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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY










To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION






Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-2, S- 1 Amaneh Manafidizaji
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20.02.2021

HALL: 1

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 1
Passcode: 192021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
AYNURƏ ƏLĠYEVA

Authors

Topic title

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEMET KUZEY

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Türkçenin Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi

AYŞE ALPI

Orta Öğretim Öğrencilerinin Matematik Ders BaĢarıları Ġle EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri Ve Mantıksal
DüĢünme Yetenekleri Arasındaki ĠliĢki

DR. NECATİ ÇOBANOĞLU
VEYSEL GÖÇER
DR. NECATİ ÇOBANOĞLU
VEYSEL GÖÇER
MEVLÜDE CANAN CAN

Öğrenme Güçlüğü Üzerine Yazılan Doktora Tezlerinin Ġncelenmesi

Önlisans Öğrencilerine Göre Halkla ĠliĢkiler Eğitimi Üzerine Bir Alan AraĢtırması: Rteü Örneği

DR. SERPİL YORGANCI

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Matematik Eğitimine ĠliĢkin Öğrenci GörüĢleri

SEVİM İLERİ
OSMAN KÂMİL ÇORBACI

Eğitim Alanında Popüler Kültürün Kullanılabilirliği

SEVİM İLERİ

Eğitimde Dramayı Kullanan Öncülerden Dorothy Heathcote‟un Hayatı Ve ÇalıĢmaları

MUHAMMAD SULEMAN NASİR

Principles Of A Successful Social Life, In The Light Of Islamic Teachings

Ġlkokullarda Değer Eğitimine Katkıda Kitle ĠletiĢim Araçlarının Rolü
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20.02.2021

HALL: 2

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 1
Passcode: 192021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
PROF. DR. ERGÜN KOCA

Authors

Topic title

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENAY
TANRIVERMİŞ
PINAR ALÇİÇEK

Self Oryantalizm Bağlamında Atiye Dizisi

DR. ÖĞR. ÜYESİ GAMZE SABANCI
UZUN
CAVİT ERDEM
HAKAN ÖZKAN
CAVİT ERDEM

UluslaĢma Hareketlerinin Kıskacına Aldığı Mengene Göçmenleri
Surviving The Slums As Presented In Maggie: A Girl Of Streets
BarıĢ Eğitimi Ve Ġslamın BarıĢa BakıĢı
Din Eğitimi Penceresinden Temel Ġnsan Hak Ve Özgürlüklerine BakıĢ

MUHAMMED ENES KAN

Erzurum BüyükĢehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planının “Planlama Okulu” Perspektifinden
Değerlendirilmesi

SELVİNAZ ÇELİK
A. ÇAĞLAN GÜNAL
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
BÖLÜKBAŞI
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
BÖLÜKBAŞI
ASST. PROF. SULTAN KOMUT
BAKINÇ
PROF. DR. ERGÜN KOCA

Biology Teachers‟ Views About Distance Education In The Covid-19 Pandemic Process
Arap Kelimesinin Anlamı
Arapçadan Türkçeye Geçen Galat Kelimesinin Kullanımı
Nature As A Safe Harbor Or A Battleground In The Early American Literature
HAREZM-KIPÇAK DÖNEMĠNDE YANSIMA SÖZCÜKLER: Ez-ZemahĢer n n Mukadd metu‟lEdeb Örneğ nde..

BLACK SEA SUMMIT
5th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE CONGRESS
5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCE CONGRESS
FEBRUARY 19-21, 2021
TURKEY- RIZE

20.02.2021

HALL: 3

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 1
Passcode: 192021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
Dr. ZEHRA FIRAT

Authors

Topic title

DR. ÖĞR. ÜYESİ HARUN YILMAZ
DOÇ. DR. NURİYE GÜREŞ

Karadeniz Bölgesinde Sunulan Hava TaĢımacılığı Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRAH TÜNCER

Yedi KardeĢin Ġzinde: Yer Adları Ne Söyler

HAKAN ÖZKAN

Dijital Çocuk Yayıncılığının Önemi

HAKAN ÖZKAN
CAVİT ERDEM

Yapısal Aile Terapisi Vaka Formülasyonu

ÖĞR. GÖR. DR. FATİH CEYLAN

Koronavirüs Enformasyonunda Ġnternetin Güvenilirliği

ÖĞR. GÖR. BİLAL AKKÖPRÜ

Türkiye‟deki Reklam Sektöründe Ġmgelerin Ütopik Ve Distopik Temsili

MUHAMMED MURAT GÜMÜŞ
MEHMET KARA

Hayat Boyu Öğrenmede Bilgi Ve Bilgisayar Okuryazarlıklarının Rolü: Kavramsal Bir Ġnceleme

MUHAMMAD SADEQ SULTANİ

Afganistan‟ın Belh Vilayeti‟nde Nevruz Geleneği

DOÇ. DR. ERKAN AYDINTAN
EDANUR FETTAHOĞLU
GÖZDE BUSE PEHLİVAN

Fuar Stantlarında Aydınlatma Tasarımının Rolü
Kadına Yönelik ġiddet Haberlerinin Yeni Medya Üzerinden Ġncelenmesi

نسرین دمحمیان

91 آموزش آنالین در مدارس مقطع ابتدایی در ایران طی پاندمی کوید
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20.02.2021

HALL: 4

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 1
Passcode: 192021

10:00 – 12:00

MODERATOR:
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA AY

Authors

Topic title

SİMGE GÜMÜŞ
ELİF PINAR BAKIR

DMF-T Ġle Dental Anksiyete Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi: Dicle Üniversitesi Örneği

TÜNAY KONTAŞ AŞKAR
ŞİNASİ AŞKAR
SAMAN JUMAAH SHUKUR
ALDWOODİ
TÜNAY KONTAŞ AŞKAR
SAMAN JUMAAH SHUKUR
ALDWOODİ
ŞİNASİ AŞKAR

Kemerin Hormonunun BağıĢıklık Sistemindeki Rolü

Yeni Bir Adipokin Olan Vaspinin BağıĢıklıktaki Rolü

DR. RECEP DEMİRCİ
DR. CAN SEVİNÇ

Kronik Böbrek Hastalığında D Vitamini Seviyeleri Ġle Tiroid Hormon Seviyeleri Arasındaki ĠliĢki

HEMŞİRE MELTEM ASLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA AY

2000-2020 Yılları Arasında Yapılan Tezlerde Topuk Kanı Alınmasıyla OluĢan Ağrı Düzeyine
Farmakolojik Olmayan Yöntemlerin Etkisi: Sistematik Tarama Sonuçları

EROL TOY

Yoğun Bakım Ünitelerinde Görülen Nozokomiyal Enfeksiyonların Demografik Verilerle ĠliĢkisi –
Derleme

EROL TOY

Zihinsel Engelli Hastalar Ve Çocukların Dental GiriĢimlerinde Anestezi Yöntemleri
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20.02.2021

HALL: 1

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 2
Passcode: 192021

14:00 – 16:00

MODERATOR:
DR. ALAATTİN FIRAT

Authors

Topic title

ARŞ. GÖR. DR. ANIL ONUR
MERCANOĞLU
GÖRKEM BAYRAMTAN
DR.ÖĞR. ÜYESİ LEYLA
GÖDEKMERDAN ÖNDER
AYŞENUR GÖNÜLAÇAN ÖZER
SİNEM ÇELİK
SİNEM ÇELİK
TALİYE AKBIYIK

Sporda Pazarlama Masasının Dört Ayağından Biri: Fiyat

TALİYE AKBIYIK
AYŞENUR GÖNÜLAÇAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜHA ÇELİKKAYA
ÖĞR. GÖR. SERVET ÖZKAN
DR. MEHMET MÜNİP BABUR
Dr. ÖĞRENCİSİ SÜLEYMAN ELÇİ
DR. MEHMET MÜNİP BABUR
DR. RÜSTEM ÇURKU
DR. ÖĞRENCİSİ SÜLEYMAN ELÇİ
ÖĞR. GÖR. SERVET ÖZKAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ İREM TÜKEL
PAKER
ÜLKER KURAL

Algılanan E-Hizmet Kalitesinin MüĢteri Sadakati Üzerine Etkisi:
Endüstriyel Pazarlarda Bir Uygulama
AB‟ye Uyum Sürecinde Türkiye Ve Arnavutluk‟un ÇalıĢma YaĢamına Yönelik Düzenlemelerinin
KarĢılaĢtırmalı Analizi
AB‟ye Uyum Sürecindeki Türkiye‟de ĠĢ Kazalarının Önlenmesine ĠliĢkin Uygulamalar: 6331 Sayılı ĠĢ
Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
Uluslararası SözleĢmelerde Sendika Hakkına ĠliĢkin Hükümlerin Ġncelenmesi
The Effect Of Exchange Rate Uncertainty On The Export Of Giresun Hazelnut
Çevresel Sorunlara Yönelik Üretim ĠĢletmeleri Ġçin Mikro Düzeyde Bir Çözüm Önerisi: Çevre
Muhasebesi
Yeni Normal, Yeni Elit Ve Küresel Toplum

Z KuĢağının Satın Alma DavranıĢlarında Rol Model Etkisi: Instagram Fenomenlerinin Rolü
AVM‟lerde Acil Durum Yönetimi
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20.02.2021

HALL: 2

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 2
Passcode: 192021

14:00 – 16:00

MODERATOR:
DR. LEMAN KUZU

Authors

Topic title

DR. AYÇA TUNÇ COX

Syrian Refugee Crisis Through Cinematic Narratives: The Guest

AYŞE KILIÇ CANDAN
PROF. DR. YÜCEL CAN
HULİSİ HABİB UMAÇ

Kadına Yönelik ġiddet: Niğde Örneği
Rekreasyon Etkinliklerine Katılımın Faydaları

KARDELEN ÖZDEMİR

Toplum Üzerinden Sanat Ve Din Kavramlarının Ġncelenmesi

SELİN BİNGÜL İLDEŞ
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ REŞİT
ERÇETİN
DR. CEREN ERKARA

Ġstanbul Havalimanı Katı Atık Tesisinde Biyolojik Kimyasal Ve Fiziksel Risk Etmenlerinin Ġncelenmesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET KURUŞCU

Evaluation of Leader-Follower Interaction in Organizations within the Scope of Social Change Theory
and Reciprocity Norm

YL ÖĞR. SALAH LUBBAD
PROF. DR. TAHİR AKGEMCİ
ARŞ. GÖR., SERAP KALFAOĞLU
ARŞ. GÖR. EMİNE KABAK YÜCE

Örgütsel Erdemlilik Ġle ÇalıĢmaya Tutkunluk ĠliĢkisi: Selçuk Üniversitesi Örneği

DR. FİLİZ DEĞER
DR. ALİ AÇIKGÖZ

Türkiye‟de Kadın GiriĢimciliğinin Güncel Durumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Erteleme/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Uygulanması Bakımından Failin
Gelecekteki DavranıĢlarının Mahkeme Tarafından Nasıl Öngörüleceği Sorunu
Wassenaar Düzenlemesi Ve Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatı: Uyum Sürecinde Ġstikrar Ġçin Öneriler
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HALL: 3

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 2
Passcode: 192021

14:00 – 16:00

MODERATOR:
DR. NADİRE KANTARCIOĞLU

Authors

Topic title

Y.L ÖĞRENCİSİ TUBA NUR DÜZ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ YİĞİT
KUTLUCA
PROF. DR. AHMET AKIN
TUBA ŞAHİN
PROF. DR. AHMET AKIN
ÖZGE SÖNMEZ ŞAHİN
PROF. DR. AHMET AKIN
GÜZİDE ALVER UĞURLU

Annelerin Depresyon Kaygı Stres ve Bağlanma Düzeylerinin Çocuklarının Duygusal Ve DavranıĢsal
Sorunlarına Etkisinin Ġncelenmesi

PROF. DR. AHMET AKIN
VİLDAN PEHLİVAN UÇMAN
ESRA YILMAZ
PROF. DR. ABDULLAH KARAKAYA

GeniĢ Aile Algısı Ölçeği (GAAÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması

EĢler Arası Nezaket Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması
Kadınlara Yönelik Evlilikte Emniyet Hissi Ölçeği (KYEEHÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması
Romantik ĠliĢkilerde AĢırı Ġlgi Beklentisi Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması

Stres Faktörleri Üzerinde Demografik Özelliklerin Rolü: Hazır Giyim Sektöründe Bir AraĢtırma

DR. ÖĞR. ÜYESİ BAHAR TAYMAZ

Kronik Ağrının Toplumsal Cinsiyet Görünümleri: Fibromiyalji Ve Kadın Bedeninin Medikalizasyonu

LUTFULLAH POYA

Parlamenter Muafiyetler

DR. ÖĞR. ÜYESİ EVREN BAYRAMLI

Geçici Sığınmacı Suriyeli Gençlerin Psiko-Sosyal Durumlarının Değerlendirilmesi

TAHSİN GEÇKİL

Demokrasi Örgütlere YerleĢebilir Mi?

AYONIKA PAUL
ALIANA PAUL
SHUBANKAR MAHAPATRA

Measuring Customers Attitude Towards Debit Card And Credit Card Due To Covid-19
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20.02.2021

HALL: 4

Meeting ID: 881 3502 1954

SESSION: 2
Passcode: 192021

14:00 – 16:00

MODERATOR:
PROF. DR. YAŞAR EREN

Authors

Topic title

ASST. PROF. SEHER DİRİCAN

A Research On Water Occupancy Rates Of Mursal Dam Lake (Sivas- Turkey) Between 2012 And 2019

PROF. DR. YAŞAR EREN
AR. GÖR. BERKANT COŞKUNER
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞEYDA PARLAR
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ÖZET
Bu tezde Türkiye'de ortaöğretimde mantık dersleri öğretim ilke, yöntem ve teknikler
açısından incelenmiĢtir.
Birinci bölümde problem durumu, araĢtırmanını amacı, önemi yöntemi matematik baĢarısı,
matematik eğitimi ve öğretimi, matematik öğrenim süreci, matematik baĢarısını geliĢtiren ve
engelleyen unsurlar ele alınmıĢ incelenmiĢtir.
Ġkinci bölümde eleĢtirel düĢünme, eleĢtirel düĢünme becerileri, boyutları ve stratejileri, eğitim
perspektifinden öğrenilmesi ele alınmıĢtır.
Üçüncü bölümde mantıksal düĢünme, matematikte eleĢtirel ve mantıksal düĢünme
incelenmiĢtir.
Dördüncü bölümde öğretim ilke, yöntem ve teknikler açısından
kullanılabilecek öğrenim stratejileri, yöntemleri teknikleri incelenmiĢtir.

ortaöğretimde

BeĢinci bölümde ise Türkiye'de mantık öğretimi ile ilgili bazı sonuçlara ulaĢılmıĢ, bu sonuçlar
tartıĢılmıĢ ve bazı öneriler geliĢtirilmiĢtir.
GĠRĠġ
Tezin genel çerçevesini belirttik Ģimdi bu tezde asıl anlatılmak isteneni açık bir Ģekilde ifade
edelim.
Bilim tarihine bakıldığında matematik ile mantığın birbiri ile çok fazla iliĢkili olduğu
görülmüĢtür. Matematik ve mantığı birbirinden ayırmak neredeyse imkansızdır. Çünkü iki
bilimin de temel amacı aklını etkin olarak kullanan ve muhakeme gücü geliĢmiĢ bireyler
yetiĢtirmektir.
Matematiksel düĢünme, yalnızca matematikçilere ait bir düĢünme tarzı değildir. Aksine, her
mesleğinde ilerleyenler tarafından kullanılması gereken bir akıl yürütme biçimidir.
Matematiksel düĢünme, içinde yaĢadığımız dünya hakkındaki bilgileri daha iyi anlamamızı ve
seçeneklerimizi geliĢtirmemizi sağlayan bir süreçtir. Matematik sadece sayı iĢlemlerini
öğretmekle kalmaz, aynı zamanda insanlığa yaĢam mücadelesinde yardımcı olmaktadır.
DüĢünme, olaylar arasında iliĢki kurma, muhakeme, tahmin etme ve problem çözme gibi
önemli becerileri içermektedir. Birey, hem okulda hem de mesleki yaĢamında karĢılaĢtığı
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sorunlara çözüm bulmaya çalıĢmaktadır. Matematik, hayatın her alanında yer alsa da çok az
insan bunun farkındadır. Matematik, hayatın tüm parçalarını düzene sokmayı ve hayatı daha
iyi anlamayı sağlayan olağanüstü bir iĢleve sahiptir. Matematik eğitiminde üzerinde mutabık
kalınan güncel bir zihniyete göre, matematiği saf matematik bilgisini öğrenmek yerine
yaparak ve yaĢayarak öğrenme fikri ön plana çıkmıĢtır. Bu süreçte matematiksel formüllerin
nasıl üretileceği, genellemelere nasıl ulaĢılacağı, akıl yürütme gibi birçok önemli beceri
geliĢtirilmektedir.
Toplumsal hayatta sık sık ''bu çok mantıksız'' Ģeklinde yorumladığımız davranıĢlarla karĢı
karĢıya geliyoruz. Ġnsanlar düĢündüklerini dil ile ifade ederken, çoğu zaman çeliĢkilere
düĢmekte, tutarsız fikir ve davranıĢlar ortaya koymaktadırlar. Mantık kurallarına uymayan
ifadelerde aktarılmak istenen düĢünceler yanlıĢ anlaĢılmakta, haliyle bu tür ifadeler
baĢkalarına anlamsız gelmektedir. KarĢılaĢılan bu sıkıntılar güçlü bir eğitim programına sahip
olan mantık eğitiminin erken yaĢlarda verilmesiyle aĢılabilir.
Ġnsanlara, olaylar karĢısında tek bir çözüm yolu olmadığı sistemli, tutarlı, eleĢtirel düĢünme,
baĢkalarının fikirlerine açık olma, düĢüncelerde çeliĢkilere düĢmeme, düĢünceleri sağlam bir
zemine oturtma en önemlisi de doğru düĢünme mantık ile öğretilebilir. Türkiye'de ortaöğretim
kurumlarında, liselerde alan dersi olarak diğer alan dıĢı bölümlerde ise seçmeli ders olarak
okutulması nedeniyle her öğrenci mantığı öğrenememektedir. Mantık dersi alan öğrencilerde
de derse karĢı bir ön yargı bulunması, öğretmenlerin öğrencilere mantık dersinin önemini
kavratamaması, dersi materyallerle, farklı öğretim yöntemleri ve teknikleri ile
zenginleĢtirilmemesi mantık dersi öğretiminin amacına tam olarak ulaĢmasını
engellemektedir.
Öğrencilerin matematik baĢarısı genellikle bir ülkenin gelecekteki ekonomik gücü ile
iliĢkilendirilmektedir (Wößmann, 2003; Baker ve LeTendre, 2005). Öğrencilerin matematik
baĢarısını artırabilecek etkili bir eğitim modeli oluĢturma arzusu, ulusal liderler ve politika
yapıcılar ile dünya çapındaki eğitimciler arasında yaygın olarak paylaĢılmaktadır (Phan,
2008). Matematik, öğrenciler için zor bir alandır ve öğrencilerin baĢarı seviyeleri diğer konu
alanlarından daha düĢük olmaktadır. Bu nedenle matematik baĢarısı ve matematik baĢarısını
etkileyen faktörler araĢtırmacılar tarafından ilgi görmektedir. Bu faktörler arasında son
dönemlerde eleĢtirel düĢünme eğilimleri ve mantıksal düĢünme yetenekleri de ele
alınmaktadır. Gittikçe küreselleĢen bir ekonomide bir ulusun rekabet avantajını sağlamak için
matematiksel bilgi ve düĢünme becerilerini vermenin önemi göz önünde bulundurulduğunda
bu değiĢkenlerin ele alınmasındaki amaç daha iyi anlaĢılabilmektedir (Robitaille ve Beaton,
2002).
Devlin, (2001) matematiği düzen, yapı, kalıp ve mantıksal iliĢkiyi de vurgulayan örüntü
bilimi olarak tanımlamıĢtır. Buna göre matematik eğitimi alan öğrencilerin mantıklı düĢünme
ve mantık yürütme yeteneklerini geliĢtirmeleri gerektiği söylenebilir.. Mantıksal öğrenme,
öğrencilerin durumu anlamalarını ve onları mantıksal düĢünmeye yönlendiren mantıksal bir
çözüm bulmalarını sağlamaktadır (Zaman vd., 2017).
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Ayrıca matematik öğreniminde hesaplama, formülleri ezberleme, iĢlemleri öğrenme, sayılar
gibi becerileri edinmekten öte daha farklı görevler bulunmaktadır. DeğiĢen ve geliĢen
dünyada yaĢamın her anında karĢılaĢılan matematik; problem çözme, tahminlerde bulunma,
akıl yürütme, olaylar arasında bağ kurma ve düĢünme gibi önemli becerileri içermekte ve
kiĢilerin hayatını kolaylaĢtırmaktadır. Matematik öğrenimi için bu çalıĢmada sıralanan ilke ve
standartların kazandırılması oldukça önemlidir. Matematik öğrenim sürecinde bu ilke,
standart ve becerilerin kazandırılması için birbirinden farklı yöntemler anlatılmıĢtır.
EleĢtirel düĢünme; inceleme, sorunların ortaya çıkma nedenlerini analiz etme, yorumlama gibi
biliĢsel süreçleri içermektedir. EleĢtirel düĢünme, esas olarak ―olumsuz düĢünme ve hata
tespiti‖ olarak kabul edilse de aslında eylemleri tanımlamak, analiz etmek, değerlendirmek ve
karar vermek için gerekli olan biliĢsel ve entelektüel becerileri içeren bir kavramdır (Bassham
vd., 2002).
SONUÇ
Bu çalıĢmada ortaöğretim kurumlarında mantık derslerinin her bölümde okutulmadığına yer
verilmiĢ, mantık dersi okutulan okullarda da mantık öğretim programında yer alan konuların
öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu öğrencilerin de bu anlamda sıkıntı çektiğini ortaya
koymuĢtur.
Bu nedenlerle araĢtırmanın esas amacı ortaöğretim kurumlarında yer alan mantık derslerini
öğretim ilke, yöntem ve teknikler açısından inceleyerek öğretmenlere ve öğrencilerimize katkı
sağlamaktır.
Genel olarak matematiksel düĢünme matematiksel yöntemlerin, kavramların ve tekniklerin
dolaylı olarak ya da doğrudan problem çözümünde kullanılmasıdır (ġen, 2010). Matematiksel
düĢünme matematiksel yapının anlama hedefine hizmette, özetleme iĢleminin
değerlendirilmesinde ve matematiksel bakıĢ açısının geliĢtirilmesinde matematiksel araçların
kullanılmasıdır (Schoenfield, 1992). Matematiksel düĢünme özgürce fikirler üretip
değerlendirme yapabilmek; bilgiyi kullanabilme ve matematiksel düĢünceyi analiz etmedir
(GümüĢ, 2008). Matematik genellemeler süreci ve ardıĢık soyutlama olarak geliĢtirilen bağıntı
ve yapılardan oluĢan bir sistemdir ve genel özellikleri olan bir sistemdir (Ross, 1998).
Matematik öğretiminde öğrencilerin sürekli üstünde durduğu ―niçin‖ ve ―neden‖ sorularına
karĢılık mantıklı yanıt bulmak önemli hedeflerden birisidir. Öte yandan muhakeme
yapabilmek hem matematiksel hem de temel bir yeteneği oluĢturmaktadır. Matematikçilere
has olmayan ve her bir meslek erbabının ve bireyin günlük hayatta kullanabileceği önemli bir
beceri olan matematiksel düĢünme, mantıksal düĢünme ile yakından iliĢkilidir (Alkan ve
Bukova, 2005).
Sonuç olarak ortaöğretim kurumlarının mantık dersine iliĢkin programlarını ihtiyaca göre
yeniden düzenlemeleri ve mantık derslerine giren öğretmenlerin kendilerini yenileyerek
geliĢtirmeleri gerektiği gibi öneriler de ileri sürülmüĢtür.
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ÖZET
ÇalıĢmada ilkokullarda değer eğitimine katkıda kitle iletiĢim araçlarının rolü, sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerine göre belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Belirlenen amaç çerçevesinde
sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre değer eğitimine katkıya iliĢkin kitle iletiĢim araçları
içerisinde yer alan gazete, radyo, televizyon, internet, sosyal medya ve akıllı telefonların rolü
kapsamlı ve derinlemesine araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın amaçları doğrultusunda nitel araĢtırma
desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni tercih edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılım gösteren
sınıf öğretmenleri amaçlı örnekleme türlerinden biri olan maksimum çeĢitlilik örnekleme türü
ile belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Malatya Ġli YeĢilyurt
Ġlçesi‘nde çeĢitli ilkokullarda 30 yaĢ altı (4), 30-40 yaĢ arası (4), 40-50 yaĢ arası (4) ve 50 yaĢ
üstü (4) sınıf öğretmeni dâhil edilmiĢtir. AraĢtırmacılar tarafından literatür taraması ve uzman
görüĢü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı çalıĢmanın verileri
toplanmıĢtır. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler ile toplanan veriler betimsel analiz yolu ile
çözümlenmiĢ ve raporlaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada, sınıf öğretmenlerinin kitle iletiĢim araçlarının
geniĢ kitlelere, hızlı ve kolay bir Ģekilde ulaĢmasından dolayı değer eğitimine katkıda
rollerinin olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada internet ve sosyal medyanın denetimsiz bir Ģekilde
kullanılması sonucunda, öğrencilerde ilerleyen dönemlerde telafisi yapılamayacak veya
telafisinin çok zor olabileceği zararlara neden olabileceği belirlenmiĢtir. Bu konuda anne
babaların öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi gerektiği belirlenmiĢtir. Ayrıca okul
içerisinde bu konudaki eğitim eksikliğinin rehber öğretmenlerin eĢliğinde düzenlenecek çeĢitli
eğitim faaliyetleri ile giderilmesi gerektiği önerilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ġlkokul, Sınıf Öğretmenleri, Kitle ĠletiĢim Araçları, Değer Eğitimi.
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ABSTRACT
In the study, it is aimed to determine the role of mass media in primary schools contributing
to value education according to the opinions of classroom teachers. Within the framework of
the determined purpose, the role of newspapers, radio, television, internet, social media and
smart phones in the mass media related to the contribution to value education according to the
opinions of classroom teachers has been investigated comprehensively and in depth.
Phenomenology (phenomenology) design was preferred among qualitative research designs
for the purposes of the study. Class teachers participating in the study were determined with
the maximum diversity sampling type, which is one of the purposeful sampling types. The
study included classroom teachers under the age of 30 (4), between the age of 30-40 (4),
between the age of 40-50 (4) and over the age of 50 (4) in various primary schools in the town
of YeĢilyurt, Malatya, in the 2019-2020 academic year. has been. The data of the study were
collected through a semi-structured interview form prepared by the researchers by taking the
literature review and expert opinion. The data collected through semi-structured interviews
were analyzed and reported by descriptive analysis. In the study, it was determined that
classroom teachers have a role to contribute to value education because of the rapid and easy
access of mass media to large masses. In the study, it was determined that as a result of the
uncontrolled use of the internet and social media, it could cause damages in students that
could not be compensated in the future or that it would be very difficult to compensate. It was
determined that parents should be informed on this issue by teachers. In addition, it has been
suggested that the lack of training in this subject in the school should be eliminated by various
educational activities to be organized in the presence of guidance teachers.
Keywords: Primary School, Classroom Teachers, Mass Communication Tools, Value
Education.

1. GĠRĠġ
Çocukların dıĢ dünya ile etkileĢim içine girdikleri ve dıĢ dünyayı algılamaya
baĢladıkları yer olan okullar, çocukların sosyalleĢmesin olanak sağlamaktadır. Ġnsanlarla
sosyal olarak etkileĢime girebilme becerisi, dirençli çocukları karakterize eden çok güçlü bir
özellik olarak görünmektedir (Martinek ve Hellison, 1997). Ġnsanlarla iletiĢim kurabilme ve
toplumda yer edinebilme becerisini geliĢtirme de en önemli faktörlerden biri değerlerdir.
―Değerler, toplumu oluĢturan bireylere, nelerin önemli olduğunu, nelerin tercih edilmesi
gerektiğini ve kısaca nasıl yaĢanılması gerektiğini belirtir‖ (AkbaĢ, 2008). Değer kavramı
bireyden bireye değiĢmektedir. Çünkü: ―Duygular, değer yargıları, anlayıĢ tarzı kiĢiliğin
parçasıdır‖ (Erdal, 2009). Değer, kültür ile iç içe geçmiĢ ve kültürden ayrı düĢünülemeyen bir
olgudur. ―Değerler toplum içerisinde insanların vermiĢ olduğu önem ile zaman içerisinde
önemini kazanır veya bu önemini yitirir. Toplumdaki bireylerin o değerleri korumasına veya
göz ardı etmesine paralel olarak değerler ya zamanla kaybolurlar ya da bir sonraki nesle
aktarılarak yıllarca devam ettirilirler‖ (Akbaba, 2003).
Ailede baĢlayan değerler eğitimi, çocuğun okula baĢlaması ile birlikte okullarla
birlikte yürütülmekte ve kısmen okullara devredilmektedir. Okullarda değerler eğitiminin
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yapılmasında ve sürdürülmesinde en önemli görevi öğretmenler almaktadır. ―Değerler
eğitiminde öğretmenler için ilk basamak, bireylerin değerlerini yaĢamalarına yardımcı olmak,
kendi tutumlarını, davranıĢlarını ve duygularını açık ve doğru biçimde geliĢmesine rehberlik
etmektir‖ (Tıllman, 2014).
Öğretmenler okul içerisinde veya sınıf içerisinde yaptıkları davranıĢlar ile rol model
olarak, öğrencilere doğru yanlıĢ, iyi kötü gibi kavramları öğreterek, öğrencilerin toplumla
barıĢık yaĢam sürmelerini ve sosyalleĢmesini sağlayan değerleri öğreterek öğrencileri topluma
ve yaĢama hazırlamaktadır (Bozkurt, 2017).
Okullar değiĢen ve geliĢen toplumlara ayak uydurmak ve kendini yenilemek
zorundadır. ―Eğitimin amacına, öğrenmenin doğasına, bilimsel bilginin değerine, okulların
yapı ve iĢleyiĢine iliĢkin bu değiĢimlerin eğitimciler tarafından anlamlandırılarak eğitimin
çağdaĢ bir yorumunun yapılması gerekmektedir‖ (Özden, 2010). Okullar bu değiĢimi çağdaĢ
ve bilimsel yeniliklere göre sağlamakta, toplum ihtiyaçlarına göre kendini yenilemektedir.
―Eğitimin amacı, öğrencilerin, sadece ders kazanımlarıyla entelektüel yeterliliğini değil,
duyuĢsal kazanımlarla karakter geliĢimini ve ahlaki yeterliliğini de besleyebilmek; bilgiyi
yüksek kimlik ve kiĢilik geliĢiminin gerektirdiği düĢünce süzgeçlerinden de geçirerek, doğru
ve yerinde kullanabilen bir profilin yetiĢmesine rehber olmaktır‖ (KuĢ, 2009).
Teknolojik geliĢmelerin sosyal geliĢmelerden hızlı olması sonucu ortaya çıkan kültürel
gecikme insani değerler için bir tehlike demektir. Çünkü teknoloji ne kadar göz kamaĢtırıcı
bir Ģekilde ilerlerse, insana verilen değer gittikçe azalmaktadır. Ġnsanlar böyle bir medeniyet
içinde kendi benliklerinden emin olamadıkları gibi böyle bir dünyada kendilerinin ne ifade
ettiğini de sormaktan geri kalmamaktadırlar. Makineler insanları da mekanik bir hale getirmiĢ
ve bu çalıĢma süreci âdeta insanın zekâsına ve yaratıcı gücüne değil, daha çok reflekslerine
hitap eder olmuĢtur (Güngör, 1995).
Her geçen gün bireyler ve toplumlar üzerinde etkisini artıran kitle iletiĢim araçları
(televizyon, radyo, gazete, cep telefonları, bilgisayarlar ve özellikle internet) toplumların
değiĢim süreçlerini hızlandırırken, gerek bireysel gerek toplumsal değerlerin değiĢimi
üzerinde de oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Küresel çapta oluĢturulan ürünler (ve
dolayısıyla değerler) kitle iletiĢim araçları sayesinde Avcıoğlu‘nun (2009) ifadesiyle;
―taĢınarak ya da aktarılarak‖ bireylerin değerler sistemine bir Ģekilde yansımaktadır.
YaĢanan değiĢimler özellikle insanların iletiĢimini sağlayan kitle iletiĢim araçları
açısından çok hızlı bir Ģekilde olmaktadır. Kitle iletiĢim araçları Ģu an için ailelerin özelde
öğrencilerin hayatlarına hızlı bir Ģekilde girmiĢtir. Yapılan araĢtırma kapsamında kitle iletiĢim
araçlarının bireyleri araĢtırma özelinde öğrencilere olan etkileri araĢtırılmıĢtır.
Okullar, kitle iletiĢim araçlarındaki değiĢimleri toplumun milli ve manevi değerlerini
öğrencilere kazandırma yönünde kullanılması gerektiği söylenebilir. GeliĢim ve değiĢimin
öncüsü olan okullar nesiller arasında kültürel çatıĢmanın olmaması ve toplumun değerlerinin
aktarılmasını sağlayan kurumlar olmasından dolayı kitle iletiĢim araçlarının bu aktarımda
nasıl kullandıkları veya nasıl kullanmaları gerektiği araĢtırmanın konusu olmuĢtur. Özellikle
son zamanlarda kitle iletiĢim araçları vasıtaları ile öğrenilen aile ve toplumlarda oluĢan
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çözülmeler değerler eğitimini daha fazla gündeme getirmiĢ ve değerler eğitiminin önemi her
geçen gün arttırmıĢtır. Bu bağlamda yapılan araĢtırma, kitle iletiĢim araçlarının pozitif
manada kullanılmasıyla değer öğretimine, değer kazandırmaya yapacağı katkıyı ortaya
çıkarması beklenmektedir.
ÇalıĢma kapsamında ele alınan kitle iletiĢim araçlarının değerler eğitimine katkısı
konusunun, alanyazın bağlamında yeterli bir Ģekilde ele alınmadığı belirlenmiĢtir. Yapılan
çalıĢma, kitle iletiĢim araçlarına yönelik alanyazında bulunan çalıĢmaların genel
yöneliminden ayrı olarak değerler eğitimi ile örtüĢtürülmesi alana farklı bir derinlik ve
geniĢlik kazandırması açısından önem taĢımaktadır. Bu bağlamda yapılan çalıĢma
alanyazındaki çalıĢmalardan farklılık göstermektedir.
AraĢtırmada sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre kitle iletiĢim araçlarının değerler
eğitimine katkısındaki rolünü belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda sınıf
öğretmenleri ile görüĢmeler yapılmıĢtır. Belirlenen amaçlar doğrultusunda araĢtırmada
aĢağıda belirtilen alt amaçlar geliĢtirilmiĢtir:
1. Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre gazetenin değerler eğitimine katkısındaki rolü
ne Ģekildedir?
2. Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre radyonun değerler eğitimine katkısındaki rolü
ne Ģekildedir?
3. Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre televizyonun değerler eğitimine katkısındaki
rolü ne Ģekildedir?
4. Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre internetin değerler eğitimine katkısındaki rolü
ne Ģekildedir?
5. Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre sosyal medyanın değerler eğitimine
katkısındaki rolü ne Ģekildedir?
6. Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre akıllı telefonun değerler eğitimine katkısındaki
rolü ne Ģekildedir?
YÖNTEM
AraĢtırmanın Modeli
ÇalıĢmada nitel araĢtırma yöntemi tercih edilmiĢtir. Nitel araĢtırma gözlem, görüĢme
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin
izlendiği araĢtırmadır. AraĢtırmada nitel araĢtırma desenlerinden olgubilim deseni
kullanılmıĢtır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz fakat derinlemesine ve ayrıntılı bir
anlayıĢa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2016).
Fenomenolojik araĢtırma, iki farklı biçimde ele alınmaktadır. Bunlar betimleyici ve
yorumlamacı fenomenoloji yaklaĢımlarıdır. AraĢtırmada temel amaç araĢtırmaya katılan sınıf
öğretmenlerinin değer eğitimine katkıda kitle iletiĢim araçlarının rolünü betimlemek
olduğundan betimleyici fenomenoloji tercih edilmiĢtir (Ersoy, 2017). AraĢtırma sonucunda
ortaya çıkan değer eğitimine katkıda kitle iletiĢim araçlarının rolünün değerlendirilmesine
iliĢkin olgular alan yazın ile iliĢkilendirilmiĢ ve uygulamaya iliĢkin bazı öneriler sunulmuĢtur.
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ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmaya katılım gösteren sınıf öğretmenleri amaçlı örnekleme türlerinden biri olan
maksimum çeĢitlilik örnekleme türü ile belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında Malatya Ġli YeĢilyurt Ġlçesi‘nde çeĢitli ilkokullarda 30 yaĢ altı (4), 30-40 yaĢ arası (4),
40-50 yaĢ arası (4) ve 50 yaĢ üstü (4) sınıf öğretmeni dâhil edilmiĢtir. ÇalıĢma grubundaki
çeĢitlilik, çeĢitlilik gösteren durumlar arasında herhangi ortak ya da paylaĢılan olguların olup
olmadığını bulmaya çalıĢmak ve bu çeĢitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya
koymaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). Ayrıca fenomenolojik araĢtırmalarda bir fenomenin
(değer eğitimine katkıda kitle iletiĢim araçlarının rolü) katılımcıdan katılımcıya nasıl
değiĢtiğini, farklı bakıĢ açılarından ortaya çıkarmak istendiğinden ve fenomenin bireyin
kiĢisel özelliklerinden (yaĢından) etkilendiği düĢünüldüğünden amaçlı örnekleme türlerinden
biri olan maksimum çeĢitlilik örneklemesi kullanılmıĢtır (Ersoy, 2017)

Verilerin Toplanması
AraĢtırmada, sınıf öğretmenlerinin kitle iletiĢim araçlarının değerler eğitimine
katkısındaki rolüne iliĢkin görüĢlerini amacıyla araĢtırmacılar tarafından literatür taraması ve
uzman görüĢü alınarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu hazırlanmıĢtır. Hazırlanan yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formunda sınıf öğretmenlerine aĢağıda belirtilen sorular
yöneltilmiĢtir:
Soru-1: Değerler eğitimine katkıda gazetenin rolü sizce ne Ģekildedir?
Soru-2: Değerler eğitimine katkıda radyonun rolü sizce ne Ģekildedir?
Soru-3: Değerler eğitimine katkıda televizyonun rolü sizce ne Ģekildedir?
Soru-4: Değerler eğitimine katkıda internetin rolü sizce ne Ģekildedir?
Soru-5: Değerler eğitimine katkıda sosyal medyanın rolü sizce ne Ģekildedir?
Soru-6: Değerler eğitimine katkıda akıllı telefonun rolü sizce ne Ģekildedir?
ÇalıĢmada, kitle iletiĢim araçlarının değer eğitimindeki katkısına iliĢkin rolü sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerini belirlenmesi amaçlandığından, araĢtırmacılar tarafından literatür
taraması ve uzman görüĢü alınarak yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunun hazırlanmasından
sonra gönüllük esasına göre araĢtırmaya katılım gösterecek sınıf öğretmenleri belirlenmiĢtir.
GörüĢmeler fenomenolojik araĢtırmaların doğası gereği katılımcı sınıf öğretmenlerin rahat bir
Ģekilde yanıt verebilmelerini sağlamak için sohbet havasında, 16 sınıf öğretmeni ile
yapılmıĢtır. GörüĢmeler araĢtırmanın konusuna uygun olarak ve küresel çaptaki mevcut salgın
ortamı nedeni ile sesli, görüntülü ve kayıt alabilme olanakları olan online platformlar aracılığı
ile gerçekleĢtirilmiĢtir GörüĢmeler Smith ve arkadaĢlarının (2009) fenomenolojik araĢtırmalar
için önerdiği gibi 45-90 dk. arasında değiĢen sürelerde yapılmıĢ olup, toplamda 1040 saat ve
ortalama 65 dk süren görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Verilerin Çözümlenmesi
AraĢtırmada altı sorudan oluĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı ile
toplanan görüĢme verileri, betimsel analiz ile raporlaĢtırılmıĢtır. Betimsel analizde araĢtırma
sürecinde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre düzenlenebilir. Ayrıca
betimsel analizde, görüĢülen bireylerin görüĢlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla
doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2016). GörüĢme verilerinin analiz
sürecinde sınıf öğretmenlerine Ö1, Ö2…..Ö16 gibi takma isimler verilmiĢtir. Ayrıca analiz
sürecinde yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunda yer alan 6 soru tema olarak değerlendirilmiĢ
ve bu değerlendirmeye göre kodlamalar yapılmıĢtır.

AraĢtırmanın Geçerlik ve Güvenirliği
Lincoln ve Guba (1985), nitel araĢtırmalarda geçerlik ve güvenirlik için, ―inandırıcılık,
aktarılabilirlik, tutarlık, doğrulanabilirlik‖ terimlerinin olduğunu belirtmiĢtir (Akt. Creswell,
2016: 244). Bu kapsamda araĢtırmada geçerlik ve güvenirlik Ģu Ģekilde incelenmiĢtir.
Lincoln ve Guba (1985) araĢtırmalarda inandırıcılığın sağlanabilmesi için
araĢtırmacıların ―uzun süreli etkileĢim, derinlik odaklı veri toplama, çeĢitleme, uzman
incelemesi ve katılımcı teyidi‖ stratejilerini kullanmalarını önermiĢlerdir. Merriam‘ın (2013)
uzman incelemesi ya da değerlendirmesi olarak adlandırdığı süreç, araĢtırmada ham veriler ile
ortaya çıkmaya baĢlayan bulguların birbirleriyle örtüĢme ve uyumu ve kesin olmayan
yorumlarla ilgili olarak meslektaĢlarla görüĢme ve tartıĢmalar yapılmasıdır. Bu bağlamda bu
araĢtırmada iki alan uzmanıyla süreç içerisinde gerçekleĢtirilen etkinlikler ve olaylar
konusunda görüĢmeler yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın inandırıcılığını artırmak için araĢtırmacılar veri kaynakları ile uzun süreli
etkileĢim içinde bulunmalıdır. Böylelikle veri kaynakları üzerinde kendi varlığından ve öznel
algılarından kaynaklanabilecek etkiyi anlayabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2016: 278). Bu
bağlamda araĢtırmacılar birden fazla sınıf öğretmeni ile görüĢmeler yapması araĢtırmanın
inandırıcılığını yükselttiği söylenebilir.
Nitel araĢtırmalarda aktarılabilirliği arttırmak için detaylı betimleme ve amaçlı
örnekleme yapılabilir (Erlandson ve diğerleri, 1993). Bu bağlamda araĢtırmada sınıf
öğretmenleri ile yapılan görüĢmelerden elde edilen veriler ayrıntılı betimlenmiĢ ve
araĢtırmada aktarılabilirliği arttırmak için amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum
çeĢitlilik örneklemesi kullanılmıĢtır.
Doğrulanabilirlik, güvenirlik denetimi yapılırken izlenen yolun ve sürecin ayrıntılı bir
biçimde belirtilmesini gerektirmektedir (Lincoln ve Guba, 1985). Bu araĢtırmanın
doğrulanabilirliği için araĢtırmacılar, görüĢme yoluyla elde ettiği bulguları iki alan uzmanına
inceletmiĢtir.
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BULGULAR
AraĢtırmanın ―Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre gazetenin değerler eğitimine
katkısındaki rolü ne Ģekildedir?‖ alt amacı çerçevesinde sınıf öğretmenleri ile yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı ile yapılan görüĢmeler sonucunda aĢağıda Ģekil ve
öğretmenlere ait doğrudan ifadelerle elde edilen bulgular sunulmuĢtur.

Uzman
Kişiler
Milli
Değerlerin
Öğretimine
Katkı

Taraflı
Yayın

Gazetelerin
Rolü
Öğretici

Yararı Yok

Bilgi Verici

Kolay
Ulaşılabilir
Olma

ġekil 1. Gazetelerin değerler eğitimine katkıdaki rolüne iliĢkin sınıf öğretmenlerinin görüĢleri
ġekil 1‘de araĢtırmanın ―Değerler eğitimine katkıda gazetenin rolü sizce ne
Ģekildedir?‖ görüĢme sorusu doğrultusunda ―Gazetelerin Rolü‖ teması altında sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerinin betimsel analizi sonucu elde edilen kodlamalar yer almaktadır.
Elde edilen kodlar Ģu Ģekildedir:












Uzman KiĢiler
Taraflı Yayın
Yararı Yok
Kolay UlaĢılabilir Olma
Bilgi Verici
Öğretici
Milli Değerlerin Öğretimine Katkı
Planlı Hazırlanmalı
GeniĢ Kitleye UlaĢma
Olumlu Örneklerin Yayılması
Ġçerik
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AraĢtırmaya gönüllü katılım gösteren farklı yaĢ gruplarındaki sınıf öğretmenlerinin bir
kısmının gazetelerin değerler eğitimine katkıdaki rolünü nasıl değerlendirdiklerine iliĢkin
görüĢleri aĢağıda verilmiĢtir:
Ö: “…Değer eğitiminde gazetelerinde önemli bir rolü olduğunu düĢünüyorum. Çünkü
günümüzde gazetelerin kolay ulaĢılabilir olması değer eğitimine katkıda önemli rol aldığı ve
alacağını söyleyebilirim. Gerek içerik gerekse de planlı bir Ģekilde olumlu örneklerle
donatıldığında gazeteler değer eğitiminde etkili olması kaçınılmazdır…”
Ö: “…Basılı ve çevrimiçi mecralarda yayınlanan gazeteler hayatımızda önemli bir yer
tutmaktadır… Değer eğitimi kapsamında öğretici, bilgi verici, bilgiler gazeler aracılığı ile
verilebilir. Burada gazetelerin geniĢ kitlelere ulaĢma özelliğinden yararlanılarak her yaĢ
grubundaki bireye değer öğretimi yapılabilir. Bu bakımdan değer öğretimi açısından
gazetelerin kullanımının önem taĢıdığını söyleyebilir… Gazetelerde planlı, özgün, milli
değerleri ön plana alan değerlere yer verilmesi büyük katkılar sağlayabilir…”
AraĢtırmanın ―Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre radyonun değerler eğitimine
katkısındaki rolü ne Ģekildedir?‖ alt amacı çerçevesinde sınıf öğretmenleri ile yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı ile yapılan görüĢmeler sonucunda aĢağıda Ģekil ve
öğretmenlere ait doğrudan ifadelerle elde edilen bulgular sunulmuĢtur.
Geniş
kitleye
ulaşma

Planlı
Olma

Katkısı Yok

Radyoların
Rolü
Görme
Engellilere
Katkısı

Yayın
Türleri

Kamu
Spotu

ġekil 2. Radyoların değerler eğitimine katkıdaki rolüne iliĢkin sınıf öğretmenlerinin görüĢleri

ġekil 2‘de araĢtırmanın ―Değerler eğitimine katkıda radyonun rolü sizce ne
Ģekildedir?‖ görüĢme sorusu doğrultusunda ―Radyonun Rolü‖ teması altında sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerinin betimsel analizi sonucu elde edilen kodlamalar yer almaktadır.
Elde edilen kodlar Ģu Ģekildedir:

TAM METİN KİTABI
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GeniĢ kitleye ulaĢma
Katkısı Yok
Yayın Türleri
Kamu Spotu
Görme Engellilere Katkısı
Planlı Olma.

AraĢtırmaya gönüllü katılım gösteren farklı yaĢ gruplarındaki sınıf öğretmenlerinin bir
kısmının radyonun değerler eğitimine katkıdaki rolünü nasıl değerlendirdiklerine iliĢkin
görüĢleri aĢağıda verilmiĢtir:
Ö: “…Radyo yayınlarının değer öğretimine katkısının olduğunu düĢünüyorum. Görme engelli
insanlar için yayınlanacak olan programların değer öğretimine katkısının olacağını
düĢünüyorum…”
Ö: “…Radyolarda değer kazanımı hedefli programlar ve tanıtımlar yapılarak değer
öğretimine katkı sağlanabilir. Radyo programlarının değerleri yaĢatması ve öğretmesi için
dinleyici kitlesinin beslenebileceği müzik, Ģiir, sohbet vb. programların düzenli yayınlanması
sağlanabilir…”
AraĢtırmanın ―Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre televizyonun değerler eğitimine
katkısındaki rolü ne Ģekildedir?‖ alt amacı çerçevesinde sınıf öğretmenleri ile yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı ile yapılan görüĢmeler sonucunda aĢağıda Ģekil ve
öğretmenlere ait doğrudan ifadelerle elde edilen bulgular sunulmuĢtur.

Yararı Yok
Milli ve
Manevi
Değerlere
Katkı

Zarar
Vermekte

Televizyonların
Rolü
Yararlı

Etkili

Geniş
Kitleye
Ulaşma

Program
İçerikleri

ġekil 3. Televizyonların değerler eğitimine katkıdaki rolüne iliĢkin sınıf öğretmenlerinin
görüĢleri

TAM METİN KİTABI
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ġekil 3‘te araĢtırmanın ―Değerler eğitimine katkıda televizyonun rolü sizce ne
Ģekildedir?‖ görüĢme sorusu doğrultusunda ―Televizyonun Rolü‖ teması altında sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerinin betimsel analizi sonucu elde edilen kodlamalar yer almaktadır.
Elde edilen kodlar Ģu Ģekildedir:










Yararı Yok,
Zarar Vermekte,
Etkili,
Program Ġçerikleri,
GeniĢ Kitleye UlaĢma,
Yararlı,
Milli ve Manevi Değerlere Katkı,
Kamu Spotları,
Reklamlar.

AraĢtırmaya gönüllü katılım gösteren farklı yaĢ gruplarındaki sınıf öğretmenlerinin bir
kısmının televizyonun değerler eğitimine katkıdaki rolünü nasıl değerlendirdiklerine iliĢkin
görüĢleri aĢağıda verilmiĢtir:
Ö: “…Televizyonların çocuk veya yetiĢkinler için daha seçici olamlıdır. Çocuk ve gençlerin
ahlak geliĢimi, kiĢilik geliĢimi gibi birçok özelliğinin pozitif manada geliĢmesi için yayınlanan
programların içeriği önem taĢımaktadır. Televizyonlarda yayınlanacak olan reklamların,
kamu spotların değer kazandırılmasına yönelik içerikler bulundurması gerektiğini
düĢünüyorum…”
Ö: “…Televizyon günümüzde en çok kullanılan haber kaynakları arasında yerini korumaya
devam etmektedir. Fakat televizyon yayınları çocuklara ve yetiĢkinlere olumsuz örnek teĢkil
edebilecek birçok zarar verici programlarla doludur. Yayınlanan programlar ve dizilerde
milli kültür ve değerlerimize aykırı birçok örnek bulunmaktadır. Televizyon yayınları değer
öğretimine zarar ermektedir…”
AraĢtırmanın ―Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre internetin değerler eğitimine
katkısındaki rolü ne Ģekildedir?‖ alt amacı çerçevesinde sınıf öğretmenleri ile yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı ile yapılan görüĢmeler sonucunda aĢağıda Ģekil ve
öğretmenlere ait doğrudan ifadelerle elde edilen bulgular sunulmuĢtur.

TAM METİN KİTABI
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Doğru
Kullanım
Kolay
Ulaşılabilir

İçerik

İnternetin
Rolü
Yararı Yok

Hızlı

Bilinçli
Kullanım

Uygunsuz
Reklamlar

ġekil 4. Ġnternetin değerler eğitimine katkıdaki rolüne iliĢkin sınıf öğretmenlerinin görüĢleri
ġekil 4‘te araĢtırmanın ―Değerler eğitimine katkıda internetin rolü sizce ne
Ģekildedir?‖ görüĢme sorusu doğrultusunda ―Ġnternetin Rolü‖ teması altında sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerinin betimsel analizi sonucu elde edilen kodlamalar yer almaktadır.
Elde edilen kodlar Ģu Ģekildedir:










Doğru Kullanım,
Kolay UlaĢılabilir,
Hızlı,
Uygunsuz Reklamlar,
Bilinçli Kullanım,
Yararı Yok,
Ġçerik,
Kontrollü EriĢim
Cezbedici Olması.

AraĢtırmaya gönüllü katılım gösteren farklı yaĢ gruplarındaki sınıf öğretmenlerinin bir
kısmının internetin değerler eğitimine katkıdaki rolünü nasıl değerlendirdiklerine iliĢkin
görüĢleri aĢağıda verilmiĢtir:
Ö: “…Ġnternet sayesinde geniĢ kitlelere ulaĢılabilmekte. Dünyanın bir ucunda yapılan bir
etkinlik baĢka bir ucunda anında görülebiliyor veya ulaĢtırılabiliyor. Bu yüzden internetin
bilinçli kullanımı değer öğretimi açısından yararlı olacağını düĢünüyorum…”

TAM METİN KİTABI
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Ö: “…Ġnternet her yaĢ grubunda bireyin kolay ve hızlı bir Ģekilde ulaĢtığı bir medya aracıdır.
Ġnternette her Ģey kontrol altına alınamıyor. Aniden karĢınıza olumsuz bir reklam çıkabiliyor.
Bu yüzde çocuklarımıza interneti kontrollü ve bilinçli bir Ģiekilde yararlandırmalıyız…”
AraĢtırmanın ―Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre sosyal medyanın değerler
eğitimine katkısındaki rolü ne Ģekildedir?‖ alt amacı çerçevesinde sınıf öğretmenleri ile yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı ile yapılan görüĢmeler sonucunda aĢağıda Ģekil ve
öğretmenlere ait doğrudan ifadelerle elde edilen bulgular sunulmuĢtur.

Yararlı
Geniş
Kitleye
Ulaşma

Paylaşım

Sosyal
Medyanın
Rolü

Doğru
Kullanım

Paylaşım

Zararlı

Engelsiz
Erişim

ġekil 5. Sosyal medyanın değerler eğitimine katkıdaki rolüne iliĢkin bulgular
ġekil 5‘te araĢtırmanın ―Değerler eğitimine katkıda sosyal medyanın rolü sizce ne
Ģekildedir?‖ görüĢme sorusu doğrultusunda ―Sosyal Medyanın Rolü‖ teması altında sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerinin betimsel analizi sonucu elde edilen kodlamalar yer almaktadır.
Elde edilen kodlar Ģu Ģekildedir:









Yararlı,
PaylaĢım,
Zararlı,
Engelsiz EriĢim,
PaylaĢım,
Doğru Kullanım,
GeniĢ Kitleye UlaĢma,
Hızlı EriĢim.

AraĢtırmaya gönüllü katılım gösteren farklı yaĢ gruplarındaki sınıf öğretmenlerinin bir
kısmının sosyal medyanın değerler eğitimine katkıdaki rolünü nasıl değerlendirdiklerine
iliĢkin görüĢleri aĢağıda verilmiĢtir:

TAM METİN KİTABI
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Ö: “…Sosyal medya insanlar arası iliĢkilerde etkilidir. Sosyal barıĢçıl, duyarlı çalıĢmalarla
topluma olumlu katkı sağlar. Ssoyal medyada değerler ile ilgili paylaĢımlar yapılarak geniĢ
kitlelre ulaĢması sağlanabilir…”
Ö: “…Sosyal medya eriĢilmemesi gereken kiĢiler veya kuruluĢlarla veya sitelerle etkileĢimi
kolaylaĢtırır. Bu da öğrencileri olumsuz etkileyebilir. Engelsiz bir eriĢim sağladığı için sosyal
medya değerler eğitimine olumsuz etki eder…”
AraĢtırmanın ―Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre akıllı telefonun değerler
eğitimine katkısındaki rolü ne Ģekildedir?‖ alt amacı çerçevesinde sınıf öğretmenleri ile yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formu aracılığı ile yapılan görüĢmeler sonucunda aĢağıda Ģekil ve
öğretmenlere ait doğrudan ifadelerle elde edilen bulgular sunulmuĢtur.
Olumlu
Katkı

Geniş
Kitleye
Ulaşım

Hızlı Erişim

Akıllı
Telefonların
Rolü
Olumsuz
Etki

Doğru
Kullanım

Amaca
Uygunluk

ġekil 6. Akıllı telefonların değerler eğitimine katkıdaki rolüne iliĢkin bulgular
ġekil 6‘da araĢtırmanın ―Değerler eğitimine katkıda akıllı telefonun rolü sizce ne
Ģekildedir?‖ görüĢme sorusu doğrultusunda ―Akıllı Telefonların Rolü‖ teması altında sınıf
öğretmenlerinin görüĢlerinin betimsel analizi sonucu elde edilen kodlamalar yer almaktadır.
Elde edilen kodlar Ģu Ģekildedir:







Olumlu Katkı,
Hızlı EriĢim,
Doğru Kullanım,
Amaca Uygunluk,
Olumsuz Etki,
GeniĢ Kitleye UlaĢım.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 17

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

AraĢtırmaya gönüllü katılım gösteren farklı yaĢ gruplarındaki sınıf öğretmenlerinin bir
kısmının akıllı telefonların değerler eğitimine katkıdaki rolünü nasıl değerlendirdiklerine
iliĢkin görüĢleri aĢağıda verilmiĢtir:
Ö: “…Akıllı telefonlar bilgiye hızlı ulĢamayı sağlar. Bağımlılık yapmadan değer öğretimine
katkı yapacak paylaĢımlar video, resim gibi araçlar değer öğretimine olumlu katkı yapar…”
Ö: “…Değerlerin geniĢ kitleye ulaĢması için akıllı telefonĢar önemli rol oynamaktadır.
Yapılan paylaĢımlar çok sayıda kiĢiye anında hızlı bir Ģekilde ulaĢır…”

SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER
AraĢtırmada ulaĢılan sonuçlara göre sınıf öğretmenleri gazetelerin değerler eğitimine
katkısı olduğunu düĢünmektedirler. Gazetelerin geniĢ kitlelere ulaĢma olanağı sağlaması ve
olumlu örneklerin yayılmasına katkı yapması açısından değerler eğitimine katkısının
olabileceğine yönelik öğretmen görüĢleri tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre sınıf
öğretmenleri gazetelerdeki içeriğinin uzman kiĢilerce tarafsız, planlı ve milli ve manevi
değerlerin hassasiyetle öğretilmesi amacıyla hazırlanmasının değer öğretimine katkı
sağlayacağı belirlenmiĢtir.
AraĢtırmada sonucunda radyoların geniĢ kitlelere ulaĢması açısından değerler
eğitimine katkısı olduğu düĢünülmektedir. Radyoların radyo küçük bir pil vasıtasıyla veya
elektriğin olduğu herhangi bir yerden ulaĢılabilen bir kitle iletiĢim aracı olması, radyo
yayınlarının insanlara kolay ulaĢmasını sağlamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine göre
radyo yayınların türünün önemli olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır. Yapılan yayınların değerler
eğitimi açısından içeriği planlı bir düzenleme ile yapılabileceği belirlenmiĢtir. AraĢtırmada
radyoların eskisi gibi çok kullanılmadığının bundan dolayı değer öğretimine katkısının
olmayacağı yönünde düĢüncelerin de olduğu tespit edilmiĢtir.
AraĢtırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi açısından televizyonu nasıl
değerlendirdiklerine iliĢkin yapılan görüĢmeler neticesinde radyo ve gazete temasında olduğu
gibi geniĢ kitlelere ulaĢma avamtajının ön plana çıktığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada
televizyon programlarının içeriklerinin değer eğitimi kaygısıyla yapılmadığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmada televizyon programlarının içeriklerinin geniĢ kitlelere ulaĢma olanağı
sağlamasından dolayı yararlı, milli ve manevi değerlerin göz önünde bulundurulduğu
içeriklerle oluĢturulması gerektiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca araĢtırmada televizyon
yayınlarında reklamlar ve kamu spotları ile değer eğitimine katkı sağlanabileceği
belirlenmiĢtir.
AraĢtırmada
değerlendirdiklerine
cezbedici olma gibi
bilinçli, doğru ve
düĢünülmektedir.

TAM METİN KİTABI
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Öğrencilerin özellikle yeni medya (internet temelli) kullanım sıklıklarında, bazı
araĢtırmalarla (Toruk, 2008; Küçükkurt vd, 2009; Erdem, 2010; Vural ve Bat, 2010)
kıyaslandığında önceki yıllara göre bir artıĢ gözükmektedir. Gerek internet kullanım sıklığının
artmasına bağlı olarak gerekse internet kullanım amaçları açısından yenilikçi (uyarılım,
özyönelim) ve özgeniĢletim (güç, baĢarı, hazcılık) değerlerine verilen önem de artıĢın
görülmesi anlamlı ve tutarlıdır. Çünkü bu değerlere uygun tutum ve davranıĢlar ortaya
koymak, internet kullanım sıklık ve amaçlarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak
iliĢkilendirilebilir (Kıran, 2011).
AraĢtırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi açısından sosyal medyayı nasıl
değerlendirdiklerine iliĢkin yapılan görüĢmeler neticesinde doğru kullanım ve paylaĢımın
önemi ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırmada sosyal medyanın internet gibi engellenen sitelere
eriĢimde olduğu gibi bir kısıtlamasının olmadığı, her an yanlıĢ kiĢilerle arkadaĢ olma veya
yanlıĢ davranıĢları içeren kötü video ve resimlerle karĢılaĢma riski olduğu belirlenmiĢtir. Bu
durumun değerler eğitimi açısından sorun olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi açısından akıllı telefonu nasıl
değerlendirdiklerine iliĢkin yapılan görüĢmeler neticesinde hızlı eriĢim ve geniĢ kitleye
ulaĢma gibi özelliklerinin ön plana çıktığı belirlenmiĢtir. AraĢtırmada akıllı telefonların amaca
uygun bir Ģekilde kullanıldığında değer eğitimine katkı yapabileceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmada bir kısım sınıf öğretmeni de akıllı telefonların değer öğretiminden ziyade
öğrencilerin kiĢilik, fiziksel ve sosyal geliĢimine olumsuz etki yaptığından değer öğretiminde
kullanılmaması gerektiğini ifade ettikleri belirlenmiĢtir.
Kitle iletiĢim araçları bireylerin sosyalizasyonu ve eğitimi ile ilgili olarak olumlu
olduğu kadar olumsuz iĢlevlere de sahiptir. Birçok araĢtırmacı bu araçların toplumun
kültürünü yozlaĢtırıcı, bireylerin kiĢiliklerini bozucu etkilerini sıklıkla vurgulamaktadır
(Arslan, 2004). Durkheim‘ın, bireylerin kollektiviteyle bütünleĢmesine yardımcı
mekanizmalar olan aile, din ve benzeri kurumların iĢlevlerini zayıflattığını ileri sürdüğü
sanayileĢme ve kentleĢmeye (Turner vd. 2012) ek olarak artık kitle iletiĢim araçları da bunda
önemli bir faktördür.
Özetle, araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerine sorulan altı sorunun içeriğinde yer
alan gazete, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, akıllı telefonun değer öğretimi
açısından nasıl değerlendirildiğine kitle iletiĢim araçlarının geniĢ kitlelere, hızlı ve kolay bir
Ģekilde ulaĢma olanağı olmasından dolayı içeriklerinde planlı, değer öğretimini hedef alan
etkinliklerle donatılması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda elde edilen verilere göre Ģu öneriler sunulmuĢtur:


Gazete içeriklerinde okuyucuya değer kazandırmaya yönelik hikâyeler, öyküler, çizgi
romanlar konularak öğrencilerin dikkati bu yayınlara çekilebilir.



Radyo yayınlarına kolay ulaĢma olanağı olmasından dolayı radyo yayıncılarının
kullandığı dil, yayın içeriklerinin değer öğretimi açısından olumsuzluklar
barındırmaması gereklidir.

TAM METİN KİTABI
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Televizyon yayınlarının iĢitsel ve görsel olması öğrencilere kazandırılacak değerlerde
her iki duyu organına hitap edebilen, değer öğretimine pozitif katkı sağlayan
içeriklerle donatılması gereklidir.



