha ucuz olduğu için Türk firmaları büyük 
ihracatlar gerçekleştirmişlerdir. Türk derilerinin bu kadar ilgi görmesi küçük atölyelerin kısa 
zamanda seri üretime geçmişlerini sağlamıştır. Böylelikle İstanbul Zeytinburnu bölgesi, deri 
dikim merkezi ve pazarlama mağazalarının yoğun bir şekilde bulunduğu, dünya pazarlarına 
hitabeden bir merkez halini alması gerçekleşmiştir (Kula, 2006, s.16) 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji deri sektöründe de önemli gelişmelere sebep 
olmuştur. Gelişen teknoloji sayesinde derilere kazandırılan kumaşa benzer incelikler, tutuşlar, 
esneklikler sayesinde çeşitli dikiş tekniklerinin bu özellikteki derilere uygulanabilir olması, 
çok çeşitli giysi tasarımlarında derinin kullanılmasına sebep olmuştur. Pantolon, etek, ceket, 
mont, gömlek, büstiyer, elbise, mont ve manto gibi ürünler çeşitli deriler kullanılarak en az 
tekstil de olduğu kadar farklı tasarımlar içerebilmektedir. Bu tasarımlar yapılırken, derilerin 
kumaşta olduğu gibi uzun metrajlara sahip olmaması göz önünde bulundurulmalı buna göre 
kalıplar sistematik bir biçimde parçalara ayrılmalıdır. Ayrıca tasarımların sadece derilerden 

713



yapılması gerekmez, tekstil tasarımlarında yapıldığı gibi çeşitli garnitür kumaşlarla, tekniğe 
uygun çalışıla bilinen el sanatlarıyla kombinler oluşturula bilinir.  

2. Deri Yelek Üretim Süreci

Deri giysi tasarımları aşağıdaki sıra doğrultusunda oluşmaktadır. 
-Hikaye panosu 
-Tasarım Aşaması 
-Deri ve Aksesuarların seçimi 
-Kalıplarının Hazırlanması 
-Prototip Ürün Hazırlanması 
-Asortlama ve Kesim işlemi 
-Parçaların birleştirilme Aşaması 
-Kalite Kontrol Aşaması 
-Bitmiş ürün sunumu 

2.1. Hikâye panosu 

Hikâye panosu araştırma sonucunda tasarımcıyı etkileyen tüm verilerin bir araya 
toplandığı tablodur (Megep, 2006, s.44) Hikaye panosunun amacı tasarımcıya ilham kaynağı 
olmasıdır. Hikâye panosu, moda eğilimlerini ve ilgili sezonun moda hikâyelerinde vurgulanan 
temayı da destekleyici nitelikte olmalıdır.  

Çalışmanın hikaye panosunun konusunu düş kapanı, örgü örnekleri ve çeşitli 
kültürlerin deri kıyafetleri oluşturmuştur (Resim:1) 

Resim 1: Hikaye Panosu 
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2.2. Yelek Tasarımı 

Deri konfeksiyonun ana ham maddesini oluşturan deri, standart ve her zaman 
ihtiyaçlara uygun olarak hazır bulunmadığından ham maddenin talepler doğrultusunda 
hazırlanması da deri konfeksiyonda önemli bir üretim aşaması olmaktadır (Megep, 2009, s.1)  
Tasarlanan giysi bütün parça ve aksesuarlarıyla uyum içinde ise, giysi; hem teknik, hem de 
estetik açıdan değer kazanmış demektir. Bu uyum; birlik, hareket ve denge öğelerinin birlikte 
düşünülmesi ile sağlanır (Megep, 2006, s.23) 

Deri giysi tasarımları, sezon trendlerinin verileri doğrultusunda, renk, doku, form, stil, 
hedef kitle gibi önemli kriterlere bağlı kalınarak hazırlanmaktadır. 

Bu çalışma da; günümüzde popülaritesini diğer dış giyimlere göre yitiren giysi çeşidi 
olan yelek seçilmiştir. Yelek ceket altına giyilen kolsuz bele veya daha aşağıya kadar uzanan 
kısa giysi olarak tanımlanır (TDK). Örnek çalışmanın tasarımı yapılırken; günümüzün moda 
renkleri, yelek modelleri ve üretim yapılacak kişinin zevkleri göz önünde bulunduruldu 
(Resim:2). Tasarım sırasında kullanılacak ana malzemenin deri olması bazı zorlukları da 
beraberinde getirir. Örneğin kalıp parçalarının ne çok büyük ne de çok küçük olmaması 
gereklidir. Büyük parçalar derilerden çıkartılmaya bilinir. Çünkü deri kumaş gibi standart bir 
metraja sahip değildir. Parçaların küçük olması ise çalışmayı zorlaştırır işçilik maliyetini 
artırır. Ayrıca kalıbın parçalara ayrılması gözü rahatsız etmeyecek biçimde olması istenir. 
Estetik görüntü deri giysi tasarımlarında önemlidir. 

Tasarım aşamasında bitmiş üründe olması gereken bütün detaylara karar verilmeli ve 
malzemeler temin edilmelidir.  

Resim 2: Deri Yelek Tasarımı 
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2.3. Deri ve Aksesuarların seçimi 

Üretilecek deri giysi ya da aksesuara göre derinin seçilmesi en az tasarımı kadar 
önemli bir konudur. Örneğin; kösele deriden eldiven ya da yelek yapılmaz. Anilin deriden de 
kemer yapılmaz. Deri ürünün üzerinde kullanılacak aksesuarların hem göze hitap etmesi hem 
de kullanım sırasında deriye zarar vermemesi beklenir. 

Örnek çalışmanın tasarımı yapılırken, renk olarak tarçın rengi süet deri seçildi. Süet : 
Derinin tersinin özel makinalarda fırçalanarak tüylendirilmesi ile elde edilen derilerdir 
(Ertuğrul, 2000; 45).  Ana malzemenin rengine uyacağı düşünülen kemik ve kahve rengi floş 
ipler  seçildi. Düğmeler kahverengi metal olup ilik yerlerinin örülerek oluşturulması 
düşünüldü.  

2.4. Kalıbının Çıkarılması 

Artistik çizimi yapılan yeleğin (Resim: 2) kalıbı çıkarılmadan önce bilgisayar 
ortamında yada elde teknik çizimi oluşturulur (Resim :3) Teknik çizim üzerinde bütün 
detayların anlaşılması beklenir. Teknik çizim göz önüne alınarak kalıplar oluşturulur. 
Kalıplara dikiş payı verilmez aksine örgüyle birleştirilmesi tasarlanan parçalara örgünün 
kalınlığı kadar kalıp parçalarından içeriye girilir ve kalıp bu çizgilerden küçültülür. Mülaj 
kâğıdına çıkarılan kalıplar olması gerektiği şekilde birleştirilerek cansız manken üzerinde 
varsa hataları potlukları düzeltilir. Giysi kalıbını doğru oluşturmak çok önemlidir.  Esas kalıba 
ulaşılınca kalıplar sert kartonlara aktarılır.  

Resim 3: Teknik Çizim 
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2.5. Asortlama ve Kesim İşlemi 

İşlenmiş deri kalitesi, aynı sürüden ve aynı cinsten olan hayvanların derilerinde bile 
yaş, cinsiyet farkı, dişilerin doğum yapıp yapmaması ya da parazit, geçirilen hastalık, 
yaralanma ve çizilme gibi faktörlerden etkilenme derecesine göre değişebilmektedir. 
Dolayısıyla bir giysiyi oluşturacak derilerin aynı özelliklerde olması için asortlama işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Bu işlem ürünlerin standardizasyonu açısından önemlidir (Doğan ve 
Asil, 1996). Asortlama işlemi bir ürünü oluşturacak deri parçalarının farklı tabakalardan 
kesilmesi durumunda renk ve doku bakımından aynı veya en yakını olacak şekilde 
gruplandırılması işlemidir. 

Asortalama işlemiyle aynı zamanda süet, nubuk gibi kısa havlara sahip derilerin 
gruplandırılması işlemi de gerçekleştirilmektedir. Böylelikle bu derilerden oluşacak üründe 
hav yönünün yanlış kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek problemler de 
giderilebilmektedir (Kula, 2006, s.72) 

Örnek çalışmada kullanılan  materyal süet deri olduğu için  asortlaması renk tonu, hav 
yönü ve  bölgesel özelliklerine dikkat edilerek yapıldı.  

Çalışmanın kalıpları kesilirken deriden maksimum derecede faydalanılacak şekilde 
yerleştirildi. Deride en ve boy problemi olmadığından kalıp derinin tersi çevrilerek derinin 
üzerine yerleştirildi. gümüş kalem izi derilerin üzerinden vazelin ile silinerek çıkabildiğinden 
çizim aşamasında bu kalem kullanıldı. Çizilen kalıp maket bıçağı yardımı ile kesilerek 
çıkarılır. 

2.6. Prototip Ürün Hazırlanması 

Giysilik deri fiyat olarak pahalıdır. Prototip ürün hazırlanması malzeme ve emek 
israfını önlemek için mutlaka yapılması gereklidir. Çalışmada her ne kadar kalıplar bütün 
haline getirilip cansız manken üzerinde kontrol edilse de, amerikan bezi gibi ekonomik bir 
malzemede kalıpların tekrar kesilip birleştirilmesi gerekir. Çalışmada prototip ürün 
hazırlanırken örgü olan yerler başka bir kumaşla belirlendi, parçaların birleşme yerlerinde 
kurdele kullanılarak dikildi. Ortaya çıkan hatalar kalıplarda düzeltilip uygulandı. 

2.7. Parçaların birleştirilme Aşaması 

Deri giysilerde kullanılacak üretim teknikleri de bu bağlamda büyük önem 
taşımaktadır. Bu tekniklerin hangisinin deri giysinin hangi bölümünde uygulanılacağı 
önemlidir. Çünkü deri çeşitleri özellikleri bakımından bazı teknikler için uygun 
olmayabilmektedir. Baskı, lazerle delme, nakış gibi teknikler genellikle bu konuda 
uzmanlaşmış birimlere yaptırılmaktadır (Kula, 2006. s.68). 

Deri ürünler de birleştirme yöntemleri; iki parçayı kuvvetli leke bırakmayan 
yapışkanlarla birleştirme, deri makinalarıyla dikerek birleştirme ya da parçaların kenarlarını 
çarklı zımba ile delerek çeşitli süsleme yöntemlerini uygulayarak birleştirme yöntemleri 
vardır (Gökçesu, 2002 ). 

Bu çalışmada parçaların birleştirme kenarlarından içeriye 0.7 cm işaretleyerek delik 
araları 1’er cm olacak şekilde çarklı zımbanın çok büyük olmayan ayarında parça kenarlarına 
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delikler açıldı. Birbirine denk gelecek parçaların delik yönlerinin aynı olmasına özellikle 
dikkat edildi. Açılan deliklerden derinin kalınlığına uygun tığ ve kahverengi floş ip 
kullanılarak örgü bordür yapıldı (Resim: 4) Yeleğin ön bendenin de iki arka bedeninde iki 
adet yuvarlak örgü motifleri aynı kalınlıktaki krem floş ip ile oluşturuldu. Üründe astar 
çalışılmamıştır. 

Resim:4 parçaların birleştirilmesi 

2.8. Kalite Kontrol Aşaması 

Deri giysiler, ürün halini alıncaya kadar uzun bir işlemden geçtiğinden dolayı, form, 
renk, dikiş iplikleri ve ütü bakımından son bir kez kontrol edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu 
aşamada ürün bittikten sonra üzerinde kalan yapıştırıcı, kalem izleri, fazla iplikler temizlenir, 
ütü işleri yapılır, düğme dikilir ya da çıt çıt basılır. Ayrıca toka ve benzeri aksesuarlar da el 
işleri bölümünde giysiye eklenir (Doğan ve Asil, 1996). Ürünler formları bozulmayacak 
şekilde askılara asılarak satışa sunulabilecek hale getirilmektedir. 

Çalışılan ürünün fazla iplikleri ve lekeleri temizlenip düğmeleri dikildi son ütüsü 
yapıldı. Canlı manken üzerinde son duruşu gözden geçirildi. 

2.9. Bitmiş ürün sunumu 

Bu aşamada üretilen deri ürünlerin satışa sunulacaksa kombinler yapılarak resimleri 
profesyonel resimleri çekilir. Ürünler belli bir firma için üretildiyse satış ve marka etiketleri 
takılır, ambalajlanır. 

Bu makale de çalışılan ürün kişiye özel olduğu için sadece resimleri çekilmiştir 
(Resim: 5-6-7-8-9) 
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Resim 5-6-7-8- 9:  Bitmiş Ürün Resimleri 
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3.SONUÇ

Deri insanoğlunun ilk çağlardan günümüze kadar hayatında olan önemli bir 
materyaldir. Sağlamlığı esnekliği, hava geçirme özelliği, suyu geçirmeme özelliği kolay ulaşa 
birliği gibi cazip özelliklerinden dolayı her zaman tercih edilmiştir. Deri sağlam yapısından 
dolayı ilk çağlar da fonksiyonel üretimlerde kullanılıyorken, çağlar atlandıkça gelişen 
tabaklama teknikleriyle estetik özellikler kazandırılarak kullanılmıştır. Tasarım ürünlerin 
tercihinin artığı günümüzde modern çağ insanı deri ürünlerde de tasarım özellikleri 
aramaktadır.  Deriye tekstil özelliklerini kazandıran Türk dericilik sektörünün hızla gelişmesi 
ve tüketici isteklerinin karşılanması açısından deri tasarım ürünlerine yönelik çalışmaların 
yapılması önemlidir.  

Deri konfeksiyon üretiminde deriler mutlaka asortlama işlemi yapılarak kesilmesi 
gerekir. Ürünün kaliteli olması için bu işlem gereklidir. Asortlama sonucu kullanılan 
derilerden arta kalan parçalar bu çalışmada kullanılan teknikle değerlendirile bilinir. Bu 
teknikle çanta büstiyer etek, şal çanta, çocuk giysileri, yastık örtü gibi ürünler uygun maliyetle 
üretilebilir. Ayrıca bu yöntem halk eğitim merkezlerinde öğrencilere öğretilerek aile bütçesine 
ve ekonomiye önemli katkılar sağlayabilir.  

Çalışmada bayan yeleği örgü ile hem birleştirilmiş hem de süslenmiştir. Bu teknikle 
deri ve ya imitasyon derilerden tasarlanan ürünler çok çeşitli örgü motiflileriyle farklı renkler 
kullanılarak dikiş makinası gerekmeden sınırsız tasarımlar geliştirilebilir. Üretilen tasarımlar 
satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlanabilir. Deri giysi tasarımı aşamalarına göre 
oluşturulan çalışma özgün bir yelek tasarımıdır. Çalışmanın kullanılabilir ve üretilebilir 
olduğu görülmüştür. 
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SEYİTÖMER HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞI’ NA AİT YAY BİÇİM BEZEMELİ 
AĞIRŞAKLAR∗ 

SEYITOMER MOUND MIDDLE BRONZE AGELINE DECORATION SPINDLE 
WHORLS 

Öğr. Gör. Hülya Karaoğlan 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Meslek Yüksek Okulu. 

ÖZET 

Kütahya İlinin 30 km kuzeybatısında yer alan Seyitömer Höyüğün de Kütahya Dumlupınar 
üniversitesi Arkeoloji bölümü tarafından aralıksız dokuz yıl süren kazı çalışmaları yapılmıştır. 
Seyitömer Höyük’te  ele geçen buluntular arasında iplik üretiminde kullanılan ağırşaklar 
oldukça fazladır. Bu çalışmada Seyitömer Höyük  ağırşak buluntularında M.Ö. 2. Bin’e ait olup 
“yay biçim” bezeme ile süslenmiş (işaretlenmiş) 21 adet ağırşak incelenmiştir. 
Çalışmada Seyitömer Höyük yay biçim bezemeli ağırşakların çizimleri, bulundukları yerleri, 
ölçüleri ve tanımları katalog şeklinde eklenmiştir. Ayrıca çağdaşı olan çevre merkezlerle 
benzerleri karşılaştırılmış kaynakçası ile belirtilmiştir. 
Çalışmanın amacında ise arkeolojik araştırmalar için önemli olan bu buluntu grubunu literatüre 
katmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Ağırşak, M.Ö. 2. Bin,  Seyitömer Höyük, Çizi bezeme. 

ABSTRACT 

The excavations at Seyitömer Höyüğün, located 30 km northwest of Kütahya, were carried out 
by the Archeology Department of Kütahya Dumlupınar University. 
Among the finds recovered at Seyitömer Höyük are spindle whorls. In this study, in the spindle 
finds of Seyitömer Höyük BC. The group of the group belonging to the 2nd millennium were 
decorated with the design of. 
In the study, drawings, places, measurements and descriptions of the Seyitömer Höyük 
decorated decoration spindle whorls were added as a catalog. In addition, it is indicated by the 
comparative literature of similar contemporary environmental centers. 
The aim of the study is to add this group of findings which are important for archaeological 
researches into the literature. 

Keywords: Archeology, 2000 BC, Seyitömer Höyük, Line decoration. 

GİRİŞ 

Seyitömer Höyük, Kütahya’ya bağlı Seyitömer Kasabasın da Afyon- Altıntaş- yolunun 
kuzeyinde yer almaktadır. Höyük yaklaşık 23,5 m. yükseklikte 150 x 140 m. genişliğindedir. 
Höyüğün altında bulunan 12 milyon ton kömürün ekonomiye katılması için kurtarma kazıları 
başlatılmıştır (Bilgen, 2009). İlk kazı çalışmaları günümüzden 29 yıl önce Eskişehir Müze 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir (Aydın, 1991). Afyon Müze Müdürlüğünün kazıları 

∗ Bu makale yazarın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Protohistorya Ve Önasya 
Arkeolojisi Anabilim Dalında “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunan M.Ö. II. Bin’e Ait Dokumacılıkla İlgili 
Buluntular” isimli, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.  
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devralması 1990 yılında olmuş ve 5 yıl devam etmiştir (Topbaş, 1992). On yıl boyunca ara 
verilen kazılara Dumlupınar Üniversite’ne arkeoloji bölümünün kurulmasıyla birlikte, kazı 
başkanı Prof. Dr. A. Nejat Bilgen tarafından Seyitömer Höyük kurtarma kazıları tekrar 
başlatılıp hızlı bir şekilde devam etmiş ve 2014 yılına kadar sürmüştür. 

Arkeolojik açıdan Anadolu için çok önemli yerleşim merkezlerinden olan 
Seyitömer Höyük’te yapılan kazılar sonucu 3000 eser gün ışığına çıkarılmış ve bu 
eserlerin 860’ı Kütahya Müzesi ne teslim edilmiştir. Höyükte seramik kenti 
Kütahya’nın daha MÖ 3 binli yıllardan beri kilden eserler ürettiğini kanıtlayan 
buluntulara ulaşılmıştır. 5 bin yıllık yaşanmışlığa sahip Seyitömer Höyüğün de Roma, 
Hellenistik, Akhaemenid Dönemlere ve Tunç Çağ’ının bütün evrelerine kadar tabakalara 
ulaşılmıştır. Seyitömer Höyük’te yaşanan şiddetli deprem, karbonize durumda tespit edilen 
beyinler, mimari kalıntılar, “kalıp tekniğinde” üretilmiş kaplar, mercimek tohumları, 
iskeletler, hayvan kemikleri, sunum kapları, tekstil kalıntısı, dokumacılık buluntuları gibi çok 
çeşitli buluntularla farklı bilimlerle ortak çalışma olanağı sağlamaktadır. Seyitömer 
Höyüğün buluntularının halkın ihtiyacından fazla olmasından anlaşılan; höyük 
sakinlerinin sadece kendi ihtiyaçları için değil, ticaret içinde üretim yaptıklarıdır. 
Bu çalışmada incelenen dokuma tezgâh ağırlıkları Seyitömer Höyüğün Orta Tunç Çağ’ı na 
tarihlendirilmiş olanlardır. 
Dokuma tezgâh ağırlıklarının ilkel çağlarda tezgâhlarda ki kullanım şekillerini tezgâh 
çeşitlerini dokuma yapılırken hangi hammaddelerin kullandıklarıyla ilgili bilgileri yazılı 
belgeler, vazo ve duvar resimleri, figürünler gibi çok çeşitli arkeolojik buluntulardan 
anlamaktayız (Karaoğlan, 2017). Fakat yapıldıkları hammaddelerden dolayı hemen her 
arkeolojik kazılarda ele geçen tezgâh ağırlıkları Tunç Çağ’ı dokuma endüstrisinin en somut 
verileridir. 

Çalışma Seyitömer Höyük kurtarma kazısı IV. tabakasında ele geçen açı biçim bezemeli 
ağırşakları içermektedir Kütahya Seyitömer Höyük’te ele geçen Orta Tunç Çağ’ına ait “222” 
adet ağırşak incelenmiş ve üzerinde kazınarak oluşturulan bezemeler gruplandırılmıştır.  “Yay 
biçim bezemeli” olarak gruplandırılan “21” adet ağırşak bezeme yönleri ile Batı Anadolu’da 
Orta Tunç Çağ’ı buluntusu veren, yerleşimlerle benzerleri karşılaştırılmıştır. Kazı ekibi 
tarafından yapılan çizimleri, tanımları, ölçüleri, bulundukları yer ve tabakaları da çalışmanın 
sonuna eklenmiştir. 

1. Ağırşakların Dokumadaki Yeri

Milattan Önceki tarihe ışık tutan Kültepe tabletlerindeki verilerden Asurlu tüccarların 
Anadolu’ya lüks kumaşları kıymetli taşları sattıklarını ve aynı zamanda Anadolu’dan aldıkları 
yün, yerli dokuma ve bakır gibi malların ticaretini de yaptıklarını bilmekteyiz (Özgüç, 2005: 
14). 

M.Ö. 2. bin yılında dönemin lüks kumaşları nasıl üretiliyordu? Örtünmek ilkel çağlarda 
önemli bir ihtiyaçtı. İlk insanlar çevresindeki malzemelerle bu ihtiyaçlarını giderdi. Bunlar 
önceleri bitki yaprakları ve hayvan derileri oldu. İnsanoğlunun hayvan yününü kullanmaya 
başlaması takriben milattan önce on bin yılları dolaylarında, ilk bitki ve hayvan cinslerini 
evcilleştirip yerleşik yaşama geçmesiyle olmuştur (Baskıcı,1998: 73-76). Hayvan yününün 
kullanılmaya başlanması tekstil tarihinin başlangıcıdır. Yün önce keçe yapılarak kullanıldı. 
Daha ince dokumalara ihtiyaç duyulması ile de yün yapağısı iki el arasında ovuşturularak 
uzatılmaya ip haline getirilmeye çalışıldı. Fakat iplerin boyları dokuma yapmaya yeterli değildi. 

Bunun için ipler birbirlerinin ucuna bağlanmalıydı. Bunun için zaman ve emek 
gerekiyordu. İnsanoğlunun var olduğundan beri en iyisine ulaşma isteği, bu duruma da bir 
çözüm buldu. İplerin ucuna taş bağlayarak eğirmeyi bir süre uyguladı. Günlük hayatta 
kullandığı pişmiş topraktan ürettiği kırılmış seramik parçalarının ortasına delikler açarak iplerin 
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ucuna bağladığı taşların tarihini sonlandırdı. Elbette bunlarla da yetinmedi. Seramik kapları 
üretiyorsa ip üretmek için kullanmak üzere çamurdan ortası delik ağırşakları da üretebilirdi; ve 
üretim başladı. Ağırşakların dönmesinin sabit olması içinde iğ niyetiyle ağaç dallarını kullandı 
(Yağan, 1978: 11). 
 İğ ucu tırtıklı veya çengelli çubuktur. Çubuğun alt kısmına ise ağırşak takılır Resim:1 (Aytaç, 
1982: 5; Gönül, 1966: 88). Ağırşağın vazifesi iğe ağırlık vermektir. Kemikten ve madenden 
üretilmiş iğlere de arkeolojik buluntular arasında sık olmasa da rastlanmaktadır (Aytaç, 1982: 
3). Ağırşak TDK’ da lifi eğirirken iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre 
biçiminde, ortası delik ağaç, taş veya kemik parça, teker biçiminde yassı nesne olarak tanımlanır 
(tdkterim.gov.tr). 
Eğrilmiş ip elde etmek için ilk iş yapağıyı elde belli bir kalınlığa getirmek gerekir. Sonraki 
aşamada ağırşak takılmış iğin ucundaki tırtıklı çentiğe elde kabaca bükülen yapağı geçirilir. 
Eğirme yapacak kişinin tercihine göre ayakta ya a oturur vaziyette ip bükümü gerçekleşebilir. 
İğ çubuğu yere doğru uzatılarak bir yandan da iğe hızla dönme hareketi verilir. Bununla birlikte 
bilekte sarılı olan ve ya diğer elde tutulan yapağı yumağı yavaş yavaş bırakılır. Bükümlü ip bu 
teknikle elde edilmiş olur (Aytaç, 1982: 5;  Gönül, 1966: 88). 

Eğirme ustası ham lifi oturarak dizinin üstünde döndürme suretiyle ip üretecekse 
ağırşağı iğin üstüne takması gerekir buna da ‘öreke’ denir (Crewe, 1998: 5-7). Bu durum tam 
tersi ayakta yapılacaksa ağırşak iğin ucunda olmalıdır (Tamsü; Akça, 2002: 203). 

Elde eğrilen ipin kalitesi için en önemli araç ağırşaktır. Ama iğdeki yeri kaliteyi 
etkilemez. Arkeolojik buluntular sonucu ele geçen çok farklı şekil, çap, ağırlık ve 
materyallerden ağırşakların bulunması bu yüzdendir (Barber, 1991: 52). 
Eğirme işi tecrübe gerektirir. Ustalaşmış bir kişi ipin kalın ya da ince olmasını becerisiyle 
ayarlaya bilir. İstenilen ipin kalitesine göre saatte 50-100 metre uzunluğunda ip üretmek 
mümkündür (Evely, 2000: 489). 

Resim 1: İğe Takılmış Ağırşak 
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2. Seyitömer Höyüğün bezemeli ağırşakları

Ağırşakların bezenmelerinin nedeni gündelik hayatta kullanılan bu aletlerin estetik 
açıdan güzelleştirilmeleridir. Bezemeli ağırşakların çoğu pişmiş topraktan yapılmışlardır. 
Bezemeler, ağırşaklar pişirilmeden önce genellikle ucu sivri kemik veya 
ağaç bir aletle kazınarak çizilerek ya da batırılarak yapılmışlardır. Çoğunlukla iğe takıldığında 
üste gelecek kısım bezenmiştir. Bunların yanında tüm gövdesi ya da üst 
kısımla yan kısmı bezenmiş ağırşaklarda vardır. 

Ege Bölgesi’nde Aphrodisias ve Beycesultan’da bezeme önemlidir. Bölgede Kalkolitik 
Çağ’dan itibaren ağırşaklar üzerine bezeme yapılmıştır. Bezemeli ağırşaklar Mersin’de Erken 
Kalkolitik Çağ’dan itibaren görülür (Garstang, 1953, s.76.)  

Seyitömer Höyük’te Orta Tunç Çağ’ına tarihlendirilen ‘222’ adet ağırşak tespit 
edilmiştir. Bunlardan ‘120’ adedine bezeme uygulanmıştır. bezeme kompozisyonları anlaşılır 
olan ‘106’ adet ağırşak bezeme şekillerine göre gruplandırılmıştır. Çalışma konusunu oluşturan 
yay biçim bezemeli ağırşaklar 21 adet olup toplam bezemeli ağırşakların % 6’sını 
kapsamaktadır (Grafik:1). 

Grafik:1 Yay Biçim  Bezemeli Ağırşak Oranları 

Bezeme gruplandırılması yapılan ağırşakların tipolojileri dikkate alınmamış sadece 
bezeme kompozisyonlarına göre sınıflandırılmışlardır. Ağırşakların tipolojileri ayrıca 
çalışılmıştır. Bütün bezeme uygulanan ağırşaklar pişmiş topraktan elde edilmiştir. Bezemeli 
ağırşak grubun da tek yüze, iki yüze ve ya bütününe işlenen bezemeler olduğu görülmüştür. 
Bezeme genellikle iğ de üste gelecek kısma yapıldığı tespitler arasındadır. Yani ip üreticisi 
ağırşak dönerken bezemeli kısmını görmektedir. Bu da çalışmayı yaparken sohbet ettiğim eski 
bir ahşap ustasına eserlerine niçin çizimler yaptığını sorduğumda “insana neşe vermesi için” 
dediğini onaylar nitelikte olabilir. (Karaoğlan, 2010; s.53-61) 

Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ’ına ait bezemeli ağırşakların sınıflandırılması; 
1. Karma Kompozisyon Bezemeli Grubu
2. Yay Biçimli Bezemeli Grup
3. Çizi Bezemeli Grup
4 Açı Biçimli Bezemeli Grup 
5. Zikzak ve Yıldız Tasvirleri
6. Nokta Baskı Kompozisyon
7. Tırnak Bezeme Kompozisyon

62%

32%

6%
Toplam Ağırşak

Bezemeli Ağırşak

Yay Biçim Bezemeli
Ağırşak
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8. Halka Bezemeli Grup
9. Dalga Bezemeli Grup
10. Işınsal Bezemeli Grup

2.1 Yay Biçimli Bezemeden Oluşan Kompozisyonlar 

Bu gruba ait yirmi bir örnek saptanmıştır. Bu ağırşak grubunda yay biçimli çizgilerden 
birçok kompozisyon oluşturulmuştur. Bu kompozisyonlar çoğunlukla iç içe ikili-üçlü-dörtlü 
yaylar dörtlü-beşli gruplar halinde yapılmıştır. Yayların uçları çoğunda omuz kısmına 
değmektedir. İkili üçlü dörtlü, iç içe yay gruplarından oluşan bezeme kompozisyonu da tespit 
edilmiştir. Estetik açıdan kompozisyonlar hoş bir görüntü oluşturmaktadır. Bezeme 
kompozisyonları kazıma tekniği uygulanarak oluşturulmuştur. Bu gruptaki ağırşakların çapları 
2,0 cm ile 4,6 cm arasında değişmektedir. Ağırşaklar küresel ve ya konik formludur. 
Ağırşakların hepsinin yapıldığı madde pişmiş topraktır. Bu gruba dahil 21 örnekten sadece 2 
ve 20 numaralı ağırşakların ön ve arka yüzüne bezeme uygulanmıştır. 9 numaralı ağırşağın ise 
ön arka ve yan yüzeylerine bezeme uygulandığı görülmektedir.  

Seyitömer Höyük yay biçim bezemeli ağırşakları, Batı Anadolu Orta Tunç Çağı 
buluntusu veren, Beycesultan, Çeşme-Bağlararası, Çavlum, Demircihöyük, Iasos, Kusura, 
Liman Tepe, Milet, Troya V, Şarhöyük (Dorylaion), Yanarlar Mezarlığı, Yerleşimleriyle 
bezeme biçimleri karşılaştırılmıştır. 

Çalışma grubunu oluşturan ağırşakların bezeme benzerlerine karşılaştırma yapılan 
yerleşimlerde rastlanmıştır. Bunlar; 2  numaralı ağırşağa Beycesultan’da (Lloyd, Mellaart, 
1965, s. 139, no. 187, fig. O.16. )   4 ve 6 numaralı ağırşaklara  Şarhöyük (Akça, 2000, Lev.38a.) 
ve  Troya’da (Blegen vd., 1951, II, s.277, fig.236, 237. (T. 12). Blegen vd., 1953, III, s.264, 
fig.307. ( T.20).) 8 numaralı ağırşağa Troya’da (Blegen vd., 1951, II, s.254, fig.236, 237. (T. 
23).) ortası daire ile tamamlanmış biçimiyle, 9 numaralı ağırşağa Aphrodisias ( Joukowsky, 
1986, s. 664, fig. 314.13, 471. 60, 473. 18.) ve Troya’da (Blegen vd., 1951, II, s.277, fig.236, 
237. (T. 17).) 15 numaralı ağırşağa Limantepe’de (Tütüncüler, 2000, Lev. VIII. b.) 17 numaralı 
ağırşağa Troya’da  (Blegen vd., 1951, II, s.268, fig.236, 237. (T. 17).) 21 numaralı ağırşağın 
bezeme benzerlerine ise Demircihöyük (Seeher, 2000, s.214,Lev.68,G.584b.)  Aphrodisias 
(Joukowsky, 1986, s.664, fig. 314.3, 473.20, 471.6.) ve Limantepe (Tütüncüler, 2000, Lev. XI. 
h.) rastlanmıştır. 

Çizi bezemeli kompozisyonlar karşılaştırma yapılan merkezlerdeki Orta Tunç Çağı 
ağırşaklarında çok sık görülmesine rağmen, merkezlerin kompozisyonları ile Seyitömer Höyük 
çizi bezemeli ağırşaklarının kompozisyonlarında farklılıklar görülmüştür. Bütün çizgi bezemeli 
ağırşaklar sivri uçlu aletle yapılmıştır. Farlılıklar tamamen kompozisyon şekilleriyle ilgilidir. 

SONUÇ 

Çalışmanın sonucunda; Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağı’na ait  incelenen ‘21’ adet 
çizi biçim bezemeli ağırşağın çağdaşı olan çevre  höyüklerin buluntularıyla  karşılaştırması 
yapılmış.  
Yapılan karşılaştırma sonucunda ağırşakların bezeme benzerlerine Beycesultan, Şarhöyük, 
Troya, Aphrodisias Limantepe ve Demircihöyük merkezlerinde rastlanmıştır. 

Çizi biçim bezeme şekli dini bir sembol hayvan figürü, çiçek motifi gibi çok spesifik bir 
örnek olmadığından, daha çok işaretleme ve ya süsleme amacıyla yapıldığı düşünüldüğünden, 
sadece bu buluntulara bakılarak komşu yerleşimlerle kültür alışverişi yapılmıştır 
diyebileceğimiz bir sonuç çıkarılamamıştır.  
Fakat Seyitömer Höyüğün tüm Orta Tunç Çağ’ı dokumacılık buluntularını yazar yüksek lisans 
tez konusu olarak çalışmış (Karaoğlan, 2010) ve tipoloji bezeme şekilleriyle komşu merkezlerle 

726



bağlantılı kültürün olduğunu hatta dokumacılıkta kullanılan aletlerin Seyitömer Höyük den 
ticaretinin yapıldığı sonucuna varılmıştı.  
Bu çalışmanın sonucunda anlaşılan; Tunç Çağı Anadolu’sun da yaşayan seramik ustaları 
eserlerine estetik değer katma kaygısını taşımışlardır. Ayrıca buluntuları literatüre dahil etme 
amacına ulaşıldığı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Modern toplum insanı beşer olarak ele alır ve onu beşerî yönlerini geliştirecek 
imkânlarla donanması için hayatına proje muamelesi yapmaya zorlar. Bu durum insanları 
benmerkezci bir egoist kişiliğe zorlamaktadır. 

 Benmerkezcilik insan hayatına sahte değerler getirmektedir. Yaşamın anlamı nedir, 
sorusuna verilecek cevap, kutsallarından sıyrılmış bir insan için, materyalist felsefenin verileri 
olacaktır.  Modernizmin dayattığı insan tipi, homo economicusdur. Hayatı sadece üretmek ve 
tüketmek fiillerinden ibaret gören, bunun dışında hiçbir ahlaki değer yargısı taşımayan, 
menfaatlerini temin için geliştirilen vasıtaları, hayatın gayesi haline getiren insan, daha çok 
kazanmak, daha iyi bir statü elde etmek için çırpınıp duracaktır. Bu çırpınış aynı zamanda 
modern toplumun gereği ve dayatmasıdır. Modern bir toplumda, bireye gerçekleştiremeyeceği 
amaçlar gösterilmektedir. Oysa başarı için bireylerin ellerindeki araçlar, genellikle bu 
amaçları gerçekleştirmek için yeterli değildir. Modernizmde insanın durumuna “sınırdaki 
insan” diyorlar. Özellikle sanayileşmeyi ve dolayısıyla modernleşmeyi bile yaşayamamış bir 
toplum düzeninde iken, bilgi toplumu olarak adlandırılan bir sürece dünyanın girdiği bir 
zamanda, genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, gençlere hayatlarını ve geleceklerini kendi 
çabalarıyla kurmaları söylendiğinde yeterli bilgi donanımı, becerisi, tecrübesi olmayan gencin 
“yabancılaşma” olgusundan kurtulması mümkün görünmemektedir. 

Bu çalışmada gençliğin durumu değerlendirilecek ve gençliğin yaşadığı yabancılaşma 
sorunu başta olmak üzere, eğitim, işsizlik, bağımlılık vb. gibi sorunlar ele alınacaktır. Bu 
sorunlara yönelik olarak milli bünyemiz ve kültürümüzden hareketle çözüm önerileri 
geliştirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar kelimelar: gençlik, yabancılaşma, bağımlılık, eğitim, işsizlik 

1. Giriş

Bütün toplumlar istikballerini gençlik üzerine kurgular. Bütün ideolojiler ütopyalarını 
gençlik üzerine inşa ederler. Selçuklu ve Osmanlı döneminde medeniyet kurgusu yapanlar, 
gençliği fütüvvet ilkeleri çerçevesinde sağlam bir ahlak ve ideal zeminine oturtarak bir toplum 
ve devlet sistemi kurmayı başarmışlardır. Cumhuriyet döneminde de gençliğe çok güçlü bir 
vurgu yapılmıştır. Fakat geldiğimiz noktada toplumun dinaminiğini oluşturacak gençliğe 
ahlak ve ideal verilemediği görülmektedir.  

Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması, internet ağlarının kullanımının küresel düzeyde 
artması, gençlerin sosyalleşmesinde kültürel hegemonyaların etkisini öne çıkarmıştır. Gençler 
aile, okul, akran vb gibi geleneksel sosyalleşme ortamlarında değil sanal ortamlarda 
sosyalleşmektedirler. Rol modeller de aile, okul ya da akranlar arasından yahut da dini, milli 
temellerden değil; sosyal medya fenomenlerinden, dizi karakterlerinden seçilmektedir. Bu tarz 
bir sosyalleşme olgusu, yabancılaşmayı da beraberinde getirmektedir.  

Gençliğin içinde bulunduğu yabancılaşmanın temelinde tasavvur problemi yer 
almaktadır. Tasavvur, insana, çevreye, topluma, hadiselere bakışı belirleyen temel değerler 
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sisteminin adıdır. Tasavvur kavramı, bu yönüyle paradigma kavramıyla da açıklanabilir. 
Günümüzde, gerek eğitim sistemi, gerekse sanal sosyalleşme portföyü bir psikoloğun 
ifadesiyle “yersiz, yurtsuz bir zihin” inşa etmektedir. Öte yandan, maddenin öncelendiği, 
materyalist değer yargılarının sürekli vurgulandığı, benmerkezciliğin esas alındığı, toplumda 
görünür olmanın tüketim imkanlarıyla ölçüldüğü bir zamanda bu imkanları elde edemeyen 
gençlerde bu durum bir gerilim üretmektedir. Stres, kaygı, gelecek endişesi ve beraberinde 
duygu yoksunluğu, artan şiddet, madde bağımlılığı gibi sorunları gündeme getirmektedir. 

Bu çalışmada, gençlik olgusu ve yabancılaşma sorunu farklı boyutlarıyla ele 
alınmaktadır. 

2. Gençlik Kavramı ve Kapsamı

Gençlik, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan, kendine mahsus 
karakteristik özellikleriyle tanımlanabilecek bir süreçtir. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş 
sürecini kapsayan ergenlik dönemidir. Genellikle 14-29 yaş arası dönem gençlik 
politikalarının oluşturulmasında esas alınmaktadır. Gençlik kavramına tarihsel sosyolojik 
açıdan bakıldığında modernleşme ve kapitalistleşme sürecinin ortaya çıkardığı dönem olarak 
görülmektedir. Geleneksel toplumda ergenlik dönemi olarak adlandırılan gençlik safhası, 
modernleşme, sanayileşme ve kentleşme süreçlerinde sosyolojinin bir alt disiplini olarak 
farklı bir bakışla ele alınmaya başlanmıştır. Gençlik kavramına psikolojik ve biyolojik açıdan 
bakıldığında ise yaş aralıkları ve gençlik sorunlarına ilişkin değerlendirmeler ön plana 
çıkmaktadır. 

2.1. Psikolojik ve Biyolojik Açıdan Gençlik Kavramı 

Uluslar arası belgelerde ve ülkelerin gençlik politikalarında gençlik yaşı olarak farklı 
dilimler esas alınmaktadır. Birleşmiş Milletler çeşitli programlarında genelde 14-25 yaş 
aralığını gençlik dönemi olarak tanımlarken, Avrupa Birliği projelerinde ise 15-30 yaş aralığı 
genel kabul gören yaş dilimidir. Türkiye’de ise Gençlik ve Spor Bakanlığı 14-29 yaş dilimini 
esas alırken; Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaklaşımı 12-24 yaşları arasını genç olarak 
tanımlamaktadır.  Kalkınma planlarında ise gençlik yaşı dönemlere göre değişiklik 
göstermektedir. Bu planlarda 12 veya 14 yaş ile 24 yaş aralığı genç sayılmaktadır (Baş, 
2017:29-260).  Bu yaş dilimlerinin özellikle Avrupa ülkelerinde son yıllarda erken yaşlara 
doğru çekildiği görülmektedir. Tablo 1’de de görüldüğü üzere gençlik politikalarına esas olan 
yaş sınırı, erken yaşlara doğru çekilmektedir.  
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Tablo1: Dünya Ülkelerinde Esas Alınan Gençlik Yaş Aralıkları 

Kaynak: Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Araştırmaları Haber Bülteni, Dünya 
Ülkeleri Ulusal Gençlik Stratejileri Raporu, 2017:3 

Gençlik yaş aralığının erken yaşlara doğru çekilmesinin temel sebebi, gençliğe 
atfedilen sorunların erken yaşlarda başlıyor olmasıdır. Örneğin uyuşturucu kullanım yaşı, 
cinsellikle ilgili sorunlar vb. gibi ergenlik ve gençlik sorunları gün geçtikçe daha erken 
yaşlarda başlamaktadır.  

2.2.Tarihsel ve Soyolojik Perspektiften Gençlik 

Esasen geleneksel toplumda tarımsal üretime bağlı olarak çocukluk ve yetişkinlik 
evreleri şeklinde bir tasnif yapılarak gençlik diye bir döneme ayrı bir kategori olarak yer 
verilmezken; sanayileşmeyle beraber, nitelikli işgücüne olan ihtiyacın eğitim süreçlerini 
uzatması ile gençlik, ayrı bir kategori olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Aynı dönemde 
ulus devletlerin kurulma sürecinde, bireyin kimlik inşasına denk düşen bu yaş aralığına ulus 
devletin ve modernleşmeye ilişkin değerlerin taşıyıcısı rolü verilmeye çalışılmıştır (Lüküslü, 
2009:20). Türkiye’de ulus devlet kurma sürecinde “on yılda onbeş milyon genç yaratma” 
projesi buna örnek olarak gösterilebilir. Aynı dönemde ortaya çıkan ideolojiler, kendilerine 
hedef kitle olarak kimlik inşa sürecindeki gençlik yaş dilimlerini esas almıştır.  

Gençlik araştırmalarında, dönemler itibariyle gençliğin ele alınışı, yıllar itibariyle 
gençlik kavramının hangi vurgularla öne çıktığı ve gençlik sorunları hakkında da fikir 
vermektedir. Ulus devletleşme sürecinde yeni ulus kimliğinin inşacısı olarak görülen gençlik, 
60’lı yıllarda gençlik hareketlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte toplumsal bir sorun alanı olarak 
görülmeye başlanmış; 80li yıllar ve sonrasında ise apolitik, hazcı, hedonist, suça mütemayil 
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bir yapı olarak görülmeye başlanmıştır. 2000’lerden sonra ise küreselleşmenin getirdiği 
kişisel iletişim imkanlarının yaygınlaşması, soğuk savaş sonrası dünyada hegemonik hale 
gelen kapitalist popüler kültürün istilasıyla “lümpen” bir gençlik tipi yaygınlaşmıştır.   

Bu verilerden hareketle, gençliği psikolojik perspektifle kimlik bunalımının olduğu, 
tepkisel davranışların görüldüğü, ruhsal sorunların ön plana çıktığı bir süreç olarak görmek 
mümkündür. Sosyolojik açıdan eğitim sorunları, toplumsal suç kategorilerinin öznesi olarak, 
anarşi ve terör hareketlerinin aktörü olarak, ideolojik sapmaların tebarüz ettiği bir yaş 
kategorisidir. Biyolojik olarak genç ise, ergenlik sorunlarının, cinsel kimliğin tanımlandığı, 
akran sorunlarının yaşandığı bir dönemdir.  

3. Genel Olarak Gençlik Sorunları

Gençliğin temel sorunları, eğitim, işsizlik, gelecek kaygısı, bağımlılık vb. gibi 
başlıklar altında ele alınabilir.  

Türkiye’de 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, açık öğretim öğrencileri dahil, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci eğitim 
alıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 7 milyon 560 bin öğrenci ile Türkiye'de 
toplam 25 milyon 309 bin 876 öğrenci bulunuyor. İsveç, Norveç, Danimarka, Estonya, 
Bulgaristan vb. gibi birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusu bile Türkiye’nin ortaöğretim 
öğrencilerinin sayısından daha az. Söz konusu ülkelerde ortalama bütün eğitim kademeleri 
dahil toplam öğrenci sayıları 1 milyon civarındadır (NTV, 18.09.2018 tarihli haber). Bu 
durum Türkiye’nin nüfus artış hızının azalmasına rağmen genç nüfus oranının yüksek olması 
nedeniyle “demografik fırsat penceresi” olarak adlandırılmaktadır. Demografik fırsat 
penceresi, nüfus artış hızı azalırken çalışma çağındaki nüfusun artması anlamına gelmektedir 
(UNDP, 2008:87).  

Eğitim çağındaki genç nüfusun fazla olması, bu yönüyle bir fırsat oluştururken; bu 
nüfus yoğunluğu aynı zamanda eğitim sorunlarının kaynağı da olmaktadır. Örneğin sınıf 
başına düşen ya da öğretmen başına düşen öğrenci sayıları yüksektir. Bu durum eğitim 
kalitesinin, niteliğinin düşmesine yol açmaktadır. 

Türk eğitim sisteminde bölgesel ölçekte eğitim kalitesinin ve eğitime ulaşma 
imkanlarının farklılaşması, fırsat eşitsizliklerine yol açabilmektedir. Kırsal bölgelerde 
okullaşma oranları düşüktür. Aynı zamanda çalışma şartlarının bölgesel ve coğrafi zorlukları 
(kırsalın iticiliği, kentin çekiciliği, terör sorunları, vb) nedeniyle öğretmen dağılımında da 
olumsuzluklar yaşanmaktadır.  

Bağımlılık, madde bağımlılığı ve davranış bağımlılığı şeklinde iki ana kategoride ele 
alınmaktadır. Her iki bağımlılık türü de esasen kronik beyin hastalığı olarak 
değerlendirilmektedir.  Tütün, uyuşturucu madde, içki vb gibi maddelerin kullanımı, kimyevi 
uyarıcı özellikleri nedeniyle beyni doğrudan etkilerken davranış bağımlılıkları da beyinde iç 
kimyevi madde salgılanmasına neden olarak madde bağımlılığıyla aynı etkileri doğurmaktadır 
(DDK, 2014:7). 

Özellikle 2000’li yıllarda yaygınlaşan internet kafe kültürü ile başlayan internet 
bağımlılığı, teknolojideki gelişmeler ve internet erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte gençlerin 
vazgeçilmez bir alışkanlığı haline gelmiştir. Patolojik internet kullanımı veya problemli 
internet kullanımı şeklinde de anılan internet bağımlılığı (Derin, 2013: 23), tabii 
sosyalleşmeyi engelleyerek, sanal bir kişilik oluşturulmasına yol açmaktadır. Özellikle yeni 
nesle hitap eden küresel içerik sağlayıcılar, reklamlarla desteklenerek yeni bir kişilik inşa 
etmektedir.  

İnternetin gençler arasında yaygın kullanımı, toplum kültürünü kökten değiştirecek 
potansiyel barındırmaktadır. Yeni genç tipi, dünya sorunlarına, sosyal sorunlara ilgisiz; yanı 
başında yaşanan insan dramlarına kayıtsız; sonsuz ve sınırsız bir eğlence kültürünü 
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benimsemiş; bireyselleşmiş bir tiptir. Günümüzün gençleri, derinlemesine bir bilgi ve analiz 
ihtiyacı duymayan; okuma dahil yorucu gelen ve çaba gerektiren her işi sıkıcı bulan; 
emojilerle düşünen; küresel bir merkezden yönlendirilen popüler kültürün bir parçası 
olmaktadır.  

OECD tarafından yayınlanan İstihdam Görünümü 2016 raporunda yer alan verilere 
göre, Türkiye’de 15-29 yaş grubundaki gençlerin %30’u istihdamda, eğitimde ya da mesleki 
yetiştirme programlarının herhangi birinde yer almamaktadır. Bu Oran OECD ülkelerinin 
ortalaması olan %15’in iki katıdır. Söz konusu veriye ilişkin oran Güney Avrupa ülkelerinde 
ve Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde de yüksektir. Bu oran Türkiye’de kızlarda erkeklere 
oranla daha yüksektir.  

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan bu genç nüfus, Avrupa’da “nüfusun 
yaşlanması”nın doğurduğu problemlere göre hem toplumsal açıdan hem de ekonomik açıdan 
daha maliyetlidir. Toplumların kalkınmasında önemli yeri olan “demografik fırsat penceresi” 
açısından bu nüfusun büyük bir kayıp olduğu açıktır.  

4. Gençlik ve Yabancılaşma

Yabancılaşma, kişinin topluma katılım imkanlarından mahrumiyet anlamında 
güçsüzlük; değerler sistemindeki tutarsızlık bağlamında anlamsızlık; topluma olan sosyal 
mesafesi ve toplum kurallarına kayırsızlık veya reddetme noktasındaki uyumsuzluk 
anlamında normsuzluk, toplumun günlük hayat tarzını benimsememenin getirdiği tecrit hali 
ve kendini ideallere adayamama veya kendine bir hedef belirleyememe, bulunduğu pozisyonu 
küçümseme ve kendini değersiz görme şeklinde kendine yabancılaşma boyutlarını barındıran 
bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Göktürk ve Günalan, 2006:130).  