Ġnternet ve sosyal medya kontrollü kullanılmadığında öğrencilerde telafisi zor
zararlara yol açabilir. Bu konuda ebeveynlerin öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca okul içerisinde rehber öğretmenlerin eĢliğinde düzenlenecek
eğitimlerle veliler bu konuda aydınlatılabilir.



Akıllı telefonların ilkokul öğrencilerin kullanımı açısından sakıncaları
düĢünüldüğünde internet ve sosyal medya kullanımında olduğu gibi ebeveyn
kontrolünde, belli bir süre içerisinde değer öğretimi ile çeliĢmeyecek etkinlikleri takip
etmek kaydıyla kullandırılabilir.



Yapılan çalıĢma sınıf öğretmenleri ile görüĢme yolu ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırmaya ortaokul ve lise öğretmenleri dâhil edilerek karĢılaĢtırma yapma olanağı
oluĢturulabilir.
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ÖZET
Modern toplumlar açısından bireylerin okuma yazma ve matematiksel iĢlemleri yapması
zorunlu hale gelmiĢtir. Bir yerden bir yere giderken, alıĢveriĢ yaparken, günlük hayatındaki
herhangi bir faaliyeti yürütürken okumak, yazmak ve matematiksel iĢlemler yapmak
zorundadır. Bu becerilere sahip olunmadığı veya bunları yaparken zorlanıldığı
düĢünüldüğünde hayatın ne kadar zor olacağı açıktır. Bazı bireyler bu becerileri çok kolay bir
Ģekilde edinirken bazıları ise bu becerileri edinmede zorlanabilirler. Bu becerilerin
edinilmesine kimi zaman zihinsel engeller kimi zaman biyolojik engeller kimi zamansa
çevresel engeller sebep olabilir. Bu çalıĢmada öğrenme güçlüğü konusunda Türkiye‘de
yapılmıĢ doktora tezlerinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. Ġfade edilen amaç kapsamında
çalıĢmada yöntem olarak betimsel içerik analizi tercih edilmiĢtir. Doktora tezleri
araĢtırmacılar tarafından hazırlanan bir içerik analiz formu oluĢturularak incelenmiĢtir. Bu
formda araĢtırmanın yapıldığı kurum adı, bilim dalı adı, araĢtırmanın yapıldığı yıl ve yer,
araĢtırmanın hangi dilde yazıldığı, araĢtırmanın yöntemi, çalıĢma/örneklem grubu, örneklemin
büyüklüğü, örneklem yaĢı ve araĢtırmaların konusu gibi temalar bulunmaktadır. Analiz
sonucunda en fazla araĢtırma yapılan alanın özel eğitim olduğu, araĢtırmaların büyük
bölümünün Ankara‘da yapıldığı, en çok araĢtırmanın 2019 yılında yapıldığı görülmüĢtür.
Ayrıca en çok araĢtırma yapılan öğrenme güçlüğünün okuma yazma olduğu, araĢtırmaların en
fazla tarama yöntemi ile yapıldığı ve en fazla ilkokul öğrencilerinin örnekleme alındığı
görülmüĢtür. Öğrenme güçlüğü alanında yapılan araĢtırmalar son yıllarda artmıĢ olsa da
yetersizdir. Alan uzmanlarının bu konuda daha fazla araĢtırma yapması önerilmektedir.
Yapılan araĢtırmaların büyük bölümü ilkokul çağına yöneliktir. Daha erken yaĢlarda,
okulöncesi çocukları üzerinde, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğretim programları
üzerinde ve öğrenme güçlüğü olan bireylerin öğretmenleri üzerinde daha fazla araĢtırmaya
ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme güçlüğü, Doktora tezi, Ġlkokul, Ġçerik analizi
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ABSTRACT
From the point of view of modern societies, it has become necessary for individuals to read
and write and perform mathematical operations. He has to read, write and perform
mathematical operations while going from place to place, shopping, carrying out any activity
in his daily life. It is clear how difficult life will be given that these skills are not possessed or
forced to do so. Some individuals acquire these skills very easily, while others may have
difficulty acquiring these skills. The acquisition of these skills can sometimes be caused by
mental barriers, sometimes biological barriers, sometimes environmental barriers. This study
aims to examine the doctoral thesis carried on learning difficulties in Turkey. In the scope of
the stated purpose, descriptive content analysis was preferred as a method in the research. The
content analysis form prepared by the researchers was created and the doctoral dissertations
were examined. In this form, themes such as the name of the institution where the research
was conducted, the name of the field of science, the year and place of the research, the
language in which the research was written, the method of the study, the study/sample group,
the size of the sample, the age of the research and the subject of the research are included. As
a result of the analysis, it was observed that the most research area was private education,
most of the research was conducted in Ankara, and the most research was conducted in 2019.
In addition, it was observed that the most studied learning difficulties were literacy, the most
studies were conducted using the most screening method, and the most primary school
students were sampled. Although research in the field of learning disabilities has increased in
recent years, it is insufficient. It is recommended that field experts conduct further research on
this issue. Most of the research is aimed at primary school age. It is thought that more
research is needed at an earlier age, on preschool children, on the curriculum of students with
learning difficulties, and on teachers of individuals with learning difficulties.
Keywords: Learning difficulty, PhD thesis, Primary school, Content analysis

GĠRĠġ
Modern toplumlar açısından bireylerin okuma yazma ve matematiksel iĢlemleri
yapması zorunlu hale gelmiĢtir. Her birey günlük hayatında bazı Ģeyleri okumak
zorundadır. Bir yerden bir yere giderken, alıĢveriĢ yaparken, günlük hayatındaki herhangi bir
faaliyeti yürütürken okumak zorundadır. ĠletiĢim hızının arttığı, yazılı ve görsel iletiĢimin öne
çıktığı çağımızda herhangi bir talepte bulunmak için, bir konuda fikrini belirtmek için yazmak
zorundadır. Her gün yaptığımız faaliyetlerde farkında olarak ya da olmayarak matematiksel
hesaplamalar yaparız. Gideceğimiz yerin mesafesi, alacağımız ürünün fiyatı, yapacağımız iĢin
süresi gibi iĢlemler matematiksel iĢlemlerdir (Gür, 2013). Sağlıklı olan her bireyin günlük
yaĢantısında kullandığı bu temel beceriler okuma becerisi, yazma becerisi ve matematiksel
iĢlemler becerisi hayatımızı kolaylaĢtırmak için oldukça önemlidir. Bu becerilere sahip
olunmadığı veya bunları yaparken zorlanıldığı düĢünüldüğünde hayatın ne kadar zor olacağı
açıktır.
Modern toplumlarda okuma, yazma ve matematiksel iĢlemlerin öğrenilmesi için
bireyler örgün eğitime tabi tutulurlar Ancak her birey bu becerileri aynı
düzeyde edinemezler. Bazı bireyler bu becerileri çok kolay bir Ģekilde edinirken bazıları ise
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bu becerileri edinmede zorlanabilirler. Bu becerilerin edinilmesine kimi zaman zihinsel
engeller kimi zaman biyolojik engeller kimi zamansa çevresel engeller sebep olabilir. Bu
farklı sebeplerin ortadan kaldırılması için farklı tedavi yolları veya eğitim programları
uygulanabilir. Herhangi bir zihinsel ve psikolojik engelin olmadığı normal bir zekâ düzeyine
sahip bireylerin konuĢma, dinleme, okuma-yazma, matematiksel iĢlemler yapma becerilerini
kazanmaları gerekir. Normal geliĢim gösteren bireylerde bu becerilerin edinilememesi ya da
zor öğrenilmesi öğrenme güçlüğü olarak ifade edilmektedir (Balcı, 2015). Bir baĢka tanımda
ise öğrenme güçlüğü, herhangi bir zihinsel ve psikolojik yetersizliği olmayan bireylerin
normal hayatta yazılı ve sözlü olarak baĢka birisi ile iletiĢim kurmasında, yazılı bir metni
okumasında, sosyal hayat içerisinde konuĢma, dinleme veya matematiksel iĢlemler yapmada
zorluklar yaĢamasıdır (Fuchs, Fuchs, Compton, 2012).
Öğrenme güçlüğü ilk olarak Amerika'da ele alınmıĢtır (Melekoğlu ve Çakıroğlu,
2015). 1975 yılında engelli bireylerin eğitimi için çıkarılmıĢ olan yasada (Individuals with
Disabilities Education Act-IDEA) öğrenme güçlüğü tanımlanmıĢtır. Bu tanıma göre öğrenme
güçlüğü okuma, yazma, konuĢma veya anlama gibi becerilerden bir ya da birkaçını yapmada
güçlük çekmektir (IDEA, 2004). Türkiye'de öğrenme güçlüğü ile ilgili yasal metin Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında ―Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‖ olarak
çıkarılmıĢtır. Bu yönetmelikte öğrenme güçlüğü; dilin yazılı veya sözlü olarak kullanılması
için zorunlu olan okuma, yazma, heceleme, konuĢma, dinleme, dikkatini yoğunlaĢtırma,
matematiksel iĢlemler yapma becerilerinin kazanılmasında güçlük çekme olarak ifade
edilmiĢtir (MEB, 2006).
Alanyazında öğrenme güçlüğü olan bireylerin normal bireylerden bazı farklılıklarının
olduğu belirtilmektedir. Bu farklılıkların öncelikle bellek performansı ile iliĢkili olabileceği
belirtilmektedir. Ġnsan belleğinin duyusal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellekten
oluĢtuğu belirtilmektedir. Öğrenme güçlüğü yaĢayan bireyler bellek fonksiyonlarını tam
olarak yerine getirememektedir (Swanson, Howard ve Sáez, 2006). Ayrıca sosyal becerilerde
sorunlar yaĢadıkları, saldırgan davranıĢlarda bulundukları, bazen de içe kapandıkları ifade
edilmektedir (Ness, Sohlberg ve Albin, 2011). Öğrenme güçlüğü yaĢayan bireylerin normal
bireylerden farklı olan bir baĢka yönleri ise günlük matematiksel iĢlemlerin (sayma, sıralama,
dört iĢlem yapma vb.) yapılmasında veya hesaplanmasında da önemli sorunlar yaĢadıklarıdır
(Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent ve Numtee, 2007; KumaĢ ve Ergül, 2017).
Okuma yazma süreci, seslerin tanınması, ses olarak çıkarılması, ses olarak
duyulan harflerin yazılması, seslerin birleĢtirilmesi ve okunması, seslerin birleĢik hali olan
kelimelerin duyulduğunda yazılabilmesidir. Öğrenme güçlüğü olan bireyler sesleri
gördüklerinde tanımakta, tanıdıkları sesleri ifade etmekte, duydukları sesleri yazmakta normal
bireylere göre zorluk çekmektedirler (Balıkçı, 2017; Sousa, 2007). Okuma ve yazmakta
güçlük çeken bireylerin genellikle anlama becerisinde de güçlük çektikleri ifade
edilmektedir. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin okuma becerilerini belli bir düzeyde
ilerletmiĢ olsalar bile okuduklarını anlama konusunda zorluk çekmeye devam ettikleri
belirtilmektedir (Jitendra ve Gajria, 2011; Wade Boon ve Spencer, 2010).
YÖNTEM
Bu çalıĢmada Türkiye‘de 2021 yılı baĢına kadar öğrenme güçlüğü alanında yazılmıĢ
doktora tezleri incelenmiĢtir. Tezler bazı tema ve kavramlar altında içerik analizine tabi
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tutulmuĢtur. AraĢtırmanın yöntemi betimsel içerik analizidir. Betimsel içerik analizi araĢtırma
konuları benzer olan çalıĢmaların, araĢtırma süreçleri/sonuçları bakımından benzer ve farklı
yönlerinin sistemli bir Ģekilde özetlenmesi ve gruplanmasıdır (Çalık ve Sözbilir, 2014).
Verilerin Toplanması ve Analizi: Bu araĢtırmada incelenen doktora tezleri Yüksek
Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinin arama çubuğuna ―Öğrenme Güçlüğü‖
yazılıp, tez türü olarak ―doktora‖ seçildikten sonra taratılarak elde edilmiĢtir. Taramada
―Öğrenme güçlüğü‖ kelimesinden ve tez türü olarak ―doktora‖ seçilmesi dıĢında hiçbir
kısıtlama yapılmamıĢtır. Tarama sonucunda elde edilen tüm doktora tezleri analize dâhil
edilmiĢtir.
Ġçerik analizi için araĢtırmacılar tarafından bir analiz formu oluĢturulmuĢtur. Bu
formda araĢtırmanın yapıldığı kurum adı, bilim dalı adı, araĢtırmanın yapıldığı yıl ve yer,
araĢtırmanın hangi dilde yazıldığı, araĢtırmanın yöntemi, çalıĢma/örneklem grubu, örneklemin
büyüklüğü, örneklem yaĢı ve araĢtırmaların konusu gibi temalar bulunmaktadır. Veriler bu
baĢlıklar bakımından araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢ ve bu forma iĢlenmiĢtir.
AraĢtırmanın güvenirliği için bir baĢka kiĢiden de aynı tezlerin aynı forma iĢlenmesi
sağlanmıĢtır. Her iki analiz formu da karĢılaĢtırılmıĢ ifade farklılıkları birlikte
değerlendirilmiĢ ve nihai form oluĢturulmuĢtur. Analiz formunda elde edilen veriler bulgular
bölümünde ayrıntılı grafikler ile verilmiĢtir.

BULGULAR
Ġlk çalıĢmanın 2002 yılında yapıldığı öğrenme güçlüğü ile ilgili tezler 11 tema altında
analiz edilmiĢtir. Analiz bulguları aĢağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak verilmiĢtir:
Yapılan AraĢtırmaların Üniversitelere dağılımı: analiz sonucunda öğrenme güçlüğü
üzerine en fazla doktora tezi yapan üniversitenin Ankara Üniversitesi olduğu görülmektedir.
Onu Necmettin Erbakan Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi
takip etmektedir.
Öğrenme Güçlüğü Üzerine Yapılan Doktora Tezi Sayısı
4
3

3

3

2

2
1

1

1

1

1

ġekil 1. Öğrenme güçlüğü konusunda doktora tezi yapan üniversiteler
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Doktora tezlerinin yapıldığı anabilim/bölüm/program: ġekil 2‘de öğrenme güçlüğü
üzerine yapılan doktora tezlerinin hangi bilim dallarında yapıldığı görülmektedir. En fazla
tezin özel eğitim alanında yapıldığı diğer alanların da genel olarak eğitim bilimleri alanında
oldukları görülmektedir. Özel eğitim alanı dıĢındaki diğer alanlarda öğrenme güçlüğü ile ilgili
öne çıkan bir alan olmamıĢtır.
Öğrenme Güçlüğü Tezlerinin Yazıldığı Bilim Dalları

10

2

1

2

1

2

2

2

ġekil 2. Öğrenme güçlüğü üzerine çalıĢma yapılan bölümler
Öğrenme güçlüğü araĢtırmalarının yapıldığı iller: Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan
doktora tezlerinin %50‘si Ankara‘da yapılmıĢtır. Ankara dıĢında EskiĢehir ve Konya diğer
illere göre daha fazla araĢtırma yapan iller olmuĢtur. Ġstanbul‘daki üniversite ve lisansüstü
tezlerin sayısı göz önüne alındığında öğrenme güçlüğü üzerine sadece 1 tane doktora tezinin
yapılmıĢ olması ĢaĢırtıcıdır.
Öğrenme Güçlüğü Doktora Tezlerinin Yapıldığı Ġller

11

4

3
1
Ankara

1

Ġstanbul

Konya

Erzurum

1
EskiĢehir

Tokat

1
Trabzon

ġekil 3. Öğrenme güçlüğü üzerine doktora tezi yapılan iller
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Öğrenme güçlüğü üzerine doktora tezlerinin yapıldığı yıllar: ġekil 4‘te görüldüğü gibi
2012 yılına kadar öğrenme güçlüğü üzerine sadece 2 tane tez çalıĢması yapılmıĢtır. 2012 ile
2016 yılları arasında iki yılda bir tane doktora tezi yapılmıĢtır. 2016 yılından sonra ise her yıl
tez çalıĢması yapılmıĢ ve düzenli bir artıĢ göstermiĢtir. 2016‘da 1, 2017 ve 2018 de 3‘er,
2019‘da 7 ve 2020 yılında ise 4 tane doktora tezi yapılmıĢtır.

Öğrenme Güçlüğü Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin Yılları
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1
2006 yılı

1
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ġekil 4. Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan doktora tezlerinin yılları

AraĢtırmaların Dili: Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan tezler Türkçe ve Ġngilizce
dillerinde yapılmıĢtır. Yapılan analizde 19 tane tezin Türkçe, 3 tane tezin ise Ġngilizce olduğu
görülmüĢtür.
Öğrenme Güçlüğü türü: Doktora tezlerinin hangi öğrenme güçlüğü üzerine yapıldığı
incelendiğinde en çok çalıĢmanın okuma, yazma ve anlama güçlüğü üzerine yapıldığı
görülmektedir. Ġkinci en çok araĢtırmanın yapıldığı öğrenme güçlüğünün Matematik öğrenme
güçlüğü olduğu Tablo 1.‘de görülmektedir.

Tablo 1. Üzerine araĢtırma yapılan öğrenme güçlüğü türü
Genel Öğrenme Güçlüğü
Özel öğrenme güçlüğü
Hafif düzeyde öğrenme güçlüğü
Matematik öğrenme güçlüğü
Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)
Dil öğrenme güçlüğü
Okuma-Yazma- Anlama güçlüğü

3
3
1
5
2
1
7

AraĢtırma yöntemleri: Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan tezlerin araĢtırma yöntemleri
incelendiğinde araĢtırmaların genellikle nicel yöntemler ile yapıldığı ġekil 5‘te görülmektedir.
Toplamda nitel yöntem ile 3 araĢtırma yapılırken nicel yöntemler ile 19 araĢtırma yapılmıĢtır.
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Nicel yöntemlerde ise tarama ve deneysel yöntemler öne çıkmaktadır. 4 araĢtırmanın ise hem
deneysel hem de tarama boyutları vardır.
Öğrenme Güçlüğü Konusunda yapılan Doktora Tezlerindeki AraĢtırma
Yöntemleri

9
6
4

Tarama

3

Karma yöntem

Deneysel

Nitel yöntem

ġekil 5. Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan doktora tezlerinin araĢtırma yöntemleri

Örneklem Grupları: Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan çalıĢmalar ġekil 6‘da
incelendiğinde ilkokul öğrencilerinin öne çıktığı görülmektedir. AraĢtırmaların yaklaĢık
yarısının ilkokul çağındaki bireyler üzerinde yapıldığı görülmektedir. Ġlkokuldan sonra en
fazla araĢtırma yapılan öğrenci grubunun ortaokul öğrencileri olduğu görülmektedir.
Güçlüğün erken teĢhisi açısından okulöncesi öğrenci grupları ve öğrenme güçlüğünün
aĢılmasında kilit role sahip öğretmenler üzerinde araĢtırmalar yetersizdir.
Öğrenme Güçlüğü ÇalıĢmaları Örneklem Grupları

9
5
3
1

Psikiyatri
kliniği

1

Anasınıfı
öğrencileri

2

Özel Eğitim
öğrencileri

1

İlkokul
öğrencileri

Ortaokul
öğrencileri

Öğrenci ve
öğretmenler

Öğretmenler

ġekil 6. Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan doktora tezlerinin örneklem grupları
Örneklem Büyüklükleri: Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan doktora tezlerinin örneklem
büyüklükleri incelendiğinde araĢtırmaların yarısının 20 kiĢiden az olan gruplarla çalıĢıldığı
görülmektedir. Bu durum deneysel çalıĢmaların az sayıdaki örneklemlerle yapılması, bir veya
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birkaç kiĢi ile örnek vaka incelemesi ve bir öğretim yönteminin birkaç kiĢiye uygulanması
gibi çalıĢmaların fazla olmasından kaynaklanmaktadır. ÇalıĢmaların tamamına yakını 200
kiĢiden az örneklemler ile yapılmıĢtır.

Öğrenme Güçlüğü Doktora Tezlerinin Örneklem Büyüklüğü
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1
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ġekil 7. Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan doktora tezlerinin örneklem büyüklükleri
Örneklem yaĢ grupları: Yapılan araĢtırmalar için seçilen örnekle grupları öğretmen ve
öğrencilerden oluĢmaktadır. 18 araĢtırmada sadece 5-14 yaĢ arasındaki öğrenciler örnekleme
alınmıĢtır. 1 araĢtırmada sadece öğretmenler, 3 araĢtırmada da hem öğretmenler hem de
öğrenciler örnekleme alınmıĢtır. Örnekleme alınan tüm öğrenciler 5-14 ya arasındadır.
Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan doktora çalıĢmaların konuları: Doktora tezi olarak
seçilen konular incelendiğinde farklı alanlarda, farklı konularda olduğu görülmektedir.
ÇalıĢma konularının önemli bir kısmı, var olan durumların ölçülmesi için betimsel taramanın
yapıldığı çalıĢmalardır (…. Değerlendirilmesi, …… incelenmesi, ….. analizi vb.). Bazı
tezlede ise iki veya daha fazla değiĢkenin karĢılıklı iliĢkisi incelenmiĢtir (…. ĠliĢkisi,
……karĢılaĢtırılması vb.). Bazı tezlerde de bir veya birkaç değiĢkenin diğeri üzerine etkisi,
bir öğretim programının/yönteminin bir öğrenme güçlüğüne etkisi gibi konular çalıĢılmıĢtır
(….‘ya etkisi vb.).

Tablo 2. Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan doktora tezlerinin konuları
1
2
3
4
5
6

Ebeveyn kabul ve reddi, benlik saygısı ve psikolojik uyum: öğrenme güçlüğü olan çocuklarla diyabetik
çocukların karĢılaĢtırılması
Özel öğrenme güçlüğü riski taĢıyan 5-6 yaĢ çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının
etkisinin incelenmesi
Açık anlatım yönteminin hafif düzeyde öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin müzik dersindeki ritmik
beceri eğitimine etkisinin analizi
Bilgisayar destekli öğretim materyallerinin matematik öğrenme güçlüğü yaĢayan öğrencilerin sayı
algılama becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan ortaokul öğrencilerinde okuduğunu anlamayı etkileyen faktörlerin
karĢılaĢtırılması: Aracı model testi
Özel öğrenme güçlüğü yaĢayan öğrenciler için kavranabilir bir mobil uygulama tasarımı, geliĢtirilmesi ve
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değerlendirilmesi
Okuma öncesinde sırasında ve sonrasında düĢün (3d) stratejisi öğretiminin öğrenme güçlüğü olan
öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerine etkisi
Akıcı okuma ve okuduğunu anlama destek eğitim programının (okadep) özel öğrenme güçlüğü olan
öğrencilerin okuma becerilerine etkisi
Öz düzenlemeli strateji geliĢtirme modeli temelinde Ģekillendirilen öğretim paketinin özel öğrenme
güçlüğü olan öğrencilerin öykü yazma becerilerine etkisi
Öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin uzunluk kavramına iliĢkin öğrenme yol haritaları: öğretim deneyi
Özel öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerle çalıĢan öğretmenler için geliĢtirilen öğretmen yeterliği eğitim
programının etkililiği.
Özgül öğrenme güçlüğünde zıhınsel ıĢlevlerın değerlend r lmes ve müdahale yöntemler n n etk l l ğ .
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde strateji öğretimi yazılımının okuduğunu anlama becerilerinin
geliĢtirilmesine etkisi
Matematik öğrenme güçlüğü risk grubu olan bir dördüncü sınıf öğrencisi için destek eğitim programı
geliĢtirilmesine yönelik bir eylem araĢtırması
Özel öğrenme güçlüğü yaĢayan çocukların okuma yazma eğitimine anne katılımı: Bir eğitim programı
taslağı
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ile düĢük ve ortalama baĢarılı olan öğrencilerin matematik problemi
çözerken kullandıkları biliĢsel stratejiler ile üstbiliĢsel iĢlevler arasındaki iliĢkilerin incelenmesi
Matematik öğrenme güçlüğüne sahip (diskalkulik) bireylerin belirlenmesine yönelik model geliĢtirme
çalıĢması
Fabl animasyon içerikli iĢbirlikli e-kitabın özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma performansına
etkisi
Öğrenme güçlüğü riski olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde
zenginleĢtirilmiĢ okuma becerileri müdahale paketinin etkililiği: müdahaleye Tepki Modeli Düzey-II
YaklaĢımı uygulaması
Okumayı geliĢtirme programının (ogep) özel öğrenme güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin okuma
becerileri ve motivasyonları üzerindeki etkililiği
Hafif düzeyde özel dil öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler üzerinde eylem odaklı öğretim yaklaĢımının
etkisi
Tüm dil yaklaĢımına göre öğretim programını düzenleyen bir öğretmenin betimsel yazı çalıĢmasında
kullandığı stratejilerin öğrenme güçlüğü olan öğrencinin yazmasını etkilemesi açısından betimlenmesi

SONUÇ TARTIġMA VE ÖNERĠLER
Bu araĢtırmada Türkiye‘de öğrenme güçlüğü üzerine yapılmıĢ doktora tezleri
incelenmiĢtir. 2020 yılının sonuna kadar öğrenme güçlüğü adıyla yapılmıĢ doktora tezi sayısı
sadece 22‘dir. Öğrenme güçlüğü yaĢayan birey sayısının resmi bir rakamı olmamakla birlikte
oldukça yaygın bir durum olduğu ifade edilmektedir (Melekoğlu, 2017). Öğrenme
güçlüğünün yaygınlığı göz önüne alındığında doktora tezi sayısının yetersiz olduğu ifade
edilebilir.
Öğrenme güçlüğü konusunda tez çalıĢması yapan üniversiteler incelendiğinde
herhangi bir üniversitenin öne çıktığı görülmemiĢtir. En fazla araĢtırma yapan üniversitede
(Ankara Üniversitesi) 4 tane doktora tezi yazılmıĢtır. AraĢtırmaların yapıldığı bölümlere
bakıldığında özel eğitim bölümü en çok tez yazılan bölüm olmuĢtur. Tez yazılan alan ile
bölüm birlikte değerlendirildiğinde özel eğitimin öne çıkması doğal görülebilir. Gürgün ve
Melekoğlu (2019) tarafından yapılan çalıĢmada da öğrenme güçlüğü konusunda en fazla
araĢtırma yapılan bölümüm psikoloji ile birlikte özel eğitim olduğu belirtilmiĢtir.
Özel eğitim alanında en fazla araĢtırma yapılan yer incelenmiĢ ve en fazla araĢtırmanın
Ankara‘daki üniversitelerde yapıldığı görülmüĢtür. Nüfus bakımından Ankara‘nın iki
katından fazla nüfusa ev sahipliği yapan Ġstanbul‘da sadece 1 araĢtırmanın yapılması anlamlı
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bulunmuĢtur. Bu durum araĢtırmaların kaynağının toplumun talep ve ihtiyaçlarından ziyade
üniversitelerin ihtiyaç olarak görmelerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. BaĢka bir
ifadeyle toplumsal talepler ve ihtiyaçlar ile tezler doğru orantılı olmayabilmektedir.
Türkiye‘de öğrenme güçlüğü ile ilgili yapılan tezlerin hangi yıllarda yapıldığı incelendiğinde
2016 yılından itibaren bir artıĢ olduğu görülmektedir. 2016 yılından önce sadece 4 doktora
tezi yapılmıĢtır. 2016 yılında 1, 2017 ve 2018 yıllarında 3, 2019 yılında 7 ve 2020 yılında 4
doktora tezi yapılmıĢtır. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğü ile ilgili bilgi düzeylerinin
incelendiği çalıĢmada da öğrenme güçlüğüm ile ilgili çalıĢmaların en çok 2013-2017 yılları
arasında yapıldığı belirtilmektedir (Kaçar, Düzkantar, 2019).
Öğrenme güçlüğü üzerine yapılan tezlerin yazıldığı dil incelendiğinde 3 tezin
Ġngilizce, 19 tezin ise Türkçe yazıldığı görülmüĢtür. Gürgün ve Melekoğlu (2019) tarafından
öğrenme güçlüğü alanında yapılan araĢtırmada da çalıĢmaların sadece yüzde 11‘i Ġngilizce
yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmaların öğrenme güçlüğünün hangi alt dalı üzerinde yoğunlaĢtığı
incelendiğinde, en fazla çalıĢmanın okuma, yazma, anlama güçlüğü ve matematik güçlüğü
üzerine olduğu görülmüĢtür. Gürgün ve Melekoğlu‘nun (2019) ve GüngörmüĢ ÖzkardeĢ‘in
(2013) çalıĢmalarında en fazla çalıĢmanın yapıldığı alt dalın okuma güçlüğü ve matematik
güçlüğü olduğu ifade edilmiĢtir. Yapılan tezleri 9 tanesi tarama modeli, 6 tanesi deneysel
model, 4 tanesi karma model ve 3 tanesi de nitel yöntemler ile çalıĢılmıĢtır. Alanyazında
yapılan çalıĢmalarda da tarama modelinin en fazla kullanılan model olduğu görülmektedir
(GüngörmüĢ ÖzkardeĢ, 2013).
Öğrenme güçlüğü konusunda yapılan doktora tezlerinin örneklemleri incelendiğinde
ilkokul öğrencilerinin en fazla çalıĢıldığı görülmektedir. Bu araĢtırmaların yarısının örneklem
büyüklüğünün 20 kiĢiden az olduğu görülmüĢtür. Alanyazın incelendiğinde de öğrenme
güçlüğü alanında yapılan çalıĢmaların çoğunun ilkokul öğrencileri üzerine yapıldığı
görülmektedir (Gürgün, Melekoğlu, 2019; Kaçar, Düzkantar, 2019). ÇalıĢma konularının
önemli bir kısmı, var olan durumların ölçülmesi için betimsel taramanın yapıldığı
çalıĢmalardır (…. Değerlendirilmesi, …… incelenmesi, ….. analizi vb.). Bazı tezlede ise iki
veya daha fazla değiĢkenin karĢılıklı iliĢkisi incelenmiĢtir (…. ĠliĢkisi, ……karĢılaĢtırılması
vb.). Bazı tezlerde de bir veya birkaç değiĢkenin diğeri üzerine etkisi, bir öğretim
programının/yönteminin bir öğrenme güçlüğüne etkisi gibi konular çalıĢılmıĢtır (….‘ya etkisi
vb.).
Öğrenme güçlüğü alanında yapılan araĢtırmalar son yıllarda artmıĢ olsa da yetersizdir.
Alan uzmanlarının bu konuda daha fazla araĢtırma yapması önerilmektedir. Yapılan
araĢtırmaların büyük bölümü ilkokul çağına yöneliktir. Daha erken yaĢlarda, okulöncesi
çocukları üzerinde, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğretim programları üzerinde ve
öğrenme güçlüğü olan bireylerin öğretmenleri üzerinde daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç olduğu
düĢünülmektedir. AraĢtırma yöntemleri olarak deneysel desenli araĢtırmaların ve öğrenme
güçlüğü sorununun diğer paydaĢları olan aileler, okul yönetimleri, uzmanlar ve öğretmenlerin
dâhil edildiği kapsamlı araĢtırmaların yapılması da önerilmektedir.
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COVID-19 PANDEMĠ SÜRECĠNDE UZAKTAN MATEMATĠK EĞĠTĠMĠNE
ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ

SERPĠL YORGANCI 1
1

Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, orcid.org/0000-0001-7284-8340)

Özet
Bu araĢtırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin, COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan
yürütülen matematik derslerine yönelik görüĢlerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu nedenle
çalıĢmada, nicel ve nitel araĢtırma yöntemleri bir arada kullanılmıĢtır. AraĢtırma, 2020-2021
öğretim yılının güz yarıyılında, bir devlet üniversitesinde meslek yüksekokulunda öğrenimine
devam etmekte olan 400 birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüĢtür. Veriler araĢtırmacı
tarafından geliĢtirilen GörüĢ Belirleme Ölçeği (GBÖ) ve Forum Uygulamaları aracılığıyla
Moodle üzerinden toplanmıĢtır. Nicel verilerin analizi betimsel istatistik yöntemiyle, nitel
verilerin analizi ise betimsel analiz teknikleriyle değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçları,
COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim yöntemleri ile sunulan matematik dersinin
baĢarıyı artırmada tek baĢına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıĢtır. Öğrencilerin bakıĢ açısına
göre, matematik gibi teorik ve soyut içerikli derslerin, harmanlanmıĢ öğrenme yöntemleri ile
yürütülmesi, uzaktan eğitim sürecinin daha etkili yürütülmesine önemli katkılar sağlayabilir.
Böylece, öğrenciler yüz yüze eğitimin sunduğu etkileĢim, öğretmene yakın olma ve anında
dönüt alma olanaklarından
yararlanmıĢ olacaktır. Aynı zamanda da uzaktan eğitimin sunduğu zengin içerik, esnek
öğrenme ve kendi hızında öğrenme gibi nimetlerden de faydalanabileceklerdir.

Anahtar Kelimeler:
Matematik Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Forum, Covid-19 pandemisi, Meslek Yüksekokulu

1

Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Erzurum/ TÜRKĠYE
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GiriĢ
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye‘yi de etkisi altına alan Covid-19 salgını, dünyanın dört bir
yanında eğitim kurumlarının geçici olarak kapatılmasına neden olmuĢ (UNESCO, 2020) ve
1,7 milyardan fazla öğrencinin eğitimi, salgının yayılması sebebiyle kesintiye uğramıĢtır.
Ġkinci dünya savaĢından sonraki en büyük yıkım olarak değerlendirilen bu salgın sürecinde,
eğitimde meydana gelen aksaklıkları azaltabilmek ve eğitim sürekliliğini aynı kalitede
sürdürebilmek için uzaktan eğitim çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, kitlesel olarak uzaktan eğitime
adapte olabilmek amacıyla yeni eğitim politikaları geliĢtirilmiĢtir (Dietrich vd., 2020).
Ülkemizde de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde,

alınan bu tedbirler

kapsamında tüm eğitim kurumları, aslında pekte yeni olmayan uzaktan eğitim yöntemi ile
derslere baĢlamıĢtır. Türkiye‘de uzun yıllardır özellikle üniversitelerde uygulama alanına
sahip bu yöntem, baĢlangıçta bir okula hazır eriĢimi olmayan, derse katılım için sınırlı saatleri
olan veya geleneksel ―okul‖ ortamından hoĢlanmayan öğrencileri dahil etmek için
geliĢtirilmiĢtir (Casanova vd., 2006).
Online eğitim, web tabanlı eğitim, sanal eğitim ve e-eğitim olarak ta adlandırılan uzaktan
eğitim, öğrenci ile öğretmenin ayrı fiziksel ortamlarda tamamen sanal öğrenme çevreler nde
meydana gelen b r eğ t m s stem olarak tanımlanmaktadır (Akdem r, 2011; Ek c , 2003;
Enf yec ve Büyükalan, 2019). Ġlet Ģ m Ģekl ne göre eĢ zamanlı (senkron) ve eĢ zamansız
(asenkron) uygulamaları bulunan uzaktan eğitim, avantajları ve dezavantajları bulunan esnek
bir model olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Matematik eğitimine bakıldığında bu alanda uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılması ile
ilgili olarak son yıllarda artan çeĢitlilikte çalıĢmalar bulunmaktadır (Baki ve Çakıroğlu, 2010;
Kul, Çel k ve Aksu, 2018; Özdemır, 2017). Yüz yüze eğ t me destek amacıyla gel Ģt r len
çeĢ tl web s tes tasarımları (Özdemır, Alaybeyoğlu ve Balbal, 2017), eĢ-zamanlı eğitim
uygulamaları (Bıyıklı ve Özgür, 2020), harmanlanmıĢ öğrenme uygulamaları (Yorgancı,
2020) bu çalıĢmalara örnek verilebilir.
Dünyada ve Türkiye‘de uzaktan eğitimle ilgili hatırı sayılır miktarda araĢtırma olmasına
rağmen, online eğitime bu beklenmedik ve hızlı geçiĢ, doğal olarak uzaktan eğitim ile ilgili
araĢtırmaların da artmasına yol açmıĢtır. Bu çalıĢmada da ön lisans düzeyinde uzaktan
eğitimle yürütülen bir matematik dersine yönelik öğrenci görüĢleri araĢtırılmıĢtır.
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Yöntem
AraĢtırmanın Modeli
COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan yürütülen Matematik derslerine yönelik öğrenci
görüĢlerini inceleyen bu çalıĢmada nicel ve nitel araĢtırma yöntemleri bir arada kullanılmıĢtır.
AraĢtırmada nicel veriler Moodle üzerinden online anket ile elde edilmiĢtir. Nicel verileri
tanımlamak ve daha detaylı bilgi elde etmek amacıyla Forum uygulamalarından
yararlanılmıĢtır. Forum uygulamaları ile nitel veriler elde edilmiĢtir.
ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2020-2021 öğretim yılının güz yarıyılında, bir devlet
üniversitesinde meslek yüksekokulunda öğrenimine devam etmekte olan 400 birinci sınıf
öğrencisi oluĢturmaktadır. Katılımcıların % 58‘i (232) erkek, %42‘si (168) kızdır.
Veri Toplama Aracı
AraĢtırmada veri çeĢitliliğini sağlamak amacıyla GörüĢ Belirleme Ölçeği (GBÖ) ve Forum
Uygulamalarından yararlanılmıĢtır.
GörüĢ Belirleme Ölçeği (GBÖ)
Öğrencilerin, uzaktan matematik öğretimine iliĢkin görüĢlerini belirlemek için araĢtırmacı
tarafından geliĢtirilmiĢ olan GörüĢ Belirleme Ölçeği (GBÖ) (Yorgancı, 2015) kullanılmıĢtır.
On altı maddeden oluĢan Likert tipi ölçek; kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım,
katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum Ģeklinde beĢ seçenek içermektedir. Ölçeğin toplam iç
tutarlık güvenirliği (Cronbach Alfa) 0.82 olarak hesaplanmıĢtır.
Ölçek iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci kısımda, web tabanlı matematik öğretimine yönelik
görüĢler, ikinci kısımda ise; web tabanlı eğitim yöntemine yönelik görüĢler yer almaktadır
Bu çalıĢmada, ölçeğin 8 maddeden oluĢan ilk kısmı kullanılmıĢtır.
Forum Uygulamaları
Öğrencilerin, COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan yürütülen Matematik derslerine yönelik
görüĢlerinin derinlemesine incelenmesi adına diğer bir veri kaynağı olarak Forum
Uygulamaları kullanılmıĢtır. Öğrencilerin uzaktan yürütülen Matematik dersi ile ilgili
deneyimlerini ve düĢüncelerini ortaya koydukları Forum Uygulamalarının, konunun farklı
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yönlerinin detaylı bir biçimde tanımlanmasına katkı sağladığı düĢünülmektedir. Her
öğrencinin ders öncesi ve sonrası katıldığı forumlar, bir sonraki derse kadar (bir hafta) açık
tutularak, süreç boyunca öğrencilerin eĢ zamansız katılımına imkan verilmiĢtir. Genel
kullanım için standart forum ve soru-cevap Ģeklinde oluĢturulan forumlarda, öğrenciler
abonelik ile yeni forum yayınlarının bildirimlerini almıĢ ve uzun bir süre boyunca tartıĢmalara
katılabilmiĢlerdir. Soru-cevap forum uygulamasında öğrencilere Ģu sorular yöneltilmiĢtir.
1- Matematik

dersinin

uzaktan

eğitim

yöntemi

ile

yürütülmesi

konusundaki

düĢüncelerinizi belirtiniz.
2- Uzaktan yürütülen bir matematik dersinde, etkili öğrenmenin gerçekleĢmesi için
nelere dikkat edilmelidir? Varsa görüĢ ve önerilerinizi belirtiniz.
Öğrenciler soru-cevap forumunda bu soruları yanıtladıktan sonra diğer arkadaĢlarının
yanıtlarını görebilmiĢlerdir. Genel kullanım için oluĢturulan standart forumda da konuyu daha
detaylı tartıĢıp, görüĢ alıĢveriĢinde bulunabilmiĢlerdir.
Verilerin Analizi
Nicel verilerin analizi betimsel istatistik yöntemiyle değerlendirilmiĢtir. Nitel verilerin
analizinde betimsel analiz teknikleri kullanılmıĢtır.
Bulgular
Öğrencilerin GBÖ ne verdikleri yanıtlara iliĢkin veriler aĢağıda yer almaktadır.

Ortalama
(SS)

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

2.54

2.60

2.55

2.71

3.46

2.73

2.56

2.78

(1.30)

(1.32)

(1.28)

(1.22)

(1.28)

(1.44)

(1.25)

(1.27)

ġekil 1. GBÖ maddelerinin ortalama ve standart sapma değerleri
M1. Web tabanlı öğrenme ortamında matematik dersini çok iyi öğrendim.
ġekil 2 incelendiğinde, öğrencilerin genel olarak uzaktan eğitim yöntemi ile matematik
dersini iyi öğrenemediklerini (Ort=2.54 (1.30)) ifade ettikleri görülmektedir. Bu konuda
kararsız olan öğrenciler % 23.3 lük dilimi oluĢtururken,

% 25.3 ü ise bu yöntem ile

matematik dersini iyi öğrendiklerini belirtmiĢtir. Konuya iliĢkin forum cevaplarına
bakıldığında Ģu ifadeler dikkat çekmektedir:
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“Sınıf ortamı öğrenciyi daha çok motive ediyor derse. Öğretmenle yüz yüze olmak dersi daha
anlaĢılır kılıyor…”(Ö5)
“…Öğrenme konusunda kendi açımdan değerlendirecek olursam, ben bu yöntemle
matematiği çok iyi öğrenemedim. Belki bazı arkadaĢlara bir Ģeyler katmıĢ olabilir. Umarım
katmıĢtır…”(Ö11)
“…çünkü her öğrenci aynı değildir. Ben online derslerden bir Ģey anlamıyorum. Bir hocayla
özel olarak yüz yüze eğitime devam etmeyi düĢünüyorum”(Ö2)

M2. Web tabanlı eğitim, matematiği öğrenmek için çok elveriĢli bir yöntemdir.
ġekil 3 incelendiğinde, öğrencilerin genel olarak uzaktan eğitimin matematik dersini
öğrenmede etkili bir yöntem olmadığı (Ort=2.60 (1.32)) görüĢüne sahip oldukları
görülmektedir. Bu konuda kararsız olan öğrenciler % 24.3 lük dilimi oluĢtururken, % 20.8 i
ise bu yöntemin matematik dersini öğrenmeye yardımcı olduğunu düĢünmektedir. Forum
cevaplarına bakıldığında Ģu ifadeler dikkat çekmektedir:
“…Bence matematik temeli olmayan ya da temeli zayıf olan öğrencilere online eğitim
verilmemeli. Meslek yüksekokullarında özellikle online eğitim fayda sağlamaz”(Ö389)
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“…Yüz yüze eğitimin verdiği verimi online eğitim veremeyebilir. Dersin ciddiyetini konunun
da önemini farkına varmamıza engel olabilir…”(Ö23)
“…online olmasından dolayı, soruyu anlamayan arkadaĢlarımıza nasıl anlatacağız ya da
anlatsak bile ne kadar verimli olacak…”(Ö65)
“Ama sadece izlemeyle yeterli olmuyor. Bu artık sıradanlaĢtı, çözüm videolarındaki soruları
çözerek değil de bir soru bankasından çözerek ya da yüz yüze tartıĢarak öğrenebiliriz
konuyu…”(Ö222)
M3. Web tabanlı öğrenme ortamında matematik dersi bir zaman kaybıdır.
ġekil 4 incelendiğinde, öğrencilerin genel olarak uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen
matematik dersinin bir zaman kaybı olduğunu (Ort=2.55 (1.28)) düĢündükleri görülmektedir.
Bu konuda kararsız olan öğrenciler % 24.5 lük dilimi oluĢtururken, % 23.6 sı ise bu yöntemin
matematik dersini öğrenmede zaman kaybı olmadığını belirtmiĢlerdir. Forum cevaplarına
bakıldığında Ģu ifadeler dikkat çekmektedir:
“…online eğitim, yüz yüze eğitim gibi asla olamaz ancak online eğitim yüz yüze eğitimi
destekleyebilir…”(Ö55)
“Online eğitim ile yüz yüze eğitimle arasında büyük fark var. Online dersler yerine sınıfta bu
dersi anlatmıĢ olsaydınız kendi adıma daha baĢarılı olurdum. Online uygulama
sıkıntılı…”(Ö54)
“Katılmıyorum. Çünkü online eğitim öğrenmeye veya bilgiyi kalıcı hale getirmeye engel
değil. YaĢayarak öğrenebileceğin bir bilgi online eğitim olsa bile bilgidir sonuçta…”(Ö45)
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M4. Web tabanlı öğrenme ortamında matematik dersi eğlenceliydi.
ġekil 5 incelendiğinde, öğrencilerin % 44 ünün uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen
matematik dersini eğlenceli bulmadıkları görülmektedir. Bu konuda kararsız olan öğrenciler
% 33.3 lük dilimi oluĢtururken, % 22.8 i ise bu yöntem ile matematik dersinin eğlenceli
olduğunu belirtmiĢlerdir. Forum cevaplarına bakıldığında Ģu ifadeler dikkat çekmektedir:
“…Whatsapp ders gruplarımız ve sanal sınıflarımız var bu gruplarda fikir alıĢveriĢi
yapılabilir, herkesin sorulara bakıĢ açısı aynı olmayabilir. Bu yüzden soru gruplarımızda bir
soruyu tartıĢırken kafamızın karıĢma ihtimali yüksek ama diğer yandan farklı çözüm
aĢamalarını görmek bazı sorularda iĢimize yarayabilir. Ama yine de bu ortam, yüz yüze sınıf
atmosferi kadar eğlenceli değil.”(Ö19)
“Hocam öncelikle matematiği kavrayabilmemiz için, sizden önce konulara çalıĢmamız gerekir
en azından temeli olmayan arkadaĢlar bunu yapmalı. Zaten mantığını anladıkça kimsede
sorun kalmaz bence. Online derslerin aslında çok eğlenceli ve ilginç yönleri var. Onlardan
yararlanılmalı.”(Ö309)
M5. Matematik dersi yalnızca yüz yüze sınıf ortamında öğrenilebilir
ġekil 6 incelendiğinde, öğrencilerin genel olarak matematik dersinin yalnızca yüz yüze sınıf
ortamında öğrenilebileceğine inandıkları (Ort=3.46 (1.28)) görülmektedir. Kararsız öğrenciler
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% 20.5 lük dilimi oluĢtururken, % 23.8 inin ise bu düĢünceye katılmadıkları görülmektedir.
Forum cevaplarına bakıldığında Ģu ifadeler dikkat çekmektedir:
“Matematik dersinin yüz yüze olması daha iyi olurdu çünkü kendimi online derste çok net
ifade edemiyorum. Anlatılanları bazen kaçırıyorum…”(Ö93)
“Matematik gibi kapsamlı bir dersi online yöntemlerle öğrenebileceğimizi düĢünmüyorum.
Sınıfa ihtiyacımız var..”(Ö88)
“…Sanal sınıf oluĢturarak soruları paylaĢmanın yararı oldu. Online derslerimizde
çözemediğimiz soruları paylaĢarak pratik yapmamız daha faydalı oldu bence, yüz yüze
sınıftaki gibi… “(Ö390)
M6. Web tabanlı öğrenme ortamında matematik dersine daha fazla ilgi duyuyorum.
ġekil 7 incelendiğinde, öğrencilerin % 47.3 ünün uzaktan yürütülen matematik dersine daha
fazla ilgi duymadıkları görülmektedir. Öğrencilerin % 35.3 ü ise uzaktan yürütülen matematik
dersini daha ilgi çekici bulduklarını ifade etmiĢlerdir. Forum cevaplarına bakıldığında Ģu
ifadeler dikkat çekmektedir:
“Öğretim ortamı, öğrenmenin gerçekleĢeceği fiziksel çevredir. Öğrencilerin ilgilerini
çekerek, etkinlikleri severek ve isteyerek sürdürmelerini sağlayacak öğrenme ortamları
onların hem süreçten zevk almalarını hem de öğrenmelerinin kalıcı olmasını sağlayabilir.
Online ortamlarda çok zengin ve ilginç matematik ortamı yaratılabilir bence.”(Ö232)

M7. Web tabanlı öğrenme ortamında matematik öğrenmek sıkıcıydı.
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ġekil 8 incelendiğinde, öğrencilerin uzaktan yürütülen matematik dersini sıkıcı buldukları
(Ort=2.56 (1.25)) görülmektedir. Öğrencilerin % 25.3 ü bu konuda kararsız kaldıklarını
belirtirken,

% 23.3 ü ise uzaktan yürütülen matematik dersinin sıkıcı olmadığını

düĢünmüĢlerdir. Forum cevaplarına bakıldığında Ģu ifadeler dikkat çekmektedir:
“Matematik sayısal bir ders yüz yüze eğitimdeki gibi verim alamıyorum. Konuyu anlamakta
zorlandığım için dersler zor geçiyor”(Ö89)
“Bence sayısal bir dersi sadece online yöntemlerle öğrenmek imkansız. Zorlanıyoruz.”(Ö111)

M8. Matematik öğrenmede, web tabanlı eğitim yöntemlerinden tekrar yararlanmak isterim.
ġekil 9 a göre, öğrencilerin % 43 ünün web tabanlı eğitim yöntemlerinden yararlanmak
istemedikleri, % 30.8 inin ise bu yöntemden tekrar yararlanmak istedikleri görülmektedir.
Forum cevaplarına bakıldığında Ģu ifadeler dikkat çekmektedir:
“Online eğitimi ben isterim…Mesela forumlar… Sorduğunuz bir soru vardı. Bir çözüm
vererek hangi aĢamada yanlıĢ yaptığımı bulun demiĢtiniz. Çok uğraĢtık. Forumlar sınıf
tadındaydı…”(Ö144)

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 42

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

“Daha önce YouTube da fonksiyon dansı görmüĢtüm. El hareketlerinin Ģekilleri temel
fonksiyonlardan birine eĢit oluyordu. Burada da ders bilgi sistemine her hafta yüklenen
resimler ve tuzak sorular dikkatimi çekti. Ġlginç Ģeyler öğrenilebilir online ortamdan. Ben bu
yöntemin ikinci dönem de kullanılmasını öneriyorum.”(Ö354)

Sonuç ve öneriler
COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen matematik derslerine
yönelik öğrenci görüĢlerini inceleyen bu çalıĢmada, öğrencilerin genel olarak bu yöntemi
olumsuz olarak değerlendirdikleri ortaya çıkmıĢtır. Anket sonuçları, öğrencilerin matematik
öğretiminde uzaktan eğitimi elveriĢli bir yöntem olarak görmediklerini ve bu yöntem ile dersi
iyi öğrenemediklerini ortaya koymuĢtur. Forumlarda da derinlemesine tartıĢılan bu sonuç,
öğrenme ile ilgili bazı önemli faktörlerin gündeme gelmesine önayak olmuĢtur. Özellikle
motivasyon, öğretmene yakın olma, etkileĢim gibi unsurların eksikliğinin altının çizildiği
tartıĢmalarda öğrencilerin iĢbirlikçi öğrenmeye daha çok önem verdikleri görülmüĢtür. Yüz
yüze sınıf ortamındaki gibi etkileĢimi sağlamaya çalıĢan öğrenciler, çeĢitli platformlarda
oluĢturulan sanal sınıflar ve gruplar yolu ile iletiĢim kurarak zorlandıkları konularda destek
almayı tercih etmiĢlerdir. Bu yolla, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine, online eğitimin
yöntem ve tekniklerine adapte olmaya çalıĢtıkları görülmüĢtür.
Forumlarda tartıĢma konusu olan diğer bir husus, online öğrenme ortamda hangi çalıĢma
yönteminin daha verimli olabileceğidir. Bazı öğrenciler çeĢitli konu anlatım ve soru çözüm
sitelerini/videolarını takip ederken, bazı öğrenciler de yüz yüze destek almanın daha etkili
olacağını savunmuĢtur. Böylece online öğrenme ortamında etkili öğrenme yolları ile, dersi
anlamlı ve kalıcı öğrenmeye çalıĢmıĢlardır.
Yine anket sonuçlarına göre, uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen matematik dersinin
eğlenceli olmadığı (% 44) ve bu dersin yalnızca yüz yüze sınıf ortamında öğrenilebileceği
(%55,8) ortaya çıkmıĢtır. Öğrencilerin büyük bir kısmı uzaktan yürütülen matematik dersini
sıkıcı bulurken (%51,5), sadece % 23.3 ünün bu düĢünceye katılmadığı belirlenmiĢtir. Bunun
nedeni olarak, forumlarda dersin teorik ve soyut yapıda oluĢu ileri sürülmüĢtür. Matematik
dersinin yapısından kaynaklanan bu zorluklar nedeniyle, öğrenciler harmanlanmıĢ
yöntemlerle dersin daha verimli ve etkili öğrenilebileceğini vurgulamıĢlardır. Yalnızca
uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülen bir dersin, öğrenme sürecinde aksaklıklara neden
olabileceği düĢüncesi forumlarda en çok ele alınan husustur.
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AraĢtırma sonuçları genel olarak öğrencilerin yüz yüze eğitimi daha faydalı gördükleri ve
uzaktan eğitim yöntemini benimseyemedikleri yönündedir. Bu sonuç, ilgili alan yazındaki
çalıĢmalarla uyum sağlamaktadır (Ceviz, TektaĢ, Basmacı, ve TektaĢ, 2020; Kaynar, Kurnaz,
Doğrukök ve BarıĢık, 2020; Serçemeli ve Kurnaz 2020). Bununla birlikte, zengin içerik ve
uygulama çeĢitliliği yönünden uzaktan eğitim yöntemlerinden tekrar yararlanmak isteyen çok
sayıda öğrenci bulunduğu göz ardı edilmemelidir.
Bulgular dikkate alındığında, COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim yöntemleri ile
sunulan matematik dersinin baĢarıyı artırmada tek baĢına yeterli olmadığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin bakıĢ açısına göre, uzaktan eğitim sürecinin daha etkili yürütülmesi
için, matematik gibi teorik ve soyut içerikli derslerin, harmanlanmıĢ öğrenme yöntemleri ile
yürütülmesi baĢarıya önemli katkılar sağlayabilir. Böylece, öğrenciler yüz yüze eğitimin
sunduğu etkileĢim, öğretmene yakın olma ve anında dönüt alma olanaklarından yararlanmıĢ
olacaktır. Aynı zamanda da uzaktan eğitimin sunduğu zengin içerik, esnek öğrenme ve kendi
hızında öğrenme gibi nimetlerden de faydalanabileceklerdir.
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ÖZET
Bilim ve teknolojinin geliĢmesiyle birlikte insanların sosyal ve kültürel yaĢantılarında
değiĢimler meydana gelmektedir. Popüler kültür bu değiĢimlerin Ģekillenmesinde etkili olan
faktörlerin baĢında yer almaktadır. Popüler kültür ifadesi genellikle ―popüler‖ ve ―kültür‖
kavramları ayrı ayrı ele alınarak tanımlansa da, ―popüler kültür‖ üzerinde uzlaĢılan ortak,
evrensel bir tanımdan söz edilememektedir. En genel anlamda halk arasında yaygın olan her
Ģey için kullanılabilen popüler kültür; moda, müzik, spor, televizyon, sinema, internet vb.
araçlar üzerinden yaygınlığını artırmaktadır.
Popüler kültüre hangi perspektiften bakarsak bakalım, sosyal hayatın ayrılmaz bir
parçası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Eğitim de aynı Ģekilde sosyal yaĢamdan soyutlanarak
düĢünülmesi mümkün olmayan bir unsurdur. Dolayısıyla, popüler kültür ve eğitim sosyal
boyutta ortak paydada buluĢmaktadır. Eğitim denince akla ilk olarak örgün eğitim süreci gelse
de, eğitim formal, informal ve non-formal boyutlarıyla insanı yaĢamı boyunca kuĢatmaktadır.
Aynı Ģekilde popüler kültürün de yaĢamımızın her dönemine ve her alanına tesir edebilmesi
söz konusudur. Sosyal yönüyle ön plana çıkan iki önemli kavram olarak eğitim ve popüler
kültürün arasındaki etkileĢime kayıtsız kalınamaz.
Popüler kültürün, toplumun büyük bölümü

-özellikle gençler- arasında yaygın

olduğundan hareket edilirse, eğitim alanında da bu yaygınlaĢmanın etkilerini görebiliriz. Bu
hususta yapılması gereken; eğitimde popüler kültürün etkilerini ortadan kaldırmak değil,
aksine popüler kültür ögelerini kullanarak eğitimde faydalanmak olabilir. Toplumsal olayları,
sosyal koĢulları, hayatı anlamlandırmayı etkileyen ve yeni yaĢam tarzları Ģekillendirmede
etkili olan popüler kültürün bu yönünü eğitim için avantaja çevirmeliyiz. Popüler kültür
araçlarına kayıtsız kalmamalı, eğitim süreçlerinde mümkün mertebe faydalanmalıyız.
Anahtar Kelimeler: Popüler Kültür, Eğitim, Teknoloji
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ABSTRACT
With the development of science and technology, changes occur in people's social and
cultural lives. Popular culture is one of the factors that are effective in shaping these changes.
Although the expression of popular culture is generally defined by considering the concepts
of "popular" and "culture" separately, there is no common and universal definition agreed on
"popular culture". Popular culture that can be used for anything common among the people in
the most general sense; It is increasing its prevalence through tools such as fashion, music,
sports, television, cinema and the internet.
No matter from what perspective we look at popular culture, it appears as an integral
part of social life. In the same way, education is an element that cannot be thought of in
isolation from social life. Therefore, popular culture and education meet on a common ground
in the social dimension. Although the formal education process comes to mind when
education is mentioned, education encompasses people throughout their life with its formal,
informal and non-formal dimensions. Likewise, it is possible that popular culture can affect
every period and every area of our lives. One cannot be indifferent to the interaction between
education and popular culture, which are two important concepts that come to the fore with
their social aspects.
If popular culture is prevalent among most of society — especially young people —
we can also see the effects of this popularization in the field of education. The need to be done
in this aspect is not to eliminate the effects of popular culture in education, but rather to
benefit from education by using popular cultural elements. We must turn this aspect of
popular culture into an advantage for education, which affects social events, social conditions,
meaning life and is effective in shaping new lifestyles. We should not remain indifferent to
popular culture tools, we should take advantage of in educational processes
Keywords: Popular Culture, Education, Technology
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Bilim ve teknolojinin geliĢmesiyle birlikte insanların sosyal ve kültürel yaĢantılarında
değiĢimler meydana gelmektedir. Bu değiĢimlerin Ģekillenmesinde etkili olan faktörlerin
baĢında Ģüphesiz popüler kültür yer almaktadır. Popüler kültür ifadesi genellikle ―popüler‖ ve
―kültür‖ kavramları ayrı ayrı ele alınarak tanımlansa da, ―popüler kültür‖ üzerinde uzlaĢılan
ortak, evrensel bir tanımdan söz edilememektedir. En genel anlamda halk arasında yaygın
olan her Ģey için kullanılabilen popüler kültür; moda, müzik, spor, televizyon, sinema,
internet vb. araçlar üzerinden yaygınlığını artırmaktadır. Popüler kültür ister Frankfurt Okulu
ve takipçilerinin ileri sürdüğü gibi kültür endüstrisi tarafından tabana dayatılan bir kültür
formu olarak görülsün, isterse Stuart Hall gibi hegemonik olarak iktidar ve halk arasında
gerçekleĢen mücadele zemini olarak görülsün toplumun büyük çoğunluğunu etkisi altına
aldığı apaçık ortadadır (Furat, 2010, s. 149). Bu etki olumlu olmak zorunda değildir. Popüler
kültürün herhangi bir öğesi, tasvip edilsin ya da edilmesin halk arasında yaygın olduğu sürece
popüler kültüre dairdir. Bu hususta karĢımıza çıkan nokta, popüler kültür öğelerinin zamana,
konuma, topluma vb. etmenlere göre değiĢkenliğidir. Farklı zaman dilimlerinde farklı
unsurlar popüler kültür kapsamında değerlendirilebileceği gibi, farklı kültürlerde ya da
toplumlarda da popüler kültür unsurlarının değiĢkenlik göstermesi mümkündür. Her ne kadar
teknolojik geliĢmelerle birlikte iletiĢim imkanları artmıĢ olsa da küresel dünyaya ait popüler
kültür olabildiği gibi, toplumlara mahsus popüler kültürler de olabilmektedir.
Üretim ve kültür endüstrisi tarafından belirlenen popüler kültür içeriğini, toplum
hayatının herhangi bir anı, yeri, zamanı veya ifade Ģekli oluĢturmakta ve toplumla etkileĢim
halinde olan bir ürün anlamını taĢımaktadır. Bununla birlikte popüler kültür üretim ve kültür
endüstrisinin toplamı anlamına da gelmemektedir. Popüler kültür etkileĢiminde yönetici olan
egemen sınıfa ait kültürle birlikte egemen kültüre karĢıt kültürler de üretilmektedir. Böylece
süreklilik sağlanmakta ve popüler kültür alanı, insan yaĢamını tümüyle kuĢatan bir mücadele
alanı oluĢturmaktadır (Özkan, 2006).
Günümüzde, popüler kültüre ait ürünler toplumdaki her yaĢ grubundan insanı hedef
almıĢ olsa da en büyük hedef kitlenin çocuklar ve gençler olduğu bilinmektedir. Bu durum
çocukların ve gençlerin popüler ürünleri daha fazla satın alması, kullanması ve hızlı bir
Ģekilde tüketmeye istekli olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda okul çağında olan
çocuklar ve gençler için popüler müzik listelerinin takip edilmesi, popüler giyim, aksesuar vb.
markalarının tercih edilmesi, popüler dergilerin okunması, popüler filmlerin izlenmesi
oldukça önem taĢımaktadır (Kaya ve Tuna, 2010, s. 240). Popüler kültüre hangi perspektiften
bakarsak bakalım, sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Eğitim de
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aynı Ģekilde sosyal yaĢamdan soyutlanarak düĢünülmesi mümkün olmayan bir unsurdur.
Dolayısıyla, popüler kültür ve eğitim sosyal boyutta ortak paydada buluĢmaktadır. Eğitim
denince akla ilk olarak örgün eğitim süreci gelse de, gerek formal eğitim, gerek informal
eğitim ve gerekse non-formal eğitim insanı yaĢamı boyunca kuĢatmaktadır. Aynı Ģekilde
popüler kültürün de yaĢamımızın her dönemine ve her alanına tesir edebilmesi söz konusudur.
Popüler

kültür

ve

araçlarından

eğitim

süreçlerinde

maksimum

düzeyde

faydalanılabilmesi için eğitim paydaĢlarının popüler kültürü tanıması gerekmektedir. Aksi
takdirde popüler kültür eğitimde avantaj olabilecekken dezavantaja dönüĢebilir. Bu konuda
MEB bünyesinde okullarda internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik çalıĢmalar
yapılması olumlu bir adım olarak görülebilir. Zira günümüzde popüler kültür unsurlarının
internet aracılığıyla geniĢ kitlelere ulaĢtığı apaçık ortadadır. Daha düne kadar örgün
eğitimdeki öğrenciler geleceğe yönelik hedeflerinde beyaz yakalı meslek guruplarını
belirlerken, günümüzde ise youtuber, blogger, influencer gibi oluĢumları meslek olarak
hedeflemektedirler. Gençlerin bu yönelimleri üzerine düĢünülürken popüler kültürden
bağımsız hareket etmek mümkün değildir. Sadece gençleri değil, yediden yetmiĢe her yaĢ
grubundan insanı popüler kültürün etkileĢim alanlarında görmek mümkündür. Ġnternet her ne
kadar popüler kültür araçlarından biri olarak ele alınabilse de, aynı zamanda moda, müzik,
spor, medya vb. diğer popüler kültür araçlarının yaygınlığının artmasını destekleyici bir
etmen olarak karĢımıza çıkmaktadır. (Özkan ve Erdem, 2020, s.195)
Ülkemizde internete 90‘lı yıllarda mahallelerde bulunan internet kafelerde
ulaĢılabiliyorken, günümüzde her evde bulunan bilgisayarlardan, tabletlerden, cep
telefonlarından hatta kol saatlerinden internet eriĢimi sağlamak mümkün hale gelmiĢtir. Bu
durum ise popüler kültürün hayatımızdaki yerini ister istemez geniĢletmektedir.(Çorbacı,
2020, s.230) Dolayısıyla teknolojinin de etkisiyle bu denli yaygınlaĢan popüler kültürden,
örgün eğitim ve yaygın eğitimde nasıl yararlanılabileceği söz konusu olmaktadır.
Okul öncesinden, yükseköğrenime kadar örgün eğitimin her basamağında öğrenci,
öğretmen, idareci, veli baĢta olmak üzere eğitim paydaĢları farklı sosyal çevrelere sahip
olsalar dahi okul çatısı altında ortak bir platformda bir araya gelmektedirler. Eğitim- öğretim
amacıyla bir araya gelen bu paydaĢların popüler kültürü bilmesi, popüler kültür içinde kendini
konumlandırması ve popüler kültürün kodlarını çözmesi sayesinde hem akademik hem
psikolojik hem sosyal hem de kültürel geliĢim olumlu etkilenecektir. Ayrıca popüler kültürü
tanımak, popüler kültürün olumsuz etkilerinden korunabilmek adına önemlidir. Örneğin, okul
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öncesi öğrencilerinin Ģiddet içerikli çizgi filmler izlemesi veya ilk-orta öğretim öğrencilerinin
Ģiddet içerikli programlara odaklanması hem bireyi hem de toplumu olumsuz etkileyecektir.
Sırf popülaritesi var diye, ya da belli bir zümreye dahil olma çabası içinde popüler kültürün
negatif etkilerine, çocukların ve gençlerin maruz kalmaması için bakanlıktan öğrenciye tüm
paydaĢların gerekli önlemlerin alınması konusunda iĢbirliği yapması gerekmektedir.
Örgün eğitim sürecinin en etkin zaman dilimi olan derslerin baĢında öğrenciyi
güdüleme, dikkat çekme, hazır bulunuĢluk düzeyini artırma gibi hususlarda, öğretmenlerin
popüler kültür farkındalığına sahip olması önem arz etmektedir.(Çorbacı, 2018, s.247)
Örneğin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, ‗Zekat, Hac ve Kurban Ġbadeti‘ ünitesinde,
hac ve umre ibadetlerini sunuĢ yoluyla öğretme tekniğinin, hacca veya umreye giden
ünlülerin(sanatçı, futbolcu, basketbolcu vb.) görselleriyle desteklenerek, konuya dikkat çekme
adına popüler kültürden yararlanılabilir. Yükseköğrenimde ise, popüler kültür araçlarının
kullanımına yönelik özellikle eğitim fakültesi öğrencilerine eğitim verilmesi ve teĢvik
edilmesi, gelecek yıllarda eğitimde popüler kültürden faydalanılmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca popüler kültür araçlarının son zamanlarda ‗Din‘ eksenli kullanılması sebebiyle,
geleceğin din eğitimcileri olarak Ġlahiyat fakülteleri öğrencileri için de popüler kültür ve
popüler kültürün etkilerine dair dersler verilebilir.
Yaygın eğitim alanında da popüler kültürün kullanılması için birçok çalıĢma
yapılabilir. Önceden yazılı medya, radyo, televizyon gibi tek yönlü iletiĢim araçlarıyla
yaygınlaĢtırılan popüler kültür unsurları, günümüzde özellikle sosyal medyayla birlikte çift
yönlü iletiĢim yoluyla yaygınlaĢma imkânı bulmaktadır. Bu sonuç yaygın eğitim açısından
avantaj olarak görülebilir. TV programlarından yazılı medyaya, internet sitelerinden cep
telefonu aplikasyonlarına, sosyal medya hesaplarına kadar geniĢ bir yelpazede eğitim içerikli
çalıĢmalar yaygınlaĢtırılabilir. Spor, müzik, moda gibi alanlarda eğitimi teĢvik edici
uygulamalar üzerinde çalıĢılabilir. Ayrıca yaygın eğitim süreçlerinde interaktif ders araçları
ile popüler kültürden faydalanılabilir.
Sonuç olarak sosyal yönüyle ön plana çıkan iki önemli olgu olan eğitim ve popüler
kültürün arasındaki etkileĢime kayıtsız kalmak mümkün görünmektedir. Popüler kültürün
toplumun büyük bölümü -özellikle gençler- arasında yaygın olduğundan hareket edersek,
eğitim alanında da bu yaygınlaĢmanın etkilerini görebiliriz. Bu hususta yapılması gereken;
eğitimde popüler kültürün etkilerini ortadan kaldırmak değil, aksine popüler kültür öğelerini
kullanarak eğitimde faydalanmak olabilir. Toplumsal olayları, sosyal koĢulları, hayatı
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anlamlandırmayı etkileyen ve yeni yaĢam tarzları Ģekillendirmede etkili olan popüler kültürün
bu yönünü eğitim için avantaja çevirmeliyiz (Karaduman, 2017, s. 9). Popüler kültür
araçlarına kayıtsız kalmamak, eğitim camiasında bulunan her bireyin dikkat etmesi gereken
bir husus olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle örgün eğitimde derslerin iĢlenmesinde hangi
yöntem veya teknik tercih edilirse edilsin, hazırlanan materyallerde popüler kültür unsurlarına
yer verilmesi, eğitimin yaĢama yakınlık ve soyuttan somuta ilkeleri doğrultusunda hareket
edilmesini sağlamaktadır.
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EĞĠTĠMDE DRAMAYI KULLANAN ÖNCÜLERDEN DOROTHY HEATHCOTE‟UN
HAYATI VE ÇALIġMALARI

Sevim ĠLERĠ
Ġstanbul Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, ORCID: 0000-0001-5823-6874

ÖZET

Eğitimde dramanın anası olarak bilinen Dorothy Heathcote, 29 Ağustos 1926 yılında
Ġngiltere‘de Batı Yorkshire bölgesinde bulunan Steeton köyünde Dorothy Shutt ismi ile
dünyaya gelmiĢtir. Yorkshire ve Humberside bölgesinde bir yerleĢke olan Bradford'ta bulunan
bir diğer okul olan ―The Northern Theatre School‖ da 2 yıl boyunca eğitim almıĢtır. Tiyatro,
felsefe ve drama disiplinlerini sentezleyen Heathcote Kanada ve Amerika baĢta olmak üzere
aralarında Türkiye‘nin de bulunduğu birçok ülkede dramayla ilgilenen insanlara ulaĢmıĢtır.
Heathcote, 36 yıl boyunca bu üniversitelerde çalıĢmalar yaparak eğitimde dramanın
temellerini atmıĢtır. ―Öğretmenin Role Girmesi Tekniği― ile tanınan Heathcote bu teknikle
eleĢtirel düĢünmeyi, ahlaki ve duyuĢsal düĢünceye dönüĢtürmeye; gerçeklere dayanan bilgileri
ve öğrenim deneyimlerini ise her türlü yaĢam durumlarına aktarmaya çalıĢmıĢtır. Yine
Heathcote tarafından geliĢtirilen uzman mantosu yaklaĢımı da eğitimde dramanın
geliĢtirilmesine yönelik bir çalıĢmadır. Bu yaklaĢımda öğrenciler, belli uzmanlık alanlarındaki
rollere, kurgusal bir ortamda dahil olarak yaratıcılıklarını ortaya koymaktadırlar.
Dorothy Heathcote‘un drama alanındaki görüĢlerinin ve çalıĢmalarının eğitimle iç içe
olması, hem genel eğitimde hem de din eğitiminde dramanın kullanılabilirliğine dair örnekler
üretilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle ―Öğretmenin Role Girmesi Tekniği‖ne dair bilgi
sahibi olunması, diğer branĢlarda olduğu gibi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri
ve öğretmen adayları için de faydalı olacaktır. Drama çalıĢması hangi alanda yapılırsa
yapılsın, eğitimden bağımsız olamayacağı gerçeği, hem bireysel hem de toplumsal (grup)
geliĢim için her geçen gün dramayı daha önemli kılan bir etken haline getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Drama, Eğitim, Dorothty Heatcote, Tiyatro
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ABSTRACT
Dorothy Heathcote, known as the mother of Drama in education, was born on August
29, 1926 with the name Dorothy Shutt in the village of Steeton in West Yorkshire, England.
He has studied for 2 years at ―The Northern Theatre School‖, another school located in
Bradford, a campus in Yorkshire and Humberside. Synthesizing theatrical, philosophy and
drama disciplines, Heathcote has reached people interested in drama in many countries,
including Canada and America, including Turkey.
Heathcote has worked at these universities for 36 years, laying the foundations of
drama in education. Known for his ―Teacher's Role Technique ―, Heathcote is able to
transform critical thinking into moral and sensory thinking; and knowledge based on facts and
learning experiences of all kinds of life tried to convey to their states. Again, the expert
mantle approach developed by Heathcote is a study to develop drama in education. In this
approach, students demonstrate their creativity, including roles in certain areas of expertise, in
a fictional environment.
The intertwining of Dorothy Heathcote's views and studies in the field of drama with
education, contributing to producing examples of the availability of drama in both general
education and religious education provides. In particular, having knowledge about ―Teacher's
Role Technique‖ will be useful for teachers and teachers of Religious Culture and Ethics as in
other branches. The fact that drama can not be independent of education, no matter what area
is done, becomes a factor that makes drama more important day by day for both individual
and social (group) development brings.
Keywords: Drama, Education, Dorothty Heatcote, Theater
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Drama kavramı, Yunanca‘da etmek ve eylemek anlamlarına gelen ―dran‖ sözcüğünden
türetilmiĢtir. Tiyatro biliminde ise özetlenmiĢ, soyutlanmıĢ eylemi ifade etmektedir (San,
1990).Drama, tiyatro bilimi tarafından tanımlanmıĢ olsa da günümüzde çok daha geniĢ
yelpazede gerçekleĢtirilen bir uygulama olarak karĢımıza çıkmaktadır. Drama; sosyodrama,
psikodrama, yaratıcı drama ve eğitici drama gibi alt birimlere ayrılmakta ve çeĢitli alanlara
yönelik içeriklerle her geçen gün önem kazanmaktadır.
Eğitim bilimlerinde drama türlerinden özellikle eğitici drama ön plana çıkmaktadır.
Eğitici dramada ise Dorohy Heathcote ismi dikkat çekmektedir. Eğitimde Drama‘nın anası
olarak bilinen Dorothy Heathcote, 29 Ağustos 1926 yılında Ġngiltere‘de Batı Yorkshire
bölgesinde bulunan Steeton köyünde Dorothy Shutt ismi ile dünyaya gelmiĢtir. Yorkshire ve
Humberside bölgesinde bir yerleĢke olan Bradford'ta bulunan bir diğer okul olan ―The
Northern Theatre School‖ da 2 yıl boyunca eğitim almıĢtır. Tiyatro, felsefe ve drama
disiplinlerini sentezleyen Heathcote Kanada ve Amerika baĢta olmak üzere aralarında
Türkiye‘nin de bulunduğu birçok ülkede dramayla ilgilenen insanlara ulaĢmıĢtır. (Özen, 2010)
Dorothy Heathcote, 1956 yılında mühendis Raymond Heathcote'la evlendi. 1960'lardan
itibaren Soweto, Güney Afrika ve Yeni Zelanda'daki Maori topluluklarındaki ilçeler gibi
dünyanın dört bir yanında ders ve eğitim vermiĢ ve ABD'ye yıllık turlar düzenlemiĢtir. 1991
yılında, Volkswagen Audi'nin Almanya'daki Haus Rhode'daki uluslararası eğitim merkezinde,
endüstride eğitim vermeye davet edilmiĢtir. 2001'de eĢinin ölümünden sonra, kızı Marianne
ve ailesiyle birlikte yaĢamak için Derbyshire'a taĢındı. Burada da ders vermeye, yazılar
yazmaya ve konferanslara katılmaya ve konferanslara katılmaya devam etti ve 8 Ekim
2011'de vefat etti (Hesten, 2011).
Dorothy Heathcote; drama, sistematik bir disiplin olarak geliĢtiğinden beri dramayı
öğretim yöntemi olarak kullanan ilk temsilcilerden biridir.

Heathcote dramayı baĢlı baĢına

bir sanat formu olarak gören Peter Slade‘in1 görüĢlerinin, drama anlayıĢının içerikten yoksun
ve anlamsız hale getirdiğini belirtmiĢtir. Buna karĢılık dramayı eğitsel bir ortam olarak
tanımlamıĢ, güçlü bir öğretim aracı ve çalıĢmayı motive etme yöntemi olarak gördüğünü
belirtmiĢtir. Bu görüĢleri çerçevesinde 1950‘li yıllardan itibaren uzun yıllar boyunca
Newcastle‘daki öğrencilerle ve dünyanın dört bir yanında öğretmenlerle çalıĢarak dramatik
eğitime önemli katkılarda bulunmuĢtur.

1

Bu katkıların baĢında Dorothy Heathcote‘un

Alman asıllı dramatik, atletik, hareket kuramcısı
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dramaya iliĢkin önemli tespitleri ve görüĢleri yer almaktadır. Bu görüĢler Ģu Ģekilde
sıralanabilir (Özen ve Adıgüzel, 2017):
 Drama, herhangi özel bir konunun çocuklar tarafından daha evrensel boyutlarının
görülmesini sağlamalıdır,
 Öğrencilerin dramatik aktiviteye duygusal olarak katılmaları rol alma yoluyla
desteklenmelidir,
 Drama ile öğrencilere sosyolojik bir perspektif kazandırılmalı, hem kendileri hem de
insanlık hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilmeleri sağlanmalıdır,
 Ġçinde yaĢadıkları toplumun geçmiĢiyle, Ģimdiki zamanıyla ve geleceğiyle ilgili bir
anlayıĢ edinmeliler.
Dramayı bir tür yaĢam pratiği olarak ifade eden Heathcote, drama kullanımında önceliği
oyun oynamaya değil, öğretmeye ve eğitmeye vermiĢtir. Heathcote‘un öğretme yönteminde
grubun en olgun üyesi olan öğretmenlere önemli görevler düĢmektedir. Heathcote‘a göre
öğretmen, gerek gördüğünde dramayı açıklamak için durdurma hakkı ve sorumluluğuna
sahiptir. Öğretmen öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için, onlardan daha istekli olmalı
ve kendi katılımını öğrencilere göstermek için gerekiyorsa çalıĢmayı durdurmalıdır (Özen,
2011).
Amatör ve profesyonel oyunculuk sürecinden sonra eğitim alanında kendini yetiĢtiren
Heathcote, dramatik ortamları ve araçları en iyi Ģekilde kullanmıĢ ve kullanılmasına zemin
hazırlamıĢtır. Heathcote‘a göre dramatik eğitim ortamları sayesinde, kendi potansiyelini fark
eden, kendini doğru ifade eden, yaratıcılık geliĢimine sahip ve empati kurabilen bireyler
yetiĢecektir. Bunun yanı sıra dramatik eğitim, içinde yer alan bireyleri mutlu edecektir. Bu
mutluluğu sadece oyun oynamanın neĢesi değil, aynı zamanda bireye, topluma ya da bilimsel
bir gerçeğe iliĢkin farkındalığın gerçekleĢmesi sağlayacaktır.
Dorothy Heathcote, Drama Eğitimi Ulusal Derneği, NATD (The National Association For
The Teaching Of Drama) konferansındaki bir konuĢmasında eğitimde drama alanında özgün
ve kendisine ait olan dört farklı modelden söz etmektedir(Özen ve Adıgüzel, 2017). Bunlar:
1. Ġnsanları KeĢfetmek Ġçin Drama/ KarmaĢa Ġçindeki Ġnsan (Drama Used To Explore
People/Man in a Mess)
2. Uzman Mantosu (Mantle Of The Expert)
3. Komisyon ÇalıĢması (Commission Model)
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4. Rolün Yuvarlanması (Rolling Role)
Heathcote, geliĢtirdiği bu modellerden

―Ġnsanları KeĢfetmek Ġçin Drama/ KarmaĢa

Ġçindeki Ġnsan‖ ifadelerini ilk drama çalıĢmalarında sıklıkla kullanmıĢ, bireyin kendini
tanımasında, davranıĢlarını-tepkilerini gözden geçirmesinde, okul ile toplum arasında bağ
kurarak aktif öğrenme ortamı sağlamada dramadan yararlanmıĢtır.
Öğrenme-öğretme yaklaĢımlarını temele alan ―Uzman Mantosu‖ modeliyle ise bir nevi
dramatik sorgulamadır. Bu modelde sınıftaki tüm öğrenciler bir program çalıĢmasının
uzmanlar grubu olarak görülürler. Öğrenciler bu süreçte bir bilim adamı olarak laboratuvarda
çalıĢabilmekte, arkeolog olarak bir lahitte kazı yapabilmekte, kurtarma ekibi personeli olarak
bir afet yerinde çalıĢabilmekte, bir fabrika, Ģirket veya dükkan iĢletebilmektedirler. Bu
modelle çocukların, kendi öğrenmelerini keĢfederken ‗Uzman‘ gibi davranması sağlanır ve
böylece onlara özel sorumluluklar, dil gereksinimleri ve toplumsal davranıĢlar kazandırılması
amaçlanır (Heathcote, 2010).
Bir diğer model olan ―Komisyon ÇalıĢması‖, öğrencilere ve öğretmenlere yaptıkları iĢi
gerçek yaĢamda tecrübe etme imkanı sunmayı amaçlayan ve ortak görevlerle yapılandırılmıĢ
olan bir yaklaĢımdır. Bu modelde öğretim programında bulunan herhangi bir konunun, günlük
hayatla iliĢkilendirilmesi önemlidir. Çünkü konuların gerçek yaĢamla iliĢkilendirilmesi,
öğrencilerin insanlarla daha çok iletiĢime geçecekleri yöntemleri (araĢtırma, sunum, eğitim
gezileri, uzman ziyaretleri vb.) kullanmasına imkan sağlayacaktır (Özen, 2011).
Heathcote ―Rolün Yuvarlanması‖ modeli ile toplum yaĢantılarına dair öğretmene ve
öğrenciye farklı boyutlar keĢfetme ve irdeleme Ģansı tanıyarak katılımcılarının yeni
topluluklar oluĢturmalarına olanak sunmayı amaçlamaktadır. Heathcote bu modelin özellikle
lise öğrencileri için daha faydalı olduğunu düĢünmekte ve öğretmenler arası etkileĢimi ön
plana çıkarmaktadır. Ona göre bir öğretmen bir konuda yaptığı çalıĢmayı bir diğer öğretmene
yuvarlayabilir ve birçok sınıfta ortak paylaĢımlarda bulunulabilir (Özen ve Adıgüzel, 2017).
Dorothy Heathcote‘un drama alanındaki görüĢlerinin ve çalıĢmalarının eğitimle iç içe
olması, hem genel eğitimde hem de din eğitiminde dramanın kullanılabilirliğine dair örnekler
üretilmesine katkı sağlamaktadır. Drama çalıĢması hangi alanda yapılırsa yapılsın, eğitimden
bağımsız olamayacağı gerçeği, hem bireysel hem de toplumsal (grup) geliĢimi için her geçen
gün daha dramayı daha önemli kılan bir etken haline getirmektedir (Sezerel ve Özoğul, 2019).
Heathcote‘un eğitici drama alanına yaptığı en büyük katkılardan biri de ―Öğretmenin role
girmesi‖ tekniğidir. Öğretmenin rol alması olarak da ifade edilen bu teknik, dramatik kurguyu
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biçimlendirme bakımından önemlidir. Eğitimi kolaylaĢtırmak için öğretmenin role girmesi
yararlanan bir öğretim tekniği olarak görülmektedir. Bu teknikle, eleĢtirel düĢünme, ahlaki ve
duyuĢsal düĢünceye dönüĢtürülmesi, gerçeklere dayanan bilgilerin ve öğrenim deneyimlerinin
ise somut bir Ģekilde her türlü yaĢam durumlarına aktarılması hedeflenmektedir (Özen, 2011).
Öğretmenin, drama çalıĢmalarında öğrencileriyle birlikte rol almasında üstün performans
becerileri beklenmemektedir. Öğretmenlerden esas olarak beklenen öğrencilerden en iyi
tepkiyi alabilmek ve onları eyleme geçirebilme gücüne sahip olmaktır. Bu teknikte öğretmen
drama lideri, akran veya farklı bir rolde görev alan biri olabilir. Öğretmenin özellikle rol
içinde yardım ve öneri isteyen öğrencilerden birinin rolüne girmesiyle önemli kazanımlar elde
edilebilir. Öğrencilere sorular sordurarak, sürece göre çeĢitli roller vererek onları
cesaretlendirebilir. Bu teknikte öğretmen role girdiğini ve rolden çıktığını farklı bir kostüm
giyerek veya elinde dikkat çeken bir nesne tutarak öğrencilere göstermektedir. Eğitimde
dramanın özünü çatıĢmaların oluĢturduğu düĢüncesinden hareketle bu teknikte ikilemler ve
çatıĢma anlarının zenginleĢtirilmesi önem taĢımaktadır. Öğretmenin role girmesi tekniğinin
uygulanması, hem öğretmene hem de öğrencilere birçok katkı sağlamaktadır. Öğrenciler için
sorumluluk alma, karar verebilme ve liderlik becerilerini sınama, rolde olmanın verdiği
güvenle, tutumları ve bakıĢ açılarını özgürce ifade edebilme imkan tanımaktadır. Öğretmenler
için ise öğrencilerle empati kurabilme imkanı vermekte ve öğrencilerin iletiĢime
geçmelerinde, ortak görüĢe varmalarında öğretmenin cesaretlendirici ve teĢvik edici olmasını
sağlamaktadır (Akar, 2000).
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde özellikle toplumsal hayatı doğrudan ilgilendiren
konularda, farklı kültür ya da dinlerin öğretiminde, temel ahlaki ilkelerin ve dinin kültürel
yansımalarının iĢlenmesinde yaratıcı drama etkinliklerinin aktif bir biçimde kullanılmasını
önerilmektedir (Tosun, 2019). Yaratıcı drama gibi eğitici drama uygulamaları da eğitimin her
kademesinde kullanılabileceği gibi, her branĢ için de kullanılabilen bir yöntemdir. Özellikle
öğretmenin role girmesi tekniği de eğitimin her alanında kullanılabilecek niteliğe sahip olması
ile ön plana çıkmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğretiminde de Heathcote‘un
çalıĢmaları alternatif drama etkinliklerine imkan tanımakta ve özellikle öğretmenin role
girmesi tekniği ile ahlaki düĢünce geliĢimine katkı sağlanabilmektedir.
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ÖZET
Batılı metinlerde Doğulu tanımı geçmiĢten bugüne sözel, iĢitsel ve görsel medya
aktarımlarıyla ―biz‖ ve ―ötekiler‖ ayrımını oluĢturmuĢ ve bu ayrım pekiĢtirilmiĢtir. Gelinen
noktada özellikle Batı medyasında yer bulmak ve çağdaĢ Batı anlatı normlarına uymak için
Doğulu metinlerde de ―biz‖ ve ‖ötekiler‖ ayrımının içselleĢtirildiği görülmektedir. Türk
televizyon dizileri son yıllarda dünya pazarında önemli bir baĢarı kazandığından yapımcılar
Batılı

seyircinin

beklentisini

karĢılayan

oryantalist

öğeleri

kullanmakla

kalmayıp

abartmaktadırlar. Netflix için yapılan Atiye dizisi oryantalizm algısıyla gelen Doğu
kurgusunu bizatihi Doğulular eliyle tekrar inĢa ederek self oryantalizme birebir örnek
oluĢturur. Kendi kültürünü metalaĢtıran ve Batı‘nın beklentisine uygun dekor, müzik, kıyafet
ve söylem geliĢtiren Atiye dizisi, self oryantalist perspektifle gizemli, karanlık, egzotik ve en
önemlisi neden-sonuç iliĢkisi bağdaĢmayan bir söylemi normalleĢtirir. Büyü, sihir ve/ya dua
gibi nedeni ―bilinmezlikle‖ açıklanan Doğu kültürü, tarihi ve bölge dillerini inceler gibi
yaparken self oryantalist öğelerle dolu bir Doğu imajı yaratır. Bu çalıĢmada Atiye dizisi
kuramsal ve kavramsal literatür eĢliğinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Neo Oryantalizm, Self Oryantalizm, Atiye
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GiriĢ
ĠletiĢimin örgün bir ağ olarak tüm dünya bölgelerinin kılcal damarlarına kadar girmesiyle
kültürel çalıĢmaların yerel ve evrensel tanımlamalarında değiĢimler süregelmektedir. Medya
çeĢitliliğindeki patlayan alternatif çokluğu ve eriĢimin kolaylaĢması, küreselleĢme dolayısıyla
egemen kültürün yerele kadar yaygınlaĢması ve toplumların tek, büyük ve güçlü bir gözle
kontrolüne neden olmaktadır. Görsel Sanatlar kapsamındaki tüm çalıĢmaların dünya
sahnesine çıkma yolu da aynı medya kanalları aracılığıyla oryantalist belleğin ezberine uygun,
tanıdık konu ve nesnelerin metinlere girmesine neden olmaya devam etmektedir.
Said, oryantalizmi Doğu‘yu konu edinen kurumların tamamı, verilen beyanatlar, takınılan
tavırlar, yapılan benzetmeler, bir tür öğreti, yönetim biçimi veya hükümet Ģekli olarak
tanımlamıĢtır.1

Ancak gelinen noktada artık Said‘in literatüre armağanı ―oryantalizm‖

kavramı, durumu izaha yetmeyecektir çünkü egemen kültür kanalları aracılığıyla kurulan
iktidar Doğu(lu) tarafından içselleĢtirildiğinden iktidarın gözünden kendini denetleyerek
organize eden ve piyasa koĢullarını belirleyen mecralara uygun iĢler üretilmeye baĢlanmıĢtır.
Bu bağlamda Atiye dizisi en geniĢ kitle için en kaliteli, zengin ve etkili olmak üzere Doğu(lu)
sanatçılar tarafından Batılı gözlerle üretilmiĢtir. Buradan hareketle Marshall McLuhan‘dan
güç alarak ―Mecra (araç) mesajdır2‖ önermesi ile hareket edilebilir. Atiye dizisinin asıl
yaratıcıları senarist, yönetmen, tasarımcı, oyuncular, tüm teknik ve yaratıcı ekip kadar ve
belki de daha fazla anlam ve içeriği oluĢturan Netflix mecrasıdır. Ġçerik, biçim ve dolayısıyla
anlamı mecra oluĢturduğunda yaratıcılığın, üretkenliğin ve/ya özgünlüğün değeri yerine
formu belirleyen özellikler öncelik kazanır. Dolayısıyla BatılılaĢ/a/mayan içerik ve tekniğin
oryantalistleĢmesi zaruri bir sonuç olmuĢtur. OryantalistleĢmeyi gerçekleĢtirenler bu kez
Batılı‘nın gözüyle üreten Doğulular olduğundan kendi gerçekliğinin sınırlarından uzaklaĢan,
fanteziyi potansiyel ideoloji olarak kuran ve korku uyandıran imgelerle beklentileri
doyurmayı hedefleyen self oryantalistlerdir.
Kendi kendini DoğululaĢtıran metin Batılı gözüyle salt kendi halkının büyük çoğunluğunun
gerçeğiyle değil, genel olarak hiçbir gerçekçilikle örtüĢmeyen ve anlatı tekniği olarak ―sihirli
gerçekçilik‖e yaklaĢan ancak tam olarak bu türe de uymayan bir yapıdadır. Günümüzde en
popüler kitle iletiĢim araçlarından biri olan Netflix iktidarının Doğulu‘dan umduğunu bulması

1

Edward W Said, (1991), Oryantalizm (Doğubilim) Sömürgeciliğin KeĢif Yolu, (çev. Nezih Uzel).
Dördüncü Baskı, Ġrfan Yayıncılık, Ġstanbul. S. 14
2
https://medyaakademi.com.tr/2020/01/18/marshall-mcluhan-ve-iletisim-teorileri/„medium is message‟
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amacıyla Atiye metin olarak fantezilere, imajlara ve hayallere dayalı düĢünce sistemine göre
inĢa edilmiĢtir.
Atiye Dizisindeki Self Oryantalist Öğeler
Dizinin konusu kısaca Ģöyle özetlenebilir: Genç ve baĢarılı ressam Atiye‘nin çocukluğundan
beri sezgileri ve içgüdüleri izah edilemez bir Ģekilde hep aynı sembolü resmetmesine neden
olur. ġanlıurfa Göbeklitepe‘de yapılan kazılar sonucu Atiye‘nin yaptığı sembolün aynısı
bulunur ve Atiye kendisine hasıl olan bu öngörüyü çözümlemek üzere Göbeklitepe ve
Ġstanbul arasında mekik dokumaya baĢlayınca birtakım bilinmez diller, anlaĢılmaz sesler,
sadece bazılarına görünen iĢaret ve sembollerle karĢılaĢır. Hastalık, kargaĢa, zulüm, zaaf dolu
ilkel ve mistik bu dünya, bilinmezliklerle doludur.
Netflix kendi sitesinde diziyi Ģu Ģekilde tanımlar:

Ġstanbul'da bir ressam, çıktığı kiĢisel

yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi
geçmiĢiyle iliĢkisini ortaya çıkarır.3 Sadece tek cümlelik tanıtımda dahi ―Ġstanbul‘dan
ġanlıurfa‘ya giden ressam‖ tanımlaması Doğu‘yu arkeolojik kazılarla keĢfe gelen Batılı üst
bakıĢının örneğidir. Anlatı içinde Ġstanbul, Netflix genel seyircisi için dünya ölçeğinde
Doğu‘nun bir parçası sayılsa da ġanlıurfa‘ya oranla görece olarak Doğu‘nun Batı‘sını temsil
eder. Problemin, Ģifrenin, düğümün, salgın hastalık, doğal afet ve karanlığa gömülmek üzere
olan evrene dair bilgilerin toprağı Doğu‘yken tüm bunların deĢifresinin, tedavisinin ve
yanıtlarının verileceği yer Ġstanbul‘dur yani eğitimli Batılı‘nın çağdaĢ ve rasyonel
çözümlerine ihtiyaç vardır. Doğu bilinmesi ve yönetilmesi gereken bir nesne iken, Batı
bilmesi ve yönetmesi gereken bir özne konumundadır.4 Bir baĢka deyiĢle Ġstanbul‘dan oraya
giderek çözüm sunacak olan aydınlık, çağdaĢ, eğitimli, özgürlükçü ve Batılı Atiye‘dir. Eğer
―Doğu kendi kendisini temsil edemiyorsa, temsil edilmesi gerekir‖. 5 Burada dikkat edilmesi
gereken her ne kadar Ġstanbullu Atiye‘nin Batı‘yı temsil etse de Netflix dünya seyircisi
ölçeğinde yine de Doğulu olduğundan Atiye‘nin kendisine ve kendi Doğu‘suna oryantalist
bakıĢıdır. Yaratıldığı mecraya uygun olarak Batılı‘nın kendini gördüğü gözü taklit ederek
katmerli ötekileĢtirme ve self oryantalizmle çekici, ilginç, özgün yani izlenir kılmayı amaçlar.
Jale Parla, Bhabha‘nın ―melezleĢme‖ kavramını var olmak için zaruriyete dönen taklitle Ģöyle
iliĢkilendirir: ―Homi Bhabha‘ya göre sömürgeci ya da egemen özne kendini yaratır ve
3

https://www.netflix.com/tr/title/81037848
Mahmut Mutman, ġarkiyatçılık: Kurumsal Bir Not, Doğu Batı DüĢünce Dergisi, 2.b, Ġstanbul: Doğu
Batı Yayınları, Sayı:20-11, 2002, s. 111
5
Yücel Bulut, Oryantalizmin Kısa Tarihi, Küre Yayınları, Ġstanbul 2004. S.13
4
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nesnesini tanımlarken öylesine ikircikli bir dil oluĢturmak zorundadır ki (hem yabancı, hem
yakın, hem suçlu, hem masum, hem güzel, hem çirkin, hem vahĢi, hem evcil) bu ikircikli dil
içinde sömürülene ve egemen olana zorunlu olarak direniĢ alanları açar. Dahası, ―öteki‖
kendini nesneleĢtiren sömürgeciye onu taklit ederek de direnir.6 ĠĢte tam bu noktada Parla‘nın
söylemiyle Batılı bir mecrada var olma direniĢi sonucunda self oryantalist söylemden çıkıĢ
yolu kalmadığı dahi söylenebilir.
Netflix‘in diziyi tanımlarken ―kiĢisel yolculuk‖ olarak ifade ettiği izlek, Yavuz‘un
―ModernleĢen Müslümanlar‖ kitabında bahsettiği ―dikkate değer öteki7‖ Ģeklinde metne
adapte edildiğinde ―kahraman‖ yaratma tekniğiyle benzerlik taĢır. Yavuz, ―Dikkate değer
öteki yaratmanın yalnızca muhalif olarak değil, aynı zamanda kimliğin inĢasında kurucu
unsur olarak da son derece iĢlevsel bir yere sahip olduğunu‖ belirtir. Atiye ―kiĢisel yolculuk‖
amacıyla yola koyulan, dizi içerisinde sürekli farklılaĢan, yenilenen ve dönüĢen kimliklerle
tekrar kendini yapılandırırken diğerleri ölür, dirilir, kaybolur ve/ya komple değiĢir ancak bu
değiĢimin bilgisinden habersiz bir Ģekilde anlatıda yer alır. Kendilerini tanımadıkları bilgisi
ikinci sezondan itibaren defalarca altı çizilerek gösterilir. Dolayısıyla bir kahraman olarak
çevresindeki tüm değiĢenlere karĢı neredeyse tek stabil kaynak sadece Atiye‘dir. Öteki ilan
edilen yerli halk, kendini tanımayan, bilmeyen, sözü anlaĢılmayan, dili bilinmeyen kısacası
kendinden habersiz ve kendini ifade edemeyen sembollere ve imgelere indirgenir. Örneğin
Zühre Ana olarak tanımlanan karakter her bölümde bir tür fotoğraf gibi araya girer, varlığının
geçmiĢte veya bugünde olduğu belirsizdir ve ne demek istediğini ifade etmediğinden ya da
edemediğinden Atiye‘nin durumu teĢhis etmesi beklenir. Ekranda genellikle kadrajın
ortasında ve tek baĢına ve sözsüzdür. Spivak, Ģiddet altında kolonyal özne olarak kurulan
Öteki kavramını Mâdun üzerinden ifade eder ve der ki: Mâdun tekilliğinin olumsuz kavranıĢı
onun sömürgeci söylem tarafından kurulan söz-süzlüğü ve yazı-sızlığı ile iliĢkilidir (anlatacak
Ģeyi var, dile getiremiyor/yazacak hikâyesi var tarihleĢtiremiyor). Spivak‘a göre bu sessiz
tarih ancak mâdunlardan öğrenmeyi öğrenmeye açarak sessizliğini yıkabilir.8 Tam da
Spivak‘ın söylemine paralel ilerleyerek dizide Zühre Ana‘nın (öteki-mâdun) hikâyesini kendi
dili ve biçimiyle anlatmasının olanaksızlığı defalarca verilir ve tek yapılması gerekenin Atiye
aracılığıyla meselenin çözülmesi olduğu her defasında kesinleĢtirilir.
6

Jale Parla, Oryantalizm; Hayali Doğu. Atlas. Sayı : 96, Mart, 2001.
Yavuz H. (2008) ModernleĢen Müslümanlar, Çev. Ahmet Yıldız, 2. Baskı, Ġstanbul: Kitap Yayınevi.
S.39
8
Nusret Polat, “Çokluk, Herhangi Bir Tekillik, KoĢulsuz Demokrasi ve Madun‟un Durumu” Toplumbilim
Post-kolonyal Söylem Özel Sayısı içinde, Bağlam Yayınları, Ġstanbul 2010, EriĢim Tarihi: 15.10.2012.
http://nusretpolat.blogspot.com/2010/11/toplumbilim-post-kolonyal-soylemozel.htmlPortelli.
7
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Ötekinin kurgulanması, Schnapper‘e göre, iki yolla olmaktadır: Ġlkinde kültür ölçütleri
kullanılarak ötekine değer biçilmekte ve ikinci yol olan evrenselcilik ilkesi yolunda, ötekini
kendi kültüründe asimile etme siyasetinin izleri sürülmektedir. Birincisinde ötekinin varlığına
gösterilen tutum aĢağılayıcıyken ikincisinde sömürgeci mantığı ağır basmaktadır.9 Dizi self
oryantalist bir tutumla ötekini inĢada Zühre Ana‘yı kültür ölçütleri içinde yerel, otantik ve
bilinmezlik çağrıĢımları yapan yüz boyaları, kıyafetler, jest ve mimiklerle gösterir. Bu
değerlendirme biçimi Zühre Ana‘yı gizlerle dolu, karanlık ve belirsiz folklorik bir motifin
adeta karikatürüne dönüĢtürür. Göbeklitepe‘ye ait bir sahne dekoruna dönüĢen karakterin self
oryantalizm nedeniyle stereotipleĢmesi dahi olanaksızdır çünkü duyulmamıĢ ya da unutulmuĢ
mit ve masallara ait bir sembol olarak Atiye‘nin çözümlemesini bekleyen önemli bir imgedir
sadece. Schnapper‘la devam ederek ikinci yol olan evrensellik penceresiyle bakıldığında ise
salt Atiye‘yle bağlantı kurabilen Zühre Ana‘nın asimilasyonu; Atiye‘nin durumu doğru
deĢifre edeceği koĢuluyla, varlığı tamamen Batılı‘nın gözüne ve niyetine bağlanmıĢtır. Zaten
düzenli aralıklarla Atiye‘ye görünmesi bir tür yardım çığlığıdır. Bu bağlamda Stuart Hall‘un
―Cultural Identity and Diaspora‖ kitabında sıklıkla bahsini ettiği ―ötekini görme gücü‖ diziye
birebir denk düĢer. Anlatıda Atiye‘den baĢka kimse diğerlerinin kaybolduğunu ya da var
olduğunu hatta simgeleri ve iĢaretleri görmez, dahası diğerleri Atiye‘den baĢkasına görünmez.
Hall, bu sürecin rıza yoluyla gerçekleĢtiğini vurgulamaktadır. Egemen ötekinin bilgisi var
edilmekte ve böylece ―aĢağılık duygusu‖ içselleĢtirilmektedir.10 Doğulu toplumlar neden
Hall‘un rıza yoluyla içselleĢtirilen aĢağılık duygusunu kabul eder sorusuna, Foucault‘nun
hakikat oluĢturmada güç referansı cevap olabilir. ―Gücün uygulanmasının bizatihi kendisi
yeni bilgi nesnelerini ortaya çıkarır ve ortaya çıkmasına fırsat tanır, yeni bilgi kümelerinin
birikimini sağlar.‖11 Bu bağlamda yeni bilgi kümelerinden biri Netflix‘tir ve yeni bu mecranın
bir güç olarak tüm dünyada son iki yılda estirdiği güçlü kültürel rüzgâr yeterince yeni hakikat
oluĢturmaya fazlasıyla muktedirdir. Gelinen noktada self oryantalist anlatılarla mecrada var
olmak, yok olmak ve direnmek iç içe geçerken self oryantalist izleğin yarattığı sonuç, Güliz
Uluç‘un ifadesiyle bir ―kendine yabancılaĢma ve kendi kendisinin ötekisi hâline gelme

9

Dominique Schnapper, (2005). Öteki ile ĠliĢki / Sosyoloji DüĢüncesinin Özünde. Ġstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları. S: 25-28
10
Stuart Hall, “Cultural Identity and Diaspora.” Identity: Community, Culture, Difference. Ed. Jonathan
Rutherford. London: Lawrence & Wishart, 1990. 226
11
Michel Foucault, “Prison Talk,” (Der. Colin Gordon), Power/Knowledge: Selected Interviews and
Other Writings içinde, Harvester Press, Brighton 1980, s. 51
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sürecidir‖12 Dolayısıyla Atiye‘nin self oryantalist tutumuyla salt asimilasyon değil bireyin
kendine yabancılaĢması da söz konusudur. 2. Sezonun 1. Bölümünde Atiye kendi kendisinin
ötekisi olmanın ötesinde varlığından dahi Ģüpheye düĢse de bu duygu ve düĢüncesinde bile
ikircikli ve belirsizdir. Öte yandan diğer karakterlerin yabancılaĢma yaĢamayacak kadar
kendilerinden habersiz olmaları, bilgiye ulaĢamayan öteki olmalarından kaynaklanır.
Ġlk sezonda Atiye‘nin kiĢisel yolculuğunun çevresindekileri etkileyecek olumlu ve zaruri
sonuçları olacağına dair verilen ipuçları, ikinci sezonun ilk bölümünde açıkça ifĢa edilir ve
aciliyet arz eder. Depremlerle evrenin sırrına varılacak medeniyetler çökmüĢ, doğumlar
durmuĢ, umutlar sönmüĢtür ve tek çarenin Atiye olduğu, nereden geldiği belli olmayan sesler
ve simgeler aracılığıyla gösterilir. KiĢiler gibi bu görüntüler de sadece Atiye‘ye görünür.
Böylece mesele artık Atiye‘nin kiĢisel yolculuğundan, dünya geleceğinin kendisine umut
bağlamasına kadar uzanır. Artık hayati bir misyonu vardır ve bireysel yolculuktan öte bir
durum söz konusudur. Atiye Göbeklitepe‘ye gidecek ve misyonunu tamamlayacaktır. Ġbrahim
Kalın‘ın Ġslam ve Batı kitabındaki ifadeler Atiye için birebir geçerlidir: Evrensel akıl ve
modernite projesini gerçekleĢtirmek için bilmek, bilgiye dayalı iktidar araçları geliĢtirmek
zorunluluktur. Ortada artık korkulan, merak edilen ya da nefret edilen Doğu değil, bilinmeyi
ve yeniden inĢa edilmeyi bekleyen bir dünya vardır.13 ĠĢte bu noktada Netflix‘in
algoritmalarına uygun bir stratejiyle Avrupa‘dan ya da Amerika‘dan gelen Batılı yerine kendi
Batı‘sından kimlik arayıĢında olan bir karakter elbette çok daha ikna edicidir. Byung-Chul
Han‘ın Psikopolitika kitabında tanımladığı ―akıllı iktidar‖, kendini ―öteki‖ olarak açık
etmektense ayartıcı olmanın tercih edildiğini anlatır. Self oryantalist bir yapım olan Atiye
Batı‘dan daha fazla kendini ötekileĢtirse, çok daha fazla tahakküm etse, kendisini yadsısa,
bastırsa ve sustursa da eyleyen kendisi olduğundan acısını bastırmak zorundadır. Byung-Chul
Han der ki; ―Akıllı iktidar bilinçli ve bilinçdıĢı düĢünceleri okur ve değerlendirir. Ġnsanların
kendi iradeleriyle kendilerini düzene sokmasını ve optimize etmesini bekler‖.14 Bu durumda
dizinin senarist, yönetmen ve oyuncuları yerli olsa dahi yayımlanacağı mecranın beklentisine
göre metni düzenlemesi akıllı iktidarın bireye nüfuz ederek self oryantalist bir bakıĢı
seçmesini anlaĢılır kılar. Dolayısıyla 12 bin yıllık geçmiĢe sahip olan Göbeklitepe‘nin
2018‘de UNESCO Dünya Miras Listesi‘ne alınmasından15 sonra bir Netflix dizisinde mekân
olarak kullanılması, içerikte bölge isminin kullanılmasıyla sonuçlanır. Ancak self oryantalist
12

Güliz Uluç, (2009) Medya ve Oryantalizm, Ġstanbul: Anahtar Kitaplar Yay. S.204
Ġbrahim Kalın, (2007). Ġslam ve Batı, Ġstanbul: ĠSAM Yayınları.
14
Byung-Chul Han, (2019) Psikopolitika Neoliberalizm ve Yeni Ġktidar Teknikleri, Çeviren: Haluk
BarıĢcan. Metis Yayınları. S. 25
15
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gobeklitepe-unesco-dunya-miras-listesine-alindi
13
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perspektifle hem referans verilmiĢ hem de Göbeklitepe‘yle ilgisi olmayan ―kendi kendini
DoğululaĢtırma‖ stratejisiyle bölgeyi göstermek yerine bölgenin hayali ve fantastik temsiliyle
mekân çarpıtılmıĢtır. Young‘un belirttiği üzere ―Gerçekle bağlantı kurmak gerekmez hatta bir
nesnenin özel bir temsilinin menfaat gözeten bir inĢası ki bu, oryantalizmde olduğu gibi,
tamamen, o nesnenin temsili dıĢında bir varoluĢ veya gerçeklik olmadan inĢa edilebilir.‖ 16 Ne
var ki dizinin geniĢ seyirci bulması amacıyla 12 bin yıllık tarihi olan bölge ismi anılarak
verildiğinden ve tarih bilgisinin altı çizilerek anlatı oluĢturulduğundan beklenti yaratır fakat
sonuçta tamamen mistik, egzotik ve karanlık bir fantastik hikâyeyle bölgenin tarihiyle,
kültürüyle ya da herhangi bir gerçeklikle iliĢmeyecek bir anlatı sunulur. Amaç sadece çekici
bir seyirlik yaratmak adına kendi kültürünün sömürüsüne varmıĢtır, oysa aynı anlatı Doğu‘da
herhangi kurgu bir isimle kullanılabilir ve self oryantalizmin sömürücü etkileri en azından
daha az zarar verilebilirdi. Ancak ne yazık ki neoliberal performans öznesi kendinin
giriĢimcisi‖ olarak kendini gönüllü ve tutkulu bir Ģekilde sömürür. 17 Sonuçta dizi belgesel
olmadığı için gerçekçi olmak zorunda değildir Ģüphesiz ancak bölgenin adı üzerine kurulan
anlatıda tamamen fantastik bir hikâye inĢa etmek; gerçek tarih ve kültürün metalaĢtırılarak
tahrip edilmesidir ve kendi kültürünün gönüllü sömürüsüdür.
Atiye kimsenin kendisinin kim olduğunu dahi bilmediği bir toplumda her birinin gerçek
kimliklerini bilen tek kiĢidir. Bu yaklaĢım neo-oryantalizmin, ikili bir mantık üzerine
monolitik, toplamlaĢan, ona bağlı olan ve oryantal öteki üzerinde ahlaki ve kültürel üstünlük
varsayımına dayanır.18 Anlatı, self oryantalist yaklaĢımla Ġstanbul‘da Atiye dıĢındaki tüm
karakterleri kendi kimliklerinden habersiz kılarken ġanlıurfa‘dakileri monolitik tanımıyla tek
parça halinde aynılaĢtırarak biricikliğinden uzaklaĢtırır. Dövmeli yüzleri, farklı kıyafetleriyle
otantik çağrıĢımı yapan ancak konuĢmayarak sözsüz, dilsiz kılınan bölge insanını toplamlaĢan
ve tüm bunlara dayalı ahlaki ve kültürel üstünlüğünü tamamen kaybeden bir kitleye
dönüĢtürür. Bauman‘ın yardımıyla ifade edilecek olursa ―Varlığını ispat çabasındaki modern
yaĢam yabancılar olmadan yapamaz.‖19 Ne var ki anlatı aslında tamamen yerli bir yapım
olmasına karĢın Batılılar için, Batılı gözlerle Doğulular tarafından yapıldığından Atiye‘nin
modern yaĢamındaki kiĢisel yolculuğuna eĢlik eden yabancılar kendi kökleridir. Neo, örtük
ve/ya self oryantalist yaklaĢımla kurulan üstünlük ne yazık ki kendini küçümseyen ve
16

Robert Young, (2000) Beyaz Mitolojiler, (Çev. Can Yıldız). Bağlam Yayınları, S: 247
Micheal Foucault, Biopolitikanın DoğuĢu, Yönetimselliğin Tarihi, a.g.y. s:314
18
Ali Behdad ve Juliet A. Williams (2012). On Neo-Orientalism, Today, We Are Standing Outside
Time, http://www.entekhabi.org/Texts/Neo_Orientalism_Today.htm, EriĢim Tarihi: 16.03.2018.
19
Zygmunt Bauman, (2011), Postmodern Etik, çev: Alev Türker, Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2. Basım
S.195
17
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yabancılaĢan bir çıkmazdan beslenir çünkü uyulması beklenen Netflix kuralları oryantalist
perspektifle örtüĢür. Öte yandan Morgan‘ın belirttiği üzere yeni dijital mecralar özgün
eserlere ve yapımlara yer vermek yerine egemen olanı taklit ve tekrar etmek zorundadır hatta
film ve televizyon Ģirketleri Netflix‘e ayak uydurmak için sürelerini ve içeriklerini ayarlamak
zorundadır.20 Dolayısıyla kendi metnini yaratırken kendine yani Doğu kültürüne kuĢku,
korku, endiĢe duyan ve Göbeklitepe gibi tarihi mekânları bir fantezi sahası olarak gören,
farklılıkları göz ardı eden self oryantalist anlatı bir bakıma mecburidir. ―Yeni ırkçılık‖ tabirini
ilk kez ―The New Racism‖ (1981) adlı eserinde kullanan Martin Barker‘dan yola çıkarak
Atiye‘nin kendi ırkını metalaĢtırdığı ve fetiĢize ettiği iddia edilebilir. Barker‘a göre ―Yeni tür
ırkçılıklarda artık eskisi gibi ‗biyolojik aĢağılık‘ vurgulanmıyor, kültürel farklar öne
çıkarılıyor. Üstünlük, çoğunluk kültürünün standartlarına göre belirlenir. Bundan farklı
olanlar asimile olmayı reddettikleri gerekçesi ile marjinalize edilebilir veya Ģamar oğlanı
haline getirilebilir.‖21 Self oryantalist bağlamda Barker‘ın bahsettiği üzere ―biyolojik
aĢağılama‖ belki aĢağılama düzeyinde olmasa da Zühre Ana, marjinal bir gösterge, meta,
nesne, simge ve ilgi çekici bir merak unsuru olarak kullanılmıĢtır. Ekranda renk,
kompozisyon ve donuk duruĢu hareket ve devinim içermediğinden daha çok fotoğraf ya da
resmi andırır.
Resim yapan kadın kahramanın doğuyu keĢfi oryantalist perspektifle elbette tesadüf değildir.
Bernard Lewis durumu Ģöyle izah eder: Oryantalizmin ilk anlamının, Orta Doğu‘yu, Kuzey
Afrika‘yı ziyaret etmiĢ ve gördüklerini veya hayal ettiklerini, çoğunlukla romantik ve aĢırı bir
tarzda resmetmiĢ, daha çok Batı Avrupalı ressamların oluĢturduğu bir resim ekolü olduğunu
ifade etmiĢtir.22 Atiye daha önce hiç gitmediği bir bölgeyi çizdiği resimlerle hissetmekte hatta
olanın ötesindeki derinliği arkeolojik kazıların bulduğundan fazlasıyla bilmektedir. Doğu‘ya
karĢı duyduğu meraktan da beslenen sanat yapıtları, hem oryantalist düĢünceyi yeniden üretip
kökleĢtirirken, hem de Batı‘nın imgelemindeki Doğu imajını pekiĢtirmektedir. Bu merakın
tezahürü ise Doğu‘ya dahi gitmemiĢ birçok sanatçının Doğu‘ya dair çizmiĢ oldukları
resimlerde, üretmiĢ oldukları sanat yapıtlarında gözlemlenmektedir.23 Ne tesadüftür ki

20

Blake Morgan, (2019). What Is The Netflix Effect?
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/02/19/what-is-the-netflix-effect/#3ef1f8715640 (EriĢim
Tarihi: 08.08.2020).
21
Semra Somersan, (2004). Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk. Ġstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
S.58
22
Bernard Lewis, “The Question of Orientalisn”, New York Review of Books, 24 Haziran 1982. Lewis,
a. g. m., s, 49‟ den naklen Bulut, Oryantalizm‟in Kısa Tarihi, s.6.
23
Ġsa Eliri, (2010). “BatılılaĢma Sürecinde Askeri Okullar ve Asker Ressamların Türk Resim Sanatına
Etkileri”, Türk Ġslam Medeniyeti Akademik AraĢtırmalar Dergisi, 9, s. 139- 150.
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oryantalizmin tarihinde olduğu üzere Atiye de daha Göbeklitepe‘ye hiç gitmeden bölge
halkından öte bir güçle üstelik resim sanatıyla bilinmeyeni deĢifre eder.
Oryantalizmin ana konularından olan resim sanatı, bir Batılı merakı ve alıĢkanlığı olarak
tanımlanan keĢif ve turizmle bir kez daha hayali ―Doğu‘yu‖ bu defa Doğulu tarafından
keĢfeder. Oryantalist söylemde, bireyselliğinin peĢinde ―kiĢisel yolculuğa çıkan kahraman‖
tanımlaması Batılı için yaygın olarak kullanılır. Batılı öznenin seyahat etme ve ötekini
yerinde görme arzusu oldukça sık rastlanan bir durumdur. Özellikle 2020 yılında dünya
turizminin pandemi nedeniyle neredeyse durduğu bir dönemde Netflix tüm dünyanın ihtiyaç
ve arzularına uygun anlatılarla seyircisini tatmin etmeyi hedeflerken Atiye, Doğu‘ya
gel/e/meyen Batılı‘yı anlaĢılmaz, bilinmez ve Ģifresinin çözülmesi gereken bölgeye götürerek
doyurur, üstelik bunu yaparken resim sanatını da kullanır.
Göbeklitepe fantastik bir bölge olarak Atiye tarafından önce resmedilir, sonra gidilerek
keĢfedilir, Atiye sayesinde anlamlandırılır ve çevresine öğretilir. ―Doğu‖ diye bir yer ancak
bu bilgi sayesinde tanınır hale gelir.24 Atiye Ġstanbul‘dan ġanlıurfa‘ya gitmesi gerektiğinde
ailesi, arkadaĢları ve sevgilisi tarafından engellenmek istenir ve kendisinin üstelik bir kadın
olarak tek baĢına oraya gitmesinin tehlikeli olduğu görüĢü, sözde Batılı‘nın Doğu‘yu
ötekileĢtirmesinin sık rastlanan bir örneğidir. Atiye Doğu‘nun Batılısı bir kadın gösterge
olarak bölgedeki felaketleri (deprem, kısırlık, ardı ardına gelen sebepsiz ölümler vs.) çözen ve
gidip gelme yetisine sahip olan gezgin, kâĢif Batılı konumundadır. Gerçi çözüm ve keĢfin ne
olduğu konusu daha fazla mistik olayla örtülür ki bu metni iyice akıldıĢı bir self oryantalizmle
zayıflatır. Ancak bu durum da sorun teĢkil etmez çünkü Doğu zaten açıklanamaz bir
karanlıktır. Ġdeolojik Doğu kurgusu, Batılı‘nın hayali inĢasına hizmet eden belirsiz, kaotik,
mistik, korkunç ve mucizevi anlamlar karmaĢasıyla verilir. Bu üst bakıĢ yüzyıllardan bu yana
Batı‘nın hayali üstünlüğünü kurgu aracılığıyla bir kez daha gerçek kılar.
Sonuç
Dünya genelinde izlenen bir dizi film mecrasına dönüĢen Netflix aracılığıyla dünyaya sunulan
yeni Doğu tanımına bakıldığında, üretimin bizatihi Doğulular tarafından yapıldığı ve sonucun
self oryantalist perspektifle rasyonellikten iyice koptuğu ve Doğu mistisizmini körükleyerek
kullandığı görülmektedir. Mecranın mesajı yarattığı bugünlerde, Doğulu‘nun dünya seyircisi
24

Meyda Yeğenoğlu, (1996), “Peçeli Fanteziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark” içinde
(Derl. Fuat Keyman, Mahmut Mutman ve Meyd Yeğenoğlu), Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel
Fark, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, s. 108
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için üretme çabasının, kendini ötekileĢtirmeden kaçıĢı imkânsızlaĢtırmasıyla sonuçlandığı
söylenebilir. Çünkü var olunması amaçlanan mecrada self oryantalizm, Doğulu‘nun kendini
inkâr, belki abartılı ifadeyle intihar ya da asimilasyon ile baĢka bir formda doğma çabasını
stratejiye çevirmiĢtir. Ne yazık ki her durumda Doğulu‘nun sömürüsü meĢru bir üretim
yöntemine dönüĢmüĢtür. Sonuçta Bünyamin Bezci‘nin oto-oryantalizm (self oryantalizm)
tanımlamasıyla Atiye dizisinin üretim stratejisini özetlemek mümkündür: Self Oryantalizm
Batı icadı silahın, Batı rol modelinden beslenen Doğu(lu)nun silahıdır ve Oto-oryantalizmin
namlusu, otantik Doğu(lu)ya, bizzat Doğu(lu)nun kendisi tarafından doğrultulmuĢtur.25 Atiye
içselleĢtirilen Batılı değerler ve Netflix mecrasının dikte ettiği söylemler sonucu self
oryantalist bir örnek olarak Batılı kâĢif, sanatçı, ressam, gezgin ve üst akıl sıfatlarıyla
Doğu‘yu ve Doğulu‘yu inkâra düĢmüĢ ve ne yazık ki metalaĢtırarak karikatürize etmiĢtir. Bu
bağlamda tarih boyunca oryantalistlerin ötekileĢtirme sırasında kullandığı ortak temalar olan
seyahat, resim sanatı, keĢif, bireysel yolculuk ve var oluĢ sancıları, bu kez Doğulular
tarafından kendilerini tanımlamak için kullanılmıĢtır.
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ORCID ID: 0000-0002-9089-6626

ÖZET
Nermin Bezmen‘in kaleme aldığı Mengene Göçmenleri romanında, Osmanlı
Ġmparatorluğu‘nun parçalanma sürecine denk gelen bir göç öyküsü anlatılır. Gücünü
kaybeden Osmanlı, savaĢlarda yenilgiler alır ve büyük toprak kayıpları yaĢar. Bu çöküĢ
sürecinde göç olayları da kaçınılmaz hâle gelir. Osmanlı‘nın kaybettiği yerlerde yaĢayan
Türkler, birer yabancıya dönüĢtükleri topraklarda anılarını, kültürlerini, benliklerini bırakıp
yeni bir hayat uğruna yollara düĢer. Türklerin kitleler hâlinde Anadolu‘ya göç etmeleri hem
birey hem devlet ekseninde birtakım sorunsallara sebebiyet verir.
Romanda vaka zamanı, 1892‘de Bahattin ve ailesinin Silistre‘den Ġstanbul‘a göç
hazırlığı ile baĢlayıp 1923‘e kadar devam eden bir süreci kapsar. Romanın baĢında
karĢılaĢtığımız göç hazırlığı ve göç süreci, bir zorlamanın ve mecburiyetin ifadeleriyle
doludur. Ailenin bir kısmının Silistre‘de kalması, göçmen ailelerinin parçalanmasının
yarattığı ortak acılar olarak okunmalıdır. Romanın kahramanlarını oluĢturan ailenin sıkıntılı
göç serüveni, Ġstanbul‘a gelmeleriyle devam eder. Aile, Türklük bilinci geliĢmiĢtir; yine de
Osmanlı ülkesine yabancıdırlar. Yabancı oldukları bir kültürü özümsemeleri, yerleĢtirildikleri
Mengene Bölgesi‘nde hayata tutunmaları kadar zor olacaktır.
Bu çalıĢmanın amacı, göçmenlerin temsilcileri olarak Bahattin ve ailesinin göç
sürecinde ve göç ettikten sonra yaĢadıkları sorunları, deneyimleri, uyum süreçlerini tespit
etmek; Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun parçalanma dönemi ile Mustafa Kemal önderliğinde
verilen Millî Mücadele sürecinin göçmenler üzerinde ne gibi etkiler yarattığını ortaya
koymaktır. Bu bağlamda roman, birkaç baĢlık altında ve belirlenen çerçevede eserden yapılan
alıntılarla somutlanıp incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Uyum Süreci, Ekonomik Sorunlar.
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GĠRĠġ
Göç, gönüllü ya da zorunlu olarak gerçekleĢen yer değiĢtirme hareketidir. Göçün
nedenlerini doğal nedenler, sosyal nedenler, ekonomik nedenler ve siyasi nedenler olmak
üzere dört baĢlık altında değerlendirmek mümkündür. SavaĢ, siyasi nedenli göçlerin temel
sebebidir. Zorunlu göç kapsamına alınan savaĢ nedenli göçler (Özdal, Vardar Tutan 2018: 3133), diğer göç türleri gibi edebiyata da taĢınır. Özellikle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın
baĢlarında yoğunlaĢan ulus devletlerin kuruluĢu, savaĢ nedenli zorunlu göç hareketlerine yol
açar ve bu göç dalgaları, edebiyatta yansımasını bulur. Edebî ürünler, tarihi bir kaynak olarak
kabul eder; tarihteki olaylardan ve kiĢilerden esinlenir. Kurgu ile tarihin iç içe oluĢu özellikle
tarihî romanlarda gözlenir. Tarihteki göç dalgaları da edebiyatın beslendiği kaynaklar
arasındadır. Bu, toplumsal hafızanın canlı kalmasında ve tarihsel olayların edebiyat
aracılığıyla aktarılması hususunda iĢlevseldir. Edebî eserler, göç olaylarının göçmen
yaĢamlarına etkilerini kiĢiler üzerinden vermesi bakımından da önemlidir. Edebiyat,
göçmenlerin yer değiĢtirme sürecinde edindiği deneyimleri anlatarak onların psikolojik
dünyalarını yakından tanımamızı da sağlar. Göçmen aileler arasından yetiĢen sanatçıların bu
konulara ağırlık verdiği de bilinmektedir. Nermin Bezmen‘in (d. 1954) ailesi de Osmanlı
döneminde zorunlu olarak göç eder. Yazar, 1995 yılında yayımlanan Mengene Göçmenleri
adlı romanında ailesine ait anıları, kurgulayarak aktarır. Romanda 19. yüzyılın sonlarında
Türklerin Bulgaristan‘da huzursuz bir yaĢam sürdükleri, Bulgarlar tarafından baskı ve Ģiddete
uğradıkları, Türklerin zorunlu olarak askere alındıkları görülür. Bunlar, Türklerin göç etmesi
için uygulanan devlet politikalarıdır. Türklerin göç olayı, romanda Bahattin ve ailesi
çevresinde anlatılır. Bu göçmen aile, Türk kökenli olsa da Türkiye‘ye yabancıdır. Yabancılık
ve aidiyetsizlik duyguları, uyum sorunu ile Osmanlı Devleti‘nin parçalanma sürecinde
yaĢanan savaĢ ve yıkımların yol açtığı ekonomik bunalımlar, göçmenlerin hayatını zorlaĢtıran
sorunsallardır. Roman da bu problematikler üzerine kuruludur.
1. UluslaĢma Ġdeolojisinin Yarattığı Zorunlu Göç
Zorunlu göç, özgür iradeyle değil, baskıyla gerçekleĢen bir göç türüdür. Bazı
anlaĢmazlıkların Ģiddet boyutuna taĢınması, büyük ekonomik problemlerin olması, kiĢinin
hayatta kalma ya da mutlu olmasını engelleyen baskı ve tehdit durumları, zorunlu göçe neden
olur (Bartram vd. 2017: 151). Bu göç türü, bireyin ya da toplumun karĢılaĢtığı zorlayıcı
etkenler nedeniyle yer değiĢtirmesini gerektirir. KiĢilerin iradeleri ya da tercihleri söz konusu
değildir. Tehcir, sürgün, sınır dıĢı etme gibi etmenler zorunlu göçe örnek verilebilir (Göker,
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2015: 38). Zorunlu göçler; tarihin çeĢitli dönemlerinde mübadele, iskânlı göç, etnik göç vb.
farklı isimler verilerek ve ikili anlaĢmalara uyularak yapılmıĢtır. Bu göç türünün baĢlıca
özelliği, göçün devletlerin Ģiddet mekanizmalarının gölgesinde gerçekleĢmesi ve insanların
hayatta kalma, kendi yaĢamına karar verme, göç edip etmeme arasında bir tercih hakkı
bulunmamasıdır. 20. yüzyılda yaĢanan zorunlu göçlerin özelliği de insanların kimlikleri
üzerinden ötekileĢtirilmesi ve Ģiddet yoluyla göçe mecbur bırakılmasıdır (Özgür, 2016: 201).
Ulus devletlerin kurulduğu süreç, dünyadaki sınırları değiĢtirir. Sınırlarla birlikte
topluluklar da yer değiĢtirir. Kitlesel göç hareketleri, ulusçuluk ideolojisini benimseyen
devletlerin, topraklarında farklı etnik kökenden olan insanları istememesinden kaynaklanır.
Osmanlı Ġmparatorluğu, ulus devletler ortaya çıkmaya baĢlayınca ve savaĢlarda yenilgiler
alınca toprak kaybı yaĢar. Kaybedilen topraklardaki Türkler, yaĢadıkları yerlerden ayrılıp
Osmanlının topraklarına göç etmek zorunda kalır. Göç eden Müslümanların paralarına ve
değerli eĢyalarına el konur. Göç süreçlerinde göçmenlerin yaklaĢık yüzde yirmisi hayatını
kaybeder. Göç hareketleri, tek bir dalga hâlinde gerçekleĢmez. Yıllar boyu devam eden küçük
göçleri de yaratır. SavaĢ sonrası yaĢanan göçler, yapılan barıĢ anlaĢmalarıyla tersine
dönebilmekte; malı mülkü olanların bir kısmı, terk ettikleri topraklara geri gidebilmektedir.
Ġlhan Tekeli, bu göçleri ―BalkanlaĢma göçleri‖ olarak kavramlaĢtırır ve zorunlu göç
kategorisine dâhil eder (2008: 26-27).
Balkan coğrafyası, tarihte gerçekleĢen önemli göç hareketlerine tanıklık eder.
Özellikle Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun çöküĢ sürecinde Balkanlar‘da toplu göçler gerçekleĢir.
SavaĢlar nedeniyle Anadolu‘ya gerçekleĢen göçler, Türk ve Müslümanların soykırım
derecesine varan zulümlere uğraması ve Türklerin yabancı ve gayrimüslim bir yönetim altında
yaĢamak istememesinden kaynaklanır (Özlem, 2018: 91). Ruslar, 1828‘de Edirne‘ye kadar
gelir ve Bulgarları Türklere karĢı kıĢkırtır. Bulgarların Türklere saldırıları sonucu otuz bin
Türk, Anadolu‘ya göç eder. 1876‘da Balkanlar; Rusya, Almanya ve Avusturya tarafından
bölünür. Bulgarlara ve Sırplara da Rusya‘nın himayesinde bağımsızlıkları verilir. Bu yıl
içinde Bulgarlar, Türklere karĢı Ģiddet hareketlerini baĢlatarak onların Edirne, Ġstanbul ve
Anadolu‘ya göç etmesine neden olur. 1877 Osmanlı-Rus SavaĢı‘ndan sonra Berlin
AntlaĢması yapılır ve Bulgaristan devletinin kurulması kararlaĢtırılır. Yüz binlerce Türk,
varlıklarını bırakmak ve Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalır. Balkanların, özellikle
de Bulgarların Türklere yönelik zulmü, ―tüyler ürpertici‖dir (Bilgi, 2006: 7). Ruslar, Bulgar
halkını silahlandırır ve onların Türklere karĢı ayaklanmasına yol açar. Bu baskılarla beraber
Bulgarlar, Türkleri askerlik yapmaları için de zorlar. Amaçları, Türklere göç ettirmektir.
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Ruslar, bu dönemde Panslavist politika izler. Balkan Devletleri‘nde çıkan ayaklanmaların
nedenleri; Rusya‘nın destek çıkacağı garantisi, Fransız Devrimi‘nin ortaya çıkardığı
düĢüncelerin etkisi, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun merkezi yönetim örgütünün zayıflaması
olarak özetlenebilir. Ayaklanmaların temelinde de bağımsızlık elde etme ve bunu koruma
amacı vardır. Balkan devletleri, bu amaca ancak homojen bir toplumla ulaĢılabileceğine
inanır. Bunun için de Türklerin göç etmesine yönelik politikalar izlenir (Kocacık, 1980: 141142). 19. ve 20. yüzyıllarda millî devletlerin ve milliyetçiliğin ortaya çıkması, siyasi
nedenlere dayanan göç olaylarının yaĢanmasına neden olur. Bulgaristan da 1878 itibarıyla
Türk halkına asimilasyon politikası uygular; Türklerin adlarını değiĢtirmeye, onları
BulgarlaĢtırmaya çalıĢır ve onları göç etmeye zorlar. Söz konusu göç türü, siyasi-dini nedenli
göç türüne girmektedir (Karpat, 2017: 79). Rus ordusu ile Bulgar çeteleri, bugünkü
Bulgaristan ve Romanya diye bilinen bölgeden 1878‘de yaklaĢık bir milyon Müslüman‘ı göç
etmeye zorladılar. Ġngiliz elçilik raporlarına göre de 300 bin civarında Müslüman öldürüldü.
Rusya‘nın amacı, kendisine bağımlı ulusal bir Bulgar devleti kurmak ve Ortodoks
Hristiyanları bölgede egemen kılmaktır (Karpat, 2017: 339). Osmanlı toprakları dıĢındaki
Müslümanların Osmanlı Devleti‘ni yeni yerleĢim yeri olarak kabul etmeleri de dikkate
değerdir. Osmanlı‘nın tercih edilme sebebi, öncelikle Halifelik kurumunun hâlâ Osmanlı‘da
olmasıdır. Osmanlı ile Ruslar ve Habsburglar arasında imzalanan bazı anlaĢmalara göre bu
topraklardaki Müslümanlar, Cuma namazlarında halifeye bağlılıklarını ifade edebilecektir.
Bağlılığın dile getirilmesi, Osmanlı Devleti‘nin bütün Müslümanlar için bir sığınak olduğu
algısı yaratır (Karpat, 2017: 332).
1. Dünya SavaĢı‘nda Bulgaristan ile Türkiye müttefik olur ve bu süreçte göç eden
kafilelere az da olsa kolaylıklar sağlanır. 1927‘den sonra Bulgaristan‘da tekrar baĢlayan Ģiddet
hareketleri, yeni göç dalgaları yaratır. 1923-1933 yılları arasında 101.507, 1934-1960 arasında
272.971, 1951-1952 yıllarında 154.385 kiĢi Anadolu‘ya göç eder. Bulgaristan‘da kalan
Türklerin bir kısmı da 1970 yılında Türkiye‘deki akrabalarının yanına göç eder. Komünist
Bulgar diktatörlüğü, 1989‘da Bulgaristan‘da kalan Türkleri asimile etmeye çalıĢır, onların
isimlerini zorla değiĢtirmek ister. Bu yüzden Türk hükümeti, kapıları açar ve binlerce Türk,
Anadolu‘ya göç eder. Bulgaristan‘da rejim değiĢtikten sonra Anadolu‘ya göç eden bazı
Türkler, geri döner ve bu süreç itibarıyla Bulgaristan‘dan Anadolu‘ya göçler durma noktasına
gelir (Bilgi, 2006: 8). Sonuç olarak ulus devletlerin kurulduğu dönemde devletlerin, kendi
ulusları dıĢındakileri yabancı olarak gördükleri gözlenir. Söz konusu zaman diliminde farklı
etnik kökenlilerin ulus bütünlüğünü bozdukları düĢüncesi egemendir. Bu düĢünceyle kendi
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sınırları içinde kendi etnik kimliklerine bağlı kiĢi veya toplumları kabul etmek istemezler.
Özellikle de asimilasyonu reddeden ve kendi değerleri ile etnik kimliklerine bağlı toplulukları
bünyelerine dâhil edemedikleri için onlardan kurtulma derdine düĢerler. Nitekim bu durumlar,
Balkanlardaki Türklerin de deneyimledikleri bir süreçtir.
2. Mengene Göçmenleri‟nde Yeni Bir Hayat
Tarihle edebiyatın kesiĢme noktalarından biri, tarihî romanlardır. UluslaĢma
hareketleri nedeniyle Bulgaristan‘dan göç eden bir aileden gelen Nermin Bezmen, aile
hatıralarıyla örülü Mengene Göçmenleri romanında tarihî gerçeklerden ayrılmaz. Bezmen,
Mengene Göçmenleri romanını, anneannesine ithaf eder. Eseri, anneannesinin anlatılarından
yola çıkarak oluĢturur. Atalarını anlatarak kendi benliğini keĢfettiğini dile getiren yazar, kendi
atalarının değerlerini ve deneyimlerini bünyesinde taĢıdığına inanır (Bezmen, 2008: 5).
Nermin Bezmen, Kenan Yavuz ile yaptığı söyleĢide bir yazarın, tarihi çarpıtmadan anlatma
sorumluluğuyla

eser

yaratması

gerektiğini

belirtir.