Yabancılaşma konusunda ortaya konan teorileri iki ana başlık altında toplamak 
mümkündür: bunlardan birincisi, nesnel yaklaşımlar (objektivistler) olup yabancılaşmayı 
nesnel politik ve ekonomik yapı kavramlarıyla açıklar. Toplulukçu yaklaşımları (örneğin 
işlevselci yaklaşım) ve Marksist teoriyi bu başlık altında ele alınmaktadır. İkincisi ise öznel 
yaklaşımlar (subjektivistler) olup sosyo-psikolojik bakış açısına sahiptirler ve 
yabancılaşmanın duygusal görüntüleriyle, bu psikolojik durumların yarattığı davranışlarla ve 
yabancılaşmış davranışların sonuçlarının adım adım tedavisiyle ilgilenirler (Oldenquist ve 
Rosner, 1991’den aktaran Göktürk ve Günalan, 2006:130). Örneğin sembolik etkileşimci 
yaklaşım yabancılaşmayı mikro açıdan inceler ve bireyin aktif bir özne olarak davranışlarına 
odaklanır. 

Modern kapitalist toplum, sınıf ve statü farklılaşmasının yoğun olduğu, bireyi 
toplumda elverişli iyi hayat şartlarına ulaşması için kapasitesini aşan bir yükün altına sokan 
ve zorlayan bir yapıdadır. Özellikle statü sembollerinin kendini gösterme, toplumda yer alma 
biçimi olarak dayatılan bir toplumda bulunduğu sınıf ve statü itibariyle bu imkanların uzağına 
düşmüş gençlerin yabancılaşma duygusu yaşaması kaçınılmaz hale gelmektedir. Öte yandan 
küreselleşmenin getirdiği sekülerleşmenin etkisiyle toplumun ideal değerler sistemiyle 
uyumlu bir kişilik geliştirmek güçleşmiştir. Modern toplum maddeyi, statü sahibi olmayı, 
ekonomik sınıf olarak üst sınıfta olmayı özendirmektedir. Belli bir hayat standardının 
üzerinde olan grup, sahip oldukları kitle iletişim araçları ve medya imkanlarıyla bu hayatı 
özendirmektedir.  

Fırsat eşitsizliği, çevre ve imkan yoksunluğu, gençleri nevrotik bir kaygı içine 
düşürmektedir. Genç, kendisini toplumda sahipsiz, yalnız ve değersiz hissetmeye 
başlamaktadır. Günümüzde gençliğin en büyük eksikliği ideal ve moral eksikliğidir. Aşkın 
değerlere olan bağlılığın olmaması (gayecilik), hayatın zorluklarına karşı mukavemet 
edebilecek ahlaki ve vicdani değerlerle donanmamış olmanın getirdiği moralsizlik, 
yabancılaşma duygularını tetiklemektedir.  
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Sosyologlar, sosyal bir sorun olarak yabancılaşmayı makro düzeyde ve mikro düzeyde 
değerlendirmektedirler. Yapısal fonksiyonel yaklaşım, toplumsal kurumların gençleri topluma 
uyumlu birey haline getirmek için gerekli donanıma kavuşturamaması nedeniyle 
yabancılaşmanın ortaya çıktığını vurgular. Aile içi sorunlar, eğitim imkanlarının yetersizliği, 
ekonomik alt yapının eksikliği ve benzeri kurumlardan kaynaklı sorunlar nedeniyle gencin 
karşılaştığı güçlüklerle baş edememesi sonucunda yabancılaşmanın açığa çıkması söz 
konusudur. Merton’un ifadesiyle, toplum bütün fertlerini servet ve sosyal mevki elde etmeye 
özendirdiği halde bu amaçlara ulaşmak için malik olunan araçlar o kadar kısıtlıdır ki, pek az 
kişi bunlara ulaşma umudu taşımaktadır. Bu durum sapma davranışını ortaya çıkarmaktadır 
(Dönmezer, 1982:258-259). Gelir dağılımındaki adaletsizliğin yüksek olduğu, sosyal 
sınıfların belirgin bir şekilde ayrıştığı toplumlarda, alt sınıflarda yaşayan gençler, Orhan 
Türkdoğan’ın (1996) tespit ettiği gibi yüksek sınıflardaki hayat standardına ulaşmayı hayal 
bile edememektedir.  

Yabancılaşmanın boyutlarından biri olan anomi/normsuzluk, sosyal çevre ile kültürel 
çevre arasındaki uyumsuzluk halidir. Değerler ve normlar kültürel çevreyi; insan ilişkileri ise 
sosyal çevreyi meydana getirir. Bir başka bakışla, toplumun bireye önerdiği amaçlar 
(değerler) ile bireyin sahip olduğu araçlar (kurallar) arasındaki uyumsuzluk anomiye sebep 
olmaktadır. Özellikle 1980 sonrasında uygulamaya konulan serbest piyasa ekonomisi, burjuva 
sınıfı olmayan ve kapitalist evrim geçirmeyen Türkiye’de problemli bir toplumsal yapı 
üretmiştir. “Kısa yoldan köşeyi dönme” felsefesi, medya, televizyon, internet ve sinema 
vasıtasıyla sunulan gösterişli hayatlar, bu hayata ulaşacak araçları olmayanlarda, güvensizlik, 
anlamsızlık, kuralsızlık ve değersizlik bağlamında anomi ve yabancılaşmaya neden 
olmaktadır. geleneksel etik değerlerin önemini kaybetmesi, demokratik değerler sisteminin 
egemen olamaması, para sevgisinin, tüketim arzusunun ön plana çıktığı günümüz gençliğinde 
kültürel yozlaşmaya neden olmaktadır (Bayhan, 2017:357-358).  

Düşünüş ve yaşayışı ile geleneğin, zorunlu kültür değişmelerinin muhatabı olarak 
kurumsallaşmasıyla modernizmin tesirinde olan ülkemizde, bir kültürel gecikme ya da kültür 
boşluğu yaşanmaktadır. Bunun üzerine küreselleşmenin etkisiyle iletişim imkanlarının 
yaygınlaşması sonucu oluşan kültürel hegemonya, gençliğin içine düştüğü kimlik krizinin 
temel sebeplerinden biridir.  

5. Sonuç

Gençlik problemlerinin ele alınışında temel bir tasavvur sorunu olduğu açıktır. 
Gençliğin ortak bir tasavvur inşa edemeyişinin temelinde, gençliği yönlendiren eğitim sistemi, 
bilgi teknolojileri vasıtasıyla kültür üreten kurumların sorunlu bakış açıları bulunmaktadır. 
Gençlerden, popüler kültürün tüketicisi konumunda olan renksiz, kokusuz, oturmamış bir 
kişilik yapısı sergilemeleri beklenmektedir.  

Gençliğin temel ihtiyacı, moral ve ideal değerlerin verilmesidir. Mevcut sorunlarla, 
aşkın ideal değerlere sahip, yüksek moral ve motivasyon sahibi bir nesi inşa ederek mücadele 
edilebilir. Bu bizim, tarihte de “fütüvvet” ilkeleriyle başardığımız bir şeydir. Fütüvvet, bir 
yönüyle, gençliğin tabiatında var olan yiğitlik, cesaret, delikanlılık gibi olguların olumlu 
alanlara yönlendirilebilmesi; bir yönüyle de yüksek ahlaki değerlerle donanmasıyla ulaşılan 
bir karakter inşasıdır. Moral ise, kelime anlamı olarak Batı dillerinde “ahlak” karşılığında 
kullanılmaktadır. Bizim dilimizde, moral, karşılaşılan sorunlara kendi iç değerlerimizle 
mukavemet edebilme gücü anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla ahlak ve moral 
kavramları, geçişli kavramlardır. 

Yüksek ahlaki değerlerle donanmış bir insanın, hayatın zorlukları karşısında 
mukavemeti de yüksek olacak; yabancılaşma duygularını yaşamayacaktır.  

744



Kaynaklar 

Baş, Halim, (2017), “Türkiye’de Genç Nüfus: Sorunlar Ve Politikalar”,  Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/2, Sayı:27, s.255-288 

Bayhan, Vehbi, (2017), “Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler”, Dünden 
Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (Ed) Memet Zencirkıran, Dora Yayınevi, 
Bursa içinde, ss: 351-385 

DDK, (2014), “Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda 
Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi” Konulu Araştırma ve İnceleme 
Raporu, Ankara. 

Derin, Sümeyye, (2013), “Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Ve Öznel İyi Oluş”, 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Dönmzer, Sulhi, (1982), Sosyoloji, 8. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Araştırmaları Haber Bülteni, (2017), Dünya Ülkeleri 

Ulusal Gençlik Stratejileri Raporu, GSB Eğitim Kültür ve Araştırma Genel 
Müdürlüğü, Ankara. 

Göktürk İsmail ve Günalan Mustafa, (2006), “Modern ve Geleneksel Değerler Arasında 
Yabancılaşan İnsan”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Yıl 9, Sayı 11: 
127-143 

Lüküslü, Demet, (2009), Türkiye’de Gençlik Miti: 1980 Sonrası Türkiye Gençliği, İletişim 
Yayınları, İstanbul. 

OECD (2016),  İstihdam Görünümü 2016 Raporu 
Oldenquist A. Ve Rosner M., (1991), “The Search for De-Alienation Strategies”, Alienation, 

Community and Work, ed. Andrew Oldenquist and Menaclem Rosner, Greenwood 
Press içinde, s. 3-15. 

Türkdoğan, Orhan., (1996), Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler, Timaş Yayınları, İstanbul. 
UNDP, (2008), Türkiye 2008 İnsani Gelişme Raporu: Türkiye’de Gençlik, Ankara. 

745



İSTİKRARSIZLIK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE MALİYE POLİTİKASI 

ARAÇLARI 

FISCAL POLICY TOOLS FOR SOLVING INSTABILITY PROBLEMS 

Prof. Dr. Engin ÖNER 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 

Özet 

Modern maliye politikasının temel amaçları “iktisadi istikrarı sağlamak, iktisadi 
kalkınmayı gerçekleştirmek ve adil bir gelir dağılımını ortaya koymak” şeklinde sıralanabilir. 
Bunların yanı sıra istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak, ihracat artışı sağlamak, bölgesel 
dengesizlikleri gidermek, dış ödemeler dengesini sağlamak vb. diğer amaçlarda söz 
konusudur. 

İktisadi istikrarı bozucu rol oynayan istikrarsızlık halleri enflasyon, deflasyon, 
stagflasyon ve slamflasyon  olarak belirtilebilir. Bu istkrarsızlık halleri  ekonomide  tasarruf 
hacmi, kaynakların rasyonel dağılımı, istihdam hacmi, dış ticaret dengesi ve gelir dağılımı vs. 
gibi dengeleri olumsuz etkilemektedir. 

Enflasyonla mücadelede temel felsefe kısa vadede talebi kısmak, uzun  vadede 
arzı artırmaktır.  Deflasyonla mücadele yapılırken uygulanacak temel politika toplam talebi 
canlandırmaktır. Stagflasyonla mücadelede enflasyonu düşürmeye çalışmak, ayrıca istihdamı 
artırmak ve ekonomik durgunluğu ortadan kaldırmak önemli olmaktadır. Slamflasyon 
enflasyon içinde küçülmedir. Burada bir yandan enflasyonu düşürmek, diğer yandan  
ekonominin küçülmesini durdurmaya çalışmak sonra da büyümesine yönelik politikalar 
uygulanmalıdır. 

Devlet ekonomideki bu istikrarsızlıkları çözmek için maliye politikası araçları olan 
kamu giderleri, kamu gelirleri, kamu borçları ve devlet bütçesi  araçlarından 
yararlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Maliye Politikası Araçları,  Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon 
ve Slamflasyon   

Abstract 

The main objectives of modern fiscal policy are sağlamak to ensure economic 
stability, to realize economic development and to provide a fair income distribution ”. In 
addition to these, increasing employment, reducing unemployment, increasing exports, 
eliminating regional imbalances, ensuring the balance of foreign payments and so on. for 
other purposes. 

The instability which plays a role in destabilizing the economy can be stated as 
inflation, deflation, stagflation and slamflation. These instability states include savings 
volume, rational distribution of resources, employment volume, foreign trade balance and 
income distribution. adversely affect the balance. 

The main philosophy in the fight against inflation is to reduce demand in the short 
term and increase supply in the long term. The main policy of combating deflation is to 
stimulate aggregate demand. In the fight against stagflation, it is important to try to reduce 
inflation as well as to increase employment and eliminate economic stagnation. Slamflation is 
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shrinking in inflation. Here, on the one hand to reduce inflation, on the other hand to try to 
stop the shrinkage of the economy, then policies should be implemented for growth. 

In order to solve these instabilities in the economy, the state utilizes the fiscal policy 
instruments, public expenditures, public revenues, public debts and state budget instruments. 

Keywords: Fiscal Policy Tools, Inflation, Deflation, Stagflation and Slamflation 

1. GİRİŞ

Hemen her ülkede belirli makro hedeflere (tam istihdam, üretim artışı, fiyat istikrarı, 
dış denge, kalkınma, gelir dağılımı vb.) ulaşmak için maliye, para, dış ticaret, fiyat ve 
istihdam gibi iktisat politikası araçları kullanılmaktadır. 

Maliye politikası; “genellikle makroekonomik politika amaçlarına ulaşmak için, 
devletin vergive harcama programlarında yaptığı değişmelerin uzlaştırılması” (Shaw, G. K. 
1975:196)  veya “istihdamı, fiyatları ve toplam talebi düzenlemek için, kamu harcamaları, 
vergiler ve borç yönetimi gibi vasıtaların kullanılması” (Chacholiades, M. 1994: 624) ya da 
“devletin ekonominin işleyişini etkileme maksadıyla kullandığı mali vasıtaların tümü” (Tanzi, 
V. and Elgar, E.  1991: 14) olarak kabul edilmiştir. 

Devletin ekonomiye müdahalesi maliye politikası yoluyla da olup; burada devlet 
optimum kaynak dağılımını, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi,  temel mallar arzını 
güvence  altına  almayı, nüfus artışını ve yapısını kontrol altına  almayı,   iktisadi istikrarı   dış 
ticaret dengesini, tam istihdamı, fiyat istikrarını, ödemeler dengesini, üretim artışı ve 
sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı, iktisadi büyümeyi, kamusal gereksinimleri karşılamayı, 
sektörel ve bölgesel öncelikleri belirlemeyi ve adil gelir dağılımını sağlamayı amaçlamaktadır 
(Coşkun, G. 1988: 28; Yıldırım,  E. ve Yıldırım, R. 2006: 1). Devlet ekonomideki bu 
amaçlara ulaşmak için kamu giderleri, kamu gelirleri, kamu borçları ve devlet bütçesinden 
maliye politikası araçları olarak yararlanmaktadır. 

2. İSTİKRARSIZLIK HALLERİ VE MÜCADELE POLİTİKALARI
Modern maliye politikasının amaçları içinde temel olanları “iktisadi istikrarı sağlamak, 

iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek ve adil bir gelir dağılımını ortaya koymak” şeklinde 
sıralanabilir. Bunların yanı sıra istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak, ihracat artışı sağlamak, 
bölgesel dengesizlikleri gidermek, dış ödemeler dengesini sağlamak vb. diğer amaçlarda da 
kullanılması söz konusudur. 

İktisadi istikrar  ekonominin iç ve dış dengelerinin uzunca bir süre (en az üç yıl ) 
devam etmesi halidir. İktisadi istikrarda fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdam denge 
haline ulaşmak alt unsurlar olmaktadır. 

Fiyat istikrarı ekonomide istikrarsızlık hallerinin (enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve 
slamflasyon hallerinin) olmaması ya da ekonomiyi olumsuz etkilemeyecek düzeyde olması 
durumudur. Belirli bir süre için olumsuzlukların çok küçük çapta yani ılımlı düzeyde olması, 
fiyatlarda anormal iniş ve çıkışların olmaması, işsizlik oranının düşük olması vb. durumlar 
fiyat istikrarını ortaya koymaktadır. 

2.1.  Enflasyon ve Mücadele Politikaları 
Enflasyon; toplam arz ile toplam talep arasında talep lehine dengesizliklerden dolayı 

fiyatlarda ya da fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artışlardır. 

a) Enflasyonun Yol Açtığı Sorunlar

747



Enflasyonun ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olup, dengeleri bozucu rol 
oynamaktadır. Bunların başlıcaları (Türk, İ. 1988: 84-87); enflasyon tasarruf hacmini olumsuz 
etkilemektedir, kaynakların rasyonel dağılımına engel olmaktadır, istihdam hacminin 
düşmesine yol açmaktadır, dış ticaret dengesini bozmakta, ithalat eğilimini artırmaktadır, gelir 
dağılımını düşük ve sabit gelirliler aleyhine bozmaktadır. 

b) Enflasyonun Nedenleri
Enflasyonu besleyen faktörler çok sayıda olup, bunların öne çıkanları;  talepdeki 

fazlalıklar (harcama artışları), arzdaki (üretimdeki) yetersizlikler, para, faiz ve kredi politikası 
uygulamaları, dıştan gelen faktörler (ithal enflasyon, doğal gaz, akaryakıt bağımlılığı vs.), 
bütçe açıkları, toplumun enflasyonist beklentisi” şeklinde tasnif edilebilir (Özer, İ. 1985: 5). 

Sürekli artan kamu kesimi açıkları reel faiz oranlarının yükselmesine neden olmuştur. 
Yüksek reel faiz oranları kamu\bütçe açıklarını daha da artırmış ve borç-faiz kısır döngüsü 
sürdürülemez boyutlara ulaşmış ve enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasına neden olmuştur 
(Kumcu, M. E. 1998: 18; İzmirlioğlu, A. 2006). 

Dolayısıyla enflasyonu besleyen faktörler içerisinde gelir – gider dengesizliğini, bütçe 
açıklarını, harcamaların aşırı artışını ki, özellikle transfer harcamalarının ve onun içinde yer 
alan borç faiz ödemelerinin artan oranlarda oluşunu saymak olasıdır (Öner, E. 2008b: 296).  

c) Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikaları
Enflasyonla mücadelede temel felsefe kısa vadede talebi kısmak, uzun  vadede arzı 

artırmaktır.  Maliye politikası araçlarıyla çözüm anlamında harcama açısından daraltıcı, israfı 
azaltıcı, verimli yatırımları destekleyici politikalar ve kalkınmayı desteklemek  için   verimli 
yatırımları    teşvik eden,   tüketimi   ve özellikle de lüks tüketimi cezalandıran, uzun vadede 
arza (üretime) destek olan selektif bir vergi politikası dikkate alınmalıdır (Öner, E. 2008a: 
134). Borçlanmanın harcama ve vergi politikalarını izlediği çözümde atıl tasarrufların borç 
yoluyla çekilip, verimli alanlarda kullanılabilmesi olumlu olacaktır. Enflasyonla mücadelede 
bütçe fazlası veren politikalar, daraltıcı maliye politikaları önemli olmaktadır. 

2.2. Deflasyon ve Mücadele Politikaları 
Deflasyon; toplam arz ile toplam talep arasında talep aleyhine yetersizliklerden dolayı 

fiyatlarda ya da fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli düşüşlerdir. Ekonomik 
durgunluk olarak bilinen deflasyon yanı sıra, uygulamada “resesyon, depresyon, deflasyonist 
açık” gibi kavramlar da kullanılmaktadır.  

Ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasına “resesyon” (Öztürk, N. 2012: 331), çeşitli 
nedenlerle toplam talebin toplam arzın altında kalmasına “deflasyonist açık”  (Öztürk, N. 
2012: 332), beklenilmeyen ve önceden öngörülemeyen anlarda ortaya çıkan, ortaya çıktığı 
yerlerde makro ve mikro olumsuz etkiler oluşturan ekonomik duruma (Öztürk, N. 2012: 333)  
ya da bir ekonomide ekonomik faaliyetlerin uzun süreli olarak aşağı yönlü olmasına  
(Eğilmez, M. 2012)  “depresyon”  denilmektedir.  

a) Deflasyonun Yol Açtığı Sorunlar
Deflasyon kaynak dağılımı etkinliğinin sağlanamamasına neden olmaktadır, stoklar 

hızla artmakta, üretilen mallar satılamamaktadır, devletin vergi gelirlerinin azalmasına yol 
açmaktadır, harcamaların daralmasına, ekonomik faaliyetin daha da yavaşlamasına neden 
olmaktadır, finansal piyasalar olumsuz etkilenmektedir, girişimcilerin geleceğe yönelik 
olumsuz beklentileri yatırım yapılmasını da engellemektedir, işsizliğin artmasına ve gelir 
dağılımının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır (Öztürk, N. 2012: 334). 
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b) Deflasyonun Nedenleri
Deflasyonu besleyen birkaç temel neden söz konusudur (Öztürk, N. 2012: 335). 

Bunlar; “ tüketim, yatırım ve kamu harcamalarında yaşanan azalmalar, dış piyasalardaki 
daralmalara bağlı olarak yeterince ihracat yapılamaması, fiyatların daha da düşeceğine dair 
olumsuz beklentiler, para arzındaki daralmalar ve yeterince artış olmaması, azalan faktör 
maliyetleri ve bankacılık sektöründe kredi yetersizliklerinin yaşanması vs. şeklinde 
sayılabilir.  

c) Deflasyonla Mücadelede Maliye Politikaları
Deflasyonla mücadele yapılırken uygulanacak temel politika toplam talebi 

canlandırmaktır. Toplam talebi artırmak için bütçe açığı politikaları, genişletici maliye 
politikaları, vergileri kısıcı, harcamaları artırıcı, özellikle tüketim eğilimi yüksek dar gelirli 
kişilerin harcamalarını teşvik edici uygulamalar gereklidir. Bu noktada borçlanma politikasına 
da önemli görevler düşmektedir. Kişilerin satın güçlerini artırmak üzere vergi indirimine 
gidileceği için, devletin yapacağı işlerde finansman rolü borçlanma politikasını ön plana 
çıkaracaktır. Merkez Bankası kaynakları ve ticari bankalardan borçlanma da talebi artırmada 
kullanılabilecek alternatifler olacaktır. 

2.3.  Stagflasyon ve Mücadele Politikaları 
Stagflasyon; bir ekonomide yüksek oranlı enflasyon, yüksek oranlı işsizlik ve kısmı 

durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur. Kısmı durgunluk özellikle satın alma gücü düşük 
kesimde yaşanmaktadır.  

Stagflasyon, “ kullanılmayan üretim kapasitesinin, işsizliğin ve yetersiz iktisadi 
büyüme ile yüksek fiyat artışının birlikte yaşandığı ekonomik durum” (Öztürk, N. 2012:395) 
şeklinde de tanımlanmaktadır.  

Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi büyümüyorsa o ekonomide 
stagflasyon (enflasyon içinde durgunluk) hali var demektir (Eğilmez, M. 2012). 

a) Stagflasyonun Yol Açtığı Sorunlar
Stagflasyonun yol açtığı sorunların temel olanları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Öztürk, 

N. 2012:397-398); Kaynakların optimal dağılımı sağlanamamaktadır, işsizlik oranlarının 
artması ekonomide iktisadi ve sosyal maliyetleri artırmaktadır, gelir dağılımı adaleti 
sağlanamamaktadır, ödemeler bilançosu açıkları giderek artmaktadır, artan yüksek enflasyon 
tasarrufları olumsuz etkilemektedir. 

b) Stagflasyonun Nedenleri
Stagflasyonun çok sayıda nedeni olup, bunların başlıcaları (Öztürk,  N. 2012:399-410) 

“ milli gelirden daha çok pay alma mücadelesi, güçlü sendikaların ücret baskısı, aksak 
rekabetçi oluşumların varlığı, yanlış para ve maliye politikası uygulamaları, yapısal işsizlik ve 
enflasyonun aynı anda yaşanması, dünya petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artışlar, 
politikacıların seçim ekonomisi uygulamaları, döviz kurlarındaki istikrarsızlık, gösteriş 
tüketimi çılgınlığı ve finansal krizler vs.” olmaktadır. 

c) Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikaları
Stagflasyonla mücadelede maliye politikaları ile “dur git (stop and go) politikası, 

ücret, fiyat ve kar kontrolleri, vergi temelli gelirler politikası, sektörel ve bölgesel önlemler, 
toplam arzı artırmaya yönelik önlemler, aksak rekabetçi oluşumların önlenmesi, vergi 
indirimine dayalı genişletici maliye politikası ile daraltıcı para politikalarının birlikte 
kullanımı, indeksleme vb. (Öztürk, N. 2012: 412) araçlar kullanılabilmektedir. 
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Stagflasyonla mücadelede, sorunun çözümünde üç aşama vardır; Öncelikle işsizliği ve 
devamında enflasyonu azaltmak, sonrasında kısmı durgunluğu çözmek gerekmektedir. Bu 
noktada “kamu kesimi tasarruf eğiliminin artırılması, kamuda israfın önlenmesi, verimsiz 
harcamaların azaltılması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, iktisadi ve mali alanda 
verilen yardım ve desteklerin gereksiz olanlarının kaldırılması” (Öztürk, N. 2012:418) önemli 
olmakla birlikte maliye politikası araçlarıyla belirli önlemler ortaya konulabilir. 

2.4. Slamflasyon (Slumpflasyon) ve Mücadele Politikaları 
Slamflasyon (Slumpflasyon); bir ekonomide yüksek oranlı enflasyon ile yüksek oranlı 

işsizliğin bir arada yaşandığı durumdur (Öztürk, N. 2012:87).  Bir ekonomide enflasyon 
olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde 
küçülme) hali var demektir. Örnek Japon ekonomisi.  Ekonomik krizlerin en zoru budur. 
Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da ekonominin 
küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası 
uygulamak gerekmektedir. Makroekonomik hedeflerin ve politika araçlarının birbiriyle 
çelişkisi en fazla burada ortaya çıkar. Bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan büyümeye 
geçmek, bir yandan bunlara eşlik etmesi büyük olasılık içinde olan işsizlik artışını engelleyip 
istihdamı artırabilmek birbiriyle çelişen hedeflerdir (Eğilmez, M. 2012). 

3. MALİYE POLİTİKASININ ARAÇLARI
3.1. Vergi Politikası 
Vergi politikası devletin iktisadi, mali ve sosyal alanlardaki faaliyetlerine ilişkin 

düzenlemelerde kullanılan bir araçtır. Mali amaç olarak, kamu harcamalarını finanse edecek 
gelir sağlamak; ekonomik amaç olarak, iktisadi istikrar ve kalkınmayı sağlamak; sosyal amaç 
olarak ta gelir ve servet dağılımında adil dağılımı gerçekleştirmek öncelikli hedefler 
olmaktadır (Doğan, A. A. 1984: 94). 

Kamu harcamalarını finanse edecek gelirleri bulmada, ekonomik istikrarı ve 
kalkınmayı sağlamada, kaynakların etkin kullanımında, gelir grupları arasında milli gelirin 
paylaşımını adaletli kılmada ve daha birçok amaçları gerçekleştirmede kullanılan vergi 
politikaları ülkelerin ekonomik ve sosyal düzeni içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Günümüzde, birbiriyle direkt ilgili olmakla birlikte, kamu açıklarının kapatılmasından 
enflasyonla mücadeleye, kaynakların etkin kullanımından gelir dağılımındaki adaletsizliklerin 
giderilmesine kadar çeşitli amaçların gerçekleştirilmesi için, vergi politikalarından daha etkin 
bir şekilde yararlanılması gereği genel kabul görmekte olup;  

Teşvik edici vergi politikası, genel olarak, gelişmekte olan ülkelerde özel sektör 
yatırımlarını teşvik ederek ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme ve ekonomik istikrarı 
sağlama gibi makroekonomik amaçların yanısıra; bölgesel dengesizlikleri giderme, 
istihdamı artırma vs. yönüyle de ekonomik – sosyal amaçlar  taşımaktadır. 

Maliye politikasının önemli bir aracı olan vergi politikasında başarıya ulaşabilmek için 
“ vergilerin sayıca az ve kolay anlaşılır olması, tarifenin adil ve gelir düzeyine göre ödeme 
gücünü dikkate alması, lüks tüketimi ve israfı önleyici olması, vergi kayıp ve kaçağını azaltıcı 
olup, kayıt dışı ekonomiyi vergilendirmesi, ihracat, istihdam ve kalkınmayı teşvik edici 
olması, genel sorunların çözümüne yardımcı olacak sade, anlaşılır ve kalıcı bir vergi reformu 
yapılması, vergi bilincinin tüm toplumda yerleştirilmesi vb.” hususların dikkate alınması 
gereklidir. 

3.2. Harcama Politikası 
İktisadi istikrarın sağlanmasında kamu harcamalarının fonksiyonlarını; ekonomide 

enflasyon hüküm sürdüğü zaman toplam talebi tam çalışma seviyesindeki toplam arzla 
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dengelemek, ekonomi tam çalışma seviyesinde dengede ise, bu dengeyi korumak, ekonomi 
deflasyon içinde bulunuyorsa toplam talebi ekonominin tam çalışma düzeyinde ürettiği mal 
ve hizmetleri emecek hale getirmek (Türk, İ. 1994:101) şeklinde sıralayabiliriz.  

Kalkınma açısından üretken alanlara yatırım yapılması, yeni iş alanlarının açılması, 
milli gelirde reel anlamda büyümenin süreklilik arzetmesi ve harcama politikalarının bu 
yönde kullanılması önem arz etmektedir.  

Gelir dağılımında harcama politikalarının düşük gelirlilere yönelik uygulamalarla 
ortaya konulması,  transfer harcamaları ile özellikle de sosyal transferler aracılığıyla düşük 
gelirli kesimin refah düzeyinin yükseltilmesi önemli olmaktadır. 

3.3. Borçlanma Politikası 
Borçlanma politikası istikrar, kalkınma ve gelir dağılımında vergi ve harcama 

politikalarıyla birlikte kullanılan bir araç olmaktadır. Ancak bu politikanın söz konusu 
amaçlara ulaşmada etkili kullanılabilmesi borcun kaynağına, vadesine, kullanım şekline ve 
ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel dönemlere göre farklılık göstermektedir.  

Türkiye’de kamu açığının geleneksel olarak iç, dış ve Merkez Bankası kaynaklarından 
finanse edildiği bilinmektedir. Özellikle iç borçlanmanın ağırlıklı finansman aracı olarak 
kullanılması durumunda reel faiz haddinin hızla yukarı tırmanması enflasyonist baskılara yol 
açabilmektedir (Sönmez, S. 1998: 362). 

Kamu açıkları artışında borç faiz ödemelerinin önemli rol vardır. Gerek iç ve dış 
borçlardaki artışlar, gerekse borç faiz ödemelerindeki artışlar enflasyonu artırmakta, 
dolayısıyla ekonomik istikrarı bozucu rol oynamaktadır.  

3.4. Bütçe Politikaları 
Maliye politikası temel olarak devlet bütçesi aracılığı ile gerçekleştirilmekte; gerek 

kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin miktar ve bileşimleri, gerekse denk bütçe, bütçe 
açığı veya fazlası, maliye politikasının istikrar sağlama amacına ulaşmada kullanabileceği 
önemli araçlar arasında olmaktadır.  

a) Denk Bütçe Politikası
Bütçenin gelir ve giderlerinin birbirine eşit olduğu politikadır. Ekonomide bütçe 

denkliği takip edilmek isteniyorsa gelir ya da giderlerdeki artışın birbirine eşit olması gerekir 
ki, bunun matematiksel anlamı  ∆G =∆T olduğudur.  Reel harcama çarpanı: 1/1-c ; vergi 
çarpanı: -c/1-c; transfer harcaması çarpanı: c/1-c ‘dir. Harcamaların makro anlamda 
ekonomiye katılan değerler, vergilerin ise ekonomiden çekilen değerler olduğu 
unutulmamalıdır. 

b) Bütçe Açığı Politikası
Bütçe gelirlerinin giderlerinden az olduğu, ∆G>∆T, politikadır.  Özellikle durgunlukla 

mücadelede tercih edilen bir politika olup, çarpan katsayıları da göz önüne alındığında, 
∆G>∆T ise, ∆Y>∆G>∆T olacaktır. Yani giderlerdeki artışın milli geliri daha fazla 
genişleteceği sebebi sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. 

c) Bütçe Fazlası Politikası
Bütçe gelirlerinin giderlerinden daha fazla olduğu, ∆T>∆G, politikadır. Özellikle 

enflasyonla mücadelede ön plana çıkan bu politikanın milli geliri ne yönde etkilediği tesbit 
edebilmek için formülümüzde kullandığımız marjinal tüketim eğilimli ilave vergi ile ilave 
harcama ilişkisini incelemek gerekmektedir. Marjinal tüketim eğiliminin yüksekliği, ya da 
düşüklüğü analizlerde önemli bir rol oynamaktadır;  “c” nin yüksekliği verginin daraltıcı 
özelliğini artırmakta, düşük olması bu etkiyi azaltmaktadır. Şöyleki; 
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- ∆T>∆G durumunda, “c. ∆T=∆G” ise, ∆Y=0 olur. Bu durumda bütçe fazlasının 
milli gelir üzerindeki etkisi nötr olacaktır. 

- ∆T>∆G durumunda, “c. ∆T<∆G” ise, ∆Y>0 olur. Bu durumda bütçe fazlasının 
milli gelir üzerindeki etkisi genişletici yönde olacaktır ki, enflasyonla mücadelede tercih 
edilmemesi gereken bir bütçe fazlası politikasıdır. 

- ∆T>∆G durumunda, “c. ∆T>∆G” ise, ∆Y<0 olur. Bu durumda bütçe fazlasının 
milli gelir üzerindeki etkisi daraltıcı – negatif yönde olacaktır ki, enflasyonla mücadelede en 
etkili bütçe fazlası politikası budur. 

4. SONUÇ VE YORUM
1990’lı yıllarda izlenen maliye politikalarının, (vergi, resim, harç istisnaları ve vergi 

muafiyetleri vb. kullanılan ihracatı teşvik tedbirlerinin), ihracatı arttırmak yönünden başarılı 
olduğu, ancak ihracatın büyük ölçüde ithalata dayalı olması nedeniyle ihracattaki artışın 
ithalatın artmasına yol açtığı ve bu nedenle dış ticaret açığının  kapatılmasına olumlu bir 
katkıda bulunamadığı ortaya çıkmaktadır. (Savaş, V. 1997: 10).  

Özellikle 1992 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan genişleyici maliye 
politikası bir yandan faiz oranlarının yükselmesine diğer yandan ise Türk parasının aşırı 
değerlenmesi sonucu dış ticaret açığının rekor düzeyine yükselmesine yol açmış; hükümetin 
faiz oranlarını düşürme operasyonu, dış açığı sürdürülemez olarak gören spekülatif 
sermayenin yurtdışına çıkmasına yol açmış ve bu zaten bozuk olan makro ekonomik dengeleri 
alt üst etmiştir (Yıldırım E. ve Yıldırım, R. 2006: 8). 

Borç faizlerin yüksekliği, bütçe ve maliye politikalarının esnekliğini büyük ölçüde 
azaltmış, bütçe denkliği ve iktisadi istikrarı sağlama amacına yönelik iktisat politikalarını 
başarısızlığa itmiş; iç ve dış borçlanma ile faiz ödemelerine yönelik maliye politikalarının 
istikrarı sağlayamadığı, enflasyonu artırdığı ortaya çıkmıştır (Öner, Eng. 2008a: 138). 

Kronik enflasyonu önlemek amacıyla kamu harcamalarının azaltılması, gelirlerin 
artırılması, gelir - gider farkının finansmanında kullanılan borçlanma veya parasal 
genişlemenin azaltılması yönünde daraltıcı maliye politikalarına önem verilmesi gerekirken;  

Uygulamada bunun başarılamadığı, hem harcamalar ile açıkların arttığı ve vergilerin 
yeterince toplanamadığı, hem de son yıllarda artan oranlarda kısa vadeli borçlanma ve Merkez 
Bankası kaynaklarının kullanıldığı görülmekte; bu da, aşırı iç borçlanmanın ve özellikle vade 
yapısının, ekonomimiz açısından sakınılması gerekli bir maliye politikası aracı olduğunu 
göstermekte; vergi, harcama, borç ve bütçe politikalarının görünümü, istikrar açısından 
maliye politikasının 1990’lı yıllardan 2002’lere kadar etkin olarak kullanılamadığını 
göstermiştir. 

Maliye politikalarında hedeflenen amaçlara ulaşmada ya da sorunların çözümünde 
ister istemez bir takım çatışmalar da yaşanabilir. Özellikle “ belirli bir tüketim düzeyine 
ulaşma ile iktisadi kalkınma arasında, fiyat istikrarı ile tam çalışma arasında, ekonomik sosyal 
haklarla maliye politikası amaçları arasında, maliye politikası amaçları ile mali araçların 
amaçları arasında” (Türk, İ. 1988: 21-24) çatışmalar olabilir.  

Çatışmalara karşılık başarılı bir maliye politikası yürütülebilmesi için de bir takım 
şartların önemle dikkate alınması gereklidir. Bunlar “ iktisadi hayata teşhis koymak, maliye 
politikası tedbirlerinin yürütme, yasama ve toplum tarafından kabulünü sağlamak, iradi 
kararları zamanında almak ve uygulamak, maliye politikalarını diğer politikalarla 
uyumlaştırmak ve bunları uygulama noktasında iyi bir maliyeci olmak vb.” (Türk, İ. 1988: 
25-31) şeklinde sayılabilir. 
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2002-2005 döneminde başlatılıp, sonrasında devam edilen, yüksek enflasyona neden 
olan yapısal sorunlarla etkin mücadelede, iktisat politikalarındaki kararlılık ve istikrara bağlı 
olarak, enflasyon tek hanelere çekilmiş; ekonomiye duyulan güven ve enflasyon oranlarında 
gözlenen gerilemeye paralel olarak, faiz oranları büyük ölçüde düşürülmüş,   bütçe açığında 
ciddi azalmalar olmuş, bunda faiz  ödemelerinin GSMH içindeki payında öngörülen düşüş 
etkili olmuştur.  

Borç stokunun GSMH oranının düşürülmesi ve enflasyonla mücadelenin sağlıklı 
koşullarda sürdürülmesi çerçevesinde sıkı maliye politikalarının izlenmesi büyük önem 
taşımakta olup, bu politikalar sonucunda oluşan faiz dışı bütçe fazlası enflasyon ile 
mücadelenin daha sağlam temeller üzerinde yapılmasına olanak vermiştir (Öner, Eng. 2008a: 
139). 

Hükümetin sıkı maliye politikaları uygulama kararlılığı, Merkez Bankası'nın 
bağımsızlığının güçlendirilmesi ve enflasyon hedefi ile uyumlu sıkı para politikası izlenmesi 
eşlik etmiş ve sonuçta piyasalarda güven ve istikrar ortamı hakim olmuş; dolayısıyla fiyat 
istikrarı konusunda önemli bir başarı sağlanmıştır.  Maliye politikası, kamu yatırım 
harcamalarının reel olarak düşürülmesi açısından daraltıcı yönde kullanılmıştır. 

Bu güven ve istikrar ortamında enflasyonist bekleyişler aşağıya çekilmiş, Türk 
Lirası'na olan güven artmış, faiz oranları ve bu arada reel faiz düşmüştür. Reel faiz 
oranlarındaki gerileme Hazine'nin iç borçlanma maliyetlerini ve bu arada da bütçedeki faiz 
ödemelerinin yükünü azaltmıştır (İzmirlioğlu, A. 2006; Karahan, Ö. 2005: 46; Vural, M. 
2004). Ancak bu kadarla yetinmeyip,  reel faiz oranlarının daha da aşağıya çekilmesi gerekir 
ki, bu sonuç fiyat istikrarına yönelik politikaları çok güçlü hale getirecektir  

Son söz olarak denilebilir ki, faiz dışı bütçe ve maliye politikası uygulamaları toplam 
talep üzerinde daraltıcı etki yapmakta, iç ve dış borç yükü ile yüksek faiz harcamaları 
nedeniyle genişletici bir etki göstermektedir.  Enflasyonla mücadelede temel felsefe kısa 
vadede talebi kısmak, uzun vadede arzı artırmaktır. Deflasyon ile mücadele yapılırken 
uygulanacak temel politika toplam talebi canlandırmaktır. Toplam talebi artırmak için bütçe 
açığı politikaları, genişletici maliye politikaları, vergileri kısıcı, harcamaları artırıcı, özellikle 
tüketim eğilimi yüksek dar gelirli kişilerin harcamalarını teşvik edici uygulamalar gereklidir. 
Stagflasyon ile mücadelede, sorunun çözümünde üç aşama vardır; Öncelikle işsizliği ve 
devamında enflasyonu azaltmak, sonrasında kısmı durgunluğu çözmek gerekmektedir. 
Slamflasyon ile  mücadelede ise, bir yandan enflasyonu düşürmek ve sonrasında büyümeye 
geçmek, diğer yandan da işsizlik artışını engelleyip istihdamı artırabilmek önemli olup; tümü 
bir arada zor politikalar olmaktadır. 
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VERGİ YANSIMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF FACTORS AFFECTING TAX REFLECTION (INCIDENCE) 

Prof. Dr. Engin ÖNER 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 

Özet 
Vergiyi ödeyen kişinin (kanuni mükellefin), vergiden rahatsızlık duyarak, birtakım 

mekanizmalarla (fiyat mekanizması vs.) söz konusu vergiyi başkalarına (fiili mükelleflere, 
vergi taşıyıcılarına) devretmesine yansıma denilmektedir. Verginin yansıması, vergi yükünün 
nihai olarak kanuni mükellefle fiili mükelleften hangisi üzerinde kaldığını ortaya koyan bir 
olaydır. 

Yansımada verginin ödenmiş olması, vurgu – psikolojik baskı, aktarma ve yerleşme 
olmak üzere dört aşama vardır. 

Vergi Yansımasında ileriye doğru yansıma, geriye doğru yansıma, tek dereceli 
yansıma, çok dereceli yansıma, sınırlı yansıma, sınırsız yansıma, mutlak yansıma, diferansiyel 
yansıma, kanuni yansıma, fiili yansıma, çapraz yansıma, verginin amortismanı ve verginin 
sermayeleştirilmesi (kapitalizasyonu) vs. türler söz konusudur. 

Vergi yansıması talep esnekliğiyle ters orantılı, arz esnekliğiyle doğru orantılıdır. 
Piyasa türlerine göre farklı yansımalar ortaya çıkmaktadır. Konjonktürel dönemlerde özellikle 
ileriye doğru ve geriye doğru yansımalar gerçekleşmektedir. 

Verginin türü ve mahiyeti (vergi oranının yüksekliği, verginin geniş veya dar 
kapsamlı olması, dolaylı veya dolaysız olması), maliyet şartları (sabit maliyet şartları, artan 
maliyet şartları, azalan maliyet şartları), içinde faaliyet gösterilen piyasanın farklılığı (tam 
rekabet piyasası, monopollü rekabet, oligopol, monopol vs.), konjonktür dönemleri (kriz, 
refah, savaş ve ara dönemler), arz ve talep esneklikleri yansımanın derecesini etkileyen 
faktörler olmaktadır. Özellikle esneklik dereceleri yansıma imkanını büyük ölçüde 
etkilemekte; bütün piyasa türlerinde, benzer şekilde, esnekliklere bağlı olarak, talep esnekliği 
katı ve arz esnekliği yüksek olduğunda yansıma kolay olmakta; tersi durumda ise verginin 
fiyat mekanizması yardımıyla yansıtılması zorlaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Yansıması, Arz  ve Talep Esnekliği, Piyasalar, Maliyet 
Şartları, Konjonktürel Dönemler. 

Abstract 

It is called reflection that the tax payer (legal taxpayer) transfers the tax to others 
(actual taxpayers, tax carriers) with some mechanisms (price mechanism, etc.), feeling 
uncomfortable with the tax. Reflection of tax is an event that reveals which tax burden is 
ultimately on the legal taxpayer and the actual taxpayer. 

There are four stages in the reflection: tax paid, emphasis - psychological pressure, 
transfer and settlement. 

There are many species in tax reflection (incidence): forward reflection, backward 
reflection, single-degree reflection, multi-degree reflection, limited reflection, unlimited 
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reflection, differential reflection, statutory reflection, actual reflection, absolute reflection, 
cross reflection, tax depreciation and capitalization of the tax, etc. 

Tax reflection (incidence) is inversely proportional to demand elasticity and is directly 
proportional to supply elasticity. Different reflections emerge according to market types. In 
conjunctural periods, especially forward and backward reflections take place. 

The type and nature of the tax (high or low tax rate, large scale or small scale tax, 
direct or indirect tax), type of the market of operation (perfect competition market, 
monopolistic competition, oligopoly, monopoly etc.), cost conditions (fixed cost conditions, 
increasing cost conditions, decreasing cost conditions), elasticity of supply and of demand, 
and trade cycles (crisis, welfare, war, and interim periods) affect the degree of incidence. 
Elasticity degrees in particular influence incidence possibility to a great extent. Incidence is 
easier when elasticity of demand is strict and elasticity of supply is high similarly in all types 
of market. In the contrary case, it becomes more difficult to shift the tax by means of price 
mechanism. 

Keywords: Tax Incidence , Elasticity of Supply and of Demand, Markets,  Cost 
Conditions, Conjunctural Periods. 

1. GİRİŞ
Verginin yansıması (in'ikası), vergi yükünün nihai olarak kanuni mükellefle fiili 

mükelleften hangisi üzerinde kaldığını ortaya koyan bir olaydır. Diğer bir deyişle, vergiyi 
ödeyen kişinin (kanuni mükellefin), vergiden rahatsızlık duyarak, birtakım mekanizmalarla 
(fiyat mekanizması vs.) söz konusu vergiyi başkalarına (fiili mükelleflere, vergi taşıyıcılarına) 
devretmesine yansıma denilmektedir (Öner, E. 2013: 46). 

Yansımanın ödeme, vurgu-psikolojik baskı, aktarma ve yerleşme olmak üzere dört  
aşaması vardır. Vergi Yansımasında ileriye doğru yansıma, geriye doğru yansıma, tek dereceli 
yansıma, çok dereceli yansıma, sınırlı yansıma, sınırsız yansıma, mutlak yansıma, diferansiyel 
yansıma, kanuni yansıma, fiili yansıma, verginin amortismanı ve verginin sermayeleştirilmesi 
(kapitalizasyonu) vs. türler söz konusu olup; arz ve talep esnekliğine, piyasa çeşitlerine ve 
konjonktürel dönemlere göre farklı yansımalar ortaya çıkmaktadır.  

2. YANSIMANIN AŞAMALARI
Yansıma olayı birbirini izleyen dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ödeme, vurgu - 

psikolojik baskı,  devretme-aktarma, verginin yerleşmesi aşamalarıdır. 

2.1.  Verginin Ödenmesi 
Bir yansımadan söz edebilmek için önce verginin kanuni mükellefi tarafından ilgili 

vergi dairesine ödenmiş olması gerekir. Bu aşamada mükellef vergiyi ödemiştir. Ancak 
yansıma olayının başlayabilmesi için, ödenen verginin kanuni mükellef üzerinde olumsuz bir 
baskı yapması gerekir.  

2.2. Vurgu (Psikolojik Baskı) 
Vurgu, vergi ödemenin mükellef üzerinde meydana getirdiği olumsuz psikolojik bir 

etkidir. Bu psikolojik etki sonucu mükellef ödemiş olduğu vergiyi başkalarına devretme, yani 
yansıtma yolunu arar. Ancak bu etki her zaman verginin devredilebilmesiyle sonuçlanmaz. 
Iktisadi şartlar elverişli değilse vergi yükü kanuni mükellef üzerinde de kalabilir.  

2.3. Devretme 
Devretme, vergi yükünün bir başkasına geçirilmesi olayıdır. Vergi yükünün devri 
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iktisadi bir olayolup, genelde fiyat mekanizması yoluyla ve arz - talep faktörlerine göre 
meydana gelir. 

2.4. Verginin Yerleşmesi 
Yerleşme, verginin artık devredilememesi nedeniyle nihai mükellef üzerinde 

kalmasıdır. Ancak vergi, kanuni mükellefçe rahatsızlık duyulmasına rağmen, bazen hiç 
devredilemeyebilir. Bu durumda yük, kanuni mükellef üzerine yerleşmiş olur. Böylece 
verginin son olarak gerek kanuni mükellef gerekse yansıtılan son kişi üzerinde kalmasına 
verginin yerleşmesi denilir. Yerleşme ile yansıma olayı da sona erer.  

Vergilemenin ilk etkisi (vurgu) kanuni mükellef üzerinedir. Yansımadan söz 
edilebilmesi için, kanuni mükellefin ödediği vergiden dolayı bir rahatsızlık duyup bunu 
başkalarına aktarma fırsatlarını düşünmesi lazımdır. Bu noktada vergiler çok zaman kanuni 
mükellefle nihai mükellefin farklılığına göre tasnif edilmişlerdir (Kızılyallı, H. 1969: 97). 
(Kanuni mükellef, ödediği vergiden dolayı herhangi bir rahatsızlık duymaz ise, veya bu 
rahatsızlık çok asgari bir düzeyde ise; bu noktada vergi yükünü başkalarına devretmek 
istemeyeceği için, yansıma olayından da bahsedemeyiz.  

Kanuni mükellef gelir elde eden, emlak sahibi olan, mal veya hizmet alan veya satan 
kişi olabilir. verginin yükünü kendisi taşıyabileceği gibi, başkalarına da yansıtabilir. Diğer 
taraftan, az veya çok bir iktisadi öneme sahip, seri bir ikinci derece etkiler ortaya çıkacaktır. 
Vergi yükünün kanuni mükellef tarafından kabulü, onun kullanılabilir gelirini ve bu yüzden 
üretim faktörlerine ve diğer mallara olan talebini de etkileyecektir. Vergi yükünün bir 
başkasına yansıtılması, diğerlerinin kullanılabilir gelirinde bir değişikliğe yol açar. eğer vergi 
daha yüksek bir fiyatla ortaya çıkarsa, tüketiciler onun yükünü taşıyacak ve diğer ürünlere 
harcamak için daha az kullanılabilir gelire sahip olacaklardır. Verginin yansıması geriye 
doğru olduğunda, malın üretiminde kulanılan üretim faktörelirin sahipleri daha düşük bir 
gelire maruz kalacaktır. Böylece, verginin yerleştiği her bir yerde, bir iktisadi etkiler zinciri 
harekete getirilmektedir (Taylor, P. E. 1961: 306)  

3. YANSIMANIN ÇEŞİTLERİ
3.1. ileriye Doğru Yansıma - Geriye Doğru Yansıma 
Yansıma çeşitleri dikkate alındığında; yansıma ekonomik duruma, ürünün 

özelliklerine ve arz-talep esnekliklerine bağlı olarak ileriye ve geriye olabilir. Vergi, tüketici 
fiyatlarının yükseltilmesi yoluyla tüketiciye aktarılıyorsa ileriye doğru yansıma söz konusu 
olur. Bu durumda üretici fiyatlarında herhangi bir değişme olmayabilir. Diğer taraftan, vergi, 
tüketici fiyatları değişmeden, üretim faktörlerine aktarılıyorsa veya üretici fiyatlarında bir 
düşme oluyorsa geriye doğru yansımadan söz edilir (Fullerton, D. And Metcalf, G. E.  2002: 
1791),  diğer bir ifadeyle, kanuni mükellef piyasada satılan malın fiyatını arttırmak suretiyle 
ödediği vergiyi kısmen veya tamamen fiyat mekanizmasından yararlanarak, müşterilerine 
devrederse, buna ileriye doğru yansıma; talep esnekliğinin satış fiyatını arttırmaya elverişli 
olmadığı durumlarda vergi yükünü, aldığı malların (hammaddelerin) fiyatını veya işçilik 
maliyetlerini azaltmak suretiyle kendisinden öncekilere devretmeğe çalışabilir ki, buna da 
geriye doğru yansıma denir. 