Kurgunun

gerçekler

etrafında

Ģekillenmesinin önemine dikkat çeken Bezmen, karakter yaratımında tarihi yeniden
yaratmanın tehlikesine iĢaret eder ve böyle bir hataya düĢmenin ―yalancı‖ çıkmaya kadar
varan istenmeyen sonuçlar oluĢturabileceğini vurgular (Yavuz, 2013: 235). Ulus devletlerin
kurulmaya baĢladığı bir dönemi göçmenler etrafında anlatan yazar,

Osmanlı‘nın diğer

devletlerle yaptığı mücadeleyi boyutlandırmaz; savaĢların bir yıkıma yol açtığını, göç
sürecinin zor olduğunu, göçmenlerin maddi ve manevi bağlamda sıkıntı yaĢadığını gösterir.
Romanda AyĢe ve Bahattin‘in ailesi ile karĢılaĢılır; bu ailenin üç kuĢak boyunca kendi
içinde yaĢadığı sıkıntılara ve olaylara odaklanılır. Üç kuĢağın dar bir zaman sığdırılmıĢ
olması,

ailedeki

kadınların

on

dört

yaĢ

civarında

evlenmiĢ

olmalarından

da

kaynaklanmaktadır. Aile tarihi olarak da okunabilecek olan roman, tarihî olaylarla birlikte
verilir.
2.1. Türklerin Yabancı Oldukları Anavatanlarına Göçü
Roman, 1892‘de Silistre‘de baĢlar. 30 Ağustos 1923‘te Ġstanbul‘da biter. AyĢe ile
Bahattin, yirmi bir senedir evlidir. RaĢit, Mehire, Adile, Süleyman ve Emine adlı beĢ
çocukları vardır. Elli yaĢında olan Bahattin, 1876‘ya kadar bir süvari subayıdır; isyancıların
saldırısı sırasında sakatlandığı için askerliği bırakır. Göç etmeden önce Silistre‘de Hacı Yahya
PaĢa‘nın kereste fabrikasını, Ģarap bağlarını ve tütün tarlalarını idare etmekle meĢguldür.
Ancak diğer Türkler gibi bu ailenin de Bulgaristan‘da yaĢama Ģansı azalmaktadır. Bulgarların
baskısından kurtulmak için göç etmeye karar verirler. Göç etme kararları, kendi iradeleri
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dıĢında baskı sonucu gerçekleĢtiği için zorunlu göçmendirler. Ailenin göç etme nedenini
AyĢe, Ģöyle anlatır: ―RaĢit‘i iki gün sonra saldat yazacaklar, ardından da Süleyman‘ı.
Bulgar‘ın ordusunda nefer olacaklar. Sürecekler Edirne‘ye, Türk‘ü vurduracaklar. Kahrımdan
ölürüm o gün. Öleceksek, vatana varmak için ölelim hiç değilse.‖ (Bezmen, 2008: 11).
Burada öne çıkan vurgu, milliyet aidiyetidir. AyĢe‘de etnik köken, toprak aidiyetinden önce
gelir. Türkiye‘de yaĢamamalarına rağmen aile, ulusal bilince sahiptir. Bulgar kültürü baskın
olsa da ondan etkilenmezler ve hem Bulgarları hem de Bulgar iktidarını yabancı olarak
görürler. Bu duygular, topraklarından ve aile üyelerinden ayrılmalarına karĢın onları
rahatlatan bir yaklaĢımdır.
Mengene Göçmenleri‘nin ilk paragrafı, bir göç hazırlığı ile baĢlar. AyĢe: ―Mutfağın
orta yerindeki büyük mermer tezgâhın üzeri, bohçalanmıĢ peksimet, kurutulmuĢ et, meyveler
ve su mataralarıyla doluydu. Bunları küçük el ve sırt çantalarına yerleĢtirmekte olan genç
kadının hareketleri gayet seri fakat sinirliydi. Elleri titriyor, arada matarayı ya da meyvelerden
birini düĢürüyordu. Gecenin derin sessizliğini bozan her harekette herkes irkilerek baĢını sesin
geldiği yöne çeviriyordu. Gözlerde endiĢe, yüzlerde ürkeklik vardı.‖ (s. 9). AyĢe‘nin göç
hazırlığı yaparken üzüldüğü, korktuğu ve yoğun duygular yaĢadığı gözlenir. Güvenli Ģekilde
Türkiye‘ye ulaĢmak da kolay değildir. Bulgarlar tarafından yakalanma ve öldürülme korkusu,
AyĢe‘nin tavırlarına gerginlik olarak yansır. AyĢe gibi Bahattin de tedirgindir. Ailenin
yükümlülüğü ve hiç görmedikleri anavatanlarına ulaĢma gerekliliği, büyük bir sıkıntıya
dönüĢür. Bahattin‘in geleceğe dair korkuları büyür ve ekonomik anlamda bir güvenceye
ihtiyaç duyar. Ancak yanlarına eĢyalarını almaları olanaksızdır. Giderken altınlarını götürmek
isterler; bunların görünmemesi için RaĢit, Emine‘nin bebek iskemlesinin bacaklarını keser ve
içine altınları yerleĢtirir.
Aile, kasım ayında orayı terk edecektir; aile için evli olan iki kızlarını orada bırakmak
kolay olmaz. Göç, aileyi parçalayan ve anıları, yaĢanmıĢlıkları geride bıraktıran istenmeyen
bir olaydır. Ġstanbul‘a gitmek üzere atlarla zorlu bir yolculuk baĢlar. Aile, yol boyu tetikte
olur. Kimi zaman ateĢ yakıp yanlarında getirdikleri yiyecekleri yerler. Gece yaktıkları ateĢ,
onların yerini göstermesi açısından tehlikeli olsa da onları aç kurtlardan korumak için hayati
değerdedir. Bu çeliĢkili durum, onları uyutmaz ve iyice hırpalar. Ġlk akĢam kurtlar yüzünden
bir atları kaçar. Aile, dağlık arazide ve karın içinde rahatça ilerleyemez: ―Her adım
atıĢlarında, dizlerine yakın kara gömülüyorlardı. Çizme ve çoraplarından iĢleyen kar suyu,
ayak parmaklarını uyuĢturmaya baĢlamıĢtı.‖ (s. 29). Fakat hayatta kalma isteği, onların
direncini arttırır. Zor koĢullarda birbirlerine destek olurlar.
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Bulgarlardan gizlenerek göç eden aileyi, Bulgar eĢkıyalar fark eder. Bir eĢkıya, aileyi
takip eder ve RaĢit‘le kavga ederken kolyesinden onun Türk olduğunu anlayarak ona hakaret
etmeye baĢlar. Süleyman da eĢkıyayı öldürür. Türklere yönelik ırkçı tutumlar, göçü bir
kurtuluĢa çevirir.
2.2. Mengene Bölgesi‟nde Göçmenlerin Hayata Tutunma Mücadelesi
Balkanlardan gelen göçmenlerin etkileri ve katkıları ile Türkiye‘nin toplumsal yapısı
Ģekillenir. Ulus devletlerin oluĢtuğu süreçte Anadolu‘ya gelen göçmen kitleler, türdeĢ bir
toplum oluĢturulmasında önemli bir fonksiyona sahiptir (Öksüz; Köksal, 2017: 209). Osmanlı
Devleti, dıĢarıdan gelen göç dalgasını doğru yönetebilmek için birtakım önlemler alır. Göç
eden aileleri belirli yerlere yerleĢtirir. Bahattin ve ailesi de 1892 yılının son günlerinde
Ġstanbul‘a varır ve hükümetin direktifiyle MahmutpaĢa‘da bir eve yerleĢir. Ġnsanlar; toprak,
doğa, çevre, toplumla kurdukları bağ, kültür gibi maddi ve manevi unsurlarla doğduğu yere
bağlanır ve oraya aidiyet duyar. Göçmenler; Türkiye‘ye gelirken toplumsal, kültürel ve
ekonomik çevrelerini kaybetmiĢ olur. Bunları yeniden yapılandırmak zorunda kalan
göçmenler, ekonomik, sosyal ve kültürel zorluklar yaĢar (Öksüz; Köksal, 2017: 200). Bu
durumlar, Bahattin ve ailesinde açıkça görülür. Yeni Ģehir ve yeni yaĢam Ģartları onların bir
süre bocalamasına neden olur: ―Her Ģey çok farklıydı. Bahattin için iĢini takip edeceği Ģarap
bağları, tütün tarlaları yoktu artık. RaĢit ve Süleyman‘ın, üzerinde at koĢturacakları dağlar,
ovalar ile genç kızlara üzerinde çeĢitli numaralarla caka atacakları cins atları yoktu. AyĢe‘nin,
düzenlemek, süslemek için, birinden birine koĢturacağı koca salonlar, odalar yoktu.
Emine‘nin de Tunalı‘sı yoktu. En acısı da onların bir parçası olanlar artık yoktu.‖ (Bezmen,
2008: 42). Göç, mekân değiĢtirme hareketidir. Mekân da hafızanın, dilin, benliğin, kimliğin,
tarihin, bireyliğin, toplumsallığın kurulduğu bir ortamdır. Bu ortamı değiĢtirmek, her Ģeyi
bırakmak, yabancı bir yerde yeni bir dil ve kimlik etrafında yeni bir yaĢam kurmak anlamına
gelir (Sakallı, 2018: 12). Göç eden birey ve toplumlar, fiziksel olarak mekân değiĢtirmenin
yanı sıra bireysel ve sosyal hayatlarını saran iliĢkileri de yeniden kurar. Göçmenler, mekân
değiĢtirirken sadece ―eĢyalarını‖ değil, hayat tecrübelerini, yaĢam biçimlerini, dillerini,
kültürlerini, anılarını ve hayallerini de götürür (Adıgüzel, 2018: 3). Göçmenler için kırsal
alandan kente gitmek, kentte tutunmak, kentin kültürüne uyum sağlamak da belli bir süreci
gerektirir. Yabancı bir yerin insanları ve kültürüyle karĢılaĢmanın ĢaĢkınlığı, göçmenleri
tedirgin etse de zamanla bir alıĢma gözlenir. Nitekim aynı etnik kökenden gelmek, en büyük
ortak değer olarak düĢünülmelidir. Bu aile gibi bütün göçmenler de Türkiye‘ye renk ve
zenginlik katar.
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Ailenin yerleĢtiği ev, kendileri gibi göçmen olan kiĢilerin yaĢadığı bir mahalle olan
Mengene Bölgesi‘ndedir. AltmıĢ evden oluĢan mahalledeki evler eski Rum evleridir.
Mengene‘deki göçmenlerin hepsi topraklarını, varlıklarını, sevdiklerini, anılarını bırakarak
göç etmiĢtir. Bu olumsuz koĢullar göçmenlerin kalbini kırmıĢ ve onları daima bir hüznün
gölgesinde yaĢamaya mahkûm etmiĢtir. Ancak onlar için tutunacak yegâne Ģey ―umut‖tur.
Göçmenlerin bu ortak paydası, onları birbirine yaklaĢmıĢtır; birbirlerine dayanarak umudu
yeĢertmenin gayretini ve inancını arttırmıĢtır. Göçmenler, burada birbirlerine kardeĢ ve yoldaĢ
olur; her yeni gelen göçmene duyarlılık gösteren bir yaklaĢımı benimser. Birbirlerinin
yaralarını saran göçmenler için kaldıkları bölgenin dıĢında kalanlar yabancıdır. Mengene
Bölgesi, konum itibarıyla da yabancılara kapalı gibidir; Bizanslılardan kalma surlar içindedir
ve mahalle giriĢinde büyük bir kale kapısı mevcuttur. ―Âdeta ayrı küçük bir Ģehircik‖ olan bu
mahalleye akĢam en son gelen kiĢi kale kapısını kapatır. Burada kale kapısını kapatmak,
yabancı oldukları dünyadan birkaç saat de olsa el etek çekmek demektir. Kapıyı kapatmak,
Ģehirden soyutlanıp kendi içlerine dönmelerini, özlem duydukları anılarını ve geçmiĢlerini
yâd etmelerini ifade eder. Kale kapısı, göçmenleri Ģehirden ve yerlilerden ayıran bir duvar
gibidir. Elbette bu, kendi kültürlerini yaĢatmaları için önemlidir; fakat aynı zamanda dıĢarıdan
bağımsız olmaları ve yalnızca kendi içlerinde iliĢki kurmaları, insanı ve sosyokültürel
yapısıyla özelde Ġstanbul‘a, genelde Türkiye‘ye yabancı kalmalarını devam ettiren bir
engeldir. ġehirle kaynaĢmalarına ve Ġstanbul‘daki hayata karıĢmalarına mâni olan bu kapı,
aidiyet

geliĢiminin

anahtarı

gibidir.

Bunu,

göçmenler

için

bir

sembol

olarak

değerlendirebiliriz.
Mengene Bölgesi, genel anlamda düĢünülürse göçmenlerin yabancı oldukları yerde bir
arada yaĢadıkları mekânlara karĢılık gelir. Mengene, göçmenlerin kendi geleneklerine, yaĢam
tarzlarına devam etmeleri için onlara olanak da sağlar; oranın dıĢa kapalı olması bunu
sağlayan en önemli etkendir: ―Mengene halkı, giyimleriyle, danslarıyla, kaç göz olmayan
erkek-kadın münasebetleriyle, kendilerini çevreleyen MahmutpaĢa yaĢantısından çok farklı
bir hayat sürüyordu. Onlar Ġstanbul‘un ortasında, bir küçük AluĢta, bir küçük Silistre veya
Bahçesaray‘da yaĢamaktaydı.‖ (Bezmen, 2008: 43). Tahire Erman‘ın ―mekânsal kümelenme‖
olarak belirttiği durumları, Mengene Bölgesi‘ndeki göçmen yaĢantılarında bulmak
mümkündür. Göçmen grupların, kentin belli yerlerinde odaklaĢması, araĢtırmaların mekânsal
etnik yoğunlaĢma/mekânsal etnik ayrıĢma olgusunun olumlu ve olumsuz iĢlevlerine
yönelmesinde etkilidir. Göçmenlerin yabancılaĢmalarını ve yalnızlaĢmalarını önleyen bu
durum, kültürlerini yeniden üretmelerini de sağlar. Bu yeniden üretim, kimilerine göre
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―çokkültürlülük‖e imkân sağlarken kimilerine göre ise göçmenin, içine girdiği topluma uyum
sağlamasını güçleĢtirmekte; kural, değer, davranıĢ Ģekillerini öğrenerek içselleĢtirmesini
engellemektedir. Etnik bir topluluğun bir mekânda kümeleĢmesi, orada yaĢayanların
―etiketlenme‖sine yol açarak Ģiddete varan karĢıt davranıĢlara bile dönüĢebilmektedir (Erman,
2002: 1-2). Mengene Bölgesi‘ndeki göçmenler de burada huzur bulur; bu nedenle dıĢarıya
ihtiyaç duymayarak hem kale kapısını hem de iç dünyalarının kapılarını kapatırlar. Bu
nedenle kendilerini Ġstanbul‘a ait hissetmeleri süreç olarak da uzar. Göçmenler nasıl ki
Ġstanbul halkı için yabancıysa yerliler de göçmenler için yabancıdır. Yabancı imgesi içinde
eser bağlamında çok olumlu ya da çok olumsuz çağrıĢımlarla karĢılaĢılmaz. Fakat
göçmenlerin kendilerini güvensiz hissettikleri anlaĢılır: ―DıĢarıya çıkanın evini, çoluk
çocuğunu diğerleri kollardı. Zaten, yabancı içeri giremezdi. Kale duvarının üzerinde gece
yatak yayılır ve erkekler sırayla, ikiĢer ikiĢer nöbete kalırdı.‖ (Bezmen, 2008: 43). Nöbet
tutmak, yabancılara güvensizliğin ve korunmaya ihtiyaç duyduklarının göstergesidir.
Aile göç ettikten sonra Ġstanbul içinde savaĢ yoksa da o dönem farklı cephelerde
yaĢanan savaĢlar ve olumsuz politik geliĢmeler, hayatı zorlaĢtırır ve ekonomik sorunların
yaĢanmasına yol açar. Bahattin ve oğulları, iĢ arar. Bahattin, yanlarında getirdikleri altınlarla
MahmutpaĢa‘da bir ayakkabıcı dükkânı açar. RaĢit de babasına yardım eder. Süleyman ise
surların dıĢında bir tulumbacılar kahvesine çırak olur. Ailenin erkekleri yaptıkları iĢleri
yadırgasa da bir süre sonra öğrenmeye baĢlar. Bahattin‘in dükkânında göçmenlerle yerli
zengin halk arasındaki ekonomik farkı görmek mümkündür. Bazı konak sakinleri, Avrupa
dergilerinde gördükleri ayakkabının aynısını yapmalarını ister; göçmenlerse ayaklarında
yıpranmıĢ

olanların

yamanmasıyla

yetinir.

Bahattin,

önceliği

daima

göçmenlerin

ayakkabılarına vererek göçmenlere olan duyarlılığını ortaya koyar.
AyĢe, Silistre‘de otlardan ilaçlar yapan anneannesinden ilaç yapmayı ve bu ilaçları
tedavi amaçlı kullanmayı öğrenmiĢtir. Mısır ÇarĢısı‘nda gördüğü baharatlardan ve otlardan
ilaçlar yapmayı düĢünür. Bir süre sonra AyĢe, yaptığı ilaçlarla bir hekim gibi görülür.
Göçmenler, iĢ konusunda da ortak hareket eder. AyĢe, HaĢime Ebe ile birlikte çalıĢır. HaĢime
Ebe, 1878‘de Moskof Harbi sırasında Kırım, Bahçesaray‘dan kaçarak gelir. Oğlu Hasan ile
AyĢe‘nin kızı Emine, 1905‘te evlenir.
1893‘ün sonlarında aile, yeni hayata alıĢır; durumları düzelmeye baĢlar. 1894‘ün son
gecesi, RaĢit‘e askerlik yoklaması için belge gelir; RaĢit, asker olarak Yemen‘e gider.
Bahattin, çocuklarını görmek ve onları Ġstanbul‘a getirmek için Silistre‘ye gider. Üç buçuk
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sene sonra döner. Kızları Mehire ile Adile, Silistre‘de ölmüĢtür. Bahattin ve ailesi göç ettikten
sonra orada Bulgar baskısının sürdüğü anlaĢılır.
Bahattin, ―bütün çabalar, atlatılan tehlikeler, verilen kayıplardan sonra vardıkları
yerde, Ġstanbul‘da bekledikleri huzuru‖ bulamadıklarını düĢünür ve sakin bir yer olan
Bandırma‘ya göç etmeye karar verir. Aile, ikinci kez göç eder. RaĢit, Ġstanbul ile Bandırma
arasında ticaret yapmaya baĢlar. Süleyman, zengin bir aileden olan FeriĢte ile evlenir. Bu
göçmen aile, yaĢam kalitelerini arttırmak için geçmiĢe takılmaktan vazgeçip iyi bir gelecek
kurma amacı taĢır.
2.3. SavaĢ Ortamının Göçmenlere Etkileri
SavaĢ olgusuna eĢlik eden göç, kiĢinin sıkıntılarını arttırarak travmatik durumlara yol
açar. SavaĢ ve göçün özellikle kadın ve çocuklar üzerinde yıkıcı ve yok edici etkiler yarattığı
gözlenmektedir (Sivri, 2017: 48). Zorunlu göçe maruz kalan göçmenler, bir savaĢ ve kaos
ortamından kaçmak için göç etse de savaĢlar, bütün dünyayı olumsuz biçimde etkisine alır.
Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun çöküĢ dönemi ile verdiği kayıplar, Türk göçmenlerin de
yaĢantılarına sirayet eder. Tarihî geliĢmeler, romanda yer yer görülür. Anlatıcı, 31 Mart
Vakası‘ndan ve Hareket Ordusu‘ndan söz eder. Bu ordunun komutanı Mahmut ġevket PaĢa,
kurmay baĢkanı ise genç bir subay olan Kolağası Mustafa Kemal‘dir. Ġsyan bastırıldıktan
sonra meclis, 2. Abdülhamit‘i 27 Nisan 1909‘da tahttan indirir ve padiĢah Selânik‘e
gönderilir. ġeriatçıların tarafında olan bazı isyancılar, Hareket Ordusu‘nun azınlıklardan
oluĢtuğunu öne sürer. Bundan rahatsızlık duymaları, Rumeli‘den göçen Türklerin de tedirgin
olmalarına neden olur. Mengene halkı bu nedenle hedef olmaktan korkar ve kendilerini
güvensiz hisseder. Mengene‘de kapılar kapatılır ve surlara bekçiler yerleĢtirilir. Göçmenlerin
hedef olduklarını düĢünmeleri, onların kimi çevrelerce birer yabancı olarak kabul
edilmelerinin yansımasıdır.
Mustafa Kemal ve arkadaĢlarının ülke kurtuluĢu için verdiği mücadeleler de eserde
anlatılır. 1911‘de Trablusgarp, Ġtalyanlar tarafından iĢgal edilir. Osmanlı, Trablusgarp‘a
yardım gönderemez. Mustafa Kemal ve arkadaĢları, kimliklerini değiĢtirerek Mısır üzerinden
Trablusgarp‘a gider ve oradaki yerli kabileleri örgütler. Trablusgarp‘taki Türkler, Ġtalyanlara
karĢı baĢarı gösterse de anavatandan yardım gelmez. Rodos ve Oniki Ada, Ġtalya tarafından
iĢgal edilir. 1912‘nin sonlarında Osmanlı, Balkanlarda gerilemeye baĢlar ve Makedonya‘yı
bırakmak zorunda kalır. Bulgarlarla yapılan mücadeleler, Ġstanbul sınırlarına yaklaĢır;
erkeklerin çoğu cephelerdedir ve Ģehirde daha çok kadın, çocuk ve yaĢlılar kalmıĢtır. Hasan,
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hasta olduğu için rapor alır ve evde oturur; ancak çürük raporu ile evde oturmak, herkes
savaĢırken cepheye gitmemek, Hasan‘ın gururunu kırar. Göçmen Türklerin, devlete ve vatana
bağlılıkları askerlik görevine atfettikleri ulvi duygulardan anlaĢılır. Hasan‘ın ilk karısından
olan oğlu Hakkı da Küçük Zabit Mektebi‘nden 1914‘te mezun olur ve Harp Okulu‘na gitmek
ister.
Osmanlı Hükümeti, harp nedeniyle Mengene bölgesini istimlak etmek ister.
Göçmenler, çaresizdir: ―Harbin, yokluğun ortasında, evsiz barksız, nereye gidip baĢlarını
sokacaklardı, kimden yardım isteyeceklerdi?‖ (Bezmen, 2008: 148). SavaĢ, ekonomik olarak
göçmenlere yeni sorunlar yaratır. Hükümet, istimlak karĢılığında göçmenlere altın verir.
Hasan da bu altınlarla kendi birikimlerini birleĢtirip bir ev almaya karar verir. Tatlıkuyu‘da
altmıĢ altına bahçe içinde yeni, Ģirin ve büyükçe bir ev alırlar. 28 Haziran 1914‘te Emine,
oğlu Tacettin‘i dünyaya getirir. Aynı gün, Avusturya-Macaristan veliahdı, Saraybosna‘da
öldürülür ve 1. Dünya SavaĢı baĢlar. Osmanlı‘nın 14 Ağustos 1914‘te savaĢa katılması üzüntü
ve tedirginlikle karĢılanır: ―SavaĢ haberi duyulduğunda, Ġstanbul‘a âdeta kâbus çöktü. Zaten
yorgun, yoksul ve periĢan olan milletin, yeni baĢlayan bir harbe ne kadar dayanabileceğini
kestirmek güçtür.‖ (s. 163). Göçmenlerin endiĢeleri, yerli halkın endiĢelerinden fazladır.
RaĢit, daha önce de yaklaĢık altı yedi yıl askerlik yapmıĢtır. Bu savaĢla beraber yeni evlenen
RaĢit, Çanakkale‘ye gider ve oradan yazdığı bir mektubunda Mustafa Kemal‘den hayranlıkla
söz eder. Göçmenlerin Mustafa Kemal‘e bağlılıkları ve ondan beklentileri önemli
ayrıntılardır. Mustafa Kemal‘in Selanikli olması, Mengenelilerin ona güvenini arttırır. Aynı
topraklardan gelmeleri, Mustafa Kemal‘i kendilerinden görmelerini sağlar. Mustafa Kemal
hayranlığı giderek artan ve yayılan bir konu olarak romanda gözlenir: ―Ağustos ayında,
düĢmanın Gelibolu Yarımadası‘na yaptığı çıkarma püskürtüldüğünde, ağır yaralanıp
sakatlananlar evlerine dönmeye baĢlamıĢlardı. Herkesin dilinde Anafartalar Kahramanı
Mustafa Kemâl‘in adı ve kahramanlıkları dolaĢıyordu.‖ (s. 174). Bu anlatılar, Mustafa
Kemal‘in liderliğinin de iĢaretleridir.
1916‘da Gelibolu, düĢmandan temizlenir. Buradaki askerler, Irak cephesine gönderilir.
Orada Ġngilizlerle savaĢacak askerlerin arasında RaĢit de vardır. Aynı yılın sonunda Hakkı ve
arkadaĢı Ġsmail, Harbiye‘den mezun olur ve Musul‘a savaĢmaya giderler. Göçmen kökenli
olmalarına karĢılık savaĢtan kaçmamaları; hatta savaĢa ideolojik biçimde yaklaĢmaları,
yurtseverliklerinin göstergesidir. Burada yine aidiyetin köken birliğiyle yakın ilgisini görmek
mümkündür.
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SavaĢ, herkes için acımasız ve yıkıcıdır. Hasan iyice hastalanır ve çalıĢamaz. Emine,
geçim derdine düĢer ve askerlerin çamaĢırlarını satın alır; onları yıkar; ütüler; onarır; Ġstanbul
dıĢında satar ve kazandığı parayla erzak alarak onları Ġstanbul‘da satar. Böylece para kazanır.
Ġlk olarak Adapazarı‘na götürdüğü elbiseleri satıp erzak alır ve on altı gün sonra çuvallar
dolusu erzakla döner. Emine böylece ticaret yapar ve ayda iki kez gider, evinde ise ancak
birkaç gün kalabilir. Emine, elinden geldiğince mahalle halkıyla yiyecekleri paylaĢır;
romanda örnek bir insan olarak da karĢımıza çıkan merhametli ve mert biridir.
Emine‘nin ekmek için verdiği mücadele, o dönem Osmanlı halkının içine düĢtüğü
durumun özeti gibidir. Üstelik Emine‘nin becerikli, güçlü, giriĢken ve çalıĢkan kiĢiliği
sayesinde iyi kötü evini idare edebilme yeteneği herkeste yoktur; bu nedenle halkın
durumunun romanda anlatılan ailenin durumundan biraz daha kötü olması muhtemeldir.
Emine‘nin çocukları için verdiği yaĢam mücadelesi Ģöyle anlatılır: ―Senelerdir, kafasını,
imkânsızlıklar içinde imkân yaratmaya çalıĢtıran Emine, dikimhanedeki iĢinden arta kalan
zamanlarda, MahmutpaĢa, Cağaloğlu, Aksaray, Çapa arasında mekik dokuyarak, mahalle
fırınlarından tekne kazıntısı topluyordu. Ekmek hamurunun yoğrulduğu teknelerin dibinde
yapıĢıp kuruyan hamurları kazıtıyor, küçük çuvallara doldurup eve getiriyordu. Sonra da,
büyük pirinç havanında, uzun uzun dövüp, yeniden un yapıyordu. Bundan, hem evin un
ihtiyacı karĢılanmıĢ oluyor, hem de birkaç okka, satmaya yarayacak kadar malzeme
çıkıyordu. Kimse, unun artık ne lezzetine, ne rengine bakıyordu. Herkes, bulduğuna razıydı.‖
(s. 182). Ekmek, savaĢ döneminde bir lüks olarak geçer. Kahve ve çay bulunmaz.
Ġtilaf Devletleri, 13 Kasım 1918‘de altmıĢ parçalık donanmalarıyla Ġstanbul Boğazı‘na
demirler. KıĢlalar, karakollar Ġngiliz askerleriyle dolar. Osmanlı Hükümeti, orduyu fesheder.
Halkın durumu hâlâ kötüdür, her eve ayda sadece bir litre gaz verilir. Ayrıca ―Harbin bitmesi
hiç kimseye huzur getirmemiĢti. Ġstanbul‘u iĢgal etmiĢ olan düĢman askerlerinin içlerinde
olması, cephede savaĢmaktan daha korkunçtu.‖ (s. 212). Romanda Ġngiliz askerlerinin, kimi
zaman halka kötü muamele ettiğine tanık olunur. Ġngiliz askerler, Mürvet‘e ve onun kız
arkadaĢına sarkıntılık ederler. Bir kahvede iĢkence ettikleri göçmen Ömer‘in ölümüne
sebebiyet verirler. Ömer, yarı çıplak bir Ģekilde düĢüp ölünce Emine, tesadüfen oradan geçer.
Emine, ilk arkadaĢı ve ilk aĢkı Ömer‘i bu Ģekilde görünce psikolojik yıkıma uğrar. Ömer‘e
yardım elini uzatmak isteyen kalabalığı Ġngiliz askerlerinin varlığı durdurur. Ġngiliz askerleri,
hâkimiyeti ele geçirmiĢ gibi etrafa korku salar: ―Kahvenin kapısından çıkan üçüncü asker,
elindeki kanlı kırbacı Ģaklatarak, ağır ağır yürüdü. Cilalı çizmeleri gıcırdadıkça, halkın diĢ
gıcırtılarını yansıtıyordu sanki. Ömer‘in cesedinin yanına geldi ve çizmesinin burnuyla iteledi.
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Seyredenlere ibret vermek istiyordu belli ki.‖ (s. 219). Burada aleni bir düĢmanlık söz
konusudur. Otorite boĢluğundan kaynaklı olarak keyfi hareket eden Ġngiliz askerleri, kendi
topraklarındaymıĢçasına Türklere yabancı muamelesi yapar ve onları hiçleĢtirmeye çalıĢır.
RaĢit, cepheden dönüĢünde karısını baĢka bir erkekle yaĢarken bulur ve karısından
boĢanıp Ġstanbul‘a gider. Aksaray-Horhor‘da bir dükkân açar, ısmarlama ayakkabı yapar ve
Meryem ile evlenir. Bahattin, Çanakkale Harbi‘nden sonra ölür. Hasan, bu süreçte hummaya
yakalanır ve ölür. Hakkı, cepheden döner ve babasını ölmeden önce son kez görür. Babasına
çok bağlı olan Tacettin, Hasan‘ın ölümünden iki ay sonra bir ağlama krizinde ölür. AyĢe felç
geçirir. Bütün bu olumsuz aile manzaraları, savaĢla beraber artar. Bu aile gibi umutsuz olan
halk,

15

Mayıs

1919‘da

Yunanlıların

Ġzmir‘e

girmesiyle

iyice

karamsarlaĢır.

KahramanlaĢtırılan ve destanlaĢtırılan Mustafa Kemal‘in 19 Mayıs‘ta Samsun‘a çıkması ise
yeni ümitler yaratır.
16 Mart 1921‘de Ġstanbul resmen iĢgal edilir. Bu sırada HaĢime ve AyĢe nineler ölür.
Emine, kendini ibadete verir. On dört yaĢına gelen Mürvet, güzel ve zariftir. Mürvet,
ailesinden farklı yapısıyla romanda dikkat çeker. O, içinde yaĢadığı mahalleye ait olmayan
hayallerin ve amaçların peĢindedir. Sadece hatim indirip dikiĢ dikerek geçireceği bir hayatı
reddeder. Mürvet, güzel ve Ģık giyinmek, eğitimine devam etmek ister. Eğitime, kendisini bu
yaĢantı biçiminden kurtaracak tek kurtuluĢ yolu olarak bakar. Fakat Mürvet, yaĢı nedeniyle
okula kabul edilmez. Yeni göçmen nesil, önceki kuĢaklardan farklı bir düĢünce yapısına
sahiptir. Ġlk kuĢak göçmenlerin yadırgadığı yeni hayat, son nesil için bir sorun teĢkil etmez.
Onlar; Türk geleneklerine, yaĢantısına, buradaki yenileĢme ve BatılılaĢma hareketlerine ayak
uydurur ve kimlik inĢaları da bunlar etrafında gerçekleĢir. Küçüklüğünden beri Ġsmail‘e âĢık
olan Mürvet, Ġsmail‘in düğününe üzülerek katılır. Mürvet, bir AluĢta göçmeni olan Kurt Seyit
ile 30 Ağustos 1923‘te evlenir.
KurtuluĢ mücadelesi, Mustafa Kemâl‘in inancı ve azmiyle kazanılır. Ġtilaf
Devletleri‘yle 11 Ekim 1922‘de imzalanan Mudanya AntlaĢması‘na göre Ġstanbul, Boğazlar,
Edirne ve Batı Trakya tekrar Türk egemenliğine girer. Bu geliĢmeler, ülkede sevinçle
karĢılanır, sosyal hayat yine renklenmeye baĢlar. Türkiye‘nin kurtuluĢu ile romanda
Mürvet‘in evliliği, Türkiye için de göçmen aile için de yeni bir hayatın baĢlangıcını oluĢturur.
Sonuç
Nermin Bezmen, Mengene Göçmenleri romanında uluslaĢma hareketlerinin tetiklediği
savaĢların, topluluklarla devletlerin dengelerini nasıl değiĢtirdiğini anlatır. Bunu Bulgaristan
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göçmenleri etrafında romanda iĢler. UluslaĢma sürecinde farklı etnik kökenden gelenleri
dönüĢtüremeyeceğini anlayan Bulgaristan, Türklerden kurtulmak için onları göçe mecbur
bırakır. Türkleri, göç etmek ile baskı ve ölüm arasında sıkıĢtırarak Türklere topraklarını terk
etmeleri yönünde politikalar uygular. Osmanlı Devleti‘nin böyle bir süreçte zayıf düĢmüĢ
olması da Bulgarların iĢini kolaylaĢtırır. Osmanlı, orada yaĢayan Türklerin can güvenliğini
sağlayamasa da göçmenlere kapısını açar ve onlara kendi topraklarında yaĢama imkânı sunar.
Romanda tanıdığımız üç kuĢak, bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulma sancıları
içinde hayata tutunmaya çalıĢır. Göç etmeden önceki zorlu yaĢamları, göç ettikten sonra
yerini yeni sorunlara bırakır. Aile üyeleri, ekonomik sıkıntılar yaĢar ve bunları aĢmaya çalıĢır.
Bunun yanı sıra göç yüzünden geride bıraktıkları kızları ve akrabaları ile evleri, anıları, mal
varlıkları da onlara acı vermeye devam eder. Ancak göçmenlerin Türk ve Müslüman olması,
yeni yerlerine uyum sağlamalarını hızlandırır. Göçmenlerde ve yerlilerde birbirlerine karĢı
kolayca aĢamadıkları yabancılık duyguları olsa da göçmenler, Türk milletine ve devletine
yürekten bağlıdır. Uzun yıllar süren askerlik görevlerini Ģikâyet etmeden ve Mustafa Kemal‘e
duydukları hayranlık sayesinde de gururla yaparlar. Millî kimlik etrafındaki ögeler,
göçmenlerin zamanla Türkiye‘ye uyum sağlamalarında etkendir. Bu uyum, hemen hemen
bütün göç olaylarında gözlemlenir.
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ÖZET
Doğudan batıya, kuzeyden güneye, dünyanın her yerinde büyüklü küçüklü çatıĢmalar
süre gelmekte olup; asırlar boyu çözülemeyen dededen miras kalan problemlerle nesiller boyu
mücadele edilmektedir. Günümüzde bütün insanlık barıĢ eğitimine büyük bir ihtiyaç
duymaktadır. Dünyanın büyük bir bölümünde ekonomik, sosyal krizler yaĢanmaktadır. Bu
krizlerin sebepleri, sadece savaĢ tehditleriyle sınırlı olarak görülmemelidir. Ġnsanlığı tehdit
eden aĢırı yoksulluk, yaĢanan sosyo ekonomik adaletsizlikler, olumsuz anlamda ırki ve
cinsiyet ayrımcılık, temel insan haklarından yoksun kalma, yapısal ya da kurumsal Ģiddetlerin
varlığı eğitim sitemlerinde barıĢ eğitimine yer vermeyi gerekli kılmıĢtır.
Avrupa Birinci Dünya SavaĢı‖nın felaketini yaĢamıĢ, yapılan barıĢın temellerinin
eksik oluĢu yeni bir savaĢın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Birinci Dünya SavaĢı‘ndan
sonra, ikinci bir savaĢ daha yaĢamak zorunda kalan Avrupa, bu savaĢlardan enerjisini
tüketerek çıkmıĢtır. SavaĢın hem kazanan ve kaybedenleri hem insani kayıplar vermiĢ, hemde
ekonomik olarak büyük bir yıkıma uğramıĢlardır. Ġnsanlığın yaĢadığı sosyal, ekonomik ve
insani kayıplar; insanlığı yeni arayıĢlara itmiĢtir. ABD‘de 1948 yılında ―BarıĢ Eğitimi Dersi‖
eğitim kurumlarında ders olarak okunmuĢtur.
Ġslam slm kökünden türemiĢ, barıĢ anlamına gelmektedir. Ġslam inancına göre bütün
insanlar Hz. Âdem ve Havadan türemiĢ, üstünlük soy ve sopla değil iyi insan olma olarak
Kur‘an tarafından deklera edilmiĢtir. Aynı Ģekilde Ġnsanların Allah katında bir tarağın diĢleri
gibi eĢit olduğu, herkesin dininde inancında özgür olduğu ifade edilmiĢtir. Ġnsanlara bir Ģey
anlatılırken zorbalıkla kaba kuvvetle değil, güzellikle hikmetle ikna edilerek anlatılması
tavsiye edilmiĢtir. Ġslam dininin ana kaynakları olan Kur‘an ve sünnette insanlığın barıĢ ve
huzur içerisinde yaĢamasını isteyen çok sayıda ayet ve hadisin var olduğu bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: BarıĢ, BarıĢ Eğitimi, Avrupa, Ġslam
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ABSTRACT
From east to west, north to south, large small conflicts are coming all over the world;
problems inherited from grandfather, which cannot be solved for centuries, have been
struggled for generations. Nowadays, all mankind needs peace education. A large part of the
world is experiencing economic and social crises. The causes of these crises should not be
seen as limited to threats of war. Extreme poverty threatening humanity, socio-economic
injustices, racial and gender discrimination in negative terms, deprivation of fundamental
human rights, presence of structural or institutional violence made it necessary to include
peace education in educational systems.
Europe experienced the catastrophe of the First World War‖, the lack of the
foundations of the peace made led to the emergence of a new war. After the First World War,
Europe, which had to live another war, came out of these wars by consuming its energy. Both
the winners and losers of the war have suffered humanitarian losses and suffered a major
economic destruction. The social, economic and human losses experienced by humanity have
pushed humanity into new pursuit. In 1948 in the United States, ―Peace Education Course‖
was read as a lesson in educational institutions.
Islam means peace. According to Islamic faith, all people derived from Adam and Air,
superiority has been declera by the Quran as being not good people and sopla. In the same
way, people are equal to God as the teeth of a comb, and that everyone is free in faith in their
religion. It was advised to tell people not with brute force when they are told something, but
by persuasion with wisdom with beauty. It is known that there are many verses and hadiths
that want humanity to live in peace and peace in the Quran and Sunnah, which are the main
sources of Islamic religion.
Keywords: Peace, Peace Education, Europe, Islam
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Doğudan batıya, kuzeyden güneye, dünyanın her yerinde büyüklü küçüklü
çatıĢmalar süre gelmekte olup; asırlar boyu çözülemeyen dededen miras kalan problemlerle
nesiller boyu mücadele edilmektedir. Bütün bu yaĢanan küçük, orta, büyük ölçekli çatıĢmalar,
ekonomik ve sosyal sorunlar çoğu zaman savaĢlara, binlerce kiĢinin mağdur olmasına, can ve
mal kaybına sebep olmaktadır.1
Bugün toplumlar birçok alanda büyük geliĢme göstermesine rağmen, dünyada küçük
veya büyük ölçekli çatıĢmalar, savaĢlar devam etmektedir.2 Dünyanın büyük bir bölümünde
ekonomik, sosyal krizler yaĢanmaktadır. Bu krizlerin sebepleri, sadece ülkenin içinde ya da
bulunduğu coğrafyada yaĢanan savaĢlar değildir. Ġnsanlığı tehdit eden aĢırı yoksulluk,
yaĢanan sosyo-ekonomik adaletsizlikler, olumsuz anlamda ırki ve cinsiyet ayrımcılığı, temel
insan haklarından yoksun kalma, yapısal ya da kurumsal Ģiddetlerin varlığı da krizlerin
sebebidir. Bunun için birçok ülke eğitim sistemlerinde barıĢ eğitimine yer vermeye
baĢlamıĢtır. Günümüzde bütün insanlık barıĢ eğitimine büyük ihtiyaç duymaktadır. 3
Avrupa Birinci Dünya SavaĢının felaketini yaĢamıĢ; fakat Birinci Dünya SavaĢı
sonrasında birtakım düzenlemelere gittiyse de Ġkinci Dünya SavaĢının ortaya çıkmasına mani
olamamıĢtır. Birinci Dünya SavaĢından sonra, Ġkinci Dünya savaĢını yaĢayan Avrupa, bu
savaĢlardan maddi ve manevi olarak enerjisini tüketerek çıkmıĢtır. Bütün savaĢlarda olduğu
gibi bu savaĢın tarafları da ekonomik olarak büyük bir buhran yaĢamıĢtır. Önemli Ģehirleri
tahrip olmuĢ; ekonominin can damarı sanayileri de büyük bir yıkıma uğramıĢtır. Avrupa
büyük bir insan kaybına uğramıĢ; çok sayıda insan ölmüĢ ya da sakat kalmıĢtır. Bundan
dolayı da iĢ gücünü dolayısıyla ekonomik gücünü kaybetmiĢtir.

4

20.asır dünya tarihi açısından çok önemli yıllar olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyıl
fen ve sosyal bilimler açısından, teknolojik buluĢlar açısından önemli bir asır olmuĢtur.
Sadece önemli teknolojik buluĢlar gerçekleĢmemiĢ, uluslararası iliĢkiler açısından da büyük
ilerlemeler kat edilmiĢtir. Önce Birinci Dünya SavaĢı daha sonrası, Ġkinci Dünya SavaĢı
gerçekleĢmiĢ. ABD‘nin önderliğinde oluĢan ―Batı Bloku‖ ve onun karĢısında SSCB‘nin
önderliğinde ―Doğu Bloku‖ dünyada iki güç dengesini meydana getirmiĢtir. ll. Dünya SavaĢı
sonrasında, dünyamız iki kutuplu bir yapılanmaya gitmek zorunda kalmıĢtır. Kıta Avrupası
1

Osman Kamil ÇORBACI, Dinin Popüler Kültür Ortamlarında Konu Edilmesi: Televizyon, Ġnternet ve Spor
Örneği,2.Uluslararası Eğitim AraĢtırmaları Kongresi Tam Metin Kitabı, Editör; Prof. Dr. Bedriye TUNÇSĠPER,
Ġzmir 2020, s.233
2
Osman Kamil Çorbacı,‖ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin Yeri‖,II. Uluslararası Din
Eğitimi Kongresi 9-11 Kasım, Antalya, 2018, s.244
3
Mustafa Köylü, ―BarıĢ Eğitimi ve Ġslam,‖ Din Eğitiminde ÇağdaĢ Konular, DEM Yayınları, Ġstanbul 2014,
s.199-200
4
Efsun Çelik, II. Dünya SavaĢı Sonrası Avrupa‘da BarıĢı Kurma Ve Sürdürme Çabaları(Yüksek Lisans Tezi),
Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı, Ġstanbul – 2005, s.130
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da, bu yeni düzenden payına düĢeni almıĢtır.

Doğu blokunun yıkılmasıyla uluslararası

iliĢkiler yeniden yapılanmıĢtır. ABD süper güç haline gelirken, 20. yüzyılın baĢında süper güç
olan Fransa, Ġngiltere ve Rusya büyük güç kaybına uğramıĢtır. 5
Dünyanın, Ġkinci Dünya SavaĢından edindiği en büyük ders; barıĢı sürdürmenin hayati
önem taĢıdığı ve bunun için somut adımların atılmasının gerekliliğidir. SavaĢa engel olmak
için akla gelen en radikal yollardan biri silahların yok edilmesi fikri olmuĢtur. Bundan dolayı
bütün ülkeler için dünyada barıĢın sürdürülebilmesinin silahsızlanmadan geçtiğine
inanılmıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢından sonra nükleer silahlarla alakalı bir dizi görüĢmeler ve
silahsızlanma

üzerine

antlaĢmalar

yapılmıĢtır.

Fakat

bu

antlaĢmaların

uygulanıp

uygulanmadığı denetlenemediği için sonuç belirsiz kalmıĢtır. BarıĢın kurulması ve devamı
konusunda arayıĢlar ve çabalar kesintisiz devam etmiĢtir. Bu çabaların bir ürünü olarak Doğu
ve Batı Bloku birlikte Ġkinci Dünya SavaĢından sonra, BM‘yi kurmuĢlardır. Daha sonra
kurulan AGĠT, çok ulusu bir araya getiren baĢarılı bir platform olmuĢtur. Bu kuruluĢların
ortaya çıkan kriz ve gerginliklere müdahil olup yumuĢatılması noktasında yardımcı oldukları
söylenebilir. Ancak bu oluĢumlar krizlere etkin olarak müdahale edememiĢ ve çok baĢarılı
olamamıĢtır. Batı Avrupa‘sının savunma ve güvenliğini sağlamak üzere kurulan BAB‘ın
Brüksel‘de 1948‘de temeli atılmıĢ ve ―Paris AntlaĢması‖ ile 1954 yılında yürürlüğe girmiĢtir.
Ancak, bu antlaĢma beklentileri karĢılama konusunda yetersiz kalmıĢtır. Avrupa tüm
enerjilerini savaĢta kaybettiği için 1980‘lerin sonuna kadar bu örgüt askeri açıdan önemli bir
varlık gösterememiĢtir. Bundan dolayı savunma ve güvenliğini NATO aracılığıyla sağlamayı
tercih etmiĢtir.6 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan NATO, üyelerinin saldırıya maruz kalmaları
durumunda güvenliklerini sağlamak için kurulduğunu açıklamıĢtır. Dünyanın yaĢamıĢ olduğu
Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢlarının insanlığa yaĢattığı sosyal, ekonomik ve insani kayıplar;
yukarıda açıklandığı gibi insanlığı yeni arayıĢlar içerisine itmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı
dünyamızın siyasi yapısını derinden etkilemiĢtir. YaĢanan bu savaĢ tecrübeleri daha sonraki
yıllarda meydana gelebilecek çatıĢmaları önlemek ve önüne geçmek için uluslararası
dayanıĢma kuruluĢu olan BirleĢmiĢ Milletler(BM)‘ın kurulmasına da vesile olmuĢtur.7
Birinci ve Ġkinci Dünya savaĢları; dünyada ilk olarak barıĢ eğitimi baĢlamıĢtır. Ġkinci
Dünya SavaĢı sonrası ABD‘de 1948 yılında ―BarıĢ Eğitimi Dersi‖ adıyla barıĢ eğitimi, eğitim
kurumlarında ders olarak okutulmaya baĢlanmıĢtır. GloballeĢen dünyada bu yıllarda daha çok
dünya vatandaĢlığı, uluslararası iĢbirliği politikaları, bütün insanlığı ilgilendiren konular
5

Efsun Çelik, Age,s.130
Efsun Çelik, Age, s.131-132
7
(Çevrimiçi) https://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1 03.01.2021
6
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tartıĢılmıĢtır. Vietnam savaĢında yaĢanan tecrübeler sonrasında insan hakları ihlalleri, savaĢın
ahlaki olup olmadığı, savaĢın sorumluları, sivillerin ölümü gibi konular gündeme gelmiĢtir.
Bu mevzular dini açıdan da tartıĢılmıĢtır. Dolayısıyla savaĢ sonrasında barıĢ eğitimi dini bir
kimlik kazanmaya da baĢlamıĢtır. Fakat burada söz konusu olan din Hristiyanlıktır. 1975
yılında dünyada nükleer silah kullanma ve nükleer silahın etkileri gündeme gelmiĢ, dünyada
nükleer silahların yasaklanması ve silahsızlanma konusunda birtakım giriĢimler olmuĢtur.
Devletler; küresel barıĢı ve barıĢ eğitimini her geçen gün biraz daha gündemlerine almıĢtır.
BarıĢ eğitiminin dini, ırkı, milliyeti olmaz. Çünkü küreselleĢmenin etkisiyle, dünyanın bir
ucunda yaĢanan hadise kısa bir sürede diğer ucunda da hissedilmektedir. 8
Daha önce ABD‘de baĢlayan barıĢ eğitimi sonraki yıllarda Kanada ve Japonya‘da da
baĢlamıĢtır. Huzursuzluğun sebebi sadece savaĢların olduğunu söylemek doğru değildir. AĢırı
derecede yoksulluk bununla birlikte ekonomik adaletsizlik, ayrımcılık, baskı ve Ģiddet, temel
insan haklarından yoksunluk vb. sebeplerde huzursuzluk sebebi olarak görülmüĢ ve barıĢ
eğitimini gerekli kılmıĢtır. M.Ö. 3000 yılından beri ölenlerin %75‘inden daha fazlası 20.
asırda meydana gelmiĢtir. Son 400 yılda savaĢlarda 40 milyon insan hayatını kaybederken,
20. asırda 108 milyon insan hayatını kaybetmesi korkunç bir rakam olarak görülmektedir.
Bütün bunların yanında son yıllarda savaĢa yapılan harcamalar da sürekli artmaktadır. SavaĢ
hazırlıkları ve silahlanma yarıĢı hız kesmeden devam etmektedir. Dünyadaki adaletsiz gelir
dağılımı sonucu, bölgeler ve ülkeler arasında büyük farklar oluĢmuĢtur. Dünyanın bazı
bölgelerinde çocuklar açlıktan ölmektedir.9
Dünyanın çeĢitli ülkelerinde barıĢ eğitimi verilmeye baĢlanmıĢtır. Ġslam ülkelerinde
çeĢitli dersler içerisinde ―barıĢ‖ konusu iĢlenmesine rağmen, henüz bağımsız bir ders olarak
okutulmamaktadır.

Akademik

seviyede

bağımsız

bir

ders

olarak

barıĢ

eğitimi

verilmemektedir. Ġslam‘ın kelime anlamı barıĢ olduğu düĢünüldüğünde Ġslam ülkelerinde de
barıĢ eğitiminin bağımsız bir ders olarak verilmesi anlamlı olabilir. Ancak birçok dersin
içeriğinde barıĢ eğitiminin konuları yer alması özellikle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
içeresinde verilmesi önemli bir geliĢme sayılabilir.10
BarıĢ eğitiminin imkânından bahseden optimistler; bir gün savaĢların sona
erebileceğine inanmaktadırlar. Bu akımın temsilcilerinden sayılan Bernard Russell‘a göre
8

Osman Kamil Çorbacı; Hakan Özkan, ―Balkan Ve Avrupa Ülkelerġnde Din Eğitimi YaklaĢımları‖, Sosyal
Bilimler Kongresi, Ubak Uluslararası Bilimler Akademisi Yayınları s.194
9
Mustafa Köylü, ―Gençlik ve BarıĢ Eğitimi Ġslami Bir YaklaĢım‖, Gençlik Dönemi ve Eğitim, Ensar NeĢriyat,
S.233-235
10
Mustafa Köylü, ―BarıĢ Eğitimi ve Ġslam,‖Din Eğitiminde ÇağdaĢ Konular, Dem Yayınları, s.209-2012; Osman
Kamil Çorbacı,‖ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin Yeri‖,II. Uluslararası Din Eğitimi
Kongresi 9-11 Kasım, Antalya, 2018,s.243-252
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birkaç nesil savaĢ yapılmazsa, bugün ―düello‖nun gülünç geldiği gibi savaĢlarda gülünç
gelecektir. Optimistlere göre 19.yüzyılda nasıl ki insanlar bilinçlendirilip kölelik kaldırıldıysa
savaĢlarda aynı metotlarla yok edilebilir. SavaĢ nasıl bitebilir sorusuna da cevap olarak
insanların topyekûn bu konuda eğitilebilmeleriyle savaĢın bitebileceğine inanılmaktadır. Yani
savaĢların etkili ve yaygın bir barıĢ eğitimiyle bitebileceğine inanılmaktadır. Ġnsan sürekli
geliĢerek değiĢim yaĢamaktadır. Ġnsan bu döngünün ana bileĢenidir. 11 Ġnsanlar savaĢta dahil
olmak üzere eğitimle alıĢkanlıklarını değiĢtirebilir.
Optimist olmayanlara, yani olumsuz düĢünenlere göre ise, zalimler yaĢam hakkını
sadece kendileri için düĢünmektedirler. Zenginler hiçbir zaman fakirlerin zengin olmalarını
istemeyeceklerini düĢünmektedir. Ekonomilerini savaĢ üzerine kuran etkili devlet ve Ģirketler
her zaman çatıĢmaları desteklemektedir. Optimist olmayan bu grup savaĢların hiçbir zaman
sona ermeyeceğini düĢünmektedirler.