3.2.  Tek Dereceli Yansıma - Çok Dereceli Yansıma 
Kanuni mükellef, ödediği vergiyi başkasına devrettiğinde, bu devir o kişide kalıyorsa, 

buna tek dereceli yansıma; eğer o kişi de, kendisine yansıtılan vergiyi başkasına / başkalarına 
yansıtabiliyorsa bu da çok dereceli yansıma adını alır.  

3.3. Kanuni Yansıma - Fiili Yansıma 
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Verginin yansıması, kanun koyucunun amacına uygun olarak gerçekleşiyorsa, örneğin 
vergi kanunları hazırlanırken, yasama organı ödenecek verginin kanuni mükellefi üzerinde 
kalması gerektiğine veya bir başkasına devredilebileceğine dair hükümlere yer veriyorsa 
(Heper, 1987: 148; Heper, 2000: 178) buna kanuni yansıma;  mükellefin fiyat 
mekanizmasından yararlanarak vergi yükünü başkalarına devretmesine ise fiili yansıma denir, 
Ülkemizde Katma Değer Vergisi ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kanuni yansıma 
şeklinin gerçekleştiği vergilere örnektir.  

3.4. Sınırlı Yansıma  -Sınırsız Yansıma 
Sınırlı yansıma, yansımanın belirli bir yönde olacağını, belirli kişiler ya da ekonomik 

unsurlar üzerinde toplanacağını ifade ederken; sınırsız yansıma ise vergi yükünün tüm 
topluma yayılacağı ve sonunda vergi yükünün hissedilmez hale geleceği anlamındadır, 

3.5. Biçimsel Yansıma - Effektif Yansıma 
Yansımanın yapısı ve etkileri dikkate alındığında, sadece vergiyi kimin ödediğiyle 

ilgilenen yansıma şekline biçimsel yansıma, mükellefin vergiye karşı tepkisi ve bunun 
sonuçları ve etkilerinin araştırıldığı yansımaya effektif yansıma denilmektedir, (Orhaner, E. 
1992: 160 ).   

3.6.  Mutlak Yansıma-Diferansiyel Yansıma 
Mutlak yansıma, belirli bir vergideki artışın gelir dağılımı üzerinde oluşturduğu etki 

olup; diferansiyel yansıma ise, kamu harcamaları sabit varsayıldığında, bir vergi ile diğer bir 
verginin değiştirilmesi halinde, gelir dağılımında meydana gelen değişmeyi gösterir 
(Akdoğan, A. 2005: 250; Orhaner, E. 1992: 160 ).   

3.7.  Çift yansıma (Katlı Yansıma) 
Müteşebbisin satın aldığı ara mal üzerinden ödediği vergiyi  malın fiyatına ekleyip, 

karı yeni fiyat üzerinden hesaplaması ve vergi dolayısıyla kar sağlaması ile verginin sonraki 
aşamalarda fiyata katılıp tekrar vergilemeye tabi tutulması durumlarında katlı yansıma (çift 
yansıma -vergi piramitleşmesi) ortaya çıkar.  

3.8.  Verginin Amortismanı ve Kapitalizasyonu 
Özellikle gelir getiren menkul ve gayrimenkul sermaye unsurları üzerine konulan 

vergi dolayısıyla, vergilendirilen malın değerinin, o günkü piyasada geçerli olan gayrimenkul 
yatırımlarının kar oranı karşılığı olan miktarda azalması, verginin amortismanını oluşturur 
(satım halinde yeni sahip için vergi bedelinin amorti edilmesi şeklinde lehte bir durumdur); 
gayrimenkul üzerinden alınan vergi kaldırıldığında gayrimenkulün değerinin yükselmesi ve 
sahibinin dolaylı bir şekilde ek sermaye değeri elde etmiş olmasına da verginin 
kapitalizasyonu (sermayeleştirilmesi) denir.  Amortisman ve kapitalizasyon kimi 
yazarlarca yansımanın dışında tutulurken, kimilerince de yansımanın çeşitleri içinde 
belirtilmiştir (Türk, İ. 1992: 216-217; Uluatam, O. 1991:  239; Erginay, A. 1990: 118; 
Orhaner, E. 1992: 163; Nadaroğlu, H. 1985: 326-331).  

4. YANSIMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ( YANSIMANIN ŞARTLARI)
Verginin türü ve mahiyeti (vergi oranının yüksekliği, verginin geniş veya dar kapsamlı 

olması), içinde faaliyet gösterilen piyasanın farklılığı (tam rekabet piyasası, monopollü 
rekabet, oligopol, monopol vs.), maliyet şartları (sabit maliyet şartları, artan maliyet şartları, 
azalan maliyet şartları), arz ve talep esneklikleri, konjonktür dönemleri (kriz, refah, savaş ve 
ara dönemler) yansımanın derecesini etkilemektedir.  

Dolayısıyla yansımayı belirleyen faktörler; arz ve talebin fiyat esnekliği, piyasanın 
yapısı, verginin türü ve mahiyeti gibi mikro ekonomik faktörler ile ekonominin içinde 
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bulunduğu konjonktürel dönemler gibi makro ekonomik faktörlerden oluşmaktadır ( Şengök, 
N. 1993: 42). 

4.1. Verginin Mahiyeti 
Verginin türü ve mahiyeti, yansımanın derecesini etkilemektedir. Örneğin, kişisel 

durumlara çok bağlı bir matraha uygulanan ve arz ve talep mekanizmasından az çok bağımsız 
olan gelir ve servet vergileri, matrah ve vergiyi doğuran olay bakımından bu mekanizmaya 
daha sıkı bir şekilde bağlı bulunan gider vergilerine kıyasla, daha güç yansıtılabilirler. 
Gerçekten, genel muamele vergisi ile tüketim vergileri, satışa arz edilen mal ve hizmetlerin 
maliyetine girdikleri için bunların fiyatlarına eklenerek alıcılara devredilebilirler. Buna 
karşılık, sübjektif "dolaysız" vergilerden olan gelir vergisi ödendiği zaman, gelirin oluşumuna 
yol açan işlemler bitmiş, ilişki kesilmiş, vergi beyannamesinin verildiği ve bilanço ile KIZ 
tablolarının da gerçekleştiği, dolayısıyla maliyet değerine girmediği ve hesap döneminin sona 
ermesinden sonra ortaya çıkan kara göre hesap edildiği için piyasada devredilemez ( Turhan, 
S. 1977: 372).  

Ayrıca, gelir vergisinin artan oranlı bir tarifeye sahip oluşu ve yükümlülerin kişisel ve 
ailevi durumlarına göre farklılaştırılması, başlı başına yansımayı güçleştiren bir husustur. 
Özellikle veraset vergilerinde, verginin kişiye bağlılığı ve alış satış işlemlerine dayanmaması 
çok belirgin olduğu için, bu vergilerin yansıtılması imkansız denecek kadar güçtür. Ikame 
yoluyla vergiden kaçınma olanağının değerlendirilmesi, dolayısıyla yansıma bakımından 
verginin genel ya da özel bir vergi olup olmaması önemlidir. Prensip itibariyle, vergi 
yükümlülerinin sığınabileceği vergilendirilmeyen saha ne kadar küçük ise, bir vergi o kadar 
geneldir; vergi ne kadar özel olursa, ikame yoluyla ondan kaçınmak o kadar kolay olur ve 
dolayısıyla üretici için vergiyi fiyat mekanizması yoluyla yansıtmak o nispette güçleşir.  

Vergi oranının yüksekliği de yansımayı belirleyen önemli faktörlerden biri olup; 
düşük oranlı bir vergi, yüksek oranlı bir vergiye nazaran, tüketiciler düşük fiyat artışlarına 
fazla tepki göstermedikleri için, daha kolaylıkla yansıtılır.  

Kapsam bakımından, bir verginin kapsamı ne kadar darsa yansıması o kadar zor olur 
(Nemli, A. 1979: 144). Sadece birkaç malı öngören bir özel tüketim vergisinin yansıma 
imkanı oldukça zayıftır. Çünkü, bazı tüketicilerin vergisiz mallara doğru kayma olasılığı 
vardır. Örneğin, bir belediye sınırları içinde tiyatro biletlerinden vergi alınırken halkı 
eğlendiren diğer kuruluşlar (sinema, stadyum v.s.) böyle bir uygulamanın dışında bırakılırsa 
bazı fertlerin tüketim düzenlerinde bir değişme olması, tiyatro yerine sinema veya maça 
gitmeleri mümkündür. Bu durumda ise, talebin elastik olması yüzünden, verginin ileriye 
doğru yansıması güçleşir. Diğer taraftan, geniş kapsamlı vergiler hemen hemen bütün mal ve 
hizmetleri öngördükleri için tüketicilerin bu malın yerini tutabilecek başka mallara kayma 
imkanları yoktur. Dolayısiyle, verginin ileriye doğru yansıması daha kolay olur.  

4.2. Piyasa Türü 
İçinde faaliyet gösterilen piyasa da yansıma olayı üzerinde etkilidir (Nemli, A. 1979: 

144 vd). Özellikle piyasalarda güçlü taraf, yani piyasada fiyat belirleme hususunda etkili olan 
taraf yansıtmada önemli rol oynamaktadır. 

a) Tam Rekabet Piyasası
Tam rekabet piyasasında. homojen bir malın pek çok alıcı ve satıcısı vardır. Her iki 

tarafta piyasa hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olmaktadır.  
Tam rekabet piyasasında gerek arzın, gerekse talebin az esnek olduğu varsayıldığında 

satıcı, vergi konmasından sonra satış fiyatını vergi tutarında arttırmak suretiyle vergi yükünü 
kısmen ileriye yansıtmaya çalışmaktadır (Turhan, S. 1997: 378). 
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Talebin tamamen sert olduğu bir durumda vergi artışı tamamen alıcıya 
yansıtılmaktadır.  Denge fiyatı, parça başına düşen vergi tutarı kadar yükselmektedir. Bu gibi 
durumlara talep esnekliğinin tamamen sert olduğu zorunlu ihtiyaç maddelerinin (örneğin, 
ekmek, tuz v.s.) vergilendirilmesinde rastlamak mümkündür (Turhan, S. 1977: 379).  

Talebin tamamen esnek olduğu bir durumda Böylece, satıcı maliye'ye ödemesi 
gereken vergiyi tümü itibariyle kendisi taşımakta, bir başka deyişle yansıma 
gerçekleşmemektedir (Turhan, S. 1977: 378).   

Uzun dönemde gelirler değişmekte, prensip itibariyle, gelir artışı şeklinde 
gerçekleşmektedir. Bu durumda, bir mala, örneğin bir lüks mala olan talebin gelir elastikiyeti 
yüksek olursa, yani söz konusu mal gelir arttıkça daha fazla talep edilirse, talep eğrisi 
zamanla dışa doğru kaymakta ve ileriye yansıma olanağını nisbi olarak kolaylaştırmaktadır. 
Buna karşılık, "adi" mallarda (negatif gelir esnekliği dolayısıyla) durum ters yönde 
seyretmektedir (Turhan, S. 1997: 380).  

b) Monopollü Rekabet
Aralarında kalite, servis v.s. bakımından küçük farklar olan malların çok sayıda 

müteşebbis tarafından üretilmesi halini aksettiren bu piyasa şeklinde, ünite başına konan bir 
özel tüketim vergisinin ileriye doğru yansıması tam rekabet koşulları altındaki yansıma 
olayına büyük ölçüde benzerlik gösterir. İşletme, kısa vadede, vergiyi üstlenmek 
eğilimindedir. Ancak, tam rekabet piyasasındaki durumun aksine, malda bir takım 
değişiklikler yapma imkanının bulunması yüzünden, vergi ılımlı ölçüde bazan ileriye doğru 
aktarılabilir.  

Uzun vadede, vergiden dolayı artan maliyetler nedeniyle, bazı firmalar piyasayı terk 
eder. Sonuçta endüstride normal kar sağlama imkanı yeniden oluşurken verginin ileriye doğru 
daha büyük çapta yansıması beklenir.  

c) Oligopol
Oligopol piyasasında firmaların azlığı ve karşılaştırma olasılığı vergi yansımasının 

miktarını ve yönünü tahmin etmeyi güçleştirmektedir (Edizdoğan, N ve Çelikkaya, A. 2010: 
187). Birkaç büyük firmanın üretim-fiyat konularında yakın ilişki ve paralellik kurma 
zorunda olmaları, dolayısıyla, politikalara hakim olan belirsizlik oligopol piyasasının belli 
başlı özellikleridir. Ünite başına özel tüketim vergisi konunca bu belirsizlik derecesinde bir 
azalma olur. Çünkü,  her bir işletme vergi yüzünden diğer işletmelerde de maliyetlerin 
arttığını yakından bilmektedir.  

Oligopol piyasasında vergi uygulaması sonucu her firma, rakiplerinin de fiyatları 
yükselteceğini tahmin ettiğinden, fiyatlar vergi miktarı kadar yükselecektir. Vergi öncesi 
fiyatlar, optimal kar seviyesinde oluşmamışsa, vergi bahane edilerek karlar yeniden 
düzenlenebilir. Talebin esnek olmadığı durumda; firmalar rakiplerinin kendilerini izleyeceğini 
tahmin ediyorlarsa, verginin tüketicilere yansıma ihtimali yüksektir (Edizdoğan, N. 1981: 46). 

d) Monopol
Monopol piyasasında sabit maliyet şartlarında fiyat artışı verginin toplam 

miktarından daha az olacağı için; verginin bir kısmı monopol karı tarafından 
katlanılacak, yansımanın zorluğu derecesinde kar azalacaktır (Edizdoğan, N ve Çelikkaya, 
A. 2010: 187;  Sharp, A. M. and Sliger, B. F. 1970: 225). 

Monopol piyasalarında kısa ve uzun dönemde vergi yansıması, firmaların 
monopol gücüne bağlıdır. Özellikle monopol piyasalarında maliyetleri etkileyen bir vergi 
söz konusu olduğunda, monopol fiyatı yükseltilerek vergi yansıtılabilir (Heper, F.  2000: 
181). 
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4.3. Maliyet Şartları 
Maliyet şartları da verginin yansımasına etki yapan faktörlerden biridir (Nemli, 

A. 1979: 148 vd.); 

a) Sabit Maliyet Şartları Altında Yansıma
Sabit maliyet şartları altında çalışan sanayideki firmalar üzerine konan bir özel tüketim 

vergisi ileriye doğru tamamen yansır. Bu durumda, talebin esneklik derecesi sadece vergi 
dolayısiyle üretimde meydana gelecek azalma üzerinde etkili olur. Taleb ne kadar esnekse 
vergi sonucu üretimde ortaya çıkan düşme o kadar fazla, talep ne kadar gayri esnekse o 
nispette az olur.  

b) Artan Maliyet Şartları Altında Yansıma
Artan maliyet şartları altında çalışan sanayilerde üretim düzeyi yükseldikçe ortalama 

maliyette artar. Buna sebep olarak, tarımdan örnek vermek gerekirse, denebilir ki, çiftçi 
üretimi geliştirmek için daha az verimli topraklara geçmek zorunda kalır ve dolayısıyla ünite 
başına maliyetler yükselir. Artan maliyet şartları altında çalışan sanayilerde üretilen mal 
üzerine ünite başına konan bir özel tüketim vergisi taleb esnekliğine de bağlı olarak kısmen 
ileriye doğru yansır, kısmen de firmalar üzerinde kalır.  

c) Azalan Maliyet Şartları Altında Yansıma
Bu çeşit sanayilerde, üretim arttıkça ölçekten doğan tasarruflar yüzünden ünite 

maliyetleri düşer. Böyle bir endüstride faaliyet gösteren firmaların ürettiği maldan alınan bir 
özel tüketim vergisi dolayısıyla  fiyat yükselir. Fakat üretim azalırken ölçekten doğan 
tasarruflar kaybolmaya başladığı için fiyat yükselişi ünite başına vergi miktarından daha fazla 
olur. Vergi kısmen ileriye doğru yansıtılmakta, bir kısmı da firmada kalmaktadır.  

4.4. Arz ve Talep Esneklikleri 
Esneklikler dikkate alındığında, Talep esnekliği katı ve arz esnekliği yüksek 

olduğunda yansıma kolay olacak; tersi durumda ise yansıma zorlaşacaktır. Şöyleki;  
Talep esnekliği ile yansıma ters orantılı, arz esnekliği ile doğru orantılıdır. Talep 

esnekliği azalınca vergi ileriye doğru, esneklik artınca geriye doğru yansıma kolaylaşır. 
Diğer taraftan arz esnekliği artınca ileriye doğru yansıma kolay, arz esnekliği azalınca 
geriye doğru yansıma daha kolay olur (Edizdoğan, N. ve Çelikkkaya, A. 2010: 185; 
Erginay, A. 1990: 121; Dalton, H. 1961: 38), 

Talep esnekliği sıfıra eşit ise; dolaylı vergilerde meydana gelen artış, olduğu gibi 
piyasa fiyatına yansıyacak ve fiyat değişmeleri karşısında, tüketicilerin yapabilecekleri fazla 
bir şey olamadığından, kendilerini malı satın almak zorunda hissedeceklerdir (Odabaşı, C. 
2007: 42), 

Talebin fiyat esnekliği yüksek ise, fiyattaki değişim sıfır olacak ve dolaylı vergideki 
artış, hiçbir biçimde fiyata yansımayacaktır. Gerçekten de piyasa talebi, fiyat değişmelerine 
karşı duyarlı ise, satıcılar dolaylı vergiyi ileri doğru yansıtmakta zorlanırlar ve vergi yükü 
bütünüyle kendi üzerlerinde kalır (Odabaşı, C. 2007: 43), 

Arz fiyat esnekliği sıfır ise; dolaylı vergideki artış, hiçbir biçimde piyasa fiyatına 
yansımayacak, ve fiyattaki değişme sıfır olacaktır. Piyasa arzının katı olduğu durumlarda, 
talep esnekliği ne olursa olsun, dolaylı vergiyi bütünüyle satıcılar ödemek durumunda kalır. 
Arz fiyat esnekliği +∞ ise; dolaylı vergideki artış, olduğu gibi piyasa fiyatına yansıyacak ve 
vergideki değişme ile fiyattaki değişme aynı olacaktır. Bu durum verginin bütünüyle ileriye 
yansıtılması anlamına gelmektedir (Odabaşı, C. 2007: 44). 
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Vergilerin yansıması sonucu, kişi ve grupların yatırım ve tüketim harcamalarında, 
esnekliklere bağlı olarak iki etki meydana gelir. Bunlardan birincisi “gelir etkisi” (income 
effect)’dir ve harcanabilir gelirin vergi nedeniyle azalması olarak tanımlanabilir. İkincisi ise, 
“ikame etkisi” (substitution effect) olarak adlandırılır. İkame etkisi, vergi konulan malın nispi 
fiyatının artması sonucunda, tüketimin kısılması ya da vergi yükü daha az olan malın talep 
edilmesidir (Durmuş, M. 2003: 234). 

Vergi yansıması, alıcılar ve satıcılar arasında vergi yükünün bölünmesi için ekonomik 
bir terim olup; arz ve talebin fiyat esnekliği ile ilgilidir. Arz, talepten daha esnek olduğunda, 
vergi yükü alıcılara düşecektir. Talebin arzdan daha esnek olması durumunda, üreticiler 
verginin maliyetini karşılayacaktır. Her bir tarafın yükümlülüğü yerine getirme düzeyi, söz 
konusu ürünün veya hizmetin fiyat esnekliğine ve aynı zamanda ürün veya hizmetin o andaki 
arz ve talep ilkelerinden nasıl etkilendiğine bağlı olarak değişmektedir (Kagan, J. 2019). 

4.5. Konjonktür Dönemleri 
Vergi yansımasını tam belirleyebilmek için, ekonominin belirli bir zamandaki 

durumunu ve ekonomideki değişmeleri de gözönünde tutmak, konjonktürel faktörü diğer 
faktörlere ilave etmek lazımdır. Zira, ekonominin belirli bir zamandaki durumu ile bu 
durumdaki değişmelerin verginin yansıması üzerinde büyük etkileri vardır (Türk, İ. 1992: 
220). Şimdi bu konuları açıklayalım;  

a) Ekonomide Refah Dönemleri
Refah dönemlerinde ekonomi yükselme halindedir, ekonomide toplam talep düzeyi 

yüksek, satın alma gücü yeterlidir. Böyle bir durumda satıcıların ödedikleri vergileri alıcıları 
yansıtmaları kolay ve en üst düzeyde mümkündür. Görülüyor ki bu durumda konjonktürel 
etken yapısal etkenlere eklenmekte tüccarlar ve sanayiciler ödedikleri vergileri kolayca 
yansıtabilmektedirler. Ekonominin bu safhasında yukarıda söylenenleri yalanlayacak biçimde 
çiftçiler de ödedikleri vergileri kolayca yansıtabilmektedirler. Ekonominin bu safhasında 
yukarıda söylenenleri yalanlayacak biçimde çiftçiler de ödedikleri vergileri bazen 
yansıtabilmektedirler. O zaman tüketiciler diğer sosyal grupların vergilerini 
üstlenmektedirler. Ücretlilerden, maaşlılardan ve irat sahiplerinden oluşan tüketiciler üstelik 
kendi vergilerini de ödemektedirler, bütün vergi sistemi tüketiciler grubu üzerinde 
kalmaktadır (Türk, İ. 1992: 220).  

b) Ekonomide Kriz Dönemleri
Kriz dönemlerinde ekonomi durgundur, toplam talep toplam arzdan daha azdır, satın 

alma gücü yetersizdir. Ekonomik konjonktürün böyle bir döneminde satıcıların vergilerini 
alıcılara yansıtması zorlaşır. Ekonominin bu safhasında ekonomideki kriz ağır ise, paraya 
ihtiyacı olan bazı satıcıların, alıcıların ödemeleri gereken vergilerin bir kısmını üstlenmeleri 
mümkündür; burada konjonktürel etken yapısal etkenlerin etkilerini ortadan kaldırmaktadır. 
Her iki grup etken arasındaki çatışmadan ötürü ortaya çıkan bir geriye doğru yansıma olayı, 
daha az genel ve noksandır. ekonomideki refah dönemlerinde yapısal etkenlerle konjonktürel 
etkenler birleştikleri için ileriye doğru yansıma daha genel ve tamdır (Türk, İ. 1992: 220).  

c) Savaş Dönemleri
Savaşlar ekonomide genel bir kıtlığın ortaya çıktığı, fiyatlar genel düzeyinin devamlı 

ve önemli ölçüde yükseldiği, enflasyonun hüküm sürdüğü dönemlerdir. Çünkü ekonomilerde 
savaş ekonomisi politikası uygulanmakta, ekonomik kaynaklar tereyağı üretimi yerine top 
imalatında kullanılmaktadır. Savaşı izleyen yıllarda imar faaliyetleri önem kazanmakta 
ekonomi yeniden inşa edilmektedir. Bu dönemde de ekonomileri genel bir kıtlıktan ve 
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enflasyon olayından kurtarmak mümkün olamamaktadır; gelişen ekonomilerin hızlı bir 
kalkınma sürecine girmeleri ve bu amaçla kalkınma gayretlerini artırmaları toplam 
harcamalar içinde yatırım harcamalarının nispi payını büyütmekte, yatırımlar tamamlanıncaya 
kadar milli gelirde beklenen artışlar meydana gelmemektedir; zira, yatırım zaman boyutu olan 
bir kavramdır. Ekonominin bu dönemlerdeki durumu refah dönemindeki durumundan pek 
farklı değildir.  

Bu dönemlerde denebilir ki satıcıların durumu vergileri ileriye doğru yansıtabilmek 
için çok elverişlidir. Bu dönemlerde ekonomilerde toplam talep toplam arzdan fazladır, satın 
alma gücü yeterlidir; üstelik enflasyon sorunu tüketicilerde satın alma arzusunu 
hızlandırmaktadır. Böyle bir ortamda satıcılar kendi arzularını tüketicilere kabul ettirebilirler 
ve ödedikleri vergilerin tamamını tüketicilere yansıtabilirler. Bu dönemlerde çiftçiler 
ürettikleri mallar hayati bir önem taşıdığı ve gıda maddeleri üzerinde büyük bir talep baskısı 
olduğu için sanayici ve tüccarlar gibi ödedikleri vergileri tüketiciye yansıtabilirler. Bu 
dönemlerde, çiftçiler bakımından, konjonktürel etkenler, yapısal etkenlerin olumsuz etkilerini 
ortadan kaldırır (Türk, İ. 1992: 221).  

Yukarıda yapılan açıklamaların ışığı altında görülüyor ki, vergilerin yansıması 
konusunda konjonktürel etkenlerle yapısal etkenler tek bir durumda çatışma haline 
gelmektedirler; ekonomilerdeki duraklama ve gerileme dönemleri. Bu dönemler, etkiyi 
atabilmek için, ödediği vergiyi başkalarına yansıtmaya çalışmaktadır. Bu noktada, yukarıda 
belirttiğimiz üzere, gerek üretim faktörlerinin, gerekse mal ve hizmetlerin fiyatları, yansıma 
olayında, özellikle dolaylı vergiler açısından, etkin bir rol oynamakta; dolayısıyla, vergi - 
fiyat mekanizması - yansıma üçlüsü mükellef için büyük bir öneme sahip olmaktadır.  

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yansıma vergilere göre farklılık göstermektedir. Dolaylı vergiler, dolaysız vergilerden 

daha kolay yansıtabilmekte ise de dolaysız vergi niteliğindeki vergilerin kendi içinde yansıma 
olanağı farklı olmaktadır (Öner, E. 2013: 54). 

Ticari, zirai ve serbest meslek kazançları gibi gelirden alınan vergiler harcama 
vergilerine göre daha az yansıtılabilir. Burada vergiyi fiyatlara eklemek kolay değildir; 
verginin fiyatlar içine sokulması hesapları daha çapraşıktır. Buna rağmen verginin 
yansıtılması mümkündür.  

Ücret ve maaşlar, iratlar ve genellikle bir mal veya hizmetin satışı üzerinden 
alınmayan vergiler, en az yansıtılabilen vergilerdir. Çünkü burada verginin yansıtılabileceği 
bir müşteri, bir alıcı yoktur. Hiç şüphesiz teorik planda verginin yansıtılmasının mümkün 
olmadığı iddia edilemez; ücretlilerden bir grup sendikalar halinde örgütlenmişlerse, grev 
yapmak suretiyle veya sendikaları aracılığıyla işverenler üzerinde baskı yaparak ücretleri 
üzerinden ödedikleri vergileri, çok enderde olsa, elde ettikleri ücret artışları içine sokarak 
işverene yansıtabilirler (Türk, İ. 1992: 218).  

Kurumlar vergisinde, verginin orta ve kısa dönemde yansıtılma olanağı az iken, 
uzun dönemde ekonominin ve firmanın durumuna bağlı olarak ekonomik durum 
elverdiğince verginin yansıtılma imkanı artabilir (Turhan, S. 1997: 361-394; Akdoğan, 
A. 2005: 257; Nadaroğlu, N. 1985:297; Uluatam, O. 1991: 202; Kızılyallı, H. 1969: 97-
104; Akkaya, Ş. 1993: 147). 

Gider vergilerinde vergiler, satışa arz edilen mal ve hizmetlerin maliyetine girdikleri 
için kolay bir şekilde alıcılara devredilebilirler. Ülkemizde Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi, Katma Değer Vergisi, tüketiciye kolayca yansıtılan vergilerdir. Kanuni mükellef 
tarafından ödenmiş olan vergi, fiyat mekanizması içinde kısmen ya da tamamen tüketiciye 
devredilmektedir (Orhaner, E. 1992: 162).  
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Emlak vergisinde yansıma imkanı kısıtlıdır. Genellikle emlak üzerinden alınan 
vergiler yansımayıp sahibinin üstünde kalırlar. Ancak bina veya arazi kiraya verilmişse, 
ekonomik durum kiraları arttırmaya olanak veriyorsa yansıma görülebilir. Yani 
gayrimenkul sermaye iradından alınan gelir vergisi ekonomik durum elverdiğinde 
kiracılara devredebilir (Shah, A. and Whalley, J. 1991: 539).  

Veraset ve İntikal vergisinde verginin yansıma imkanı hemen hiç yoktur. Vergi 
mirasçılar ve lehine mal bağışlananlar üzerinde kalmaktadır.  

Sonuç olarak denilebilir ki, vergilerin yansıma durumları bakımından, bir vergi fiyat 
mekanizmasına ne derece uyumlu ise, o derece kolay yansıtılabilir. Gider üzerinden alınan 
vergiler en çok yansıtılabilen vergilerdir.  Çünkü,  bu vergiler fiyat mekanizmasının 
kolaylıkla uygulandığı vergilerdir. Gider vergileri satılan malların fiyatları üzerinden 
hesaplanır. Bu vergilerin satılan malların fiyatlarına eklenmesi son derece kolaydır. Esneklik 
dereceleri yansıma imkanını büyük ölçüde etkilemekte, bütün piyasa türlerinde esnekliklere 
bağlı olarak, talep esnekliği katı ve arz esnekliği yüksek olduğunda yansıma kolay olmakta; 
tersi durumda ise verginin fiyat mekanizması yardımıyla yansıtılması zorlaşmaktadır. 
Özellikle talebin canlı olduğu / enflasyonist dönemlerde vergi ileriye doğru tüketiciye 
yansıtılmakta iken, talebin yetersiz olduğu / deflasyonist dönemlerde de geriye doğru 
üreticiye  yansıtılma kolaylaşmaktadır. 
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KÜRESELLEŞME VE YENİ YOKSULLUKLA MÜCADELE 

STRATEJİLERİ 

Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri Bölümü, 67100/ZONGULDAK/TÜRKİYE 

ÖZET 

İnsanlık tarihinin farklı dönemleri; eşitsizlik, açlık, kıtlık, haksızlık gibi çeşitli acılara 

tanık olmuştur. Ancak yoksulluk, tarihsel açıdan daha yakın dönemlere ait spesifik bir olgudur. 

Yoksulluk, sosyo-kültürel ve ekonomik bir problem olmasının yanında; politik gelişme 

süreçlerinin bir ürünü olarak ahlaki ve felsefi olanla ilişkili, oldukça karmaşık bir olgudur. 

Bunlar arasında yoksulluğu öne çıkaranı, diğer boyutlarını de etkileme gücüne sahip olan 

ekonomik boyutudur. Bunda, insanların yaşamlarını devam ettirebilmesinin olmazsa olmaz 

koşullarından beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlar meselesi etkili olmaktadır.  

Yoksulluğu tek bir boyutta, yoksulları ise tek bir grupta toplayarak açıklamak mümkün 

değildir. Çünkü yoksulluğun nedenleri, anlamları ve sonuçları farklı sosyo-kültürel bağlamlara 

göre değişiklik göstermektedir. Yoksulluk yeterli kalori miktarı, yiyecek ve barınma gibi 

kriterlerle de sınırlandırarak açıklanamaz. Çünkü günlük gerekli kalori miktarı gibi kriterlerle 

yoksulluğu tanımlamak, hem güvenli olmayan bir yaklaşım hem de oldukça sınırlandırıcı bir 

bakıştır. Bundan dolayı yoksulluk çok boyutlu bir gelişme olarak ve yeni özellikleriyle 

açıklanması gereken bir olgudur. Son dönemlerdeki tanımlama çalışmalarında bu tür çabalar 

görülmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler yoksulluğu şöyle tanımlamaktadır: “Yoksulluk, 

yeterli bir yaşam standardına ulaşma ve diğer sivil, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal 

haklardan yararlanma açısından gerekli kaynaklardan, yapabilirliklerden, seçeneklerden, 

güvenlikten ve güçten sürekli ya da kronik olarak yoksun oluşla belirlenen bir insanlık 

durumudur.”. Bir başka yaklaşıma göre “yoksulluk, genellikle insanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için yeterli kaynağa sahip olamama durumu veya çok benzer biçimlerde mutlak 

asgari refah düzeyinin altında kalma durumu ve yaşamda kalabilmek için gerekli mal ve 

hizmetlere olan ihtiyaçların karşılanmaması durumu”  olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk, 

çeşitli alt kültürlerin oluşumunu sağlayan oldukça dinamik bir unsurdur. Yoksulluk alt 

kültürünün kaynağı olan gelişmeler, küresel etkileşimlerle birlikte neredeyse tanımlanamaz ve 

ölçülemez bir hal almaktadır. Yeni özelliklerini açıklama çabası kapsamında “kentsel 
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yoksulluk”, “dezavantajlı gruplar”, “sınıf dışı” , “küresel yoksulluk”, “sosyal dışlanma” ve 

“yeni yoksulluk” gibi kavramlara müracaat edilmektedir.  

Bu çalışmada küresel yoksulluğun yeni özellikleri, mutlak ve göreceli yoksulluk 

çeşitleri bağlamında ele alınacaktır. Bu kapsamda küresel yoksulluğun mutlak yoksulluk olarak 

ortaya çıkan özellikleri ve küresel yoksulluğun öteki yüzü olarak tanımlanan yeni yoksulluk 

biçimi tartışılacaktır. Küresel yeni yoksulluk tartışmalarında öne çıkarılan konu ise sonuçlarının 

önemi açısından, “sosyal dışlanma”, yeni özellikler taşıması itibariyle de yeni yoksullukla 

“mücadele stratejileri” olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Gelir Dağılımı Adaletsizliği, Yeni Yoksulluk. 

ABSTRACT 

Different periods of human history have witnessed various suffering such as inequality, 

hunger, famine and injustice. But poverty is a specific phenomenon from a historical point of 

view to more recent times. In addition to being a socio-cultural and economic problem, poverty 

is a highly complex phenomenon associated with the moral and philosophical as a product of 

the processes of political development. Among these, poverty highlights its economic 

dimension, which has the power to affect other dimensions. In this, the basic needs such as 

nutrition, shelter and dressing, which are essential conditions for people to continue their lives, 

are effective. 

It is not possible to explain poverty in one dimension and the poor in one group. Because 

the causes, meanings and consequences of poverty vary according to different socio-cultural 

contexts. Poverty cannot be explained by limiting the amount of calories enough, by criteria 

such as food and shelter. Because defining poverty with criteria such as the amount of calories 

needed daily is both an unsafe approach and a rather limiting view. Therefore, poverty is a 

phenomenon that must be explained as a multidimensional development and with its new 

features. Such efforts are observed in recent identification studies. For example, the United 

Nations defines poverty: “Poverty, to an adequate standard of living and other civil, cultural, 

economic, political and social rights enjoyment in terms of necessary resources and feasibility 

of, options, Security, and continuous or chronic, defined as a lack of power is the human 

condition." Poverty is a highly dynamic element that enables the formation of various 

subcultures. Developments that are the source of the subculture of poverty are almost 

indescribable and immeasurable with global interactions. “Urban Poverty”, “disadvantaged 
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groups”, “out-of-class” , “global poverty”, “social exclusion” and “New poverty” are being 

applied in an effort to explain their new characteristics. 

In this study, new features of global poverty will be discussed in the context of absolute 

and relative types of poverty. In this context, the characteristics of global poverty as absolute 

poverty and the new form of poverty defined as the other side of global poverty will be 

discussed. The issue that has been highlighted in the Global New poverty debate will be “social 

exclusion” in terms of the importance of its results, and “strategies to combat new poverty” as 

it has new characteristics. 

Keywords: Globalization, Income Distribution Injustice, New Poverty. 

1.GİRİŞ

İnsanlık tarihinin farklı dönemleri; eşitsizlik, açlık, kıtlık, haksızlık gibi çeşitli acılara 

tanık olmuştur. Ancak yoksulluk, tarihsel açıdan daha yakın dönemlere ait spesifik bir olgudur. 

Yoksulluk, sosyo-kültürel ve ekonomik bir problem olmasının yanında; politik gelişme 

süreçlerinin bir ürünü olarak ahlaki ve felsefi olanla ilişkili, oldukça karmaşık bir olgudur. 

Bunlar arasında yoksulluğu öne çıkaranı, diğer boyutlarını de etkileme gücüne sahip olan 

ekonomik boyutudur. Bunda, insanların yaşamlarını devam ettirebilmesinin olmazsa olmaz 

koşullarından beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlar meselesi etkili olmaktadır.  

Yoksulluğu tek bir boyutta, yoksulları ise tek bir grupta toplayarak açıklamak mümkün 

değildir. Çünkü yoksulluğun nedenleri, anlamları ve sonuçları farklı sosyo-kültürel bağlamlara 

göre değişiklik göstermektedir. Yoksulluk yeterli kalori miktarı, yiyecek ve barınma gibi 

kriterlerle de sınırlandırarak açıklanamaz. Çünkü günlük gerekli kalori miktarı gibi kriterlerle 

yoksulluğu tanımlamak, hem güvenli olmayan bir yaklaşım hem de oldukça sınırlandırıcı bir 

bakıştır. Bundan dolayı yoksulluk çok boyutlu bir gelişme olarak ve yeni özellikleriyle 

açıklanması gereken bir olgudur. Son dönemlerdeki tanımlama çalışmalarında bu tür çabalar 

görülmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler yoksulluğu şöyle tanımlamaktadır: “Yoksulluk, 

yeterli bir yaşam standardına ulaşma ve diğer sivil, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal 

haklardan yararlanma açısından gerekli kaynaklardan, yapabilirliklerden, seçeneklerden, 

güvenlikten ve güçten sürekli ya da kronik olarak yoksun oluşla belirlenen bir insanlık 

durumudur.” Bir başka yaklaşıma göre “yoksulluk, genellikle insanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için yeterli kaynağa sahip olamama durumu veya çok benzer biçimlerde mutlak 
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asgari refah düzeyinin altında kalma durumu ve yaşamda kalabilmek için gerekli mal ve 

hizmetlere olan ihtiyaçların karşılanmaması durumu” (Şenses, 2005: 62-63) olarak 

tanımlanmaktadır. Eşitsizlik, kıtlık ve açlık gibi özelliklerinin dışında özel olarak ele 

alındığında yoksulluğun, kapitalizmle eşzamanlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Yoksulluk, 

çok sıkı bir ilişki içinde olmasına rağmen mutlak anlamda eşitsizlik anlamına gelmez. Yoksul 

olmak sadece diğerlerinden daha az şeye sahip olmak demek değildir; aynı zamanda yaşamın 

temel gereksinmeleri konularında güvenden yoksun olmak anlamı da taşır. Bu yönüyle 

yoksullar, genelden farklı bir yaşam alanında nefes alan ve kendine özgü davranış kalıplarıyla 

bir kültür atmosferinin aktörleridir. 

2.KÜRESEL YOKSULLUK

Yoksulluk kültürünün inşa ettiği atmosfer, erken kapitalist dönemden küresel kapitalist 

süreçlere kadar farklı evrelerden geçerek günümüzdeki özelliklerini kazanmıştır. Küreselleşme 

sürecinde, “işgücü piyasalarının yeniden yapılandırılmasına ve sermayenin küreselleşmesine, 

uluslarüstü boyutlarda yeni stratejiler ve yeni sosyo-ekonomik düzenleme türlerinin eşlik 

etmesi, sürdürülebilir büyüme ve uyumlu çalışan kurumlara ciddi anlamda zarar verdi. Bu 

sonucun ortaya çıkması ise bir yandan yoksulluğun küresel düzeyde bir tehdit haline gelmesine 

diğer yandan ise yoksulluk kültürünün yeni boyutlar kazanmasına yol açmaktadır. Gelişmeler 

bu tür sonuçları da içine alacak şekilde ekonomik alanda yeni ve küresel etkileşimlere sahip 

olan bir düzeni inşa etmektedir (Bhalla and Lapeyre, 2004: 3).   

Küreselleşmenin ekonomik boyutunu ifade eden küresel ekonomik düzen, özellikle 

yoksul ülkelerde baskıcı rejimleri güçlendirerek, yolsuzlukların yaygınlaşmasına yol açan bazı 

önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuç ise küresel düzeyde oldukça yaygın kitlesel bir 

yoksullaşmayı beraberinde getirmektedir. Bu tür özelliklere sahip ülkeler daha çok Afrika, 

Ortadoğu, Orta Asya ve Latin Amerika’da görülmektedir. Dolayısıyla bu ülkelerde dünya 

barışını da tehdit edici düzeyde ciddi anlamda bir yoksullaşma süreci yaşanmaktadır. Bu 

gelişme, bütün dünyada özellikle de Batı-dışı toplumlarda toplumsal ve siyasal bakımlardan 

endişe verici sonuçlar üretmektedir. Bu kitlesel yoksullaştırma süreci, zenginleri rahatsız 

edecek bir duruma geldiği için, yoksullara karşı daha ılımlı yeni bir üslup benimsenerek 

yoksullukla mücadele stratejileri geliştirilmektedir(Buğra ve Keyder,2003:48). 

Küresel düzeyde geliştirilen yoksullukla mücadele stratejileri, ulusal yoksulluğu 

azaltma doğrultusundaki yapısal değişim projeleri ve IMF-Dünya Bankası’nın kredi 
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politikalarının yeniden gözden geçirilmesiyle şekillenmektedir. Yaklaşık 20-30 yıldır 

uygulanan bu stratejiler, yoksullaştırılan ülkelerin kamusal kurumlarını büyük ölçüde tahrip 

eden, küresel kapitalizme eklemleyen ve piyasa ekonomisi hakimiyetini empoze eden bir 

durum yaratmaktadır. Bu durumun kaçınılmaz olup olmadığı tartışılabilir, ancak yoksullaşmayı 

yaygınlaştırdığı bir gerçektir. Özellikle, ekonomik açıdan kırılgan ve borç yükü altında 

zorluklar yaşayan ülkeler için yıkıcı sonuçları bulunmaktadır(Buğra ve Keyder,2003:49). 

Bütün bunlar tam da küreselleşmenin ana damarını oluşturmaktadır. Çünkü böylece eski 

ekonomik ve politik düzenler yıkılarak yerine “yeni küresel düzen” kurulmaktadır. Yeni küresel 

düzen, bir yandan piyasadaki olumsuzlukları temizleme adına küresel ekonomik düzene uyum 

koşullarını gündeme getirirken, diğer yandan da kalkınma söylemine paralel olarak yoksulluğu 

azaltma adıyla reel karşılığı zayıf politikalar uygulamaktadır. Ancak bu politikaların sonucuna 

bakıldığında yoksulluğun azaltılması şöyle dursun, kaynakların tamamına yakını küresel 

sermaye aktörlerine akıtılmakta ve yoksullaşma daha da can yakıcı hale gelmektedir. 

Gelişmeler gösteriyor ki, küresel kapitalizmin oyun sahasında yer alan aktörlerin 

kendilerine verilen rolü oynamaktan başka seçeneği bulunmamaktadır. Küresel kapitalizmin 

oluşturduğu düzenin; farklı araçları ve argümanları kullanarak, zengini daha zengin, yoksulu 

daha yoksul hale getiren yeni bir sömürge düzeni haline gelme ihtimali artmaktadır. Söz konusu 

düzen, dünya ve kaynaklarını küresel sermaye sahiplerine daha sıkı kontrol etme ve hoşa 

gitmeyen gelişmelere kolayca müdahale etme imkanını tanımaktadır. Bütün bu gelişmeler ve 

neticesinde kurulan yeni dünya düzeni/küresel düzen, “küresel yoksulluk” olgusunu 

doğurmaktadır. “Küreselleşmenin, büyüme ve paylaşım üzerindeki tesirleriyle yoksulluğu 

etkilemesi beklenilen bir durumdur… Küreselleşmenin yoksulluk üzerindeki kapsamlı etkisi, 

ekonomik büyüme oranlarını, ülke içindeki gelir dağılımını ve kamu hizmetlerinin elde 

edilebilirliğini nasıl etkilediğine ve bütün bunların yoksul ve yoksulluğa yakın kişilere 

transferinin nasıl olacağına bağlıdır” (Berry , 1997: 22-23).  

Küreselleşme sürecine paralel olarak yaşanan yoksulluk olgusu, ileri kapitalizme özgü 

küresel süreçlerin toplumsal yaşama verdiği yeni biçimlerle bağlantılı olarak son derece 

karmaşık bir nitelik sergilemekte ve çağımıza özgü yeni biçimler alan sömürme, engelleme, 

dışlama ve bastırma biçimleriyle derinleşmekte ve adeta kronik hale gelmektedir. Tek tek 

toplumlar söz konusu olduğunda süreç içerisinde devletin, başta ekonomi olmak üzere sosyal 

sorumluluk alanından çekilmesi; işsizlik, sosyal güvensizlik, gelecekle ilgili iş ve gelir 

beklentisi ve bu yöndeki umutların azalmasına yol açmaktadır. Bütün bu gelişmeler, 1990’lı 

yılların küresel ekonomilerinde yoksulluğun yerleşmesine yol açan en önemli unsurlar 
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olmuştur. Bunlara paralel olarak küresel nitelikli uluslar-üstü şirketlerin ucuz emek unsurunu 

öne çıkarmaları sonucunda birçok gelişmekte olan ülke, işsizliğin artması sorunu ile 

karşılaşmıştır. Böylece çok boyutlu yeni yoksulluk olgusu ortaya çıkmıştır(Altay,2007:350). 

Küresel yoksulluk durumunun, küresel ölçekte kapitalizmin gelişimiyle doğrudan 

ilişkili olduğu görülmektedir. Öyle ki, sermayenin çeşitli çelişkileri, bir çok toplumda 

teknolojik devrim ve kitlesel üretim yanında yoksulluğu ve işsizliği de üretme eğilimi 

göstermektedir. Fakat küresel yoksulluk durumu, küresel ölçekte gerçekleşen normal sermaye 

operasyonunun basit bir sonucu değildir. Bu anlamda küresel yoksulluk, sadece kapitalizmin 

ürünü değil, aynı zamanda sermayenin emperyal doğasının zorunlu sonuçlarından biridir 

(Jones, 2006: 179). Kitlesel kırılganlık ve uzun süreli işsizlik gibi yoksulluğun yeni biçimleri, 

sosyal skalanın üst ve alt kesimleri arasındaki yükselen gelir farklılıklarıyla oluşan toplumsal 

kutuplaşma süreçleriyle ilişkili yeni kaygılara yol açmaktadır. Yeni toplumsal sorunun 

kalbinde; küresel ekonominin işleyişine bir engel veya ilgisizlik, artan bir şekilde gereksiz olma 

hissi veya güvencesiz işlerde çalışan insanların sayısının artmasıyla şekillenen kitlesel 

toplumsal kırılganlık yatmaktadır. Gelecekte hemen hemen bütün uluslar, ortaya çıkan küresel 

ekonomik düzende sosyal tanınırlığı olmayan ve az ya da hiç işi bulunmayan milyonlarca 

insanın meydan okumasıyla karşı karşıya kalacaklardır. Ortaya çıkan küresel ekonomi, mesleki 

yapı ve toplumsal bünyenin parçalanmasına yönelik güçlü eğilimlerle nitelendirilmektedir. 

Konunun önem taşıyan boyutu, ekonomik verimlilik ve esneklik adına nüfusun önemli bir 

bölümünün dışlandığı parçalanmış bir toplumda sosyal uyumun nasıl sağlanacağıdır. Çünkü 

küresel ekonomik sistem sosyal uyum sağlayıcı birçok kurumun yok olmasına neden 

olmaktadır (Bhalla and Lapeyre, 2004: 4).   

Gelişmelerin ortaya çıkardığı riskler ve çatışma potansiyelleri, yeni oluşturulacak 

kurum ve politikalarla karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak, bütün çabalara rağmen yoksulluk, 

1990’lardan bu yana gelişme düzeyi ne olursa olsun hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde 

hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu gelişme ise yoksulluk sorununu, küresel sorun haline 

getirerek daha da derinleştirmektedir.  

2.1.Küresel Mutlak Yoksulluk 

Sosyo-psikolojik nitelikleriyle yoksulluk, maddi yetersizliklere bağlı olarak yaşamın 

bütün kesitlerinden uzaklaşmaya neden olan bir kültürel atmosferdir. Birey açısından 

düşünüldüğünde, yaşama tutunamamanın bir göstergesi ve fizyolojik olarak ayakta kalma 

mücadelesinin bir ifadesidir. Yoksulluğun en belirgin tezahürü olan mutlak yoksulluk, 
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fizyolojik olarak hayatta kalabilmenin asgari sınırını oluşturmaktadır. Çünkü mutlak yoksulluk; 

bireyin gelir ve tüketim harcaması bakımından sahip olduğu maddi güce bakılarak 

tanımlanmaktadır. Mutlak yoksulluğun kökeninde kötü kader yatmaktadır. Bu ise, sadece 

fiziksel etkinliğin devamı için minimum düzeyde gerekli olan temel ihtiyaçları karşılayan 

araçların yokluğu anlamına gelmektedir. Mutlak yoksulluk, bir geçim düzeyinin altında 

yaşamak anlamına gelir. 

Yoksulluğun referans çizgisi gibi standart ölçümleri her ortamda evrensel anlama sahip 

değildir. Sadece herhangi bir para biriminin satın alma gücü, ülkeler arasında önemli 

değişikliklere yol açma, aynı zamanda eleştirel anlamda zenginlik ve fırsat dağılımlarını 

çevreleyen yoksulluk oranı da belirleyicidir. Mutlak yoksulluğun seviyesi, yaşam şansının daha 

eşit dağıtıldığı yerlerden ziyade farklı sosyal ve siyasal sonuçların yaşandığı eşitsiz bir 

toplumda daha görünür olacaktır. Ayrıca yoksulluk çok boyutlu bir kavramdır. Fakat 

yoksulluğun, siyasi güçsüzlük ve sosyal izolasyon gibi dış şoklara karşı kırılgan olan daha az 

somut boyutları da bulunmaktadır. Yoksul insanlar sadece fiziksel olarak ayakta kalmak için 

gerekli olanlara sahip olmama değil, aynı zamanda ihtiyaç duydukları zamanlarda yardım alma 

veya kendileriyle ilgili tercih yapma konularında gerekli yeteneğe sahip olmamaktır (Bratton, 

2008: 30).  

Mutlak yoksulluk, bir insanın asgari düzeyde yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan 

kalori ve diğer besin ihtiyaçlarının karşılanmasına dayalı bir tanımlamadır. . Buna göre, en 

düşük maliyetli gıda harcamalarının parasal değeri bir yoksulluk eşiği oluşturmakta; gelir azlığı 

dolayısıyla bu eşiğin altında kalanlar mutlak yoksul olarak nitelenmektedir. Mutlak yoksulluk 

yaklaşımı, kendi içinde pek çok sorun içermekle birlikte; daha çok açlık sorununu da barındıran 

yetersiz beslenme koşullarıyla karşı karşıya kalan Batı-dışı toplumların yoksulluk durumunu 

tanımlamak için kullanılmaktadır (Şenses. 2002: 63).  

Mutlak yoksulluğun barındırdığı açlık, organizmanın yeterli enerji alamadığında 

hissettikleri ve bu hissettiklerini yansıtmasına verilen isimdir. Mutlak yoksulluğun önlenemez 

sonucu olan açlık, asgari hayat standardı veya açlık sınırının çok altında sürdürülen sefil bir 

hayattır. Dolayısıyla mutlak yoksulluk, insan haysiyetine yakışır bir şekilde temel ve zorunlu 

ihtiyaçların giderilmemesi sonucunda ortaya çıkan yoksunlukları ifade etmektedir (Seyyar, 

2003: 41). Mutlak yoksulluk yaklaşımı, yoksulların görüşlerini dikkate almamaktadır. 

Gelir/tüketim esasına dayalı mutlak yoksulluk yaklaşımı, yoksulların dışında yapılan 

değerlendirmelere dayanmakta ve yoksulların kendi durumlarına ilişkin görüş ve 

değerlendirmelerini göz ardı etmektedir (Şenses, 2002: 92). Küresel dinamiklerin harekete 
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geçmesiyle 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik alanda meydana gelen küresel gelişmeler, 

“yoksulluğun küreselleşmesine” (Chossudovsky, 1998:30) yol açmıştır. Dolayısıyla klasik 

mutlak yoksulluk da artık küresel düzeyde kendini hissettiren küresel sorunlardan biri haline 

gelmiştir. Son dönemlerde mutlak yoksulluğun gelişmiş ülkelerde üstesinden gelindiği görüşü 

yaygınlık kazansa da, hala o ülkelerle birlikte olduğuna dair göstergeler bulunmaktadır.   

Kaynakların ve üretimin küresel sermaye aktörlerinde toplanması sonucu ortaya çıkan 

açlık ve açlık sınırında yaşama gibi yoksullaşma, küresel yoksulluğun bir yüzünü ifade ederken; 

küresel kapitalizmin neoliberal politikalarla desteklenmesiyle şekillenen “tüketim toplumu” 

olgusu ise küresel yoksulluğun göreceli yüzünü oluşturmaktadır. “Yeni yoksulluk” olarak 

tanımlanan bu gelişme, küreselleşmenin dünyayı akışkan hale getirmesiyle doğrudan ilişkilidir. 

. Kuşkusuz mutlak yoksulluk, gelişmiş ülkelerde geçmişe ve gelişmekte olan ülkelere göre daha 

düşük seviyededir.  Bundan dolayı yoksulluk çalışmalarında küresel yoksulluğun diğer yüzünü 

ifade eden ‘göreli yoksulluk’ kavramı öne çıkmaktadır. Göreli durum, mutlak seviyeden ziyade 

politik mülahazanın anahtarı olan gelir dağılımı gibi bazı ulusal ortalama oranına göre daha az 

gelire sahip olmayı ifade etmektedir (Gough, Eisenschitz ve McCulloch, 2006: 41-42).   

2.2.Küresel Yeni Yoksulluk 

Kapitalizmin, küresel gelişmeler ve neo-liberal politikalar ekseninde nitelik 

değiştirmesi, yoksulluğun da yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir. Çünkü dönemlerin temel 

niteliklerine göre yoksulluk, farklı anlamlara gelmektedir. Yoksul olmayı, yeterince 

tüketememe olarak gören neo-liberal ekonomik anlayış, yeni yoksulluk tanımlamasıyla göreli 

yoksulluğu ön plana çıkarmıştır. “Göreli yoksulluk, varlık içinde ancak, eşit olmayan bir 

toplumda yoksulluk sorunudur. Temel ihtiyaçların karşılanabilir olduğu fakat, tüketici yaşam 

standartları içerisinde çok sayıda alt düzey sosyal beklentilerin karşılanamadığı bir durumda 

görülen yoksulluk biçimidir” (Alcock, 1993: 8). Özellikle bireyin toplumsal bir varlık olduğu 

gerçeğinden hareketle ve kendisini, toplumsal olarak yeniden üretebilmesi için gerekli tüketim 

ve yaşam düzeyinin saptanmasını içermektedir. Bu durumda, toplumda makul olmayan bir 

düzeyde ya da asgari tüketim düzeyinin altında tüketim gerçekleştirenler,  “göreli yoksul” 

olarak tanımlanmaktadır.  

Göreli yoksulluk, son derece göreceli karaktere sahip toplumsal normlara bağlı düzgün 

bir yaşamın temel gereksinimlerini karşılamada başarısız olduğu anlamına gelmektedir. Bu 

normlar daha sofistike hale geldikçe yaşam kalitesinin standardı yükselir. Bu ise yoksul 
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olmanın ne anlama geldiğini gösterir. Bu doğrulta göreli yoksulluk, ülkenin ortalama geliri ile 

karşılaştırıldığında bir birey yada hanenin pozisyonu anlamına gelir. Bu perspektiften 

bakıldığında göreli yoksulluğun, toplumun genel yaşam standardı ekseninde sosyo-ekonomik 

gelişmişlik seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan bir yoksulluk hali olduğu görülmektedir. 

Özellikle yaşam standardı açısından toplumun sosyo-kültürel değer ölçülerinden ve tüketim 

toplumunun sunduğu nimetlerden mahrum olma hali göreli yoksulluğun belirleyici unsuru 

olmaktadır (Seyyar, 2003: 42-43).  

3.YENİ YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA

Yeni yoksulluk açısından değerlendirildiğinde sosyal dışlanma, ekonomik ve psiko-

sosyal nedenlere bağlı olarak toplumsal yaşamdan farklı derecelerde izole olma veya izole 

edilme halidir. “Sosyal dışlanma, maddi zenginliğin yokluğu ile değil; aynı zamanda sembolik 

dışlanma, sosyal yoksunluk ve temel sosyal kurumlara eksik katılımla ilgilidir. Bu, aynı 

zamanda birey ve toplum arasındaki ilişkinin kalitesini de vurgulayan bir durumdur.”  (Silver, 

2015:21). Dışlanma, ya iç sürgün ya da dış ötelenmeyle gerçekleşmektedir. 

Dışlanma/dışlanmışlık duygusu, yoksulluğun sınırlarını genişletmekte ve oransal olarak 

yoksulluğun artışına neden olmaktadır. Özellikle zengin kavramının yaşam standardı açısından 

yeniden anlam kazanmasıyla birlikte yoksulluk kavramı, düzenli bir işi olan ancak, yaşam 

standardının altında tüketim gerçekleştiren bireyleri de kapsayacak bir genişlikte 

tanımlanmaktadır. “Bu kapsamdaki yoksullar, şiddetli toplumsal eşitsizlikten öte, “topluma 

dahil olmak”la “toplum dışı”na düşmek arasında gayet dar ama ürkütücü bir derinlik 

duyumsamasının bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.” (Jalee,1965: 210).   

Kentsel toplumsal yaşam atmosferinde ortaya çıkan dışlanmışlık psikolojisiyle yaşama 

tutunma olgusu, somut olarak 1960’ların sonlarından itibaren özellikle Batı toplumlarında 

görülmeye başlamıştır. Sosyal yoksunlukların kaynağı olarak sosyal dışlanma ve bunun 

mekânsal ifadesi olan mekânsal yarılma kavramı, yoksulluk tartışmalarındaki yerini almıştır. 

“Sosyal dışlanmayla-yoksulluk ilişkisi şöyle kurulabilir: Eğer birey, bir sosyal dışlanmaya 

muhatap ise topluma etkin olarak katılmada sınırlı bir yapabilirliğe (capability) sahiptir” 

(Buğra,2010: 23). Toplumsal yaşama aktif olarak katılmada yapabilirliğin sınırlanması; 

yoksulları toplumsal işlevlerinden yoksun duruma düşürmekte, günümüz emek piyasasından, 

siyasal süreçlerden ve toplumsal ilişki ağlarından dışlamaktadır. Bu, onların toplumsal 
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pozisyonlarını, politik etkinliklerini ve iyileşme olasılıklarını da geniş ölçüde etkileyerek 

yoksulluklarını kronikleştirmektedir.  

Sistemin bu kitleye ihtiyaç duymaması, bu kitlenin de sistemle bütünleşme beklentisinin 

kalmaması, aynı yaşama alanında ve aynı insanlık durumu ortamında bulunulmasına rağmen 

ayrı dünyaların kurulmasıyla sonuçlanmaktadır. Batı toplumlarında özellikle de Avrupa Birliği 

ülkelerinde görülen bu durum, toplumsal bütünleşmeye zarar veren bir gelişme olarak 

algılandığı için, tedavisi gerekli ve mümkün bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Çünkü 

bu yeni yoksulluk psikolojisi oldukça sorunlu ve sıkıntılı durumlara yol açmaktadır. Yoksullar 

sahip oldukları yetersizlik ve yoksunluklar nedeniyle çoğu zaman utangaç, kaba, kirli, sessiz ya 

da tam tersi saldırgan ruh hallerinde bulunarak toplumdan kendi kendilerini dışlarken, 

toplumun yoksul olmayan kesimi tarafından da dışarıda görülme eğilimiyle karşı karşıya 

kalmaktadırlar.  

4.YENİ YOKSULLUKLA MÜCADELE

Ekonomik krizlerin yaşandığı son yıllarda görülen işsizlik oranındaki artış, gelir 

dağılımındaki adaletsizliğin hızlı yükselişi ve devletin temel hizmet alanından çekilerek sosyal 

boyutunun zayıflaması gibi gelişmeler, yeni yoksulluk olgusunu, küresel düzeyde hissedilen 

ciddi bir sorun haline getirmektedir. Öyle ki, ortaya çıkan sorun geleneksel dayanışma 

kalıplarının üstesinden gelemeyeceği bir boyut kazanma sürecindedir. Neo-liberal ekonomi 

politikalarının bir sonucu olan söz konusu yoksulluk sorunu, geleneksel yoksullukla mücadele 

yöntemlerinin dışında yine neo-liberal perspektifli yoksullukla mücadele sistemleri 

geliştirilerek çözülmeye çalışılmaktadır.  

Küreselleşmenin en belirgin özelliği, uluslararası sömürü ve bağımlılık ilişkilerinin 

derinleştirilmesi, kapitalist ilişki ve kurumların geri döndürülemez bir biçimde yerleştirilerek 

Batı-dışı toplumların sömürülmesi ve yeniden bağımlı hale getirilmesidir. Küresel ekonomik 

sistem böyle işletilirken, boyutları küresel sermaye sahiplerini de rahatsız edecek düzeyde bir 

yoksullaşma süreci de yaşanmaktadır. Bundan dolayı Batı-dışı toplumlarda görülen yoksulluğa 

ilgi, büyük ölçüde küresel kuruluşlar tarafından gösterilmektedir. Bu ilgi önemli ölçüde neo-

liberal ekonomi politikalarının farklı ülkelerdeki etkisi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Yoksullaşmanın ve sonuçlarının zenginler tarafından gündeme getirilmesi, sadece ekonomik 

kaygılar açısından değerlendirilemez. Yoksulluk sorunu bağlamında geliştirilen politikaların 

diğer boyutları, özellikle de siyasal boyutu mutlaka dikkate alınmalıdır. 1960’lı yıllardan bu 

775



yana uluslararası kuruluşların yoksullukla mücadele kapsamında geliştirdikleri politikaların, 

siyasal kaygı amacı taşıdığı tartışılmayacak kadar açıktır. “Komünizm tehlikesini savuşturma 

ve günümüzde özellikle kentlerdeki yoksulların aşırı uç olarak tanımlanan siyasal hareketlerin 

kaynağı haline gelmemesi için verilen çabalar bunun göstergeleridir. Ayrıca dünya egemenlik 

ilişkilerinde söz sahibi olan ülkelerin, egemen konumlarına küresel ölçekte yönelecek 

tehditlerin bertaraf edilmesi çabalarını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir” (Kızılçelik, 

2002: 8-9).  

Yoksullukla mücadeleye ilginin, küresel sermaye sahipleri tarafından gösterilmesi ise, 

yenidünya düzenin kavgasız, belasız ve pürüzsüz bir dolaşım alanı oluşturma isteğinden 

kaynaklanmaktadır.  Söz konusu kaygıları giderecek ve küresel düzeydeki yoksullukla 

mücadele edecek stratejiler ise neo-liberal politikalar kapsamında geliştirilmektedir. Neoliberal 

perspektifli çözüm önerilerinin özü ve işlevi ise, piyasaya müdahale etmek değil, onun etkin bir 

biçimde işlemesini sağlamaktır. Ancak neoliberalizmin yoksullukla mücadele anlayışı, 

kurumsal ve sosyal güvenlik temelinde politikalardan ziyade gönüllü katkıları öne 

çıkarmasından dolayı güvenli bir gelecek hakkında soru işaretleri oluşturmaktadır. Çünkü böyle 

bir durumla karşı karşıya gelen yoksul birey, kısıtlanmışlık hissine kapılmakta ve kendi 

saygınlığı konusunda şüpheye düşmektedir. 

Neo-liberal yoksullukla mücadele stratejisinde “ikiz kuruluşlar” olarak bilinen IMF ve 

Dünya Bankası ön plana çıkmaktadır. IMF ve Dünya Bankası’nın yoksullukla mücadele 

stratejisi, yoksulluğu üreten sistemin kendisini sorgulamadan, yoksulluğun ekonomi-dışı 

boyutlarına dikkat çekerek hafifletilmesi ve sistem içine çekilmesi gereken bir olgu olduğu 

düşüncesiyle şekillenmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen yapısal uyum programları, sorunların 

kaynağını kurutmak ya da eşitsizliğe neden olan kaynakların sömürülmesini engellemek yerine 

yoksul ülkeleri, borç kısır döngüsünün sarmalına katmaktadır. Böylece sorun çözüleceği yerde 

daha da derinleşerek katlanılamaz hale gelmektedir. Hâlbuki temel sorun, küreselleşmeyle hız 

kazanan “post-modern bir sömürgecilik” anlayışından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu 

yaklaşımla iletişim, etkileşim ve sermayenin akışkanlığı açısından mekânsal daralma yaşayan 

dünyanın, güçlüler tarafından daha otoriter bir yaklaşımla kontrol edilebilmesine ve üretilen 

artı değerlerin büyük bir kısmına el konulabilmesine imkan vermektedir.   

Yoksullukla mücadelenin politik yönünün yanında önemli bir boyutu da yoksulluğa 

yönelik geliştirilen ahlaki yaklaşımdır. “Ahlakın özü zayıf, talihsiz ve acı çeken insanların 

bütünlüğü ve mutluluğu için sorumluluk dürtüsüdür; yoksulluğun suçluluk kaynağı olarak 

görülmesi bu dürtüyü kabul etmeme ve ortadan kardırmaya yöneliktir. Mevcut ya da potansiyel 
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suçlu olarak yoksullar, etik bir sorun olmaktan çıkmaktadır. Bunun da ötesinde onlar bizim 

ahlaki sorumluluğumuzdan muaf tutulmaktadır” (Bauman, 1999: 76). Muaf tutulma, kuşkusuz 

vicdanları rahatlatan bir tutum olduğu için yoksulluk ve onunla mücadele konusundaki 

sorumluluk duygusu zayıflamakta ve sorunun üstesinden gelmek zorlaşmaktadır. Günümüzde 

yoksullukla mücadeleyi zorlaştıran bir diğer önemli unsur da küresel yoksulluğun kendine özgü 

yaşadığı krizlerdir. Söz konusu krizler ise küresel kapitalizmin çelişkili gelişiminden 

beslenmektedir. Küresel düzeyde görülen yoksullukla mücadele edebilmek için öncelikli olarak 

küresel kapitalizmin çelişkili süreçlerinin izini sürmek ve ortaya çıkarmak gerekir.  

SONUÇ 

Neo-liberal politikalarla iyice perçinlenen tüketim kültüründe toplumlar ve bireyler, 

üretimde eşit olmadıkları halde tüketimde eşit olmaya zorlanmaktadırlar. Ancak buna izin 

vermeyen büyük gelir eşitsizliği ve dengesizliği, tüketim toplumunda defolu tüketiciler olarak 

yeni bir yoksul kitlesi ortaya çıkarmaktadır. Küresel gelişmeler ise bu yeni durumu 

tetiklemektedir. Örneğin günümüz Türkiye’sinde ekonomik büyüme ve ekonomik göstergeler 

pozitif eğilimli olmasına rağmen, “tabana yansımadı” gibi söylemlerin en temel nedeni “yeni 

yoksulluk” olgusudur. Çünkü bu sistemdeki girdilerden zenginler daha fazla pay almaktadırlar. 

Yeni yoksulların payına düşen ise bolluk içinde yokluğun yaşanmasıdır. Çünkü onlar tüketim 

toplumunun standartları ölçüsünde tüketim gerçekleştirememektedirler.  

Kapitalist süreçte ortaya çıkan mutlak yoksulluğun, devletin ve sivil toplumun 

uygulayacağı istihdam politikaları ve sosyal güvenlik tedbirleri ile telafi edilebilme ihtimali 

varken, yeni yoksulluk olgusu daha yerleşik, derin ve psikolojik boyutlu sorunlar sarmalına 

dönüşmektedir. Çünkü daha fazla tüketebilenler için tasarlanmış bir dünyada yaşamak bireyleri 

toplumsal aşağılanma, dışlanma ve iç sürgün duygusuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu 

şekilde tasarlanmış bir ortamda yoksulluktan bahsederken kullanılan üslup ve argümanlar, yeni 

yoksulluğun toplum düzenini tehdit eden boyutu çerçevesinde şekillenmektedir. Temelde 

korkunun beslediği kaygılarla belirlenen bu yaklaşımın altında, yoksulluğun zengin dünyasına 

zarar vereceği bakış açısı yatmaktadır. Toplumsal dışlama, ya da yoksulları kontrol altında 

tutma eğilimi de bu bakış açısının bir sonucu olarak gerçekleşmektedir.  

Yoksullukla mücadele söylemi son dönemlerde hükümet politikaları içerisinde en moda 

olanı haline gelmiştir. Ancak söz konusu politikalar ya yoksulluk sınırlarını belirleyen 

yönlendirilmiş istatistik verileriyle ya da BM’nin geliştirdiği insani gelişme endeksleriyle 
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ampirik olarak yapılan kaba ölçümlere dayanmaktadır. Belki de sorunun esas gövdesini 

oluşturan yoksulluğu doğuran zihniyet mekanizmaları bu politikalar içerisinde ima bile 

edilmemektedir. Yoksullukla mücadele söylemi, moda bir yaklaşım olmasına rağmen hiçbir 

zaman dünya ve ülke gündemlerinin birinci konusu olamamaktadır.  

Günümüzde küresel yoksullukla mücadele stratejileri, küresel nitelikli kuruluşlar 

aracılığıyla geliştirilmekte ve yine bunlar aracılığıyla uygulanmaktadır. Ancak küresel 

yoksulluğa yol açan mekanizmalarla, mücadele mekanizmalarının çıkarlarının aynı hedeflerde 

buluşması, bu eksendeki yoksullukla mücadeleyi sorunlu hale getirmektedir. Diğer bir ifadeyle 

küresel yoksulluk mekanizmasının ana sorumlularıyla, yoksullukla mücadele söylemi 

arasındaki ilişki çelişkili bir doğaya sahiptir. Dolayısıyla bu perspektif doğrultusunda 

gerçekleştirilen yoksullukla mücadeleye ilişkin sonuçlar da sorunludur. Örneğin Dünya 

Bankası ve IMF’nin Batı-dışı toplumlarda uyguladıkları yapısal uyum programları gibi 

yoksullukla mücadele aktörlerinin yayınladıkları yoksulluk istatistiklerinin maniple edilmiş 

olduğu iddiaları bu açıdan anlamlıdır. Çünkü istatistiksel durumla sosyolojik durum önemli 

ölçüde farklıdır.  

Yoksullukla mücadelede takip edilen yol ne olursa olsun, bu yolların ve uygulamada 

takınılan tutum ve davranışların etik ilkelere uygunluğu mutlaka sorgulanmalıdır. Yoksulluk 

nasıl ki, çok yönlü ve karmaşık bir olgu ise onunla mücadele de kuşkusuz çok yönlü olmalıdır. 

Her türlü yoksullukla mücadelenin en temel şartlarından biri, yoksulluğa yol açan ana neden ve 

süreçlerin iyi tanımlanmasıdır. Yoksullukla mücadelede devletin sosyal boyutunun 

güçlendirilmesi de önemlidir. Özellikle sosyal devletin, yoksulların sosyal dışlanma tehlikesine 

karşı gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapması, araç ve argümanlarını yeniden tahayyül etmesi 

gerekir 
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GAZALİ’NİN FELSEFE (İLİM VE DÜŞÜNCE) KARŞISINDAKİ TUTUMU 

Nazmiye YAĞBASAN 

Doktora Öğrenci, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı 

ÖZET 

Gazali (ö.1111)’nin bilgi genişliği, orijinalliği ve etkisi, çalışmalarında gösterdiği titizliği göz 
önüne alındığında o, emsalsiz bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazali’nin çok yönlü 
ilmî kişiliği sayesinde günümüzde eserlerine büyük bir ilgi mevcuttur. Bunun temel sebebi 
Gazali’nin eserlerinde, inançlı kimselere karşılaşılan güçlükleri aşma yollarını göstermesi ve 
onların hayatlarını anlamlı kılacak bilgilere yer vermesidir. Özellikle otobiyografik bir eser 
olan el-Munkız mine’d-Dâlâl adlı eseri toplumumuzun genç ve henüz kendisini anlayacak 
seviyede bir din ve genel kültür almamış kuşakları etkisi altına almaktadır. Diğer taraftan 
belirtmek gerekir ki Gazali’nin bu müspet etkilerinin yanı sıra menfî etkileri de vardır. Bu 
menfî etkilerin büyük bir kısmı söz konusu otobiyografinin Türkçe tercümelerinden ve bu 
tercümeleri yapan kişilerin Gazali’nin ruh halini ve fikirlerini kavrayıp aktaracak bir 
objektiflikten yoksun oluşlarından kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu yüzden Gazali’nin 
kendi düşüncesi ile birlikte İslam düşüncesinin de daha iyi anlaşılabilmesi için onun amacı, 
metodu ve içinde bulunduğu ortamı dikkate alarak değerlendirmek gerekmektedir. 
Dolayısıyla Gazali’nin yaşadığı dönemin şartları göz önüne alınmadan, onun metinlerini tam 
anlamıyla okumadan, ifadelerini tefekkür etmeden onu anlamak mümkün görünmemektedir. 
Bu doğrultuda Gazali incelemeleri çok boyutlu ve objektif bir şekilde yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:  Gazali, Felsefe, İlim, Mantık 

Gazali (ö.1111)’nin bilgi genişliği, orijinalliği ve etkisi, çalışmalarında gösterdiği 

titizliği göz önüne alındığında o, emsalsiz bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır (Şerif, 

2017: 209-210). Gazali’nin çok yönlü ilmî kişiliği sayesinde günümüzde eserlerine büyük bir 

ilgi mevcuttur. Bunun temel sebebi Gazali’nin eserlerinde, inançlı kimselere karşılaşılan 

güçlükleri aşma yollarını göstermesi ve onların hayatlarını anlamlı kılacak bilgilere yer 

vermesidir (Topuz, 2011: 161). Özellikle otobiyografik bir eser olan el-Munkız mine’d-Dâlâl 

adlı eseri toplumumuzun genç ve henüz kendisini anlayacak seviyede bir din ve genel kültür 

almamış kuşakları etkisi altına almaktadır. Diğer taraftan belirtmek gerekir ki Gazali’nin bu 

müspet etkilerinin yanı sıra menfî etkileri de vardır. Bu menfî etkilerin büyük bir kısmı söz 

konusu otobiyografinin Türkçe tercümelerinden ve bu tercümeleri yapan kişilerin Gazali’nin 

ruh halini ve fikirlerini kavrayıp aktaracak bir objektiflikten yoksun oluşlarından kaynaklı 
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olduğu görülmektedir (Şahin, 1985: 249). Bu yüzden Gazali’nin kendi düşüncesi ile birlikte 

İslam düşüncesinin de daha iyi anlaşılabilmesi için onun amacı, metodu ve içinde bulunduğu 

ortamı dikkate alarak değerlendirmek gerekmektedir (Karadaş, 2003: 239). Dolayısıyla 

Gazali’nin yaşadığı dönemin şartları göz önüne alınmadan, onun metinlerini tam anlamıyla 

okumadan, ifadelerini tefekkür etmeden onu anlamak mümkün görünmemektedir. Bu 

doğrultuda Gazali incelemeleri çok boyutlu ve objektif bir şekilde yapılmalıdır. 

Gazali birçok açıdan önemli bir ilim adamı olma mahiyetine sahiptir. Bunun bir sebebi 

de onun kullandığı metot şeklidir. Onun metodunun takdire şayan bir yönü, incelediği 

meseleleri titizlikle tahlil etmesi, neredeyse her problemi kaynağından öğrenerek veya sorarak 

tanıması ve son aşamada da bir senteze giderek değerlendirmesidir. Gazali meselelerin 

çözümüne giderken dedüktif bir metot uygulamaktadır. Yani o, meselelerin çözümündeki 

temel prensipleri yukardan aşağıya tespit etmektedir. Ayrıca o, inceleme aşamasında senteze 

de gitmektedir ve bunu yaparken de endüktif bir metot izlemektedir. Bununla birlikte o sayma 

ve kontrol denilen usulü de ilmî sonuçlara uygulamaktadır. Dolayısıyla o, ulaştığı sonuçların 

sağlamasını yapmaktadır. Bu hususlar göz önüne alındığında Gazali’nin kendi devrine göre 

ilmî usullerde çağını aşan bir ilim adamı olduğu, böylece kendinden sonraki çağlara ışık tutan 

bir hüviyete sahip olduğu görülmektedir (Şahin, 1985: 251). Gazali’nin meseleleri bu kadar 

titizlikle incelemesi ve nihayetinde ulaştığı sonuçlarında sağlamasını yapması, onun ilim 

adamı kimliğini ne kadar çok hak ettiğini göstermektedir.  

Gazali’nin sistemi göz önüne alındığında o, felsefenin bütün disiplinlerini incelemiş ve 

onları ciddi bir şekilde tenkit etmiştir. Fakat bu eleştirisini yaparken felsefeye bilinçsiz bir 

şekilde saldırmamıştır. O, filozofların görüşlerini öğrenmeden ilimlerini reddetmeye 

kalkışmanın, karanlığa taş atmak olduğunu ileri sürmüştür. Bu doğrultuda 2 yıl felsefe 

okuduktan sonra bu ilmin esaslarını çözmeyi başarmış, akabinde 1 yıl boyunca da bu esaslar 

üzerinde tefekkür etmiştir (Gazali, 2015: 77-78). Gazali, felsefeyi öğrendikten sonra felsefe 

ilminin eleştirilecek yönlerini tespit etmeye girişmiştir. Ona göre felsefenin dinle uyuştuğu 

noktaları olduğu gibi onunla çelişen noktaları da mevcuttur. Dolayısıyla felsefî disiplinleri 

müstakil olarak ele almak ve bunlar karşısında seçmeci bir tavır göstermek en uygun olanıdır. 

Böyle bir tavır sonucunda da Gazali tam anlamıyla felsefeyi reddetmemiş, özellikle Farabi 

(ö.950) ve İbn Sina (ö.1037) gibi filozofların metafizik alandaki iddialarının bir kısmını 

felsefî bir yöntemle eleştirmiş ve bunlara karşı çıkmıştır. Ayrıca onun bu doğrultuda kaleme 

aldığı eserinin adı Tehafütü’l Felsefe (Felsefenin Tutarsızlığı) değil de Tehafütü’l 

Felasife(Filozofların Tutarsızlığı) olması da oldukça manidardır (Alper, 2019: 104-106). 
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Buradaki dikkat çeken husus, Gazali’nin bir meseleyi eleştirmeden önce o meseleyi idrak 

edebilmek için uzun bir süre emek sarf etmesi,  onu tam anlamıyla incelemesi, meseleye 

bilinçsiz bir şekilde yaklaşmamasıdır. Nitekim eleştirinin mahiyeti de bu olmalıdır. Ama biz, 

eleştirinin bu niteliğini tam anlamıyla kavrayamayan birçok eleştirmen ve bu doğrultuda 

kaleme alınan epeyce eser görmekteyiz. Metnimizin amacı ve selameti açısından biz bu 

konuya değinmemeyi daha uygun bulmaktayız. 

Meseleye tekrar dönülecek olursa; Gazali’nin eleştirisinin felsefeye yönelik değil, 

filozoflara karşı yapıldığı bizzat eserlerinde görülmektedir. Onun filozoflara yönelik bu 

eleştirinin temel gerekçesi, filozofların dinin temel ilkelerine saldırmalarıdır. Mamafih o, 

felsefeyi ve aklı tenkit ederken bile felsefenin aslî işlevlerinden biri olan eleştiriye müracaat 

etmiştir. Bu doğrultuda onu filozof olarak kabul etmek gerekir  (Özden, 2017: 131). Ayrıca 

biz, Gazali’nin uzun bir süre felsefe okumalarından dolayı onun bazı hususlardaki 

yaklaşımlarının da değiştiği kanaatindeyiz. Zira o, felsefeyi öğrendikten sonra hasım olarak 

nitelediği filozofların da yöntemlerini kullandığını görmekteyiz. 

Dahası Gazali, felsefenin bütün kısımlarını eleştirmemiş, hatta o matematiğin de 

reddedilemez bir ilim olduğunu savunmuştur. Fakat yine de o,  matematiği eleştirmekten 

kendisini alamamıştır. Ona göre matematik ilminin iki sakıncası vardır. Bunlardan birincisi, 

matematiği inceleyen bir kimse, onun kesinliğine hayran kalır ve bu da onu felsefecilere karşı 

körü körüne bağlanmaya götürür. İkinci sakıncası ise İslam’a bağlı olan fakat cahil kimselerin 

felsefeyle bağlantılı olan bir ilmi reddettiği yönündedir. Hâlbuki Gazali açısından dine karşı 

en büyük cinayet, matematiği inkâr ederek İslam’ı savunabileceğini düşünen kimseler 

tarafından işlenmiştir. Oysaki şeriat açısından bu ilimlere ilişkin olumlu veya olumsuz 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır (Gazali, 2015: 85-89; Yüksel, 2015: 147). Bu hususta 

Gazali’nin, kesinlik arz eden ilimleri reddetmediği aşikârdır. Onun yalnızca matematik ilmine 

yönelik tutumu bile felsefenin bütün alanlarını tam anlamıyla reddetmediğini göstermektedir. 

Burada dikkat çeken bir başka husus da Gazali’nin objektiflik yönüdür. Zira o, hasımlarının 

haklı olduğu tarafları da dile getirmekten kaçınmamaktadır. 

O dönemde felsefenin bir dalı olan mantık ilmine gelince Gazali’ye göre mantıkçılar, 

çoğu zaman mantık açısından ortaya konan iddiaları güzel bulma gayreti içine düştükleri için 

filozofların küfür sözlerini de mantıkî önermeler bağlamında gerçek olduğunu düşünürler. Bu 

yüzden mantıkçılar, araştırmalarında tam bir hakikate ulaşmadan, onları inkâr etmeye ve 

reddetmeye can atarlar. İşte bu noktayı Gazali, mantık ilminin doğurduğu en büyük tehlike 

782



olarak görmektedir. Akabinde Gazali, mantığın ele aldığı konuların din ile ilgili olmaması 

sebebiyle, onun din açısından reddedilmesini gerektirecek bir durumun söz konusu 

olmayacağını ileri sürer (Gazali, 2015: 90-92). Hatta Gazali’nin mantık ilmine çok önem 

verdiğini de söylemek mümkündür. Zira ona göre mantık ilminin en önemli faydası, doğru 

bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaktır (Gazali, 2002: s.43). Gazali mantık ilminin kesin (yakini) 

bilgiyi, kesin olmayan bilgiden ayıran bir kanunlar bütünü ve bütün bilgiler için bir ölçü 

olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca o, bizi teorik bilgiye götüren tanım (hadd) ve kıyasta bazen 

madde, bazen şekil, bazen de hem madde hem şekil açısından hata olabileceğini ve böylece 

doğru olanlar ile yanlış olanları birbirine karıştırılabileceğini, bu karışıklıktan kurtulmanın en 

güzel yolu ve en güvenilir yöntemi mantık ilmi olduğunu söylemektedir(Gazali, 2015: 60). 

Burada da Gazali’nin meseleye karşı nesnel bir tavır takındığı, hakikî bilgiye ulaşmada 

mantık ilmine itibar etmemiz gerektiği gözler önüne serilmektedir. 

Gazali’nin fizik ilmine dair yaklaşımına gelince, Gazali genel olarak baktığında 

gökleri, yıldızları ve onların altındaki basit ve mürekkep cisimleri inceleyerek bu cisimlerdeki 

değişim, dönüşüm ve imtizaç nedenlerini araştıran fizik ilminin -bazı meseleler dışında- kabul 

edilebilecek bir muhtevaya sahip olduğunu düşünmektedir (Gazali, 2015: 92-93).  Gazali, bu 

saha ile ilgili olarak sadece dört meselede dinen filozoflara itiraz edilebileceğini ve bu 

meselelerin dışındaki konularda itirazda bulunmanın gerekmeyeceğini kaydetmektedir. Ona 

göre mucize konusunda olduğu gibi doğrudan ya da dolaylı olarak dinî hükümlerle alakası 

bulunan ve hatta onlarla çelişen bu dört mesele şunlardan ibarettir (Alper, 2019: 99). 

1. Varlıkta zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi olduğu hükmü.

2. İnsanî nefislerin kendi kendilerine kâim oldukları, cismin tabiatında

bulunmadıkları, ölümün nefsin bedeni yönetmeyi terk etmesi anlamına geldiği ve 

ölümden sonra bile insanî nefislerin kendi kendilerine kaim olacağı görüşü.  

3. İnsanî nefislerin yok olmasının imkânsız olduğu, aksine bir kere varlık

kazandıktan sonra onların ezelî ve ebedî oldukları anlayışı. 

4. Bu nefislerin cesetlere geri dönmesinin imkânsız olduğu görüşü (Gazali, 2005:

161). 

Burada zikredilen dört mesele dışında fizik ilmi ile alakalı bir problemin olmadığını 

düşünen Gazali, fiziği sadece meşru görmekle kalmamakta, daha da ileri giderek  İbn Hazm 

(ö. 1064)’a benzer şekilde tıp ve astronomi gibi fiziğin alt dallarının peygamberliğin imkânı 

ve gerçekliği konusunda delil olma özelliği taşıdığını da iddia etmektedir (Alper, 2019: s.99). 
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Benzetme yerinde olursa Gazali fizik ilminin, dinî hükümlerin gerçekliğine ulaşma 

konusunda bir araç olarak kullanılabileceğini ve bilimsel olarak açıklanan hadiselerin bazı 

dinî meselelere referans olabileceğini bizlere sunuyor gibi görünmektedir. 

Gazali’nin en çok eleştirdiği felsefenin alanı İlahiyat/Metafizik’tir.  Ona göre 

filozofların yanılgıya düştükleri 20 temel nokta vardır. Bunların 3’ü onları küfre düşürmüştür 

ve filozofların küfür barındıran üç iddiası şunlardır: 

1. Cesetler haşr olunmayacak, azap ile cezalandırılacak veya sevap ile ödüllendirilecek

olanlar soyut olarak sadece ruhlardır.

2. Allah cüzleri değil, külliyatın tümünü birden bilir.

3. Âlem, kadim ve ezelîdir (Gazali, 2015: 94-95).

Bu 3 hususta Gazali, filozofların ciddi manada hatalarının olduğunu ve bu durumun da 

onları dinden çıkaracağını söylemektedir. Bu makalede Gazali’nin bu meselelerde haklı olup 

olmadığı tartışılmayacaktır. Lakin şunu da belirtmek gerekir ki biz Gazali’nin, eleştirilerinde 

ziyadesiyle cesur davranarak belki de kendisinden sonra sistemli bir eleştiri geleneği 

başlatmış olabileceği kanaatindeyiz. 

Siyaset mevzusuna gelindiğinde Gazali, filozofların fikirlerini ileri sürdüğü siyaset 

felsefesi ile ilgili olan alanda dinî ve aklî açıdan her hangi bir problem görmemekte, bu 

bilimin elde edilmesi ve sahiplenilmesi gerektiğini ima etmektedir. O, bu ilmin prensiplerinin 

din ile çatışmasını muhtemel görmemekte, dahası siyasetin ilkelerinin dine dayandığını, diğer 

bir deyiş ile doğrudan Allah'ın kitabından ve peygamberlerin sünnetlerinden çıkarıldığını 

iddia etmektedir (Alper, 2019: 102).  

Gazali'ye göre pratik felsefenin diğer bir bölümünü oluşturan ahlâk, temelde nefsin 

sıfatlarını, onun ahlâkının tür ve çeşitlerini, nasıl ıslah edilmesi gerektiğini ve bunun yollarını 

incelemektedir. Filozofların bu bilgilerini asıl olarak Allah'a yakın olmaya çalışan, O'nun zikri 

ile meşgul olan, hevâlarına muhalefet eden ve dünya lezzetlerinden yüz çevirmek suretiyle 

Allah'ın yoluna sulûk eden sûfîlerden aldıklarını kaydeden Gazali, bu alanla ilgili olarak 

onların, tecrübeleri sonucunda "ahlâkî hakikatler"i elde eden sûfîlerin görüşleriyle kendi 

görüşlerini mezcettiklerini ve böylece de bâtıl görüşlerini insanlara güzel göstermeyi ve 

dolayısıyla da kabul ettirmeyi amaçladıklarını belirtmektedir (Gazali, 2015: 96-102). Gazali, 

ahlâk meselesinde filozofların kendi görüşleriyle birlikte sufîlerin görüşlerini birleştirdiğini ve 

filozofların yanlış düşüncelerini estetik bir kaygı içinde insanlara sunduğunu ifade etmektedir. 
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Bu ahlâkî hakikatleri güzel gösterme arzusu, insanları elbette etkilemektedir. Zira estetik bir 

ifade, genel anlamda taraftar bulmaya oldukça meyillidir. 

Şimdi de Gazali’nin filozofları eleştirilerinin ilim dünyasında ne şekilde yankı 

uyandırdığı meselesine geçelim. 

İslam’da, felsefenin gerilemesi meselesini inceleyen Batılı teşebbüslerde Gazali’ye 

daima başrol verilmiştir (Griffel, 2015: 19). Bu doğrultuda o, haklı yahut haksız yere birçok 

eleştirilerin odağı olmaktan kendini alamamıştır. Ona yönelik bu eleştiriler kimi zaman 

yerinde olup, kimi zaman da abartılacak ölçüde yanlış anlaşılmalardan oluşmaktadır.  

Gazali eleştiricilerinin bir kısmı onun akla düşmanlık ettiğini iddia etmişlerdir. Oysaki 

Gazali açısından ilmi, aklı ve aklın verilerini inkâr etmek, safsataya düşmektir. Dolayısıyla 

insanın kendi imkân ve kabiliyetlerini inkâr etmesi, kendi kendini ve böylece her şeyi inkâr 

etmesi, safsatadır (Şahin, 1985: 259). Onu akılcılığa bir muhalif olarak suçlamak ve 6-12. 

yüzyıldan bu yana devam eden ümmetin gerilemesinden çoğunlukla onu sorumlu tutmak bir 

moda haline gelmiştir (Şerif, 2017: 279). Fakat belirtmek gerekir ki Gazali, akla ya da aklın 

ortaya koyduğu felsefî düşüncelere değil, akıl için mümkün modellerden biri olan Meşşai 

felsefeye ait düşüncelerin genel zorunlu doğrular olarak sunulmasına karşı çıkmıştır (Ayık, 

2009: 19). Kanaatimizce onun amacı, felsefeyi tamamen reddetmek değil, kendisinden asırlar 

sonra yaşamış olan Kant (ö. 1804) ’ın yaptığına benzer şekilde akla dayalı felsefeye bir sınır 

çizmektir. Diğer bir deyişle onun yapmaya çalıştığı şey; salt aklın tam mânâda varlığın 

hakikatini bilemeyeceğini göstermeye çalışmak, dolayısıyla vahye ve dine yer açmaktır 

(Alper, 2019: 104-106). Burada dikkat edilecek bir husus Gazali’yi eleştirenlerin bir kısmının 

Gazali metinlerini tam anlamıyla okumadığı yönündedir. Zira biz Gazali’nin bilgi edinme 

yönteminde akla ne kadar önem verdiğini bilmekteyiz. Hakikat arayışında akla verilen 

kıymet, onun birçok eserinde gözler önüne serilmektedir. 

Peki, Gazali’nin felsefeyi eleştirmesine sebep olan etkenler sadece dinsel faktörler 

midir? Onun felsefeyi eleştirmesinin arka plânında birçok sebep vardır. Bunlardan birincisi, 

felsefenin temel inançları sarstığına inanmasıdır. Bir başka sebep de Meşşai felsefede mevcut 

olan Meşşai filozoflardaki dogmatik spekülasyon ve onların Semavi Dinleri felsefî yoruma 

tabi tutmalarıdır. Böylece ortaya çıkan felsefe, din ve dinî inançlar karşısında, yeni bir din ve 

inançlar sistemi görünümü almıştır. Gazali’yi rahatsız eden ve okunmasını zararlı bulduğu 

bahsi geçen bu tür bir felsefedir (Ceylan, 1993: 49-50).  Bu minvalde Gazali’nin tenkidi, 

felsefeye değil de filozofların felsefe karşısındaki tutumuna yöneliktir. Esasen bu eleştirilerin, 
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daha çok felsefeyi bazı dinsel meselelere doğrudan uyarlamaya çalışan filozoflara karşı 

yapıldığını belirtmekte fayda vardır. 

Gazali’nin İslam düşünce dünyasında Yunan tarzında felsefe yapanlara yönelik 

eleştirileri, onun sanki bütün felsefeye karşı olduğu şeklinde anlaşılmaktadır. Bahsi geçen 

yanlış anlaşılmanın bir sebebi de Gazali metinlerinin parçacı bir şekilde okunmasından 

kaynaklanmaktadır (Vural, 2016: 465). Oysaki Gazali’nin metinleri dikkatli bir şekilde 

okunduğunda, onun felsefeyi bitirdiğine dair kanaatler iyice zayıflamaktadır (Ayık, 2009: 37-

38). Onun en temel eserleri dikkatli bir şekilde okunduğunda bu yanlış algının ortadan 

kalkması gerekir. Zira Gazali’nin mantık, matematik, fizik gibi kesinlik ifade eden bilimlere 

ziyadesiyle önem verdiğini yukarıda izah etmeye çalışmıştık. 

Gazali, birtakım araştırmacılara göre İslam dünyasındaki fikrî durgunluğun müsebbibi 

olarak görülmüştür (Ulukütük, 2017: 207). Peki, hakikaten Gazali fikri durgunluğu ne ölçüde 

etkilemiştir ve etkilediyse eğer bunun sorumlusu sadece kendisi midir? Bu iddiaya karşı biz, 

Gazali’den önce yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan akıl ile vahyin karşı karşıya geldiği 

çekişmenin, yerli kültür ile yabancı kültür arasındaki bir zihniyet çatışması olduğunu 

görmekteyiz (Yüksel, 2015: 146). Felsefenin gerilemesinin sebebini Gazali’ye yükleyenler, 

felsefenin Gazali’den önce zayıflamaya başlamış olduğunu da görmezden gelmektedirler. İbn 

Sina’dan sonra Gazali’ye kadar büyük bir filozofun yetişmemiş olması bunu 

desteklemektedir. İslam düşüncesinin Gazali’nin henüz sahnede olmadığı dönemde felsefenin 

gerilemiş olması olgusu, Gazali faktörünün yanı sıra İslam dünyasının siyasî, sosyal ve 

iktisadî şartlarının genel yönü açısından da incelemek gerekmektedir (Orman, 2014: 119). 

Gazali’den önce de felsefeyi eleştirenler ve filozofları küfürle itham edenler olmuş, fakat 

Gazali kadar bir dönüm noktası oluşturamamışlardır. Bunun sebebi de Gazali’nin 

mücadelesinin hilafetin ve devletin bir projesi olmasının yanında onun dinî otoritesidir 

(Aydın, 2016: 207). Burada eleştirilecek bir nokta İbn Sina’dan sonra Gazali’ye kadar kayda 

değer bir filozofun olmaması mevzusudur. Bu eleştiri kanaatimizce yerinde olmasa gerektir. 

Bilakis Gazali’ye gelmeden Birunî (ö. 1061), İbnü’l Heysem ( ö. 1040), Cüveynî (ö. 1085) 

gibi önemli ilim adamları da yetişmiştir. 

 Gazali’nin, İslam dünyasını bilim ve düşünce alanında gerilettiği yönündeki iddianın 

yanı sıra bir başka eleştiri de Gazali’nin fikirlerine uyulduğu takdirde ilim ve felsefenin asla 

bir adım daha ileri gidemeyeceği yönündedir. Gazali’nin felsefeye yaptığı eleştiri çoğu zaman 

yalnızca felsefeye değil, aynı zamanda müspet ilimlere de indirilmiş bir darbe olarak 
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değerlendirilmesi de bu yanlış telakkinin bir sonucudur. Ona yönelik bu iddialar, teorik ve 

kavramsal zaaflar ile birlikte olgu plânında da zaaflar barındırmaktadır (Orman, 2014: 115). 

Bu eleştirilerin Gazali açısından kabul edilmesi mümkün değildir. Zira daha önceki satırlarda 

da belirtildiği üzere Gazali, fizik ve matematik gibi kesinlik içeren ilimlerin 

reddedilemeyeceğini ifadelerinde sık sık dile getirmektedir. Ayrıca ona yönelik yapılan 

eleştirilerin bir kısmının da ideolojik boyutta olduğu gözlerden kaçmamalıdır. 

Gazali’yi, İslam kültürüne olan olumlu tavrı nedeniyle bilim ve felsefenin İslam 

düşünce dünyasında gelişmesini engellemekle suçlamak, ona yapılan ciddi bir haksızlıktır. 

Hâlbuki Gazali, felsefenin bütün alanlarına ve bilime asla karşı olmamıştır (Fahri, 1992: 224). 

Dahası onun felsefe ve bilim üzerine yaptığı eleştirilerin, kendi döneminde geçerli olan 

bilimsel anlayış için bir çeşit yapısöküm olduğunu ve bu eleştirilerin de asırlar sonra Batılı 

düşünürler tarafından savunulduğunu bizzat görmekteyiz (Ayık, 2011: 270). Gazali’nin 

yaptığı eleştirilerin benzerlerini Descartes (ö. 1650), Hume (ö. 1776), Kant gibi düşünürlerin 

de yapmış olmalarına rağmen onların bu eleştirileri, felsefenin önünü açan fikirler olarak 

kabul edilmiştir. Örneğin, Gazali’nin tabiat kanunları hakkında yaptığı eleştirilerin benzeri 

Hume tarafından yapılmış, hatta Hume’un bu eleştirisi Kant’ı dogmatik uykusundan 

uyandırmıştır. Gazali’nin akla yönelik yaptığı eleştiriler, Kant tarafından da yapıldığında bu 

mesele(eleştiri) felsefede Kopernik Devrimi olarak adlandırılmıştır (Ayık, 2009: 38). Ayrıca 

Gazali’nin, evrenin Aristoteles’in (ö. M.Ö. 322) fiziğindeki gibi ayaltı ve ayüstü şeklinde 

ayrılmadığını, her iki evrenin de tek bir kanuna bağlı bir bütün olduğu fikrini kendisinden 

asırlar sonra yaşamış olan Bruno (ö. 1600) da savunmuştur (Ayık, 2011: 267). Batılı 

düşünürlerin bu kadar itibar görmelerine rağmen Gazali’nin filozoflara yönelttiği eleştiriler, 

onların eleştirileri kadar kıymetli görülmemiş hatta felsefî düşüncenin önüne konulmuş dinî 

engeller olarak nitelendirilmiştir. İslam coğrafyasında dahi Gazali’ye yönelik yapılan 

eleştirilerin bir kısmı acımasız niteliktedir. Elbette Gazali’nin de eleştirilecek tarafları vardır. 

Zira eleştiri de ziyadesiyle kötü olan bir şey değildir. Lakin bizim Batı hayranlığımızdan 

dolayı entelektüellerimizden bir kısmı, kıymetli ilim adamlarımızı eleştirme cihetine girerken 

bunu objektif bir şekilde yapmamakta ve kişinin eksik ya da yanlış yönlerini eleştiri 

mahiyetinde değil de daha çok yerden yerde vurma şeklinde ortaya koymaktadır. Bizim de 

burada hoş karşılamadığımız, entelektüellerimizin işte bu tavrıdır.  

Bilhassa Gazali’nin eleştirileri Yunan felsefesine ve onu takip eden filozoflara yönelik 

yapılmaktadır. Onun bu felsefeye karşı tutumu savunmacı şekilde değil de tam anlamıyla 

hücum şeklindedir (Orman, 2014: 119). Aynı zamanda Gazali’nin, Yunan düşüncesini İslam 
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düşüncesiyle özdeşleştirmeye çalışan filozofları (özellikle İbn Sina ve Farabi) eleştirmesi 

elbette karşılıksız kalmamıştır. Bu sebeple kendisinin de birçok eleştiriye maruz kaldığı 

görülmektedir. Nitekim; 

Ne yazık ki İslam’ın felsefî düşünce vadisinde esas itibariyle Aristocu felsefî görüşlerin felsefeyle 

özdeşleştirilmesi hatası baş göstermiş ve bu görüşlere muhalefet, felsefeye karşı çıkmış olarak 

algılanmıştır. Gazali’nin felsefeye karşı çıktığı biçiminde şöhret bulan da işte böyle bir iddiadır. Bu öyle 

bir hatadır ki sahibinin eteklerine yapışarak Farabi ile İbn Sina’nın görüşlerindeki (doğru olduğunu 

varsayalım) çelişki ve uyuşmazlıklarını, filozofların ve felsefenin çelişkisi ve bu ikisine karşı çıkmanın 

felsefeye karşı çıkma olarak telakki edilmesine sebep olmuştur (Gencî, 2014: 193). 

Belirtmek gerekir ki Gazali, Yunan felsefesinin İslam düşüncesindeki gelişimine karşı 

çıkmasına rağmen Aristocu kıyasın Kur’an’da zaten mevcut olduğunu ve tavsiye edildiğini 

iddia ederek Aristocu mantığı, İslam hukukundan aldığı örneklerle anlatarak, mantığın ateşli 

savunucusu olmuştur (Leaman, 2015: 47). Kanaatimizce bu yerinde bir iddiadır. Zira 

Gazali’nin mantık ilmine olan itibarını yukarıda belirtmiştik. Ayrıca onun Yunan felsefesini 

bu denli eleştirirken objektifliğini koruması da dikkate değerdir.  