Ġslam Dininin BarıĢa BakıĢı;
Ġslam barıĢ dinidir. Fakat Müslümanların durumu bugün içler acısıdır. Hem içerde
hem de dıĢarıda barıĢa ve huzura ihtiyacı vardır. Ġyi bir coğrafya avantajına sahip olmasına
rağmen bulunduğu coğrafyanın avantajını kullanamamaktadır. Enerji kaynakları açısından
bakıldığında avantajlı bir konuma sahiptir. Dünya petrolünün %56‘sı, doğalgazın %37'si,
Hint kenevirinin %80‘i, Bakır‘ın %70‘i, Hüma‘nın %75‘i, tohumlu yiyeceklerin %25‘i Ġslam
ülkelerinde bulunmaktadır. Ancak Ġslam dünyası total olarak değerlendirildiğinde bu kadar
avantajlı coğrafya, enerji kaynağı açısından avantajlı olması, tarım açısından da kötü olmayan
bir konumda olmasına rağmen refah ve gelir dağılımı açısından iyi bir konumda olduğu
söylenemez. Üçüncü dünya ülkeleri arasında yer almaktadır. 12
BarıĢ, insanlar arası iliĢkilerin adalet üzerine kurulması, anlaĢmazlıkların hukuk
içerisinde medenice çözülmesi ve yaĢam için huzurlu bir ortamın sağlanması anlamına
gelmektedir. BarıĢ, huzur ve güven içerisinde yaĢamak insanoğlu için fıtri bir ihtiyaçtır. Din,
insanın iç dünyasına ve düĢünce dünyasına nüfuz ederek kalbi kötü duygu ve düĢüncelerden
arındıran baĢkalarına karĢı hoĢgörüyle yaklaĢmasını sağlayan bir kiĢilik kazandırmaktadır.
Ġslam dininin temel kaynaklarına baktığımız zaman barıĢı, adaleti, iyiliği tavsiye eden
çok sayıda ayet ve hadisin var olduğunu görmekteyiz. Kur‘an‘da silm, selam, Ġslam ve sulh
11

Sevim Ġleri, ‖ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin Yeri‖, II. Uluslararası Din Eğitimi
Kongresi 9-11 Kasım, Antalya, 2018, s.334
12
Mustafa Köylü, age, s.214
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gibi barıĢ anlamına gelen kavramlar bulunmaktadır. Ġslam sözcüğü slm kökünden türemiĢtir.13
Sim‘in sözlük manası itibariyle, itaat etmek ve barıĢ gibi anlamlara gelmektedir. Istılahı
olarak ―isteyerek itaat etmek, barıĢ ortamına girmek‖ anlamına gelmektedir. 14 Ġslam Kur‘an
ve sünnete göre, bütün ilahi dinlere verilen ortak adıdır.15 Ġslam, genel bir tarifle, ―Allah‘ın
emrine itaat edip, nehiylerinden uzak durmak‖ anlamına gelmektedir. 16 Bütün ilahi dinlerde,
emir ve yasaklar peygamberler aracılığıyla bildirilmiĢtir.17 Kur‘an‘da Ġslam kelimesi barıĢ
olarak kullanılmıĢtır. ―Ey Ġnananlar! Hep birden barıĢa girin...”18 Kur‘an-ı Kerim‘de
―Selam‖ kavramı, kurtuluĢ, emniyet ve barıĢ, esenlik, hidayete erme anlamına gelmektedir.19
Kur‘an‘ı Kerimde barıĢ manasına gelen birçok kavram olduğunu söyleyebiliriz. Kur‘an‘a
baktığımızda baĢtan sona gerek bireysel gerekse toplumsal hayatta barıĢ ve huzurun yerleĢip
kökleĢmesini istemiĢ ve bunu tavsiye etmiĢtir. 20
Ġslam bireylerin önce kendisiyle barıĢık olmasını istemektedir. Ġnsanın kendisiyle
barıĢık olmasıyla güvenilir olması arasında olumlu manada bir iliĢki olduğu bilinmektedir.
Ġnsanın kendiyle barıĢık olması, iç barıĢını sağlamıĢ olması, toplumun huzuru ve barıĢı içinde
önemli görülmektedir. Allah Kur‘an‘da insanın mükemmel bir Ģekilde yaratıldığını21 Allah‘ın
yeryüzünde halifesi olduğunu belirtmiĢtir.22Buradan yeryüzünün hükümranlığının insana
verildiği anlaĢılmaktadır. Ġnsan yeryüzünün imar, huzur ve barıĢından sorumludur. Kur‘an
bireyin kendisiyle iç barıĢını sağlamasını, yaratılıĢının amacını bilmesini istektedir. KiĢinin
kendi varlığının anlamını, gayesini bilmesi sonucu özsaygısını da kazanmıĢ olacaktır.23
Kur‘an, kiĢilerin iç barıĢına önem verdiği gibi aile barıĢına da önem vermiĢtir.
Toplumun temel taĢı ailede barıĢın sağlanamaması durumunda toplumsal barıĢtan söz etmek
zor olduğu bilinmektedir. Huzurlu aile, görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireylerden
oluĢmaktadır. Bireyler görev ve sorumluluklarını ilk önce ailede öğrenmektedir. Hadislerde
bir ana babanın çocuklarına vereceği en güzel hediyenin onlara vereceği güzel terbiye olduğu
bildirilmiĢtir. Ġslam aile birlikteliğine büyük önem vermiĢ, bekârların evlendirilmesi teĢvik
edilmiĢtir. EĢlere aile birliğinin korunması ısrarla tavsiye edilmiĢ, eĢler arasında vuku bulan
13

TDV Ġslam Ansiklopedisi, Ġstanbul 2001, XXIII/1.
Ra‘d, 13/7
15
Hac, 22/78.
16
Bakara, 2/131, Âl-i Ġmran, 3/20. el-Maverdî, en-Nüket ve‘l-Uyûn, tahkik: es-Seyyid Ġbn Abdülmaksut,
Beyrut, ts. I/380.
17
TDV Ġslam Ansiklopedisi, XXIII/1.
18
Bakara, 2/208
19
Furkan, 25/63. ; Yunus 10/25. ; Taha, 20/47.; Maide, 5/6.
20
Metin Özdemir, ―Ġslam'ın BarıĢ Dini Olmasının Kur'anî Temelleri‖, International Journal of Science Culture
and Sport (IntJSCS) – August 2015
21
Tin Suresi 4
22
Bakara Suresi 30
23
Metin Özdemir, Agm, s.75
14

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 92

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

problemin çözümü için ara bulucuların devreye girmesi istenmiĢtir. Bunun mümkün olmadığı
durumlarda da boĢanmayı meĢru görmüĢtür. Aile fertlerinin birbirlerine saygı ve sevgi bağıyla
bağlanması, anne babaya öf bile denilmemesi emredilmiĢtir.24
Ġslam inancına göre bütün insanlar Hz. Âdem ve Havadan türemiĢ, üstünlük soy ve
sopla olmadığı belirtilmiĢtir. Üstünlüğün takvaya göre olduğu, insanların Allah katında eĢit
olduğu açıkça ifade edilmiĢtir. ―Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir diĢiden
yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. ġüphesiz,
Allah katında en değerliniz, O'na karĢı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir,
haberdardır.‖25Hz. Peygamber de insanların Allah katında bir tarağın diĢleri gibi eĢit
olduğunu bildirmiĢtir. Daima iyilik tavsiye edilmiĢ, kötülüklerinde kötülükle değil iyilikle
savuĢturulması tavsiye edilmiĢtir. ―Ġyilik ve fenalık bir değildir. Ey inanan kiĢi: Sen, fenalığı
en güzel Ģekilde sav; o zaman, seninle arasında düĢmanlık bulunan kiĢinin yakın bir dost gibi
olduğunu görürsün.‖26
Herkesin dininde inancında özgür olduğu ifade edilmiĢ, inanç hürriyet korunmuĢtur.
―Dinde zorlama yoktur; Artık hak ile batıl iyice ayrılmıĢtır…‖27 bu ayet dinde zorlamanın
olmadığını açıkça göstermektedir.
Ġnsanlara bir Ģey anlatılırken zorbalıkla kaba kuvvetle değil, güzellikle hikmetle ikna
ederek anlatılması tavsiye edilmiĢtir. Ġslam dine davette bulunurken, hiçbir surette zorbalığı
kaba kuvveti meĢru görmemiĢtir. Tebliğ yaparken eğer bilgi, belge, ispatlayıcı bir kanıt varsa
bunu yumuĢak sözle, hikmetle ve usulünce yapılması istenmiĢtir. ―Rabbinin yoluna, hikmetle,
güzel öğütle çağır; onlarla en güzel Ģekilde tartıĢ…‖28 ―De ki: „Benim yolum budur; ben ve
bana uyanlar bilerek insanları Allah'a çağırırız.‖29 ―Allah'ın rahmetinden dolayı, sen onlara
karĢı yumuĢak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, Ģüphesiz etrafından dağılır
giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile, iĢ hakkında onlara danıĢ, fakat karar verdin mi
Allah'a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever.‖30 Ġnsanlara iyi davranılması, merhametle
muamele edilmesi, kaba davranılmaması, nezaketli bir tutum sergilenmesi istenmiĢtir.
Yaratılana yaratanın kulu bakıĢ açısıyla bakılması istenmiĢtir.

24

Metin Özdemir, Agm, s.75
Hucurat, 49/13.
26
Fussilet, 41/34.
27
Bakara, 2/256.
28
Nahl, 16/125.
29
Yusuf, 12/108.
30
Âl-i Ġmran, 3/159.
25
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Ġslam insanlardan yeryüzünün imarını ve barıĢını sağlamalarını istemektedir. Ġslam
insanlardan adaleti, iyiliği, yardımlaĢmayı gayri ahlaki davranıĢlardan kaçınmayı talep
etmiĢtir. ―ġüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder;
hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düĢünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.‖31
BarıĢın sağlanması, korunması konularıyla alakalı Ġslam dininin temel kaynaklarında çok
sayıda ayet ve hadis bulunduğunu söyleyebiliriz. Müslümanlar barıĢ ve huzurdan yana olması,
inançlarının bir gereğidir.

KAYNAKÇA


31

Osman Kamil Çorbacı,‖ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin
Yeri‖, II. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi 9-11 Kasım, Antalya, 2018, s.243-252



Osman Kamil Çorbacı; Hakan Özkan, ―Balkan Ve Avrupa Ülkelerġnde Din Eğitimi
YaklaĢımları‖, Sosyal Bilimler Kongresi, Ubak Uluslararası Bilimler Akademisi
Yayınları (197-204)



Osman Kamil Çorbacı, Dinin Popüler Kültür Ortamlarında Konu Edilmesi:
Televizyon, Ġnternet ve Spor Örneği,2.Uluslararası Eğitim AraĢtırmaları Kongresi
Tam Metin Kitabı, Editör; Prof. Dr. Bedriye TUNÇSĠPER, Ġzmir 2020, s.227-234



Efsun Çelik, II. Dünya SavaĢı Sonrası Avrupa‘da BarıĢı Kurma Ve Sürdürme
Çabaları(Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı, Ġstanbul – 2005



Mustafa Köylü, ―BarıĢ Eğitimi ve Ġslam,‖ Din Eğitiminde ÇağdaĢ Konular, DEM
Yayınları, Ġstanbul 2014, s.199-221



https://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1 03.01.2021



Mustafa Köylü, ―Gençlik ve BarıĢ Eğitimi Ġslami Bir YaklaĢım‖, Gençlik Dönemi ve
Eğitim, Ensar NeĢriyat, s.227-253



Sevim Ġleri,‖Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin Yeri‖,II.
Uluslararası Din Eğitimi Kongresi 9-11 Kasım, Antalya, 2018, s.332-339



Sevim Ġleri, ,‖ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin Yeri‖, II.
Uluslararası Din Eğitimi Kongresi 9-11 Kasım, Antalya, 2018



Metin Özdemir, ―Ġslam'ın BarıĢ Dini Olmasının Kur'anî Temelleri‖, International
Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) – August 2015



Kur‘an-ı Kerim

Nahl 90.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 94

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

DĠN EĞĠTĠMĠ PENCERESĠNDEN TEMEL ĠNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERĠNE
BAKIġ
Cavit ERDEM
Ġstanbul Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, 0000-0001-8837-1700

ÖZET
Bu bildirimizde din eğitimi bağlamında yapmıĢ olduğumuz faaliyetlerin, bazı
temel insan hak ve özgürlükleri olan; can güvenliği, mal güvenliği, akıl güvenliği, nesil
güvenliği, inanç ve fikir hürriyeti, eĢitlik, Ġnsan Onuru ve Ģerefi gibi günümüzde temel insan
hak ve özgürlükleri olarak bilinen hususlar la iliĢkisi olacaktır.
Ġnsan hak ve özgürlükleri geçtiğimiz yüzyılda en çok tartıĢılan konu olmuĢtur. Batı bu
haklara eriĢebilmek için büyük mücadele vermiĢ, yakın dönemde yapmıĢ olduğu
organizasyonlarla, uzun uğraĢlar vererek bulduğu tecrübe ettiği insan onuruna yaraĢan hak ve
ödevleri bağlayıcılığı olan normlara dönüĢtürmüĢtür.
Ġnsan hakları çağımızın en önemli kavramlarından birisi olduğu gibi ―insan hakları‖
en çok istismar edilen konulardan biridir. Batı dünyasında insan hakları siyasetin bir konusu
olarak görülüp o çerçevede tartıĢılmıĢtır. Ġslam‘ da ise insan hakları dinin /fıkhın içerisinde ele
alınmıĢtır. Tarih boyunca batıda insan haklarının elde edilmesi ve kullanılması insanların
devletleriyle mücadelesiyle elde edilmiĢtir. Temeli hürriyet ve güvenliğin tesis edilmesine
bağlıdır. Ġslam‘da birey ve devlet birbirleriyle mücadele etmemiĢ, birbirini güçlendirmiĢtir
Çok erken dönemlerde (Ġslamiyet‘in baĢlamasıyla) insan hak ve özgürlükleriyle
tanıĢan Ġslam dünyası, uzun yıllar hakim olduğu topraklarda insanlar bu değerlerle yaĢamıĢtır.
Gerek o günün Ģartları, gerekse o dönemin temsilcileri bu değerlerin tüm insanlık için
bağlayıcı olması yönünde bir giriĢimde bulunmamıĢtır. Ġçinde bulunduğumuz asırda insan
hakları ihlalleri maalesef yaĢanmaya devam etmektedir. Ġslamın kaynaklarına baktığımızda
insan hak ve özgürlüklerine çok büyük önem verdiği görülmektedir. Bununla birlikte Ġslam
Ülkeleri insan hakları ihlalinin en fazla yaĢandığı ülkeler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Ġnsan Hakları, Temel Değerler, Ġslam
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ABSTRACT
In this statement, the activities we have done in the context of religious education,
which are some fundamental human rights and freedoms; life safety, property safety, mental
safety, generation security, freedom of faith and opinion, Equality, Human Dignity and Honor
will be related to issues known as fundamental human rights and freedoms nowadays.
Human rights and freedoms have been the most discussed topic in the last century.
The West has struggled to gain access to these rights, with the organizations it has done in the
near period, giving long efforts to the rights and assignments that he has experienced in honor
of the people he finds. transformed into norms.
As human rights are one of the most important concepts of our era, ―human rights‖ is
one of the most abused issues. In the Western world, human rights were considered a subject
of politics and discussed within that framework. In Islam, human rights are dealt with in the
religion. Throughout history, the acquisition and use of human rights in the west was achieved
through the struggle of people with states. Its basis depends on the establishment of free and
security. In Islam, individual and state have not struggled with each other, strengthened each
other
In the very early stages (with the beginning of Islam), the Islamic world, acquainted
with human rights and freedoms, people lived with these values in the lands where it
dominated for many years. Neither the terms of that day nor the representatives of that period
made any attempt to make these values binding for all mankind. In our century, human rights
violations, unfortunately, continue to occur. When we look at the sources of Islam, it seems
that it attaches great importance to human rights and freedoms. However, Islamic Countries
are among the countries where human rights violations are most experienced.

Key Words: Human Rights, Basic Values, Islam

Bu bildirimizde din eğitimi bağlamında yapmıĢ olduğumuz faaliyetlerin; bazı temel
insan hak ve özgürlüklerine bakıĢı ele alınacaktır. Zarurat-ı diniyye1 olarak bilinen; can
güvenliği, mal güvenliği, akıl güvenliği, nesil güvenliği, inanç ve fikir hürriyeti, eĢitlik, insan
onuru ve Ģerefi gibi günümüzde temel insan hak ve özgürlükleri adı verilen hususlara dinin
bakıĢ açısı ele alınacaktır
Ġnsan hak ve özgürlükleri geçtiğimiz yüzyılda en çok tartıĢılan konu olmuĢtur.
Ġnsanlık bu haklara eriĢebilmek için büyük mücadeleler vermiĢ, yakın dönemde yapmıĢ
olduğu organizasyonlarla, uzun uğraĢlar vererek bulduğu insan onuruna yaraĢan hak ve
özgürlükleri, bağlayıcılığı normlara dönüĢtürmüĢtür. Ġnsan hakları çağımızın en önemli
kavramlarından birisi olduğu gibi ―insan hakları‖ en çok istismar edilen konulardan biri
1

Ömer Faruk Habergetiren, ―Ġslâm Hukukunda Gözetilmesi Zorunlu Maslahatlar Çerçevesinde Ġnsan Onuru*,
Türkiye Ġlahiyat AraĢtırmaları Dergisi, [Tiad], 2019, 3 (1): 150-169, s.153
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olduğu da söylenebilir.2 Batı dünyasında insan hakları siyasetin bir konusu olarak görülüp o
çerçevede tartıĢılmıĢtır. Ġslam‘ da ise insan hakları dinin /fıkhın içerisinde ele alınmıĢtır. Tarih
boyunca batıda insan haklarının elde edilmesi ve kullanılması insanların devletleriyle
mücadelesiyle elde edilmiĢtir. Ġslam‘da bireyler bu haklara sahip olmak için devletiyle ya da
birbirleriyle mücadele etmemiĢtir.3
Çok erken dönemlerde(Ġslamiyet‘in baĢlamasıyla) insan hak ve özgürlükleriyle tanıĢan
Ġslam dünyası bu hak ve özgürlüklere baĢtan beri sahip olmuĢtur. Ancak bazı dönemlerde
basiretsiz yeteneksiz idareciler ve o günün sosyolojik Ģartları Ġslam‘ın insanlara verdiği hak ve
özgürlükleri vatandaĢından esirgemiĢtir. Yapılan uygulama teoriyle örtüĢmemiĢtir. Gerek o
günün Ģartları, gerekse o dönemin temsilcileri bu değerlerin tüm insanlık için bağlayıcı olması
yönünde bir giriĢimde de bulunmamıĢtır.
Ġnsan hakları kavramının herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tarifi bulunmamaktadır.
Bu kavrama; felsefi, sosyolojik,

hukuki olarak farklı açılardan bakılarak farklı tarifler

yapılmıĢtır. En yaygın olarak bilinen tarifi, ―bireyin dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın insan
olmasından dolayı koĢulsuz Ģartsız yararlandığı haklar‖dır. 4
Ġnsanlığın tarihi kadar çok eskilere uzanan insan hakları tartıĢmaları, eski Yunan
düĢünürlerinden Sofistler‘e kadar uzanmaktadır. Sofistler insanların rahat bir Ģekilde ve
özgürce hayatlarını idame ettirmeleri için onların kabiliyetlerini geliĢtirilmesinin önemli
olduğuna inanmaktadırlar. 1215 yılında Ġngiltere Kralı John ile asiller arasında yapılan 63
maddelik Magna Carta antlaĢması, Batıda bilinen ilk insan hakları belgesi kabul edilmektedir.
Magna Carta anlaĢması, günümüz koĢullarında tam bir insan hakları bildirgesi olduğu
söylenemez. Ancak, devletin gücünün bu belgeyle sınırlandırılmıĢ olması önemlidir. Yine de
birçok kiĢi bunu Ġnsan Haklarının yazılı hale getirildiği ilk belge olarak kabul etmektedir. Bu
belge sade vatandaĢlara haklar vermekten daha çok, kral ve baronlar arasındaki hak ve
yetkileri belirleyen bir belge olmuĢtur. Kralın çok fazla olan yetkilerini din adamları ve halkın
lehine olacak Ģekilde sınırlandırmıĢtır. Kralın tek taraflı keyfi bir Ģekilde vergi yükü
getirememesinin önüne geçilmiĢtir. Diğer önemli bir noktası, Ġnsanların sebepsiz yere hapis
cezasıyla cezalandırılamayacağı ve insanlara karĢı kaba kuvvet kullanılmayacağı yer
2

Osman Kamil Çorbacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin Yeri, 2. Uluslararası Din
Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Yediveren Yayınları, Aralık 2018, s.244
3
Etem Çalık, ―Ġnsan Hakları Meselesinin GeliĢimi Ve Siyasî Ve Sosyal Faktörlerle ĠliĢkisi,‖ Development of
Human Rights Issue and Its Relation with Social and Political Factors, Cilt 6 Sayı 16 Bahar 2017, s.53 (41-67
4
Belkıs Konan, ―Ġnsan Hakları Ve Temel Özgürlükler Açısından Osmanlı Devletine BakıĢ‖, Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011, S.254
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almasıdır. EĢitlik ilkesinin var olması, müsaderenin ve angaryanın yasaklanması, insan hakları
açısından önemli geliĢmeler olarak görülmektedir. 5
Ortaçağ‘da Avrupa, kilisenin yoğun etkisi altında olduğu bilinmektedir. Bununla
birlikte insan hakları bağlamında da geliĢemediğini söyleyebiliriz. Batıda 17.yüzyılın
sonlarından itibaren insanın doğuĢtan bazı haklara sahip olacağı düĢüncesi geliĢmeye
baĢlamıĢ ve kanunlarla insanların hakları güvence altına alınmak için mücadeleler
baĢlanmıĢtır. 1689 yılında ―Bill of Rights‖ olarak isimlendirilen ve Ġngiliz Meclisinin ―Ġnsan
Hak ve Özgürlükleri Bildirisi‖ insanların haklarını yasalarla güvence altına almanın
örneklerinden birisidir. Bu bildiride, insanların özgür olarak doğduğu, eĢit olduğu, yaĢam
hakkı olduğu, mülkiyet edinme hakkı olduğu kabul edilmiĢ, güven içinde yaĢama hakkı da
devredilemez haklar içinde yer almıĢtır. Bildirinin önemli hususlarından birisi de halkın
faydasına olmayan siyasal iktidarları, halka değiĢtirme yetkisi vermiĢtir. Ceza davalarında
halkın suçu öğrenme ve adil yargılanma hakkının olması, bildirinin diğer önemli bir
maddesidir.6
1774 yılında Amerika kolonilerinin Ġngiltere‘ye karĢı bağımsızlık mücadelesinde
baĢarılı olmuĢlar ve 1776 yılında ―Virginia Hakları‖ bildirgesini ilan edilmiĢlerdir. Bu
bildirge aslında o günün Ģartlarında bir insan hakları bildirgesi olarak kabul edilebilir.7
Batı dünyasında insan hak ve özgürlükleri bağlamında Ģüphesiz önemli geliĢme
1789 yılında Fransızların ―Ġnsan Hak ve Özgürlükleri Bildirisi‖dir. Bu bildiride, insanların
doğuĢtan özgür olduğu, herkesin mülkiyet edinebileceği, güven içinde yaĢayacağı, nefsi
müdafaa hakkı gibi temel haklara sahip olduğu, sıralanmıĢtır. Bildiride güçler ayrılığına
büyük önem verilmiĢtir.17 maddeden oluĢan bildiride yer alan, herkes hukuk karĢısında
doğuĢtan özgür ve eĢittir, ilkesi 1948 tarihli BM Ġnsan Hakları Evrensel SözleĢmesinde
―Ġnsanlar özgürlük ve kiĢilik hakları açısından eĢit doğarlar‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir.8
II. Dünya savaĢına kadar batının ulaĢtığı insan haklarını sadece kendi ülke sınırları
içinde geçerli olmuĢtur. Batı devletleri vatandaĢlarına verdikleri bu hakları bir lütuf olarak
algılanmıĢtır. Ancak II. Cihan harbinde binlerce insanın ölmesi, sonrası yaĢanan Yahudi ve
Çingeneler gibi ırklara uygulanan soy kırımı, Nazizm, FaĢizm gibi akımların iktidar olma
ihtimali Avrupa ülkelerini telaĢlandırmıĢtır.1948 yılında BM kurulmuĢ ve 30 maddeden

5

Belkıs Konan, agm, s.255
Belkıs Konan, agm, s.256
7
Abdullah Demir, ―Ġslam‘da Ġnsan Hakları‖,
Çevrmiçi,Http://Cdn.Ġstanbul.Edu.Tr/Filehandler2.Ashx?F=Ġslam%E2%80%99da-Ġnsan-Haklari_AbdullahDemir.Pdf, s.519 27.01.2021
8
Belkıs Konan, agm, s.256
6
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oluĢan ―Ġnsan Hakları Beyannamesi‖ ilan edilmiĢtir. Türkiye bu beyannameyi 1949 yılında
onaylamıĢtır.9
Bugün Ġnsan hakları kavramıyla kastedilen hakların temelini 1948 yılında kabul
edilen ―Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‖ ve 1950 yılında kabul edilen ―Avrupa Ġnsan
Hakları SözleĢmesi‘nde yer alan haklar oluĢturmaktadır. 1954 tarihinde Türkiye Avrupa Ġnsan
Hakları sözleĢmesini onaylamıĢ ve iç hukukunun bir parçası haline getirmiĢtir. Bu hakları
genel olarak Ģunlardır: özgür yaĢama hakkı, kölelik ve zorla çalıĢtırılma yasağı, Ģikâyet hakkı,
adil yargılama, suç ve cezanın kanuniliği, özel ve aile hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı,
evlenme, din ve inanç özgürlüğü, eğitim, seçme ve seçilme hakkı gibi haklardır.
Temel insan haklarının öğretilmesi kullanılması ve içselleĢtirilmesi konusunda eğitim
sistemlerine büyük görevler düĢmektedir. Eğitim sistemleri toplumların beklentilerini
karĢılamak zorundadır. Hedeflerini belirlerken toplumsal zemin ve Ģartları da hesaba
katmalıdır. Toplumların eğitimden beklentilerinden bir tanesi sahip olduğu değer ve inançları
yeni nesillere aktarmasıdır. Değerlerimizin, kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasında
toplumun birlik ve beraberliğine, düzenine katkı sağlama bakımından önemli bir iĢleve
sahiptir. Din eğitimi aracılığıyla din ve toplum aktif bir etkileĢim halindedir. Din eğitimi
kiĢinin yaĢadığı topluma uyumlu bir birey haline gelmesine katkı sağlamaktadır.10
.Müslümanlar tarih boyunca Asya, Afrika, Avrupa ve Ortadoğu da olmak üzere
dünyanın büyük bir coğrafyasında yaĢamıĢtır. Farklı coğrafyalarda farklı inanç ve kültüre
sahip insanlarla bir arada yaĢamıĢ olması onlara birçok tecrübe de kazandırmıĢtır. 8.yüzyılda
baĢlayıp, 15.yüzyıla kadar devam eden Endülüs tecrübesi, Selçuklu ve Osmanlı‘nın Asya ve
Anadolu topraklarındaki tecrübeleri Müslümanlara çok kültürlü coğrafyalarda birlikte yaĢama
konusunda önemli tecrübeler kazandırmıĢtır. Elbette bu tecrübenin yaĢanmasında Kur‘an ve
sünnetin temel ilkeleri ve Hz. Peygamber‘in somut uygulamaları da önemli bir rol oynamıĢtır.
Burada yaĢanan tecrübeler farklı din ve inançta olmanın birlikte yaĢamaya engel olmadığı
görülmüĢtür. Tam tersi farklı kültür ve dinden insanların sahip oldukları enerjilerini bir
medeniyet potasında birleĢtirme fırsatı doğurmuĢtur. Yahudi‘si, Hristiyan‘ı, Müslümanı, gayri Müslimi, inançlarını yaĢamıĢ ve kendi kimliğiyle Ģehirde, köyde, mahallede, çarĢıda,
9

Abdullah Demir, ―Ġslam‘da Ġnsan Hakları‖,
Çevrmiçi,Http://Cdn.Ġstanbul.Edu.Tr/Filehandler2.Ashx?F=Ġslam%E2%80%99da-Ġnsan-Haklari_AbdullahDemir.Pdf, s.520 27.01.2021
10
Ramazan BULUT, ―Okulda Din Öğretiminin Toplumsal Temeli ve ĠĢlevleri‖, UĢak Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi (2011) 4/1, S.33-34; Namık Kemal OkumuĢ, ― Din Eğitim-Öğretimi Özgür Bireylerin
YetiĢtirilmesinde Etkin Bir Rol Üstlenebilir Mi?‖ Kelam AraĢtırmaları 13:1 (2015), S.217
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pazarda özgürce dolaĢmıĢ hayatına devam etmiĢtir. Toplumun sosyal ve ekonomik hayatında
yer almıĢlar, hatta dinlerine bakılmadan yetenek ve kabiliyetlerine göre devlet aygıtında görev
almıĢlardır.

Müslümanların

çok

kültürlü

yapıları

birlik

ve

beraberlik

içerisinde

yönetmelerinde ―adalet‖ duygusu en temel prensip olmuĢtur. Hatta Gayr-i Müslimler
Müslümanların idarelerini kendi idarelerine tercih etmiĢlerdir. Tarihi vesikalara göre
16.yüzyıl ile 19.yüzyılda Osmanlı tebaasında Müslümanların oranı yüzde 55-58 dir. Nüfusun
yaklaĢık yarısı Yahudi, Ortodoks ve Katoliklerden oluĢmuĢtur. 19.yüzyıla kadar Osmanlı
tebaası Türkler, kendilerini önce Müslüman olarak tanımlamıĢtır. KonuĢulan dil ait olunan
ırk, yaĢanılan coğrafya, üstünlük ve övünç vesilesi sayılmamıĢtır. Ġslam Medeniyeti, insanlar
arasında ayrımcılığa pirim vermemiĢ, farklılıkları kucaklamıĢ ve onlara hukuki statü vererek
temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almıĢtır. Bu yapının oluĢmasında Kur‘an
prensiplerini yaĢayarak hayata aktaran Hz. Peygamber‘in örnek uygulamaları etkili olmuĢtur.
Özellikle Hz. Peygamber‘in Medine‘de kurduğu Ġslam devleti ve orada farklı inanca sahip
topluluklarla yaptığı ―Medine SözleĢmesi‖ farklı inanç gruplarının bir arada yaĢaması
açısından çok kıymetli olarak görülmektedir. Yaptığı uygulamalar, farklı inanç ve kültüre
mensup kiĢilerin bir arada yaĢamasının temelini oluĢturmuĢtur. 11
Hak, hukukun insana tanıdığı menfaattir. Özgürlük ise baĢkasına zarar vermeden
yapılan her Ģeydir. Ġslam‘a göre özgürlük ise insanın kendisine ve baĢkasına zarar vermeden
yapacağı Ģeylerdir. Ġslam‘da insan sadece baĢkasına değil kendisine de zarar veremez. Çünkü
Ġslam‘a göre beden ve can emanet olarak verilmiĢtir ve sahibi Allah‘tır. O yüzden insanın
kendisine ve baĢkasına zarar verme yetkisi yoktur.12
Ġslam‘ın ana kaynağı Kur‘an‘da, insan doğuĢtan en güzel Ģekilde yaratıldığı 13
bildirilmiĢ, yaratılan varlıkların içinde üstün olarak yaratıldığı, insanın çok değerli olduğu
ifade edilmiĢtir.14 ―And olsun ki Biz, âdemoğullarını/insanları mükerrem/onurlu kıldık.
Onları, karada ve denizde taĢıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; onları,
yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık.” Bütün insanların Hz. Âdem ve Havva‘dan
türediği ve herkesin Allah katında eĢit olduğu, üstünlüğün takva ile olacağı açıkça ifade
edilmiĢtir. ―Ey insanlar! ġüphesiz sizi bir erkek ile bir diĢiden yarattık, tanıĢasınız diye sizi

11

Âdem GüneĢ, ―Dın Eğitiminin Hedefleri Bağlamında Bir Arada YaĢama Kültürü‖ Uluslararası Sosyal
AraĢtırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research Cilt: 11 Sayı: 57 Haziran 2018, S.85-836
12
Abdullah Demir,” Ġslam‘da Ġnsan Hakları‖,
Çevrmiçi,Http://Cdn.Ġstanbul.Edu.Tr/Filehandler2.Ashx?F=Ġslam%E2%80%99da-Ġnsan-Haklari_AbdullahDemir.Pdf, S.518
13
Tin, 95/4
14
Ġsra, 17/70
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kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O‟na itaatsizlikten en fazla
sakınanınızdır. Allah her Ģeyi hakkıyla bilmektedir, her Ģeyden haberdardır.‖ 15
Ġslam‘da insan hakları, Müslüman gayri müslim ayırımı yapmadan herkesin doğuĢtan
sahip olduğu haklardır. YaĢam hakkı, mal edinme hakkı, evlilik ve çocuk sahibi olma hakkı,
aklı tehlikelerden koruma ve inanç hürriyetine bütün insanlar sahiptir. Bu hakların verilmesi
―Vehbi‘dir. Ġnsanların Ġslam inancına göre Allah‘ın kulu olması hasebiyle eĢittir ve bu haklara
sahip olmak için Ġnsan olmaları yeterli görülmüĢtür. Toplum içeresindeki statüleri, verilecek
görevleri ise ehliyet ve liyakatleri ölçüsüne göre verilmiĢtir. Bir baĢka ifadeyle
kesbi(kazanılmıĢ) haklar olarak isimlendirilmiĢtir.16
Ġslam din eğitiminin konusu Ġslamiyet‘i insanlara öğretmektir. Ġslamiyet insanla
Allah, insanla insan, insanla toplum, toplumla toplum arasındaki iliĢkilerin Allah tarafından
hak ve adalet ölçüleriyle düzenlenmesidir. Kur‘an ve sünnet ‘in teorik bilgilerini ve onların
ıĢığında geliĢen oluĢan tecrübeler, uygulamalarda Ġslam din eğitiminin konusunu
oluĢturmuĢtur.
Ġnsanoğlu yeryüzünde Allah‘ın halifesi olarak yaratılmıĢtır. ‖Hani rabbin meleklere,
“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım‖ demiĢti. Onlar, ―Biz seni eksiksiz bilirken ve
durmadan övgü ile tenzih ederken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi
yaratacaksın?” dediler. Allah “ġüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim‖17 Ġlk
peygamber Hz. Âdem‘den itibaren gelen tüm ilahi buyruklar Ġslam olarak kabul edilmekte
olup, Ġslamiyet hak çizginin devamı ve güncel versiyonu olarak kabul edilmektedir. Ġslam
inancına göre Ġslamiyet evrensel nitelikli bir dindir. Bir baĢka ifadeyle Ġslam Hz. Peygamber
eliyle herkese gönderilmiĢ bir dindir. Kur‘an ve sünnette bildirilen insan hak ve özgürlükleri,
bütün insanlara tanınan hak ve özgürlüklerdir. Bereati zimmet asıldır, ilkesi(külli kaide) de
insan haklarıyla alakalı olup insanın özgür olması asıl, özgürlüğün sınırlanması istisnadır.
EĢyada asıl olan mübahlıktır Ġlkesi(külli kaide) gereği hukukun sınırlama getirmediği bütün
hak ve özgürlüğe sahiptir. Batıda 19.yüzyıldan itibaren anayasalarında gördüğümüz eĢitlik,
hürriyet, adalet gibi ilkeler, Ġslam dünyasında batıda olduğu gibi mücadeleler sonucu elde
edilmemiĢtir. Bu hak ve özgürlükler Ġslamiyet‘in geldiği günden itibaren kutsal metinler olan
Kur‘an ve sünnette yer almıĢtır. 18
Hz. Peygamber‘in Mekkede çok sayıda sahabenin bulunduğu bir ortamda okuduğu
veda hutbesi, Ġslam‘ın insanlara tanıdığı hakları açıklayan beyanname niteliğinde insan
15

Hucurat, 49/13.
Abdullah Demir, agm, s.518
17
Bakara 1/30
18
Abdullah Demir, Agm, 521-523
16
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haklarından bahseden bir metin olarak görülmektedir. Batı da insan haklarının bahsedildiği ilk
metin, Hz. Peygamber‘in irad ettiği veda hutbesinden 593 yıl sonra yayınlanan Magna Carta
bildirisindir. BirleĢmiĢ Milletler ‘in Ġnsan Hakları Beyannamesi 1948‘de yayınlanmıĢtır. Bu
tarihte veda hutbesinden 1316 sene sonraya tekabül etmektedir. Veda hutbesinde insanların
canlarının, mallarının, namus ve ırzların güvende olduğu ifade edilmiĢtir. Ayrıca cahiliye
döneminde diri diri toprağa gömülen utanç vesilesi sayılan kız çocuklarına ve bir eğlence
aracı olan kadınlara yapılan kötü muamele veda hutbesinde eleĢtirilmiĢ, onlara yapılan insan
hakkı ihlalleri yasaklanmıĢtır. Bütün insanların aynı soydan geldiği, ırkların renklerin
üstünlük aracı olamayacağı ve insanların eĢit olduğu ifade edilmiĢtir. Veda hutbesinde ifade
edilen hak ve özgürlükler, hem hukuki hem de dini bir kuraldır. Burada bahsedilen hak ve
özgürlüklerin ihlali hem cezayı hem de günahı gerektirmektedir. Dünyanın ilk insan hakları
bildirgesi olan ―Veda Hutbe ‖sinde yer alan bazı insan haklarıyla alakalı pasajları Ģu Ģekilde
sıralayabiliriz.19
―Ġnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir
ay ise, bu Ģehriniz (Mekke) nasıl mukaddes bir Ģehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız
da öyle mukaddestir, her turlu tecavüzden korunmuĢtur.‖20
“Ġnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah‟tan korkmanızı
tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini
Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin
üzerinde hakları vardır.”21
“Ey insanlar! “Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem‟in cocuklarısınız,
Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü
olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü
yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah‟tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız
O‟ndan en çok korkanınızdır.‖22
Ġslam inancına göre Müslüman ya da gayri müslim, herhangi bir ayrıma tabi
tutulmaksızın inanç ve ibadetinde özgürdür. Kur‘an-ı Kerimde ―Dinde zorlama yoktur‖23,
19

Abdullah Demir, Agm, 524-527
Abdullah Demir, Agm, 524
21
Abdullah Demir, Agm, 524
22
Abdullah Demir, Agm, 524
23
Bakara, 256
20
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―Sizin dininiz size, onların dini onlaradır‖24

Din ve inancı koruma altına alan Ġslam dini,

temel insan hak ve özgürlüklerinden yaĢam hakkını da koruma altına almıĢtır. "Bir cana
kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karĢılık olması dıĢında, kim bir kimseyi öldürürse
bütün insanları öldürmüĢ gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını
kurtarmıĢ gibi olur."25Haksız yere bir insanı öldürmek büyük günah sayılmıĢ ve dünyevi ceza
olarak ta ölüm cezası verilmiĢtir. ―Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size farz
kılındı.‖26
Ġslam dini herkese evlenmek ve çocuk sahibi olma hakkını vermiĢtir. Toplumun temeli
ailedir. Sağlıklı aileleri sağlıklı toplumları oluĢturmaktadır. Kur‘an ―Ġçinizden bekârları, köle
ve cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah onları lütfu ile
zenginleĢtirir.‖27 buyurmuĢtur. Hadislerde de evlilik teĢvik edilmiĢtir. Gençler! Ġçinizden aile
geçindirebilecek güçte olanlar evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan sakındırır, iffeti daha
iyi korur. Evlenmeye gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç Ģehveti kırar.‖28
Evlenmenin Hz. Peygamberin sünneti olduğu ifade edilmiĢ ve Hz. Peygamber sünnetimden
yüz çeviren benden değildir, buyurmuĢtur. Hz. Peygamber evlenip neslin devam etmesini
tavsiye etmiĢtir.‖29Evlenme, aile kurma herkesin hakkıdır. Ayetler ve hadisler bu hakkını
yerine getiremeyen bireylere toplumun yardımcı olmasını istenmiĢtir.
Ġslam hem aileye hem de özel hayatın gizliliğine ve konut dokunulmazlığı hakkına da
önem vermiĢtir. Ġslamiyet insanların özel hayatına müdahaleyi, özel hayatın gizliliğini
araĢtırmayı yasaklamıĢtır. Özel hayatlar diğer insanlara veya topluma zarar vermediği sürece
devlet bile müdahale edemez. ―Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın
bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını araĢtırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın.‖30;
―Ey iman edenler, evlerinizden baĢka evlere, yakınlık kurup (izin almadan) ve (ev halkına)
selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır; umulur ki öğüt alıp duĢununsunuz.
Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar artık oraya girmeyin ve eğer
„Dönün‟ denirse, siz de dönün, bu sizin icin daha temizdir.‖31

24

Kafirun, 4
Maide, 32
26
Bakara, 178
27
Nur, 32.
28
Buhari, Nikâh 3; Savm 10; Muslim, Nikâh 1.
29
Ġbn Mace, Nikâh 1.
30
Hucurat, 12.
31
Nur 27-29.
25
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Temel insan haklarının en önemlilerinden biriside ekonomik haklardır. Ġslamiyet mal
mülk edinme hakkını kabul etmiĢtir. Bütün haklarda olduğu gibi mülkiyet hakkı kullanırken
baĢkasına zarar verilemez. Bazı özel binalar ve Ģahsi araziler kamu yararı olması sebebi ile
kamulaĢtırılabilir. Bazı durumlarda mülkiyet hakkı sınırlandırılabilir. Hırsızlık ve haksız bir
Ģekilde baĢkasının malını almak büyük günah olarak sayılmıĢtır. “Ey iman edenler! KarĢılıklı
rızaya dayanan ticaret dıĢında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ve kendinizi
öldürmeyin. ġüphesiz Allah size karĢı çok merhametlidir.”32
Ġslam din eğitimi, temel insan hak ve özgürlüklerini dini bir vecibe olarak insanlara
öğretmekte ve buna uymayı emretmektedir. Bugün batıda birçok ülke din eğitimini temel
insan hakkı olarak görmekte ve sınırları içerisinde yaĢayan vatandaĢlarına din eğitimini
hakkını kullanmasını desteklemektedir. Bir ülkede dinlerin inançların özgür bir Ģekilde
yaĢanması Ġslam‘ın da ön gördüğü bir bakıĢ açısıdır. 33
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ARAP KELĠMESĠNĠN ANLAMI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÖLÜKBAġI
Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arapça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
ORCĠD ID: 0000-0002-5923-3920
ÖZET
Sâmî kavimlerinden olan Araplar günümüzde geniĢ bir coğrafyaya yayılmıĢ ve Arapça
dünyada konuĢulan 5.dil olarak kabul görmektedir. Dünyanın çeĢitli coğrafyalarına yayılan
Araplar Türkiye‘de de yaĢamaktadırlar. Türkiye‘de yaĢayan Araplar Ġslam fetihleri
neticesinde Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı il ve ilçelerine
yerleĢmiĢlerdir. Bu bağlamda, geniĢ bir coğrafyaya yayılan ve Arap olarak adlandırılan bu
milletin kullandığı Arap kelimesine ilk defa Asur kitabelerinde rastlanmıĢtır. Bununla birlikte,
Arap sözcüğü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bu bağlamda, köylerde ve Ģehirlerde
ikamet edenlere A„râb ) (عربçölde hayatını sürdürenlere Bedevîler anlamına gelen el-A'râb
( )األعرابkelimesi kullanılmıĢtır. Arap sözcüğü, çölde ve kurak alanlarda yaĢayan göçebe
hayat süren kiĢiler anlamlarına da gelmektedir. Bununla birlikte, Kur‘ân-ı Kerîm‘de birçok
yerde Bedevîler sözcüğünü karĢılayan el-A'râb ( )األعرابkelimesi inatçı, sert mizaçlı ve
bilgisiz insanları tanımlamak için kullanılmıĢtır. Sosyal hayatın kurallarına uymayan kiĢileri
tanımlayan bu sözcük, aynı zamanda Hz. Muhammed‘in hoĢuna gitmeyen kiĢiler için de
kullanılmıĢtır. Bu bağlamda, Kur‘ân-ı Kerîm‘de geçen ayetlerde Bedevîler, için kullanılan elA'râb ( )األعرابkelimesi Hz. Muhammed‘e ve Ġslam dinine yaklaĢımlarının genellikle kendi
çıkarlarını gözetmek Ģeklinde olmasından kaynaklanmıĢtır. Bu çalıĢmada, Arap kelimesinin
anlamı, tarihte ilk kullanıldığı yer hakkında bilgiler verilmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢma kaynak
taraması ve doküman analiz yöntemine dayanmaktadır. AraĢtırmanın amacı, Arap
sözcüğünün anlamları ve Arapların soyları ile ilgili bilgilere vurgu yapmaktır. AraĢtırmanın
önemi ise; Arap kelimesinin tarihsel süreçte kazandığı anlamların yanı sıra Kur‘ân-ı Kerîm‘de
Arap sözcüğünün tanımlarına açıklık getirilmek hedeflenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Arap kelimesi, Bedevîler, A‗râb, Kur‘ân-ı Kerîm, Hz. Muhammed
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THE MEANING OF THE ARAB WORD
ABSTRACT
Arabs, who are among the Sâmî tribes, spread over a wide geography today and Arabic is
accepted as the 5th language spoken in the world. The world's various geographical spread
Arabs to live in Turkey. Arabs living in Turkey as a result of the Islamic conquest of the
Mediterranean, Southeastern and Eastern Regions are settled in some provinces and districts.
In this context, the word Arab used by this nation, which spread over a wide geography and
called Arab, was first encountered in Assyrian inscriptions. However, the word Arabic is used
in two different meanings. In this context, A‗râb ( )عربto those who live in villages and cities.
The words al-A'râb ( )األعرابmeaning Bedouins, were used for those who lived in the desert.
The word Arabic also means nomadic people living in deserts and arid areas. However, the
word al-A'râb ( )األعرابwhich corresponds to the word Bedouins in many places in the Quran,
is used to describe stubborn, tough and ignorant people. This word, which defines people who
do not obey the rules of social life, is also used to describe the people that the Prophet
Muhammad did not like. In this context, the word al-A'râb ( )األعرابused for Bedouins in the
verses of the Quran originated from the fact that their approach to the prophet Muhammad
and the religion of Islam was generally to observe their own interests. In this study,
information is given about the meaning of the word Arabic and its first use in history. In
addition, this study is based on literature review and document analysis method. The aim of
the study, the meanings of the word Arabic and the information about the ancestry of Arabs
were emphasized. The importance of the research is; It is aimed to clarify the meanings of the
word Arabic in the historical process and the definitions of the word Arabic in the Quran.
Keywords: Arabic word, Bedouins, A‗râb, Quran, Prophet Muhammad
GĠRĠġ
Arap sözcüğüne ilk olarak M.Ö. IX. asırda Asur krallarından biri olan III. Salmanassar
dönemindeki dikilen bir anıtta yer alan metinlerde rastlanmıĢtır. Metinde Suriye‘nin Hama
Ģehrinin kuzey kısmında o dönemde yer alan Karkar isimli bölgede Asurlular ile diğer
krallıklar arasında çıkan savaĢta ‗Arap Gindibu‘ isimli bir idarecinin 1000 deveden meydana
gelen bir güçle III. Salmanassar‘a karĢı olanlarla birlikte hareket ettiğine dair bilgiler
verilmiĢtir (King, 1915: 29). Asur kitabesinde yer alan yazıda Arapçada kullanılan harekeler
olmadığından Arap sözcüğü Arabi, Urbi, Aribu ve Arubu Ģeklinde okunmuĢtur (Cevad Ali,
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2019:19, I). Bununla birlikte, Ġlk Akad kralı Büyük Sargon‘un (M.Ö. 2334- M.Ö. 2279)
günümüzde Bahreyn‘de bulunan Magan ve Umman ile Ġran körfezine yakın bir bölgede yer
alan Meluhha‘ya askeri akınlar düzenlediğine dair, bilgiler içeren Babil kitabelerinde Arap
sözcüğüne rastlanmaktadır (Hoyland, 2001: 15).
ARAP SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMLARI
A‗râb ) (عربsözcüğü köylerde ve Ģehirlerde hayatını sürdürenler için kullanılmıĢtır. el-A'râb
()األعراب

kelimesi ise; Bedevîler anlamında, çölde ve kurak bölgelerde göçebe hayatı

yaĢayanları tanımlamaktadır. Kur‘ân-ı Kerîm‘de yer alan birçok ayette el-A'râb ()األعراب
kelimesi bilgisiz, sert bir karaktere sahip ve inatçı olan Bedevîleri kastetmiĢtir. Bununla
birlikte, Bedevîlerin, Hz. Muhammed‘e ve Ġslam dinine inanmalarının asıl nedeninin kendi
çıkarlarını korumak için olduğu ifade edilmiĢtir. Arapların yaĢadığı coğrafyaya isim veren ilk
kiĢi antik Yunanlı Homeros‘tur. Homeros Suriye‘de yaĢayanları ‗Arimi‘ Arap milletini de
‗Erembi‘ kelimeleri ile adlandırmıĢtır. Ünlü Yunanlı tarihçi Heredot (M.Ö. 425) Arapların
yaĢadığı Arap yarımadasını Arabistan olarak isimlendirmiĢtir (Forster, 1844: 43).
Araplar ilk önce ‗Hacarena veya Hagarena‘ olarak adlandırılmıĢlardır. Hz. Ġbrahim‘in Hacer
ile olan evliliğinden dünyaya gelen Hz.Ġsmail‘in Arapların atası olduğu kabul edilmektedir.
Bu bağlamda, Hz.Ġbrahim‘in eĢi Hacer‘in ismi ‗Hacarena veya Hagarena‘ Ģeklinde Arapları
tanımlamak için kullanılmıĢtır. Eski Yunan eserlerinde Araplar ‗Saraceni‘ olarak
adlandırılmıĢlardır. Bu kelime, çölde yaĢayan Araplar için kullanılmıĢtır. Daha sonra bu
sözcük bütün Arapları ifade etmeye baĢlamıĢtır. Ortaçağ‘da ise Saraceni kelimesi hem
Araplar hem de Müslümanlar için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Sareceni sözcüğü Arabistan‘ın
güney bölgelerinde ikamet eden Sarite adlı Arap kabilelerinden etkilenilerek ortaya çıkmıĢtır
(Cevad Ali, 2019: 32, I).
A‗râb ) (عربsözcüğü Acem kelimesinin tam karĢıtıdır. Çünkü A‗râb Ģehir ve köylerde
hayatını devam ettirenler için kullanılır. el-A'râb ( )األعرابkelimesi ise çölde yaĢayanları
tanımlamaktadır. Acem kelimesi, anlaĢılması güç, açık ve anlaĢılır bir lisan ile konuĢamayan
anlamlarında kullanılmıĢtır. Bu nedenle Acem sözcüğü A‗râb ) (عربkelimesinin zıddı olarak
kabul edilmiĢtir. Bununla birlikte, Arapçayı anlayanlar Arap olarak tanımlanmıĢtır (Zebîdî,
1965: I,49).
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Ayrıca, A'râb ( )أعربve A‘rrâbe ( )ع ََّر َبsözcükleri, anlaĢılır bir Ģekilde konuĢmak anlamlarını
taĢır. A‘rrâbe (ب
َ  )ع ََّرkelimesi aynı zamanda Arapça olmayan sözcükleri Arapça dilbilgisi
kuralına göre telaffuz etmektir (Ġbn Manzur, 1994,I: 587).
Tarihsel süreçte Yahudi milletini ifade etmek için ‗Ġbranî, Abiri, Musevî, Yahudi ve
Ġsrailoğulları‘ gibi tanımlar kullanılmıĢtır. Ancak Abiri ve Ġbranî sözcükleri M.Ö. 2000
senesinde ġam Ģehrinin çöl bölgelerinde ikamet eden Araplar ile Arap olmayan kabileleri
tanımlamaktadır.

Bununla birlikte, çivi kitabeleri ile firavunlar döneminde yazılmıĢ

tabletlerde ‗Abiri, Apiru, Habiru ve Hebiri‘ sözcükleri çölde ve kurak alanlarda yaĢayan
Araplar ile Arap olmayanları tanımlamak için kullanılmıĢtır. Bu kelimelerin ortaya çıktığı
devirde Yahudiler hakkında herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca Tevrat‘ta Hz.
Ġbrahim Ġbranî sıfatı ile tanımlanmıĢ ve Ġbranî sıfatının çölde ikamet eden Arap kabilelerinden
biri olan ve bozkırlılar anlamına gelen ‗Habiru‘ sözcüğü ile ifade edilmiĢtir (Susa, 2005: 26).
Arap kelimesi esmer ve koyu ten rengine sahip ve çölde yaĢayan kiĢiler için kullanılmıĢtır. Bu
adlandırma Kürtlerin ataları olarak kabul edilen M.Ö.2000‘li yıllarda Mezopotamya ve
Anadolu‘nun bir kısmını kontrol altına alan Hurri- Mitanni devleti döneminde ortaya
çıkmıĢtır. Hurri-Mitanni devrinde Arap kelimesi ‗Ereb‘ Ģeklinde telaffuz edilmiĢ ve esmer
tenli insanlar için söylenmiĢtir. Ereb olarak söylenmesinin nedeni ise; Hurri-Mitanni
devletinin konuĢtuğu dilin Hint-Avrupa dil ailesine mensup olması ve kelimenin bu dilin
yapısına göre telaffuz edilmesinden kaynaklanmıĢtır (Pokorny, 1959: 433).

SONUÇ
Ġlk olarak M.Ö. IX. asırda ortaya çıkan Arap sözcüğü öncelikle çölde yaĢayan ve
medeniyetten uzak Arap kabilelerine verilen bir isim olmuĢtur. Daha sonra bu kelime, Ģehirde
yaĢayanları tanımlamak için kullanılmıĢtır. Bu bağlamda, Arap sözcüğünün zaman içerisinde
değiĢikliğe uğramasının en önemli nedeni ilk baĢlarda çölde yaĢayıp hayatlarını göçebelik
esaslarına göre idame ettiren Arap kabilelerinin değiĢen hayat Ģartları neticesinde Ģehirlere ve
köylere yerleĢmeleri ile Arap sözcüğü Ģehirde yaĢayan Arapları tanımlamak için
kullanılmıĢtır. Arap kelimesi, tarihi kitabelerde de kırsal ve çöl bölgelerinde yaĢayan kiĢileri
ifade etmektedir. GeniĢ bir coğrafyaya yayılan Araplar zaman içerisinde birçok farklı
coğrafyaya yayılmıĢtır. Gittikleri coğrafyalarda o bölgenin yaĢam tarzından etkilenerek
göçebe hayat tarzından yerleĢik hayat tarzına geçerek tarımsal faaliyetler yapmaya
baĢlamıĢlardır. Arap kelimesi aynı zamanda anlaĢılır ve açık bir Ģekilde konuĢmak anlamına
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da gelmektedir. Bununla birlikte, Arap sözcüğü Acem‘in zıddı olarak kabul edilmektedir.
Çünkü, Acem açık ve anlaĢılır bir Ģekilde konuĢamayan anlamına gelmektedir. Kürtler ise
Arap kelimesini çölde ikamet eden koyu tenli ve esmer kiĢiler için kullanmıĢlardır.
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ARAPÇADAN TÜRKÇEYE GEÇEN GALAT KELĠMESĠNĠN KULLANIMI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÖLÜKBAġI
Bartın Üniversitesi
ORCĠD ID: 0000-0002-5923-3920

ÖZET
Galat kelimesi ( )غهطArapçada hata, doğru olmayan, hataya düĢmek, yanılmak ve yanlıĢ
anlamlarında kullanılmaktadır. Galat kelimeler Türkçeye girdikten sonra birçok Arapça ibare
ve sözcük yanlıĢ anlamda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda, yanlıĢ olduğu bilinmesine
rağmen kullanılan sözcüklere ‗Galat-ı meĢhur‘ denilmiĢtir. Bununla birlikte, kullanımı uygun
olmayan kelimeler ise ‗Galat-ı fâhiĢ‘ olarak tanımlanmıĢtır. Arapçadan Türkçeye geçen birçok
kelime Türkçe dilbilgisi kuralına uygun bir hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Arapça bazı
kelimelere Türkçe aidiyet eki eklenmiĢ veya Türkçe telaffuz edilmiĢtir. Bu durum, birçok
Arapça kelimenin anlam kaymasına ve ilk anlamından uzaklaĢıp yeni bir mana kazanmasına
neden olmuĢtur. YanlıĢ kullanım uzun bir müddet devam ettiğinden artık hatalı kabul
edilmemiĢtir. Bu bağlamda, Arapçadan farklı bir anlam kazanarak Türkçeye geçen kelimeler
Türkçenin bir parçası haline gelmiĢ ve günümüzde de kullanımları devam etmektedir.
Arapçadan Türkçeye geçen Galat olarak kullanılan kelimeler hakkında bilgiler veren birçok
eser telif edilmiĢtir. Bu eserlerde, geçen kelimelerin ilk anlamları ve Türkçede uğradıkları
anlam değiĢiklikleri ayrıntılı Ģekilde ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmada, Galat kelimesinin anlamı
Arapçadan Türkçeye geçen Arapça sözcüklerin değiĢimleri ile Galat hakkında yazılan eserler
ile ilgili bilgiler verilmiĢtir. Bu çalıĢma kaynak taraması ve doküman analiz yöntemi ile
yapılmıĢtır. AraĢtırmanın amacı, Arapçadan Türkçeye geçen ve yanlıĢ kullanılan Galat
kelimeler hakkında bilgi vermektir. AraĢtırmanın önemi ise; Arapçadan Türkçeye geçen ve
uzun yıllar boyunca kullanılan kelimelerin yanlıĢ olduğu halde dile yerleĢmesi ve kullanım
alanlarına dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Galat kelimesi, Anlam kayması, Hata, Doğru olmayan, YanlıĢ kullanım
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USAGE OF THE WORD GALAT TRANSLATED FROM ARABIC TO TURKISH
ABSTRACT
The word Galat ( )غهطis used in Arabic to mean error, untrue and falling into error. After the
word Galat entered Turkish, many Arabic phrases and words were used in the wrong sense. In
this context, although it is known to be wrong, the words used are called "galat-ı famous".
However, words that are not suitable for use are defined as "galat-ı exorbitant". Many words
that have passed from Arabic to Turkish have been tried to be adapted to the Turkish grammar
rule. Some Arabic words have an affix of belonging to Turkish or used according to Turkish
pronunciation. This situation caused Arabic words to shift in meaning and to gain a new
meaning by moving away from their original meaning. Since the misuse has been going on
for a long time, it is no longer considered as wrong. In this context, words transferred to
Turkish by gaining a different meaning from Arabic have become a part of Turkish and their
use continues today. Many works that give information about the words used as Galat, which
passed from Arabic to Turkish, were copyrighted. The first meanings of the words in these
works and the changes in their meanings in Turkish are discussed in detail. In this study,
information about the meaning of the word Galat, the changes of Arabic words that passed
from Arabic to Turkish and the works written about Galat were given. This study has been
done by literature review and document analysis method. The aim of the research is to give
information about Galat words that are passed from Arabic to Turkish and are used
incorrectly. The importance of the research is; It is to draw attention to the use of words that
have passed from Arabic to Turkish and have been used for many years, although they are
incorrect.
Keywords: Galat word, meaning slip, error, inaccurate, misuse
GĠRĠġ
Arapça bir kelime olan Galat sözcüğü ( )غهطhata, doğru olmayan, hataya düĢmek, yanılmak
ve yanlıĢ manalarına gelmektedir. Bu sözcük, daha çok mana değiĢikliğine uğrayan ve
Arapçadan Türkçeye geçmiĢ kelimeleri tanımlamaktadır. YanlıĢ olarak bilinmesine rağmen
yaygın olarak kullanılmaya devam eden kelimelere ‗Galat-ı meĢhur‘ denir. Bununla birlikte,
kullanımı uygun olmayan kelimeler ise, ‗Galat-ı fahiĢ‘ olarak tanımlanır (Kültüral, 2008: 53).
Türkler Ġslam dinini kabul ettikten sonra Arapçadan birçok kelime Türkçeye girmiĢtir.
Türkçeye giren bazı kelimeler anlam değiĢikliğine uğramıĢ ve ilk anlamından uzaklaĢmıĢtır.
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Kelimelerde meydana gelen bu değiĢimler galat, hatalı olarak adlandırılmıĢtır. Galat kelimeler
hakkında yazılan eserlerde Türkçeye geçen sözcüklerin uğradığı yazım, telaffuz ve anlam
kayması ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiĢtir (Toparlı, 1985: 163).
Arapçada galat terimi yoktur. Bunun yerine ‗lahn‘ adı verilen ve cümledeki yanlıĢları ifade
eden bir terim bulunmaktadır. Bununla birlikte, Arapçaya baĢka dillerden giren ve Arapça dil
bilgisi kurallına uygun bir hale getirilen kelimeler ‗Muarreb‘ olarak adlandırılmıĢtır. Ayrıca
farklı dillerden ve türetme yapılarak Arapçaya kazandırılmıĢ olan yeni sözcüklere ‗Muvelled‘
denilmiĢtir. Bu bağlamda, ‗Muarreb ve Muvelled‘ yöntemiyle Arapça dil bilgisi kurallarına
uygun hale getirilmiĢ kelimeler Arap dilinde galat, yanlıĢ kabul edilmemiĢtir (Wehr, 1976:
37). Bu çalıĢmada Arapçadan Türkçeye geçen en çok bilinen ve kullanılan Galat-ı meĢhur,
Galat-ı fahiĢ ile anlam değiĢikliğine uğrayan kelimeler ele alınmıĢtır.
1. Galat-ı MeĢhur Kelimeler
YanlıĢ olduğu bilindiği halde kullanılan kelimelere Galat-ı meĢhur denir. Arapçada çoğul
fakat Türkçede tekil olarak kullanılan kelimeler (ÂĢirefendizâde Mehmed Hafîd, 2018: 93).

Kelimenin
Arapça
Tekil Hali

Kelimenin Kelimenin
Arapça
Arapça
Anlamı

Kelimenin Türkçedeki Türkçedeki
Telaffuzu
Anlamı
Arapça
Anlamı

Çoğul Hali
حثية

Dost

(Habib)

احثاب

Dostlar

Ahbap

Arapçada

çoğul

olarak kullanılan

(Ahbab)

Ahbab

kelimesi,

Türkçede tek bir
Dost

anlamına

gelmektedir.
Sözcük

aynı

zamanda telaffuz
değiĢikliğine

de

uğramıĢtır.
( فقيرFakir)

Fakir,
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olarak kullanılan

yoksullar

Fukara

kelimesi,

Türkçede

tekil

olarak
kullanılmıĢtır.
( تاجرTacir)

تُجَّار

Tüccar

Tüccarlar

Tüccar

Arapçada

çoğul

olarak kullanılan

(Tuccar)

Tuccar

kelimesi,

Türkçede tek bir
tüccar anlamında
kullanılmaktadır.
Sözcük

aynı

zamanda telaffuz
değiĢikliğine

de

uğramıĢtır.
( وندVeled)

( اوالدEvlad)

Erkek
çocuk

Erkek

Evlad

çocuklar

Arapçada

çoğul

olarak kullanılan
Evlad

kelimesi

Türkçede tek bir
çocuk

anlamında

kullanılmaktadır.
قرية

Akraba

(Karib)

اقرتاء

Akrabalar Akraba

(Ekriba)

Arapçada

çoğul

olarak kullanılan
Ekriba

kelimesi

Türkçede tek bir
Akraba anlamında
kullanılmıĢtır.
Kelime

telaffuz

değiĢikliğine

de

uğramıĢtır.
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2.Arapçada Çoğul Olmasına Rağmen Türkçe Çoğul Eki Getirilen Kelimeler (Aksoy, 83:
1980)

Kelimenin
Arapça
Tekil Hali

Kelimenin Kelimenin
Arapça
Arapça
Anlamı

Türkçedeki
Telaffuzu

Türkçedeki
Anlamı

ġeyler,
EĢyalar

EĢyalar

Arapçada
çoğul olan
EĢyalar
kelimesine
Türkçe çoğul
eki „lar‟
getirilmiĢtir.

Ahaliler

Arapçada
çoğul olan
Ehali sözcüğü
hem telaffuz
değiĢikliğine
uğramıĢ hem
de çoğul eki
„ler‟
getirilmiĢtir.

Kelimenin
Arapça
Anlamı

Çoğul Hali
( شيءġey)

ġey, EĢya

اشياء
(EĢya)

( اهمEhl)

Halk

( أهانيEhali) Halklar

( الزوLazım)

Gerekli,
ihtiyaç

نوازو
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3. Galat-ı FahiĢ Kelimeler
Kullanımı uygun olmayan kelimeler Galat-ı FahiĢ olarak kabul edilmiĢlerdir (Sami, 2005:
112).

Kelimenin
Arapçası

Kelimenin Kelimenin Türkçedeki Telaffuzu
Arapça
Arapça
Anlamı
Telaffuzu

Türkçedeki
Anlamı

( عرتحAraba) Araba

Araba
kelimesi
Arapçada
Ayn ()ع
harfi ile
telaffuz
edilir.

Ancak
Araba
kelimesi
Türkçede (A) harfi ile telaffuz Araba
edilmiĢtir. Arapçada Ayn
harfi boğazdan çıkarılan
vurgulu bir harftir. Bu
Ģekildeki bir kullanım uygun
değildir. Bu durum Galat-ı
FahiĢ‟tir.

( عقالUkala)

Ukala
kelimesi
Arapçada
Ayn ()ع
harfi ile
telaffuz
edilir.

Ancak
Ukala
kelimesi
Türkçede (U) harfi ile telaffuz
edilmiĢtir. Arapçada Ayn
harfi boğazdan çıkarılan
vurgulu bir harftir. Bu
Ģekildeki bir kullanım uygun
değildir. Bu durum Galat-ı
FahiĢ‟tir.

Akıllılar,
Aklı
baĢında

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

Ukala
kelimesi
Türkçeye
anlam
değiĢikliğine
uğrayarak
geçmiĢtir.
Kendini
beğenmiĢ, çok
bilen
manalarına
gelmektedir.

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 116

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

4. Arapçadan Türkçeye Geçen ve Anlam DeğiĢikliğine Uğrayan Kelimeler (Özçelebi,
1986: 129).

Kelimenin
Arapçası

Kelimenin Kelimenin Türkçedeki Telaffuzu
Arapça
Arapça
Anlamı
Telaffuzu

Türkçedeki Anlamı

مساعدج
(Musâade)

Yardım,
yardım
etmek

Musaade

Müsaade

Müsaade
kelimesi
Türkçeye
anlam
değiĢikliğine
uğrayarak geçmiĢ ve
izin
vermek
anlamında
kullanılmaktadır.

مكتة
(Mekteb)

Büro,
yazıhane,
sıra

Mekteb

Mekteb

Mekteb
kelimesi
Türkçeye
anlam
değiĢikliğine
uğrayarak geçmiĢ ve
okul
anlamında
kullanılmıĢtır.

SONUÇ
Türkler Ġslamiyet‘i kabul ettikten sonra Arapça olan dini terimler ve kelimeler Türkçeye
girmeye baĢlamıĢtır. Arapçadan Türkçeye giren bu kelimelerin bir kısmı anlam ve telaffuz
değiĢikliğine uğramıĢ ve halen günümüzde de kullanılmaktadırlar. Bu sözcüklerden bazısı
Arapçadaki kullanımından ayrı bir anlam kazanmıĢlardır. Telaffuzları ve manaları değiĢen bu
kelimeler hatalı bir Ģekilde kullanılmaktadırlar. Arapçadan Türkçeye geçen ve doğru
kullanımdan oldukça uzaklaĢan kelimeler artık Türkçe dil bilgisi kuralına uygun hale
getirildiklerinden yanlıĢ kullanım olmaktan çıkmıĢlardır. Bu durumun en büyük nedeni,
Arapçadan Türkçeye geçen kelimelerin Türkçe dil yapısına uyum sağlaması için farklı eklerin
getirilerek anlamlandırılmıĢ olmalarıdır. Bir diğer önemli husus ise; Arapça olan bir sözcüğün
artık farklı bir coğrafyada ve dilde hayat bulmuĢ olmasıdır. Bu durum Arapça olan bir
kelimenin Türkçe dil yapısına uyumlu hale getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bununla
birlikte, Türkçeden Arapçaya geçen kelimelerde de aynı durum yaĢanmaktadır. Bu bağlamda,
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Türkçeden Arapçaya geçen birçok kelime anlam değiĢmesine ve farklı manalara bürünerek
Arapçaya geçmiĢtir. Çünkü kelimeler geçiĢ yaptığı dilden ve coğrafyadan etkilenerek yeni
anlamlar kazanırlar.
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GiriĢ
Tüm Dünya‘nın, her alanda rekabet ortamlarını arttırmak için bilgi ihtiyacını gören,
bilgi ihtiyacını tanımlayıp bilgiye ulaĢabilen, bilgiyi doğru bir Ģekilde kullanıp
değerlendirebilen yetkin insanlar yetiĢtirme uğraĢında olduğu söylenebilir (Baysen, Çakmak,
Baysen, 2017; Ahonen ve Kinnunen, 2015; Pourkarimi ve Nazarzadeh Zare, 2016; Van Laar
ve ark., 2017). Bu anlamda, bireylerin hayat boyu öğrenme süreçlerine dahil olmaları bir 21.
Yüzyıl gereksinimidir ve bu gereksinime yönelik çeĢitli okuryazarlık becerilerine ihtiyaç
duymaktadırlar. Dolayısıyla insanların toplumda aktif bir Ģekilde rol alabilmesi için belli
becerilere sahip olması gereklidir (Ministerial Council on Education, Employment, Training
and Youth Affairs (MCEETYA, 2005; Balbağ ve Balbağ, 2017). 21. yüzyılda teknolojinin de
geliĢmesiyle bilgi miktarı artmakta, çok fazla bilgi kaynağı oluĢmakta olduğu ifade
edilmektedir (Balbağ ve Balbağ, 2017). Bu yüzden doğru ve güvenilir bilgi kaynağına
ulaĢmak, bilgiyi ihtiyaçlar doğrusunda arayıp bulabilmek, kullanmak ve değerlendirmek için
bilgi ve bilgisayar okuryazarlığı becerileri önemli bir rol oynamaktadır. (ACRL, 2016;
Ahonen ve Kinnunen 2015; van Laar ve ark.2017). Pek çok ülke eğitim programlarını bu
okuryazarlıkların kazanımına yönelik güncellemiĢlerdir. Bu okuryazarlıklar arasında hayat
boyu öğrenmede temel rolü olan bilgi ve bilgisayar okuryazarlıkları kavramsal olarak
incelenmiĢ ve öncülleri ve sonuçları ele alınmıĢtır.
Bilgi Okuryazarlığı
Ġlk defa Paul G. Zurkowski (Bilgi Endüstrisi Derneği BaĢkanı) tarafından kullanılan
(Doyle, 1992) bazı çalıĢmalar da bilgisayar ve bilgi okur yazarlığı (Lorenz, Endberg, ve Bos,
2018; Hatlevik, Throndsen, Loi, ve Gudmundsdottir, 2018) olarak birlikte de kullanılan bilgi
okuryazarlığı kavramı 1970‘li yıllardan günümüze geliĢen teknolojiyle birlikte kendine farklı
tanımlar bulduğu ifade edilmiĢtir (Baysen, Çakmak, Baysen, 2017). Toplumda geliĢim adına
önemli rol oynayan Bilgi Okuryazarlığı, ACRL, tarafından bilgiye ulaĢmadan bilgiyi kullanıp
değerlendirmeye ve yeni bilgilerin üretilmesine kadar gereken bir tür beceri olarak ifade
edilmiĢtir. Ayrıca, Dincer (2012), Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri (BĠT) kullanmanın ve
bilgisayar okuryazarlığının bilgiye eriĢmek ve bilgi okuryazarlığı becerilerini artırmakla
iliĢkili olduğunu ifade etmiĢtir. Dolayısıyla hayat boyu öğrenmenin önemli bir yapı taĢının
bilgi okuryazarlığı kavramı olduğu söylenebilir (ACRL,2016; Avcı ve Ergün, 2019). Bu
yüzden baĢta eğitim olmak üzere birçok alanda Bilgi Okuryazarlığı adına çalıĢmalar
yapılmıĢtır (Zhu, Yang, MacLeod, Yu ve Wu,2019; Zhu, Wu, Yu, Yang, MacLeod, Li, 2018;
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Arwendria, Effendi, Fauzan ve Darmansyah, 2019; Sakamoto, 2018; Avcı ve Ergün, 2019;
Gülsoy, Çırak, Erol ve UlutaĢ, 2019; Dombaycı ve Ercan, 2017; Önal ve Çetin, 2014).
Zhu, Yang, MacLeod, Yu ve Wu (2019), Çin‘ de öğrencilerin bilgi okuryazarlığı
durumu BĠT öz-yeterliği bakımından incelemiĢtir. ÇalıĢmada daha fazla BĠT öz yeterliğine
sahip olan öğrencilerin daha çok bilgi okuryazarlık becerileri gösterdiği ve eğitimde bilgi
okuryazarlığının, BĠT öz-yeterliğiyle iliĢkili olduğu ifade edilmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin
velileri ile öğretmenleri de BĠT kullanımı öz-yeterliğine bağlı olarak öğrencilerin bilgi
okuryazarlığını etkilediği görülmüĢtür.
Zhu, Wu, Yu, Yang, MacLeod ve Li (2018) de, bir baĢka çalıĢmaların da yine önceki
çalıĢmaya benzer olarak öğrencilerin ailelerinin ve öğretmenlerinin BĠT kullanımı ve internet
kullanımını öğrencilerin bilgi okuryazarlığı üzerindeki etkisine bakılmıĢtır. Öğretmenlerin ve
velilerin güvenli ve verimli internet ve BĠT kullanması öğrencilerin bilgi okuryazarlığını
olumlu bir Ģekilde etkilediği ancak öğrencilerin bilgi okuryazarlıklarının genel olarak düĢük
olduğu görülmüĢtür.
Arwendria, Effendi, Fauzan ve Darmansyah (2019), öğrencilerin intihal oranlarının en
düĢük seviyeye indirilebilmesi için ―Probleme Dayalı Öğrenmenin Ġnternet Bilgi
Okuryazarlığı Modeli‖ olarak adlandırdıkları PBL-IIL modelini dijital kütüphane yönetimi
dersi alan öğrencilere uygulamıĢlardır. Ġntihal oranlarının bir an önce ortadan
kalkamayacağını ancak bu modelle öğrencilerin intihal yapma gayelerini en aza
indirebildiklerini ve intihal oranlarının azaldığını ifade etmiĢlerdir.
Sakamoto (2018), Japonya‘da yaptığı çalıĢmada, Çin‘de yapılan çalıĢmalara benzer
olarak BĠT kullanımının öğrencilerin bilgi okuryazarlık durumunu etkileyip etkilemediği
yönünde araĢtırmalarda bulunmuĢtur. ÇalıĢmada öğrencilerin güvenli ve doğru bilgi
kaynağından bilgilere ulaĢabilmeleri, kullanabilmeleri ve değerlendirmeleri için bilgi okur
yazarlık becerilerine sahip olması gerektiğini ve bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanımının
öğrencilerin bilgi okuryazarlık düzeylerini olumlu bir Ģekilde etkilediğini ayrıca evde BĠT
kullanımının da etkili olabileceğini ifade etmiĢtir.
Avcı ve Ergün (2019)‘ün, yapmıĢ olduğu çalıĢma da çevrimiçi öğrencilerin LMS
etkinliklerine katılımı, akademik performansları ve bilgi okuryazarlıkları hakkında etkilerini
araĢtırmıĢtır. Öğrencilerin çevrimiçi derslere daha fazla katılanların daha fazla akademik
performansa sahip olduklarını ve bilgi okuryazar olan öğrencilerin derse daha çok katılan,
çevrimiçi ortamda istediğine kolaylıkla eriĢen ve daha rahat iletiĢim kurabilen öğrenciler
olduğu ifade edilmiĢtir.
Gülsoy, Çırak, Erol ve UlutaĢ (2019), öğretmen adaylarına yönelik yaptıkları
çalıĢmada bilgi okuryazarlık öz yeterliliklerini farklı değiĢkenler açısından incelemiĢlerdir.
ÇalıĢma da öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı öz yeterlilikleri yüksek çıkmıĢ, internet
ve bilgisayar kullanımı sekiz yıl üzeri olan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz
yeterliliklerinin daha yüksek düzeyde olduğunu ifade etmiĢlerdir.
Dombaycı ve Ercan (2017), yaptıkları çalıĢmada öğretmen adayı öğrencilerin bilimsel
araĢtırmaya yönelik bilgi okuryazarlığı ve tutumları ile farklı değiĢkenler arasındaki iliĢkilere
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bakmıĢlardır. Kütüphaneye gitme durumları konusunda bilgi okuryazarlıkları ile ilgili anlamlı
bir iliĢki bulunmuĢ, düzenli olarak kütüphaneye giden öğretmen adaylarının daha yüksek bilgi
okuryazarlık seviyesinde olduğu ifade edilmiĢtir.
Önal ve Çetin (2014), öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlıklarını çeĢitli değiĢkenler
açısından değerlendirmiĢtir. Bilgiye ulaĢmak için daha çok internet ortamlarından yararlanan
öğrenciler, kendilerini bilgi okuryazarı olarak gördükleri için güvenilir bilgiye
ulaĢabildiklerini, internet eriĢimine ulaĢabilen öğrencilerin bilgi okuryazarlık becerilerin daha
da geliĢmiĢ olduğunu ayrıca kadın öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık düzeylerinin daha
yüksek olduğunu ifade emiĢlerdir.
Uzun ve Çelik (2020), akademisyenlere yönelik yapmıĢ oldukları çalıĢmada,
akademisyenlerin okuryazarlık algılarını incelemiĢlerdir. Akademisyenlerin derslerinde ilgi
çekmek ve öğrencilere bilgiye nasıl eriĢebileceği konusunda rehberlik sağlayabilmek için
bilgi ve görsel okuryazarlıklarını daha çok tercih ettikleri sonucunu ortaya çıkarmıĢlardır.
Bilgisayar Okuryazarlığı
Tolumda bilgisayar kullanımına ihtiyaç arttıkça ve bilgisayarın her alanda daha
verimli kullanımı ön planda oldukça bilgisayar okuryazarlığı becerileri daha da önemli hale
geldiği söylenilebilir (Poynton, 2005). Ġlk olarak 1972 yılında Andrew Molnar tarafından
bahsedilen bilgisayar okuryazarlığı kavramı (Gupta,2006), günümüze kadar farklı
tanımlamalarla karĢımıza çıkmıĢtır (Korkmaz ve Mahiroğlu, 2009; Walsh,2007; Uzun ve
Çelik, 2020; Kirkova-Bogdanova,2017; Ciampa,2013; Tsai, 2002; Anderson ve Petch-Hogan,
2001; Poynton,2005). Walsh (2007), bilgisayar okuryazarlığını ―bilgisayar açmayı, bilgisayar
çalıĢma mantığını, bileĢenlerini ve bilgiye ulaĢmak için bilgisayar programlarını etkin bir
Ģekilde kullanmayı bilmek‖ olarak ifade etmiĢtir. Bilgisayar dilini kullanarak farklı iĢlevleri
yapabilmek için gereken bilgisayar yeterlilikleri olarak da ifade edilebilir (Uzun, Çelik, 2020).
Bilgisayar teknolojini öğrenebilmek ve kullanabilmek için donanım ve yazılım gibi gerekli
bilgi ve becerilere sahip olmak gerektiği söylenebilir (Ciampa, 2013; Tsai,2002). Dolayısıyla
kullanıcıların bilgisayar ile etkileĢime girme becerisi olarak da ifade edilebilir (Poynton,
2005). Ayrıca eğitim ortamında teknoloji kullanabilmek için de bilgisayar okuryazarlığı
becerilerine sahip olmak gerektiği söylenebilir (Li ve Lee, 2016). Öğrenme ve öğretme
sürecinde eğitimi daha verimli hale getirmek için öğretim teknolojisinden yararlanan
öğretmenlerinde, iyi bir Ģekilde teknoloji deneyimine sahip olması ve bilgisayar
okuryazarlığına sahip olması gerektiğini böylece öğrencilere daha iyi destekte bulunabileceği
ifade edilebilir (Anderson ve Petch-Hogan, 2001; Jou ve Wu,2012;). Özetle bilgisayarı
kullanabilme becerisi olarak tanımlanan (Korkmaz ve Mahiroğlu, 2009) bilgi okur yazarlığı
ile ilgili literatür de birçok araĢtırma yapılmıĢtır (Dinçer, 2012; Dinçer,2017; Li ve Lee, 2016;
Kirkova-Bogdanova, 2017; Dashtestani, 2014; Blignaut, Dednam ve Nkalai, 2016; Tutak,
2017; Kretschmann, 2015; Nycyk, 2020).
Dinçer (2012), öğrenciler ve velilerine yönelik yapmıĢ olduğu çalıĢmada bilgisayar
okuryazarlığı düzeylerini incelemiĢtir. UlaĢılan sonuçlara göre velilerin birçoğunun bilgisayar
okuryazarlık düzeyi düĢük düzeyde çıkarken erkek velilerin bilgisayar okuryazarlıkları daha
yüksek seviyede olduğu görülmüĢtür. Bilgisayar okuryazar velilerin öğrencilerin bilgisayar
kullanımına yardımcı olduğunu ve bunun öğrencilerin derslerine olumlu yönde katkı sağladığı
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belirlemiĢtir. Ayrıca bazı öğrencilerin ve velilerin bilgisayar okuryazarlıklarının düĢük çıkma
sebebinin evlerinde internet ve bilgisayar bulunmamasından kaynaklandığı ifade
edilmektedir. Dinçer (2017), yapmıĢ olduğu baĢka bir çalıĢma da bilgisayar destekli
öğretimde bilgisayar okuryazarlığının akademik baĢarılarına etkisini araĢtırmaktadır. Bu
çalıĢmaya göre öğrencilerin bilgisayar okuryazarlık düzeyinin ve öğretmenlerin bilgisayar
okuryazarlık seviyesine bağlı olarak bilgisayarda materyal hazırlamasının öğrencilerin
akademik baĢarılarını olumlu yönde etkilediği görülmüĢtür.
Li ve Lee (2016), uzaktan eğitim alanında öğrencilerin bilgisayar okuryazarlıklarını
yönelik yapmıĢ oldukları çalıĢmada, öğrencilerin çevirim içi tutumlarının bilgisayar
okuryazarlıkları ile bağlantılı olduğu tespit edilmiĢtir. Bilgi okuryazarlık seviyeleri daha
yüksek olan öğrencilerin çevrimiçi derslere sürekli katıldığı ve bu konuda motive sahibi ve
istekli olarak derse katıldıkları görülmüĢtür. Ayrıca bilgisayarda ve internetle daha fazla
zaman harcayan öğrencilerin daha fazla bilgi beceriye sahip olduğu dolayısıyla bu
öğrencilerin bilgi okuryazarlık seviyelerinde yüksek olduğu ifade edilmiĢtir.
Kirkova-Bogdanova (2017), sağlık alanında tıp öğrencilerine yönelik bilgi
okuryazarlık çalıĢmasında, sağlık çalıĢanlarının iĢ gereği kullandığı bilgi ve iletiĢim
teknolojilerini ve sağlık alanında kullanılan diğer elektronik araç gereçleri kullanabilmeleri
için bilgisayar okuryazar olmaları gerektiği ifade edilmiĢtir. Sağlık alanında kariyer
yapabilmek ve sorumlulukları yerine getirebilmek için teknolojiyi kullanabilmeleri ve
bilgisayar okuryazarlık seviyelerinin yeterli düzeyde olmaları gerektiği söylenebilir.
Dolayısıyla tıp alanında çalıĢan sağlık öğrencilerinin baĢarılı bir kariyere ulaĢabilmeleri için
bilgisayar okuryazarlığını ve öz yeterliliklerini arttırması gerektiği ifade edilmiĢtir.
Dashtestani (2014), Ġngilizce öğretmenlerinin bilgisayar okuryazarlıklarını incelediği
çalıĢmasında, öğretmenlerin bilgisayar destekli dil öğrenimi gerçekleĢtirebilmeleri için yeterli
düzeyde bilgisayar okuryazarı olmadıklarını ifade etmiĢtir. Öğretmenlerin bu becerilerini
arttırabilmeleri için bilgisayar destekli uygulamalara maruz kalıp bu uygulamaları kullanmaya
devam ettiklerinde, bilgisayar okuryazarlıklarını geliĢtirebileceğini ve bu konuda Ġngilizce
öğretmenlerinin tutumlarının olumlu olduğunu belirtmiĢtir.
Blignaut, Dednam ve Nkalai (2016), yapmıĢ oldukları çalıĢmada bilgisayara sahip
olmanın bilgisayar okuryazarlıklarını öngörülüp görülemeyeceğini incelemiĢtir. Sonuç olarak
kendi bilgisayarına sahip öğrencilerin ya da bir yakının bilgisayarına eriĢebilen öğrencilerin
bilgisayar okuryazarlıklarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür.
Tutak (2017), sınıf öğrencilerine yönelik yapmıĢ olduğu çalıĢmada, öğrencilerin
bilgisayar ve matematik okuryazarlıkları arasındaki iliĢkileri incelemiĢtir. ÇalıĢma sonucuna
göre özel de ya da Ģehir merkezindeki okullarda bilgisayar okuryazarlık düzeyinin daha fazla
olduğu, gençlerin internet kullanım sürelerinin fazla olması ve bilgisayar oyunları
oynamasının, bilgisayar okuryazarlıklarının yüksek olmasının sebepleri arasında
sıralanabileceği söylenmiĢtir. Ayrıca bilgisayar ve matematik okuryazarlıklarının pozitif
yönde iliĢkili olduğu dolayısıyla bilgisayar okuryazarı olan öğrencilerin matematik
okuryazarlıklarını da olumlu bir Ģekilde etkilendiği ifade edilmiĢtir.
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Kretschmann (2015), bilgisayar okuryazarlığının beden eğitimi dersinde öğretmenlerin
derste teknoloji kullanımına etkisini incelemiĢtir. Bu çalıĢama da derslerde teknoloji
kullanımının bilgisayar okuryazarlığına bağlı olduğu anlaĢılmıĢtır. Beden eğitimi
öğretmenlerinin bilgi okuryazarlık düzeylerine göre derslerinde bilgi ve iletiĢim
teknolojilerinden yararlandıkları ve derslerine entegre ettikleri ifade edilmiĢtir.
Nycyk (2020), yaĢlı insanların öğrenmelerinde bilgisayar okuryazarlık dersinin
önemini incelemiĢtir. Bu çalıĢmada 60 yaĢ ve üzeri yaĢlılara bilgisayar okuryazarlık dersi
verilmiĢtir. Bilgisayar kullanımının temelinden, internet kullanımına kadar iĢlenen derslerden
sonra, yaĢlı öğrencilerin bilgisayar yazılımlarını günlük hayatlarında kullanabildikleri; web
sitesi yapma, grafik kullanma, fotoğraf ekleme gibi birçok iĢlemi yapabildikleri görülmüĢtür.
Ayrıca bilgisayar okuryazarlığına sahip olmanın yaĢlıları istekleri doğrultusunda hayatlarını
değiĢtirebileceği ifade edilmiĢtir.

Sonuç
Hayat boyu öğrenmede bilgi ve bilgisayar okuryazarlıkların rolü, baĢta eğitim ve
sağlık alanları olmak üzere farklı alanlar da bireylerin okuryazarlık becerilerini geliĢtirerek
yaĢam kalitelerini değiĢtirebileceği ve her alanda daha fazla verime sahip olunabilmesi
bakımından önemli olduğu söylenebilir. Hem bilgi okuryazarlığı hem de bilgisayar
okuryazarlığı incelendiğinde her iki okuryazarlığın da hayat boyu öğrenme kapsamında
toplumun geliĢimini etkilemekte olduğu ve toplumun 21. yüzyıl gereksinimlere yönelik bilgi
ve bilgisayar okuryazarlığı gibi çeĢitli okuryazarlıklara ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bu
nedenle bilgi ve bilgisayar okuryazarlığı ile birlikte diğer tüm okuryazarlıklara yönelik
becerilerinin sürekli geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bu bağlam da okuryazarlıklar adına daha
detaylı araĢtırmalar yapılmakla birlikte, okuryazarlık becerilerinin kazanımı ile ilgili
eğitimlerin hayatımızın her alanına entegre edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.
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ÖZET
2003 yılında Türkiye‘de alınan yeni karar, politika ve uygulamalar ile hava taĢımacılığı
sektöründe önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Türkiye‘de, yurtiçi ve yurtdıĢı uçuĢlarında dünya
ortalamalarından daha yüksek bir oranda artıĢ yaĢanmıĢtır. Sürdürülebilir bir büyümenin
yaĢandığı Türk sivil havacılık sektöründe uluslararası ve ulusal mevzuat ve standartlara uygun
uçuĢ ve yer operasyonlarının yapılması temel amaç olarak belirlenmiĢ ve buna uygun
denetimler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun haricinde sivil havacılık sektöründe gerçekleĢtirilen
teknoloji ve alt yapı yatırımları, büyümenin öncüsü olmuĢtur. Bu yatırımların baĢında da
havalimanları gelmektedir. 2019 yılı itibariyle Türkiye‘de sivil hava ulaĢımına açık 5 iç hat 53
iç-dıĢ hat olmak üzere toplam 58 havalimanı aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, 83 adet
heliport ve 9 adet iniĢ Ģerit alanı bulunmaktadır. 2019 yılsonu itibarıyla, tüm Türkiye
genelinde, iç hat yolcu sayısı 100.141.000 dıĢ hat yolcu sayısı 108.693.000 ve transit yolcu
sayısı 259.000 olmak üzere toplam yolcu sayısı 209 milyon olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu
çalıĢmada Karadeniz Bölgesi‘ndeki havalimanı ve trafik verileri detaylı olarak ele alınmıĢtır.
Karadeniz Bölgesi, Türkiye‘nin önemli eğitim, turizm, sanayi ve tarım merkezlerin
bulunduğu 7 bölgeden birisidir. Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan geliĢmesinde
hava taĢımacılığının payının da önemli olduğu aĢikârdır. Karadeniz Bölgesi‘nde faaliyetini
sürdüren 7 havalimanının yanı sıra, Rize-Artvin ve Bayburt-GümüĢhane havalimanı projeleri
de devam etmektedir. Bu çalıĢmada, tüm Karadeniz Bölgesi‘nde mevcut ve devam eden
havacılık alanındaki alt yapı yatırımları, proje ve faaliyetlerin bölge turizmine, sosyo-kültürel
yapısına ve ekonomisine katkılarından bahsedilmiĢ ve gelecekte bölgenin geliĢimi ve
kalkınması açısından çeĢitli öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Hava TaĢımacılığı Faaliyetleri, Karadeniz Bölgesi, Sosyo-Kültürel ve
Ekonomik Katkı.
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GĠRĠġ
Bir bölgeyi ve ülkeyi geliĢtirecek ve kalkındıracak en önemli faktör ulaĢım alanındaki altyapı
ve hizmetlerdeki imkânlar ve kalitedir. Coğrafik yapı ve arazi durumuna göre uygun ulaĢım
imkânlarının sunulması yolcu ve yük taĢımacılığında önemli kolaylıklar sağlamaktadır.
Hava, kara, deniz ve demiryolu modlarından oluĢan ulaĢım sektörü, bölgenin ekonomik
açıdan geliĢimini hızlandırmakta olup sosyal bağlantı ve iliĢki sağlayarak ekonomik kalkınma
ve refah düzeyini yükseltmede önemli iĢlev görmektedir (UAB,2013:2). Her bir ulaĢım modu
farklı avantajlar sağlamakta olup bu avantajların en baĢında hız ve zaman gelmektedir. Hız ve
zaman avantajı sağlayan tek ulaĢım modu hava taĢımacılığıdır. Çünkü, havayolu ile seyahat,
bir ekonomik ve çoğu zaman sosyal ihtiyaç olan ulaĢtırma hizmetinden optimum Ģekilde
karĢılanması açısından yüzey taĢımacılığının konfor ve kapıdan kapıya yolculuk süreleri
açısından iyi bir hizmet sunmaktadır (Shaw, 2007:6-7). Yolcu ve kargo taĢımacılığında,
müĢteriler genellikle aktarma uçuĢ yapmaktan ziyade havalimanından havalimanına hat
taĢımacılığı istemektedir.
Havayolu endüstrisi bir paradoks sunmakta olup 1950 yılından sonra hizmetlerine olan talepte
sürekli ve hızlı büyüme yaĢanmıĢtır(Doganis,2002: 4). Devlet teĢvikleri ile desteklenen hava
taĢımacılığı, ulusal ve uluslararası pazarlarda en hızlı büyüyen ulaĢım türlerinden biri olup
önümüzdeki yirmi yıl içinde yıllık% 5 ile% 6 arasında büyüyeceği tahmin edilmektedir
(Gures, Arslan ve Yılmaz,2011:378). Bu büyüme hava ulaĢımı faaliyetlerinin sunulduğu
bölge ve ülkelere ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda önemli katkıları bulunmaktadır. Bu
çalıĢmada hava taĢımacılığı sektörünün dünya genelinde sağladığı faydalar ve katkılardan
bahsedilmiĢ olup Türkiye‘de Karadeniz Bölgesi‘ndeki hava taĢımacılığı faaliyetleri analiz
edilmiĢtir. Amaç, Karadeniz Bölgesi‘ndeki hava taĢımacılığı faaliyetlerinin bölge
ekonomisine katkısını ve bölgenin sosyo-kültürel yapısına etkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu
bağlamda bölgenin geliĢimi ve kalkınması açısından mevcut hava taĢımacılığı faaliyetleri
irdelenmiĢtir.
Hava TaĢımacılığı Sektörünün Bölgeye Ekonomik, Sosyolojik ve Çevresel Etkileri
Hava taĢımacılığı sektörü birbiri ile iliĢkili altı faaliyet alanından oluĢan bir bütündür.
Öncelikli olarak hava ulaĢımını sağlayacak olan hava araçlarının üretim, imalat ve bakım
faaliyetleri gelmektedir. Ġkinci sırada ise, üretilen bu hava araçlarını ticari ve birçok amaçlı
kullanacak müĢterileri olan havayolu taĢımacılığı faaliyetleri yer almaktadır. Üçüncü sıradaki
ise hava araçlarının iniĢ ve kalkıĢ yapacağı ve çeĢitli hizmetlerin sunulduğu havalimanı
faaliyetleridir. Dördüncü sırada ise uçak ile taĢınacak yolcu ve yük, bagaj, posta iĢlemlerinin
yapılacağı yer hizmetleri faaliyetleri beĢinci sırada hava araçlarının hava sahasındaki
seyrüseferini, iniĢ ve kalkıĢını kontrol ve düzenleyen hava seyrüsefer faaliyetleri gelmektedir.
Son olarak da tüm sektör genelinde görev yapacak personelin ihtiyaç duyduğu baĢlangıç ve
tazeleme Ģeklinde verilen eğitim faaliyetleridir. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
(ICAO) bu faaliyetlerin yerine getirilmesinde stratejik hedefler belirlemiĢtir. Bunlar emniyet,
kapasite ve verimlilik artıĢı, güvenlik ve kolaylıklar, ekonomik geliĢim ve çevre korumadır
(ICAO,2021).
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Uluslararası mal ve hizmet ticareti, küresel ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel itici
güçlerinden biridir. Ġnsanların ve iĢletmelerin tüm dünyada baĢkalarıyla ticaret yapabilme
yeteneği, modern, küreselleĢmiĢ toplumumuzun temel özelliklerinden biridir. Ġnternet ve diğer
ulaĢım modlarının yanı sıra, hava taĢımacılığı küresel ekonominin hayati bir kolaylaĢtırıcısıdır
(ATAG,2020:22). Hava taĢımacılığı sektöründe gerçekleĢtirilen bu faaliyetlerin bölge, ülke ve
küresel çapta ekonomik, sosyolojik ve çevresel etkilerinin olduğu kabul edilebilir bir
gerçektir. ġiddetli rekabetin yaĢandığı havacılık sektöründeki iĢletmeler, pazar paylarını
artırmak ve ayakta kalabilmek için çevre ile iliĢkilerine daha fazla dikkat etmek zorunda
kaldıklarından dolayı çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliği sağlamak için
kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulamalarına odaklanmaya baĢlamıĢtır (Gures, Yılmaz,
Arslan, Durmuscelebi, Yüksel,2017:52).
ATAG (Air Transport Action Group)‘ın 2020 Benefits Beyond Borders raporu verilerine göre
dünya genelinde 2019 yılında 48044 rotada 46.8 milyon ticari uçuĢ yapılmıĢtır. Yolcu
taĢımacılığı verilerine göre % 41,6‘sı uluslararası (dıĢ hat) % 58,4 iç hat olmak üzere toplam
4,5 milyar yolcu taĢınmıĢtır. 6,5 trilyon dolar değerinde 61 milyon ton kargo taĢınmıĢtır. 1478
ticari havayolu iĢletmesi 33299 uçak ile 3780 havalimanını kullanmıĢtır (ATAG,2020:11-14).
Hava taĢımacılığı sektörü, faaliyetlerin gerçekleĢtiği ve ihtiyaç duyulan hizmetin tedarik
edildiği yer açısından bölge ve ülke ekonomisi katkı sunmaktadır. Hava taĢımacılığı
faaliyetinin gerçekleĢtiği havalimanı ve çevresinde önemli bir ekonomik hareketlilik
oluĢmaktadır. UçuĢ ve yer operasyonlarına dahil olan havayolu, havalimanı, yer hizmetleri,
hava trafik vb hizmetlerde doğrudan etki yakıt, yiyecek-içecek, üretim, bilgi teknolojileri ve
çağrı merkezi hizmetleri gibi dolaylı etkiler oluĢmaktadır. Ayrıca hava taĢımacılığı sektörü,
havalimanı dıĢında hizmet veren yiyecek-içecek, eğlence merkezleri, ulaĢım, konaklama,
tekstil, mobilya, telekomünikasyon sektörlerine de indüklenmiĢ etki oluĢturmaktadır.
Katalitik etki oluĢturan hava taĢımacılığı, turizm sektöründen baĢka küresel ticarette yer alan
tüm iĢletmeler, iĢ dünyası, eğitim ve sağlık sektörleri ile de yakından iliĢki içindedir.
Ekonomik Etkiler;
Hava taĢımacılığı sektörünün ekonomik etkileri; oluĢturduğu istihdam, kazançlardan ödenen
vergiler, yan sanayi ve tedarik sektöründen hizmet ve ürün alımı Ģeklinde doğrudan ve dolaylı
etkiler Ģeklinde ele alınmaktadır. ATAG (Air Transport Action Group)‘ın 2020 Benefits
Beyond Borders raporu verilerine göre; küresel krize rağmen hava taĢımacılığı yoluyla
küresel ekonomik büyüme, istihdam, ticaret, turizm ve sürdürülebilir kalkınma
desteklenmektedir. Covid öncesi hava taĢımacılığı sektörü verileri incelendiğinde, dünya
genelinde yaklaĢık 88 milyon kiĢi çalıĢmaktadır. Hava taĢımacılığının küresel ekonomik etkisi
3,5 trilyon dolar civarındadır. Dünya gayr safi milli hasılanın % 4,1‘ini hava taĢımacılığı
sektörü karĢılamaktadır. 2019 yılında günlük 128.000 uçuĢ ile 12,5 milyon yolcu ve 18 milyar
dolar değerinde yük taĢınmıĢtır (ATAG,2020:11-14).
Çevresel Etkiler;
Hava taĢımacılığı endüstrisinin çevresel etkileri; hava kirliliği, gürültü kirliliği ve havalimanı
arazisi ve çevresinde bulunan yer altı kaynaklarındaki su kirliliği etkisi Ģeklinde ele
alınmaktadır. ATAG (Air Transport Action Group)‘ın 2020 Benefits Beyond Borders raporu
verilerine göre dünya genelinde 2019 yılında yapılan 46.8 milyon ticari uçuĢ için 188 milyar

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 129

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

dolar değerinde 363 milyar litre yakıt sarfedilmiĢtir (ATAG,2020:11-14). Bilimsel olarak
yapılan değerlendirmelere göre, hava taĢımacılığının iklim değiĢikliğine toplam insan yapımı
karbondioksit emisyonlarının katkı payının yaklaĢık % 3 olduğu görülmektedir
(Holloway,2008:260). Hava taĢımacılığında oluĢturulan mevzuatlar ve standartlar sayesinde
bu oran düĢme eğilimindedir. 2019 yılında hava taĢımacılığı sektörünün ürettiği 914 milyon
ton karbondioksit (CO2) yaklaĢık 43,1 milyar ton olan toplam insan karbon emisyonunun %
2,1'ine denk gelmiĢtir. Teknolojik geliĢmeler, inovatif yaklaĢımlar, iĢbirlikleri, verimli
operasyon, iyileĢtirilmiĢ altyapı ve pazara dayalı önlemler karbon emisyonlarını sınırlayarak
2050'den sonra sıfır emisyonu karĢılayabilen küresel düzeyde hava taĢımacılığının neredeyse
tamamen karbondan arındırılması için potansiyel seçenekler olduğunu göstermektedir.
Gürültü kirliliği açısından da önemli geliĢmeler yaĢanmaktadır. Yeni nesil modern jet
uçaklarında daha sessiz motorlar kullanılmaktadır. Uçak motor endüstrisi de hem daha az
yakıt sarfiyatı gösterecek hem de daha az gürültü oluĢturacak motorlar üretme giriĢiminde
bulunmuĢtur. Günümüzde kullanılan modern jet uçakları, hizmete ilk giren modellere göre %
75 daha sessizdir ve her yeni nesil uçak bu düĢüĢ eğilimini sürdürmektedir ATAG,2020:16).
Sosyal Etkiler;
Hava taĢımacılığı sektörünün sosyal etkileri; sınır ötesi ulaĢımın sağlanması ile insan,
topluluk ve kültürlerin bir araya gelmesi ile oluĢan iĢbirliği ve paylaĢım etkileri Ģeklinde ele
alınmaktadır. ATAG (Air Transport Action Group)‘ın 2020 Benefits Beyond Borders
raporuna göre, Hava taĢımacılığı, yaĢam standartlarını iyileĢtirir, yoksulluğu azaltır ve
vergilerden elde edilen gelirleri artırır. Malların ve insanların sınır ötesi hareketine getirilen
kısıtlamaların hafifletilmesi, uzun süreli etkileri olacak Ģekilde sosyal ağların geliĢimini
kolaylaĢtır ve sosyal entegrasyonu teĢvik eder. Hava taĢımacılığı, yeterli karayolu veya
demiryolu ağından yoksun Ģehirler için hayati bir yaĢam hattı sunar. Pek çok uzak Ģehir ve
küçük adalar için, dünyanın geri kalanına ve sağlık gibi temel hizmetlere eriĢim genellikle
yalnızca hava yoluyla mümkündür. Hava taĢımacılığının hızı ve güvenilirliği, doğal afet,
kıtlık ve savaĢın neden olduğu olağanüstü durumlarda acil olarak ihtiyaç duyulan yardımın
sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır (ATAG,2020:15).

Karadeniz Bölgesi‟nin Nüfus, Ekonomik, Eğitim, Turizm Yapısı
Karadeniz Bölgesi, doğuda Gürcistan sınırından batıda aĢağı Sakarya Ovası‘nın doğu
kenarına kadar Karadeniz kıyısı boyunca uzanmakta olup 141000 km lik yüzölçümüyle
Türkiye‘nin alan bakımından 3. Büyük bölgesidir (TaĢlıgil,1997:159). Gürbüz (2008)‘ün
yaptığı araĢtırma verilerine göre, Karadeniz Bölgesi, bölgelerimiz arasında en fazla kırsal
nüfusa sahip olup, önemli oranda kırsal göç veren bir bölgedir (Gürbüz,2008:50). Türkiye‘de
iç göç hareketlerinin 1950‘lerden bu yana ülkenin ekonomik, sosyal ve mekansal yapısı
üzerinde etkili olarak giderek hız kazandığı görülmektedir. Türkiye‘de göçün yönü, daha az
geliĢmiĢ bölgelerden, sanayileĢmiĢ ve kiĢi baĢına gelir düzeyi yüksek batı bölgelerine
doğrudur (Bülbül ve Köse,2010:75). Karadeniz Bölgesi de sosyo-ekonomik nedenlerle göç
veren bölgeler arasında yer almıĢtır. Bu bağlamda Karadeniz Bölgesi‘nin genel olarak nüfus
yapısı bir sonraki bölümde tablo halinde detaylı incelenmiĢtir.
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Karadeniz Bölgesi her alanda sürekli yatırım alan bir bölgedir. Özellikle ulaĢtırma alanında
tüm ulaĢım modlarında altyapı ve üstyapı yatırımları yapılarak bölgenin ekonomik, sosyal ve
kültürel açıdan geliĢmesine önemli katkı yapılmaktadır. 11. UlaĢtırma Denizcilik ve
HaberleĢme ġûrası sonuç bildirgesine göre Karadeniz Bölgesi‘nin Güneydoğu ve Akdeniz
Bölgesi‘ne yüksek standartlı karayolları ile bağlanması (UAB,2013:6) ve Karadeniz‘deki RoRo hatlarının yaygınlaĢtırılması (UAB,2013:10) genel hedefler arasında yer almıĢtır.
Karadeniz Bölgesi‘nin en önemli sanayi faaliyetleri Batı Karadeniz Bölgesi‘nde
gerçekleĢtirilmektedir. 19. yüzyıl ortalarına uzanan madencilik ve Cumhuriyet dönemi ile
beraber gündeme gelen demir-çelik sanayisi bölgenin geliĢmesine önemli katkı yapmaktadır
(BAKKA,2012:19). Enerjinin Karadeniz‘den taĢınan en önemli ticari meta olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, Karadeniz aynı zamanda doğal gaz ve petrolün Orta Doğu ve Orta
Asya‘dan Avrupa‘ya ve daha da batıya taĢınmasında önemli bir yol olarak görülmektedir
(SıvıĢ,2019:564).
TUĠK verilerine göre, Türkiye‘nin turizm geliri 2018 yılında 29.5 milyar dolar iken 2019
yılında bu rakam 34.5 milyar dolara çıkmıĢtır. Pandeminin olumsuz etkisinden dolayı 2020
yılı turizm geliri 12 milyar dolara düĢmüĢtür. Karadeniz Bölgesi‘nde turizm geliĢiminin
belirtilen vizyon çerçevesinde geliĢebilmesi için sürdürülebilirlik, katılımcılık, kaynak
kullanımında etkinlik ve iĢlevsellik ilkeleri belirlenmiĢtir (DOĞAKA,2012:6). Türk turizmi,
uluslararası turizm pazarındaki payını artırabilmek amacıyla son yıllarda stratejik konumunu
ve mevcut değerlerini göz önünde bulundurarak kültürel, tarihi, coğrafi ve dini açıdan güçlü
bağlarının bulunduğu Arap pazarına yönelik giriĢimlerini artırmıĢ durumdadır (Düzgün ve
ÖdemiĢ,2020:109). Arap turistlerin son yıllarda en çok rağbet gösterdikleri bölge Karadeniz
Bölgesi olmuĢtur. Coğrafi ve stratejik konumu, doğal kaynaklar, biyoçeĢitlilik, tarihi ve
kültürel değerler açısından oldukça zengin bir bölge olan Karadeniz Bölgesi, doğal
güzellikleri açısından diğer bölgelerden farklı bir yapıya sahiptir. DOĞAKA (2012) raporuna
göre yayla turizminin geliĢtirilmesi ve alternatif turizm türleri ile birleĢtirilerek turistler için
daha cazip hale getirilmesi önerilmiĢtir.

Yöntem
Betimsel bir araĢtırma olan bu çalıĢmada veri toplama tekniği olarak ikincil veriler
kullanılmıĢtır. Betimsel analizin, araĢtırmacılar için çalıĢmak istedikleri farklı olgu ve olaylar
hakkında özet bilgi elde edebilmeleri için sıklıkla baĢvurulan bir yöntem olduğu belirtilmiĢtir
(Değirmenci ve Doğru,2017:125). Betimsel araĢtırmalar, mevcut durumu mümkün olduğunca
tam ve özenli bir Ģekilde tanımlamayı amaçlamaktadır (Düzgün ve ÖdemiĢ,2020:112-113).
ÇalıĢmada kullanılan veriler Karadeniz Bölgesi‘nin nüfus, turizm, sanayi, eğitim ve hava
taĢımacılığı faaliyetleri ile ilgili mevcut verilerden oluĢmaktadır. Karadeniz Bölgesi‘ndeki
hava taĢımacılığı faaliyetleri ile diğer sektörler arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak çalıĢmanın
temel amacını oluĢturmaktadır.
Türkiye Ġstatistik Kurumu 2020 verilerine göre, Karadeniz Bölgesi‘nde toplam 18 il ve 189
ilçe bulunmakta olup 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt verisine göre bölge nüfusu 79161169
olmuĢtur (Tablo 1). Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, GümüĢhane, Kastamonu, Sinop, Tokat,
Zonguldak, Bayburt ve Karabük illerinin nüfuslarında azalıĢ Giresun, Ordu, Rize, Samsun,
Trabzon, Bartın ve Düzce illerinin nüfuslarında ise artıĢ yaĢanmıĢtır.
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Tablo 1. Karadeniz Bölgesi Ġllere Göre Nüfus Bilgisi
Toplam

Yıllık nüfus artıĢ hızı

Ġl
Amasya
Artvin

2018
337 508
174 010

2019
337 800
170 875

2020
335 494
169 501

Bolu
Çorum
Giresun
GümüĢhane
Kastamonu
Ordu
Rize

311 810
536 483
453 912
162 748
383 373
771 932
348 608

316 126
530 864
448 400
164 521
379 405
754 198
343 212

314 802
530 126
448 721
141 702
376 377
761 400
344 359

28,1
15,1
37,1
-44,6
29,1
39,1
51,7

13,7
-10,5
-12,2
10,8
-10,4
-23,2
-15,6

Samsun

1 335 716

1 348542

1 356 079

17,2

Sinop

219 733

218 243

216 460

Tokat

612 646

612 747

Trabzon

807 903

Zonguldak

GSYĠH (TL)

2019-2020
-0,6
-0,8
-0,4

2019
35743
50833
54156

9,6

-0,13
0,07
-13,8
-0,79
0,9
0,3
0,5

31586
31223
29084
38758
30267
40718
34800

57,6

-6,8

-8,2

31554

597 861

17,4

0,2

-2,4

26902

808 974

811 901

27,1

1,3

3,6

37314

599 698

596 053

591 204

4,7

-6,1

-0,8

36693

Bayburt

82 274

84 843

81 910

22,8

30,7

-3,45

33982

Bartın

198 999

198 249

198 979

27,6

-3,8

0,3

32190

Karabük

248 014

248 458

243 614

14,5

1,8

-1,9

38715

Düzce

387 844

392 166

395 679

26,7

11,1

0,8

43749

2017-2018 2018-2019
22,8
0,9
46,3
-18,2

Kaynak TÜĠK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019-2020

Karadeniz Bölgesi önemli sanayi ve turizm bölgelerinden biridir. Özellikle Batı Karadeniz
Bölgesi, madencilik ve demir-çelik sektörleri açısında geliĢmiĢ bir bölgedir. Bu sanayi
bölgedeki istihdam oranlarına da yansımaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurumu Ġstihdam
oranlarına göre 2019 yılında Zonguldak Alt Bölgesi‘nde artıĢ diğer alt bölgelerde ise azalıĢ
yaĢanmıĢtır (Tablo 2). ĠĢsizlik oranlarında da en büyük oran Trabzon alt bölgesinde
yaĢanmıĢtır.
Tablo 2. Karadeniz Bölgesi Ġstihdam ve ĠĢsizlik Oranı
Ġstihdam Oranı %
Bölge

ĠĢsizlik Oranı

2018

2019

DeğiĢim

2018

2019

DeğiĢim

Zonguldak Alt Bölgesi

45,9

46,2

+ 0,3

8,0

9,6

+ 1,6

Kastamonu Alt Bölgesi

53,7

49,3

- 4,4

5,1

7,6

+ 2,5

Samsun Alt Bölgesi

51,7

49,4

- 2,3

6,4

8,3

+ 1,9

Trabzon Alt Bölgesi

51,3

50,8

- 0,5

6,2

11,2

+ 5,0

Kaynak TUIK Ġstihdam ve ĠĢsizlik Oranı

Karadeniz Bölgesi‘nin ekonomik, ticaret, sanayi, tarım ve turizm sektörleri, Doğu, Orta ve
Batı Ģeklinde 3 ayrı bölge olarak incelenmiĢtir.
Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde, en çok ihracat ve ithalat Trabzon‘da en az ihracat ve ithalat ise
GümüĢhane ilinde gerçekleĢmektedir (Tablo 3). Bölgenin en önemli ihracat ürünleri demir-
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çelik, fındık, çay, madencilik olurken en çok maden kömürü, enerji makine araçları, makine
yedek parçaları ithal edilen ürünlerdir. Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde turizm çeĢitliliği
yaĢanmaktadır. Yayla turizmi baĢta olmak üzere, av, festival ve Ģenlik, botanik turizmi ve
etkinlik turizm aktiviteleri gerçekleĢtirilmektedir.
Tablo 3. Doğu Karadeniz Ticaret, Tarım ve Turizm Verileri
Ġl

Ġhracat

Ġthalat

Önemli
Ürünleri

Ġhraç

Artvin

52.693.224
USD (2018)

23.336.446
USD
(2018)

Maden kömürü,
kereste ve parke,
demir-çelik,
Mezbahacılık,

Giresun

233.493.000
USD (2019)

14.066.000
USD
(2019)

GümüĢhane

34
milyon
USD (2018)

4 milyon
USD
(2018)

Demir-çelik,
kültür
bitkileri
ürünleri, çimento,
kireç ve alçı,
baĢka
yerde
sınıflandırılmamıĢ
metal eĢya, plastik
ürünleri, mobilya
Fındık
ve
mamülleri, içecek,
makine
ve
teçhizat, mobilya,
giyim eĢyası
Ġmalat,
Madencilik
ve
TaĢocakçılığı

Ordu

225 milyon $

65.2
milyon $

Natürel Ġç Fındık,
ĠĢlenmiĢ Fındık
Ürünleri, MDF,
Laminant Parke,
Bentonit, Sunta,
Bakır
Cevheri,
Çinko
Konsantresi, Sıvı
Yağ

Rize

169,2 milyon
USD (2019)

Metal cevherleri,
gıda ürünleri ve
içecek, balıkçılık

Trabzon

1.162.823.111
USD (2019)

27,4
milyon
USD
(2019)
93.537.644
USD
(2019)

Fındık
ve
mamulleri, Balık
ve Balık Unu,
Taze Sebze ve
Meyve, Makine
ve teçhizatları

Önemli
Ürünleri

Ġthal

Önemli
Tarımsal
Ürünler
Çay,
Fındık,
Bal,
Yonca
(yeĢil),
Korunga, Elma,
Çilek, Trabzon
Hurması, Kivi

Turizm
Destinasyonları

Tarım
ve
hayvancılık
ürünleri, makine
ve teçhizat

Fındık, Buğday,
Arpa,
Mısır,
Çay,
Deniz
ürünleri

Yayla
Turizmi,
Giresun
Adası
(Aretias), kuĢ gözlem
alanları

Ġmalat, Tarım ve
Ormancılık
Ürünleri

Buğday, Arpa,
Fasulye,
ġekerpancarı,
Patates, ViĢne,
Elma, Armut,
Dut, Ceviz

Kerestelik
Tomruk, Gübre,
Üre,
Tahıl,
ĠĢlenmiĢ
Meyveler, Petrol
Ürünleri,
Mermer, Kâğıt
ve
Kâğıt
Hamuru, Orman
Ürünleri,
Makine Yedek
Parçaları
ve
Maden Kömürü
Maden kömürü,
makine
ve
teçhizat

Fındık,
Kivi,
Çilek,
Ceviz,
Elma,
Mısır,
Patates,

yer altı oluĢumları,
önemli
mağaraları,
yayla turizmi, antik
kentleri, tabiat parkı
alanları, zengin flora
ve faunası, arkeolojik
ve doğal sit alanları
yayla
hayatı,
gelenekler
ve
festivaller,
doğa
turizmi, yayla turizmi,
tarıma dayalı turizm,
etkinlik
turizmi,
macera turizmi

YaĢ çay, fındık,
kivi, likapa

Ayder Yaylası, Anıt,

Kömür,
Ana
Metal
Sanayi
Ürünleri, Enerji,
Makine
ve
Teçhizatları

Fındık,
Çay,
MaviyemiĢ,
Balık ürünleri,
Süt Ürünleri

Sümela
Uzungöl,
Camisi

Jeep Safari, Botanik
Turizmi,
KuĢ
Gözlemciliği, Kamp
ve Karavan Deniz,
Tarım, Yayla, Çiftlik,
Festival ve ġenlik ve
Av Turizmi

Manastırı,
Ayasofya

Kaynak Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Ajansı

Orta Karadeniz Bölgesi‘nde 2019 yılında 2.4 milyar dolar ihracat 2.4 milyar dolar ithalat
gerçekleĢmiĢtir (Tablo 4). Önemli ihraç ürünleri arasında; mobilya, balık, demir-çelik, silah
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ve mühimmat, tekstil, tahıl ürünleri, tel, kablo ver mermer yer almaktadır. Ġthal edilen ürünler
arasında ise alüminyum eĢya, canlı hayvan, makine ve teçhizat yer almaktadır. Turizm
destinasyonları açısından da zengin bir bölge olan Orta Karadeniz Bölgesi‘nde göller, adalar,
tabiat parkları, kaleler ve yaylalar turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerdir.
Tablo 4. Orta Karadeniz Ticaret, Turizm Verileri
Ġl

Ġhracat

Ġthalat

Önemli Ġhraç Ürünleri

Amasya,
Çorum,
Tokat,
Samsun

2,4 milyar
Dolar (2019)

2,4 milyar
dolar (2019)

KuĢburnu marmelatı,
mobilya, demir çelik
ürünleri, balık, silah ve
mühimmat, elektrikli
makine ve cihazlar,
değirmencilik ürünleri,
giyim
eĢyası,
tahıl ürünleri, tel ve
kablolar, mermer

Önemli
Ġthal
Ürünleri
Mobilya
demir
çelik
ürünleri,
balık, silah ve
mühimmat,
elektrikli makine
ve
cihazlar,
değirmencilik
ürünleri,
Alüminyum
ve
alüminyumdan
eĢya, canlı hayvan

Turizm Destinasyonları
Amasya Borabay Gölü, Kral Kaya
Mezarları, Samsun Tütün Ġskelesi ve
KurtuluĢ Yolu, Bandırma Vapuru ve
Milli Mücadele Parkı Açık Hava
Müzesi, Milli KurtuluĢ Anıtı,
Amazon Adası, Batı Park, Amisos
Tepesi Tokat; Yağıbasan Medresesi,
Ballıca Mağarası, kaz gölü, Niksar
Kalesi, Topçam Yaylası, Çorum;
Çorum Alacahöyük Örenyeri, Ġskilip
Yaylaları, Osmancık Kandiber Kalesi

Kaynak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Batı Karadeniz Bölgesi‘nde, 2018 yılında 903 milyon dolar ihracat ve 2.1 milyar dolar ithalat
gerçekleĢmiĢtir. Demir-çelik ve taĢ ocağı ürünleri (kömür) bölgenin en önemli ihraç
ürünleridir (Tablo 5). Küre Dağları Milli Parkı, Yenice Ormanları, Safranbolu, Amasra
Kalesi, Zonguldak Maden Müzesi önemli turizm destinasyonlarıdır.

Tablo 5. Batı Karadeniz Ticaret ve Turizm Verileri
Ġl

Ġhracat

Ġthalat

Zonguldak
Karabük
Bartın

903.989.288
Dolar (2018)
Zonguldak 504
milyon dolar
Karabük
365
milyon dolar
Bartın 33 milyon
dolar

2.196.939.253
Dolar (2018)
Zonguldak 1.3
milyar dolar
Karabük
849
milyon dolar
Bartın
13
milyon dolar

Önemli Ġhraç
Ürünleri
Demir-Çelik,
mobilya
ve
orman ürünleri,
taĢ
ocağı
ürünleri

Önemli Ġthal
Ürünleri
madencilik ve
taĢ ocakçılığı,
imalat, toptan
ve perakende

Turizm
Destinasyonları
Küre
Dağları
Milli
Parkı,
Yenice
Ormanları,
Safranbolu,
Amasra Kalesi,
Zonguldak
Maden Müzesi

Kaynak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Karadeniz Bölgesi‘nde toplam 19 üniversite bulunmakta olup 2019-2020 yılı kayıtlı öğrenci
sayısı 430230‘dir (Tablo 6). Trabzon‘da 50 binin üzerinde ve Samsun‘da ise 50 bin civarında
öğrenci öğrenim görmektedir. Türkiye‘nin her bölgesinden ve yurtdıĢından öğrenciler
bölgedeki üniversitelerde öğrenim görmektedir. Bu da ulaĢımın bölge açısından önemini
ortaya koymaktadır.
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Tablo 6. Karadeniz Bölgesi Yükseköğrenim Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayıları-2019-2020
Öğrenci
Sayısı

Üniversite Adı

Tür

Ġl

Amasya Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bolu Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
GümüĢhane Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Samsun Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Devlet
Vakıf
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet

Amasya
Trabzon
Bartın
Bayburt
Bolu
Düzce
Giresun
GümüĢhane
Karabük
Trabzon
Kastamonu
Samsun
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak

14930
6435
17188
12133
29142
26977
26686
18632
45750
34225
28521
46031
17058
17126
2563
11272
29449
12550
33562
430230

Toplam
Kaynak Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Sayıları Raporu

Karadeniz Bölgesi‟nde Havacılık Eğitimi
Karadeniz Bölgesi‘nde yükseköğrenim düzeyinde 7 üniversitede havacılık eğitimi verilen
bölüm ve programları bulunmaktadır (Tablo 7). Lisans düzeyinde 4 üniversitede havacılık
eğitimi verilmekte olup kontenjan sayısı 322 Önlisans düzeyinde 5 üniversitede havacılık
eğitimi verilmekte olup kontenjan sayısı 570 olup toplam 892 kontenjan bulunmaktadır.
Tablo 7. Karadeniz Bölgesi‘nde Yükseköğrenim Düzeyinde Havacılık Bölüm/Program Kontenjanları
Üniversite Adı
Amasya
Üniversitesi

Lisans Bölüm Adı ve Kontenjan
Normal Örgün
Ġkinci Örgün
Havacılık
Yönetimi 40
---------

Bayburt
Üniversitesi

-----------------

-----------------

GümüĢhane
Üniversitesi

Havacılık
Yönetimi 40

----------
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Normal Örgün
Ġkinci Örgün
Sivil
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Sivil
Hava
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UlaĢtırma
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Kastamonu
Üniversitesi

Samsun
Üniversitesi

Havacılık
Yönetimi 40
Havacılık
Yönetimi 70
Havacılık
ve
Uzay
Mühendisliği 50
kontenjan
Havacılık
ve
Uzay
Mühendisliği
KKTC 2
Uçak Bakım ve
Onarım 40
Pilotaj (öğrenci
alınmıyor)
Hava
Trafik
Kontrol
(öğrenci
alınmıyor)

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Havacılık
Yönetimi 40

----------------

Tokat
GaziosmanpaĢa
Üniversitesi

-----------------

------------------

Zonguldak
Bülent Ecevit
Üniversitesi

------------------

--------------

Toplam

322

Sivil
Havacılık
Kabin Hizmetleri
60
-------------------

Sivil
Havacılık
Kabin Hizmetleri
40
-----------------

--------------------

------------------

Sivil
Havacılık
Kabin Hizmetleri
---------------40
Sivil
Hava
UlaĢtırma
Sivil Havacılık
ĠĢletmeciliği 60
Kabin Hizmetleri
Sivil
Havacılık
60
Kabin Hizmetleri
70
570

80

162

40

190

892

Samsun Üniversitesi UçuĢ Akademisi‘nde, Modüler ATPL Eğitimi (Havayolu Pilot Lisansı),
PPL Eğitimi (Hususi Pilot Lisansı), NR Eğitimi (Gece Yetkisi), CPL Eğitimi (Ticari Pilot
Lisansı), IR Eğitimi (Aletle UçuĢ), ME Eğitimi (Çok Motor), FI Eğitimi (UçuĢ Öğretmenliği)
ve ATPL Teori Eğitimi verilmektedir. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi, SHY-147 onaylı hava aracı bakım eğitim kuruluĢları listesinde yer almakta olup
burada temel (basic) B1 türbin motorlu ve piston motorlu uçak kategorilerinde görev yapacak
kiĢilere eğitim verebilmektedir.