Netice itibariyle Gazali’nin İslam dünyasındaki fikrî durgunluğa sebep olması fikri 

yerine, İslam dünyasında felsefî kötürümleşmeyi önleyerek atılımlar gösterdiği fikri daha 

makul görünmektedir (Karlığa, 1996: 525). Onun ilim dünyasını gerilettiği yönündeki yanlış 

tavra karşı biz, onun eserlerinin Sünnî çevrelerin felsefî eserlere daha fazla rağbet etmesini 

sağladığını, onun sayesinde hikmet ve felsefenin detaylı bir şekilde Sünnî âlimler tarafından 

incelendiğini ve medreselerde ders olarak okutulduğunu söyleyebiliriz (Uludağ, 1979: 251-

252). Ayrıca İbn Arabi (ö. 1240) ’ye göre Gazali, felsefe ile bağını asla koparmamış ve ondan 

ziyadesiyle faydalanmıştır. O, Gazali’nin saldırılarının daha çok felsefeyi yaralama amacı 

güttüğünü, gerçek maksadının felsefeyi dine yaklaştırmak ve din ehlini felsefenin nezdinde 

kabul edilebilir kılmak olduğunu ifade etmektedir (Aydın, 2016: 58). Zira filozofları 

eleştirmek için ilk önce uzun bir süre felsefe öğrenmeye çalışmak ve nihayetinde filozoflara 

kendi yöntemleriyle cevap verme gayretine girmek meziyetli bir iş olsa gerektir. 

SONUÇ 

Gazali, çok yönlü bir düşünür olmasının yanı sıra birçok alanda da eserler kaleme 

almış önemli bir zattır. Bu kadar geniş bir alanda titizlikle çalışmış ve günümüzde halen 

etkisini korumaya devam etmiştir. İlim dünyasında onun eserlerine olan ilgi de bunu 

ziyadesiyle göstermektedir. 
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Gazali’ye yönelik eleştiriler daha çok, onun felsefeyi tam anlamıyla reddettiği ve bu 

doğrultuda onun ilim dünyasını gerilettiği yönündedir. Oysaki biz, Gazali’nin felsefenin bazı 

alt dallarına ne kadar ehemmiyet verdiğini bizzat kendi eserlerinde görmekteyiz. Buradaki 

dikkat edilmesi gereken bir husus da Gazali dönemindeki felsefe kavramının, günümüzdeki 

felsefe nosyonu ile uyuşmamasıdır. Zira o dönemdeki felsefe; matematik, fizik, astronomi, tıp 

gibi birçok alanı da içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla Gazali eleştirileri yapılmadan önce 

dönemin şartlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca görünüşe bakıldığında, 

Gazali’nin eleştirilerinin daha çok metafizik alana ve ona yönelik söylemlere karşı yapıldığını 

görmezden gelen eleştiricilerin, daha çok parçacı bir zihniyetten hareketle onun tamamen 

felsefeyi yok saydığını iddia ederek Gazali’nin itibarını düşürmeye yönelik bir teşebbüs 

içinde oldukları gayet açıktır. 

Elbette Gazali’nin de eleştirilebilecek yönleri vardır. Fakat bunu yaparken onun 

olumlu yönleri de gözden kaçırılmamalıdır. Zira bu kadar genç yaşta medreseye hoca olarak 

atanması, yazdığı nitelikli eserleri ve hasımlarının haklı olduğu yerleri onun kibir yapmadan 

dile getirmesi herkese mahsus bir fazilet olamasa gerektir. En önemlisi de onun eleştiri 

yaparken ki tavrıdır. Zira bilindiği üzere Gazali, filozofları eleştirmeden önce kendi çabasıyla 

3 yıl felsefe üzerine yoğunlaşmıştır. Eleştiri, bir meziyet işidir ve bunun da en iyi şekilde 

yapıldığını Gazali’de görmek mümkündür. Bir meseleyi eleştirmeden önce onun hakkında 

ciddi bir araştırma yapmak ve eleştirilerinde objektifliğini korumaya çalışmak hakikaten 

büyük mütefekkir Gazali’ye yakışır bir erdemdir. 
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DİJİTAL TOPLUMDA ÇOCUKLUĞUN VE EBEVEYNLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: 
ÖZERKLİK VE GÖZETİMİ DİJİTAL SOSYALİZASYON ÜZERİNDEN YENİDEN 

DÜŞÜNMEK 

Fuat Güllüpınar1 

ÖZET 

Bu araştırma, dijitalleşen toplumda çocukların karşılaşabilecekleri risklerin ve bu risklerle baş 
etme yollarının neler olduğuna, çocukların mahremiyet algılarının geliştirilmesinin yanı sıra, 
ebeveynlerin internet kullanımı üzerinden çocuklar üzerinde aşırı kontrolcü bir gözetim 
pratiğinin sınırlandırılmasının ilkeleri üzerinde odaklanmıştır. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası 
alanda çocuk, internet, mahremiyet ve dijital çağda ebeveyn-çocuk ilişkileri üzerine yapılmış 
saha araştırmalarını tarayarak dijital iletişim platformlarında çocukların özerkliği ve 
mahremiyetinin imkân ve sınırlılıkları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. Dijital iletişim 
platformlarının gelişip yaygınlaşması iletişim alanında insanların hem çok çeşitli hem de çok 
boyutlu etkinlik alanları yaratarak iletişim ağlarını genişletmiştir. İletişim ağı ve boyutları 
genişledikçe insanların iletişim kurma biçimlerinin nasıl ve ne kadar gerçekleşeceğinin 
kuralları da belirsiz ve muğlak bir biçim almaya başlamıştır. İletişimin sınırlarını belirleyen 
özel alan ve mahremiyet duygusu ve etik kodların iletişim araçlarındaki kadar hızlı gelişmesi 
zaten beklenen bir durum değildir. Sonuç olarak, dijital platformların bir uzamı olarak sosyal 
ilişkilerin içinde yaşandığı yeni medya konusu özel alan-kamusal alan, gözetim-mahremiyet, 
özerklik ve etik tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Ebeveynler dijital dünyada çocuklarıyla 
kurdukları ilişkilerde bazı temel ilkelerle hareket etmeyi bir alışkanlığa dönüştürebilirse, 
çocuklara güvenli bir internet ortamı, gelişkin bir mahremiyet anlayışı ve güvene dayalı bir 
ebeveyn-çocuk ilişkisi tesis edebilir. Çalışmanın son bölümünde, ebeveynlerin çocuklarına 
dijital iletişim platformlarında rehberlik ederken hangi saiklerle  hareket edebileceğine ilişkin 
yol haritası önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ebeveynlik, dijital toplum, çocukluk, mahremiyet, gözetim. 

1 Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı, 
Eskişehir 
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GİRİŞ  
 
Mahremiyet, öncelikle kendin olma hakkını ve kendi kendini savunma hakkını koşullandıran 
indirgenemez ve tartışılmaz temel bir haktır.  Mahremiyet ve özerklik çocukluktan itibaren 
bireyin kişilik gelişiminin temel yapı taşı olduğundan, sosyal ilişkilerin (anne-baba, akraba, 
yetişkinler) ve kurumların (okul, cami, medya, vb. kamusal kurumların) çocukların özerkliğini 
tanıyan ve destekleyen bir eğilim içinde olması vazgeçilmez bir önkoşuldur. Ülkemizde çocuk 
evlilikleri, çocuk ihmali ve istismarları gibi çocuğun vücut bütünlüğüne ve özel yaşamına 
müdahale vakalarının azımsanamayacak boyutlarda olduğu düşünüldüğünde, mahremiyet 
eğitimi çocukların, kendilerine ait zihinsel, bedensel ve duygusal alanlarını tanımalarına, bu tür 
istismarları fark etmelerine ve bunlara kendi kendilerine karşı koyabilmelerine olanak 
sağlayacak olması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan mahremiyet eğitimi, 
öncelikle, çocukların toplumsal aktörler olarak bireysel yapabilme kapasitesine (agency) vurgu 
yapmaktadır. Çocuklar mahremiyet bilincini birincil toplumsallaşma kaynağı olarak ailede 
veya bakımevlerinde edinmeye başlamaktadır. Aile fertlerinin (kardeşler, ebeveynler, yaşlılar) 
birbirlerine tanıdığı mekânsal, düşünsel, duygusal mahrem alanı ve mahremiyete saygı 
tutumları önemli bir referans olabilmektedir.  
 

• Mahremiyet, bedeninin dokunulmazlığıdır. Mahremiyet, tüm sosyal ilişkilerimizin 
temeli ve kolektivizm ile bireyselliğin kesiştiği karşılıklı saygıya dayalı etik kodların 
rehberliğinde tecrübe edilmesi gereken dinamik ilişkiler setidir.  

• Mahremiyet, duyguların ve düşüncelerin dokunulmazlığıdır; duygular ve düşünceler 
bireyseldir ve özerkliğin temel unsurlarıdır.  

• Mahremiyet, kişisel bilgilerin, içerik ve görüntülerin bireyin kendi kontrolümde 
olmasıdır. 

• Mahremiyet, bireyle ilgili alınan karar süreçlerine söz konusu bireyin katılabilmesidir.  
• Mahremiyet, istediğimiz kişilerle iletişime geçebilmektir.  

 
İnternette Çocukları Bekleyen Riskler ve Risklerin Yönetimi 
Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak online ve offline olarak hayatı farklılaştırarak 
deneyimlemiyorlar. Onlar için bu hayatın bir parçası hatta hayatın kendisi.   
Çocuklar parmaklarının ucundaki dijital araçlarla iletişim kuruyor, üretiyor ve işbirliği 
geliştiriyor.  
 
Yapılan uluslararası araştırmalar, çocukların internette en fazla  aşağıdaki durumlara maruz 
kaldıklarını tespit etmektedir;   

• Zorbalık, alay, 
• Hoş olmayan yönlendirmeler, 
• Küçük düşürücü ve saldırgan görüntü ve içerikler, 
• Kötü ve argo sözler ve zararlı içerikler; 
• Pornografi, 
• İstenmeyen kişisel bilgi, içerik ve görüntülerin izinsiz yaygınlaştırılması, 
• Şiddet içerikleri (gerçek ve kurgu olarak her türlü içerik ve görseller), 
• Gerçek şiddet, gerçekçi şiddet görüntüleri ve hayvan istismarı görüntüleri,  
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Görüntüler veya fotoğrafların ve kişisel bilgilerin istenmeyen paylaşımları internette büyük bir 
hukuksal kara delik olarak büyümeye devam ediyor. Küçük yaştaki çocukların zararlı içeriklere 
maruz kalma riskleri çok daha fazlalaşmaktadır. Çocuklar büyürken,  zararlı içeriklere maruz 
kalma riskleri de büyüyor. Uygun olmayan davranışlara en çok maruz kalınan yaş aralığı 9-10 
yaşlardır. Zorbalığa maruz kalma yaşı çocuklar büyürken artıyor ve 13-14 yaşlarında zirveye 
ulaşıyor.  
 
İnternette çocukları bekleyen sayısız fırsatlar olduğu gibi bir takım önemli riskler de söz konusu 
olmaktadır. Sonia Livingstone’nun (2009: 157) Çocuklar ve İnternet adlı eserinde işaret ettiği 
üzere, çocukların online olarak karşılaşabilecekleri ve telafi güç ve ciddi sonuçları olabileceğini 
düşüneceğimiz iki tip risk vardır: Pedofili (Çocuğun cinsel istismarı) ve zorbalık. Her iki risk 
durumu da korkunç bir cinsellik talebi  ve şiddetli saldırganlık karşısında çocukları korunmasız 
ve çaresiz bir kurban durumuna düşünmektedir. Pedofili tehdidi genellikle çocuklara 
bilinmeyen ve kimliği tanımlanamayan bir yetişkinden gelirken, zorbalık tehdidi çocuğun 
tanıdığı akranlarından gelebilir. Birinci risk durumu çocuklar için ciddi bir risk olarak ikincisine 
oranla nadiren gerçekleşirken, zorbalık oldukça yaygın ve çok çeşitleri olabilen bir durumdur; 
ayrıca hızlıca yaygınlaşıp kamusallaşabilir. İnsanların tanıdıklarıyla yada yabancı kişilerle 
kişiler arası ilişkilerini gerçek dünyada davranışlarını düzenleyen ve yöneten normlar, herhangi 
bir yasağın ihlal edilmesi durumunda kolayca ve açıkça internet dünyasında 
uygulanamamaktadır.  Zorbalığın çeşitli biçimleri bu tür belirsiz durumlarda daha çok yaygın 
bir problem haline gelebilmektedir. Sosyal ilişkilerin  suç teşkil eden bir çok çeşidi dijital 
dünyada içerik ve ilişki riski açısından farklı yeni bir takım zorbalık ve saldırganlık biçimleri 
doğurmaktadır: Çocuklar yalnızca kurban olarak değil, fail olarak da online dünyanın içinde 
zorbalığın bir aracı haline gelebilmektedir.  
 
Livingstone’a (2009: 157) göre, çocuklara online kur yapma ve pedofili eylemleri toplumda en 
az tolerans gösterilen ancak suç yasalarında da giderek daha çok yer verilen suç eylemleri haline 
gelmektedir.  İngiltere’de Çocuk İstismarı Göstergeleri Raporuna göre, çocukların ziyaret ettiği 
internet sitelerinin çocuk istismarına yönelik resimlerin yüzde 80’i ticari nitelikli uygulamalar 
olurken, yüzde 10’u 2 yaş altındaki çocukların cinsel olarak taciz ve istismar edildiği- yüzde 
33’ü 3 ve 6 yaş arasındaki çocukların, yüzde 80’i ise 10 yaş altındaki çocukların- bu sitelerdeki 
tecavüz sahnelerini içeren fotoğraflar ve videolardan oluşmaktadır.  
 
 
İnternette Verilerin Depolanması ve Mahremiyetin İhlali 
 
İnternette verilerin depolanması, analiz edilmesi ve analizlerin kullanılması arasındaki yakın 
ilişki, depolamayı bir sorun haline getirir. Bu bakımdan, depolama ve analiz arasındaki ilişki 
üzerine yapılan tartışmalar, silah yasaları hakkındaki tartışmalardan farklı değildir: Silahın 
kendi kendine kimseyi öldürmediği doğrudur, tetiği çekecek bir parmağa ihtiyaç vardır. Ancak, 
insanların ellerine aldığı silah sayısı arttığında daha çok tetik çekilecektir. Aynı şekilde; ne 
kadar çok verinin depolanmasına izin verirseniz, özel hayat için o kadar çok sorun çıkarırsınız, 
çünkü verinin analizler sırasında (kötüye) kullanılması ihtimali artar, böylelikle özel hayat 
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hakkı gayet kolay ihlal edilebilir. Eirik Løkke’nin (2018: 65) aktardığı kadarıyla, Taylor 
Armerding, bir makalesinde internette büyük veri ile bağlantılı beş büyük sorunu şu şekilde 
özetler:  
 

• Ayrımcılık: Veri analizleri belirli özellikleri (etnik köken, cinsiyet, din vb.) olan 
kişilerin, başkalarıyla aynı olanaklara sahip olması konusunda zorluk çıkarabilir.  

• Güvenlik ihlali: Kişisel verileriniz sızdırılabilir, sonradan işlenmeleri için büyük 
fırsatlar doğar. Örneğin şimdilerde özellikle uyuyan çocukların web kamera resimlerini 
arayan arama motorları (Shodan) vardır.  

• Anonimliğe veda: Büyük Veri setlerine bağlanarak anonim kişilerin kimliği yeniden 
tanımlanabilir.  

• Devlete verilen geniş yetkiler: Büyük veri ayrıca, izleme ve devletin organlarına hangi 
yetkilerin verileceği sorununu da gündeme getirir.  

• Düzenlenmemiş bilgi işlem: Pek çok kişisel verini, bilgi işlemin doğru yapıldığı 
konusunda bir saydamlık ya da garanti sunulmadan işlenebilir.  

 
Guardian gazetesi, Raytheon’un (Amerikalı bir savunma yüklenicisi) insanları izlemek ve 
onların gündelik yaşamlarını şeffaf hale getirmek için sosyal platformlardan ve IP adreslerinden 
elde edilebilecek kolayca erişilen verileri serbestçe kullanan Hızlı Bilgi Örtüştüren Teknoloji 
(Rapid Information Overlay Technology) adlı bir yazılım geliştirmiş olduğunu açıkladı. Veri 
analistleri alış-veriş eğilimlerimizi, sağlık durumumuzu, uyku döngülerimizi, online-
alışverişlerimiz, arkadaşlarımızı, beğenilerimizi, gittiğimiz yerleri,  hareket düzenimizi vb. 
öğrenmek için Büyük Veriyi kullanmaktadır. Bu bilgiler, sadece bir kaç durumda ve çoğunlukla 
da istihbarat çerçevesinde bireyselleştirilmektedir (Zwitter, 2019).  
 
İnternet üzerinden verilerin sürekli olarak kaydediliyor olması ve herkesin bıraktığı dijital iz, 
günümüzde ve gelecekte bireylerin her türlü özel bilgilerinin (kötü) kullanımına açık hale 
getiren çok önemli riskleri barındıran bir olasılığı da güçlü bir şekilde gündeme getirmiştir.  
 
Çayçı ve Çaycı’nın (2017: 45) vurguladığı üzere, bilişim ve gözetleme teknolojilerinde yaşanan 
hızlı gelişmeler, gizlilik ve mahremiyet konusunda yeni sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Gözetimin toplumsal denetim aracı haline gelmesiyle birlikte, toplumsal düzenin 
ve toplumsal denetimin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Tarihsel süreç içerisinde ve 
toplumsal dönüşümlerle farklılaşan gözetim, bilişim teknolojilerinin gündelik hayata 
girmesiyle birlikte, hem toplumsal yapının hem de iletişim ortamlarının dönüşüme uğramasına 
sebep olmuştur. Bu dönüşümler, gözetim olgusunu geleneksel yapının ötesinde etkileşim, 
etkileşime dayalı kontrol ve bireyselleşme eksenine oturtmuştur. Teknoloji ışığında, geleneksel 
gözetimden farklılaşan gözetim, günümüzde yerini bilişimsel gözetime bırakmıştır. 
Sonuç: Ebeveynler Ne Yapmalı? 
 
21. yüzyılda yaşanan dijital devrimler sonucunda çocukların sosyal ve akademik becerilerinin 
gelişimini onların dijital araçları kullanma pratiklerinden bağımsız düşünemeyeceğimiz bir 
sosyal ortama doğru ilerliyoruz. Çocukların büyüdükçe iletişim teknolojilerindeki seçimleri ve 
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kullanım biçimlerinin de örüntü değiştireceğini tespit edebiliriz. Bu açıdan bakıldığında, 
çocukların interaktif medya seçimlerinin yaş ile birlikte arttığını öneren bir araştırmaya göre 
(Piotrowski, Vossen ve Valkenburg, 2013: 66), küçük yaştaki çocukların çocukluk döneminde 
henüz interaktif medyayı kullanmazken, erken ve orta dönem çocukluktaki çocukların video 
oyunlarını günlük hayatlarına dahil etmekte oldukları, ergenliğe geldiğinde ise sosyal medya 
kullanımının günlük bir rutine dönüştüğü anlaşılmaktadır. Teknoloji bu hızla gelişmesini 
sürdürdükçe, dijital teknolojilerin farklı formlarının daha küçük yaşlarda da kullanılabileceğini 
tahmin etmek zor değil. Araştırmacılar açısından önümüzdeki dijital devrimleri takip eden uzun 
yıllar boyunca, çocukların dijital araçları kullanma biçimi, sıklığı ve kullanım alanlarında 
gözlenebilecek değişimlerin takibi oldukça önemli ve zor bir görev olarak önlerinde durmaya 
devam edecektir.  
 
Yeni medya araçları meselesinde özerkliği ve kişisel alanı ihlal etmeden güvene dayalı ilişkiler 
inşa eden çözümler üretmek, kişi haklarını ihlal eden ve demokratik olmayan hukuksal 
düzenlemeler içeren bir gözetim mantığının temel panzehiri olacaktır. Binark ve Bayraktutan’ın 
(2013: 9) aktardığı gibi, yeni medyanın siber suçları ve gözetimi arttırma gibi tehlikeli yanlarına 
ilişkin  hukuksal düzenlemeler  için de moral panik yaratmak yerine kişi hak ve özgürlüklerinin, 
kişisel bilgilerin, mahremiyetin korunmasında yasalara rehberlik edecek etik ilkelerin 
geliştirilmesi gerekiyor. Ebeveynlerin dijital platformların kullanılması esnasında çocuklarıyla 
iletişim konusunda onları yönetecek temel ilkeler şunlar olmalıdır: 
 

• Çocukların dünyasını benimsemek ve kabullenmek, 
• İletişim araçlarını kullanırken saygılı olmayı öğretmek, 
• Birlikte Ekransız zamanlar formüle etmek ve deneyimlemek, 
• Bilgisayar ve benzeri araçlarda ebeveyn kontrol araçları kullanmak,  
• Sosyal medyadaki dijital kapsama alanını ve ününü yönetebilmesine yardım etmek, 
• Altın Kuraldan Bahsetmek…Eğer birisinin yüz yüze iken 

söyleyemeyeceğin/yapamayacağın bir şey varsa, bunu Skype, Facebook ya da herhangi 
bir sosyal medya platformunda da yazma/yapma!! kuralı; 

• İndirilecekler konusunda anlaşmak…(hangi müzikler, oyunlar ve siteler?) 
• Internete girilecek zamanı ve bu araçları nerede kullanacağı hakkında ilkeler 

belirlemek, 
• Çocukların, mevcut güvenlik kontrolünü ve mahremiyet/özel alan ayarlarını iyi bir 

şekilde kullanmaları sağlanmalı, 
• Özellikle sosyal network sitelerini kullanırken nasıl güvende olunacağının kavraması 

sağlanmalı, 
• Dijital dünyanın riskleri karşısında farkındalık geliştirmek, güvenli, saygılı ve esnek 

olmak ve gerektiğinde ebeveynlerinin model olması, 
• Okul temelli eğitim programlarından, akran networklerinde küçüklerin yetişkinlerle 

ilişkilerinde nasıl davranması ve konuşması gerektiğine ilişkin internet güvenliği 
stratejilerinden faydalanılmalı.  
 

• Fişi çekmeyle tehdit etmek yerine eğer onu korkutan, şüpheye düşüren, utandıran, alaya 
alan şeyler olduğunda bunları paylaşabilmesi için ona güven vermek, 
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• Çocuklara sadece internete girdiklerinde dikkat etmeleri gereken ahlaki ilkeler 
belirleyerek ahlakı sadece internete özgü bir durum olarak tanımlamak yerine; 

• Başkalarıyla ilişki kurarken ve konuşurken uymamız gereken genel ahlaki ilkeleri 
öğretmek, model olmak ve bu ilkeleri internet dünyasındaki ilişki ve iletişim kurallarını 
yöneten ilkeler olmasını sağlamak, 

• Çocukların belirlenen ortak ilkelerin hayata geçirilip geçirilmediğini ve internette 
yaptıkları faaliyetler hakkında açık ve dürüstçe konuşabilmeleri için ebeveynlerin 
sürekli olarak iletişime açık olmaları çok önemlidir. Belki de en önemlisi bu ilkedir: 
Ebeveynin iletişime açıklığı. 
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CİHANBEYLİ VE KULU İLÇELERİNDEN AVRUPA’YA GÖÇÜN TARİHSEL VE 

SOSYOLOJİK BİR ANALİZİ: KUŞAKLAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

 

Fuat Güllüpınar1 

Emrah Yılmaz2 

ÖZET 

 

Bu araştırma, 2019 yılında Konya iline bağlı Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde yer alan Bulduk, 

Yeniceoba, Taşpınar (Cihanbeyli), Gölyazı ve Celep, Ömeranlı/Tavşançalı (Kulu) köylerinde 

yapılmış olan saha araştırmasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması kapsamında, 

1960 yıllarda Avrupa ülkelerine (ağırlıklı olarak İsveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya) 

göç etmiş olan 7 kadın ve 18 erkek toplam 25 göçmen ile derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşmeler için göçmenlere, kartopu yöntemi ile 

ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları, birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak göçmenlerin 

yaşadıkları göçmenlik deneyimine ilişkin ve Avrupa’da yaşama koşulları ve Türkiye ile 

kurdukları kültürel, ekonomik ve sosyal bağlar açısından tutumlarındaki farklılıklara işaret 

etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: misafir göçmen, kuşaklar, entegrasyon, Cihanbeyli, Kulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. 
2 Arş.Gör, Anadolu Üniversitesi, Tarih Bölümü.  
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Giriş 

 

Türkiye’de kitlesel olarak yurtdışına kitlesel olarak ilk göç hareketliliği yoğun olarak 

1960’yıllarda işçi göçü olarak yaşanmış ve 1980lerden sonra ise azalarak aile birleşmeleri 

şeklinde devam etmiştir. Türkiye 1960lı yıllarda giderek artan işsizliğin önüne geçmek için, 

işçi fazlasının yurtdışına gitmelerini sağlamak için işçi ihtiyacı olan refah ülkeleriyle ikili işçi 

anlaşmaları yapılmıştır. Böylece, hem ülkeye  döviz girişinin sağlanması hedeflenmişs ve hem 

de yurtdışında nitelik kazanan göçmenlerin geri dönüşlerinin ekonomik kalkınmaya katkısını 

hesaba katarak devlet olarak göçü teşvik eden bir tutum içinde olmuştur.  

 

1961 yılında yapılan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yurt dışına gelişmiş sanayi 

ülkelerine giden/gönderilen Türklerin, orada elde edecekleri tecrübe ve bilgilerin ileride Türk 

ekonomisine ciddi katkı sağlayacağı ve kalkınmanın sağlanmasında en önemli ihtiyaç olan 

kalifiye işçi ihtiyacının bir bölümünün bu yolla karşılanacağı ifade edilmiştir. Türkiye bu 

amaçla ilk olarak, 30 Ekim 1961’de Federal Almanya Cumhuriyeti ile ‘Türkiye-Almanya 

İşgücü Anlaşması’nı; ardından 15 Mayıs 1964’te Avusturya ile, 16 Temmuz 1964’te Belçika 

ile, 19 Ağustos 1964’te Hollanda, 8 Nisan 1965’te Fransa ile, 10 Mart 1967’de İsveç ile ve 5 

Ekim 1967’de de Avustralya ile işgücü anlaşmaları imzalamıştır. Bu ülkelerle işçilerin 

emeklilik ve sosyal haklarının bir kısmını güvenceye alan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları 

imzalanmıştır (Erdoğan, 2015: 118). 

 

Türkiye’den Avrupa’ya göçün yarım yüzyıldan fazla bir geçmişi bulunmaktadır. Türkiye’de 

Avrupa’ya göçler işçi göçü, aile birleşmesi ve siyasi mültecilik biçiminde gerçekleşmiştir. 

İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya’da özellikle 1960’larda misafir işçilere 

yaklaşım oldukça benimseyici ve cömert bir yardımseverliği de içeren bir kabul anlayışıdır. 

Misafir işçileri sosyal yardım sisteminin içine alan cömert sosyal devletin imkanlarını seferber 

eden bir anlayış egemendir.  1980li yıllardan itibaren aile birleşmeleriyle ortaya çıkan kültürel 

farklılıklar ve ekonomik krizler, göç politikalarında bir daralmaya ve göçmenlerin hayatını 

zorlaştırmaya başlamıştır.  

 

Bu çalışma, 2019 yılında Konya iline bağlı Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde yer alan Bulduk, 

Yeniceoba, Taşpınar (Cihanbeyli), Gölyazı ve Celep, Ömeranlı/Tavşançalı (Kulu) köylerinde 

yapılmış olan saha araştırmasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması kapsamında, 

1960 yıllarda Avrupa ülkelerine (ağırlıklı olarak İsveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya) 
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göç etmiş olan 7 kadın ve 18 erkek toplam 25 göçmen ile derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşmeler için göçmenlere, kartopu yöntemi ile 

ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları, birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak göçmenlerin 

yaşadıkları göçmenlik deneyimine ilişkin ve Avrupa’da yaşama koşulları ve Türkiye ile 

kurdukları kültürel, ekonomik ve sosyal bağlar açısından tutumlarındaki farklılıklara işaret 

etmektedir. Konya’dan Avrupa’ya giden birinci kuşak göçmenlerin nerdeyse tamamı, esas 

olarak yaşadıkları zorlukların etkisiyle göçmenlik deneyiminin kültürel yabancılık duygusuna, 

sosyal ve kültürel mesafeye, travmalara odaklanırken ve Türkiye’ye yatırımı çok önemli ve 

öncelikli bir tercih olarak görmektedir. Genelde hizmet sektörünün aktörleri olarak ikinci kuşak 

vasıflı ve eğitimli bir pozisyona sahip olmadığından, Avrupa’da eğitimin ve çalışma yaşamının 

disiplini ve zorluklarını öne çıkarmakta ve ekonomik olarak Türkiye’ye yatırım yapmaya karşı 

ikircikli bir duyguya sahip olsa da bunu hala değerli bulmaktadır. Kültürel mesafe konusunda 

da belirsiz bir tutum içinde olan ikinci kuşak göçmenlerin önemli bir kısmı dil becerisini 

kazanmasına rağmen, gittikleri toplumla bütünleşme konusunda çelişkili duygulara sahip 

görünmektedir.  Üçüncü ve sonraki kuşakların önemli bir kısmı ise orda doğmuş ve eğitim 

almış olmanın etkisiyle, genellikle Avrupa’da yaşamanın avantajları, üstün yanları, çok-

kültürlü ortamın zenginlikleri üzerinde durdukları, Türkiye’ye ziyaretleri hala anlamlı bulan 

ama ekonomik yatırım yapmayı öncelikli mesele olarak görmeyen belirsiz bir tutum içinde 

oldukları değerlendirilmiştir.  Üçüncü kuşaktan bir kısım gençlerin içinde yaşadıkları 

toplumdaki kariyer koşullarının ve sosyal kabul ortamının kendileri açısından belirsizliği ve 

zorlukları nedeniyle, Türkiye’ye dönme hayali içinde oldukları ancak bunun somut bir adıma 

dönüşmek yerine “plan” aşamasından öteye geçemediğini vurgulamak gerekir.  

 

1960’lı yıllarda Cihanbeyli ve Kulu yöresinden temelde ekonomik nedenlerle Avrupa’ya giden 

göçmenlerin önemli bir kısmının tren yoluyla vizesiz olarak Avusturya’ya kadar giderek, 

Avusturya’dan daha Kuzey Avrupa ülkelerine (İsveç, Danimarka, Avusturya, Almanya) ise 

büyük ölçüde  kaçak yollardan ulaştıklarını belirtmek gerekir. Bu durum Türkiye’den yurtdışına 

göç için çok erken bir tarih olan 1960’larda bile göçmenleri para karşılığında kaçak yollardan 

ve çok zor koşullarda Avrupa’ya götüren şebekelerin yani “göç endüstrisinin” güçlü bir ağ 

haline gelebildiklerine işaret etmektedir.  

 

Bu dönemde göç kararını hane halkı birlikte alsa bile,  hane halkının erkek üyelerinin yalnız 

başına seyahat ettiği ve temelde ekonomik gerekçelerle çıkılan bir göç yolculuğu söz 

konusudur.  
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Yöntem 

 

Elinizdeki araştırma, 2019 yılında Konya iline bağlı Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde yer alan 

Bulduk, Yeniceoba, Taşpınar (Cihanbeyli), Gölyazı ve Celep, Ömeranlı/Tavşançalı (Kulu) 

köylerinde yapılmış olan saha araştırmasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Saha çalışması 

kapsamında, 1960 yıllarda Avrupa ülkelerine (ağırlıklı olarak İsveç, Danimarka ve Almanya) 

göç etmiş olan 7 kadın ve 18 erkek toplam 25 birinci, ikinci ve üçüncü kuşak göçmen ile 

derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşmeler için göçmenlere, 

kartopu yöntemi ile ulaşılmıştır. Araştırma nitel yöntemle desenlenmiş olup, daha önceden 

hazırlanmış ve açık uçlu sorular da içeren yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülakat soruları 

ile gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine mülakatlar kar topu örneklem tekniği kullanılarak 

yapılmıştır. Mülakatlar 45 dakika ile 2 saat aralığında sürmüştür. Araştırmacılar mülakatları 

genellikle görüşmecilerin oturdukları lüks konutlara giderek bizzat görüşmecilerin tatilini 

geçirdikleri veya yılın belli dönemlerinde yaşadıkları bu mekanlarda,  görüşmecilerle yüz yüze 

ve samimi bir ortamda gerçekleştirmişlerdir.  

 

Bulgular ve Tartışma  

 

Birinci Kuşak ve Misafir İşçiliğin Girdabında Dönüşsüz Hayatlar 

 

Konya’nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinden Danimarka, İsveç ve Almanya’ya göç eden birinci 

kuşak göçmenlerin çoğunun Avrupa ülkelerine göç etme nedeninin ekonomik olduğunu kayda 

geçirmek gerekiyor. Görüşmecilerimizin tamamı 1960’lı ve 1970’li yıllardaki ekonomik 

koşulların zorluğunun ve yoksulluk koşullarının gitmeye karar vermede en etkili faktör 

olduğunu ifade etmişlerdir. Köyde yapılacak işlerin azlığı, köy ekonomisinin zayıflığı ve tarım 

arazilerinin verimsizliği, ekimden veya hayvancılıktan elde edilen kazancın düşüklüğü gibi 

unsurlar,  bazıları için köyden ayrılmayı zorunlu bir seçenek haline getirmiştir.  

 

Sonuç olarak, Konya’ya bağlı Cihanbeyli ve Kulu’nun köylerinde yaşayan alt sınıfın üyeleri 

olarak yola çıkan bu insanlar için Avrupa bir kurtuluş mekanı olarak görülmüştür. Sınıfsal 

olarak kuşaklar boyunca bir hareketlilik söz konusu olsa bile, eğitim ve istihdam açısından hala 

belli sorunları deneyimlemeye devam ediyor gibi görünüyor.  
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Çok ilginç bir şekilde, göçmenlerin ilk gittiği yerde kalma eğilimi çok zayıf görünmektedir. 

Göçmenlerin çoğu, ilk gidiş yerlerindeki koşulları değerlendirip ve para biriminin Türkiye’deki 

karşılığını hesap edip rota değiştirerek parası daha değerli olan ve göçmenlere daha cömert 

imkanlar sunan ülkelere geçmiştir.  

 

Ekonomik zorluklar ve yoksulluk, gidilecek yerin tayininde çok etkili olmuştur diyebiliriz 

çünkü Konya’dan Avrupa’ya giden bazı göçmenler, sahip oldukları ilişki ağları sayesinde başka 

ülkelerdeki imkanlar ve koşullarla ilgili sürekli değerlendirme yapmakta adeta bir 

“enformasyon ağı” oluşturmuşlardır. Bu enformasyon ağı sayesinde içinde bulundukları 

ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarını (para birimi, göçmenlere sunulan olanaklar vb.) 

yeniden değerlendirip, ilk gittikleri ülkeleri değiştirip daha kuzeye doğru gitme hatırı sayılır bir  

rota değişikliği eğilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, Konya’dan Avrupa’ya 

giden göçmenlerin önemli bir kısmı varış yeri Almanya ve Avusturya olmasına rağmen, 

yaptıkları “rasyonel” değerlendirmeler neticesinde imkanları daha iyi olan kuzey ülkeleri olan 

İsveç, Danimarka ve Norveç gibi ülkelere hareket etmiş ve oraları son varış noktası olarak tercih 

etmiştir.  

 

Bildiğimiz üzere, birinci kuşağın istihdam sorunu olmamıştır ancak istihdamın ağır sanayi, 

hizmet sektörü ve inşaat gibi emek yoğun işlerde gerçekleştiğini düşündüğümüzde, birinci 

kuşak göçmenlerin çalışma yaşamının zorluklarının pençesinde bir hayat kurmaya çalıştıklarını 

gözlemliyoruz. 

 

Dil bariyeri, eğitim eksikliği ve kültürel sermaye zayıflığı ve boş zaman kısıtlılığı gibi faktörler 

gidilen toplumla iletişim kurmanın ve o toplumda itibarlı bir yer edinmenin önündeki temel 

engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumla bütünleşme konusunda sorunlar yaşayan 

birinci kuşağın toplumda hissettiği yabancılaşma düzeyi yüksek olacağından göçmen gruplar 

arasında yaşadığı toplumla en uzak kültürel mesafeye sahip olan gruplar birinci kuşak 

göçmenler olmaktadır.  

 

Kültürel mesafenin uzaklığı toplumla yaşanan ilişkileri sadece selamlaşma düzeyinde ve 

iletişim kanallarının etkili bir şekilde kullanılamadığı bir tür sosyal kapanmaya yol açmış 

görünmektedir. Bu tür bir sosyal kapanmanın etkisiyle hem mekânsal ayrışmanın temeli atılmış 

olmakta hem de sosyal bir izolasyona maruz kalmışlardır.  
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İkinci Kuşak ve Geleceğe Açılan Belirsizlikler  

 

1970li yılların ortalarından itibaren izin verilmeye başlanan aile birleşmelerinin yanı sıra, 

Avrupa’ya genç yaşlarda evlilik yaparak veya kaçak yollardan gelen önemli bir nüfus 

1980’lerdeki göç akınını oluşturan esas gruptu. 1980lerden sonra Avrupa’ya evlilik yoluyla 

gelen kadın ve erkeklerin yaşam tarzı, eğitim ve istihdam deneyimleri büyük ölçüde ikinci 

kuşak göçmenlerin deneyimlerine benzemektedir. Burada bir ayrım yapmakta fayda var: İşçi 

anlaşmaları  bittikten sonra ve siyasi mülteci kabul eğilimi zorlaştıktan sonra ve legal yollardan 

göç yolu kapandığında, 2000’li yıllarda kadınların Avrupa’ya gidebilme yolu genellikle evlilik 

olurken, erkeklerin göç etme biçimi evlilik gibi fırsatlara ek olarak, kaçak yollardan gitme 

seçeneğini de barındırmaktadır. Evlenerek genç denilebilecek yaşlarda Avrupa’ya giden 

kadınların ya da erkeklerin genellikle ilköğretim ve lise mezunu olduklarını hesaba 

kattığımızda yurtdışında yaşamak için çok sınırlı bir kültürel ve sosyal sermayeye sahip 

oldukları söylenebilir. Sonuç olarak, köy koşullarından kurtulmak ve biraz da Avrupa’da refah 

içinde yaşayan insanların yaşam tarzına ve rahatlığına özenerek evlilik yoluyla göç kararı alan 

ve göç eden kadın ve erkeklerin Avrupa’da tutunma becerileri oldukça zayıf olmaktadır. 

Cihanbeyli ve Kulu’dan evlilik yoluyla giden kadın ve erkeklerin vasıfsız olmaları Avrupa’da 

eğitim almalarını güçleştiren ve dolayısıyla iş bulmalarını ve sonuç olarak toplumla 

bütünleşmelerini engelleyen önemli bir sınırlılıktır.   

 

Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde yer alan Bulduk, Yeniceoba, Taşpınar (Cihanbeyli), Gölyazı ve 

Celep, Ömeranlı/Tavşançalı (Kulu) köylerinde görüştüğümüz ikinci kuşak göçmen erkek ve 

kadınların çoğunluğu hizmet sektöründe çalışmaktadır. Detaylı olarak söyleyecek olursak, 

düşük eğitim düzeyine sahip ikinci nesil görüşmecilerin çoğunluğu Pizza sektöründe 

çalışmaktadır Gastronomi belki de tüm dünyada göçmenlerin içine sıkıştığı kapanı 

anlatabilecek en çarpıcı mesleki yoğunlaşma alanlarından biridir.  

 

Pizza sektöründe çalışıyor olmanın önemli sorunları var. Pizza sektöründe çalışan 

görüşmecilerimizin bir kısmı kendi işletmelerini kurmuş işverenlerdir. Ancak, çoğu durumda 

Pizza ustalığını da kendileri yaptıkları işletmelerinde işletmenin sahibi olarak çalışıyorlarsa, 

günde 14 saate varan uzun çalışma saatleriyle çalıştıklarını ifade etmektedir. Ayrıca, haftalık 

izin bile yapmadan çalışmalarının ise rutin bir alışkanlık haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu 

koşullarda ikinci kuşak hizmet (gastronomi ağırlıklı olmak üzere) sektöründe çalışan 

göçmenler, çalışma saatlerinin uzunluğu ve işlerinin ağırlığı nedeniyle kendi özel yaşamlarına, 
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ailelerine ve çocuklarına yeterince vakit ayıramadıklarını, çocuklarıyla ilgilenemediklerini ve 

onların eğitimiyle alakadar olamadıklarını ifade etmişlerdir.  

 

Burada bir ara değerlendirme yapacak olursak, göç mesleklerindeki yoğunlaşma ve kısırdöngü, 

göçmen çocuklarının akademik başarı şansını da doğrudan etkileyen bir arkaplan 

sağlamaktadır. Çocuklarının eğitim süreçleriyle ilgilenemeyen özellikle ikinci kuşaktan 

babalar, çocukların boş zamanlarını da değerlendirme konusunda da onlara rehberlik edecek 

zamansal bir imkan ve fırsata sahip görünmüyor. Kaldı ki, uzun çalışma saatleri olmayan ikinci 

kuşak ebeveynlerin bile, çocukların eğitimi ile ilgilenme ve onlara rehberlik etme konusunda 

zayıf bir kültürel sermayeye sahip oldukları söylenebilir.  

Üçüncü Kuşak: Bütünleşen ama Kabul Görmeyen Bir Neslin İsyanı 

 

Görüştüğümüz üçüncü kuşak gençlerin tamamı yaşadıkları toplumun dilini, kültürünü ve sosyal 

dinamiklerini öğrenmiş, içselleştirmiş ve bunları kültürel bir sermaye dönüştürmüştür. Ancak, 

kültürel meselelerde bazı üçüncü kuşak gençlerin daha gelenekçi bir tutumla Türkiye’nin 

kültürel kodlarına bağlılıklarını vurguladıklarını belirtelim. Öte yandan, üçüncü kuşağın içinde 

yaşadıkları toplumun dil gibi güçlü kültürel unsurlarını ve kültürel alışkanlıklarını (çalışma 

disiplini, dakiklik, esneklik, farklılıkları  tolerans vb.) güçlü bir şekilde benimsemiş olmaları 

göze çarpmaktadır. Daha önemlisi, görüştüğümüz üçüncü kuşak gençlerin bizimle rahat bir 

şekilde iletişim kurabiliyor olmaları da kendi anne-babalarının kültürel kodları ile yaşadıkları 

ülkenin kültürel kodlarını bir arada yaşatabilme becerisini kazandıklarına dair güçlü bir eğilim 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Görüşme yaptığımız üçüncü kuşak gençlerin çoğunluğu üniversite eğitimi almış ve iş 

bulabilmiş gençlerden oluşuyordu. Belki de düzenli ve istikrarlı bir hayatlarının olmasının 

etkisiyle, oldukça özgüveni gelişmiş, kendinden emin ve içinde yaşadıkları toplumu ve olayları 

geniş bir bakış açısıyla değerlendiren gerçekçi bakış bir anlayışta olduklarının altını çizmek 

gerekir.  

 

Üçüncü kuşak gençler için kültürel ve sosyal sermayenin zenginliğinin onlara sağladığı 

avantajlar ön plana çıkmaktadır. Ancak, özellikle kültürel sermayelerinin bu zenginliklerini 

hayata geçirecek platformlar yaratılmadığında, gençlerin hayal kırıklığının ve çaresizliğin 
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etkisiyle tıpkı ikinci kuşak gibi protest bir kimlik benimseyebileceklerini akılda tutmak 

gerekiyor.  

 

Göçmenlerin ve çocuklarının içinde yaşadıkları toplumdaki ekonomik, sosyal ve kültürel 

fırsatlara erişmeleri ve toplumdaki hareketlilik ve yükselme imkanları, kendi kültürel 

sermayeleri ve nitelikleri kadar, o toplumun kabul düzeylerine ve demokratik olgunluğuna da 

doğrudan bağlıdır. Çoğu Avrupa ülkesinde ayrımcılık açıkça yasaklanmasına ve özellikle İsveç 

gibi ülkelerde özel tedbirler alınmasına rağmen, sahadaki görüşmelerimizden çıkardığımız 

kadarıyla İsveç, Danimarka, Avusturya ve Almanya’da kültürel ve kurumsal düzeyde 

ayrımcılıkların belli ölçülerde sürdüğünü tespit etmek gerekiyor.  

 

Ancak, ilginç olan, üçüncü kuşak gençlerin kariyer ve başarı stratejileri geliştirebilecek sosyal 

ve kültürel sermayeye sahip olmalarına rağmen, bu sermayeyi kullanabilecek alanların Avrupa 

demokrasilerinin yeşerdiği bu toplumlarda yaratılamamış olması oldukça ilginç ve  Avrupa için 

cevaplanması zor bir bulmacadır.  

 

Sonuç  

 

Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenliler, her geçen gün Türk dış politikasının önemli bir parçası 

haline gelmektedir. Son yıllarda sıklıkla diyasporalaşma sürecinden söz edilmektedir. 

Türkiye’nin hem ikili ilişkilerde hem de özellikle AB politikalarında AB ülkelerinde yaşayan 

Türkiye k.kenlilerin son derece ciddi bir .nemi olduğu açıktır. Bu durum söz konusu ülke 

yönetimlerini de etkilemektedir (Erdoğan, 2015: 140). Göçmenlerin oluşturduğu etnik 

toplulukların önemli bir bölümünün artık orda doğup büyümüş olan yeni kuşaklardan oluşacağı 

göz önüne alındığında, ileride yaşadıkları Avrupa toplumunun bir parçası olacak bu kitlenin 

içinde bulundukları toplumun onları kabul edebilecek psikolojik bir olgunluğa kavuşmaları çok 

önemlidir.  

 

Özellikle İsveç ve Danimarka’da yaşayan göçmenlerin önemli bir kısmının eğitim seviyelerinin 

gittikçe artacağını düşünürsek, bu toplumların eğitim kariyerlerini tamamlamış yeni kuşak 

göçmen çocuklarına onların geleceklerini kurabilecek ekonomik, kültürel ve sosyal fırsatları 

yaratıp yaratamayacağı Avrupa demokrasisinin ötekine açıklık politikalarının sağlaması 

açısından da bir fırsat olma özelliği taşıyor. Avrupa, göçmenlerin çocuklarına onların 

geleceklerini kurabilecekleri sosyal ve kültürel sermayeyi yaratmaları için fırsat yaratacak 
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kanalları sağlayabilecek bir iklimi yaratabildiğinde  ve bu çocuklar yeterli nitelikleri 

kazandıkları durumda eşit vatandaşlar olarak haklarını kullanabilmelerinin  imkan ve 

koşullarını sağladığında demokratikleşme süreci güç kazanacaktır.  

 

Avrupa’ya göçün Cihanbeyli ve Kulu’nun köylerinin çehresini gözle görülür bir biçimde 

değiştirdiğini kayda geçirmek gerekiyor. Köylere vardığınızda sizi içinde araba garajlarının 

olduğu, geniş bir arazisi ve bahçesi olan, iki ya da üç katlı dubleks, panjurlu, çok odalı, son 

model eşyalarla donatılmış, ev ve bahçeyi estetik olarak süsleyen renkli mermer kaplı duvarlar, 

büyük, şaşalı, gösterişli ve estetik yapılar karşılıyor.  İçine girdiğinizde, son model mobilyalarla 

süslenmiş, konforlu ve keyifli bir yaşam sunan bir iç mekan düzenlenişi görüyorsunuz. 

Özellikle, kırsal bir bölgede bu kadar şaşalı bir evle karşılaştığınızda, bunun mutlaka Avrupalı 

işçilere ait bir ev olduğunu hemen anlıyorsunuz. Ancak, yılın sadece bir ayı kalınan bu evlere 

yapılan masraflar görüştüğümüz ikinci ve üçüncü kuşak çok sayıda göçmen çocukların sürekli 

şikayet ettiği konuların başında gelmektedir.  
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FAKİR BAYKURT VE KEMAL TAHİR’İN YAPITLARINDA DİN VE EĞİTİM 
OLGUSUNUN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Ebru Yılmaz1 

Fuat Güllüpınar2 

ÖZET 

Fakir Baykurt’un köy romanlarında köyün genel itibariyle din ile arasındaki münasebetler 
toptan bir reddedişi içermez. Yani köy halkı köye karşı bir başkaldırı halinde değildir. 
Gelenekler, adetler, kültürel davranışlar dinin de etkisinde olan biçimiyle aktarılır. Dini 
inançların kaderci anlayışla iç içe geçmesi durumu, köy insanının yaşayış ve eylemleri hakkında 
fikir sunar. Sonuçta Fakir Baykurt köylerdeki dini etkisinin varlığını yadsımaz. Ancak 
insanların din olgusu adı altında dogmatik fikir ve düşüncelere inancın düzeltilmesi gereken bir 
sorumluluk olduğunun altı çizilir. Kemal Tahir’in romanlarında ise dine bakış hususunda 
gözlemlenecek davranışlar köy içerisindeki halkın kaderci ve inançlı tavrını barındırır. 
Neticede çalışmaya konu olan üç romanında da – Sağırdere, Körduman, Köyün Kamburu- köy 
insanının var olan herhangi bir durum ya da koşulu Allah’a bağlama, kaderciliğin izleğini 
göstermesi bakımından önemlidir. Kemal Tahir’in çizdiği köylü profili genel itibariyle dine, 
kadere, yaratıcıya karşı bir sorgulama içinde olmayan karakterlerdir. Her şeyin din ile ilgili 
kavramlarla açıklanması hususu söz konusu olmaktadır. Köylü insanının dogmatik düşüncelere 
karşı inancını destekleyen bu bakış, Tahir’in eserlerinde egemen konulardan birisidir. 

Anahtar Kelimeler: Fakir Baykurt, Kemal Tahir, köy sosyolojisi, din, eğitim.  

 

Giriş  

Köy yaşamının uzantısı olarak köylüden beklenen belirli inanç ve sosyal yaşam pratikleri 

vardır. Fakir Baykurt ve Kemal Tahir batıl inançlar, köyün sosyal yaşamında kolektif hareket 

etme ve birincil ilişkilerin canlı anlatımlarını, köyü anlatan eserlerinde sıklıkla dile getirirler. 