Karadeniz Bölgesi Havalimanları
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2019 Faaliyet Raporuna göre Türkiye‘de 5 iç hat 53 iç-dıĢ
hat olmak üzere toplam 58 havalimanı, 83 Heliport ve 9 adet ĠniĢ ġeriti faaliyet
göstermektedir (Tablo 8). Bu 58 havalimanında, 2019 yılsonu itibarıyla, iç hat yolcu sayısı
100.141.000 dıĢ hat yolcu sayısı 108.693.000 ve transit yolcu sayısı 259.000 olmak üzere
toplam yolcu sayısı 209 milyon olarak gerçekleĢmiĢtir (SHGM Faaliyet Raporu,2019:46).
2020 yılında ise yaĢanan pandemiden dolayı toplam yolcu sayısı 81 milyon, uçak trafiği
1.057.247 ve yük trafiği 2.403.959 ton olarak gerçekleĢmiĢtir (DHMĠ,2021 Ġstatistik).
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Tablo 8. Türkiye‘deki Havalimanı, Heliport ve ĠniĢ ġeritleri
DeğiĢim (%)
0
0

2018
58
53

2019
58
53

5

5

0

Heliport

86

83

-3,48

ĠniĢ ġeritleri

9

9

0

Havalimanları
Ġç-DıĢ Hat
Ġç Hat

Kaynak SHGM, 2019 Faaliyet Raporu

Karadeniz Bölgesi‘nde toplamda 8 havalimanı bulunmaktadır (Tablo 9). Bölgenin en eski ve
en büyük havalimanı Trabzon Havalimanı‘dır. 1957 yılında hizmete girmiĢ sivil bir statüye
sahip olup iç ve dıĢ hat yolcu ve yük taĢımacılığında kullanılmaktadır. En son ise 2015 yılında
Ordu Giresun Havalimanı hizmete girmiĢtir.
Tablo 9 Karadeniz Bölgesi‘nde Faaliyet Gösteren Havalimanları
Havalimanı
Hizmete GiriĢ Yılı
Havalimanı Statüsü
Amasya
2008
Sivil ve Askeri
Kastamonu
1959
Sivil
Ordu-Giresun
2015
Sivil
Samsun
1998
Sivil
Sinop
1993
Sivil
Tokat
1995
Sivil
Trabzon
1957
Sivil
Zonguldak
2007
Sivil
Kaynak DHMĠ Havalimanı Listesi

Trafik tipi
Ġç Hat / Geçici Hudut Kapısı
Ġç Hat
Ġç Hat /DıĢ Hat
Ġç Hat /DıĢ Hat
Ġç Hat /DıĢ Hat
Ġç Hat
Ġç Hat /DıĢ Hat
Ġç Hat

Bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve özellikle turizm açısından sürdürülebilirliğinin
belirlenmesinde kullanılan gösterge havalimanlarındaki uçak, yolcu ve yük trafiğidir.
Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılında toplam 53978 uçak trafiği yaĢanmıĢtır (Tablo 10).
2020 yılında ise pandeminin olumsuz etkisinden dolayı yaklaĢık % 50‘lik bir azalıĢ ile 24001
olarak gerçekleĢmiĢtir. Trabzon ve Samsun ÇarĢamba Havalimanları, en çok uçak trafiğe
sahip havalimanları olmuĢtur.
Tablo 10. Karadeniz Bölgesi‘ndeki havalimanlarında gerçekleĢen tüm uçak trafiği
Uçak Trafiği
Havalimanı
Trabzon
Amasya Merzifon
Kastamonu
Ordu-Giresun
Samsun ÇarĢamba
Sinop

2019
Ġç Hat DıĢ Hat Toplam
21.505
4.421 25.926
1.219

58

1.277

Ġç Hat
12.863

2020
DıĢ Hat
1.287

Toplam
14.150

783

35

818

-36

-40

-36

664

31

695

723

14

737

9

-55

6

7.773

206

7.979

4.865

122

4.987

-37

-41

-37

14.019

1.219

15.238

11.058

824

11.882

-21

-32

-22

1.711

24

1.735

1.180

10

1.190

-31

-58

-31

661

65

276

-67

400
400
661
Tokat
Zonguldak
637
91
728
208
Çaycuma
Kaynak DHMĠ Havalimanları KarĢılaĢtırmalı Ġstatistikleri
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Karadeniz Bölgesi‘nde faaliyet gösteren havalimanını kullanan toplam (iç ve dıĢ hat) yolcu
sayısı 2019 yılında 6.717.418 olarak gerçekleĢmiĢtir (Tablo 11). Pandemi yılı olan 2020
yılında ise bölge havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı (iç ve dıĢ hat) ise 2019 yılında
göre yarı yarıya azalarak 3.431.172 olmuĢtur. Trabzon ve Samsun ÇarĢamba Havalimanları,
yolcuların en çok kullandığı havalimanları olmuĢtur.
Tablo 11. Karadeniz Bölgesi‘ndeki havalimanlarında gerçekleĢen yolcu trafiği
Yolcu Trafiği (Gelen-Giden)
2019

Havalimanı

Trabzon
Amasya
Merzifon

Ġç Hat

DıĢ Hat

3.373.461

397.417

160.842

6.916

167.758

85.791

3.191

60.835

2.260

63.095

23.930

1.034.750

25.515

1.060.265

1.347.965

141.368

136.862

19.500

Kastamonu
Ordu-Giresun
Samsun
ÇarĢamba
Sinop

2020

Tokat
Zonguldak
Çaycuma

2020/2019 (%)

Ġç Hat DıĢ Hat

Toplam

Ġç Hat

DıĢ Hat

Toplam

59.077 1.789.153

-49

-85

-53

88.982

-47

-54

-47

1.291

25.221

-61

-43

-60

547.965

8.803

556.768

-47

-65

-47

1.489.333

806.330

76.539

882.869

-40

-46

-41

319

137.181

78.383

78.383

-43

-100

-43

9.408

28.908

2.703

9.796

-86

-25

-66

Toplam

3.770.878 1.730.076

7.093

Kaynak DHMĠ Havalimanları KarĢılaĢtırmalı Ġstatistikleri

Karadeniz Bölgesi‘nde faaliyet gösteren havalimanlarındaki yük (kargo) trafiği ise 2019
yılında 61.073 ton 2020 yılında ise 34.978 ton olarak gerçekleĢmiĢtir (Tablo 12). Pandemi,
yük taĢımacılığını da olumsuz etkilemiĢtir. Trabzon ve Samsun ÇarĢamba Havalimanları, yük
trafiğinin en çok yaĢandığı havalimanları olmuĢtur.
Tablo 12. Karadeniz Bölgesi‘ndeki havalimanlarında gerçekleĢen yük trafiği
Yük Trafiği ( Bagaj+Kargo+Posta) (TON)
2019

Havalimanları
Trabzon
Amasya Merzifon
Kastamonu
Ordu-Giresun
Samsun ÇarĢamba
Sinop

2020

2020/2019 (%)

Ġç Hat

DıĢ Hat

Toplam

Ġç Hat

DıĢ Hat

Toplam

Ġç Hat

DıĢ Hat

Toplam

28.257

7.280

35.537

16.349

1.504

17.853

-42

-79

-50

1.216

155

1.371

781

75

856

-36

-52

-38

427

45

473

195

25

220

-54

-44

-53

7.721

559

8.280

4.988

224

5.212

-35

-60

-37

10.789

3.189

13.978

7.907

2.013

9.920

-27

-37

-29

1.106

6

1.112

727

727

-34

-100

-35

159

163

322

37

190

-77

-6

-41

Tokat
Zonguldak Çaycuma

153

Kaynak DHMĠ Havalimanları KarĢılaĢtırmalı Ġstatistikleri
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Karaden z Bölges ‘nde R ze Artv n haval manı projes devam etmekted r. R ze‘ye 34 km,
Artv n‘e 125 km ve Hopa‘ya 54 km uzaklıkta, den z doldurularak yapılacak haval manı
YeĢ lköy ve Pazar arasında yer almaktadır. Türk ye‘n n den z doldurularak yapılan k nc
haval manı olma özell ğ ne sah p R ze Artv n Haval manı‘nın altyapı ve üstyapı toplam proje
bedel 2.330.500.000 TL‘dir (AYGM,2021). Rize Artvin Havalimanı‘nın faaliyete geçmesiyle
bölgenin ekonomik, turizm ve diğer sektörlerinin de geliĢimine katkı yapılacaktır.
Karadeniz Bölgesi‟nde Sportif Havacılık Faaliyetleri
Hava taĢımacılığı faaliyetleri arasında sportif havacılık aktiviteleri de yer almaktadır. Bunların
baĢında yamaç paraĢütü, paragliding, delta kanat, paraĢüt vb hava sporları aktiviteleri
gelmektedir. Sportif havacılık faaliyetleri özellikle bölgenin coğrafik ve sosyo-kültürel
açısından tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır. Bu aktiviteler küçük de olsa bir ekonomik
hareketliliği de beraberinde getirmektedir. Bu aktivitelerin en çok yapıldığı iller arasında
Trabzon bulunmaktadır. Trabzon‘a bağlı göl, orman ve yayla manzarasına sahip Uzungöl‘de
yamaç paraĢütü uçuĢları yapılmaktadır. Doğu Karadeniz'de fındığın baĢkenti olarak da bilinen
Ordu'ya, Türkiye'nin çeĢitli illerinden gelen yüzlerce paraĢüt tutkunu, Boztepe baĢta olmak
üzere, PerĢembe ve ÇamaĢ ilçelerinde yamaç paraĢütü yapmaktadır (Anadolu Ajansı). Rize‘de
kurulan yamaç paraĢütü kulübü ile iki kiĢilik uçuĢlar, reklam uçuĢları, özel gün uçuĢları ve
akrobasi uçuĢları yapılmaktadır. Artvin ġavĢat ve Ardanuç ilçelerinde yamaç paraĢütü için
uygun parkurlar ve Bolu Abant Gölü Tabiat Parkı'na yakın tepelerde, yamaç paraĢütü
aktiviteleri yapılabilmektedir. Karabük ili Eskipazar ilçesi‘ne bağlı Sadeyaka köyüne yakın
olan Ahmetçe tepesinde yamaç paraĢütü uçuĢları yapılmaktadır. Giresun‘da; Bulancak
Dikmen Tepesi, Piraziz Eğrice, Dereli Koçkayası Tabiat Parkı, ġebinkarahisar KayabaĢı,
Öksürük Tepesi, Yağlıdere yazlık yamaç paraĢütü için elveriĢli alanlardır. GümüĢhane Ġli
ġiran Ġlçesi Yedibölük Köyü‘nde yamaç paraĢütü etkinliği yapılmaktadır. Düzce‘nin Gölyaka
ilçesinde düzenlenen "Havacılık ġenliği"nin ikinci gününde yamaç paraĢütü uçuĢları
yapılmıĢtır. Samsun Valiliği'nin 26.03.2019 tarih ve 6217 sayılı oluruyla Atakum ilçesi
parkur alanları yamaç paraĢütü ve uçan adam aktivitesi, Bafra ilçesi parkur alanlarında balon
uçuĢları Gültepe uçuĢ alanında yamaç paraĢütü Kavak Atayurt Köyü, Lâdik UçuĢ Bölgesi ve
Yakakent UçuĢ Bölgesi‘nde hava sporları yapılabilmektedir. Sinop ili Dikmen ilçesi sınırları
içinde, Dikmen Gerze ve Yakakent ilçelerinin orta noktasında, Yelkentepe‘de yamaç paraĢütü
etkinliği yapılmaktadır. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Kilimli Belediyesi ve Zonguldak
Turizm Platformu‘nun ortaklaĢa çalıĢması sonucu Kilimli ilçesinde yamaç paraĢütü turizm
merkezi çalıĢmaları yapılmaktadır. Çorum‘da sportif havacılık kulübünün düzenlediği ilk kez
yamaç paraĢütü eğitimi düzenlenmiĢtir. Amasya‘nın Merzifon ilçesinde yamaç paraĢütü
kulübü, ilçenin TaĢan Dağında yamaç paraĢütü uçuĢları gerçekleĢtirmiĢtir. Bartın'da Bartın
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü, yamaç paraĢütü malzemeleri ve baĢlangıç uçuĢ
eğitimi için malzeme alımı yaparak aktivitelerin baĢlaması için giriĢimde bulunmuĢtur.
Bayburt‘ta il kültür turizm aktiviteleri çerçevesinde yamaç paraĢütü aktiviteleri yapılmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Karadeniz Bölgesi, bu çalıĢmada, ekonomik, ticaret, sanayi, tarım ve turizm sektörleri
açısından ele alınmıĢtır. Nüfus bakımından Türkiye nüfusunun onda biri kadar nüfusa sahip
olup son yıllarda göç veren bölgeler arasında yerini almıĢtır. Bunun temel sebebi yeterli
istihdam oluĢturacak iĢ sahalarının olmamasıdır. Karadeniz Bölgesi‘nin ülke ekonomisine
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ihracat açısından katkısı yıllık yaklaĢık 5 milyar dolar civarındadır. Karadeniz Bölgesi,
coğrafi ve stratejik konumundan kaynaklı sahip olduğu doğal kaynaklar, biyoçeĢitlilik, tarihi
ve kültürel değerler açısından oldukça zengin bir bölge olup önemli sanayi ve turizm
bölgelerinden biridir. Özellikle Batı Karadeniz Bölgesi, madencilik ve demir-çelik ürünleri,
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi ise elma, fındık, çay ve bal gibi dünya pazarlarında yerini
alan ürünler ile tanınmıĢtır.
Karadeniz Bölgesi‘nin turizm potansiyeli yüksek olup özellikle turizm açısından zengin bir
bölgedir. Buradaki tarihi ve turistik yerlerin tamamıyle ortaya çıkarılması ve buraların turizme
kazandırılması gerekmektedir. Bunun baĢarılabilmesi için tüm alt ve üst yapı yatırımları hızlı
bir Ģekilde hayata geçirilmelidir. Turizm hareketlerinin sürdürülebilirlik performansının
ölçülmesinde kullanılan göstergelerden biri havayolu turist varıĢlarının yıllara göre artıĢ
göstermesi olduğundan dolayı bölgede yapılacak yeni havalimanları bölgedeki turizm
varıĢlarına olumlu katkılar sağlayacaktır (Çalık,2014:54-55).
Karadeniz Bölgesi‘nde toplam 19 üniversite bulunmakta olup 430 bin civarında öğrenci
Türkiye‘nin farklı bölgeleri ve yurtdıĢından gelmektedir. UlaĢım sektörünün tüm modlarında
geliĢmiĢ olması bu hareketliliğin sürdürülebilir olmasını ve geliĢmesini olumlu yönde
tetikleyecektir.
Karadeniz Bölgesi‘nde sunulan havacılık faaliyetleri incelendiğinde sivil hava taĢımacılığı,
havacılık eğitimi ve sportif havacılık faaliyetlerinin yapıldığı görülmüĢtür. Ancak üretim
(imalat) konusunda herhangi bir giriĢime rastlanılmamıĢtır. Karadeniz Bölgesi‘ndeki
havalimanlarındaki yolcu hareketliliği yaklaĢık 7 milyon civarındadır ki bu sayı ülke yolcu
sayısının çok altındadır.
Karadeniz Bölgesindeki havalimanlarından iç hatlarda tüm havalimanları ile doğrudan
uçuĢların yapılabilmesi bölgenin baĢta turizm olmak üzere sanayi, eğitim ve sağlık sektörüne
önemli bir katkı sağlayacaktır. Bölgenin yolcu ve yük potansiyeli ve talebinin ortaya
çıkarılması amacıyla kamu ve özel sektörün iĢbirliği çerçevesinde birlikte proje yapmaları
gerekmektedir. Bölgede eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine
yönelik havalimanı ziyaretleri ile hava ulaĢımı hakkında detaylı bilginin paylaĢılması ve
böylece hava ulaĢımının teĢvik edilmesi sağlanmalıdır. Karadeniz Bölgesi‘ni daha iyi
tanıyabilmek amacıyla bölgenin SWOT (GZFT) analizinin yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu analiz ile, bölgenin sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları ortaya konularak
zayıf olunan özelliklerin iyileĢtirilmesi ve güçlü olan özelliklerin ise geliĢtirilmesi için
çalıĢmalar yapılmalıdır. Bölgenin geliĢimi açısından, önünde bulunan tehdit unsurlarının
ortadan kaldırılarak fırsatlardan yararlanılması amacıyla yatırımlar yapılmalı ve giriĢimlerde
bulunulmalıdır. Böylece Karadeniz Bölgesinin hem diğer sektörler hem de hava taĢımacılığı
sektörü açısından geliĢimine katkı sağlanabilecektir.
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DĠJĠTAL ÇOCUK YAYINCILIĞININ ÖNEMĠ
Hakan ÖZKAN
Ġstanbul Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, ORCID ID: 0000-0003-2023-6873

ÖZET
Ġnsan sosyo-kültürel bir varlık olarak çevresiyle ünsiyet kurmaktadır. Toplu halde
yaĢama gereksinimi duyan insan, birbirleriyle iletiĢim ve etkileĢim kurmak zorundadır.
Toplumun değerleri, din, dil, kültür ve gelenekleri ailede öğretilmekte, görünmekte; cemiyet
ve aile birbirlerini etkilemekte, iletiĢimle nesilden nesile aktarılabilmektedir. Ġnsanlık tarihi,
her alanda olduğu gibi iletiĢim alanında da Ģekil ve içerik yönüyle büyük bir değiĢim
yaĢamaktadır. ĠletiĢim araçlarının bu hızlı geliĢimi, dünyayı küçük bir köye; iletiĢimi; bilgiyi
aktarmaktan öte kültürel-tüketim sömürü aracına dönüĢtürebilmektedir.
Ġnternet, bireylerin alıĢkanlıklarını ve hayat tarzını değiĢtirmektedir. Ġnternetin
neredeyse ―veri çöplüğü‖ne dönüĢtüğü günümüzde, insanların doğru bilgiye eriĢmesi,
milletlerin ve devletlerin gündemini meĢgul etmektedir.
Elektronik yayınlara paralel olarak dijital çocuk yayıncılığı da son yıllarda artma
eğilimi göstermekle birlikte, bu yayınların içeriklerini çoğunlukla oyunlar oluĢturmaktadır.
Hayatın anlamlandırılmasına ve kiĢilik oluĢumuna katkı sağlayacak elektronik yayınlar hem
çocuklar hem de geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Biz bu çalıĢmamızda dijital
çocuk yayıncılığını, önemini, olumlu ve tehlikeli yönlerini ele alarak değerlendirmeye
çalıĢacağız.
Anahtar Kelimeler: Dijital Yayın, Çocuk, Medya, Teknoloji
ABSTRACT
Man is a socio-cultural being, when it connects with its environment, becomes human.
A person who needs to live in a collective form, must communicate and interact with each
other. The values, religion, language, culture and traditions of society are taught and appear in
the family; society and family influence each other and can be transmitted from generation to
generation by communication. Human history is experiencing a great change in shape and
content aspect in the field of communication, as well as in all areas. This rapid development
of communication tools can transform the world into a small village; communication, rather
than transferring information into a means of cultural-consumption exploitation.
The Internet is changing the habits and way of life of individuals. Nowadays, when the
Internet is almost transformed into a ― data dump‖, adult as well as child users can seamlessly
access the right information, engage the agenda of nations and states point.
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In parallel with electronic broadcasts, digital children's broadcasting has also tended to
increase in recent years, but the content of these publications is mostly games. Electronic
publications that will contribute to the meaning of life and personality formation are
important both for children and our future. In this study, we will try to evaluate digital child
broadcasting by addressing its importance, positive and dangerous aspects.
Keywords: Digital Broadcasting, Children, Media, Technology

GĠRĠġ
Çocuk ve Oyun:
Çocuk, bebeklik ile ergenlik arasındaki çağda olan insandır.1 Doğum ile ergenlik çağı
arasındaki zamana çocukluk d e v r e s i denilmektedir.2 Çocuklar, toplumun en savunmasız ve
desteğe muhtaç gruplarından biridir. Çocukların birçok açıdan anne ve babasının desteğine
ihtiyacı vardır. Çocukların büyüklere bağımlı olmalarına rağmen, hızlı öğrenme ve hesap
yapmadan konuĢma-davranma gibi olumlu özellikleri mevcuttur. Modern dünyanın sunduğu
teknolojik imkânlar neticesinde artık sokakta oynayan çocuklardan ziyade, bilgisayarda oyun
oynayan müdavimlerden bahsedebilmektedir. Günümüzde, eskiden olduğu gibi sokaklarda
oyun oynayacak alan, evlerde bahçe bulunmamaktadır. DeğiĢen hayat Ģartlarına uyum
sağlamak, insanın huzur ve saadetinin teminatıdır. Teknolojik imkânları, kültür ve değerlerle,
din ve eğitimiyle uyumlu hale getirmek, değiĢime anlam katmaktadır. 3 Günümüzün en etkili
medya kuramcılarından Jean Baudrillaard‘a gore kitle iletiĢim araçlarının etkisi diğer
teknolojilerin etkisinden daha etkin ve farklıdır.4 Özellikle internet, hem kurumların hem de
bireylerin alıĢkanlıklarını ve kalıplarını değiĢtirmiĢtir.5 Televizyonun çocuk kanalları,
bilgisayar oyunları ve internet, çocuklara eğlenceyle birlikte eğitimi için fırsatlar sunmaktadır.
Dünya genelinde dijital oyun oyun sayısı ve oynayanları artmaktadır; çocukların dijital oyunla
tanıĢma yaĢı düĢerken, oyun alıĢkanlıklarını uzun yıllar sürdürmektedir.
Oyun, çocukların birçok gereksinimini karĢılaması bakımından uzamanlar tarafından
önerilmektedir. Oyunlar eğitici olmakla birlikte, kültür ve tarih sunumunda da aracı iĢlev
görmektedir. Hayat Ģartlarının değiĢmesi, mahalle kültürünün zayıflaması ve teknolojik
imkanların artması neticesinde çocuklar oyunlarını evde internet üzerinden bilgisayarlarıyla
oynamaktadır. Online oyunlar, fiziksel sınırları kaldırmakta; dil, din, ırk farklılıklarını
1
2

TDK Sözlük, 1. cilt (A-J), Ankara, 1998
Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1993, 84

3

Sevim Ġleri, Din Eğitimi Perspektifinden Transformatif Öğrenme Kuramı, 2. Uluslararası
Din Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Yediveren Yayınları, Aralık 2018, 332-340, 338
4

Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, Ġstanbul, 2013, 580
BarıĢ Bulunmaz, ―Postmodern Dünyanın Gerçeküstü Mekânları: Sosyal PaylaĢım Siteleri‖, Sosyal Medya ve
Ağ Toplumu-1, Can Bilgili, Gülüm ġener (Ed.), Grafik Tasarım Yayıncılık, Mayıs, Ġstanbul, 2013, 13
5
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minimize etmektedir. Dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca oyuncunun aynı dili
kullanmalarına ve sosyalleĢmelerine imkan sağlamaktadır. Online oyunlar, ülke tanıtımlarına
ve ekonomilerine çok ciddi katkılar sunmaktadır. Çocukların zihinsel ve motor yeteneklerinin
geliĢtirilmesine katkı sağlayan dijital oyunların; oyuncu yaĢının sürekli düĢmesi, oyuncuların
profilinin bilinmemesi, bağımlılığın artması, yaĢa uygun olmayan oyun tüketimi, kolay bilgi
alıĢveriĢi ve kontrolsüzlüğü, zaman ve gelir kaybı gibi olumsuz etkileri de olabilmektedir. Bu
olumsuzluklara karĢı; çocukların oyun için harcadığı süreyi sınırlandırmak, gözetim altında
tutmak, ara sıra birlikte oynamak, arkadaĢlarını tanımak, onunla birlikte sosyal aktiviteler
yapmak ve ona zamanı iyi kullanmasını öğretmek gibi çözüm önerileri sunulmaktadır.
Dijital Çocuk Yayıncılığı ve Din:
Çocuklar günümüzde daha fazla seçici ve sorgulayıcı olduğundan, bilgiye ulaĢma
yolları farklılaĢmaktadır. Çocukların geliĢim evreleri ve günümüz teknolojisi dikkate alınarak
görsel, iĢitsel ve dilsel iletilerle beslenmeleri önem arz etmektedir. Çocuk yayınlarının;
çocuğun kendini tanıması ve kiĢiliğini oluĢturmasına yardımcı olmak, çocuğun topluma
intibakını kolaylaĢtırmak, çocuğu gerçek yaĢama hazırlamak gibi fonksiyonları üstlenmesi
gerekmektedir. Dijital yayınlardaki ses, görüntü ve animasyonlar çocukların ilgisini
çekmektedir. Teknolojilerin hayatı kolaylaĢtırma fonksiyonu yanında, yeni bir takım sorunlar
oluĢturabileceği de unutulmamalıdır. Kullanım amacına ve sıklığına nispetle teknoloji,
insanlığa ve hayata katkı sunmaya devam etmektedir.
Günümüz insanı için en temel problemlerden biri, insanın teknolojiyle iliĢkisidir.6 Önceki
nesillerin aksine günümüz çocukları teknolojiye karĢı doğuĢtan yetenekli, özgüvene sahip
―dijital doğanlar‖ olarak adlandırılabilmektedir. Bu yeni nesil için; uygulama nesli, e-çocuk
ve kablosuz nesil gibi yakıĢtırmalar yapılmaktadır. Dijital yerliler de diyebileceğimiz bu nesil,
teknolojinin içinde doğan, elektronik cihazlar ve internet ile hemhal olan ve teknolojiyi bir
ihtiyaç olarak gören nesildir. Onları eğitmek, sosyalleĢtirmek için teknoloji vazgeçilmez bir
unsurdur. Geleneksel yayıncılıkta eseri okura ulaĢtırma aracı kâğıttır; iletiĢim doğrusal ve tek
yönlüdür. Dijital yayında ise kiĢi içeriğe serpiĢtirilen farklı linkler aracılığıyla detaylı ve farklı
bilgilere ulaĢabilmektedir.
Çocuklar, din hakkında ilk bilgilerini anne babasından almakta ve davranıĢ modellerini evde
gözlemlemektedir. Çocukların dünyasında oyun, eğlence ve merak vardır. Anne ve babasını
6

Osman Kamil ÇORBACI, Dinin Popüler Kültür Ortamlarında Konu Edilmesi: Televizyon, Ġnternet ve Spor
Örneği,2.Uluslararası Eğitim AraĢtırmaları Kongresi Tam Metin Kitabı, Editör; Prof. Dr. Bedriye TUNÇSĠPER,
Ġzmir 2020, s.227-234, 227
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örnek alma eğiliminde olan çocukların taklit yetenekleri çok geliĢmiĢtir. Anne ve baba,
çocuklarına sözlerinden çok eylemleriyle örneklik teĢkil etmektedir. ―(Resûlüm!) Sen yüzünü
hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmıĢ ise ona çevir. Allah'ın yaratıĢında
değiĢme yoktur. ĠĢte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.‖ 7 , ―Her doğan
Ġslam fıtratı üzere doğar, daha sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar‖8
ayet ve hadisi; çocukların temiz fıtratlarını, dine meyyal olarak dünyaya geldiğini ve
ebeveynin çocuk üzerindeki etkinliğini haber vermektedir. Din, insanın rabbiyle iliĢkisini
belirleyen ve hayata anlam katan değerler manzumesidir.9 Osmanlı devletinin balkan
coğrafyasında uyguladığı politikayla, bölgedeki gayri Müslimlerin hidayetine vesile olması
gibi;10 anne ve baba da aynı hassasiyetle, zorlamaksızın güzel örneklikle çocuklarına hidayet
ve istikametin rehberliğini yapabilmektedir.
Çocuk yayıncılığında yazılı, görsel ve son zamanlarda ditijal yayıncılık hızla artmaktadır
Yayınlarda, anlatımın sade olması, gereksiz sözcük kullanılmaması ve akıcılık; çocuğun
dünyasına hitap edebilmek adına önem arz etmektedir. Dijital yayınların; ses, görüntü ve
animasyonları aynı anda takip etmeye müsait olması, kolay taĢınabilir ve ulaĢılabilir olması,
eğlenceli olması, kullanımını artırmaktadır. Elektronik yayınlar çocuklara oldukça renkli bir
dünyanın kapısını aralarken, yayının çocuğun geliĢim düzeyine uygun olmasına özen
gösterilmelidir. Meraktan beslenen çocuklar için bu yayınların tutku ve bağımlılığa
dönüĢmemesi için aileler önlem almalıdır. Serbest bir alan olan internette çocuklar için uygun
olmayan sitelere ulaĢım engellenmelidir. Yazılı kitap ve materyallerin yerine, ulaĢımı ve
taĢınması kolay ve hızlı olan dijital kaynaklar yaygınlaĢmaktadır. Çocukların merak
duygusuna hitap eden, fıtratıyla uyumlu ve geliĢimine katkı sunacak dijital çocuk yayıncılığı
ürünleri, alana katkı sunacaktır. Bilgiye nasıl ve nereden ulaĢabileceğini bilen ve o teknolojiyi
hayırda kullanabilen çocukların yetiĢmesi önem arz etmektedir.

7

Kuran-ı Kerim, Rum Suresi, 30. Ayet
Buhârî, Cenâiz 79, 80, 9; Müslim, Kader 23, 24, 25
9
Osman Kamil Çorbacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatında BarıĢ Eğitiminin Yeri, 2. Uluslararası Din
Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Yediveren Yayınları, Aralık 2018, s.243-252, 248
10
Osman Kamil Çorbacı; Cavit Erdem, Balkan Ülkelerinin Din Eğitimine BakıĢ Açısı, Balkan 3.Uluslararası
Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, Ubak Yayınevi, Aralık 220, s.182-191, 182
8
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Sonuç:
Dijital teknolojilerin kullanımı bireyden bireye değiĢim göstermekle birlikte, günümüzde
özel ve kamusal hizmetlerin birçoğu bu teknolojiyle yürütülmektedir. Dijital dünyayı
reddetmek önemli bir çıkmaz ve sosyal dıĢlanma sebebidir. Dijital teknolojiyi güvenli ve
etkin kullanabilmek, hayatı kolaylaĢtırmakta ve zenginleĢtirmektedir. Günümüz dünyasında
çocukların yetiĢmesi kendi döneminin Ģartlarına uygun yapılabilecektir. Teknolojiyle doğan
ve büyüyen çocuklar için artık yayınlar matbu değil, dijital ortamdadır. Bu durum, tamamen
basılı kâğıdın ve kitabın yok olması anlamına gelmemektedir; fakat zamanının büyük bir
bölümünü sanal ortamda harcayan çocuğa ulaĢmanın yolu ancak internet olabilmektedir.
Çocuklar eğlenerek öğrenmektedir. Hayatın gidiĢatını öngörmek ve çocuğa ulaĢmak için
hazırlık yapmak gerekmektedir. Ġki günü birbirine eĢit olanın ziyanda olacağı ilahi mesajına
vakıf olan Müslüman, çocukların teknolojiye olan ilgi ve merakını da gözeterek onlara
ulaĢmanın yolunu aramaktadır. YaĢam kültürünü dijital platforma aktarabilecek farkındalığı
olanlar, dijital dönüĢümün öncüleri olacaktır.
Kaynakça:
1-

Anthony Giddens, Sosyoloji, 1. Baskı, Kırmızı Yayınları, Ġstanbul, 2013

2-

Atalay Yörükoğlu, Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayın, Ġstanbul, 2003

3-

BarıĢ Bulunmaz, ―Postmodern Dünyanın Gerçeküstü Mekânları: Sosyal PaylaĢım
Siteleri‖, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-1, Can Bilgili, Gülüm ġener (Ed.), Grafik
Tasarım Yayıncılık, Mayıs, Ġstanbul, 2013

4-

Bayraktar Bayraklı, Ġslam'da Eğitim, Bayraklı Yayınları, Ġstanbul, 2012

5-

Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, 9.bs., Ġstanbul, Remzi Kitabevi, 1993

6-

Ġbrahim Ethem BAġARAN, Yönetimde Ġnsan ĠliĢkileri- Yönetsel DavranıĢ, Aydan
Yayıncılık, Ankara, 1998

7-

Kerim Buladı, Ġslam IĢığında Ailede Huzurlu YaĢam, Hayat Yayınları, Ġstanbul, 2013

8-

M. Faruk Bayraktar, Ailenin Eğitim Görevi, Din Eğitimi AraĢtırmaları Dergisi, S.:2,
Ġstanbul, 1995

9-

Mualla Selçuk, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
Ankara, 1991
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12-

Osman Kamil Çorbacı, Dinin Popüler Kültür Ortamlarında Konu Edilmesi:
Televizyon, Ġnternet ve Spor Örneği, 2. Uluslararası Eğitim AraĢtırmaları Kongresi
Tam Metin Kitabı, Editör; Prof. Dr. Bedriye TUNÇSĠPER, Ġzmir 2020, s.227-234

13-
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Yeri, 2. Uluslararası Din Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, Yediveren Yayınları,
Aralık 2018, s.243-252
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15-
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YAPISAL AĠLE TERAPĠSĠ VAKA FORMÜLASYONU
Hakan ÖZKAN1 * , Cavit ERDEM2
1

Ġstanbul Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, 0000-0003-2023-6873

2

Ġstanbul Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, 0000-0001-8837-1700

ÖZET
Ġnsan, hem varoluĢ sürecinde sahip olduğu donanım ve yetenekleri hem de daha
sonradan akıl, idrak ve iradeyle öğrendiği ve sahip olduklarıyla diğer canlılardan
farklılaĢmakta ve üstün hale gelmektedir. Din, hayata anlam katan ve insanın rabbiyle
iletiĢimini sağlayan kurallardan ibarettir;

insanın

diğer insanlara iliĢkileri

ailede

öğrenilmektedir. Aile, toplumun en küçük aynı zamanda en değerli birimini oluĢturmakta;
toplum değerlerinin kazanılması ve yaĢatılmasına, kültürün aktarılmasına aracılık eden en
önemli sosyal ünitedir. Geleneksel ve modern ailenin tanımı ve yaĢantılarında farklılıklar
bulunsa da aile günümüzde toplumsal bir değer olarak varlığını devam ettirmektedir.
Sanayi devrimi, ekonomi ve teknolojinin geliĢmesi, kentleĢme, savaĢlar, hammadde
ihtiyacının artması, kadının ve ailenin rollerini ve evliliğe ait değer yargılarını değiĢtirmiĢ;
sorunlar çeĢitlenmiĢ ve artmıĢtır. Teknoloji kullanımı, modern insanın temel meselesi haline
gelmiĢtir. Teknolojinin, din, kültür ve değerlere hizmet edecek hale dönüĢtürülmesi, din
eğitimiyle uyumlu hale getirilmesi, değiĢime anlam katmaktadır. Aile danıĢmanlığı; ailede
yaĢanan sorunlara karĢı üyelerin düĢünce ve davranıĢlarının olumlu yönde yönlendirilmesidir.
Aile danıĢmanlığının amacı, aile dayanıklılığını ve üyeler arasındaki iĢbirliği artırmak, aile
içinde yaĢanan sorunların çözümüne yönelik yürütülen psikolojik rehberlikle sağlıklı aileler
oluĢturmaktır.
Bu vaka incelemesinde, erkek çocuklarının bazı sorunları nedeniyle aile danıĢmanına
müracaat eden aile modellenerek değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmamızda, aile danıĢmanlığı
kuramlarından, Salvador Minuchin‘in öncüsü olduğu yapısal aile danıĢmanlığı kuramı ve
terapisi, uygulanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Aile DanıĢmanlığı, Yapısal Aile DanıĢmanlığı, Tedavi, Terapist
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ABSTRACT
Human beings differentiate from other living things and become superior, both with
the skills and abilities they have in the process of existence, and what they later learn and
possess with intelligence, understanding, and will. The family is the smallest and most
valuable unit of the society; It is the most important social unit that mediates the acquisition
and maintenance of community values and the transfer of culture. Although there are
differences in the definition and life of the traditional and modern family, the family
continues its existence as a social value today.
The industrial revolution, the development of the economy and technology,
urbanization, wars, the increase in the need for raw materials have changed the roles of
women and the family and the value judgments of marriage; problems have diversified and
increased. Family counselling; It is the positive direction of the members' thoughts and
behaviors against the problems experienced in the family. The purpose of family counseling is
to increase family resilience and cooperation between members, and to create healthy families
with psychological guidance conducted to solve problems in the family.
In this case study, a family that applied to a family counselor due to some problems of
boys was modeled and analyzed. First the application was made by the mother, and with the
guidance of the consultant, a family therapy process was initiated in which all family
members participated. In this study, one of the family counseling theories, the structural
family counseling theory and therapy, pioneered by Salvador Minuchin, were applied.
Keywords: Family, Family Counseling, Structured Family Counseling, Treatment, Therapist
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GiriĢ
Yapısal Aile DanıĢmanlığı Kuramı
Yapısal aile danıĢmanlığının kurucusu Salvador Minuchin‘dir; 1970‘li yıllarda
geliĢtirdiği kuram,1 bir sistemin parçalarının birbirleriyle etkileĢimde olduğu, ailenin bir bütün
olarak bireylerin toplamından büyük olduğu üzerinde durmaktadır.2 Minuchin‘e göre her
ailenin, sosyal bir sistem olarak temelde bir yapısı vardır.3 Ailenin evrensel ve kültürel bazı
dinamikleri vardır. Ailedeki kalıplarda yineleyen etkileĢimler aile sistemini desteklemektedir.
Aile üyelerinin uyum sağladığı kurallar, aile üyelerinin rol, fonksiyon ve tepkilerini
belirlemekte ve geliĢtirmektedir. ġimdiki zamana odaklanan, kısa süreli ve pragmatik bir
yaklaĢım olan yapısal aile danıĢmanlığında terapist aktif bir yöneticidir. Aile üyeleri
arasındaki iliĢkiler, alt sistemler, sınırlar, kurallar ve roller çok önemlidir. Sınırların bilinmesi
ve esnek olması, sağlıklı iletiĢimi artırmaktadır. Sınırların belirsiz olduğu ailelerde, üyeler
nasıl etkileĢim kuracağını bilemeyeceğinden sağlıklı bir iletiĢim kurulamamaktadır.4
Yapısal aile terapisinin önemli bir konusu olan sınırlar, fiziksel veya psikolojik olarak
algılanıp, bireyleri birbirinden ayıran ya da organize eden sınırlardır.
Belirgin sınırlar: --------Katı sınırlar:

_______

Belirsiz sınırlar:

................

Belirgin sınırları kullanan aileler karĢılıklı bilgi alıĢveriĢinde ve geribildirimlerde
bulunurlar. Katı sınırların olduğu ailelerde aile üyeleri birbirleri ile iletiĢim kuramazlar,
duygusal olarak birbirlerinden bağımsızdırlar. Belirsiz sınırlar daha çok bağımlı kalmaya
teĢvik eder. Yapısal aile kuramına göre; iç içe, kopuk, evine bağlı olmayan kocanın olduğu,
olgunlaĢmamıĢ ebeveynli ve ilgisiz ebeveynli aileler, fonksiyonelliği olmadığından patolojik
kabul edilmektedir. Yapısal aile terapisinde terapist iyi bir gözlemci ve ailenin değiĢimini
gerçekleĢtiren uzmandır. Terapist, aile yapısını haritalandırır, yüksek enerji ve hassas
zamanlama özelliklerine sahip olmalıdır. Terapist, sahne yönetmeni gibi, ailelere
etkileĢimlerini canlandırma ve spontane eylemlerle göz önüne serme konusunda yönergeler
vermektedir. DanıĢmanlık; problem, bilgi, hipotez kurma, amaçlar, müdahale ve dönüt
süreçleriyle yürütülmektedir.
1

Merve Deniz Pak, Beliz Öztürk, ―Yapısal Aile Terapisi Kuramı Ekseninde ―Ġstanbullu Gelin‖ Dizisinin
Analizi‖, Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, c.: 12, s.: 65, 2019, 1202-1208, 1203
2
Hürol FıĢıloğlu, ―Yapısal Aile Terapisi Modeli Ve Bir Vaka‖, c.:7, s.: 27, 1992, 10-14, 11
3
Merve Deniz Pak, Beliz Öztürk, a.g.e., 1203
4
Üstündağ, A. , (2015), Yapısal Aile DanıĢmanlığı Ve Bir Olgu Örneği. Sosyal Politika ÇalıĢmaları Dergisi,
(33), s. 113-126, 120
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Terapide Kullanılan Teknikler:
1-Dahil Olma: Dahil olma "bir araya gelme süreci" olarak terapist ve aile arasında kurulan
iliĢki olarak tanımlanabilir. Terapist bu aĢamada liderlik rolü yüklenebilir. Dahil olmanın 4
biçimi vardır;
Ġzleme - Benzeme - Onay – BağdaĢtırma
-Ġzleme aĢamasında terapist, ailenin yaĢantılarına-gerçeğine bakar. Açık uçlu sorularla aile
üyelerinin yaĢantılarını, ilgilerini araĢtırmalıdır.
-Benzemede terapist aile gibi davranır.
-Onayda ise aile üyelerinin onaylanması sürecinde söylenmiĢ ya da söylenmemiĢ duyguların
etkili kelimelerle aktarılmasıdır.
-BağdaĢtırmada terapist kiĢisel ayarlamalar yapar. Ailenin kıyafeti ve Ģivesine göre o da Ģekil
alır.
2.Aile ĠletiĢim Kapılarını Harekete Geçirme
Canlandırma tekniği ile ailenin nasıl yapılandığını öğrenmedir. Dahil olma sürecinde
uygulanır.
3.Aile ĠĢlem Kalıplarını Yeniden Yapılandırma
A)Sistemi yeniden kompoze etme
B)Semptoma odaklanma
Probleme yeni bir bakıĢ açısı getirerek sorunu kabullenmeyi sağlayıp çözmeyi sağlamak
C)Yapılandırma
4-Sınırları OluĢturma: Sınırlar aile üyelerini ya da alt sistemleri psikolojik olarak birbirinden
ayıran görünmez çizgilerdir. Ergen bir çocuğa koyulan yeni sınırlar bu duruma örnek
verilebilir.
5-YoğunlaĢma: Müdahaleler ve baskı kullanımı sonucu oluĢan anormal uygulamaları
değiĢtirmek için uygulanan yapısal bir tekniktir.
6-Yeniden Yapılandırma: Probleme sebep olan yapıyı değiĢtirmek için aileyi daha
fonksiyonel hale sokmaya çalıĢır. Bu teknikle birlikte sınırları oluĢturmak, uygulamaya
koymak gibi tekniklerde kullanılır.
7-Yetkinlik Kazandırma: Terapistler ailelere ve aile üyelerine olumlu davranıĢlara odaklanma
konusunda daha fonksiyonel olmak için yetkinlik kazandırma tekniğini kullanmaktadır.
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Aile Üyelerinin Kimlik Bilgileri
Baba: 46 yaĢında. Lise mezunu. Pastane ĠĢletmecisi
Anne: 40 yaĢında, ev hanımı. Ortaokul mezunu
Erkek çocuk: 23 yaĢında. Lise Mezunu
Kız çocuk: 15 yaĢında. Lise öğrencisi
Ailenin Yapısı ve Ailede ĠliĢkiler
Geleneksel Türk aile yapısına uygun olan ailede baba, otoriterdir ve tek çalıĢandır. Anne,
ev iĢleriyle ilgilenen, çocukların eğitimine önem veren denge unsuru bireydir. Kız çocuk,
eğitim baĢarısı nedeniyle sevilen, ailenin en küçük üyesidir. Erkek çocuk, yeni yetiĢkin olarak
bağımsız karar alma isteğinde, düzeni bozan asi bir çocuk rolündedir. Ergenlik döneminden
itibaren özgür olma düĢüncesiyle aileden uzaklaĢarak sorumsuz bir kiĢiliğe dönüĢmüĢ,
ebeveyniyle tartıĢmaktadır. ÇalıĢma yaĢına geldiği halde, babasının pastanesinde çalıĢmayı
istememekte, sorumluluk almayı kabul etmemektedir. Babanın ısrarlı teklifine rağmen iĢi
sahiplenmemekte, baĢka bir iĢyerinde de çalıĢmamaktadır. Ailenin tek erkek çocuğu olması
ve ebeveynin küçük yaĢlardan itibaren çocuğu aĢırı serbest yetiĢtirmesi, çocuk tarafından
istismar edilmekte ve babanın sermayesinden sorumsuzca harcama yolunu tercih etmektedir.
Aile ve iĢe saygısızlık sorunu çözülemeden çocuk, sevdiği kızı kaçırmıĢ ve resmi nikah
kıyarak aileye gerçek bir Ģok yaĢatmıĢtır. Ġki aile arasındaki ekonomik ve kültürel farklar,
sorunu iĢin içinden çıkılamaz hale getirmektedir. UzlaĢma neticesinde taraflar anlaĢma
sağlasa da evin asi ve sorumsuz çocuğu bu sefer de boĢanmak istediğini söyleyerek, sorunlar
alevini körüklemiĢtir. Tüm olanlar için erkek çocuk ve baba birbirini suçlamakta, anne ve kız
kardeĢ uzlaĢmacı tavır sergilemektedir.
Aile sisteminde bütünlük sağlanamadığından, iĢlevlerini tam olarak yerine
getirmemektedir. Alt sistemlerdeki aksama, aile içi iliĢkilerdeki sınırları ve aile kurallarını da
bozmaktadır. Ebeveynin kuralları erkek çocuk tarafından hiçe sayılmaktadır. Çocuk, anne
babanın eski hatalarını hatırlatarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmaktadır. Baba, dikkatini
oğlunun üzerine yoğunlaĢtırmıĢ olduğundan, eĢler birbiriyle yeteri kadar ilgilenememektedir.
Babanın iĢ yoğunluğu ve oğluna karĢı oluĢturduğu tepki iki tarafın stresini artırmıĢ, tahammül
sınırları zorlanmaya baĢlamıĢtır. EĢler arasındaki etkileĢim ve konuĢmalar azalmıĢ
olduğundan, hem eĢler alt sisteminin hem de anne-baba alt sisteminin iĢlevsel olmadığını
söyleyebiliriz.
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Ailede baba otoriter, anne boyun eğici davranmaktadır. KardeĢler arasında olumlu ve
etkili iletiĢim mevcut olduğu halde, erkek çocuk anne ve babasıyla iletiĢim sorunları
yaĢamaktadır. Anne ve baba, etkileĢimleri az olsa da iliĢkilerinde sorun yaĢamamaktadır.
Ebeveyn erkek çocuğun sorunlarına çözüm arayıĢında birbirlerini desteklemekte fakat çözüm
yolları benzeĢmemektedir. Ġki kardeĢin kendi aralarındaki iletiĢimi olumludur, duruma göre
ebeveyne karĢı koalisyona dönüĢebilmektedir.5 Erkek çocuk, babası kendisini anlamadığı için
ona karĢı öfkelidir, onunla çatıĢma halindedir; evden ayrılarak sorunu çözebileceğini
düĢünmektedir. Babasının maddi durumunun iyi olması nedeniyle, çalıĢmak zorunda
olmadığını düĢünen çocuk, sorumluluk almadan, haklarını ve özgür bir yaĢamı tercih
etmektedir. Özgür ve konforlu hayatı kendisine ebveyninin alıĢtırdığını söyleyen çocuk,
kazanılmıĢ hak ve imkanlarını hırçın bir Ģekilde savunmaktadır. Sevdiği kızı ailesinden
kaçırıp onunla resmi nikah kıydıktan sonra kendi anne babasına durumu bildirmesi, aile içi
iletiĢimin ne kadar sorunlu ve kopuk olduğunu göstermektedir. Her Ģeye rağmen ilgi ve destek
bekleyen

çocuk,

bu

süreçte

bile

ebeveynin

taleplerini

makul

ve

hoĢgörüyle

karĢılamamaktadır. Duygu ve ihtiraslarının peĢinden hoyratça koĢan asi çocuk, gelinin
ailesiyle iliĢkiler kurulduktan sonra özgürlüğünün sınırlanacağı korkusuyla bu sefer de tek
taraflı olarak boĢanma kararı almıĢtır.
Baba, otoriter bir kiĢilik sergilemekte aile üyelerinden itaat beklemektedir. ĠĢ
yoğunluğu nedeniyle eĢiyle az ilgilenmekte, kız çocuğunu sevgi ve saygıyla bağrına
basmakta, erkek çocuğundan kendi sorumluluğunu hafifletmesini, zamanla iĢleri devralmasını
beklemektedir. Aile geleneklerine uyum sağlamasını istediği oğlunun bireyselleĢme istekleri,
iĢten daha fazla arkadaĢlarıyla vakit geçirmesi babayı tedirgin etmektedir. Aile, üyeler
arasında

yeterli

ve

açık

bir

iletiĢim

bulunmadığından

kopuk

aile

olarak

nitelendirilebilmektedir. Erkek çocuk, baskı altında olduğunu, babanın esnek olmadığını ve
otoriter davrandığını düĢünmektedir.
Aileye Tedavi YaklaĢımı
Erkek çocuklarında Ģahit oldukları sorunlar nedeniyle danıĢmana baĢvuran aile,
yaĢadıklarını terapiste anlatmıĢtır. Erkek çocuk, sorunun babanın önceki tutum ve
davranıĢlarından kaynaklandığını düĢünmektedir. Önceden özgür ve sorumsuz büyütüldüğü
5
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için yetiĢkinlik döneminde bunun devam etmesini beklemektedir. Kuralcı, denetleyici ve
otoriter olduğunu düĢündüğü babasının ekonomik durumuna bağlı olarak çalıĢmak zorunda
olmadığını, özgürlüğün tadını çıkarmak istediğini belirtmektedir. Terapist, ailede her üyenin
değerli olduğunu, sistem içerisinde üyelerin yerini, rollerini, sınırlarını ve kurallarını
belirlemenin önemli olduğunu göstermek üzere düĢünce pencereleri açmak istemiĢtir.
Terapist, ailede herksin rolü gereği farklı ihtiyaçları ve beklentileri olabileceğini, bunları
üyelerin kendilerinin görmeye çalıĢmasının anlamlı olacağını hissettirmeye çalıĢtı. Sorunun
sadece çocuğun davranıĢlarıyla ilgili olmadığı, aile sistemi ve iletiĢimindeki yapısal
problemlere odaklanmanın daha uygun olacağı vurgulandı. Aile üyelerinin birbirlerini tanıma,
anlama ve sağlıklı iletiĢim kurması her Ģeyden önemliydi. Farkındalıkla baĢlayan süreçte
terapist, üyelerin de onayını alarak onlara birlikte yapabilecekleri bazı etkinlikler önermiĢtir.
Özellikle baba ve çocuğun birlikte yapacakları etkinliklerden, birbirlerini anlama, birbirlerine
güvenme ve saygı gösterme Ģeklinde olumlu sonuçları beklenmektedir.6
Sonuç ve Değerlendirme:
Bu vakada Yapısal Aile DanıĢmanlığı kuramının ―Dahil Olma‖ tekniği kullanılmıĢtır.
Aile sistemi bozulduğu için sağlıksız bir hale gelen ailenin yeniden bir araya gelebilmesi ve
açık-net iletiĢim kurabilmesi hedeflenmiĢtir. Bu teknikte izleme, benzeme, onay ve
bağdaĢtırma aĢamalarından geçen ailenin yapısının sağlıklı ve sağlam hale getirilmesine
çalıĢılmıĢtır. Sınırlandırma ve yapılandırma yapıldı, her üyenin etkin katılımı sağlandı, empati
kurulması teĢvik edildi, Ģimdi ve buradaya odaklanılması istendi, her bir üyenin amaçları ve
gruptan beklentileri belirlendi, kaygılar öğrenildi, duyguların harekete geçirilerek paylaĢım
yapılması teĢvik edildi, kendini açma ve geri bildirimler takip edildi. Ülkemizde benzer
ailelerin bulunduğu ve bu yaklaĢım ve teknikle birçok sorunun çözümlendiği, farkındalık
oluĢturduğu dikkate alındığında; benzer terapilerle ailelere destek olunabileceğini
söyleyebiliriz.

6
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KORONAVĠRÜS ENFORMASYONUNDA ĠNTERNETĠN GÜVENĠLĠRLĠĞĠ

Öğr. Gör. Dr. Fatih CEYLAN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Basın ve Halkla ĠliĢkiler Ofisi
Orcid No: 0000-0002 7494-5635

ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerin güvenilirliği ve
niteliğini ortaya koymaktır. Bu çalıĢmadaki veriler, Koronavirüsle ilgili belirli anahtar
kelimelerin/ifadelerin, Türkiye‘de en çok kullanılan internet arama motoru olan Google‘da
taranmasıyla elde edilmiĢtir. Taramalar sonucu elde edilen verilerin hepsinin incelenmesi
mümkün olmadığından, çalıĢmanın kapsamı sadece ilk sayfalarla sınırlandırılmıĢtır. Bu
Ģekilde toplam 26 adet internet sitesinden ―Kalite Ölçeği‖ kapsamında kaynak, yayıncı,
referans, ilgililik, tamlık, anlaĢılırlık ve değerlilik (orjinallik) kriterlerine göre toplanan veriler
nitel içerik analiz yöntemine tabi tutulmuĢtur. Analizler sonucu elde edilen bulgular
incelendiğinde, Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerin Kalite Ölçeği kriterlerinin
bazılarını (kaynak, referans, değerlilik) güvenirlik ve nitelik yönünden karĢılamadığı
görülmektedir. Bunun sebebinin internet bilgilerinin genel özelliklerinden (genellikle referans
ve yazar bilgisinin olmaması, orijinal bir araĢtırma olmaması…vb.) kaynaklanmıĢ olabileceği
düĢünülmektedir. Buna karĢın yayıncı, kurum, ilgililik, tamlık, anlaĢılırlık ve yazarların
yetkinliği gibi Kalite Ölçeği kriterlerinin ise güvenirlik ve nitelik yönünden karĢıladığı
görülmektedir. Bunun sebebinin ise pandemi sürecinde baĢından beri halkı bilgilendirmede
geleneksel medyada, baĢta hekimler olmak üzere özellikle iĢin ehline oldukça ağırlıklı yer
verilmesi ve konunun tüm yönleriyle aydınlatılmaya çalıĢılması gibi olguların internete de
yansımıĢ olmasından kaynaklanmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Genel sonuç olarak,
Koronavirüsün internette, diğer sağlık sorunlarına/konularına göre daha ciddi ve ehil bir
Ģekilde ele alındığı anlaĢılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Bilgilenme, Ġnternet, Nitelik, Güvenirlik.

1. GĠRĠġ
ĠletiĢim teknolojilerinde son zamanlarda yaĢanan baĢ döndürücü geliĢmeler, çağımız
insanını enformasyon ağlarıyla örülü bir toplumda yaĢamak zorunda bırakmıĢtır.
Enformasyon toplumu, olarak da adlandırılan bu toplumlarda yeni iletiĢim teknolojileri
bireylere önemli derecede etkileĢim ve paylaĢım olanakları sunmuĢtur. Bu durum hem ciddi
bir enformasyon arzını ortaya çıkarmıĢ, hem de bilgiye eriĢimin önündeki engelleri önemli
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oranda kaldırmıĢtır (Eken ve Aydın, 2018). ġüphesiz ki enformasyon toplumunu ortaya
çıkaran en önemli mihenk taĢı internet olmuĢtur. Zira insanların hemen her konuda bilgi
edinme kaynağı olarak interneti diğer kaynaklara göre önceleyerek birinci sırada kullanma
eğilimi gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla internet, içinde yaĢadığımız enformasyon
çağında insanların bilgi edinmede kullandıkları en önemli kaynak durumundadır.
Ġnsanların internette bilgi edindiği önemli konulardan birisi de sağlıktır. Her ne kadar da
sağlık enformasyonunda televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel medya araçları önemli
ölçüde etkili olsa da internet, en çok kullanılan medya araçlarının arasındadır (Cole, 2001).
Özellikle ortaya çıkan yeni hastalıklar hakkında bilgi edinmek isteyen insanların en çok
baĢvurdukları kaynak internettir ve bu durum Kornavirüs (Covid-19) hastalığı için de
geçerlidir.
Koronavirüs ilk olarak 17 Kasım 2019‘da Çin‘de ortaya çıkıĢından beri bir yıldan fazla
zaman geçmiĢ olmasına rağmen nasıl bir virüs olduğu, nasıl bulaĢtığı, kimleri nasıl etkilediği
ve nasıl önlem alınması gerektiği gibi temel konularda bile hakkında henüz kesin bilgi/ler
edinilememiĢtir. Hem bu durum, hem de yol açtığı pandemi nedeniyle Koronavirüsün son
zamanlarda insanların merak ettiği en önemli sağlık konusu olduğunu söylemek yanlıĢ olmasa
gerektir. Bundan dolayı Koronavirüs, ortaya çıktığından beri tüm dünyada çok önemli bir
gündem konusu olmuĢ ve insanların her mercide hakkında bilgi aradığı veya enformasyon
bombardımanına tutulduğu en önemli sağlık konusu olmuĢtur.
Ülkemizde Koronavirüs enformasyonundaki yoğunluğun her ne kadar da ilk vaka
görülene kadar çok fazla olmadığı görülse de ilk vakanın ortaya çıktığı tarih olan 11 Mart
2020‘den sonra önemli ölçüde arttığı görülmüĢtür. Özellikle hükümetin konuya çok ciddi ve
hassas bir Ģekilde yaklaĢtığı; iĢi ehline, yani sağlık kurullarına bıraktığı, konuyla ilgili bilim
kurulları oluĢturduğu ve süreçle ilgili kararları bilim kurullarının görüĢleri dahilinde aldığı
görülmüĢtür. Hükümetin bu tavrının Koronavirüsle ilgili geleneksel medyada yapılan
enformasyona da yansıdığı; baĢta ulusal televizyonlar olmak üzere geleneksel medyada
yapılan Koronavirüsle ilgili programlarda ağırlıklı olarak doktorlar gibi sağlık çalıĢanlarına
yer verildiği, yani geleneksel medyanın konuyla ilgili halkın bilgilendirilmesini sağlık
çalıĢanları üzerinden yaptığı görülmüĢtür. Geleneksel medyanın halkı bilgilendirmedeki bu
tutumu ve hükümetin konuya yaklaĢımı, Koronavirüsün bilinmezliğini ve ciddiyetini gösteren
önemli

göstergeler

olduğu

söylenebilir.

Peki,

buna

karĢı

internette

Koronavirüs

enformasyonuyla ilgili durum nedir, nasıldır? Hükümetin konuya yaklaĢımı ve geleneksel
medyanın konuyla ilgili halkı bilgilendirmedeki tutumu internete de yansıdı mı?
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Günümüzde internetin her konuda sınırsız bir bilgi kaynağı olduğu herkesçe malumdur.
Yukarıda da bahsedildiği gibi sınırsız bilgi kaynağına sahip olan internet, kullanıcılara hem
çok fazla enformasyon arz etmekte, hem de önündeki engelleri kaldırarak enformasyona
eriĢimi oldukça kolaylaĢtırmaktadır. Ancak içinde çok fazla bilgi barındırdığından internet,
kullanıcıların bilgiye eriĢimini kolaylaĢtırdığı gibi nitelikli ve doğru bilgiye eriĢimini de
zorlaĢtırmaktadır.
―Ġnternette veri oluĢturma, web yayıncılarına içeriği yönetecek herhangi bir standart
olmadan içeriklerini yayınlama fırsatı verdiği için artmaktadır. Tüketicinin bu bol miktarda
bilgiye eriĢimi olmasına rağmen, standartların eksikliği çeĢitli kalite sorunlarına yol açmıĢtır.‖
(Parker; Moleshe; De la Harpe ve Wills, 2006, 1). Bu durum internetteki bilgilerin
sorgulanması ve doğrulanması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır (Temel, 2019). BaĢka bir ifadeyle,
internetin insanlar tarafından gittikçe daha fazla kullanılan bir bilgi kaynağına dönüĢmesi, bu
kaynaktan elde edilen bilgilerin gittikçe daha önemli hale gelmesini ve doğruluğunun
tartıĢılmasını da artırmıĢtır (Küçükdurmaz; Aytekin; Tuncay ve ġen, 2013).
Ġnternette yer alan sağlıkla ilgili konulardaki bilgilerin kalitesi ve niteliğinin, diğer
konulara nazaran daha elzem olduğu söylenebilir. Çünkü sağlık, insan hayatını ilgilendiren bir
konudur. Bu açıdan düĢünüldüğünde, tüm dünyada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
pandemi ilan edilmesine ve Ģimdiye kadar yaklaĢık 2,5 milyon kiĢinin ölümüne sebep olan ve
insan hayatını psikolojik, sosyolojik, ekonomik…vb. bir çok açıdan zorlaĢtıran Koronavirüsle
ilgili internette yer alan bilgilerin güvenilirliği, kalitesi ve niteliğinin araĢtırılması, oldukça
elzem bir konudur. Bu bağlamda, bu çalıĢmada Koronavirüsle ilgili internette yer alan
bilgilerin güvenilirliği ve niteliği ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır.

2. YÖNTEM
Bu çalıĢmanın temel hedefi Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerin
güvenilirliği ve kalitesini ortaya koymaktır. Bu hedefe ulaĢmak için Koronavirüsle ilgili sık
arama yapıldığı düĢünülen ―Koronavirüs nedir?, Koronavirüs nasıl bulaĢır?, Koronavirüse
karĢı nasıl önlem alınır?‖ baĢlıklı anahtar kelimeler/ifadeler Ocak 2021 tarihinde Erzincan‘da
Google arama motoruna yazılarak taranmıĢtır. Taramalarda Google‘ın kullanılma sebebi,
Türkiye‘de açık ara en çok ve yoğun olarak kullanılan internet arama motoru olmasıdır.
Taramalar sonucu çok fazla bilgi elde edilmesi ve bu bilgilerin hepsinin incelenmesinin
mümkün olmamasından dolayı, sadece ilk sayfalarda yer alan ayrı sitelerdeki bilgiler
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incelenerek, ―Kalite Ölçeği‖ çerçevesinde veriler toplanmıĢtır. Ġlk sayfada aynı siteden birde
fazla sonuç çıkması durumunda bunlardan biri veri toplamada kullanılmıĢ, diğeri/leri
elenmiĢtir.
Bu çalıĢmada kullanılan ―Kalite Ölçeği‖, esas itibariyle Eken ve Aydın‘ın (2018) Alexa
verilerinden hareketle internette yer alan dini bilgilerin güvenilirliği ve kalitesini ölçmek
amacıyla geliĢtirip kullandıkları, daha sonra Temel (2019) tarafından sağlık alanına
uyarlanarak internette yer alan sağlık temalı bilgilerin güvenilirliği ve kalitesini ölçmek
amacıyla kullandığı ölçektir. Bu iki çalıĢmada kullanılan Kalite Ölçeği, üzerinde küçük
değiĢikler yapılarak bu çalıĢmaya uyarlanmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmanın verileri, Kalite
Ölçeği kapsamında kaynak, yayıncı, referanslar, ilgililik, tamlık/bütünlük, anlaĢılırlık ve
değerlilik/değer katıcılık (orijinallik) kriterlerine göre toplanmıĢ ve nitel içerik analiz
yöntemine tabi tutulmuĢtur.
Bu çalıĢmada cevap aranan temel araĢtırma sorusu Ģudur: Koronavirüsle ilgili internette
yer alan bilgilerin güvenilirliği ve niteliği nedir? Bu temel araĢtırma sorusuna cevaplamak için
çalıĢmada cevap aranan alt araĢtırma soruları Ģunlardır:
 Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgiler iĢin ehli tarafından mı üretilmiĢ?
 Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerde konu tüm yönleriyle ve net bir
Ģekilde ele alınmıĢ mı?
 Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerin yer aldığı siteler konuyla uyumlu mu?
 Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerin orjinalliği nedir?
 Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerin referansı var mı?
 Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgiler herkes tarafından anlaĢılır mı?

3. BULGULAR
Burada, bu çalıĢma için Koronavirüsle ilgili sık arama yapıldığı düĢünülen
―Koronavirüs nedir?, Koronavirüs nasıl bulaĢır?, Koronavirüse karĢı nasıl önlem alınır?‖
baĢlıklı anahtar kelimeler/ifadelerle ilgili yapılan taramalar sonucu elde edilen bulgular önce
her bir anahtar kelime/ifade için ayrı ayrı verilmiĢ, sonra tüm anahtar kelimeler/ifadeler için
toplu olarak verilmiĢtir. Tablolarda yer alan E= Evet, H= Hayır ve – = Yok, yani ilgili yerde
―varsa‖ denilen Ģeyin olmadığı anlamındadır.
―Koronavirüs nedir?‖, anahtar kelimesi/ifadesiyle Google‘da yapılan tarama sonucu ilk
sayfada 10 ayrı sitede yer alan bilgilere eriĢilmiĢtir. Bu siteler ve bilgilerden derlenen veriler
aĢağıda, Tablo 1‘de verilmiĢtir.
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Tablo 1. ―Koronavirüs nedir?‖ Anahtar Kelimesi/Ġfadesiyle Ġlgili Bulgular
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hisarhospital.com
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pfizer.com.tr

Anahtar Kelime: Koronavirüs nedir?
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1. KAYNAK
 Ġçerikte yazar veya üretici ismi var mı?
 Varsa, yazarların uzmanlık alanıyla ilgili
bilgilendirme var mı?
 Uzmanlık alanı belirtilmiĢse, yazar veya yazarlar
herhangi bir sağlık kuruluĢunun temsilcisi mi?
2. YAYINCI
 Ġnternet sitesinin künyesi var mı?
 Sitenin amacı açıkça sunulmuĢ mu?
 Site bir uzmanın bireysel giriĢimi mi?
 Site devlet kurumuna ait bir resmi sayfa mı?
 Site özel bir sağlık kurumunun kurumsal sayfası
mı?
3. REFERANSLAR
 Ġçerik kaynakça veya referans sistemine sahip mi?
 Ġçerik baĢka bir orijinal kaynaktan alınmıĢ ise
orijinal kaynağa eriĢim var mı?
 Referans varsa, referanslar yetkin mi?
4. ĠLGĠLĠLĠK
 Yayınlanan içerik ile site formatı uyumlu mu?
5. TAMAMLIK/BÜTÜNLÜK
 Hakkında bilgi verilen konu veya konular tüm
yönleriyle ve net bir Ģekilde aydınlatılmıĢ mı?
6. ANLAġILABĠLĠRLĠK
 Ġçerik, sağlık konusunda yetkinliği olmayanlar
tarafından da net bir Ģekilde anlaĢılabilir mi?
7. DEĞERLĠLĠK/DEĞER KATICILIK
 Ġçeriğin bu siteye ait orijinal araĢtırma yönü var
mı?

Tablo 1 incelendiğinde Ģu bulguların elde edildiği görülmektedir:
 Ġncelenen bilgilerin %30‘unda içerik üreticisi veya yazar ismi olduğu görülürken,
%70‘inde olmadığı görülmüĢtür. Ġçerik üreticisi veya yazar ismi olan bilgilerin tamamında
yazarların bir sağlık kurumu çalıĢanı/temsilcisi oldukları ve uzmanlık durumu hakkında bilgi
verildiği görülmüĢtür.
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 Ġncelenen internet sitelerinin %80‘inde sitenin künyesinin olduğu ve amacının açıkça
belirtildiği görülürken, %20‘sinde künye olmadığı ve amacın açıkça belirtilmediği
görülmüĢtür.
 Ġncelenen internet sitelerinin %90‘nının özel bir sağlık kuruluĢu olduğu ve %10‘unun
devlet kuruluĢu olduğu görülürken, hiçbirisinin bir uzmanın bireysel giriĢimi olmadığı
görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin sadece %10‘unda içeriğe kaynakça verildiği, orijinal kaynağa
eriĢim verildiği ve referansların yetkin olduğu görülürken, %90‘nında içeriğe referans veya
kaynakça verilmediği görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin tamamının site formatı ile uyumlu olduğu ve yine tamamında
içeriğin sağlık konusunda yetkin olmayanlar tarafından net bir Ģekilde anlaĢılır olduğu
görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin %90‘nında hakkında bilgi verilen hususların tüm yönleriyle
açıklandığı görülürken, %80‘ninde içeriğin siteye ait orijinal araĢtırma olmadığı görülmüĢtür.
―Koronavirüs nasıl bulaĢır?‖, anahtar kelimesi/ifadesiyle Google‘da yapılan tarama
sonucu ilk sayfada 8 ayrı sitede yer alan bilgilere eriĢilmiĢtir. Bu siteler ve bilgilerden
derlenen veriler aĢağıda yer alan Tablo 2‘de verilmiĢtir.
Tablo 2. ―Koronavirüs nasıl bulaĢır?‖ Anahtar Kelimesi/Ġfadesiyle Ġlgili Bulgular

florence.com.tr

acibadem.com.tr

okanhastanesi.com.tr

ailehastanesi.com.tr

hisarhospital.com

memorial.com.tr

bayindirhastanesi.com.tr

Anahtar Kelime: Koronavirüs nasıl bulaĢır?
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1. KAYNAK
 Ġçerikte yazar veya üretici ismi var mı?
 Varsa, yazarların uzmanlık alanıyla ilgili bilgilendirme var
mı?
 Uzmanlık alanı belirtilmiĢse, yazar veya yazarlar herhangi bir
sağlık kuruluĢunun temsilcisi mi?
2. YAYINCI





Ġnternet sitesinin künyesi var mı?
Sitenin amacı açıkça sunulmuĢ mu?
Site bir uzmanın bireysel giriĢimi mi?
Site devlet kurumuna ait bir resmi sayfa mı?
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 Site özel bir sağlık kurumunun kurumsal sayfası mı?
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3. REFERANSLAR
 Ġçerik kaynakça veya referans sistemine sahip mi?
 Ġçerik baĢka bir orijinal kaynaktan alınmıĢ ise orijinal kaynağa
eriĢim var mı?
 Referans varsa, referanslar yetkin mi?
4. ĠLGĠLĠLĠK
 Yayınlanan içerik ile site formatı uyumlu mu?
5. TAMAMLIK/BÜTÜNLÜK
 Hakkında bilgi verilen konu veya konular tüm yönleriyle ve
net bir Ģekilde aydınlatılmıĢ mı?
6. ANLAġILABĠLĠRLĠK
 Ġçerik, sağlık konusunda yetkinliği olmayanlar tarafından da
net bir Ģekilde anlaĢılabilir mi?
7. DEĞERLĠLĠK/DEĞER KATICILIK
 Ġçeriğin bu siteye ait orijinal araĢtırma yönü var mı?