Bu anlatım, toplumsal ve psikolojik gerçeklikle örülü bir biçimde ifade edilir. Bu konuda her 

iki yazarın anlatımlarında keskin bir ayrım söz konusu değildir. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir’in ele alınan eserlerinden köy gerçekliğini çıkartmak, yazarların 

bu gerçekliği nasıl anlamlandırdıkları önemli bir meseledir. Köylünün dine bakışı ele alınırken 

Kemal Tahir’in en azından söylemsel anlamda dine bağlı bir köylü prototipi çıkarttığı 

söylenebilir. Fakir Baykurt romanlarında köylü; “kader” konusunda sorgulayıcı, namaza 

gitmeye üşenen karakterler olabilmektedir. Genel-geçer bir iddia olmamakla birlikte çalışmaya 

konu olan eserler özelinde, Kemal Tahir’in köy kişileri bireysel fayda sağladığında dinin 

1 Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek lisans mezunu ve doktora adayı.  
2 Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Eskişehir.  
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araçlarını kullanan kişiler olarak temsil edilir. Fakir Baykurt romanlarında ise köyün sosyal 

yaşamında dini ritüellerin yeri olsa dahi bu çok istisnai ve kısmen sorgulayıcı bir üslupla 

betimlenir. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir’in eserlerinden köylünün yeniliğe karşı tavrında da belli başlı 

farklar mevcuttur. Kemal Tahir’in eserlerinin yazıldığı dönem ile eserlerin anlattığı kurgusal 

zaman farkı bu farklılıkta etkilidir. Kemal Tahir’de ele alınan köylü kahramanlar genellikle 

yeniliğe, şehre kapalı olarak aktarılırlar. Trenin uğursuzluk getireceği inancı, köyde açılan 

fabrikanın kadınların “ahlaksız” ilişkilere girmesine neden olduğu düşüncesi, tarlaları sürecek 

makinenin şehirli icadı olması sebebiyle reddedilmesi söz konusudur. Buna karşın Fakir 

Baykurt romanlarında yeniliğe karşı köylünün merakı ve arzusu çoğu zaman ön plana çıkar. 

Öyle ki, traktöre köylünün bakışı olumsuz değildir. Köylü şehirli yaşamın getirdiği kolaylıklara 

özenir. Evde duşun olmasını tahayyül etme, çeşitli motorlu taşıtların köye girmesine özenme 

bu örneklerdendir. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir’in köylüyü eğitim karşısında konumlandırma biçimi de 

çoğunlukla farklılığı barındırır. Fakir Baykurt’un kendisinin de öğretmenlik yapması, köylüyle 

içli dışlı olması sebebiyle köylü görece daha duyarlı betimlenir. Köylü bireyler çocuklarını 

okutma konusunda istekli, köy öğretmeninin ezilmesine karşı birlikte hareket eden bireylerdir. 

Öyle ki, istisnai örnekleri olsa da bilhassa kız çocuklarının okutulması gerektiği yönünde 

köylülerin düşünceleri olumludur. Bunun yanında, köyde okul yapılması için kaymakama ricacı 

dahi olunur. Oysa Kemal Tahir’in ele alınan hiçbir eserinde köyde okul yoktur. Sadece 

Sağırdere’de köyde önceden var olan bir okuldan bahsedilir. Ancak o da durduğu yerde 

yıkılmış, köylü tarafından önemsenmemiştir. Eğitim, Kemal Tahir eserlerinde sadece fayda 

sağlıyorsa, benimsenen veya kabullenilen bir alan olur. Nitekim, Kulaksız Yakup’un oğluna 

öğüdü eğitim alıp köyde muhtar olması yönündedir. Para kazanıldığı sürece eğitim kabul görür. 

Bunun dışında medrese eğitimi köylere hakimdir; ancak bu medrese eğitimi, Çalık Kerim’in 

eğitim görmesi sebebiyle betimlenen, öğrencilerin kadınlarla birlikte olduğu, kumar oynanıp, 

alkol alınan bir mekândır. Öte yandan, Köyün Kamburu romanındaki medrese, Uzun Hoca’nın 

kız çocuklarını istismar ettiği bir mekandır. Kemal Tahir’in en açık biçimde dini kullanan 

bireylere eleştirisi burada ifadesini bulur. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir köyü anlatan eserlerindeki diğer ayrım, ekonomik anlamda 

yoksul olan köylünün durumudur. Öncelikle köylünün toprağa olan bağlılığı ve toprağa 

yüklediği kutsal anlam her iki yazarda da işlenir. Yani köylüler salt topraktan para kazandıkları 

için değil kendilerini toprakla var ettikleri için önem kazanır. Üretimin toprağa bağlı 

810



olmasından kaynaklı yoksul olan köylü ifade edilirken, Fakir Baykurt’ta yoksulluk yapısal 

nedenlere bağlanır. Kişisel kazancının önünü tıkayan devlet ve devletin köydeki temsilcileri, 

bireyin ilerlemesine, zenginleşmesine izin vermez. Dolayısıyla çoğunlukla zenginler kötü, 

yoksullar iyi olarak betimlenir. Oysa Kemal Tahir eserlerinde böyle klasik bir ayrım söz konusu 

olmaz. Kişinin çok çalışırsa yoksulluktan kurtulacağına dair inanç söz konusudur. Nitekim çok 

çalışarak krizi fırsata çeviren Çalık Kerim’in sonradan ağa olması bu duruma örnektir. Bunun 

yanı sıra zenginin kötü, yoksulun iyi karakterlere sahip olması söz konusu olmaz. Hatta 

denilebilir ki, Kemal Tahir’in roman kişileri genellikle bencil, faydacı ve kötülük yapmaya 

hazır karakterlerdir. Bu durumda köylü karakterlerin zengin, yoksul, kadın, erkek gibi 

özellikleri önemsizdir. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir’in köyü anlatan eserlerinde üzerinde durulan önemli konulardan 

biri, toplumsal cinsiyetin köyde etki alanına yöneliktir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin köylü 

karakterlerce bolca içselleştirmesi durumu Kemal Tahir eserlerinde açıklıkla dile getirilen 

hususlardır. Kadının öküze benzetilmesi, potansiyel bir kötülüğü barındırdığına dair inanç 

ısrarla her eserinde vurgulanan bir özelliktir. Bunun yanı sıra ilginç olan diğer bir özellik, 

Kemal Tahir romanlarındaki bekar veya evli kadınların cinsellik konusunda açık olmaları 

durumudur. Kocasını kaynıyla aldatma, aynı anda pek çok erkekle birlikte olma, kocası diğer 

odada yatarken başka bir erkeği eve alma gibi pek çok durum, eylem köy kadınına atfedilir. 

Bunun yanı sıra Kemal Tahir eserlerinde, kadına yönelik şiddetin doğal, kumalığın sosyal 

yaşamda gündelik ritüel olduğuna dair inanç söz konusudur. Öyle ki iki kız kardeşle aynı anda 

evlenmeyi düşünen karakter dahi mevcuttur. Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü’nde kumalık, 

erkek tarafından “kadın tüccarlığı” olarak dile getirilse de köylü nazarında bu düşünce normal 

karşılanır. Toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında, köylü kadını çoğu zaman kendini ifade 

etmede sıkıntı yaşamayan, sosyal yaşamda dışlanmayan bireyler olarak aktarılır. Kemal Tahir 

romanlarında öküzden farkı olmayan, aklı sürekli cinsellikte olan kadın tipi, Fakir Baykurt’un 

köy kadınlarında tersi bir biçimde güçlü, emekçi, sözünü sakınmayan, cüretkâr bireyler olarak 

aktarılır. 

Sonuç olarak, toplumsal etkilerin tezahürü olarak ortaya çıkan sanat ve edebiyatın vuku bulma 

hali, kurgu olmanın yanında güçlü bir şekilde toplumun gerçek ilişkilerini de içeren bir anlatım 

zenginliğini barındırır. Bu çalışma da kurgu ve gerçeklik arasında gidip gelen bu yazarların 

metinlerindeki köy toplumundaki batıl inançlar, din, ilerleme/yenilik, ekonomi, sermayenin 

konumu, eğitim, toplumsal cinsiyet vb. temaların tartışılma tarzlarındaki farklılıkların izini 

sürmeyi denemektedir.  
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Baykurt ve Tahir’in Köy Romanlarında İşlenen Din Olgusunun Karakteristikleri 

Din, toplumsal yaşamda içselleştirilen inanç sistemleridir. Hayatın her alanına sirayet eden din 

ve dinin getirisi olarak pek çok inanç ve düşünce, bazı bireyler açısından yaşamlarını idame 

ettirmede yol gösterici pratiklerdir. Dinin köy toplumlarındaki geleneksel düşünceden, kültürel 

mirastan ayrı düşünülmeyen yapısı barizdir. Bireyler dinin getirdiği geleneksel düşünce 

sistemini yaşamlarına belli biçimlerde yansıtmakta, eylemleri bu düşünceye göre 

şekillenmektedir. Din aynı zamanda bir toplumun insanlara, eğitime, iktidara, kısacası tüm 

hayata bakışını dolaylı olarak bazı açılardan etkileyebilir. 

Türkiye gibi toplumun büyük bir kesiminin dini aidiyetin kuvvetli olduğu ülkelerde, dinin 

yaşanma biçimi ve toplumsal pratiklere yansıması kaçınılmazdır. Değişim ve yeniliğin görece 

az yaşandığı köy topluluklarında bireyler, belli ölçülerde dinin etkileri altındadır. Dinin 

köylerde daha fazla etki alanına sahip olmasının nedeni olarak inanç sistemlerinin dokusunun 

bozulmaması ve kültürel değişimin şehre göre daha sınırlı düzeyde yaşanıyor olması 

gösterilebilir. 

Köylülerin din konusuna bakışı kabul edici olmakta ve çoğu zaman köylünün bakışı muhalif 

bir düşünce çizgisinden uzak olarak yansıtılmaktadır. Ayrıca ele alınan roman ve öykülerden 

gözlenebildiği kadarıyla, köylülerin dine bakışını sanatçılar özelinden karşılaştırırken bazı 

güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu güçlüklerin ilki, yazarın öznel din anlayışı ve köylünün dine 

bakışları arasındaki farklar, kendi kişilikleri ve eserlerdeki karakterler arasında köylünün dine 

bakışı noktasındaki ayrımlardır. Diğer bir deyişle din konusunda köylüde, kendisinden 

beklenmeyecek sorgulamalara yönelişi gözlemlenebileceği gibi dinin köylüler aracılığıyla 

eleştirilmesini de içerir. Denilebilir ki her iki yazar çeşitli biçimlerde din eleştirisini 

yansıtmıştır. Bunun yanında, köylülerin dini bir öğretinin etkisinde yaşamlarını devam ettirmesi 

hususu tüm romanlarda en azından “söylem” noktasında mevcuttur. Yani köylü çoğu zaman 

dinsel pratiklerin yerine getirilmesi üzerinden noksan davranışlar sergilese de, gündelik hayatta, 

kültürel etkileşim esnasında dini bir anlayışla oluşturduğu doğrulara göre davranır. 

Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü romanında Haçeli’nin ev yaparken -formalite de olsa- hocaya 

danışması, Tırpan’da, Kara Musdu’yla evlenmeyi istemeyen Dürü ve Dürü’nün annesi 

Havana’nın cami hocası tarafından okutulması ve bu sayede düzelecekleri inancı köylünün dini 

pratiklere bağlılığını içerilir. Dini öğretilere, kurumlara içsel bağlılık, köylü profilinin 

aktarımında romanlarda mevcut olsa da, Tırpan’da köylülerin dine karşı görece mesafeli 

yaklaşımı söz konusudur. Bunun yanında, Yılanların Öcü’nde, Irazca’nın yaratıcıya karşı sitem 
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içeren pasajları yine din konusunda köylünün bulunduğu noktanın görece sorgulayıcı olduğu 

saptamasını ortaya çıkarmaktadır. Onuncu Köy romanında ise köylülerin eğitim almamasına 

rağmen dine ve hocaya karşı sorgulayıcı olan tavrı bazı karakterler aracılığıyla aktarılır. 

Neticede Yaşarköy’de dinin insanları nasıl istismar ettiğinin kanıtı olarak sunulan bazı pasajlar, 

dine karşı “akılcı” öğretmen yoluyla aktarılır. Burada yazarın öğretmen aracılığıyla kendi 

düşüncelerini dile getirdiği ifade edilebilir. Denilebilir ki, Fakir Baykurt eserlerinde kendisinin 

dine mesafeli oluşunu bazı örneklerle göstermiş, karakter oluştururken bunu okuyucuya 

yansıtmıştır. Ancak bu durum yazar için kabul edilse dahi, köylünün geneli için kabul edilen, 

yaygın bir anlayış değildir. Böylece sanatçı aslında dinin köyde hâkim olan bir olgu olduğunun 

farkındadır. Ancak yazar, din ve dini figürlerin bazı açılardan sorgulanması üzerinden 

oluşturduğu belirli köylü tiplemeleri ile olması gereken ideal köylü profilini de yansıtmaya 

çalışmıştır. 

Baykurt’un tutumunun aksine, Kemal Tahir eserlerinde çoğu zaman köylünün din veya dini 

kurum, öğretilerle sorunu yoktur. Tahir’in çizdiği karakterler, Fakir Baykurt’un çizdiği bazı 

karakterlere nazaran dine bakışı mesafeli ya da sorgulayıcı değildir. Sağırdere ve Körduman 

adlı romanlarında köylünün din ile ilgili keskin ayrımları gözlenmez. İstisnai olarak Mustafa, 

Ankara dönüşü daha dindar olduğu yönlü arkadaşlarından -Topal İsmail- tepki alır. Bunun 

dışında doktorun Topal İsmail’e oruç tutmaması gerektiği yönündeki uyarısına, Pelvan Vahit 

ve Kulaksız Mustafa tepkisi oruç tutması gerektiği yönündedir. Körduman’da dükkâncılıkta kâr 

yapmak için söylenenlere “Ayıptır, günahtır. Bizim dinimizde faizcilik haram (Tahir, 1971, s. 

331)”. denilerek tepki gösterilir. Dini pratiklere inanç noktasında da bir sorgulama söz konusu 

değildir. Genelde köy hocasına danışılan bazı konular mevcuttur. Köy yerinde hocanın Kuran 

öğretmesi gerçeği de aslında dini etkilerin ve eylemlerin köyde hakim olduğunun getirisi olarak 

verilir. Elbette bu durum, toplumsal kurumların, dönem gereği var olan bir gerçekliğe de işaret 

etmesi adına önemlidir. Köyün Kamburu romanında ise zaten anlatılan dönemden beklenen 

dini kurumlara ve öğretilere bağlılıktır. Cumhuriyet’in yeni ilan edildiği bu dönemde 

mollaların, hocaların bir eleştirisini de kapsayan roman, dinin nasıl istismar edildiğinin 

yansıtılması bakımından mühimdir. Fakir Baykurt romanlarıyla kıyaslandığında, Kemal 

Tahir’in eserlerinde dinin ve din ekseninde toplumsal örgütlenmenin fazla olduğu 

düşünüldüğünde, Kemal Tahir eserlerinde cinselliğin, evlilik dışı ilişkilerin görece fazla olması 

sorgulanabilir. Çünkü din konusunda sorgulamaları içermeyen roman kişileri “günah”, “zina” 

diyerek cinsellikten kaçınmamaktadır. Hatta bizzat Köyün Kamburu romanındaki Uzun Hoca 

karakteri, küçük kız çocuklarını istismar etmektedir. Yazar burada belki de din değil ancak dini 
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araç olarak kullanan ahlaksız hocaların ya da genel anlamıyla köylülerin bir portresini çizmek 

ister gibidir. Bu bakış aslında kendi yaşamında karşılaşılan göstergeleri de içerir. İsmet Bozdağ 

ile sohbetlerinde Kemal Tahir köy toplumlarındaki hocalara bakışı şu şekilde ifade eder: 

“Ben uzun yıllar Anadolu'da kasabalılar ve köylülerle bir arada yaşadım. Hiçbir yerde, hiçbir 

kişide, -bunlar eski şeyh takımından, hocalardan, hacılardan da olsalar sahici softalık 

görmedim. İnancıma göre bizde softalık, en bilgisiz halk tabakalarında bile ruhun derinliklerine 

işleyip, oraya iyice yerleşmemiştir. Hele, gerek ferdi, gerekse sosyal krizlerde, refleks halinde 

tecelli edecek kadar şuur altına sokmamıştır (Tahir’den aktaran, Bozdağ, 1995, s. 223)”. 

Denilebilir ki, Kemal Tahir’in oluşturduğu Uzun Hoca, Çalık Kerim gibi alim/hoca olan 

zatların, dünyevi yaşama öncelik vermeleri, çocuk istismarı, cinsel düşkünlük, para düşkünlüğü 

gibi bireysel ve ahlaki yetersizlikleri bu eleştirinin getirisi olarak sanata yansır. 

Batıl inançlar bağlamında köy ve köylüler 

Çalışmaya konu olan eserlerin yazıldığı 1939-1970 arası dönemde, Türkiye toplumu, gelişimi 

devam eden bir tarım toplumudur. Köyler ise muhafazakâr ve geleneksel kültürel kodların 

gündelik yaşamda deneyimlendiği yerlerdir. 1950’lerden sonra tarımda çözülmeler ve şehre 

göçler, bireylerde bir değişime sahne olsa da -ahlaki, kültürel kodların şehir hayatıyla değişim 

göstermesi gibi- köy hayatının stabil yapısı etkinliği korur. Toplumsal olarak içselleştirilen bu 

kodların edebiyata yansımaması ise mümkün değildir. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir’in çalışmaya konu olan köy romanlarında ya da hikayelerinde, 

köy insanının batıl inançları nasıl kabul ettiği ve içselleştirdiği noktasında pek çok örnek 

mevcuttur. Ele alınan eserlerden hareketle denilebilir ki, her iki yazar da köy insanlarının tipik 

özelliklerinden olan muhafazakâr dini düşünceleri, dogma tutum ve davranışlara bağlılıkları, 

dönem insanının ruhunu yansıtır düzeyde başarılı bir biçimde ortaya koymuştur. Bu noktada 

köy insanının, batıl inançlar özelinden aktarımında iki sanatçıda benzerlikler mevcuttur. 

Örneğin; Kemal Tahir’in Sağırdere adlı romanında Kulaksız Mustafa, Ayşe’yi sevmektedir. 

Ancak Ayşe Mustafa’yı birkaç kez reddetmiştir. Mustafa Ayşe’nin kendisini sevmesi için ona 

yarasa kemiği sürmeyi düşünmektedir. Çünkü hem arkadaşları hem de hoca tarafından 

okunmuş bir yarasa kemiğinin işe yarayacağı düşüncesi mevcuttur. Geleneksel mirasın 
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örüntülerinden olan “yarasa kemiği” örneği aslında köylünün batıl inançlara olan koşulsuz 

güvenini simgelemektedir. Romanlar bir kenara bırakıldığında, bilimsel araştırmalar da bu 

inanışın yaygınlığını ortaya koymaktadır. Türk toplumunda, Ankara yöresinde bir halk inanışı 

olarak yarasa kemiğinin işe yarayacağı düşüncesi hakimdir. Ali Arslan “Ankara Türkmen 

Köyünde Halk İnanışları, Büyüler, Kargışlar, Yakarışlar: Kavaközü Derlemesi” adlı 

çalışmasında sevgisine karşılık bulamayan kişinin, yarasa kemiğine dua okunarak, sevilen 

kişiye sürülmesi halinde sevgisine karşılık alacağı, hatta kızın erkeğe koşulsuz bir arzu 

duyacağı anlatılır (Arslan, 2006, s. 9). Çalışmanın Ankara köyündeki halk inanışlarını içermesi 

önemli bir husustur. Çünkü romana konu olan Yamören, Çankırı’nın bir beldesi olmakta ve 

coğrafi konumlarının yakınlığı da dikkat çekmektedir. Bunun yanında yarasa kemiğinin aynı 

işleve hizmet etmesi, köy romanlarında bahsi geçen batıl inançların gerçekte de köylüler 

nezdinde varlığını sürdürdüğünü gösterir. Kemal Tahir’in Sağırdere ve Körduman 

romanlarında, Mustafa’yı etkileyen bu kültürel gelenek onun umudunu beslemektedir. Bunun 

yanı sıra umut olarak görülen “alim” hoca öznesinin bu düşünceyi desteklemesi ise Mustafa’nın 

istediğinin gerçekleşeceği yolundaki inancını pekiştirmektedir. Batıl inançlar romanda 

Ayşe’nin Mustafa tarafından elde edilmeye çalışılması noktasında, normal yolların işlemediği 

yerlerde devreye giren ikincil bir yol olarak görülür. Bu bağlamda Mustafa’nın yarasa kemiğine 

olan inancını yansıtması bağlamında söyledikleri önemlidir: “Bir kemiğin önünde hiç 

durulmaz. Karı milletinin Ezrail peygamberi bu kemik… İnanmazsan Reşit Hoca’ya sor! 

(Tahir, 2016, s. 135)”. Ayrıca yarasa kemiğinin önceden işe yaradığına dair örnekler, bu inancı 

pekiştirmektedir: “Biz bunu Köprülü’den birine verdik. Herif üç karıya birden sürmüş. Şimdi 

karılardan üçü de çıra gibi yanıyormuş (Tahir, 2016, s. 135)”. Sonuç olarak bu eylemi 

yapmasına karşın Ayşe’nin hala kendisini sevmemesi ise Mustafa’nın gurbete gitmesinde 

önemli bir faktördür. Devam romanı niteliğindeki Körduman’da ise yarasa kemiğine olan inanç 

değişmez. Bunun yerine yarasa kemiğinin etkili olmamasının sebebi başka nedenlere 

bağlanarak açıklanır. Yarasa kemiğinin Ayşe’de işe yaramamasının nedeni, Ayşe’nin başka bir 

erkekle birlikte olmasıdır: “Kemik haklı efendi, mübareğin neden çalışmadığımı şimdi anladım. 

Bir karı başka bir erkekle düşüp kalkarsa kemik ona kâr etmez. Bunun da, huyu böyle…(Tahir, 

1971, s. 338)”. Sağırdere romanında yarasa kemiğinin sürüldüğü süreçte evli olmayan Ayşe’nin 

bir erkekle birlikte olduğuna dair inancın kabulü, kemiğin işe yaramamasının sebebidir. Aksi 

halde kemik işe yarayacaktır. Böylece Mustafa, Ayşe’yi elde etmek için yarasa kemiği 

dışındaki diğer mevcut materyalleri dener ve yinelemek gerekirse inancında bir eksilme olmaz. 

Yarasa kemiğinin yerini ise muska, tılsım, okunmuş incir alır: “Muskayı da yazdıralım her kaç 

kuruşsa... Evet, muska yazılsın bir yandan, tılsım da olsun bir yandan...(Tahir, 1971, s. 146)”. 
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Bunun yanında kesin bir sonuca ulaşmak adına diğer malzemeler de kullanılır: “Şunda 

okunmuş incirler var. Dört tane. Şunda okunmuş tuz (Tahir, 1971, s. 150)”. Bu anlatılanlardan 

çıkarılabilecek sonuçlardan birisi, Kemal Tahir romanlarında geçen tılsım, okunmuş incir, 

muska, yarasa kemiği gibi materyallerin istenilen bir durumun gerçekleşmesi için kullanıldığı 

gerçeğidir. 

Kemal Tahir’in diğer eserlerinde de köy insanının tipik bir özelliği olan geleneklere ve halk 

inanışlarına güçlü bir inanç beslediği ve ona göre, batıl inançların köylüler tarafından 

içselleştirilen kültürel bir değer olduğu söylenebilir. Bu noktada, Göl İnsanları öyküsü ve 

Köyün Kamburu romanından örneklere yer verilebilir. Köyün Kamburu romanında, Çalık 

Kerim’in fiziksel görüntüsü ile ilgili Abuzer ağanın sessizce düşündükleri köy insanının 

inançları noktasında önemli bir gerçeği yansıtır: “Çalık kısmını Allah neden böyle çalık 

yaratmış bakalım? İnsanoğluna bela yaratmış. Şunu bir kızdırdın mı, başına dünyanın belası 

birikir. Karnın şişer, gözün marazlanır (Tahir, 2018c, s. 65)”. Allah tarafından fiziksel 

yoksunluğa sahip Çalık Kerim’in, diğer kişiler için bir sınav olarak yaratılması düşüncesi 

hakimdir. Abuzer ağa, eğer Çalık Kerim’e gülerse ya da onunla dalga geçip dışlarsa başına pek 

çok bela geleceği düşüncesindedir. 

Kemal Tahir’in Göl İnsanları adlı öyküsünde Mustafa ile babası imam olan Recep arasındaki 

kara kedi ile ilgili konuşma aynı batıl düşüncenin davranışsal göstergelerini yansıtır: 

“Buralarda kara kedi olur mu Mustafa?” 

“Ormanda yaban kedisi çoktur. Lakin karasını, beyazını bilmem.” “İbrahim güldü:” 

“Neden sordun Recep? Ölünün üstünden atlar da, hortlak olur diye mi?” 

“Recep’in babası köy imamıydı. Kurubacak Mehmet’e göre, dine mahsus bir sürü şey 

biliyordu.” 

“Öyle ya, tekin sayılmaz.” “Hortlar mı demek?” 

“Hortlar, gece vakti gezer dolaşır…Allah korusun, hepimizi rahatsız eder (Tahir, 2018b, s. 19)”. 

Fakir Baykurt romanlarında da benzer batıl inançlara inanma durumu ile ilgili örnekler bulmak 

mümkündür. Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü romanında, Irazca tarlada Ahmet ve Kara 
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Bayram’ın yılan öldürdüklerini öğrenince ilk sorusu eşi olan yılanı öldürüp öldürmedikleridir. 

Irazca, yılanlarla geçmişten kalan bir husumetlerinin olduğunu, eskiden yılan öldürdükleri için 

yılanların kendilerine düşman olduğunu ve bu düşmanlığı kendilerinin başlattığını ifade eder. 

Ayrıca yılanların ne yapıp yapıp öç almak için geleceklerini belirtir: “Bugüne kadar hiç 

duymadın mı anamdan? Savaşımız var yılan milletiyle! Bu ırzıkınklar, oldu bitti, bizim takıma 

düşmandır! Öküze ineğe zarar verirler! Fırsatını buldular mı esirgemezler!..(Baykurt, 2017b, s. 

34)”. 

Yılanların Öcü romanında çeşitli vesilelerle dile getirilen aynı düşünce başka örneklere de konu 

olur: “Yılanlar, güya, toplanıp karar vermiş aralarında. Bizim kökümüzü yeryüzünden 

kazımadıkça içleri rahat etmeyecekmiş!.. Kralları Şahmaran'ı öldürmüşüz çünkü...(Baykurt, 

2017b, s. 36)”. “Bizim takımdan kuyruk acısı var yılanların!" diyor. "Kuyruk acısı tıpkı evlat 

acısı gibidir. İnsan evlat acısını, yılan kuyruk acısını unutamaz dünyada!.. (Baykurt, 2017b, s. 

46)”. 

Fakir Baykurt’un betimlediği roman karakterleri- Irazca, Kara Bayram, Kara Bayram’ın 

teyzesi- bu gerçekliği kabul etmekte ve yaşam pratiği olarak buna inanmaktadır. Dönem şartları 

göz önünde bulunduğunda ele alınan durum, köyün ve köy yaşantısının bir yansıması ve 

pratiğidir. Bu bireyler üzerinden anlatılan batıl inançlar konusu, roman kişilerini olduğu kadar 

gerçeklikle bağı kuvvetli köy topluluklarınca da yerleşmiş bir inanç türüdür. Bu durum köy 

insanının kaderci dünya görüşünün de yansımasıdır. Nitekim Fakir Baykurt’un kendi yaşamını 

anlattığı, “Özüm Çocuktur” kitabında, babasının tarlada yılan öldürmesi üzerine eve 

geldiklerinde annesinin verdiği tepki, batıl inançların toplumsal hayattaki yerini gösterir 

mahiyettedir: 

“Eşi nereye gitti?” “Neyin eşi?” 

“Ağlar gibi baktı yüzüme: “Tıpkı babacığına çekmişin! Onunki gibi senin de aklın bir karış 

yukarıda! Yılanın eşi olur! Yılanı öldürdün de eşini öldürmedin mi, çıkar gelir! Birkaç gün 

içinde öcünü alır. Dünyada en öce düşkün yaratık ne bilir misin?” 

“Cık dedim: “Bilmem…” “Yılandur! (Baykurt, 2018c, s. 92)”. 

Hemen hemen aynı diyalogun romanda geçmesi tesadüften öte, yaşamın sanatçının sanatıyla 

bağını temsil etmesi bağlamında kilit bir önemdedir. Batıl inançlara yazarın diğer romanı olan 
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Irazca’nın Dirliği’nde de rastlamak mümkündür. Romanda Hatçe’nin su doldurmaya gittiği 

pınarda balık tutmanın sakıncaları yine belirli bir inanca bağlanarak aktarılmaktadır: “Balıklar 

mısır koçanından biraz iridir. Çok da boldur. Kimse bu balıkları tutmaz. Tutanların işi yolunda 

gitmez diye bir sanrı vardır (Baykurt, 2018a, s. 52)”. 

Kemal Tahir’in Göl İnsanları’nda kediye yüklenen anlam, Fakir Baykurt’un Yılanların 

Öcü’nde yılana ve Irazca’nın Dirliği’nde balığa yüklenen anlam ile eşdeğerdir. Bu durum köy 

topluluklarının doğayla kurduğu bağın gücünü de gösterir. 

Bu sebeple, köy romanları içerisinde anlatıcının dile getirdiği batıl inançlar kurgu değil, 

Anadolu toplumunun kabul ettiği geleneksel, dini, kültürel, kaderci öğelere uyan bir mirasın 

getirisidir. 

Baykurt’un Tırpan romanında ise Uluguş’un kocası Ahmet’in “Ayın çevresi yetmiş yılda bir 

ağıllanır! İçi yetmiş yılda bir böyle kırmızı olur! O gün doğan kızın anasına babasına vay! 

Kendine vay! Köyüne vay! (Baykurt, 2017a, s. 210)”. söyleminin Dürü’nün karakter 

özelliklerinin belirginleşmesinde önemli olduğu inancı hakimdir. Çünkü aktarılana göre, 

Dürü’nün öyle bir günde doğması, onun inatçı, başına buyruk olmasına neden olmuştur. Doğa 

olayları ile bireysel yaşam arasında bağ kurulması romana hâkim düşüncelerden biridir. 

Sonuç 

Kemal Tahir ve Fakir Baykurt eserlerinde, köy gerçekliğinin uzantısı olan batıl inançların 

benzer biçimde yansıtılması ve batıllığın gerçeklikle bağdaştırılan bir tutum içinde aktarılması 

durumu söz konusudur. Yazarlar, köy gerçekliğini yansıtırken batıl inançlar özelinden aynı 

perspektiften köylüleri değerlendirir. Köylülerin hurafelere, mistik öğelere koşulsuz şartsız 

bağlılığı, Türk toplumunun kültürel alışkanlıkları ve kodları hakkında dönem için yol gösterici 

olabilmektedir. Bunun yanında, Fakir Baykurt bu batıl inanışları aktarırken bu duruma çoğu 

zaman dini bir inanış olarak değil kültürel bir miras olarak yer verir. Fakat Kemal Tahir batıl 

inanışları, dini bir düşüncenin göstergeleri olarak yansıtır. Örneğin; yılanlarla eskiden beri bir 

husumetinin olduğu düşüncesi Irazca için belirli bir dini geleneğe bağlanmaz. Irazca belki 

bunun düşünür, ancak roman kişisinin aktarımı insanlarla- yılanlar arası bir bağ şeklinde 

kurgulanır. Bunun yanında Hatçe’nin balık tutanların işinin yolunda gitmeyeceği şeklindeki 

düşüncesi “sanrı” kelimesiyle aktarılır. Bu kelimenin kullanılması ilginçtir. Çünkü “var 

olmayanı varmışçasına görmek” olarak tanımlanabilecek bu kelime bilerek ya da bilmeyerek 

sorgulamayı içerir. Oysa Kemal Tahir’de kedinin hortlaması, yarasa kemiğinin okunması, 
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muska, Çalık Kerim’in fiziksel yoksunluğu gibi durumlar, Allah’ın bir sınama biçimi olduğu 

yönündeki iddiayla, dini bir düşüncenin tezahürü olarak ifade edilirler. 

Türkiye, romanların yazıldığı yıllarda henüz kentlileşmemiş ve çoğunluğu kırda yaşayan ve 

büyük ölçüde içine kapalı yapısıyla genellikle birincil ilişkilerin kurulduğu bir köylü 

toplumuydu. Bu sebeple var olan, yansıtılan roman kurgusu, edebiyat ve toplum bahsinde dile 

getirildiği biçimiyle birbirinden tamamen uzak/farklı bir gerçeklik yapısı sunmaz. Aksine 

edebiyat ve toplum birbirinden etkilenen ve eklemlenen bir gerçekliğin yansımasıdır. Böylece 

iki sanatçının toplumsal/kültürel gelenekten etkilenmesi, eserlerinde bu durumu malzeme 

olarak sunması tesadüf değil bilakis bir eğilime işaret etmektedir. Köy toplumlarının yukarıda 

bahsedildiği üzere din, gelenek ve inanç noktasında temel düşünce sistemini kabul etmesi ve 

edebi bir malzeme olarak kullanılması, edebiyat ve sosyolojinin birbirine eklemlenmiş yapısını 

anlamak bağlamında bize malzeme sunar. 
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MEMUR SENDİKASI ÜYELERİNİN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE YALOVA İLİNDE 
BİR ARAŞTIRMA 

1Selami Özcan, 2Tuncay Güloğlu, 3H. Yunus TAŞ, 4Mahmut Küçükoğlu 

ÖZET 

Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinden birisinin de sivil toplum kuruluşlarının sayısının 
yüksekliği, üye sayıları, vatandaşlarının birden fazla sivil toplum kuruluşuna üyelik durumu 
olduğu ifade edilebilir. Türkiye açısından kamu çalışanların sendikal hakları, modern manada 
2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile tanınmıştır. 2012 
yılında yapılan kanuni düzenleme ile de 4688 Sayılı Kanunun adı “Kamu Görevlileri 
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir. Kamu hizmetlerinde kamu 
çalışanların örgütlenme hakkı, toplu sözleşme hakları ve çalışma şartlarının tespiti gibi 
konular bu kanunda detaylandırılmıştır.  

Bir sivil toplum kuruluşu olan sendikalar üyelerinin çalışma hayatında hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek için faaliyette bulunurlar. Bu faaliyetlerini yaparken üyelerinin 
beklentilerini anlayıp ona uygun faaliyetlerde bulunmak sendika için büyük önem 
taşımaktadır. Diğer sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi sendika üyelerinin de mensup 
oldukları sendikadan birçok beklentisi vardır. Bu beklentileri anlamak amacıyla bu çalışmada 
Eğitim Bir Sen Yalova Şubesi, Üniversite üyelerinin istek, görüş, memnuniyet ve beklentileri 
anket yöntemi ile araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek çalışanların memur 
sendikalarından beklentileri tartışılarak çözüm önerileri getirilmiştir. Bu öneriler ışığına ilgili 
taraflara yol gösterilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sendika, Eğitim- Bir -Sen, Memnuniyet 
JEL Kodları: J51, J53, J58 

A RESEARCH ON THE EXPECTATIONS OF THE MEMBERS OF THE PUBLIC 
WORKERS   UNIONS IN  YALOVA 

Abstract 

 It can be stated that one of the indicators of development in a country is the high number of 
non-governmental organizations (NGO). Labor union rights of public employees in Turkey, 
in the modern sense enacted in 2001 with 4688 numbered Public Workers’ Labor Unions 
Law. In 2012, the name of the Law No. 4688 was changed to “Public Workers Unions and 
Collective Bargaining Law. As a result of the law the right of association of public employees 
in public services, collective bargaining rights and determination of working conditions are 
detailed. 
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Labor unions, as non-governmental organizations, work to protect and develop the rights and 
interests of their members in working life. Because of that there is a great importance for the 
union to understand the expectations of its members and carry out activities. Like other non-
governmental organizations, union members have many expectations from the unions. In 
order to understand these expectations, in this study, the wishes, opinions, satisfaction and 
expectations of the members of Eğitim- Bir- Sen Yalova Branch were investigated by survey 
method. The results were evaluated and the expectations of the employees from the public 
workers unions were discussed and solutions were proposed. In the light of these suggestions, 
it has been tried to guide the related parties.  

Keywords: Labor Union, Egitim-Bir-Sen, Satisfaction.  

JEL Code: J51, J53, J58 
 
Giriş 

Türkiye’de memur sendikacılığının gelişimi uzun yıllar işçi sendikacılığının gerisinde 
kalmıştır.  İşçilerin örgütlenme hakkı 1947 senesinde kabul edilen 5018 sayılı kanun ile 
başlamış (R.G., 1947) ve 1950’li yıllarda çok sayıda işçi sendikası ve sendika birliği 
kurulmuştur. Ancak Türkiye’de aynı dönemde memurların sendikal örgütlenmesine ilişkin 
herhangi bir gelişme görülmemiştir. 

Memurların sendikal örgütlenmesine ilişkin en önemli gelişme ise 1961 anayasası ile 
olmuştur. 1961 Anayasasının “Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” başlıklı üçüncü 
bölümünde çalışma ile ilgili hükümler başlığı altında 46. madde “Sendika Kurma Hakkı”  
başlığını taşımaktadır. Bu maddede “çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın, 
sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma 
hakkına sahiptirler”  (R.G., 1961)  denilerek memurların sendika kurmasının anayasal zemini 
oluşturulmuş oldu. 

1961 Anayasasında “çalışanlar” denilerek memurlara sendikal örgütlenme hakkı tanınmasına 
rağmen süreç çok hızlı gelişmemiş memur sendikacılığına ilişkin kanuni düzenlemeler 
yaklaşık beş yıl sonra ortaya çıkmıştır. 1965 yılında çıkarılan 624 sayılı Devlet Personeli 
Sendikaları Kanunu ile memurlar yasal düzenlemeye kavuşmuştur. 624 sayılı kanun 
incelendiğinde en az iki sendikanın bir araya gelmesi ile federasyonların, en az iki 
federasyonun yada her biri kendi alanında tek kuruluş olan iki sendikanın veya en az bir 
federasyon ile kendi alanında tek kuruluş olan sendikanın bir araya gelmesi ile de 
konfederasyonların kurulmasına imkan sağlandığı görülmüştür (Talas, 1992: 20; R.G:1965 ).  

624 sayılı Kanun ile toplu iş sözleşmesi yapma hakkı memur sendikalarına tanınmamış, 
sadece bu sendikaların üyelerinin verecekleri üyelik aidatlarının kaynaktan kesme (check-off) 
sistemi ile ödenmesine imkan tanınmıştır (Talas, 1992:206).  

624 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’de 200’ün üzerinde memur 
sendikası kurulmuştur. 1970 yılına gelindiğinde ise memur sendikası sayısı 500’e ulaşmıştır. 
bu da bu alanda örgütlenme ihtiyacının bir göstergesidir (Talas, 1992:206).   
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Memur sendikacılığı alandaki gelişmeler 1971 Askeri Muhtırası ile son bulmuştur. Muhtıra 
sonrası anayasa değişikliklerine gidilmiştir.1961 Anayasasının 46. maddesi de değiştirilerek 
“işçiler ve işverenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara 
serbest üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler” şekline dönüştürüldü. Böylece 
henüz 5 yıllık bir geçmişe sahip olan memur sendikacılığı Türkiye’de hukuken son bulmuş 
oldu. Öte yandan anayasanın 119. maddesine ilave yapılarak memurların siyasi partilere 
girmesinin yanında sendikalara girmesi de yasaklandı  (R.G., 1971:1488). Bütün bu 
düzenlemeler ile memurların sadece sendika kurması değil kurulan diğer sendikalara üye 
olmasının yolu da kapatılmış oldu.  

Türkiye’de memur sendikacılığının 1971 anayasa değişiklikleri ile son bulmasından sonra 
1982 anayasası da aynı yolu tercih etmiştir. Türkiye’de memurların sendika kurması ise 2001 
yılında çıkarılan 4688 sayılı  “Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu” ile mümkün olmuştur. 
Bu kanun ile Türkiye’de memurlar için yeniden grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendikacılık 
dönemine geçilmiştir. Bu kanun sonrasında Türkiye’de çok sayıda memur sendikası ve 
sendika konfederasyonu ortaya çıkmıştır. Halen Türkiye’de 4688 sayılı Kanuna göre 
faaliyette bulunan 12 memur konfederasyonu bulunmaktadır. Bu konfederasyonlara bağlı 11 
hizmet kolunda sendikalar faaliyette bulunmaktadır. 2018 verilerine göre halen Türkiye’de 
Türkiye’de 1.673.318 memur sendika üyesidir bu da 2.473.461 olan toplam memur sayınsın 
%67.65’ini oluşturmaktadır (R.G., 2018).  

Tablo 1  

Kamu Görevlileri Konfederasyonları Üye Sayıları (2018) 

Konfederasyon  Üye Sayısı  
Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK) 

146287 

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) 

394423 

Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(Memur-Sen) 

1010298 

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları 
Konfederasyonu (BASK) 

4160 

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları 
Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) 

64730 

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları 
Konfederasyonu (Hak-Sen) 

2876 

Çalışanlar Birliği Sendikalar 
Konfederasyonu (Çalışan-Sen) 

4601 

Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(Tüm Memur Sen) 

6102 

Anadolu Eksen Kamu Çalışanları 
Konfederasyonu (Anadolu-Sen) 

693 

Bağımsız (Bağımsız Sendikalar) 39148 
Toplam  1673318 
Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-15.pdf, Erişim Tarihi 
05.12.  2019.  
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2001 senesinde çıkarılan 4688 sayılı kanun 2012 yılında çıkarılan 6289 sayılı kanun ile 
önemli değişikliklere uğramıştır. Öncelikle 2001 yılında çıkarıldığında Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu” olan ismi değiştirilerek “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu” olmuştur. Yeni düzenleme ile memurlara grevsiz toplu sözleşme yapma 
hakkı da tanınmıştır (R.G., 2001: 7997-8014).  

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Yalova ilinde Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Yalova 
Şubesi, Yalova Üniversitesi üyelerinin istek, görüş, memnuniyet ve beklentilerini anlamaktır. 
Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek üyelerin sendikadan beklentileri tartışılarak çözüm 
önerileri getirilmiştir. Bu öneriler ışığında ilgili taraflara yol gösterilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, 2018 yılı Yalova Üniversitesinde çalışan 600 kişiyi kapsamaktadır. 
Eğitim-Bir-Sen üniversite üye sayısı 153 kişidir bunlardan 110 kişi araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur.  

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Tekniği 

Bu araştırmada konuyla ilgili çeşitli araştırmalardan yararlanarak geliştirilen anket 
kullanılmıştır. Anket hazırlanırken ilgililerin görüşleri de alınmıştır. Anket üyelerle yapılmış 
ve SPSS programıyla analizi yapılmıştır.  

Araştırmanın Bulguları ve Yorumlanması 

Daha Önce MEMUR-SEN Çatısı Dışında Bir Sendikaya Üyelik Durumu 

Şekil 1 
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Üyelerin çoğunluğu %88’inden fazlası daha önce başka sendikalara da üye olmamışlardır. 
Buradan üyelerin büyük çoğunluğunun memur sendikaları ile ilk kez karşılaştıkları ve ilişkiye 
girdikleri anlaşılmaktadır.  

Sendikaya Üye Olma Nedeni   

Arkadaş hatırı, Bir gruba ait olma ihtiyacı, Kendimi güvence altına alma, sendikanın 
profesyonel çalışması, sendikanın izlediği politikalar, daha önce üye olunan sendikanın 
yaklaşımları, daha önce çalışılan kurumdan nakil gelinmesi, Eğitim- Bir- Sen'in yüksek 
öğretimde önemli ve büyük bir sendika olması gibi faktörler üyelik durumunu etkilemektedir.  

 

Şekil 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2’den üyelerin oransal olarak (%33,3) en çok üye olma nedeni arkadaşlarının tavsiyesi 
ile ve onlar kırılmasın diye üye oldukları anlaşılıyor.  Bu durum arkadaşları giderse ya da 
arkadaşları ile bir sorun yaşadıklarında sendika üyeliğini bırakabilirler anlamı da taşıyor. Bu 
sonuç sendika için sağlıklı bir durumu ifade etmemektedir. Ancak %45 kadarı sendikanın 
politikası ve bir gruba ait olma ile sendikanın izlediği politikaları beğenme durumları ise daha 
iyimser ve sendikanın ayakta kalmasına en büyük etkenler olarak görülebilir.  

 

Sendikaya Üyelik Süresi  
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Şekil 3 

 

 

 

 

 

Üyelerin çoğunluğu olan %90 civarı 1 yıl ve daha uzun süreli olduğu tespit edilmiştir. Ancak 
bunların %57 civarının ise 2 yıldan fazla üyelikleri olduğu anlaşılıyor. Üyelik sürecinin uzun 
olması bağlılık derecesinde beraberinde artıracaktır.  

Sendika Faaliyetleri Hakkında Bilgi Alma Durumu  

Arkadaş Çevresi, mesaj, e posta, web sayfası, Sosyal Medya (facebook, twiter vb.), 
sendikanın yayınları, internet medyası, diğer yollarla sendika üyeleri faaliyetleri takip 
etmektedirler.  

Şekil 4 
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Sendikamızın Faaliyetleri Hakkında Düzenli Bilgi Almak Talebi  

 

 

Şekil 5 

 

Üyelerin çoğunluğu sendikanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek istemektedirler. Ancak 
bilgi almak istemeyenlerin oranının %33,3 olması da dikkat çekici ve araştırılması gereken bir 
noktadır.  

 

 

Sendikadan Beklentiler   

Düzenli ziyaretlerin yapılması, özlük haklarında iyileştirme, pozisyon değişikliği talebi 
(görevde yükselme ve unvan değişikliği vb.), düzenli konferansların verilmesi, düzenli 
seminerlerin verilmesi, takvim ve benzeri eşantiyonların verilmesi, yeni işyerleri ile 
anlaşmaların yapılması (İDO vb.)  tanışma/kaynaşma/piknik organizasyonların yapılması, 
mobing vb davalarda avukatlık hizmetlerin verilmesi, haksız soruşturmalarda üyelerin 
yanında yer alınması, üniversitede yapılan sınavlarda (AÖF, OSYM, ATA AÖF vb.) idari 
personele görev verilmesi, diğer talepler sendika üyelerinin taleplerinde öne çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

827



Şekil 6 

Üniversite Yönetiminden Sendikanın Talep Etmesi İstenilen Hususlar  

Futbol okulu açılması, kreş açılması, bisiklet yolunun yapılması, yürüyüş yolunun yapılması, 
yüzme havuzunun yapılması, unvan değişikliği sınavının düzenli olarak açılması ve görevde 
yükselme sınavının düzenli olarak açılması talep edilen hususları oluşturmaktadır.  

Şekil 7 

828



Sendikamız ve Faaliyetlerinden Memnuniyet Derecesi 

 

Şekil 8 

 

 

 

Şekil 8’den Sendika üyelerinin genel anlamda faaliyetlerden memnun olduğu anlaşılmaktadır. 
Memnuniyet oranı %50’nin altında olmasına rağmen kısmen memnunlar ile kısmen memnun 
olanların toplamı %80’i aşmaktadır.  

Sonuç 

Türkiye’de memur sendikacılığının 1971 anayasa değişiklikleri ile son bulmasından sonra 
1982 anayasası da aynı yolu tercih etmiştir. Türkiye’de memurların sendika kurması ise 2001 
yılında çıkarılan 4688 sayılı  “Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu” ile mümkün olmuştur. 
Bu kanun ile Türkiye’de memurlar için yeniden grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendikacılık 
dönemine geçilmiştir. Bu kanun sonrasında Türkiye’de çok sayıda memur sendikası ve 
sendika konfederasyonu ortaya çıkmıştır. Halen Türkiye’de 4688 sayılı Kanuna göre 
faaliyette bulunan 12 memur konfederasyonu bulunmaktadır. Bu konfederasyonlara bağlı 11 
hizmet kolunda sendikalar faaliyette bulunmaktadır. 2018 verilerine göre halen Türkiye’de 
Türkiye’ de 1.673.318 memur sendika üyesidir bu da 2.473.461 olan toplam memur sayınsın 
%67.65’ini oluşturmaktadır. 

Memur sendikacılığı yapmak ve üye sahibi olmak büyük bir sorumluluk ortaya çıkarmaktadır. 
Sendika yönetimlerinin de bu sorumluluğun bilincinde olduğunu düşünülebilir. Ancak bu 
araştırma sonucundan çıkan bulgu ve bilgilere göre kısaca aşağıda belirtilen bazı sonuçlar 
çıkarmak mümkün. 

1. Üyelerin %40 kadarı arkadaş tavsiyesi ile üye olmuş, bu durum sendikanın gelecekteki 
üye yapısı ve aidiyet açısından olumsuz bir durum oluşturmaktadır.  Bu üyelerin en 
kısa zamanda sendikanın amaç hedef ve politikalarına olan inanç ve bağlılıkları 
pekiştirilmediği sürece kısa zamanda ya da en ufak bir sorunda ayrılma ihtimalleri 
yüksek olarak değerlendirilebilir. 
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2. Sendikaya üye olanların, üyelik sürelerinin %43 civarın da 2 yılın altında olduğu ve 
dolayısı ile yeni olduklarını göstermektedir.  

3. Sendikanın faaliyetlerinden memnunluk önemli bir bağ kurmaktadır. Üyelere sorulan 
sorulardan birinde %40 memnun ve %17 Memnun değilim diye cevap vermiştir. %43 
civarında ise kısmen memnun yani kısmen de memnun değil şeklinde anlaşılabilir.  

 

Bu bilgiler ışığında sendikaya olan ilginin yüksek olduğu söylenebilir. Bu ilginin korunup 
muhafaza edilmesi daha çok üyelerin istek ve taleplerinin karşılanmasına bağlı olduğu açıktır. 
Sendika üyeleri ile yapılan iletişim ve bilgilendirmeler sağlıklı olduğu sürece bu ilginin 
devam edeceği beklenmektedir. Bunun dışında sendika üyelerinin memnuniyet derecelerinin 
artırılması ve yeni üyeler ile iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulması gerekmektedir.  Bu 
öneriler dışındaki durumlarda ise, alternatif sendikalarında tutum ve davranışlarına göre 
sendikadan ayrılmaların olması ihtimali de vardır. Üyelerin beklentilerinin karşılanıp 
karşılanamaması durumu şüphesiz üye memnuniyetini ve üyeliğin devamını etkileyen en 
önemli faktör olarak değerlendirilebilir.  
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EDEBİYAT VE SOSYOLOJİNİN BİRLİKTE TEKAMÜLÜ: FAKİR BAYKURT VE 

KEMAL TAHİR’İN ESERLERİNDE YOKSULLUK, ZENGİNLİK VE SERMAYE 

İLİŞKİLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ 

Ebru Yılmaz1 

Fuat Güllüpınar2 

ÖZET 

Fakir Baykurt köyde doğup büyüyen, yoksul bir aileden gelen, küçük yaşta babasını kaybeden, 

Demokrat Parti döneminde sürekli gözetim altında tutulan ve köy dramını romanlarında 

anlatmaya çalışan bir yazardır. Temel meselesi, köyün kalkındırılması ve köylünün 

eğitilmesidir. Kemal Tahir şehirde doğup büyüyen, maddi durumu iyi olan bir aileye mensup, 

küçük yaşta annesini kaybeden, Demokrat Parti dönemindeki aftan yararlanarak hapisten çıkan 

ve köyü anlatan eserlerinde bireyin dramını anlatmaya çalışan bir yazardır. Tahir’in spesifik 

anlamda, edebi kaygılarıyla toplumcu kaygılarının tezahürlerini eserlerinde örtük bir biçimde 

görmek mümkündür. Netice itibariyle yaşamlarındaki tesadüfi zıtlıklar, sanat anlayışlarını ve 

politik/toplumsal anlam dünyalarını etkilemiştir. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir köyü anlatan eserlerindeki farklılıklardan biri, ekonomik 

anlamda yoksul olan köylünün durumudur. Öncelikle köylünün toprağa olan bağlılığı ve 

toprağa yüklediği kutsal anlam her iki yazarda da işlenir. Yani köylüler salt topraktan para 

kazandıkları için değil kendilerini toprakla var ettikleri için önem kazanır. Üretimin toprağa 

bağlı olmasından kaynaklı yoksul olan köylü ifade edilirken, Fakir Baykurt’ta yoksulluk yapısal 

nedenlere bağlanır. Kişisel kazancının önünü tıkayan devlet ve devletin köydeki temsilcileri, 

bireyin ilerlemesine, zenginleşmesine izin vermez. Dolayısıyla çoğunlukla zenginler kötü, 

yoksullar iyi olarak betimlenir. Oysa Kemal Tahir eserlerinde böyle klasik bir ayrım söz konusu 

olmaz. Kişinin çok çalışırsa yoksulluktan kurtulacağına dair inanç söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Köy sosyolojisi, köy romanı, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, yoksulluk. 

1 Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek lisans mezunu ve doktora adayı. 
2 Doç.Dr., Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Eskişehir.  
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Giriş 

Türkiye’de 1940’lı yıllarda nüfusun büyük çoğunluğunun köyde olması, siyasal anlamda 

köyün, oy deposu olarak görülmesi iktidarın bu durumu lehine çevireceği popülist bazı 

önlemleri de beraberinde getirmiştir. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu bu mantıkla kabul edilse 

de köylü adına olumlu yanı kısmi düzeyde kalır. Dış ülkelerle karşılıklı ekonomik ilişkiler, 

tarımsal üretimi sağlayacak aktör rolündeki köylü kesimine bazı imtiyazlar sağlamıştır. Köyleri 

şehirlere açacak karayolu yapımı ve köylünün toplumsal değişimde “özne” olarak görülmesi 

bu imtiyazlardandır. Bu durum aynı zamanda köy içerisindeki homojen yaşam örüntülerinin, 

değer yargılarının değişmesine de ön ayak olmuştur. Toplumsal yaşamdaki bu değişimin 

sosyoloji çalışmalarına konu olması ise genel anlamıyla 1945-1960 dönemini kapsar. Köy 

çalışmalarının ana teması kapitalist örüntülerin köye girmesiyle birlikte, mekânsal ve yaşamsal 

değişimlerin köylü üzerindeki etkileridir. Bunun yanında bu değişim rüzgârı edebiyat dünyasını 

da etkilemiş, köy dolaylı veya doğrudan sanatın konusu olmuştur. Bu bağlamda Fakir Baykurt 

ve Kemal Tahir’in köyü ele alan eserleri bu konuda önemli birer başvuru kaynaklarıdır. 

Fakir Baykurt köyde doğup büyüyen, yoksul bir aileden gelen, küçük yaşta babasını kaybeden, 

Demokrat Parti döneminde sürekli gözetim altında tutulan ve köy dramını romanlarında 

anlatmaya çalışan bir yazardır. Temel meselesi, köyün kalkındırılması ve köylünün 

eğitilmesidir. Kemal Tahir şehirde doğup büyüyen, maddi durumu iyi olan bir aileye mensup, 

küçük yaşta annesini kaybeden, Demokrat Parti dönemindeki aftan yararlanarak hapisten çıkan 

ve köyü anlatan eserlerinde bireyin dramını anlatmaya çalışan bir yazardır. Tahir’in spesifik 

anlamda, edebi kaygılarıyla toplumcu kaygılarının tezahürlerini eserlerinde örtük bir biçimde 

görmek mümkündür. Netice itibariyle yaşamlarındaki tesadüfi zıtlıklar, sanat anlayışlarını ve 

politik/toplumsal anlam dünyalarını etkilemiştir. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir köyü anlatan eserlerindeki farklılıklardan biri, ekonomik 

anlamda yoksul olan köylünün durumudur. Öncelikle köylünün toprağa olan bağlılığı ve 

toprağa yüklediği kutsal anlam her iki yazarda da işlenir. Yani köylüler salt topraktan para 

kazandıkları için değil kendilerini toprakla var ettikleri için önem kazanır. Üretimin toprağa 

bağlı olmasından kaynaklı yoksul olan köylü ifade edilirken, Fakir Baykurt’ta yoksulluk yapısal 

nedenlere bağlanır. Kişisel kazancının önünü tıkayan devlet ve devletin köydeki temsilcileri, 

bireyin ilerlemesine, zenginleşmesine izin vermez. Dolayısıyla çoğunlukla zenginler kötü, 

yoksullar iyi olarak betimlenir. Oysa Kemal Tahir eserlerinde böyle klasik bir ayrım söz konusu 

olmaz. Kişinin çok çalışırsa yoksulluktan kurtulacağına dair inanç söz konusudur. Nitekim çok 

çalışarak krizi fırsata çeviren Çalık Kerim’in sonradan ağa olması bu duruma örnektir. Bunun 
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yanı sıra zenginin kötü, yoksulun iyi karakterlere sahip olması söz konusu olmaz. Hatta 

denilebilir ki, Kemal Tahir’in roman kişileri genellikle bencil, faydacı ve kötülük yapmaya 

hazır karakterlerdir. Bu durumda köylü karakterlerin zengin, yoksul, kadın, erkek gibi 

özellikleri önemsizdir. 

Köyde Ekonomik Yaşam ve Tezahürleri 

Köy, ekonomik yapılanması toprağa bağlı, üretimini tarım ve hayvancılıktan karşılayan bir 

yerleşim alanıdır. Toprağa bağlılık ve küçük ölçekli homojen (türdeş) nüfus özellikleri köyü 

diğer yerleşim yerlerinden ayırır. Köyün ekonomik yapısı ve üretim biçimi köylünün tüm 

yaşam şekline sirayet eden bir gerçekliktir. Ekonomik gelişim çizgisinin davranış ve 

düşüncelere etki etme durumu yadsınamaz bir gerçekliği ifade eder. Toprağa bağlı köy 

toplumlarının genel özellikleri olan içine kapalı olma, geleneksel mirasın izlerini sürme, 

kaderci anlayış tarımsal üretim tarzının getirileridir. Tarım toplumlarında yetersiz 

imkân/şartların olmasına bağlı olarak köylerdeki sağlık ve eğitim yetersizlikleri gibi çeşitli 

sorunlar, Türkiye gerçekliğinde konu olmaktadır. Ekonominin köylerdeki belirleyiciliği diğer 

pek çok alan gibi sosyal yaşamda da etkisini sürdürmüştür. Denilebilir ki eserlerde ya da 

gerçekte bahsi geçen köyün ve köylünün ekonomik yaşamı pek çok kültürel, dini, sosyal 

gerçekliği yansıtması bağlamında elzem bir konudur. 

Türkiye’de üç ana ekonomik sektör olan tarım, sanayi ve hizmet içindeki işkolu dağılımına 

bakıldığında 1955’te nüfusun %82’si, 1960’ta %79’u, 1965’te ise %75’inin tarım alanında 

çalıştığı gözlemlenmiştir. Tarihsel olarak kademeli bir şekilde tarım sektörünün aleyhine olan 

bu gelişme sanayi ve hizmet sektöründe ise artışı sağlamıştır (Tütengil, 1977, s. 105). Orhan 

Türkdoğan’a göre tarımla uğraşan kişi sayısının fazlalığı geri kalmış toplumların en belirgin 

özelliklerinden biridir. İnsanların sürekli toprağa bağlı olması hususu şehirdeki insanın tüketim 

ihtiyacını karşılamak amacını taşır. Aynı zamanda hanenin üretim fazlasını depolamasına 

yardımcı olur (Türkdoğan, 2016, s. 324-325). Tarihsel olarak belli başlı ekonomik ve siyasi 

gelişmeler tarımsal üretimin ve köylü nüfusun azalmasına sebebiyet verse de Eric Hobsbawm’a 

göre, “Avrupa ve Ortadoğu yöresinde sadece bir köylü kalesi kaldı: Türkiye. Burada köylülük 

zayıfladı, ancak 1980’lerin ortasında hala mutlak bir çoğunluk olmaya devam ediyordu 

(Hobsbawm, 1996, s. 338-339)”. 
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Türkiye’de özellikle toprak paylaşımı sebebiyle toprağın küçülmesi, miras kavgaları, köyün 

şartlarının yetersiz olması ve şehrin bir cazibe merkezi olması gibi vesilelerle köylü göç etmeyi, 

şehirde işçileşmeyi refaha ve rahata kavuşacak bir atılım olarak görür. Geçimini sağlamak adına 

bazen kalıcı bazen geçici köylünün göç etmesi hususu Türkiye’nin 1950 sonrası toplumsal 

yapısını yavaş yavaş değiştiren bir ortamı meydana getirmiştir. Ele alınan roman ve öykülerde 

bu göç durumu sıklıkla yaşanmasa da toprak verimsizliği ve köylünün geçinememe haline bağlı 

olarak göç etmek, köylünün düşündüğü bir seçenek olarak vardır. Bu düşünceler ışığında kente 

göç -geçici de olsa- Göl İnsanları, Sağırdere (1955), Irazca’nın Dirliği (1961), Tırpan (1970) 

eserlerinde mevcuttur. Ancak ele alınan eserlerin genelinde görülen köylü tipinde insanlar 

çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. 

Eserlerin Karşılaştırılması 

Fakir Baykurt’un çalışmaya konu olan dört romanında -Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, 

Onuncu Köy, Tırpan- gözlemlenebilecek temel husus köylülerin toprağa bağlı olmasıdır. Ele 

alınan romanlardan ilk üçünde Burdur’un çeşitli köyleri romana konu olurken, Tırpan 

romanında Ankara’nın bir köyü romana konu edilir. Köydeki insanların buğday, arpa, çavdar 

gibi coğrafi şartlara uygun bakliyatların ekildiği gözlemlenir. Neticede dört romanda da çeşitli 

biçimleriyle köylünün ekonomik durumu, geçim derdi ve içinde bulunduğu koşullar yansıtılır. 

Yılanların Öcü romanında köyün ekonomik yapılanmasını aktarmak adına yazarın 

betimlemeleri önemlidir: “Köyde sadece Ağali, Koşa, Muhtar Hüsnü, Ekiz İsmail, Üye İbrahim 

gibi varsılca kişilerinki bir dönümden, iki dönümden fazladır; geri kalanlarınki, yarım dönüm, 

bir evlek! Hiç olmayanlar bile vardır. Beş parmağın beşi, Karataş'ta da bir değildir (Baykurt, 

2017b, s. 11-12)”. Yani Karataş köyü, hem zenginin hem yoksulun bulunduğu bir köydür. 

Köyde yoksulluk veya zenginlik toprağın genişliğine bağlı olarak belirlenir. Bunun yanında, 

köydeki yapılanma ve örgütlenme biçimi düşünüldüğünde bu durum doğaldır. Ayrıca Karataş 

köyünde, Necip Bey’in olan toprakların köylüler tarafından ondan satın alınması, köylünün 

bankaya borçlanması sonucunu yaratır. Ağa toprağı olan bu yerlerin köylü tarafından satın 

alınması sonucu, Necip Bey’in İstanbul’a taşınması hususu aslında toplumsal hareketliliği de 

tetikleyen bir durumdur. Çünkü “toprak ağalığı” yerini şehirde işveren/patronlara bırakmıştır. 

Köyün topraklarının “ağa” nın olması durumu ve bu toplumsal çözülme feodal örüntülerin 

yavaş yavaş yok olduğu gerçeği olarak da okunabilir. 1959 yılında yazılan romanın göç 

dalgasını -zenginler özelinden- yansıtması önemlidir. Köyden ilk ayrılanların zenginler olarak 

betimlenmesi ayrıca düşünülmeye değerdir. Liberal serbest ticaret ilişkilerinin yavaş yavaş 
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geliştiği, sanayi ve ticaretin yoğun bir biçimde yapılmaya başlandığı kent şartlarında romanda 

aktarılan bu hususun önemli bir gerçeği yansıtması söz konusudur. 

Fakir Baykurt’un çalışmaya konu olan romanlarında köylülerin toprağa önem vermeleri, 

onlardan azade olmayan yaşamları her bir romanda farklı biçimlerde dile getirilir. Geçimini 

sağlamada güçlük çeken köylü için toprak sahibi olmak başlı başına önemli bir güvencedir. Bu 

bağlamda tipik bir köylü olan Kara Bayram “Kendi topraklarımız ulan” diyor. Kendi toprakları 

olduktan sonra ne hacet gama, kedere? Ondurmasa bile öldürmez de… (Baykurt, 2017b, s. 63)”. 

düşüncesini taşır. Bu da köylünün toprağa olan koşulsuz bağlılığını açıklar mahiyettedir. Fakat 

köylü için temel sıkıntı toprağın, doğa koşullarının insafına kalınmasıdır. Karataş toprakları 

için söylenen “Verimsiz topraklardır. Yıl yıldan kötü gelir. Verim gittikçe düşer. Çoğu yıllar 

tohumunu bile ödemez buralar (Baykurt, 2017b, s. 63)”. cümlesi aslında köyün ekonomisinin 

zamandan zamana değiştiğini göstermek bağlamında önem arz eder. Öyle ki toprağın bu 

verimsizliğini çözmek adına birçok atılımda bulunulur ancak sonuç yine başarısızdır: “Dualara 

çık, köycek aş dök, harıl harıl Kur'an okut, yediden yetmişe camilere dol "âmin" çağrış, gene 

düşmez (Baykurt, 2017b, s. 63)”. Bu başarısızlıkların sonucu olarak köylünün yaşamını idame 

ettirmek adına çözüm yolu kimi zaman topluca duaya çıkmaktır kimi zaman ise göç gibi farklı 

önerilerdir. Karataş köyüne gelen konuğun söyledikleri köylünün toprak derdini aktarmak, 

göçün eylemde olmasa bile düşüncede olduğunu göstermek bakımından önemlidir:  

Yazyurdu'ndaki tarlamızdan babam sağken biz, on dört kağnı buğday atardık 

harmana. Şimdi ben beş kağnıdan fazla atamıyorum!.. Gözel sürüyorum, gözel 

nadas ediyorum, gene de bir kağnı fazla vermiyor. Demek ki verimi azalıyor. 

Demek ki gücü diniyor tarlanın. Onun için bir parça palazlanan hemen kasabaya! 

Kasaba kurtarır kardaşım!” (Baykurt, 2017b, s. 246). 

Böylece roman aracılığıyla aktarılan göç etme durumunu düşünme hali gerçekliği de gün 

yüzüne çıkarma açısından önemli bir adımdır. Çünkü insanların göç dalgasına neden olan temel 

sorunun köydeki bazı imkân ve yetersizlikler olduğu gerçeği su götürmezdir. Tütengil’e göre, 

köylülerin göç etmesinde etkili olan faktörler, toprakların konumu ve nüfus artışıdır (Tütengil, 

1969, s. 31). Denilebilir ki toprakların geçimlik üretimin ötesine geçememesi ve traktörün 

varlığı işgücünün azalmasına neden olur. Dolayısıyla köylülerin 1950 yılından sonra şehre 

göçlerini bu minvalde değerlendirmek anlamlıdır (Tütengil, 1969, s. 32-33). Az topraklı köylü 

alternatiflerin azlığında yapabileceği en mantıklı hareketin göç etmek olduğunu düşünür. 

Ancak yine de göç -roman gerçeğinde- son seçenek olarak köylünün zihninde seçenek olarak 

varlığını korur. Çünkü köylü için toplumsal değişim kolay bir biçimde meydana gelmez. Köy 
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ekonomisinin çoğu zaman toprak ekiminden sağlandığı, bunun yaşam belirtisi olarak köylü için 

büyük bir anlam ifade etmesi devam romanı olan Irazca’nın Dirliği’nde yansıtılır: “Köy, çoluk 

çocuğuyla, genci kocasıyla orak tarlalarına çekilmiş. Şimdi kırlarda, kızgın Erle güneşinin 

altında durup dinlenmek bilmeyen bir çalışma sürüyor (Baykurt, 2018a, s. 89)”. 

Fakir Baykurt’un Onuncu Köy romanında çeşitli vesilelerle Damalı ve Ortaköy köylerinde 

köylülerin ektikleri toprağın çoğunu beylere, karşılıksız vermesi hususu söz konusu olmaktadır. 

Ayrıca, köylülerin öğretmen aracılığıyla ezildiklerini fark etmeleri ve bu farkındalıkla 

yaşamlarına devam etmeleri “Ortaköy’de millet, yağmur bekliyor. “Kendi topraklarımızdan 

önce bey topraklarını süreceğiz, geçen yıllarda ortak ektiğimiz yerleri paylaşıp kendimize 

ekeceğiz!” diyorlar (Baykurt, 2018b, s. 272)”. ifadeleriyle aktarılır. Damalı’da köylünün birlik 

olup -Durana, Köy hocası gibi kişilerin- haksız yere toprak sürmesini önlemek adına kolektif 

hareket etmeleri söz konusu iken bu durum Ortaköy’de köylünün ağa topraklarını aralarında 

eşit paylaştırmaları şeklinde romana konu edinir. Neticede öğretmen vesilesiyle bilinçli 

davranan köy halkının toprak dışında elinde bir şey yoktur. Geçim kaynaklarının toprak olması 

hasebiyle bu atılım yine “ağa”lara bir başkaldırı olarak aktarılabilir. Ayrıca, Fakir Baykurt 

Özüm Çocuktur kitabında, “ağaların” haksız kazancının, toprak konusundaki akıl almaz 

uygulamalarını, sanat anlayışıyla bireysel yaşamı arasındaki bağ ile şu şekilde ifade eder: “Nasıl 

elde etmiş bunları beyler? Denir ki babalarından kalmış. Babalarına kimden kalmış? Denir ki 

padişah vermiş. Yok padişah vermemiş, vuruşup almışlar. Bu akıl almaz durumları Onuncu 

Köy romanımda anlattım. Burdur’dan çıkıp Armut’a gelesiye, atının bastığı toprak kendinin 

olmalıymış (Baykurt, 2018c, s. 299)”. 

Tırpan romanında ise yoksul olarak çizilen köylünün temel geçim kaynağı tarım olmakla 

birlikte oradan gelen paranın köylüyü geçindirememesi üzerinde durulur. Bu sebeple Evci’nin 

köylülerinin yarısının göç ettiği vurgulanır: “Gökçimen’den daha ufak, yanık, kavlak bir 

köydür. İnsanların çoğu Ankara’ya göçmüştür. Ankara’ya göçenlerin yarısı Almanya’ya, 

Hollanda’ya geçmişlerdir (Baykurt, 2017a, s. 30)”. Toprakların ağanın olması ve geçim 

sıkıntısı sebebiyle göç yaşam gayesi için alternatif bir yoldur. Feodal örüntülerin olmasının 

yanında görece gelişme gösteren bir köy olarak yansıtılması, romanın yazıldığı zamanın geç bir 

tarihe denk gelmesiyle de açıklanabilir. Bunun yanında romana konu olan, Kara Musdu’nun 

Dürü’yü istediği köy, Gökçimen ise ağasız ancak yoksul bir köy olarak betimlenir. Köy yoksul 

olması sebebiyle geçimini topraktan, toprak yoksa kızları evlendirerek -başlık aracılığıyla- 

kazanır:  
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Gökçimen’de topraktan sonra bir gelir varsa, o da göküş kızlarına ödenen başlıklar. 

Ama başlık da düğün sırasında harcanır gider çoğu. Kalmaz elde avuçta. Borca 

harca gider. Az topraklı adamın eksiği tükenmez ki! Derken Ankara’da kapıcılık, 

odacılık…Apartmanlardan birine kapağı atabildin mi, on daireli bir apartmandan 

eline 300 lira geçer ayda (Baykurt, 2017a, s. 331). 

Göç durumu farazi bir biçimde yansıtılsa da ele alınan Fakir Baykurt romanlarında baş 

karakterlerin göç etme durumu sadece Irazca’nın Dirliği’nde gerçekleşmiştir. Bunun temel 

sebebi ise yoksulluk bağlamında değil genel anlamıyla köy ahvalinden memnun olmama, 

düşmanların fazlalığı, çocuklarını okutmak istemesindendir. Erkan Irmak’ın isabetli 

değerlendirmesi ile Kara Bayram’ı “Göç etmeye iten asıl motivasyon çocuklarını okula 

gönderme arzusudur (Irmak, 2018, s. 253)”. 

Kemal Tahir’in çalışmaya konu olan tüm eserlerinde ise göç daha farklı sebeplerle meydana 

gelir. Sağırdere’de Mustafa’nın Ankara’ya gidip duvarcılık yapması evvela sevdiği kızın başka 

bir adamla evlendirilmesi üzerine gerçekleşirken, aynı durum yazarın Göl İnsanları 

öyküsündeki Hamdi için de geçerlidir. Nitekim Hamdi sevdiği kızı “dengi değildir” diye 

vermemeleri sebebiyle göç etmiştir. Öyküdeki diğer karakterlerden olan, Mustafa’nın babasıyla 

anlaşamadığı için gurbette olduğu, Recep ve Kurubacak Mehmet’in ise geçim derdi ile yılın 

altı ayı gurbete çıktıkları gözlemlenir. Yazarın bunun dışında çalışmaya konu olan eserlerinde- 

Sağırdere, Körduman, Köyün Kamburu, Gelin-Kadın Oyunu, Arabacı- genellikle köyü, 

köylüleri, köylünün sorunları ve yaşayış biçimleri yer alır. 

Kemal Tahir’de köylü genellikle kendi kendine yetmeye çalışan ve tarım/hayvancılık ile 

uğraşan bir biçimde ele alınır. Toprağın verimi ve ekinlerin kalitesine bağlı olarak köylünün 

toprağa bağlı yaşamı çeşitli vesilelerle eserlere konu olur. Sağırdere ve Körduman romanları, 

köy hayatının tarımla içli dışlı olan köy insanını anlatmak bağlamında önemlidir. Köylü için 

olmazsa olmaz şart ise şu şekilde aktarılır: “Tarla işini hakedemeyen rençper olamaz. 

Rençperlik edemezsen, köyde barınamazsın (Tahir, 1971, s. 181)”. 

Köylü bazı zamanlarda topraktan verim alamadığı için mutsuz olarak betimlenmekte hatta 

zaman zaman göç etmeyi dahi düşünmektedir. Ancak genellikle köyden kopmak bireyler için 

pek mümkün olmamaktadır. Nitekim Sağırdere’de köylünün toprakla uğraştığında gözünün bir 

şey görmemesini “Düğün zamanı, bir de ekin biçme zamanı, köylü milletinin karısının 

memesini kessen duymaz (Tahir, 2016, s. 128)”. şeklinde ifade edilir. Tarla sürmek, rençperlik 
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yapmak köylünün başlıca uğraşı olarak görülmektedir. Türkiye’de tarihsel bir geri gidişle 

denilebilir ki köylü, çoğu zaman toprağı ekilmese de, bölünse de onu satmak istemez. Ayrıca 

ekonomik olarak köylünün borçlanma hali ve vergilerin getirdiği külfet, Körduman’da şu 

şekilde dile getirilir: “Yamören elli evlik... Bilirsin Ömer Ağa, vergi defterinde bizim köylünün 

borcu tepe gibi durur. Sayım parasından, yol parasından vergi borcu..( Tahir, 1971, s. 302)”.  

Sonuç 

Türkiye’de tarımda büyük şirketlerin ekonomik yapılanmasının yaygınlığı eserlerin ele alındığı 

dönemde tam olarak tamamlamamış konumdadır. Bunun yanında Kemal Tahir’in ele alınan 

eserlerinde devlet, sermayedardan ayrı olarak ele alınır. Fakir Baykurt romanlarında ise zengin 

sermaye sahibinin iktidar yetkililerince kayırılması, desteklenmesi söz konusu olmaktadır. 

Böylece her iki yazar da düşüncelerinin getirisi olarak köydeki köylünün, gurbetteki köylünün, 

sermaye sahibi köylünün tutumunu farklı bakışlarla eserlerinde verir. Burada ayırıcı olan 

dönemin siyasi konjonktüründen azade olmayan ve kendi düşüncelerinin izleğini sunan edebi 

aktarımlarıdır. 

Fakir Baykurt ve Kemal Tahir yoksulluk temasını ele alırken köydeki ekonomik işleyişi epeyce 

etkili bir biçimde aktardığı gözlemlenir. Bu bağlamda yoksulluğa bakışta kesin bir ayrımdan 

söz edilmemekte, benzer şekilde yoksul bir köylü profili çizdikleri gözlemlenmektedir. Başka 

bir ifadeyle, köylüler ele alınırken herkesin zengin olarak aktarıldığı bir köy yoktur. Köyler 

genel olarak yoksuldur ve köy içerisinde bazı zengin aileler vardır. Bu aileler de sayıca azdır. 

Böylece her iki sanatçı da yoksulluğu eserlerinde önemli bir toplumsal sorun olarak 

işlemişlerdir. Yazılan eserlerin kurgu olduğu gerçeğinden hareket edilse dahi yoksulluğun her 

daim var olan bir sorun olması, sanat tarafından kullanılması da yoksulluğun temsili açısından 

elzem bir noktadır. 
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ÇEVRESEL DUYARLILIĞIN YEŞİL MARKA TERCİHİ VE YEŞİL SATIN ALMA 
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Özlem TAŞTEPE 
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ÖZET 

Günümüzde çevre bilincine sahip olan tüketicilerin artmasıyla birlikte yeşil ürün farkındalığı 

da artmıştır. Çevreye karşı duyarlı olan tüketicilerin yeşil ürünlere daha fazla talep 

göstermesine bağlı olarak işletmelerde pazarlama faaliyetlerinde çevre dostu uygulamalara 

ağırlık vermektedir. Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin çevresel duyarlılığının yeşil marka 

tercihi ve yeşil ürün satın alma davranışı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Verilerin 

analizinde, SPSS 18 ve AMOS 22 programından yararlanılmıştır. Çevresel duyarlılığın 

ekolojik boyutunun yeşil marka tercihini (β=0,70; p<0,05); kişisel boyutun yeşil marka 

tercihini (β=0,54; p<0,05) ve davranışsal boyutun yeşil marka tercihini (β=0,74; p<0,05) 

etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca yeşil marka tercihinin yeşil satın alma davranışı üzerindeki 

etkisinin (β=0,84; p<0,05) olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Marka, Marka Tercihi, Satın Alma Davranışı. 

ABSTRACT 

Today, green product awareness has increased with the increase of environmentally conscious 

consumers. The consumers who are sensitive to the environment give more importance to 

green products in the marketing activities in the enterprises due to the greater demand for 

green products. The aim of this research is to determine the effects of consumers' 

environmental sensitivity on green brand preference and green product buying behavior. 

SPSS 18 and AMOS 20 program were used to analyze the data. The ecological dimension of 

environmental sensitivity indicates green brand preference (β = 0.70; p <0.05); personal 

dimension was found to affect green brand preference (β = 0.54; p <0.05) and behavioral 

dimension affected green brand preference (β = 0.74; p <0.05). Furthermore, it was concluded 

that green brand preference had an effect on green buying behavior (β = 0.84; p <0.05). 

Keywords: Green Brand, Brand Preference, Purchasing Behavior. 
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1. Giriş

Günümüzde kimyasal atıklarda meydana gelen artış, kaynakların bilinçsizce 

kullanılması ve küresel ısınma gibi birçok olumsuz etken çevresel sorunların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Çevresel sorunların artması karşısında üreticilerin ve tüketicilerinde çevre 

bilincine sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin bilinç düzeyinin artırılmasına 

ve çevreye zararının minimum düzeyde olan ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmaların 

yapılmasına ağırlık verilmelidir. İşletmeler bu noktada pazarlama faaliyetlerinde yapacağı 

çalışmalarda tutundurma çabalarının çevreyi destekleyecek şekilde olmasına önem vermelidir 

(Ünüvar, Kılınç, Gök ve Şalvarcı, 2018). Tüketicilerin çevresel duyarlılığının artması ve 

çevreyi korumaya yönelik faaliyetleri desteklemesi düşünüldüğünde işletmelerin yaptığı 

pazarlama uygulamalarının etkisi ve tüketicilerin tercihlerinde yaşanan değişimlerin 

araştırılması gerekmektedir (Kardeş, 2011). Bu amaçla tüketicilerin çevresel duyarlılıklarının 

yeşil marka tercihi ve yeşil ürün ürün satın alma davranışına etkileri yapısal eşitlik modeli ile 

test edilmiş ve modelin uygunluğu literatürde kabul gören uyum ölçütleri dikkate alınarak 

sınanmıştır. 

2. Literatür Taraması

1960’lı yıllardan itibaren bireyler çevre konusunda yaşanan değişikliklere karşı daha 

çok duyarlı olmaya başlamıştır. Takip eden yıllarda ise yaşanan değişimlere karşı harekete 

geçme ve kendini çevreye karşı sorumlu hissetme duygusu daha yoğun yaşanmaya 

başlanmıştır (Korkmaz, Atay ve Yıldırım, 2017, s. 41). Yaşanan bu değişimler yeşil 

pazarlama stratejilerinin farkındalığını artırmıştır. Yeşil pazarlama kavramının tanımına 

bakıldığında, “İşletmelerin çevreye duyarlı bir şekilde tüketici istek ve ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik uygulamalar yapması” olarak ifade edilmektedir (Aytekin, 2007: 3). 

Yeşil pazarlama kavramı, işletmelerin etik ve yeşil uygulamaları yakından takip etmesini ve 

bu bilinç doğrultusunda hareket etmesini ifade etmektedir (Bhatia ve Jain, 2013, s. 2). Yeşil 

pazarlama kavramı ile birlikte yeşil tüketici kavramı da önem kazanmaktadır. İşletmelerin 

sahip olduğu üretim sistemlerinden, üretim atıklarına kadar araştırmalar yaparak satın alma 

davranışında bulunan tüketiciler ‘’Yeşil Tüketici’’ olarak ifade edilmektedir (Karaca, 2013, s. 

100). Yeşil ürün kavramı ise, çevrenin kirletilmediği, yararlanılan doğal kaynakların 

minimum şekilde kullanıldığı, geri dönüştürülebilen ya da çevreyi koruyabilen ürün olarak 

tanımlanmaktadır (Hussein ve Cankül, 2010). Yeşil ürün stratejileri, doğaya etkisi yüksek 

derecede olan tehlikeli atıkların minimize edilmesini ya da tamamen ortadan kaldırılmasını 

sağlayan üretim sistemlerinin ve teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilmesini içermektedir. 

Yeşil ürün stratejilerinin uygulanmasındaki amaç, geri dönüştürülebilen, yeniden üretilebilen 
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ürünler sunulmasını sağlayarak çevre dostu ürünlerin artmasını sağlamaktır  (Aytekin, 2007: 

9). 

3. Metodoloji

   3.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Araştırmanın modeli ve hipotezler aşağıdaki şekilde gösterilmekte ve ifade edilmektedir. 

 ÇEVRESEL DUYARLILIK 

 Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmada test edilmek istenen hipotezler şu şekildedir: 

H1: Çevresel duyarlılığın ekolojik boyutu tüketicilerin yeşil marka tercihini pozitif yönde 

etkiler. 

H2: Çevresel duyarlılığın kişisel boyutu tüketicilerin yeşil marka tercihini pozitif yönde 

etkiler. 

H3: Çevresel duyarlılığın davranışsal boyutu tüketicilerin yeşil marka tercihini pozitif yönde 

etkiler. 

H4: Tüketicilerin yeşil marka tercihi yeşil satın alma davranışını pozitif yönde etkiler. 

3.2.  Araştırmanın Değişkenleri ve Veri Toplama Yöntemi 

Çalışmanın evrenini İzmir ilinde yaşayan tüketiciler oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze 

anket yöntemi ile online ortamda maille anket gönderilmesi yoluyla elde edilmiş olup, 

toplamda 410 tüketiciye ulaşılmıştır.  

3.3. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Testi 

Araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler yapısal eşitlik 

modellemesi yoluyla incelenmiş ve hipotezler test edilmiştir. Araştırmanın verileri IBM SPSS 

18 ve IBM AMOS 22 programı yardımıyla analizlere tabi tutulmuştur. Araştırmada yer alan 

ölçeklerin güvenilirliği IBM SPSS 18 programıyla test edilmiştir. Çevresel duyarlılık 

boyutları için birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi, yeşil marka tercihi ve yeşil 

satın alma davranışı içinde tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan 
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analizler sonucunda uyum değerleri istenilen şekilde çıkmadığından programın önerdiği 

modifikasyon işlemleri yapılmıştır. Modifikasyonlar sonucunda çevresel duyarlılığın birinci 

düzey çok faktörlü, marka tercihi ve yeşil satın alma davranışının tek faktörlü yapıları 

doğrulanmıştır. Ölçeklerin güvenirliliklerinin tespitine yönelik olarak SPSS Statistics 22 

programıyla Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Katsayılar; çevresel duyarlılık 

ölçeğinde 0,92; marka tercihi ölçeğinde 0,87; yeşil satın alma davranışı ölçeğinde 0,85 olarak 

bulunmuştur.  

3.4. Verilerin Analizi ve Bulgular 

Araştırma sonucunda elde edilen verilere dayanarak, bu bölümde katılımcıların 

demografik özelliklerine ilişkin değerlere ve yapısal eşitlik modeli değerlerine yer verilmiştir. 

Katılımcıların; %36’sı ü kadın; %64’ü erkektir. %52,6’sı evli; %47,4’ü bekardır. %28,8’i 30-

39 yaş aralığında, %26,4’ü üniversite ve %20,6’sı 3000-4000 TL gelir aralığındadır. Yapılan 

analizler sonucunda değişkenlerin geçerli ve güvenilir sonuçlar vermesi ile birlikte, araştırma 

modeli ve hipotezlerinin test edilebilmesi amacıyla Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) analizi 

yapılmıştır. Analiz sonucunda modelin uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde 

olmadığından, programın önerdiği modifikasyon işlemleri yapılmıştır. Modifikasyonlar 

sonucu uyum değerlerinin (X2/df: 2,898; GFI:,87; CFI:,95; RMSEA:,068) kabul edilebilir 

sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir. Çevresel duyarlılığın ekolojik boyutunun yeşil marka 

tercihini (β=0,70; p<0,05); kişisel boyutun yeşil marka tercihini (β=0,54; p<0,05) ve 

davranışsal boyutun yeşil marka tercihini (β=0,74; p<0,05) etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca 

yeşil marka tercihinin yeşil satın alma davranışı üzerindeki etkisinin (β=0,84; p<0,05) olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ulaşılan sonuçlara bakıldığında araştırmanın 1, 2, 3 ve 4 numaralı 

hipotezleri desteklenmiş ve kabul edilmiştir.  

4. SONUÇ

 Yapılan araştırmada, tüketicilerin çevresel duyarlılıklarının yeşil marka tercihi ve 

yeşil ürün satın alma davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada çevresel 

duyarlılığın boyutları için birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi, yeşil marka 

tercihi ve yeşil satın alma davranışı için tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen sonuçların geçerli ve güvenilir çıkmasıyla hipotezlerin test 

edilmesi için Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)’e geçilmiştir. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda 

tüm hipotezler kabul edilmiştir. Sonuçlara bağlı olarak, çevresel duyarlılığa sahip olan 

tüketiciler çevre dostu ürünleri daha fazla tercih etmektedir. Bu doğrultuda işletmelerinde 

çevre dostu üretime ve çevresel pazarlama anlayışına yöneldikleri görülmektedir. Ayrıca 
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işletmeler tüketicilerin satın alma eğilimi gösterdiği ürünlere farkındalığı artırmak için yeşil 

reklamlara da ağırlık vermeleri gerekmektedir. Yeşil reklamlar tüketicilerin çevreye daha 

duyarlı olmalarını ve ekolojik bilinçlerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu reklamlar 

vasıtasıyla markaların çevresel uygulamaları vurgulanmalıdır. Ayrıca işletmelerin pazarlama 

faaliyetlerinde yapacağı çalışmalarda tutundurma çabalarının çevreyi destekleyecek şekilde 

olmasına önem verilmelidir. 
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GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE 

MÜŞTERİ GÜVENİ 

CUSTOMER TRUST IN THE TRANSITION FROM TRADITIONAL MARKETING 

TO DIGITAL MARKETING 

Öğr. Gör. Hasbiye Dizman 

Dumlupınar Üniversitesi-Gediz MYO, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

ÖZET 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte her alanda meydana gelen değişimler 

pazarlama alanında da etkisini göstermektedir. Dolayısıyla geleneksel pazarlama anlayışı 

günümüz teknolojik ilerleme hızına paralel olarak değişime uğramış ve dijital pazarlamaya 

geçiş yapılmıştır. Bu değişimlere bağlı olarak kurumlar ve kişiler internet sitelerinde veya 

sosyal medya hesapları aracılığıyla mal ve hizmet sunumlarını tanıtıp satışlarını 

gerçekleştirebilmektedir. Müşteriler bilgisayarlar veya mobil telefonlar aracılığıyla şirketlerin 

sundukları bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Ayrıca müşterilerin alışveriş amaçlı zaman 

kaybetmek istememeleri, ürün çeşitliliklerinde çok farklı alternatiflerin olması ve özellikle 

kalite, renk, fiyat mukayesesi yapmak gibi birçok sebepten dolayı internet üzerinden alışveriş 

yapma istekleri söz konusudur.  

Geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş süreçlerinde internet üzerinden satış yapan 

ancak müşteriyi yanıltan firmaların ya da sosyal medya aralığı ile satış yapan kişilerin 

müşterilerini kandırmaları, verilen iletişim bilgilerinin doğru olmaması gibi birçok 

etkenlerden kaynaklı haksız kazanç elde etmeleri ve bu süreçte yaşanan mağduriyetler 

müşterilerin internet üzerinden yapılan alışverişlere karşı güvenlerini kaybetmelerine neden 

olmaktadır. Bu anlamda mağduriyete uğrayan müşterilerin dijital pazarlamaya olan 

güvenlerinde azalma meydana gelebilir. Ayrıca müşteriler görerek satın alma alışkanlıklarını 

sürdürme kararı da alabilir.  

Bu çalışmadaki amaç geleneksel ve dijital pazarlama kavramlarının açıklanması ve dijital 

pazarlamaya geçiş sürecinde müşterilerin güven duygularında meydana gelen değişimleri 

incelemek ve müşteri güveninin sürekliliğinin sağlanması için alınacak önlemler belirtilerek 

literatüre katkı sağlamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Pazarlama, Dijital Pazarlama, Müşteri, Güven. 

ABSTRACT 

Today, technological developments and changes in every field have an impact on marketing. 

Consequently, the traditional marketing approach has changed in parallel with today's 

technological progress and the transition to digital marketing has been made. Depending on 

these changes, institutions and individuals can promote their goods and services on their 

websites or through their social media accounts. Customers can benefit from the services 
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offered by companies through computers and mobile telephones. Customers do not want to 

lose time for shopping purposes, there are many different alternatives in product variety, 

especially quality, color, price comparison and functional features, etc. due to reasons such as 

the desire to make purchases over the internet. 

In the process of transition from traditional marketing to digital marketing, companies who 

sell on the internet but mislead the customer or people who sell through the social media 

range, deceive their customers, the inaccurate gain of the given contact information, and the 

unjustified gains caused by this process cause the customers to lose their trust against 

shopping on the internet. . In this sense, there may be a decrease in the trust of customers who 

have suffered from digital marketing. They can also make decisions to maintain their buying 

habits by seeing. 

The aim of this study is to explain the traditional and digital marketing concepts and to 

examine the decrease in the trust of the customers in the digital marketing process through 

literature review. It is desirable to contribute to the literature by emphasizing the measures to 

be taken in order not to decrease customer trust. 

Keywords: Traditional Marketing, Digital Marketing, Customer, Trust. 

GİRİŞ 

Endüstri ya da sanayi devri diye adlandırılan dönem özellikle 1950 ve sonrası yıllarda 

işletmelerin üretim yapılarında hatta ülkelerin ekonomik yapılarında çok ciddi değişimlere 

neden olmuştur. İşletmelerdeki bu hızlı değişimler üretim miktarlarındaki artışı beraberinde 

getirdiği gibi dağıtım, tutundurma gibi faaliyetlerinde de değişimler yapmak zorunda 

bırakmıştır.  

1980 ‘li yıllarla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan teknolojik anlamdaki yenilikler 

özellikle internet ve iletişim anlamındaki gelişimler tüm dünya ülkelerini ve işletmecilik 

sektörünün her faaliyet alanına girmekle işlem süreçlerini kolaylaştırmıştır. Devletlerin, 

işletmelerin bu gelişmenin dışında kalmaları mümkün olmamakla birlikte rekabet noktasında 

ayakta kalıp sürekliliklerini sağlamak için bu çarkın içine girmek durumunda kalmışlardır. 

İletişim, İnternet, bilgisayar, sağlık, ulaşım, bankacılık, sigortacılık, tarım, lojistik vb gibi 

daha birçok alandaki bilgi teknolojilerindeki gelişmeler topluma müşterilere yeni avantajlar 

sağlamaktadır. Bu gelişmeler işletmeleri klasik işletmecilik anlayışından modern işletmecilik 

durumuna geçmelerini de sağlamıştır diyebiliriz. 

Bu çalışmada işletmenin önemli faaliyetlerinden biri olan pazarlama faaliyetleri önce klasik 

anlamda ele alınıp sonrasında dijital pazarlama olarak değerlendirilecektir. Dijital 

pazarlamanın yöntemlerinden ve geleneksel pazarlamadan farklarından bahsedilecektir. 

Dijital pazarlama sürecinde güven konusu işlenerek müşterilerin güven duymalarını 

sağlayacak önerilerden bahsedilerek literatüre katkı yapılmaya sağlanacaktır. 
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PAZARLAMA – GELENEKSEL PAZARLAMA 

Ekonomik olarak birer üretim ya da hizmet noktası olan işletmelerde bir departman ya da 

bölüm olarak karşımıza çıkan pazarlama birimi en basit ifadesiyle malların ve hizmetlerin 

alıcı ve satıcı arasındaki değişim faaliyetlerini yürüten çabalardır. 

Pazarlama kavramı 1985 yılında Amerikan pazarlama derneği tarafından (AMA- American 

Marketing Association) “Kişileri ve örgütleri karşılıklı amaçlarına ulaştıracak olan malların, 

hizmetlerin, fikirlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulması süreçlerini 

kapsayan faaliyetler bütününe pazarlama denir” şeklinde tanımlanmıştır (Ama Derneği,1985). 

AMA dünyadaki değişim süreçlerine paralel olarak yapmış olduğu pazarlama tanımını zaman 

zaman revize yoluna gitmiş 2003 ve 2005 yıllarında tekrar pazarlama tanımı yapmıştır. 2003 

yılında yapmış olduğu tanımı “Pazarlama,  müşteriler, ortaklar ve toplum için değeri yüksek 

olan teklifler oluşturma, iletme, sunma ve değiş tokuş etme aktivitesi, kurumlar kümesi ve 

süreçleridir” (https://www.ama.org/the-definition-of-marketing/. E.Tarihi:08.04.2019).  

Pazarlamanın gelişim dönemlerinden modern pazarlama anlayış sürecinde (1950-1970’li 

yıllar) ilk kez müşteri kavramının öneminden bahsedilmiştir. Amerikan pazarlama derneği 

2005 yılında yeni bir pazarlama anlayışı çerçevesinde,  müşteri vurgusu yapmıştır. Bu 

kapsamda pazarlamayı “Müşteriler için değer yaratmaya, değer sunmaya, kurumlara, 

sahiplerine yöneticilerine ve diğer sermaye sahiplerine kazanç sağlayacak ilişkiler kurmaya 

yönelik faaliyetler dizisi” şeklinde yeniden tanımlanmıştır ( Jack ve Al, 2007:18). 

AMA tarafından aktif araştırmacı kimliğe sahip beş bilim insanıyla her üç yılda bir 

teknolojiye, değişen müşteri profiline ve diğer etkenlere bakılarak yeniden pazarlama 

tanımları yaptırılmaktadır. Bu kapsamda onaylanmış ve en son yapılan 2017 yılındaki tanıma 

göre “Pazarlama, müşteriler, ortaklar ve toplum için değeri yüksek olan teklifler oluşturma, 

iletme, sunma ve paylaşma etkinlikleri, kurumlar kümesi ve süreçleridir” 

(https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/Erişim Tarihi: 

04.11.2019). 

İşletmelerin mevcut ya da potansiyel müşteri kitlelerinde de demografik özelliklerinde eğitim, 

kültür, gelir seviyesi göç hareketleri vb. gibi faktörlerde değişimler yaşanmaktadır. Bununla 

birlikte tüm dünyayı etkisi altında bırakan küreselleşme ve her alandaki teknolojik gelişimler 

yeni pazarlama anlayışlarını ve uygularını ortaya çıkarmaktadır. Doyasıyla eski pazarlama 

anlayışlarını ve günümüz pazarlama anlayışını mukayese edebilmek için eski yöntemleri ifade 

eden klasik pazarlama anlayışı geleneksel pazarlama anlayışı olarak isimlendirilirken 

günümüz pazarlama anlayışını da dijital pazarlama anlayışı olarak nitelendirmek yanlış 

olmayacaktır. Çünkü Pazarlama duayeni olarak kabul edilen P. Kotler’ın pazarlama 4.0 diye 

isimlendirdiği dönem, bilgisayar (yazılım, donanım )  ve internet teknolojileri sayesinde 

uygulanabilen sanal odaklı bir pazarlama dönemi olup ayrıca tüketicilere kendi kendine 

yaratıcılık değerini de sunan bir süreçtir. Sibernetik devrim ve web 4.0 teknolojisinin 

gelişmesi pazarlamayı da yeni boyuta yani web ortamına taşımıştır (Ertuğrul ve Deniz, 

2018:158-170).  
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Pazarlama karması bileşenlerinin 12 ayrı başlıktan oluştuğunu ifade eden Neil Borden (1964) 

bunları şu şekilde sıralamıştır: ürün, fiyat, markalama, dağıtım, kişisel satış, reklam, 

promosyon, paketleme, sergileme, hizmet,  fiziksel  unsurlar,  araştırma ve analizdir.  

Philip Kotler (1986)’da pazarlama karması olarak bilinen 4P ye ürün, fiyat, dağıtım, 

tutundurmaya, Politika (politics) ve halkla ilişkileri public relations) ilave ederek 6P’ye 

çıkarmıştır. 

Booms ve Bitner’de 1982 yılında bildirdikleri görüşleriyle bilinen pazarlama karmasına yani 

4P’ye insanlar  (people),  süreç  (process),  fiziksel unsurlar (physical surroundings)’ı ilave 

ederek 7P’ye kadar çıkartmışlardır. Pazarlama karması elemanları yıllara ve kişilere göre 

zaman zaman farklılık göstermektedir. Ancak genel mana da 4P üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 

Bu kadar değişkenlik göstermesinin sebebi pazarlama karması paradigmasının sağlam 

temeller üzerine oturtulmamasından kaynaklanmıştır (Üner, 2003: 46).   

Pazarlama Karması unsurları 4P’nin kısa açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

Ürün: İşletmelerin nihai tüketicileri için ürettikleri mallara ürün denilmektedir. Elle 

tutulabilir gözle görülebilir olabilecekleri gibi bir fayda esasına dayanmış hizmetlerde ürün 

olarak ifade edilebilirler. Ürün ifadesiyle birlikte mal ve hizmet şeklinde de 

söylenebilmektedir. Ürün  pazarlama karmasının en temel öğesidir. Ürün kalite, tasarım ve 

marka gibi önemli birtakım öğeleri içeren ve firma tarafından pazara sunulan nesnedir. 

Firmalar sundukları bir ürünün parçası olarak kiralama, dağıtım, onarım, eğitim vb. farklı 

hizmetleri de sağlamalıdırlar (Kotler, 1997:93). Sadece ürünün nitelikleri değil, müşteriye 

sağlayacağı yararlar da tanımlanmalıdır (Walters, 1992:37). 

Fiyat: İşletmeler tarafından üretim süreçleri tamamlandıktan sonra pazara arz edilen 

ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin müşteriler tarafından satın alma sürecinde ödedikleri 

rakamdır. İşletmeler tarafından ürünün satış değerini ortaya koyan rakam olan fiyat maliyet, 

kar marjı, demografik faktör ve rakiplerin fiyatlarına göre belirlenebilir.  

Müşterilerin sunulan ürün veya hizmeti satın almak için ödemeleri gereken paradır. Fiyat 

sunulan ürünün değerine uygun olmalıdır, aksi takdirde alıcılar rakip kurumun ürünlerini 

tercih edecektir (Kotler, 1997:93).  

Fiyat malların değişim değerini ifade eden bir kavram olmakla birlikte algılanışı, tüketici 

grubundan tüketici grubuna göre değişebilmektedir. Farklı gelir seviyelerine sahip gruplar 

arasından bazı gruba çok yüksek gelebilirken bazı gruba da düşük olarak gelebilir. Yüksek 

fiyatlı bazı ürünler tüketiciler için statü, prestij ve kalite algısı yaratırken bazıları için hiç satın 

alınamayacak ürün olarak algılanabilirler (İslamoğlu, 2006:327). 

Dağıtım: İşletmeler özellikle imalat işletmeleri genellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerde 

faaliyetlerini sürdürürler ve organize sanayi bölgeleri diye isimlendirilen yerlerde ikamet 

ederler. Üretmiş oldukları ürünleri nihai tüketicinin ayağına kadar götürmek durumu söz 

konusudur. İşte bu nokta da dağıtım faktörü devreye girer. Özellikle işletmelerin değişik 

bölgelere hatta değişik uluslararası pazarlarda ürünlerinin pazarda yer alabilmesi için dağıtım 

faktörüne şiddetle ihtiyaçları doğar. Dağıtım ürünün müşteriler tarafından elde edilebilmesi ve 
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erişilebilmesi için gerekli faaliyetleri içerir (Kotler, 1997:93). Bir mal ya da hizmeti ve bunun 

mülkiyetini üretimden tüketime ulaştırmak için girişilen çabaları birleştiren kurumlar dizisi 

olarak tanımlanabilir (Bucklin’den alıntı İslamoğlu,2006:362). 

Dağıtım sürecinde dağıtım kanalı diye isimlendirilen aracılar söz konusudur. Bunlar 

toptancılar, yarı toptancılar, perakendeciler, yarı perakendeciler, brokırlar (simsarlar), 

acentalar, zincir mağazalar vb gibi sayılabilmektedir. Bir ürünün üreticiden tüketiciye 

varıncaya kadar ne kadar fazla dağıtım kanalı üyelerinden geçerse o derece ürünün satış 

fiyatını etkisi olmaktadır çünkü her üye kendi kar marjını satış fiyatına yansıtacaktır. 

Tutundurma: İşletmelerin ürettikleri malların üretimi, fiyatlandırılması, müşterilere 

ulaştırılması ne kadar önemliyse aynı ölçüde tanıtılması da önem arz etmektedir. Ürünlerin 

hizmetlerin müşteriler tarafından bilinirliğinin sağlanabilmesi için tanıtım hizmetlerine genel 

manada tutundurma denilmektedir. Pazarlama karmasının dördüncü elemanı olan tanıtım, 

kuruluşların ürettiklerini hedef pazara tanıtmak ve hedef pazarla iletişim kurmak için 

yaptıkları çeşitli faaliyetleri içermektedir. Kuruluşlar kurumsal reklâm, halkla ilişkiler, 

doğrudan ve çevrimiçi pazarlama gibi konuları da içeren bir iletişim ve tanıtım programı 

oluşturmalıdır (Kotler, 1997:93). Tutundurma bir kurumun bir kişinin kendine ya da 

ürettiklerine ilişkin bilgileri işletmelere, kitlelere, hedef gruplara ya da bireylere, arzulanan 

biçimde ulaştıran birçok elemandan oluşan bir iletişim sürecidir (İslamoğlu,2006:419). 

PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ GELİŞMELER 

Ömer Baybars Tek’te pazarlamanın gelişim süreci şu şekilde ifade etmiştir (Tek, 1999:11); 

1.Üretim anlayış dönemi – 1880’li yılları kapsar.

2.Satış anlayış dönemi – 1930’lı yılların başıdır.

3.Pazarlama anlayış dönemi – 1950’lerin ortasıdır.

4.Toplumsal (Sosyal)Pazarlama anlayışı dönemi – 1970’li yıllardır.

Üretim Anlayış Dönemi; 1880’li yılları ifade eden bu dönemin ana düşüncesi “Ne üretirsem 

onu satarım” şeklinde kalıplaşmıştır. Bu dönemin diğer bir özelliği üretim miktarlarının düşük 

olması ve kısa dönemde karlılığa ulaşmak ana hedeftir (Ecer ve Canıtez, 2004:7). İşletmelerde 

makineleşme olmadığından bu dönemde üretim miktarları fazla değildir. Bu sebeple 

üreticilerin ürünü satamama gibi riskleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla tüketiciler için de 

bulduğu ürünü satın almaktan başka alternatifleri bulunmamaktadır.  

Satış anlayış dönemi; 1930’lı yılların başıdır. Dünyanın genel anlamda ekonomik ve siyasi 

olarak sıkıntıların yaşandığı bir dönemdir. Tüketiciler zorunlu kalmadıkça satın alma 

davranışları gerçekleştirmediği için işletmeler tarafından satışı artırıcı çaba sarfetmek 

gerektiği inancına varmışlardır. Bu dönemde “ ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını 

bileyim” şeklinde özetlenebilir (Mucuk, 2001:6).  

Pazarlama anlayış dönemi; 1950’li yıllar olup makineleşmenin başladığı bir dönemdir. Bu 

durumda üretim miktarlarında artışı meydana getirmiştir. Ancak 1945 II. dünya savaşı sonrası 

olduğu için müşterilerin gelir seviyeleri düşüktür. Satış yapabilmek daha önceki dönemlerde 
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düşünülmeyen müşteriye önem verilmesi fikri ilk kez bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu 

dönemde ürün tanıtımlarıyla müşteriler etkilenmeye çalışılmış ve bu durum müşterileri 

işletmeler karşısında güçlü bir pozisyona getirmiştir ( Kaşıkçı, 2002:21). Bu dönem kendi 

içinde üç ayrı fikre sahiptir bunlar da;  

 Müşteri odaklı olma (müşteri tatmini),

 Bütünleşik pazarlama çabaları,

 Uzun dönemde karlılık.

Şeklinde ifade edilirler. 

Müşteri odaklılık ya da müşteri tatmini; Müşterinin isteklerini karşılayarak memnun olmuş 

müşteri yaratılmayı hedefler. 

Bütünleşik pazarlama çabaları; İşletmeler kurulduktan sonra faaliyetlerini yerine 

getirebilmek için görev dağılımına giderler. Bu dağılımdan işletmenin bölümleri ya da 

departmanları ortaya çıkar. Bunlar, satın alma, üretim, muhasebe, finans, halkla ilişkiler, insan 

kaynakları, lojistik gibi sayılabilir. Bunlardan biri de pazarlamadır. İşletmenin tüm 

bölümlerinin ve pazarlama bölümünün ortaklaşa çalışması için P. Drucker “Pazarlama o 

kadar temel bir konudur ki, onu ayrı bir işletme fonksiyonu olarak düşünmek mümkün 

değildir. Pazarlama bütün işletmeye nihai sonuçlar açısından yani tüketici gözüyle 

bakmasıdır. Dolayısıyla pazarlamanın ilgi ve sorumluluğu tüm işletme fonksiyonlarını 

kapsamalıdır.” şeklinde söylemektedir (Öztürk,2017:18). İşletmenin bütün bölümlerinin 

sadece pazarlama için değil başka faaliyetler içinde sistemin bütün halkaları ortak 

çalışmalıdırlar.  

Uzun dönemde karlılık; İşletmelerin bu dönemdeki hedefleri kısa dönemde değil uzun 

dönemde karlılıktır. Aslında dünyadaki gelişmeler işletmeleri bu konuda zorlamaktadır 

denilebilir çünkü küreselleşme süreciyle sınırların aşılması uzun vadeli hareket etmeyi 

gerektirmektedir. Sadece satış hacmini artırmak adına “vur kaç, bir kere de olsa iyi 

kazanırsın” gibi duygular hareket işletmenin kısa vadede sonunu hazırlayan süreçlerdir. 

Müşterileri ürünlerin kalitesi, ihtiyaca cevap vermek, fiyat, servis, garanti, ilgi gösterme, 

ürünleri tanıtma gibi bir çok konuda tatmin etmeli ki aynı müşteriyle farklı zamanlarda, farklı 

miktarlarda ve farklı mekanlar beraberlik devam ettirilebilsin. Bu durumda kendinize bağlı 

müşteriler oluşturulmuş olur bu durum da işletme için uzun vadeli karlılık sebebi olacaktır.  

Toplumsal (Sosyal)Pazarlama Anlayış Dönemi; 1970’li yıllarda başlamış ve halen devam 

eden bir anlayıştır denilebilir. Çünkü çevreye duyarlı bir anlayışa sahiptir. İşletmeler 

çıkarlarını sağlarken müşteri istek ve beklentileri yönünde hareket ederlerken çevreye karşı da 

duyarlı olmalıdırlar. Kişilerin ve toplumun refahını da düşünmek gerekir (Demirhan, 

2008:18). 

DİJİTAL PAZARLAMA 

Teknoloji hayatımızı her anlamda kolaylaştıran unsurlar ise dijitalleşme de teknojileşmenin 

iletişim ve internetle bütünleştirilmesidir denilebilir. Dijital aslında kelime anlamı olarak sayı, 

verilerin elektronik ortamda gösterimi gibi anlamlara gelmekte ancak bu anlamından ziyade 
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elektronik makineler ve kullanımı pratik olan zor olmayan cihazlar akla getirmektedir. 

Dijitalleşme,  kişilerin günlük yaşamlarında, iş hayatların da, sosyal hayatlarında, eğitim 

hayatlarında, insan ilişkilerinde, alışveriş hayatlarında, tüketici davranışlarında ayrılmaz ve 

bütünleşmiş bir hal almıştır. Ayrıca işletmelerin yönetsel ve departmanlar bazındaki 

faaliyetlerinde özellikle de pazarlama faaliyetlerinde değişimlerin yeniliklerin kullanımı 

noktasında vazgeçilmez bir durak haline gelmiş durumdadır. Bu sebeple akademik dünyadan 

ve iş dünyasında oldukça büyük ilgi görmektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010:59) 

Dijital pazarlama, kişileri ve örgütleri karşılıklı olarak memnun edecek olan pazarlama 

faaliyetlerin dijital ortamlarda yapılması şeklinde tanımlanabilir. Pazarlama faaliyetleri olarak 

ürün tanıtımları, satış işlemleri, müşterinin ürünü tanıması, araştırması, fiyat mukayesesi 

yapması, fiyat fırsatlarını takip edebilmesi, puan uygulaması ve buna bağlı indirimli ürünleri 

alabilmesi vb. işlemler müşteri memnun edebilecek durumları ifade eder. Bununla birlikte 

kurumun dijital ortamda satış yapmasının da maliyet ve rekabet avantajı sağlaması noktasında 

çıkarları söz konusudur diyebiliriz. Ayrıca işletmeler müşterilere zaman, mekân sınırlaması 

olmadan dijital pazarlama sayesinde ulaşabilmektedirler. 

Dijital pazarlama, dijital olarak ifade edilen platformların yani internetin, sosyal medyanın ve 

mobil telefonların pazarlama faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılmasıdır.  

Dijital pazarlama, geleneksel olarak bilinen medyadan farklı yöntemlerle, markanın ve 

yapılan işin tanıtımını yapmak ve tüm pazarlama faaliyetlerine destek vermek amacı ile 

internet, mobil ve interaktif platformlar kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Bunlardan en önemlisi de internetin en ucuz şekilde büyük kitlelere 

ulaşabilecek bir ortam sağlaması ve pazarlama stratejilerini baştan aşağı değiştirmesidir 

(Chaffey vd 2013:102). Dijital platformların sunduğu imkânlardan yararlanan işletmeler, 

dijital kanallar sayesinde çok daha büyük kitlelere daha düşük maliyetler ile ulaşarak 

sundukları ürünler ve hizmetleri tanıtmakta, satış sonrası da hizmet olanakları sunmakta ve 

tüketicilerin rahatlıkla düşüncelerini iletebileceği kuruma erişim imkânı sağlamaktadırlar. 

Teknolojinin hızla gelişmesi, mobil cihazların kullanımlarının artması insanların yaşam 

şeklini değiştirmesi gibi alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Teknolojinin kendini 

pazarlaması hem de teknoloji sayesinde ürünlerin pazarlanması ile işletmeler bütçelerinde 

dijital pazarlamaya yer ayırmaktadırlar (Ryan, 2016:1660). 

DİJİTAL PAZARLAMA YÖNTEMLERİ 

Günümüz akıllı üretim çağı olarak Endüstri 4.0 şeklinde isimlendirilmektir. 1980 özellikle 

1990 ve sonrasında küreselleşme ve iletişimin internet sayesinde hızla yayılması beraberinde 

teknolojik anlamda gelişmeyi hızlandırmış bu da beraberinde dijitalleşmeyi beraberinde 

getirmiştir. Dijital ortama ayak uydurma pazarlama stratejilerinin de değişmesini sağlamıştır. 

Dijital pazarlama; internet aracılığıyla dijital ürün ve servisler kullanılarak internet 

kullanıcılarının hedeflendiği bir pazarlama yöntemidir. Dijital pazarlama için internet 

pazarlaması, e-ticaret, e-pazarlama, interaktif pazarlama, mobil pazarlama, sosyal medya 

pazarlaması, çevrimiçi pazarlama gibi değişik ifadeler kullanılabilmektedir. 
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Dijital pazarlama yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: https://analyticsakademi.com/dijital-

pazarlama-nedir/ 

 SEO (Search Engine Optimization – Arama Motoru Optimizasyonu), SEM (Search

Engine Marketing – Arama Motoru Pazarlaması)

 İçerik Pazarlaması ve Otomasyonu

 Influencer Pazarlama

 Veri Tabanlı Pazarlama

 E – Ticaret Pazarlaması

 Sosyal Medya Pazarlaması ve Optimizasyonu

 E – Mail Pazarlaması

 Görüntülü Reklam Pazarlaması

 E – Kitaplar, Mobil Uygulama ve  Oyunlar

 İnternet dışı, akıllı telefonlara yönelik pazarlamalar (SMS, MMS, Çağrılar)

 Online Davranışsal Reklamcılık

 Yeniden Pazarlama (Re – Marketing)

 Satış Ortaklıkları (Affiliate Marketing)

 Mobil Pazarlama

Arama Motoru Pazarlaması: Günümüzde bilgiye ulaşmanın en kısa yolu internet olarak 

düşünülmektedir. İnternette istenilen bilginin bulunması web sayfaları ve arama motorları 

sayesinde gerçekleşebilmektedir. Aranılan bilgiye ilişkin bazı sözcükler arama motoruna 

yazılarak bilgiye ulaşılmak istenir. Arama motorları dünya üzerindeki hemen her web sitesini 

listeleyen ve yaptığımız aramalarda en doğru sonuca ulaşmamızı hedefleyen web siteleridir 

(https://www.moradam. com/12284/en-çok-kullanılan-arama-motorları/08.11.2019). Bu 

siteler aradığınız bilgiye ulaşmanız için internet üzerindeki her kaynağı tarar ve size uygun 

sonuçları sunar. Arama motoru, çıktı olarak sonuca ulaşmış bilgiler ve kayıtların her birini 

kıyaslayarak sorgulayan, bir sorgunun kabul edilebilirliği için gerekli işlemleri yapan, ele 

geçirilen verilerin yüksek performansta olmasını sağlayan bir sorgulama ve elde etme 

mekanizmasıdır (Rowley, 2000: 27).  Türkiye’de ve dünyada da en çok kullanılan arama 

motorları Google, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Yandex, Yahoo gibi motorlarken diğer 

ülkelerde bu durum farklılık gösterir. Örneğin Çin de popüler olarak kullanılan arama motoru 

Baidu, Güney Kore de ise Daum ve Naver, Rusya’nın ise %64’lük kullanım oranıyla Yandex 

popüler olan arama motorlarıdır. Bu arama motorları mesajlaşma, alışveriş ve sohbet gibi 

hizmetler de sunmaktadır (https://www.moradam. com/12284/en-çok-kullanılan-arama-

motorları/ 08.11.2019). 

İçerik Pazarlaması ve Otomasyonu: İşletmeler ürün ve hizmetleriyle istikrarlı bir içerik ve 

dağıtma yaklaşımını güder. Bu pazarlama tekniğinde ana hedef her zaman için satıştır. 

Yüksek kaliteli içeriği hedef müşteriyi eğitmek, ilgisini çekmek ve elde etmek için kullanan 

bir pazarlama tekniğidir. İçerik pazarlamasının gerçek gücü potansiyel müşterilerin kendi 

zaman çizelgeleri ve uygunluklarına göre takip edebilecekleri bir dönüşüm yolu 
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sağlamasından gelir. İçerik pazarlama bir çekme-itme stratejisidir. Sunduğunuz içerik 

insanların ilgisini çekmeli ancak birinin var olan düşüncelerini engellememelidir. Birçok 

insan içerik pazarlama ile sosyal medyayı birbirine karıştırsa da sosyal medya içerik 

pazarlamada kullanılan kanallardan yalnızca bir tanesidir (https://blog.euromsg.com/ yeni-

baslayanlar-icin-icerik-pazarlamasi-nedir/ nis 13,2017 / yazar: euromsg 08.11.2019). 

Influencer Pazarlama: Influence kavramı sözlükte “etki, nüfuz, tesir, sözü geçerlik” 

biçiminde açıklanmakta, influencer ise “insanların davranış biçimini etkileyen ya da 

değiştiren kişi” olarak tanımlanmaktadır (https://dictionary.cambridge.org/tr 08.11.2019.) 

Pazarlama sektörüne uyumlu hale getirilen  influencer marketing kavramı Türkçeye “hatırlı 

pazarlama, tavsiye pazarlama, fenomen pazarlama, nüfuz pazarlaması, etkileşimli pazarlama, 

dijital kanaat önderliği vb.” gibi anlamlarla aktarılmaya çalışılmıştır. Pazarlama süreçlerinde 

ünlü kullanımı marka bilinirliğinin artmasını sağlarken, aynı zamanda markaya karşı olumlu 

duygular oluşmasını ve reklamların tüketiciler tarafından bir eğlence aracı olarak 

algılanmasını sağlamaktadır (Rodriguez, 2008:85). Örneğin Mavi Jean’sın reklamlarında 

Selenay Sarıkaya, Kerem Birsün gibi ünlülerin tercih edilmesi müşteriler tarafından ürünlerin 

daha kabul göreceği inancını oluşturmaktadır.  

Veri Tabanlı Pazarlama: Müşterilerle ilgili olan her türlü bilgiyi bilgisayar ortamında 

saklayarak müşterilerle ilgili planlama yapmak, uygulamada gereksinim duyulan bilgiye 

ulaşabilmek ve izlenebilecek stratejileri daha sağlıklı araştırmak amacına yöneliktir 

(Yükselen, 2008:7). Müşterilerin geçmişleri ile ilgili verileri satın alma alışkanlıklarını, statü 

değişikliklerini araştıran, gözden geçiren her türlü bilgi ve iletişim çabalarını elektronik 

ortamlarda saklayan, güncelleştiren ve gerektiğinde görüntüleyen bu sayede hedef kitleyle 

yakın iletişim kurulmasını sağlayan pazarlama yaklaşımıdır (https://pazarlamasyon.com/veri-

tabanli-pazarlama-nedir/08.11.2019). 

E – Ticaret Pazarlaması: E ticaret her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, 

elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kart, smart card-elektronik fon 

transferi,, EFT,POS terminalleri, faks gibi) kullanılarak satılması ve satın alınmasını kapsayan 

bir kavramdır (Ersoy, 1999:76). Elektronik ticaret; üretici ve müşteri hedefleri doğrultusunda 

her iki tarafın da memnuniyetini sağlayacak, online aktiviteler ile fikir, mal ve hizmet 

değişimine imkan veren, müşteri ilişkisi inşa etme ve bunu devam ettirme yöntemidir 

(Ekmekçi, Berber ve Kutlu, 2007: 47). Elektronik ticaret, “hedef pazara yönelik olarak 

internet ortamında ürünlerin gelişmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına 

ilişkin stratejik süreçtir (Mucuk, 2004: 244). 

Sosyal Medya Pazarlaması ve Optimazyonu: Sosyal medya, kullanıcılarının fikir ve 

deneyimlerinden oluşan, doğal, samimi konuşma ve içerik paylaşmalarını sağlayan online 

platformdur. Sosyal medyanın temel noktası, kullanıcılarının ortak payda da birleşmesi ve 

birçok konuda daha iyi karara varmak için daha fazla bilgi edinme imkânı tanımasıdır (Aksoy, 

2009, s. 31). 
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E – Mail Pazarlaması:  Belirli bir kitleye ulaşmak için markaların hedefli gönderim yaptığı 

ürün tanıtımı, bilgilendirme ve kutlama mesajlarında elektronik posta yöntemini tercih 

etmesine E-Mail pazarlama denir. Toplu mail gönderimi, en etkili ve en avantajlı pazarlama 

yöntemlerinden biridir. E-mail pazarlamanın yüksek dönüşüm almasının sebebi, hedef kitle 

ile doğrudan iletişim imkanı sunmasıdır. Doğru stratejilerle yapılan E-mail marketing 

markalar için yüksek kazanç sağlayan büyük bir avantajdır 

(https://www.sosyalmedyakampusu.com/e-mail-marketing-e-mail-pazarlama-nedir/, Merve 

Kirdar, 04.04.2018, E.Tarihi:09.11.2019). 

Görüntülü (Display) Reklam Pazarlaması: Display reklam, dijital pazarlamanın bir 

parçasıdır. İnternet mecralarının güçlenmesiyle ortaya çıkan tanıtım çalışmalarından biri olan 

banner (display) reklamlar, dijital platformlarda (web sitesi, blog, sosyal ağlar, dijital dergiler 

vb vb.) kullanıcıların karşısında beliren reklamlardır. Bu tanıtım modelinde, kurum veya 

kuruluşun mal ve hizmetleri duyurulabilir, tanıtılabilir, satılabilir ve bunun yanında herhangi 

bir konuda farkındalık sağlanabilir. Display reklam, hem reklam veren (ajans, firma) 

açısından hem de reklamı görüntüleyen (tüketici) açısından faydalı olan bir reklam yöntemdir. 

Dijital platformlarda (web sitesi, blog, sosyal ağ vb.) içeriklerin genel görünümüne engel 

olmayan, kullanımı engellemeyen (minimalist), tüketiciyi yormayan ve bıktırmayan display 

reklamlar, bir kampanyanın başarılı ve sürdürülebilir olmasında büyük bir öneme sahiptir 

(https://www.brandingturkiye.com/display-goruntulu-reklam-nedir-niye-onemlidir/Sevil 

Gödek, 06.07.2018, R.Tarihi:09.11.2019) 

E – Kitaplar, Mobil Uygulama ve  Oyunlar:  Morgan’a (1999) göre, “e-kitap özel 

tasarlanmış taşınabilir aletlerde elektronik verinin okunmasını sağlayan yazılım ve donanım 

kombinasyonudur.” (Akt. Önder ve Atılgan, 2010:176). İnternet ve cep telefonları aracılığı ile 

zaman sınırı olmaksızın kolay taşınabilirliği çok kısa süreleri değerlendirmek adına e kitap 

okumayı tercih eden insanlar günümüzde vardırlar. Bu tip insanları etkilemek adına e kitaplar 

aracılığıyla yapılan reklamlar dijital pazarlamanın uzantısıdır.  

Mobil uygulamalar, mobil cihazlar aracılığı ile sunulan mobil uygulamalar, kullanıcılara sabit 

bir bağlantı noktasına ihtiyaç duymadan kişisel içerikler ve özel servisler sunmaktadır. Mobil 

cihazlara, akıllı telefonlara, tabletlere artan ilgiyle birlikte değişik amaçlara hizmet eden mobil 

uygulamalar indirilmektedir (Sarısakal ve Aydın:2003: 83-90). Bu uygulamalar bireylere yer 

ve zaman kısıtlaması getirmeden ulaşılabilirlik sağlamaktadır. Bu nedenle, her daim aktif ve 

yüksek potansiyelli bir kitleye ulaşabilme imkânı ile işletmeler için yeni bir pazarlama aracı 

olarak görülmektedir (Şanlıöz vd. 2013:250-260). Örneğin cep telefonuna indirilen İşbankası 

uygulaması kişinin banka şubesine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla parasal 

işlemlerini yatırımlarını, fatura ödemeleri vb. işlemleri yapmasına imkân kılar. İşbankası 

uygulamasına girdiğinde de sayfanın kenarlarında bankanın kendi reklamı herhangi bir 

yazarın kitap reklamı da olabilir. Dijital pazarlama uzantısında müşteriyi etkilemek adına 

tercih edilebilir. 

İnternet dışı, akıllı telefonlara yönelik pazarlamalar (SMS, MMS, Çağrılar): Cep 

telefonlarıyla yapılan reklam, tanıtım ve tutundurma çabaları bireylere ulaşmada işletmelerin 
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daha verimli çalışmasını sağlayabilmektedir.  Müşterilerin nerede oldukları mobil cihazlar 

sayesinde takip edilebilmekte kapsama alanında bulunan kişilere GSM aracılığıyla sesli 

ulaşım sağlanabildiği gibi yazılı ulaşım olanağı da vardır. Bu teknoloji  “Kısa Mesaj Sistemi”  

ya da kısaca SMS olarak adlandırılmaktadır.  

SMS  sesli  iletişimden  daha  sıklıkla  kullanılan  bir  pazarlama  aracı  olarak  

kullanılmaktadır.  Otomatik  olarak  GSM  şebekeleri  üzerinden  gönderilen  mesajlarla 

müşteri ilişkileri ve iletişimi sağlanmaktadır. Buna örnek olarak, daha  önce  misafir  olunan  

bir  konaklama  ya  da  restoran  işletmesinin,  kişiye özel duyurularını, kampanyalarını, 

etkinlik haberlerini, kutlama ve tebrik mesajlarını  kısa  mesaj  yoluyla  müşterilerine  iletmesi  

gösterilebilmektedir.  Günümüzde kısa mesaj servisi birçok işletme tarafından, müşterilerine 

ulaşma amacında, sesli iletişim yerine tercih edilebilmektedir. 

Çoklu  Ortam  Mesajlaşma  Hizmeti  (Multimedia  Messaging  Service – MMS) cep  

telefonlarından  fotoğraf,  ses,  animasyon ve video içeren mesajların yollanmasını sağlayan 

bir hizmettir. Bu mesaj servisi ile dış ortamdan herhangi bir yolla telefona aktarılabilen video, 

resim ve ses gibi medyalar mesaj  içeriğine  eklenerek  aynı  kalitede  alıcıya  

gönderilebilmektedir. Ancak bu tür bir mesajı gönderebilmek için hem gönderici telefonun ve 

hem de alıcı telefonun multimedya mesaj içeriklerine uyumlu olması gerekmektedir. Uyumlu 

olmadığı hallerde, alıcıya multimedya mesajı açabileceği bir internet adresi kısa mesaj olarak 

gönderilerek internet ortamında içeriğe ulaşmasına olanak sağlanmaktadır ( Kömürcü vd, 

(2018), Https://Www.Researchgate.Net/Publication /311494579_Mobıl Pazarlama, Turizm 

Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar. E:Tarihi:08.11.2019) 

Online Davranışsal Reklamcılık (ODR): Online Davranışsal Reklamcılık (ODR) ziyaret 

ettiğiniz web siteleri üzerinde sunulan reklamları, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun hale 

getirmenin bir yoludur. Sistem dâhilinde kullanıcılar, daha önceki web tarama aktiviteleri göz 

önüne alınarak ortak ilgi alanlarına göre gruplandırılır ve bu gruplara ilgi alanlarına uygun 

reklamlar iletilir. Bu şekilde, reklamlar mümkün olduğunca size uygun ve faydalı hale getirilir 

(https://www.iabturkiye.org/onlinedavranissal, E.Tarihi:09.11.2019). 

Yeniden Pazarlama (Re – Marketing): Yeniden pazarlama, web siteniz veya mobil 

uygulamanızla daha önce etkileşimde bulunmuş olan kullanıcılara ulaşmanın bir 

yoludur. Web sitenize daha önce gelmiş kullanıcılara reklamlarınızı göstermeyi hedefleyen 

reklam modelidir. Örneğin  e-ticaret işi yapan bir web sitesinden bir çanta beğendiniz ve 

çantayı satın almadan siteden çıktınız. Daha sonraki süreçlerde beğenilen çanta sürekli olarak 

sizin karşınıza geliyorsa buradaki sistem yeniden pazarlamadır. Sistem sizi takibe aldığı için o 

çantayı hatırlatarak satın almanızı hedeflemektedir ( Emre Tonguç 

https://www.seosozluk.com/google-adwords-yeniden-pazarlama-nedir-remarketing/R. E. 

Tarihi: 09.11.2019). 

Satış Ortaklıkları (Affiliate Marketing): İnternetten satış başına komisyon anlayışı üzerine 

geliştirilmiş olan “affiliate marketing”in Türkçedeki karşılığı ise “satış ortaklığı”dır. En temel 

anlamıyla ise Affiliate Marketing, internetten para kazanma sistemidir. Marka veya şirket 
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açısından satış ortaklığı, değerlendirildiğinde sektörde rekabet etme gücü varsa (fiyat, lojistik, 

dağıtım, üretim maliyeti vb.) ve çevrenizde ürünlerinizin/hizmetlerinizin reklamını 

yapabilecek kadar bir topluluğa (influencer, fenomen, blogger, vlogger vs.) sahip kişiler varsa 

affiliate marketing ile büyük kazançlar elde edebilir. Bu durum kişiler açısından 

değerlendirildiğinde ise kişilerle hiç ilgisi olmayan ürünlerin reklamını yaparak bu ürünlerin 

satışını yapabilirler veya hızlandırabilir çünkü yaptıkları ürün tanıtımıyla komisyon alarak 

ciddi kazançlar elde edilebilir. Örneğin Youtuber ve Vloggerler bu işi yapabilmektedirler 

(https://www.brandingturkiye.com/affiliate-marketing-nedir-nasil-yapilir-niye-onemlidir/ 

Zeynep Tokanar, 16.03.2019, E.Tarihi:09.11.2019). 

Mobil pazarlama: , “tüketicide satın alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden 

ve/veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka 

ifadeyle; mobil pazarlama, mobil telefonlar yoluyla girişilen pazarlama faaliyetlerini ifade 

etmektedir. 

Mobil pazarlamanın amacı, kullanıcıların sadece bilgisayarları başından değil, mobil telefon 

gibi araçlar yoluyla herhangi bir yerden ürün özelliklerine erişip sipariş verebilmelerini, 

ödeme yapabilmelerini sağlamak, alışverişlerini gerçekleştirecekleri bir ortam sunmaktır. 

Kısacası mobil pazarlama, işletmelerin müşterilerine istedikleri anda istedikleri yerden 

alışveriş yapabilme özgürlüğünü sunabilmektedir. İşletmeler açısından mobil pazarlama ise 

düşük maliyetli, etkileşimli, geri dönüşümü olan, yüksek etkileme gücüne sahip, kişisel, 

eğlenceli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca müşterilere ulaşılabilecek yeni bir kanal, yeni bir 

mecra olma özelliği de taşımaktadır. 

Mobil pazarlama günceldir ve sürekli yenilenmektedir. Bunun yanında mobil pazarlama, 

kullanılan mobil teknoloji sayesinde kişisel bilgisayar (PC) ve TV gibi araçların sabitlik 

kısıtlarını ortadan kaldırmıştır (Arslan ve Arslan,2019:45). 

Dijital Pazarlamanın Geleneksel Pazarlamadan Farkları 

Dijital ve geleneksel pazarlama arsındaki farklar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

https://www.dijitalpazarlamaokulu.com/geleneksel-pazarlama-ile-dijital-pazarlama-arasindaki 

-10-fark/  E.Tarihi: 09.11.2019) 

1 ) Maliyet: Geleneksel pazarlamanın maliyeti dijital pazarlamaya oranla fazladır. Dijital 

pazarlamaya her an hey yerde ulaşılabilir. Ayrıca daha düşük maliyetle daha çok kişiye 

ulaşılır. 

2) İletişim: Geleneksel pazarlamada kaynaktan alıcıya şeklinde bir iletişim yöntemi vardır.

Alıcı reklamı sadece dinler. Dijital pazarlamada ise kişiler reklam verene yorum yapma, soru 

sorma gibi fırsatlar yakalarlar kimi zaman ise reklamı paylaşarak katkı sağlar. 

3 ) Zaman Kavramı: Geleneksel pazarlamada kampanya kurgusu uzundur. Ayrıca herhangi 

bir yanlış yapıldığı zaman bu yanlışın giderilmesi de oldukça zaman alır. Dijital pazarlama ise 

kendini kolaylıkla yenileyebilir. Ayrıca anı yakalayan paylaşımlar ile de insanların dikkatini 

çekebilir. 
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4 ) Tüketici İletişimi: Geleneksel pazarlamada tüketici markaya e-mail, mektup ya da 

telefonla ulaşırken dijital pazarlama yöntemi ile ise tüketici reklamı görür görmez sosyal 

medya aracılığı ile yorum yapabilir. Geleneksel pazarlamada iletişim müşteri ile marka 

arasında iken dijital pazarlamada yapılan bir iletişim aynı anda birden fazla kişiye ulaşabilir. 

5 ) Kapsam: Dijital pazarlama daha kapsamlı bir pazarlama yöntemidir. Çünkü her an her 

yerde müşterilere kolaylıkla ulaşır. 

6 ) Kullanılabilirlik: Geleneksel pazarlama saatleri daha belirgindir. Dijital pazarlama ise 

internet sayesinde her yerde 7 gün 24 saat mümkündür. 

7 ) Deneyim ve Zenginlik: Geleneksel pazarlama yaparken belirli kalıplara uyulması gerekir. 

Dijital pazarlamada ise yenilikler kolayca denenir. Farklı kurgular ile çeşitli kampanyalar 

düzenlenir. Etki alanı daha geniş olduğu için de farklı insanlara kolayca ulaşır ve aniden 

gündeme gelebilir. 

8 ) Tüketici ile Marka Gözetimi: Geleneksel pazarlamada tüketici hakkı ve tüketicinin 

korunması oldukça önemlidir. Dijital pazarlamada ise müşteri ile farklı bir iletişim kurulur. 

Örneğin Twitter üzerinden yanlış etiket yapan bir müşteriye yaptığı yanlış hoş bir dil ile ifade 

edilebilir. 

9 ) Çalışan Kişiler: Geleneksel pazarlamada halkla ilişkiler, pazarlama gibi departmanlar 

vardır ve çalışanlar bu tarz bölümlerde çalışır. Dijital pazarlamada ise sosyal medya bölümü 

ve ajanslar vardır çünkü reklamlar dijital ortam üzerinden yapılır. 

10) Dil: Geleneksel pazarlamada dil daha resmi ve mesafelidir. Dijital pazarlamada ise daha

samimi ve sıcak bir iletişim mevcuttur. 

DİJİTAL PAZARLAMADA MÜŞTERİ GÜVENİ-ONLİNE GÜVEN 

Dijital pazarlamada müşteriler tarafından yapılan alışverişler farklı isimlerle anılabilmektedir. 

Bunları şu şekilde ifade edebiliriz; online alışveriş, e-ticaret, internet pazarlaması, internet 

ticareti, online perakendecilik ve online ticaret ve sanal ticaret.  

Dijital olan mobil cihazlarla internet üzerinden alışverişlerin müşterilere sağlamış olduğu bazı 

faydaları ortaya çıkmaktadır. Bunlar, müşterinin mağaza gezmeden alışverişine imkân 

vermesinden dolayı zaman kaybının olmamasıdır. İnternet üzerinden kısa zamanda ve daha az 

maliyetle ürünü elde edebilmesidir. Bununla birlikte ürünle ilgili araştırma yapmak, mukayese 

yapmak, uygun fiyatlı ürünleri da kolay bulmak gibi imkânlar da sunmaktadır.  

İnternet her ne kadar kullanıcılara zaman kazanma, daha fazla bilgiye, daha kısa zamanda 

ulaşma, kolaylık, rekabetçi fiyatlar, daha fazla seçim şansı gibi avantajlar sağlıyor ise de, 

tüketiciler çoğu zaman İnternet üzerinde alışveriş yapmak konusunda çekingen davranmakta 

ve yüz yüze geleneksel alışveriş yöntemlerini tercih etmektedirler (Lin, 2007:433-442). 

Güven kavramı başlangıç noktası kabul edilerek online güven kavramı “web sitesinin 

beklentileri nasıl yerine getirdiği,  sitenin bilgilerinin ne kadar inandırıcı olduğu,  site 

komutlarına ne kadar güvenilebileceği konusundaki tüketici algısını kapsayan bir süreç” 

olarak tanımlanabilir (Yichen ve Yi, 2010, s. 1-2). İşletmeler internet üzerinden kurumsal 
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olarak ürünlerini tanıttıkları web sayfalarının logosuyla tasarımıyla hızlı işlem yapmayla 

görsel ve akılsal olarak kaliteli hizmet veriliyor algısını uyandırmak isterler. Bu mantıkla 

hizmet vermeye çalışan işletmenin müşteriler üzerinde olumlu anlamda etkileri olabilir. 

Müşterileri ile firma arasında güven bağı oluşturmak herhangi bir işletmenin en değerli 

önceliğidir. Sanal alışverişi teşvik etmek için güven önemli bir faktördür. Rekabet ortamında 

hayatta kalabilmek ve kar elde etmek için İnternet satıcıları tüketicilerin güvenini kazanmaya 

mecburdur (Ruparelia, 2010:255-256). Sanal alışverişte tüketicinin güvenini oluşturmak için 

güvenlik her zaman zorunludur. Güvenlik; tüketicinin sadakat ve satın alma niyetinin 

anahtarıdır (Mukherjee, 2007; Casalos, 2007). 

Bir işletmenin web sayfası üzerinden satışlarında hareketlilik varsa veya artış varsa bu 

müşteriler için online güvenin sağlandığı anlamına gelebilmektedir. Müşteriler satın aldıkları 

ürünlerin deneyimleriyle ilgili görüşlerini de ürün için yorumlar kısmına yazabilirler. 

Yorumlardan, yıldız sayılarından etkilenerek o ürünü kullanmak isteyen yeni müşterilerin 

olmasına vesile olabilirler. Müşterilerin bu deneyimleri sosyal ağlar aracılığıyla ağızdan ağıza 

iletişime yol açabileceği gibi işletmenin sitesine olan güveni de şekillendirmektedir. Güven, 

web sitesi ve satın alma arasında bir arabulucu değişken rolü üstlenmektedir. Bu şekilde 

gerçekleşen güven döngüsü, verilen sözlerin ve şeffaflığın iyi bir şekilde yerine getirilmesi ile 

geliştirilebilmektedir. Genellikle güven, kullanıcının deneyim kazanması ve ziyaretleri 

sırasında beklentilerinin karşılanması yoluyla sitenin tekrarlanan ziyaret sürecini 

geliştirmektedir. Bu nedenle önemi büyük olup bir kez gerçekleşen bir durum değil bir süreç 

olarak ele alınması gerekmektedir (Urban vd., 2009, s. 180, 182). 

Online müşteri faaliyetleri artık bankacılık, seyahat ve tiyatro rezervasyonu, haber ve bilgiye 

erişim, hem iş hem eğlence amaçlı sosyal ağ gibi çok çeşitli online hizmetler yanında online 

alışverişi de kapsamaktadır. Online müşteri deneyimi/OMD (online Customer 

experience/OCE), özellikle online satışlarda artan performansa sahip online satın alma ve 

online business to customer (B2C) çevreden sorumlu e-pazarlamacılar için önemli bir kavram 

haline gelmiştir (Rose, Hair ve Clark, 2011, s:26). 

Her tür işletme için müşterileriyle bir güven ortamı oluşturabilmek işletmelerin en değerli 

kazancıdır. Örgütsel tüketiciler ve müşteriler arz kaynaklarına ve alıcılarına güvenmek 

isterler, o yüzden sanal alışverişin güvenli olup olmadığı sürekli araştırılır. İnternet ortamında 

firma oluşturmak isteyen işletmeler tüketicilere güven vermedikçe, İnternet 

pazarlamacılığında yer almaları imkânsızdır (Aksoy, 2012:82) 

İnternet satıcıları müşterilerin bireysel ihtiyaçları için web site kurmak zorundadır (Ribbink, 

2004:447). Web-sayfası tasarımı müşterilerin güvenini etkileyen önemli bir faktördür 

(Ruparelia, 2010:257). İşletmeler dijitalleşmenin maksimum seviyelere çıktığı günümüz 

şartlarında rekabet piyasasında ayakta kalmak için web sayfasını güvenilir şartlarda ve 

kullanılabilirliği kolay anlaşılan, tasarımı akla ve göze hitap edecek, her türlü güvenlik 

tedbirleri alınmış şekilde web sayfalarını hazırlatarak ve buradan da ürün ve hizmet satışlarını 

reklam duyuruları yapabilirler. Müşterilerinden bu hizmetten yararlanmamaları nerede 
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imkânsız hale gelmektedir. Özellikle büyük şehirlerde ikamet eden müşteriler için hafta arası 

yoğun iş saatleri geri kalan zamanlarda ulaşım ciddi zaman almaktadır. Bu yoğun tempoda 

alışveriş banka gibi ihtiyaçlar için bu dijitalleşmeye uyum göstermek durumunda kalınabilir. 

Özellikle internet bankacılığı kullanmamak nerdeyse imkânsız hal almıştır denilebilir.   

Bu çalışmada görüldüğü gibi İnternet perakendeciliğinde güven oluşturan yalnızca bir ya da 

iki değil, birçok unsur vardır. Modern yöneticinin esas amacı üreticinin güvenini kazanmaktır, 

çünkü güven olmadan müşteri sadakati kazanmak mümkün değildir. Her hangi bir ticaret 

sahası için tüketici sadakati düzenli gelir demektir. 

Online alışveriş yapan müşterilerde güvenin nasıl oluşturulabileceğine dair bazı esaslar veya 

ilkeleri belirlemek konusunda Gefen’in üç altı boyutlu çalışması söz konusudur. Bu çalışma 

da güvenilir bir kişinin güvenilirliğe olan inançlarını esas almaktadır. Bu boyutlar şu şekilde 

ifade edilir : Dürüstlük, doğruluk ve sözünü tutma gibi kabul edilmiş davranış kurallarında 

güvenilen bir tarafa bağlı olma inancıdır. Yetenek, güvenilen tarafın yetkinliğine ve beceriye 

inançtır. Yardımseverlik, güvenilen tarafın, kâr elde etmek umudunda iken, müşteri için iyi 

şeyler yapmak istemesi inancıdır ( Urban vd., 2009, s. 180). 

Kim vd. (2001), çalışmalarında online güveni bilgi içeriği, ürün, işlem, teknoloji, kurumsal, 

tüketici-davranışsal boyutları olmak üzere altı boyuta ayırmışlardır. 

SONUÇ 

Bu çalışma literatür taramasına dayalı olarak hazırlanmıştır. Çalışma geleneksel pazarlamadan 

geleneksel pazarlama karması unsurlarından, pazarlama anlayışının gelişim dönemlerinden, 

pazarlamada değişimi gerektiren sebeplerden, dijital pazarlamadan, dijital pazarlama 

yöntemlerinden, geleneksel ve dijital pazarlamanın farklarından ve son olarak dijital 

pazarlamada müşteri güveninden bahsedilmiştir. 

Bilgisayar, iletişim ve internet teknolojilerindeki her türlü gelişme, insanların hayat akışlarını 

son derece kolaylaştırmıştır. Bu gelişmelerin içinde özellikle internet her anlamda çözüm 

anlamını taşır. Zaman zaman iş ortamlarımızda internet kesintisi yaşanması durumunda hayatı 

durma noktasını getirdiğini söylemek çok yanlış olmayacaktır. İnternet iş yaşamımızın bir 

parçası olduğu gibi günlük hayatımızda da ciddi anlamda yer almıştır. Çünkü internetten kitap 

okuma, gazete okuma, film-dizi  izleme, oyun oynama, alışveriş yapma, iş başvurusu yapma, 

sosyal medya hesaplarında dolaşma zaman geçirme, bankacılıkla ilgili işlemlerimizi yapmak 

vb. gibi birçok işlemi yapar hale gelmiş durumdayız. İnternet özellikle ürün ve hizmet üretimi 

ve satışı yapan işletmeler içinde daha ucuza maliyetle elde edebilecekleri pazarlama 

faaliyetlerini de imkân vermektedir. Tabi bu süreçten aslında her iki taraf da faydalanmış olur. 

İşletme geleneksel pazarlama ya göre büyük bütçelerle yapacağı tutundurma faaliyetlerini 

teknolojik gelişmelerin sağladığı avantajlar kapsamında dijital pazarlama sürecinde bu 

tutundurma tanıtma faaliyetlerini internet de web sayfaları aracılığıyla daha ucuz bir maliyetle 

gerçekleştirebilir.  Aynı şekilde müşterilerde mobil cihazlar yardımıyla 7/24 zaman 

kısıtlaması olmadan, istedikleri yerden istedikleri zaman diliminde istedikleri firmadan 

doğrudan ürünleri satın alabilirler. Geleneksel pazarlama da ürünler nihai müşterilerin ayağına 
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kadar götürüldükleri durumlarda dağıtım kanalı üyelerinden geçtikçe her birinin kar marjı 

satış fiyatına yansıdığından daha yüksek ücretlerle alınabilirken bu yöntemi tercih eden 

müşteri daha ucuza ürünü temin etmiş olabilmektedir. İşletmeler internet üzerinden 

üretimlerin pazarlamasını yaparak aslında Pazar kısıtlaması olmadan da satış yapmaları 

anlamına gelir. Küreselleşme denen kavram uluslarası anlamda ticarette sınırların kalkması 

anlamına gelir. İnternet üzerinden satışlarla tüm dünya vatandaşlarına hizmet vermek 

anlamına gelir ve dijital pazarlama faaliyetleriyle işletmeler müşteri kitlesini ve kazancını 

artırabilirler. Müşteriler internet üzerinden ürünleri alırken benzerleri arasında kalite, renk, 

model, fonksiyonel özellikler, fiyat, beden vb gibi birçok konuda mukayese yapma, imkânına 

sahip olur. Ayrıca önceki müşterilerin ürünlerle ilgili yaptıkları yorumları da okuyup bilgi 

sahibi olabilirler.  

Teknolojik ilerlemelerin getirdiği değişimlerin içine giren işletmelerin ve müşterilerin birçok 

faklı noktalarda faydalandıkları avantajlı olan durumlar çoktur. Bununla birlikte yaratmış 

olduğu sıkıntılar ya da dezavantajlarda söz konusudur. Örneğin işletme ürünlerinin ve 

kurumsal olarak firmanın tanıtımı yapmak üzere web sayfası tasarlamış olsalar bu çalışmalar 

müşterilerin gördüğü gibi rakipler tarafından görüldüğü için taklit edebilirliği mümkündür. 

Diğer önemli bir ciddi konu müşterilerin internetteki siteye güven duyup duymamasıdır. 

Sayfanın güvenilir olması gerekir. Ürün siparişi verildiğinde gönderilen ürünler de ürünün 

sahtesi olabildiği gibi paketin içinden bambaşka ürünlerde çıkabilmektedir. Müşteriyi 

kandırmak, firmanın isim ve iletişim bilgilerinin doğru olmaması gibi durumlar veya 

deneyimler internet alışverişi yapmamayı doğurur. Hacker denilen kişilerin sosyal medya 

hesaplarını çalmaları, banka hesaplarından para transferleri yapabilmeleri, kart bilgilerini 

kopyalama işlemleri yapabilme gibi durumlar haber kanallarından öğrenilen bilgilerdir. Bu tip 

durumlar müşterilerde ürkütücü olabilmektedir. Bu yüzden işletmelerin güvenli site 

oluşturmaları, müşteri gizliliği konusunda önemli tedbirleri almakla birlikte çok hassas 

davranmaları gerekmektedir. 

Başka bir müşteri profilinde ise hatta bu profil için demografik faktörler açısından biraz daha 

yaşlı kesim denilebilir ürünleri dokunarak deneyerek satın alma alışkanlığından vazgeçememe 

durumu da olabilir.  

İşletmeler dijital pazarlama sürecinde oldukları sürece topluma, teknoloji uyumlu hareket 

etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu süreçlerde mal ve hizmet sunumlarının online ortamda 

satışlarını artırmak için müşteri güvenini sağlamakla mükelleftirler. Bunun için 

yapılabilecekleri şu şekilde ifade edebiliriz; 

Teknolojik alt yapının sağlamlığına dikkat edilmeli çünkü internet kesintilerinin sık sık 

yaşanmaması için bu mecburi bir durum olmaktadır. 

Web sayfasında verilen her türlü bilginin kurumsal olarak özellikle iletişim bilgilerinin doğru 

olması gerekmektedir. 

Web sayfasındaki gösterilen ürünler ve hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler yer almalıdır. Müşteri 

ürüne tıkladığında o bilgileri görmek ister. Örneğin ürünün farklı renkleri var mı, beden 

numaraları, kumaşın cinsi ne gibi soruları olabilir.  

Ürünlere ilişkin tutundurma faaliyetlerinin özellikle reklamlarının gerçeği yansıtması lazım 

reklamda bir türlü ürün müşterinin eline geçtiğinde başka türlü olmamalıdır. Özetle reklamları 

yanıltıcı olmamalıdır.  
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Web sayfasının güvenliği için önemli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir özellikle 

bankaların mobil bankacılık işlemlerinde müşteri bilgilerinin ele geçirilmemesi hesaplarından 

para transferlerinin yapılmaması için, siber saldırılara karşı siber güvenlik uygulamaları 

gerçekleştirilmelidir. Hacker denilen kişiler tarafından güvenlik duvarları aşılarak müşterinin 

hesabından para transferi yapabilirler, bu durumda müşterinin bankasına olan güveni 

azalacağından kurum olarak müşteri kaybı yaşanabilir ve müşterinin parasının ödenme 

durumu olabilir. 

Kurumun web sayfasının sorumlusu olmalı veya müşteri temsilcisi olmalıdır. Bu kişilerin 

bilgisel anlamda donanımlı kişiler olması gerekmektedir ki müşterinin yaşadığı problemi 

giderebilir, veya danışma gibi bilgileri alabilmesi için bu hizmetlerin varlığı müşteri de güven 

veya problem yaşasa bile çözülebilir algısı yaratır.  

Müşterinin ürünü satın alma süreçlerinde ödeme alternatiflerin verilmesi yine güven duygusu 

yaratır. Örneğin kredi kartıyla alışveriş yerine kapıda nakit ödeme imkanı olması müşteri de 

güven duygusunu artırabilir. 

Satın alma davranışları gerçekleştiğinde akabinde iade durumları olabilir. Firma stratejisi 

olarak koşulsuz iade veya süreli iade imkânının tanınması gerekir. Ayrıca yasal olarak 

pazarlama mevzuatı çerçevesinde zaten belli koşullarda iade etme hakkı da vardır. 

Ürünlerin alım sürecinde veya sonra alışverişler için indirim yapmak, bonus vermek, puanlar, 

hediye çekleri vermek uygulamaları müşterinin hoşuna gideceğinden devamlılık sağlar 

kurumsal olarak imajı destekler ve güven duygusunu pekiştirir. 

Kurum çevrimiçi görünmeye dikkat etmeli ve profesyonel görünmeye dikkat etmelidir. 

Sayfasında resimlerin grafiklerin hızlı açılması, butonların hızlı çalışıyor olması da müşterinin 

sıkılmaması alışverişten vazgeçmemesi anlamında önem arz eder. 

Kurumun mevcut ve potansiyel müşterileri için empati yapması gerekmektedir. 

Bu çalışmada geleneksel pazarlamadan teknolojik gelişmelerin biraz mecbur bıraktığı 

yenilikler sonrası dijital pazarlamaya geçişten bahsedilmiştir. Artık günümüzde dijital 

dünyada yaşayan kurumların ve gerçek kişilerin iş ve sosyal hayatlarında dijital ortamda 

hareket etmek durumları söz konusudur. Özellikle mal ve hizmet sunumu yapan işletmelerin 

sektörde ayakta kalabilmeleri için dijital çağa ayak uydurmaları gerekmektedir. Bunu 

yaparken de müşterilerinin istek beklentilerine uygun hareket etmelidirler. Bu uygunluk 

içerisinde müşterilerinin kişisel hassasiyetlerini kendi hassasiyeti gibi algılayarak müşteriler 

tarafından soru işaretleri bırakacak, güvensiz olan her şeyden uzak olmaları gerekmektedir. 

Müşteri güveninin sağlanması konusunda önerilerden bahsedilerek bu konuda literatüre katkı 

sağlanmaya çalışılmıştır. 
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