Tablo 2 incelendiğinde Ģu bulguların elde edildiği görülmektedir:
 Ġncelenen bilgilerin %37,5‘inde içerik üreticisi veya yazar ismi olmadığı görülürken,
%62,5‘inde olduğu görülmüĢtür. Ġçerik üreticisi veya yazar ismi olan bilgilerin tamamında
yazarların bir sağlık kurumu çalıĢanı/temsilcisi oldukları görülürken, yazarların %80‘nin
uzmanlık durumu hakkında bilgi verildiği ve %20‘sinin hakkında ise bilgi verilmediği
görülmüĢtür.
 Ġncelenen internet sitelerinin tamamında sitenin künyesinin olduğu ve amacının açıkça
belirtildiği ve yine tamamının özel bir sağlık kuruluĢu olduğu görülürken, hiçbirinin bir
uzmanın bireysel giriĢimi veya devlet kuruluĢu olmadığı görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin hiçbirinde içeriğe kaynakça veya

referans

verilmediği

görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin tamamının site formatı ile uyumlu olduğu ve yine tamamında
içeriğin sağlık konusunda yetkin olmayanlar tarafından net bir Ģekilde anlaĢılır olduğu
görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin %62,5‘inde, hakkında bilgi verilen hususların tüm yönleriyle ve
net bir Ģekilde açıklandığı görülürken, %37,5‘inde açıklanmadığı görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin %75‘inde içeriğin orijinal bir araĢtırma olma yönünün olmadığı
görülürken, %25‘inde içeriğin siteye ait orijinal bir araĢtırma yönünün olabileceği
görülmüĢtür.
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―Koronavirüse karĢı nasıl önlem alınır?‖, anahtar kelimesi/ifadesiyle Google‘da yapılan
tarama sonucu ilk sayfada 8 ayrı sitede yer alan bilgilere eriĢilmiĢtir. Bu siteler ve bilgilerden
derlenen veriler aĢağıda yer alan Tablo 3‘te verilmiĢtir.

Tablo 3. ―Koronavirüse karĢı nasıl önlem alınır?‖ Anahtar Kelimesi/Ġfadesiyle Ġlgili Bulgular
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hurriyet.com.tr

ailevecalisma.gov.tr

kariyer.net

sabah.com.tr

bbc.com/turkce

yeditepehastanesi.com.tr

trthaber.com
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Anahtar Kelime: Koronavirüse karĢı nasıl önlem alınır?

1. KAYNAK
 Ġçerikte yazar veya üretici ismi var mı?
 Varsa, yazarların uzmanlık alanıyla ilgili bilgilendirme var
mı?
 Uzmanlık alanı belirtilmiĢse, yazar veya yazarlar herhangi bir
sağlık kuruluĢunun temsilcisi mi?
2. YAYINCI






Ġnternet sitesinin künyesi var mı?
Sitenin amacı açıkça sunulmuĢ mu?
Site bir uzmanın bireysel giriĢimi mi?
Site devlet kurumuna ait bir resmi sayfa mı?
Site özel bir sağlık kurumunun kurumsal sayfası mı?

3. REFERANSLAR
 Ġçerik kaynakça veya referans sistemine sahip mi?
 Ġçerik baĢka bir orijinal kaynaktan alınmıĢ ise orijinal kaynağa
eriĢim var mı?
 Referans varsa, referanslar yetkin mi?
4. ĠLGĠLĠLĠK
 Yayınlanan içerik ile site formatı uyumlu mu?
5. TAMAMLIK/BÜTÜNLÜK
 Hakkında bilgi verilen konu veya konular tüm yönleriyle ve
net bir Ģekilde aydınlatılmıĢ mı?
6. ANLAġILABĠLĠRLĠK
 Ġçerik, sağlık konusunda yetkinliği olmayanlar tarafından da
net bir Ģekilde anlaĢılabilir mi?
7. DEĞERLĠLĠK/DEĞER KATICILIK
 Ġçeriğin bu siteye ait orijinal araĢtırma yönü var mı?

Tablo 3 incelendiğinde Ģu bulguların elde edildiği görülmektedir:
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 Ġncelenen bilgilerin %87,5‘inde içerik üreticisi veya yazar ismi olmadığı görülürken,
%12,5‘inde (1) olduğu görülmüĢtür. Yazar ismi olan bilgide ise yazarın bir sağlık kurumu
çalıĢanı/temsilcisi olmadığı ve uzmanlık durumu hakkında bilgi verilmediği görülmüĢtür.
 Ġncelenen internet sitelerinin %25‘inde sitenin künyesinin olmadığı ve amacının
açıkça belirtilmediği görülürken, %75‘inde sitenin künyesinin olduğu ve amacının açıkça
belirtildiği görülmüĢtür.
 Ġncelenen internet sitelerinin sadece birinin (%12,5) özel bir sağlık kuruluĢu olduğu ve
ikisinin (%25) devlet kuruluĢu olduğu görülürken, hiçbirisinin bir uzmanın bireysel giriĢimi
olmadığı görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin hiçbirinde içeriğe referans veya kaynakça verilmediği görülürken,
ikisinde (%25) orijinal kaynağa eriĢim verildiği ve ikisinde (%25) ise bir kaynaktan alındığı
halde orijinal kaynağa referans verilmediği görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin sadece biri (%12,5) hariç geriye kalan hepsinin (%87,5) site
formatı ile uyumlu olduğu görülürken, tamamında içeriğin sağlık konusunda yetkin
olmayanlar tarafından net bir Ģekilde anlaĢılır olduğu görülmüĢtür.
 Ġncelenen bilgilerin %75‘inde hakkında bilgi verilen hususların tüm yönleriyle
açıklanmadığı görülürken, %62,5‘inde içeriğin orijinal bir araĢtırma olma yönünün olmadığı
görülmüĢtür.
Yukarıda ayrı ayrı verilen 3 anahtar kelime/ifade ile Google‘da yapılan taramalar
sonucu toplam 26 internet sitesi ve bu sitelerde yer alan Koronavirüsle ilgili bilgilerden Kalite
Ölçeği çerçevesinde derlenen tüm verilerle ilgili elde edilen genel bulgular aĢağıda, Tablo 4‘te
verilmiĢtir. Tablo 4‘te ―–‖ simgesi yerine, açılımı olan ―Yok‖ ibaresi yazılmıĢtır.
Tablo 4. ÇalıĢmada Derlenen Tüm Verilerle Ġlgili Genel Bulgular
ÇalıĢmada Derlenen Tüm Verilerle Ġlgili Genel Bulgular
1. KAYNAK
 Ġçerikte yazar veya üretici ismi var mı?
 Varsa, yazarların uzmanlık alanıyla ilgili bilgilendirme var mı?
 Uzmanlık alanı belirtilmiĢse, yazar veya yazarlar herhangi bir
sağlık kuruluĢunun temsilcisi mi?
2. YAYINCI
 Ġnternet sitesinin künyesi var mı?
 Sitenin amacı açıkça sunulmuĢ mu?
 Site bir uzmanın bireysel giriĢimi mi?
 Site devlet kurumuna ait bir resmi sayfa mı?
 Site özel bir sağlık kurumunun kurumsal sayfası mı?
3. REFERANSLAR
 Ġçerik kaynakça veya referans sistemine sahip mi?
 Ġçerik baĢka bir orijinal kaynaktan alınmıĢ ise orijinal kaynağa
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eriĢim var mı?
 Referans varsa, referanslar yetkin mi?
4. ĠLGĠLĠLĠK
 Yayınlanan içerik ile site formatı uyumlu mu?
5. TAMAMLIK/BÜTÜNLÜK
 Hakkında bilgi verilen konu veya konular tüm yönleriyle ve net
bir Ģekilde aydınlatılmıĢ mı?
6. ANLAġILABĠLĠRLĠK
 Ġçerik, sağlık konusunda yetkinliği olmayanlar tarafından da net
bir Ģekilde anlaĢılabilir mi?
7. DEĞERLĠLĠK/DEĞER KATICILIK
 Ġçeriğin bu siteye ait orijinal araĢtırma yönü var mı?
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Tablo 4 incelendiğinde, bu çalıĢma kapsamında yapılan Google aramalarında
Koronavirüs ile ilgili incelenen toplam 26 internet sitesi ve bu sitelerdeki bilgilerden derlenen
verilerin analiz edilmesi sonucunda genel olarak Ģu bulguların elde edildiği görülmektedir:
 Ġncelenen bilgilerin %65,4‘ünde içerik üreticisi veya yazar ismine yer verilmediği
görülürken, %34,6‘sında yazar ismine yer verildiği görülmüĢtür. Bilgileri verilen yazarların
(9) ise çoğunluğunun uzmanlık durumuna iliĢkin bilgilendirme yapıldığı (%77,8) ve bir sağlık
kurumunun temsilcisi/çalıĢanı (%88,9) olduğu görülmektedir.
 Ġncelenen internet sitelerinin büyük çoğunluğunda (%84,6) internet sitesinin
künyesinin ve amacının yer aldığı, hiçbirinin bir uzmanın bireysel bir uzmanın giriĢimi
olmadığı, oldukça azınlığının (%11,5) devlet kurumu olduğu ve büyük çoğunluğunun (%88,5)
özel kurum olduğu görülürken, özel kurumların büyük çoğunluğunun ise (%78,3) hastane gibi
sağlıkla ilgili kurumlar olduğu görülmektedir.
 Ġncelenen bilgilerin biri (%3,8) hariç, diğerlerinin hiçbirinde (%96,2) içeriğe referans
veya kaynakça verilmediği ve çoğunluğunun (%73,1) orijinal bir araĢtırma olma yönünün
olmadığı görülürken, çok azının (%11,5) orijinal kaynağına eriĢim verildiği görülmektedir.
 Ġncelenen bilgilerin biri (%3,8) hariç diğerlerinin hepsinin (%96,2) site formatı ile
uyumlu olduğu ve tamamının (%100) içeriğinin sağlık konusunda yetkinliği olmayanlar
tarafından da net bir Ģekilde anlaĢılabileceği görülürken, çoğunluğunun (%57,7) içeriğinde
konunun, her yönüyle ve net bir Ģekilde ele alındığı görülmektedir.

4. SONUÇ
Günümüzde internet, gündelik yaĢamın vazgeçilmezi olmuĢ ve alıĢveriĢten araĢtırmaya,
bürokratik iĢlemlerden sohbete, iletiĢimden bilgi toplamaya kadar insanların hemen her
konuda yoğun olarak kullandıkları bir araç haline gelmiĢtir (Çelik, 2011). ġüphesiz ki bilgi
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toplama ve iletiĢim, insanların interneti en çok kullandıkları faaliyetlerin baĢında gelmektedir.
Ancak internet, içeriğinde doğru-yanlıĢ, değerli-değersiz çok fazla bilgi barındırdığından,
―medyaya güven‖ konusu iletiĢim çalıĢmalarında sıkça kullanılan bir inceleme alanı
oluĢturmaktadır (Kuyucu, 2020). Dolayısıyla internetin yaygınlığı ve kullanım sıklığı arttıkça,
internette yer alan bilgilerin kalitesi ve güvenilirliği konusunun önemi ve ilgili akademik
çalıĢmaların da arttığı görülmektedir. Bu bağlamda internette yer alan sağlık temalı bilgiler ve
özellikle içinde yaĢadığımız pandemi döneminde Koronavirüs temalı bilgilerin niteliğinin
ortaya konulması çok önemli bir konu haline gelmiĢtir. Ġlk ortaya çıkıĢından beri henüz çok
uzun bir zaman dilimi geçmemiĢ olmasına rağmen, Koronavirüsle ilgili literatürde çok sayıda
akademik çalıĢma yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalıĢmanın amacı Koronavirüsle
ilgili internette yer alan bilgilerin niteliğini ortaya koymaktır.
Ġçerik analizi yönteminin kullanıldığı bu çalıĢmada, elde edilen bulgular incelendiğinde
genel sonuç olarak; Koronavirüsle ilgili internette yer alan bilgilerin nitelik yönünden Kalite
Ölçeği kriterlerinin bazılarını (kaynak, referans, değerlilik) karĢılamadığı ve bazılarını
(yayıncı, kurum, ilgililik, tamlık, anlaĢılırlık ve yazarların yetkinliği) karĢıladığı görülmüĢtür.
Kaynak, referans, değerlilik gibi kriterlerin nitelik yönünden karĢılanmamasının sebebinin
internet bilgilerinin genel özelliklerinden (genellikle referans ve yazar bilgisinin olmaması,
orijinal bir araĢtırma olmaması…vb.) ve yayıncı, kurum, ilgililik, tamlık, anlaĢılırlık ve
yazarların yetkinliği gibi karĢılanan kriterlerin nitelik yönünden karĢılanmasının sebebinin ise
pandemi sürecinde baĢından beri halkı bilgilendirmede geleneksel medyada, baĢta hekimler
olmak üzere özellikle iĢin ehline oldukça ağırlıklı yer verilmesi ve konunun tüm yönleriyle
aydınlatılmaya çalıĢılması gibi olguların internete de yansımıĢ olmasından kaynaklanmıĢ
olabileceği düĢünülmektedir.
Daha önce internette yer alan sağlıkla ilgili bilgilerin niteliğine yönelik yapılmıĢ
çalıĢmalarda (Gray vd., 2005; Renahy ve Chauvin, 2006; Huge vd., 2012; Yılmaz, 2013;
Zülfikar, 2014; Can vd., 2014; Temel, 2019) elde edilen genel sonuç olarak, internette yer
alan sağlıkla temalı bilgilerin kalite kriterlerini büyük oranda karĢılamadığı ve güvenirlik
konusunda eksikliklerinin olduğu görülmüĢtür. Buna karĢın Koronavirüsün internette sunum
biçimine yönelik yapılan bir çalıĢmada (Öztunç, 2020) genel sonuç olarak bilgilerin hükümeti
destekleyen yayın organlarından gelen resmi kaynaklı, yani güvenilir olduğu görülmüĢtür. Bu
çalıĢmada çıkan sonuca benzer olarak bizim çalıĢmamızda da internette yer alan
Koronavirüsle temalı bilgilerin kalite kriterlerinin çoğunu karĢıladığı, çoğunluğunda olmasa
bile önemli bir kısmında (%34,6) yazar ismine yer verildiği ve bunların %88,9‘unun
yazarlarının bir sağlık kurumunun temsilcisi/çalıĢanı olduğu görülmüĢtür. Tüm bu sonuçlar
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göz önüne alındığında, genel sonuç olarak; Koronavirüsün internette, diğer sağlık
sorunlarına/konularına göre daha ciddi ve ehil bir Ģekilde ele alındığı anlaĢılmaktadır.
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AFGANĠSTAN‟IN BELH VĠLAYETĠ‟NDE NEVRUZ GELENEĞĠ
Muhammad Sadeq SULTANĠ
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ORCĠD: 0000-0003-4259-4604

Özet
Toplumların veya milletin özelliklerinden bahsedildiğinde, ilk olarak kültürel
etkileri değerlendirilir, çünkü kültür vasıtasıyla düĢünceleri, inançları, sanatı, gelenekleri
anlayabiliriz. Bu unsurlar, insan etkileĢimindeki tarihsel geliĢmeler sırasında bazen zamanla
geliĢir ve bazen de değiĢir. Nevruz kutlaması, tarihsel geliĢmelerle, belirli kültürel ve coğrafi
koĢullara göre farklı Ģekillerde gerçekleĢtirilen eski geleneklerden biridir. Bu günü Ģanslı
sayarak ve önümüzdeki yılı bereketli, nimetli, Ģanslı olarak görürler. Ancak bugün Nevruz
kutlamaları küresel bir kutlama haline geldi ve bölgedeki çoğu ülke bunu kutluyorlar. Bu
bayramı diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Afganistan‘da de her yıl 21 Martta geleneksel
yılbaĢı günü olarak çeĢitli etkinliklerle kutlanılır. Bu makale Afganistan'nın Belh vilayeti‘nde
gerçekleĢen ve günümüze kader devam eden Nevruz geleneklerini ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nevruz, Sümelek, Haft Mewa, Cende Bala.
THE NEVRUZ TRADITION IN AFGHANISTAN'S BELH CITY
Abstract
When the characteristics of societies or nation are mentioned, first their cultural
effects are evaluated, because we can understand thoughts, beliefs, art and traditions through
culture. These elements sometimes develop over time and sometimes change during historical
developments in human interaction. The celebration of Nevruz is one of the old traditions that
are carried out in different ways according to historical developments, certain cultural and
geographical conditions. They count this day lucky and see the coming year as blessed, holy
and lucky. Today, however, Nevruz celebrations have become a global celebration and most
countries in the region are celebrating it. This holiday is celebrated every year in Afghanistan
as a traditional New Year's day on March 21, as in other Turkish communities.This article,
describes the Nawruz traditions that took place in Balkh province of Afghanistan and
continue to this day.
Keywords: Nowruz, Samanak, Haft Mewa, Janda Bala.
GiriĢ
Farklı coğrafyalarda yaĢayan insanların kültür değerlerinden biri de Nevruz gibi
bayramlardır. Milletleri meydana getiren temel unsurlardan birisi de kültür dediğimiz maddi
ve manevi değerlerdir. Dil, örf ve adetler, inançlar, sanat ile edebiyat bir toplumun geçmiĢ
yüzyıllardan alıp getirdiği sosyal unsurlardır. Bu bakımdan kültürel unsurlar milletlerin en
önemli var oluĢ nedenlerindendir(Alım 2008).
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Afgan halkının da her yıl büyük coĢku ile ihya ettikleri kutsal bayramlardan biri de
nevruzdur. Bu kutlama eski zamanlardan Ģimdiye kadar bu ülkede özel bir Ģekilde yapılır.
Çünkü bu bayram bir yandan baharın geliĢini simgeleyen bir yandan da kıĢın sonunu kutluyor
ve doğaya ilham veriyor.
Nevruz adının Farsça olmasından yola çıkarak Türk milletinin bu eski bayramını,
baĢka milletlere veya bazı kavimlere mal etmeye çalıĢmak veya bu bayrama siyasî bir mahiyet
yüklemek doğru değildir. Nevruz Bayramı‘nın Ġran coğrafyasında kutlanmasının sebebi, bu
coğrafyanın kadim Türk vatanı olması ve günümüzde de olduğu gibi, bu coğrafyada tarih
boyunca, Türk nüfusunun çoğunlukta olmasındandır(Kafkasyali 2005).
Afganistan‘ın Özbek Türkçesinde ―Nevroz‖ tarzında telaffuz edilen Nevruz kelimesi,
Farsça‘dan alıntıdır. ―Yeni‖ ve ―gün‖ anlamlarına gelen Farsça nev ve ruz kelimelerinin
birleĢmesinden oluĢan bu kelimenin Türkçe‘de, özellikle doğu Türk dilleri ve lehçelerinde, ne
zaman kullanılmaya baĢlandığı ve bir bayram ismine ne zaman dönüĢtüğünü belirlemek
güçtür. Türklerde KurtuluĢ bayramı olarak da kabul edilen Nevruz Bayramı, 21 Mart günü
Türklerde bir geleneğin doğmasına neden olmuĢ ve bu gelenek günümüze kadar
gelmiĢtir(Turan 2000).
Nevruz geleneği, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Afganistan‘ın
kuzeyindeki Belh ilinin merkezi olan Mezar-ı ġerif kentinde nevruz dolayısıyla Uluslararası
Nevruz Bayramı ve Gül-i Surh (Kırmızı Gül) Festivali düzenleniyor. Belh‘te Nevruz hem yıl
baĢı hem de bahar bayramı olarak kutlanır. Oyunlar oynanır, güreĢ tutulur, oğlak oyunu (At
oyunu) yapılır. ÇeĢitli müzik aletleri eĢliğinde pehlivanlar ve ağırlık kaldıranlar gösteri
yaparlar. Nevruz, bahar mevsiminin birinci gününe denk geldiği için, bu bayramda yapılan
bütün etkinlikler, baharla ilgilidir. Sokak ve parkları ağaçlarla kaplanmıĢ eski ve görkemli
Ģehirler, bağ ve bahçelerle bezenmiĢ köyler, küçüklü büyüklü ekin tarlaları ve yaylalar
bulunan vadiler ve suların Ģırıldayarak aktığı, Belh‘e bahar çok canlı geçmektedir. Tepelerin
eteklerindeki kırmızı lale çiçekleri her tarafı kaplar. Tabiatta büyük bir uyanıĢ gerçekleĢtiği
için halk kıyılara pikniklere giderler(Atai 2005).
Belh‘te Nevruz kutlama hazırlığına birkaç gün önce baĢlanır. Devlet dairelerinde,
mahallelerde, iĢyerlerinde bayram komisyonları kurulur. ġehir ve köylerde, sokakların iki
tarafından akan kanallar, ağaçların dibi, etrafı, parklar, duraklar ve sokaklar ayrı bir özenle
temizlenir. Evler, kapılar, camlar temizlenir, avlular sulanarak süpürülür. Nevruz bayramında
insanları, özellikle çocukları kutlayan, onlara hediyeler veren yeĢil elbiseli ak sakallı dede,
bilgi, tecrübe, cömertlik ve inanç sembolüdür. Onun ismi Baba Dehkan (Çifçi
Dede)‘dir(Abedov 2014).
Ayrıca Nevruz günü halk büyük bir Nevruz Sofrası hazırlar. Bu sofrada özel yemekler
bulunur. Bu yemekler genellikle Ģunlardır: ―Ispanak yemeği ve Nevruz‘un baĢ yemeği ve
tatlısı olan Sümelek ve Nevruz Ģerbeti ‖. Nevruz günü Belh‘te barıĢ günü gibidir. Birbirleriyle
küs olanlar bugün barıĢırlar. Nevruz sebebiyle nefret ve kinelerini unutup dostluklarını
tazelerler. Büyük Ģehirlerden ziyade küçük yerleĢim yerlerinde Nevruz Bayramı daha canlı ve
samimi bir ortamda geçer. Bu günde ayrıca insanlar bir araya gelip mezarlara giderler,
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ölenlerin ruhu için dualar okurlar. Bu günde insanlar en güzel kıyafetlerini giyerek bu güne
vermiĢ oldukları önemi ayrıca göstermiĢ olurlar(Kiyameddin 1987).
1. Cende Bala Töreni
Nevruz bayramı diğer Türk topluluklarında olduğu gibi Afganistan‘da her yıl 21
Martta geleneksel yılbaĢı günü olarak çeĢitli etkinliklerle kutlanılır. Her bölgenin kendine has
Milli ve dini karakterli bir bayram özelliği taĢır. Bundan Hz. Ali‘nin mezarının bulunduğu
kabul edilen Belh vilayetinin merkezi Mezar-i ġerif‘te hazırlıklar bir ay önceden resmi Ģekilde
baĢlar. Yerli ve yabancı binlerce insan Nevruz kutlamaları için Mezar-i ġerif‘e akın ederler.
Nevruz bayramının ilk günü devlet baĢkanı ve ülkenin üst düzey yetkililerinin Hz. Ali‘nin
türbesi baĢında yaptıkları konuĢmalarla baĢlar. Yeni yılın hayırlara vesile olması için uzun,
uzun dualar yapılır. Ardından askeri törenle ve top ateĢleri ile ġahadet kelimesi yazılı olan
büyük yeĢil bayrak Hz. Ali‘nin türbesinin avlusunda açılır. Hz. Ali‘nin asasını sembolize
eden,‖Cende‖ denen süslü direği dikme töreniyle devam eder. 30-35 metre yüksekliğinde olan
ve çok sayıda-insanın katıldığı bu Cende direği, birinci gün dikilir, kırkıncı gün indirilir. 40
günlük Bayrağın dikilmesi ile baĢlayan Nevruz döneminde dileklerde bulunan hastalar, Hz.
Ali‘nin türbesinin yanında bulunan Çilehaneye girerler ve bu süre içinde zorunlu ihtiyaçlar
haricinde dıĢarı çıkmazlar, ancak kırkıncı gün icra edilen Nevruz günü, Cende Bala merasimi
esnasında dıĢarı çıkarlar. ĠĢte bu anda bu tür hastaların iyileĢtiği kabul edilir iyileĢen
hastaların kıyafetleri, parçalanır ve Ģifa niyetine paylaĢılır. Böylece Hz. Ali‘nin hikmetinin
geçtiğine inanırlar(Kalafat 1994).
Merasim esnasında aĢağıdaki Ģiirler okunur.
Farsça,
Ruz-i nevruz ast aknun cende bala miĢevet
Der civar-i Revze-i Ḥazret Ali temaĢa miĢevet
Ger Ḫuda ḫahat zfeyzi ser-i dergah-i in zaman
ġel revan-u kor bina gunng güya miĢevet
Asker-u mamur-u Ģeyh leĢker alim-u tamamı Ģehr
Ez kemal-u Ģevk in dem cümle yekca miĢevent
Türkçe
Bu gün nevruz günü dür ― Cende‖ kaldırılacak
Hz. Ali‘nin türbesinin etrafına eğlence ve mutluluk dolacak
Eğer Allah isterse bu kutsal zatin hürmetine
Bugünde sakatlar yürümeye, körler görmeye, sağırlar duymaya baĢlayacak
Askerler, Memurlar, ġeyhler, Alimler, bütün Ģehir
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ĠĢte bugünde mutluluk ve sevinçle birlikte olacak(TOLKUN 2018).

Fotoğraf 1: Hz. Ali‘nin Türbesi‘nin iç avlusuna Cende direği dikilirken.

Nevruz Bayramı resmi olarak 1 gün olarak devam ediyor ama halk arasında ― Kırmızı
Gül festivali ‖ adı altında coĢkulu bir Ģekilde 40 gün kutlanır. 40 gün süren festivalde sırasıyla
Belh, Faryab, Cüzican, Ser-i Pul, Semengan, Baglan, Kunduz, Tahar ve BedehĢan
Vilayetlerinde mezarı bulunan Milli ve Ġslami kimliğe sahip olan yüzlerce Ģehit, gazi ve
evliyaların mezarlarına yeĢil bayrak dikilir ve nevruzun 40. Gününe kadar ziyarete açık kalır.
Ülkede kutlamalar kırk gün kadar sürer.
Bu türbeler Müslümanlar için önemli ziyaretgahlardandır. Bundan dolayı çevre
illerden birçok insan dilek ve Ģükranlarını belirtmek için buraya gelirler, dua ederler. ĠĢte
böyle bir mekanda baĢlayan Nevruz kutlamaları, gönüllerin geleceğe yönelik neĢe, sevinç ve
ümitle dolduğu bu özel günde herkesin rızk ve kaderinin belirlendiğine, hastalıkların,
kötülüklerin, kaza ve belaların yok olacağına inanırlar. Nevruz günü yeni elbiseler giyilir,
sofralar değiĢik yemekler ve meyvelerle süslenir. Ülkede nevruz bayramı sevinç duygusunu
ifade eden çeĢitli Ģiir, Ģarkı, Nevruz nameler okunur. Gençleri ilim öğrenmeye ahlaklı ve
faziletli olmaya çağırılır(Adem 2004).
Özbekçe Nevruz name:
Keldi Nevruz barça alem münevvardur yine
Barça güller açilur baġ bostandur yine
Ey ata hizmat ḳiling ilim uçun ustatge
Ilim örgetgen bandeler cannetke Ģaddur yine
Türkçe
Geldi Nevruz tüm alem aydınlıktır yine
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Tüm güller açılır, bağ bostandır yine
Ey ata hizmet edin ilim için üstada
Ġlim öğreten kullar cennette mutludur yine(TOLKUN 2017).
Evlerde Nevruz yemeği ve tatlısı olarak Sümelek ve yanında yeĢilliği simgeleyen,
baharın müjdecisi ıspanak yemeği hazırlanır. Yedi çeĢit kuru yemiĢ ve Ģeker suya karıĢtırıp
kaynatılarak Nevruz Ģerbeti yapılır. Yapılan Ģerbet baĢta komĢular olmak üzere misafirlere
ikram edilir. Maddi durumu iyi olanlar nevruz kurbanı olarak buğday ve et karıĢımı ‗‘delde‘‘
yemeği piĢirir halka ikram edilir.
Nevruz‘a hazırlık olarak, evler temizlenir. Kutlama törenlerinde bölgelere göre çok
farklı oyunlar ve eğlenceler düzenlenir. Bu eğlencelerden bazıları, yumurta tokuĢturma, güreĢ
ve bunların içinde en meĢhuru ―Büz KeĢi‖ (Oğlak Çekme) oyunudur(Eraslan 2015).
2. Gül-i Surh ( Kırmızı Gül ) Festivali
Türkçedeki tam karĢılığı Kırmızı Gül Bayramıdır. Gül diyerek aslında kırmızı
lalelerden bahsedilmektedir. Çünkü dağlar ve çöller yemyeĢil ve kıpkırmızı olur. Bu bayram
sadece Mezarı ġerif Ģehrinde ve yılın ilk 40 günü boyunca laleler geliĢirken kutlanan eski bir
gelenektir. Ġnsanlar, ülkenin birçok yerlerinden bu bayrama katılmak için Mezarı ġerif'e
gelirler. Bu bayram Cende Bala denilen özel bir törenle birlikte kutlanır(Abedov 2014).

Fotoğraf 1: Laleler geliĢirken.

3. ġarkı Söyleme
Nevruz Ģarkıları ve ilahiler söylemek Gül Festivali'nin eğlencelerinden biridir. Bu
Ģarkılarda gelincik çiçeklerinin güzelliği, Mezar-ı ġerif kenti ve türbenin yeĢil kubbesi ve
Belh'in uçsuz bucaksız çayırları ile memleketin gururu ve tarihi bahsedilmektedir. Ayrıca bu
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kırk gün boyunca her ara sokak ve mahalleden meĢhur "Molla Mamedjan" Ģarkısının sesi
duyulabilir. Molla Mamedjan halkın en sevilen Nevruz marĢı diyebiliriz. ġarkı; Mamedjan
adında genç bir adamla evlenmek isteyen ve Gül kutlamalarında dileğinin yerine getirilmesini
ve birliklerini engelleyen zorlukların giderilmesini dileyen bir kız tarafından bestelenmiĢtir.
4. CaĢini Dehkan / Nihal ġani ( Çiftçi bayramı / Fidan dikme )
Nevruzda erkek kadın, yaĢlı genç herkes "Nihal ġani" adı verilen ve belediyeler
tarafından düzenlenen festivallere katılır. Davul-zurna eĢliğinde Ģarkılar söylenir, mahalli
kıyafetler giyilir. Çiftçiler yetiĢtirdikleri ürünleri ve çiçekleri sergilerler, kuĢ ve hayvan
sahipleri onlara gösteriler yaptırırlar. Çiftçiler kürek ya da oraklarıyla toplu halde dans ederler
ve böylece yeni yılı umutla karĢılarlar.

Fotoğraf 1: Çiftçilerin toplu halde festivale katılıĢı.

5. Geleneksel Giyim / Yeni Giysiler
Günümüzde kadın ve erkek giyimi modaya göre Ģekillendiğinden geleneksel
giysiler, günlük kullanımda terk edilmiĢ olmalarına karĢın yöresel özellikler taĢıdıklarından
Afganistan‘da genellikle resmi bayramlarda, kutlamalarda, festivallerde, özellikle Nevruz
bayramında sergilenmektedir. Belh‘te yeni yıl yaklaĢırken erkekler ve kadınlar, özellikle
çocuklar, baharı karĢılamak için yeni kıyafetler hazırlamak için çarĢı ve mağazalara akın
ederler. Çünkü herkes yeni yıla girerken yeni elbise giymek ve misafirlerini de en iyi
yiyeceklerle ağırlamak ister.
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Fotoğraf 1: Afgan halkının geleneksel giysileri.

6. Kabir Üstü ( Mezarlık ziyareti )
Nevruz sabahı erkenden halk önce mezarlığa gider yakınlarını ziyaret eder dualar
okur. "Cende"ler dikilir. Cende üzerinde üç renkli kumaĢ hakimdir; beyaz (iyiliği, barıĢı),
yeĢil(baharı), kırmızı (bağımsızlığı) temsil eder. Kadınların nevruzda yaptıkları iĢlerin
baĢında mezar ziyareti ve piĢirdikleri helva ve böreği mezarların civarında yaĢayan fakir halka
dağıtmaya gelir. 40 gün süren nevruz bayramında kadınların rahatça istedikleri gibi
mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için ÇarĢamba günleri kadınların ziyaretine tahsis
edilir(Göçmez 2008).
7. Nevruz-i
Bayramda niĢanlı olan ve evlenmeyi bekleyen gençler de unutulmaz. Damat adayı
Nevruz'un birinci günü niĢanlısının evine gider, tepsi içinde "celebi" adı verilen tatlı, kıyafet,
balık (göl ya da dere balığı) ve çeĢitli kurabiyeler gibi yiyecekler götürür. Gelinin ailesi de
bunlara karĢılık damat için erkek giysileri ve tatlıları hazırlar.
8. Ispanak Yemeği
Afganların yeni yıl gecelerinde bir araya gelme ve yeni yılı bir arada geçirmek
gelenekleri vardır. Afgan aileler, Nevruz gecesinde yılın diğer gecelerine göre daha farklı ve
özel yemekler piĢiriyor ve tadını çıkarmak için bir araya toplanıyorlar. Bu gecede özel
yemeklerinden olan, yeĢilliği simgeleyen, baharın müjdecisi olan ıspanak yemeği hazırlanır.
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Fotoğraf 1: HazırlanmıĢ Ispanak Yemeği.

9. Semenek Helvası (Sümelek Tatlısı)
Sümelek, Özbeklerin her yıl baharın gelmesiyle Nevruz zamanı kaynatılan ve aynı
zamanda içerisinde dini motifler barındıran, geleneksel Özbek tatlısıdır. Çimlendirilecek
buğdayın sıcak havada bozulmaması (acı olmaması) için, sümelek kaynatmaya Mart ayında
baĢlanır. Sümelek bir yiyecek olma özelliğinden çok buğdayın çimlenmesi, kurban kesilmesi
vb. pratiklerle, Ġslamiyet öncesi Türk geleneğini yansıtan bir uygulama olarak da
değerlendirilebilir. Sümelek, Özbeklerin gelenek ve göreneklerini pekiĢtiren, sürekli tekrar
edilmesiyle grup kimliğini canlı tutan bir unsurdur. Genç kızlar, komĢular ve tüm akraba
kadınlar, sümeleğin kaynatılmasına yardım eder. Bu noktada sümeleğin, grup içerisinde
sosyalleĢme, dayanıĢma, birlik olma alanı olarak da iĢlev gördüğü söylenebilir(Eraslan 2015).
Sümelek tatlısıyla ilgili bir takım inançlar vardır. Bunlardan en çok yaygın olanı
dilekle ilgili olanıdır. Allah‘tan bir dileği olan kiĢi, sümelek kazanının baĢında durmakta ve
dileğinin gerçekleĢmesi için dua etmektedir. Daha sonra küçük taĢlardan birkaç tane
sümeleğin piĢtiği kazana atmaktadır. Belki dileği tutarsa artık hayatı boyunca her yıl sümelek
piĢirmesi gerekmektedir. Yapılan görüĢmelerden genelde kadınların hayırlısı ile çocuğunun
olması için sümelek yaptıkları gözlenmiĢtir. Eğer dileği kabul olan kadının muradı
gerçekleĢip de her yıl sümelek yapmazsa çocuğuna zarar geleceğine inanılmaktadır.
A. Sümelek Kaynatma
Sümelek helvası Kadın-kızlar için eğlence vesilesi olduğundan çoğu zaman birkaç aile
birleĢerek yapılır. Önce bir miktar buğday yıkanarak bir kalbur içerisinde ıslatılır). Sümeleğin
özellikle abdestli-namazlı ve yaĢlı kadınlar tarafından yapılması tercih edilir. Ġki-üç gün
boyunca sık sık sulanan buğdayların yeĢillenmeleri beklenir. Filizlerin 5 cm. den fazla
uzamamasına özen gösterilir. Aksi halde acılaĢır. Bu boyutlarda filizlenen buğday, düz bir
tahta üzerine alınır. Bir haftaya yakın bir süre de burada kalır, bu esnada biraz daha büyürse
de uzayan kısımları makasla kesilir. Kesilen kısımlardan fal bakılır. ĠkiĢer ikiĢer filiz taneleri
ayrılır, sonunda tek filiz kalırsa istediğinin olacağına inanılır.
Artık sümeleğin bozulma zamanı gelmiĢtir. Bozulacağı gün sümelek yapılan aileden
bir kiĢi sabah erkenden komĢuları davet etmek için ev ev dolaĢır. Yakın dostlar, özellikle genç
kızlar toplanır, o gün akĢama kadar yeĢillenen buğday parçalanır ayrılır ve ezilir veya kıyma
makinesinde öğütülerek kaplara alınır. ÖğütülmüĢ buğdayların suyunu abdestli 8-9 kadın
tarafından sıkılarak çıkarılır. Bu Ģekilde buğday en az iki-üç defa ezilir ve sıkılır. Ertesi gün
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kazanlar için özel ocak kazılarak kazan yerleĢtirilir. Erkekler sadece kazanın altını yakar ve
kurbanı keser. Kazanın altı yakılmadan önce kazanın önünde kurban (tavuk) kesilir. Kazanda
belli bir miktar unla süzülen buğday suyu karıĢtırılarak kaynatılmaya baĢlanır. ĠĢte bu sırada
eğlence baĢlar. Ellerinde defleriyle gelen kızlar eğlenmeye baĢlar(Tangüler, Eleroğlu et al.
2015).

Fotoğraf 1: ÇimlenmiĢ buğdayın parçalanarak ezip suyunun çıkarılacak hale getirilirken.

Sabaha kadar kaynatılan kazanın baĢında fal bakılır. Kazanın etrafında halka olmuĢ
kızlar çini bir çaydanlığın içerisine yüzüklerini atarlar. Bu esnada yaĢlı kadınlardan biri mani
söyler, bunlara sebz-i van ( mani ) denir ki, sebz-i vanlar Özbek edebiyatında önemli yer tutan
bir tür aĢk Ģiirleridir. Bu toplulukta bulunan 7-8 yaĢlarındaki bir kız çocuğu da suya atılan bu
yüzükleri birer birer çıkarmaya baĢlar. Çıkarılan yüzük hangi kıza aitse söylenen maninin o
kızın halini açıkladığı kabul edilir.
ġimdi sümelek helvası yapılırken toplanan kadınların ahenkli bir sesle okudukları
sebz-i vanlardan/manilerden birkaç örnek verelim.
Özbekçe
―Deryanin neryaḳiga kordim seni,
Çader-i çembel bilen sevdim seni,
ġunca ki sevdim seni vurdun beni,
Namardin oġlu bolay ḳoysam seni.‖
Türkçe
―Deryanın karĢı tarafında gördüm seni,
Pahalı eĢarbınla beraber sevdim seni,
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Bu kadar sevdim ki seni, kabullenmedin,
Namerdin oğlu olayım bırakırsam seni.

***
Özbekçe
Aḳ üzüm ḳizil üzümni özdiler,
ġiresini taġaraya süzdilar,
Neḳilay ḳismatimda bu ayrıliġ baraken,
Ânacanim sizdi menden ayirdilar.
Türkçe
―Ak üzümü, kızıl üzümü kopardılar,
ġirasini tabağa koydular,
Neyleyim kısmetimde bu ayrılık varmıĢ,
Anneciğim beni sizden ayırdılar.‖

***
Özbekçe
―Gülni tering gülde bergi ḳalmasun,
Ḳalsa ham ale yelani bulmasun,
Ale yelan derdige taptik dava,
Ayriliḳ derdige yoḳtur dava.‖
Türkçe
―Çiçekleri toplayın çiçeklerde yaprağı kalmasın,
Kalsa da ela yılanı olmasın,
Ela yılan acısına buldum ilaç,
Ayrılık acısına yoktur ilaç.‖(ÖZ ÖZCAN and NAZAMUDĠN 2012)
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Fotoğraf 2: Ellerinde defleriyle gelen kızların Ģiir okuyuĢları.

Sümelek un helvası Ģeklini alıncaya kadar maniler eĢliğinde piĢirilir. Sümelek suyunu
çektikçe buğday suları ve un eklenmektedir. Bu iĢlem bitince sümeleğin suyu çekmeye ve
rengi değiĢmeye baĢlar. Sümelek geç saatlere kadar kaynatılmakta, piĢtiğine kanaat getirilince
üstü kapatılmaktadır. Sabah kahvaltısıyla birlikte açılma vaktidir. Herkes kazan baĢına
toplanır, dualar okunur demlenmiĢ olan kazanın kapağı açılır. Sümeleğin üzerindeki
Ģekillerden anlam çıkarılmaya çalıĢırlar. Açıldığında üzerinde Allah, Muhammed yazısı,
kalp, çiçek, yıldız, tespih vb. Ģekillerinden birinin belireceğine inanılır. Sümelek komĢulara,
akrabalara, gelen misafirlere ve emeği geçen herkese dağıtılır. KomĢulara dağıtma iĢini küçük
çocuklar yapmaktadır. Bazı komĢular aldıkları sümeleğin yerine para, un, Ģeker ve pirinç
koymaktadır. Gelen kadınlar kazanın baĢında dua eder ve el birliğiyle kazanı yıkarlar.
Sümeleğin kaynatıldığı kazanı yıkamanın sevap olacağına inanılır.

Fotoğraf 3: Geceden üzeri örtülen kazanın üzerinin açılması ve emeği geçen herkesin kazanın etrafına
toplanması.
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Afganistan‘ın Belh Vilayeti‘nde yaĢayan Özbekler, iki çeĢit sümelek yaptıklarını
anlatmıĢlardır. Birincisi dilek sümeleği, ikincisi ise sadaka sümeleğidir. Dilek sümeleğinde bir
dilek dilenir. ―Gelinimi hayırlısıyla getireyim‖, ―gelinim hayırlısıyla doğum yapsın‖, ―oğlum
askerden gelsin‖, ―çocuk sahibi olayım‖ vb. seneye baharda sümelek yapacağım‖ gibi dilek
tutulur. Dolayısıyla sümelek Özbekler için aynı zamanda adak olma özelliği de gösterir.
Sadaka sümeleği ise, dostlar, akrabalar, komĢuların diğer bir deyiĢle ortak olmak isteyen
herkesin katkı sunarak gerçekleĢtirdiği sümelektir. Herkes sümelek için gerekli olan un,
buğday vb. gıdaların tedarik edilmesine katkıda bulunur. Bu Ģekilde sümeleğin malzemelerine
ortak olan kiĢi, sümeleği kendi yapmıĢ gibi, dileğinin kabul edildiğine inanır(Saray 1987).
Eskiden Afganistan‘da sümelek kaynattıklarında gençlerin uyumadığını, buğdayı taĢla
döverek suyunu çıkardıklarını, bütün genç kızların yardıma geldiğini, sabah saatlerinden
öğlene kadar kızların buğdayı dövdüklerini, iki taĢ arasından buğdayın suyunu çıkardıklarını,
çocukların sabaha kadar saklambaç, kovalamaca vb. Oyunlar oynadıklarını, 3-4 kazan yan
yana kaynattıklarını, elektrik olmadığı için ay ıĢığından faydalandıklarını bazen de yağ
yaktıklarını anlatmıĢlardır.
Günümüzde ise çimlendirilen buğdayın kıyma makinelerinde öğütüldüğü
görülmektedir. Ancak kazanın önünde ―kan akıtmak‖ (tavuk kesmek), ispent (tütsü) yakma
gelenekleri devam etmektedir.
Sümeleğin bir de türküsü vardır:
Farsça
―Semenek der cuĢ ma kepçe zenim,
Digeran der ḫab ma defçe zenim,
Ġn ḫuĢi sal-i yekbar ast,
Sâl-i diger ya naṣip ya naṣip.‖
Türkçe
―Sümelek kaynarken biz ona kepçe vuruyoruz,
Her kes uykudayken biz deflerimizi çalıyoruz,
Bu sevinç yılda bir kez yaĢanır,
Gelecek seneye ya nasip ya nasip.‖(Organizasyonu 2013)

10. Haft Mewa ( Nevruz Ģerbeti )
Nevruz gününe mahsus bir tatlı türü Haft Mewayı ‗‘ yedi meyve ‗‘ denen bir tatlı
hazırlarlar. Haft Mewa, kuru meyvelerden hazırlanarak kendi Ģurupları içinde sunulan bir
çeĢit meyve salatası gibidir. Kuru üzüm, badem, kuru kayısı, Senjied denilen iğde, incir, fıstık
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ve kayısı çekirdeği gibi yedi kuru yemiĢ bir kaptaki ılık suya ıslatılır. Sabaha kadar bekletilen
yemiĢlerin tadıyla Ģerbet olan bu tatlı su, sabah kahvaltısında içilir ve yedi eve dağıtılır.

Fotoğraf 1: Nevruz gününde hazırlanan Haft Mewa ( Nevruz Ģerbet ).

11. Büz KeĢi (Oğlak Çekme)
Afganistan'ın milli sporu olarak da bilinen oyun için en az 10 atlı gerekiyor. Bu oyun
için keçi kesilir, iç organları çıkartılır, içine saman doldurulup karnı dikilir ve iyice ağırlaĢsın
diye üç gün suyun içinde bekletilir. Atlılar, diğer oyuncuların tekmelerinden ve darbelerinden
korunmak için özel kıyafetler giyiyorlar. Bu giysiler; çizme, Ģalvar, deri kürklerden ibarettir.
Pehlivan ve Çopandaz adı verilen güçlü kuvvetli kiĢiler atlarına binerek oyunu oynarlar.
Oyuncular, genellikle ağızlarında taĢıdıkları kamçıyı rakip atlar ve binicilerini uzaklaĢtırmak
için kullanıyor. Bu bir takım yarıĢıdır. Ġki takımın oyuncuları atların üzerinde, ―Helal Dairesi‖
denen daire Ģeklindeki çukurun içinde bulunan hazırlanmıĢ keçiyi buradan alıp bayrak
direğinin etrafında dolandırdıktan sonra tekrar helal dairesinin içine getirip, ayni yere
koymaya çalıĢırlar. Hangi takım bu iĢi daha çok gerçekleĢtirirse, yarıĢmayı o takım kazanmıĢ
olur. Kazanan takıma çeĢitli hediyeler verilir. Ülkede özellikle Nevrûz‘da oynanan bu
yarıĢmaya büyük önem verilir. Bu yarıĢma için turnuvalar düzenlenir.
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Fotoğraf 1: Nevruz‘da oynanan ―Oğlak Çekme‖ oyunu.

12. GüreĢ
GüreĢ, insanlık ile özdeĢ Ģekilde bugüne kadar var olduğu söylenebilir. Diğer bir
ifadeyle hemen hemen her kültürün bünyesine nüfus etmiĢ dünyanın en eski sporlarından bir
tanesidir. GüreĢin Türk kültür tarihinde büyük yeri olması nedeniyle Türklerin örflerine ve
geleneklerine de girmiĢtir. Ayrıca çeĢitli yörelerde farklı Ģekillerde yapılmıĢ ve
yapılmaktadır(Gül, Uzun et al. 2018).
Belh‘te halkın yoğun ilgi spor ve oyun çeĢitlerinden bir güreĢtir. GüreĢ müsabakaları,
düğünlerde ve özellikle Nevruz bayramının ilk gününden kırk güne kadar tertiplenir ve bu
müsabakalarda az miktarda para ödülü konur. Bu güreĢ müsabakaları eğlence amaçlı
yapılmaktadır. Afganistan'ın her yerinden insanlar ve güreĢçiler Belh vilayetine gelir ve
yarıĢmacılar birbirlerini test ederler. Düğünlerde tertiplenen güreĢ müsabakalarında düğün
yemeğinden sonra herkes güreĢin yapılacağı alana gitmektedir. Bu meydana "mir-i meydan"
ismi verilmektedir. GüreĢin yapılacağı meydan bazı camilerde ilan edilmektedir. GüreĢ
meydanının ortasına içi Ģeker dolu üç tabak hazırlanmakta ve derecelendirilmektedir.
Birinciye genelde koç, ikinci ve üçüncü tabaklarda ise para ödülü vardır. Kendine güvenen
meydandaki tabağı kaldırmaktadır. Tabağı kaldırmak bir çeĢit meydan okuma anlamına
gelmektedir. Kendine güvenen herhangi bir kiĢi tabağı kaldıran kiĢiye rakip çıkmaktadır.
Müsabakalar elemeli değil eĢleĢmelidir. EĢleĢmelerde kilo ve yaĢ önemli değildir. Üç tabağın
dıĢında seyircilerden isteğe bağlı eĢleĢmeler de yapılmaktadır. Bu eĢleĢmeleri yapanlar güreĢe
ilgi duyan yaĢlılardır. Rakibini yenene düğün sahibi tarafından bir miktar para verilmektedir.
Pehlivanlar GüreĢirken Ton denilen özel elbiseler giyilmektedir(FERHENG 1994).
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Fotoğraf 1: GüreĢ müsabakası.

13. Yumurta TokuĢturma
Yumurta tokuĢturma, Afganistan'daki Nevruz oyunlarından biridir. Ġnsanlar, özellikle
de gençler eğlenmek için gittiği eğlence yerleri ve parklarda yapılır. Oyun yöntemine göre bu
yumurtaların görünüĢü yanı kabuk olarak renkli olması gerekmektedir. Yumurtaları
renklendirmek için fokur fokur kaynayan kazanın içine kuru soğan kabukları atılır. Böylece
beyaz yumurta kabukları turuncuya, krem rengine, kahverengiye boyanmıĢ olur. Yumurta
dolu kazana çeĢitli renkte ( genellikle kırmızı ve pembe ) iplik boyaları atanlar da olur.

Fotoğraf 1: Yumurta tokuĢturma.

Bu oyun ellerinde haĢlanmıĢ yumurtalar ile bulunan iki kiĢi tarafından oynanmaktadır.
Bu iki kiĢi karĢı karĢıya geldiğinde, birisi yumurtayı avcuna alıp sadece bir ucu görünecek
Ģekilde tutarak diğeri ise elindeki yumurtasıyla sertçe çarpacak Ģekilde vurmalıdır. Kırılan her
yumurta, yumurtanın sahibinin kaybı demektir. Yumurta tokuĢturma sadece Afgan gençleri
arasında çok tanınmıĢ bir oyun değil, aynı zamanda yetiĢkinler arasında da çok meĢhurdur.
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Çocuklar da bu oyunu çok seviyor ve birçok aile bu oyunu Nevruz bayramında aile üyeleriyle
oynarlar.
Sonuç
Afganistan kritik jeostratejik ve jeopolitik konumu sebebiyle ―Eski Kültürlerin
KavĢağı‖ olarak adlandırılmıĢtır. Bu yüzden Afganistan, tarih boyunca onlarca medeniyete ev
sahipliği yapmıĢ, ileri bir kültür seviyesine sahip bir ülkedir.
Sadece Afganistan‘da değil, bütün bir Türk dünyasında kutlanan Nevruz, insan
muhayyilesinin günlük hayatında geliĢtirdiği en üst davranıĢ kalıpları olarak düĢünülmemiĢ,
inançlarla birlikte yorumlanmıĢtır.
Gerek Türk dünyasında, gerekse Afganistan‘daki örnekler incelendiğinde görülür ki;
bayramların özündeki sevgi, kardeĢlik ve yardımlaĢma ilkeleri Nevruz‘un da temel prensibini
oluĢturmaktadır.
Bayramlar, insan topluluklarını birbirine bağlayan milletlerin en önemli kültür
değerlerinden biridir. Bu tür değerlerin korunması milletlerin varlığını devam ettirmesi
açısından önemlidir.
Nevruz binlerce yıldan beri Afganistan halkının arasında baharın geldiği ve tabiatın
canlanmaya baĢladığı gün olarak çeĢitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu etkinlikler
topluluklar arasında bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak, oğlak oyunu, güreĢ, yumurta
tokuĢturma, kabir üstü bayramı gibi ortak etkinlikler dikkat çekmektedir.
Afgan halkı Nevruz bayramını devlet erkânı, basın, çevre il ve ilçelerden gelen
davetlilerle resmi bir Ģekilde kutlamasının yanı sıra geleneksel olarak ailecek de kutladıkları
görülür. Mart ayı boyunca sümelek kaynatır ve kabir ziyaretlerine giderler.
Nevruz‘un gerçek anlamda bayram olarak binlerce yıldan beri kutlandığı yerlerden
birisi de Afganistan‘ın Belh ilidir. Yöre halkı bazı sorunlara rağmen bayram olarak Nevruz‘a
sahip çıkmaya ve bu değeri yaĢatmaya devam etmekte olup, her yıl devlet büyüklerinin de
katılımıyla kutlamalar yapılmaktadır.
Sonuç olarak, milletleri farklı kılan bu kültürel değerler insanlığın evrensel değerleri
ve zenginlikleri olarak yaĢatılmaya çalıĢılmalıdır.
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ÖZET
ĠletiĢim kurmak her zaman bir ihtiyaç olmuĢ; bu ihtiyaç hemen her alanda kendine yer
bulurken; geçmiĢten günümüze birçok bilimsel, sosyal, kültürel, ticari vb. etkinliğin
gerçekleĢtirilmesine de zemin hazırlamıĢtır. Günümüzde sürekli geliĢen fuar etkinlikleri de
temelde ticari ve sosyal amaçlı buluĢmalar olarak ortaya çıkmıĢtır. Fuar
organizasyonlarındaki geliĢimin en açık okunabildiği alanlardan biri ise firmalar ile
ziyaretçilerin buluĢma mekânı görevini gören fuar stantları olmuĢtur.
Fuar standı; form, renk, doku, aydınlatma gibi birçok öğenin mekânsal bir senaryo
çerçevesinde kurgulanması ile oluĢan bir iletiĢim platformu olarak tanımlanabilir. Söz konusu
tasarım ögelerinin stant tasarımında ne gibi rollerinin olduğu, bu bağlamda genel kurgu
içindeki yeri ve önemi, araĢtırma konusu olarak değer taĢımaktadır.
ÇalıĢma, özellikle stant aydınlatma tasarımı hakkında yeterli bilimsel veri bulunmaması
nedeni ile bu alana odaklanmıĢtır. Amaç, aydınlatma tasarımının fuar stantlarındaki rolünün,
çeĢitliğinin ve öneminin ortaya koyularak, konuya iliĢkin farkındalık yaratmaktır. Bu
doğrultuda dört etaptan oluĢan bir çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın birinci etabında literatür
incelemesi ile konunun kuramsal zemini oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢmanın ikinci etabında ise stant
tasarımında aydınlatmanın rolünü tespit etmek üzere ulaĢılan yazılı kaynaklar içerik analizi
yöntemi ile analiz edilmiĢ ve tespit edilen veriler listelenmiĢtir. ÇalıĢmanın üçüncü etabında
uluslararası fuarlarda tasarım ödülü almıĢ stant örnekleri analiz edilerek stant tasarımlarında
aydınlatmanın rolüne iliĢkin çıkarımlarda bulunulmuĢtur. Daha sonra gerek literatürden ve
gerekse stant tasarımları üzerinden elde edilen veriler birbiri ile çakıĢtırılmıĢ, belli
parametreler doğrultusunda sınıflandırılmıĢtır. ÇalıĢmanın son aĢamasında sonuçlar
tartıĢılarak değerlendirilmiĢ, fuar standında aydınlatmanın rolüne iliĢkin sistematik bir bilgi
kümesine ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Fuar, fuar standı, stant tasarımı, aydınlatma tasarımı.
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1. GĠRĠġ
ĠletiĢim içerisinde olmak, tanımak, tanıtmak her zaman önemli olmuĢ ve insanlar sahip
olduklarını sergilemek, gelecek nesillere aktarmak için çağın izin verdiği tüm imkanları
sonuna kadar kullanmıĢlardır (Hasol, 1990; Demir, 2009). Mağaralara çizilen ilk resimlerden,
geleneksel sanatlara kadar yapılan tüm eserler, sergilemeye verilen önemin birer örneği
niteliği taĢımaktadırlar (Hasol, 1990). Sergilemenin tanımı ve kapsamı zaman içerisinde
geliĢmiĢ, sergileme amacıyla kullanılan mekanlar da bu geliĢimin bir parçası olmuĢtur.
Günümüzde
kapsamlı
sergilemeler
―fuar‖
adı
verilen
organizasyonlarda
gerçekleĢtirilmektedir. Fuarlar kitlelerin bir araya geldiği, etkileĢim içinde olduğu
organizasyonlardır (Demir, 2009). Sürekli geliĢim içinde olan bu organizasyonlarda alanı,
büyüklüğü ve niteliği ne olursa olsun hep bir toplanma, buluĢma söz konusudur. GeçmiĢ
yüzyıllardan günümüze fuarların temelini oluĢturan etkinlikler günümüzde çok daha kapsamlı
bir hal almıĢ; bir araya gelmenin, toplanmanın ana amacında da zaman içinde değiĢiklikler
olmuĢtur. Bu organizasyonların temelindeki amaç bazen eğlence, bazen ülkelerin kültürlerini
ve ürünlerini tanıtması bazen de alıĢveriĢ olurken, günümüzde geniĢ kapsamlı fuar
organizasyonları birçok amacı bir arada barındırabilmektedir (Demir, 2009; Yılmaz, 2013).
Tüm bu değiĢikliklerin doğal bir sonucu olarak fuar alanları da değiĢmiĢ, geliĢmiĢtir. Önceleri
sadece ürünlerin sergilendiği sergileme alanları günümüzde yerini iĢlevinden boyutuna birçok
niteliği ile farklı türlere sahip olan ―fuar stantlarına‖ bırakmıĢtır. Fuar stantları, fuarların
temelinde yer alan iletiĢim ve mesaj verme gibi amaçların yanında organizasyonun ve
firmanın beklentileri doğrultusunda birçok farklı amaca da hizmet etmekte; bu amaçlara
uygun bir fuar standı tasarlanması ise çeĢitli tasarım ögelerinin kurgusu ile sağlanmaktadır
(Narmanlı, 2019; Yılmaz, 2013).
Fuar stantlarını Ģekillendiren renk, doku, aydınlatma gibi tasarım ögeleri bir bütün
oluĢturarak firmaları temsil etmektedir ve bu sebeple detaylı olarak kurgulanmaları
gerekmektedir ancak bu konuda literatürde yeterli bilimsel verinin bulunmadığı görülmüĢtür.
Bu doğrultuda, sistematik bir veri kümesine ulaĢılabileceği varsayılarak söz konusu tasarım
ögelerinden biri olan aydınlatmanın fuar standı tasarımındaki rolünün incelendiği çalıĢmada
aydınlatma kavramı sergilenen ürünün iyi ve doğru algılanmasını sağlamanın yanında iĢlevsel
ve algısal olarak birçok farklı açıdan ele alınarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın, bu konuda
literatürde yer alan boĢluğun doldurulmasına katkı vereceği ve stant kurgusu içinde
aydınlatma tasarımının önemi konusunda farkındalık yaratacağı düĢünülmektedir.
1.1. Fuar Standı Kavramı ve Tasarımı
Fuar standı temel olarak fuar organizasyonlarında katılımcı firmaların ürünlerini
sergiledikleri, ziyaretçilerini ağırladıkları, onlarla iletiĢimde bulundukları geçici mimari
yapılar olarak tanımlanabilir ancak iĢlevine, amacına, özel olarak tasarlandığı firmaya göre
çok daha farklı ve kapsamlı tanımlamalar yapılabilmektedir. Tasarımcılar fuar stantlarını
firmaların bir temsili olarak tasarlamaktadırlar (Locker, 2010). Fuar standı tasarımı da söz
konusu tanıma ve kapsama uygun olarak, birçok değiĢken doğrultusunda yapılmaktadır.
Fuarın düzenleneceği alan, teması; standın özel olarak tasarlanacağı firmanın beklentileri,
ihtiyaçları ve vermek istediği mesaj gibi birçok değiĢken stant tasarımının Ģekillenmesinde rol
oynamaktadır. Kurgulanan tasarımın odağında sergilenen iĢ ile bu iĢin tanımı yer almakta,
fuar stantları ziyaretçilere mesaj verme kaygısı taĢımaktadır (Yılmaz, 2013). Stantların
tasarım sürecinde hem ihtiyacı karĢılamak hem de söz konusu mesajı aktarmak için

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 189

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

tasarımcının kullandığı bazı ögeler vardır. Standın formu, rengi, malzemesi, dokusu,
aydınlatması gibi ögeler ile tasarımcılar stanttan beklenen fiziksel ihtiyaçları karĢılamakla
birlikte bu ögelerle fuar standını ziyaretçileri yönlendiren bir iletiĢim ögesi olarak da
kurgulamaktadır (Aksu 2006; Narmanlı, 2019). Kurgulanan hikâye tasarlanan stant ile vücut
bulmakta, standın ziyaretçi ile etkileĢime geçmesi istenmekte ve hatta günümüzde fuar
stantları yer yer stant görevlilerinin sorumluluğunu paylaĢarak ziyaretçilere farklı deneyimler
yaĢatmakta; stanttan ayrıldıktan sonra dahi unutulmayacak bir etki bırakmaktadır. KiĢilerin
sözlü veya yazılı iletiĢim ile sağladıkları bu etkileri tasarımcı kullandığı ögeler ile sağlamak
durumundadır.
1.2. Aydınlatma Kavramı ve Mekân Algısına Etkisi
Ġnsanlar yaĢamlarını çevreden topladıkları bilgiler aracılığıyla anlamlandırmaktadırlar ve bu
da algılama sayesinde gerçekleĢmektedir. Algı, nesnel dünyanın duyular aracılığıyla kiĢisel
bilincimizde yorumlara dayalı oluĢumudur, baĢka bir deyiĢle; algıladığımız uyarıcıların beĢ
duyu organımız ile anlamlandırılmasıdır (Göler, 2019). Birey tarafından görsel algılamanın
gerçekleĢebilmesi için görme duyusunun aktif hale gelmesi gerekmektedir. Dünyaya aydınlık
getiren dolayısıyla her Ģeyi görünebilir kılan olgu ise ıĢıktır (Çetindağ, 2007). Mekânın
algılanabilmesi için ıĢığa ihtiyaç duyulmaktadır ve aydınlatma mekânın algılanıĢ biçimini
etkileyen ögeler arasındadır. Mekân kurgusu ve mekân içerisindeki elemanların birbirleri ile
iliĢkilerinin algılanmasına önemli bir etken olan aydınlatma, yapılı çevrenin gerek görsel
gerek duygusal olarak biçimlenmesinde önemli mekânsal bileĢenlerden biri olmaktadır
(Oksel, 2013). Aydınlatma birçok farklı etki yaratmak ve algıyı yönlendirmek amacı ile
mekân tasarımında rol oynayabilmektedir.
1.2.1. Fuar Stantlarında Aydınlatma Kavramı
Aydınlatmayı sağlayan ıĢık temel olarak görme duyusunu etkinleĢtirmekte, görmeyi ve
çevreyi görsel olarak algılamayı sağlamaktadır. IĢık görsel algı yoluyla renk, doku gibi tüm
görsel ögelerin algılanabilmesini sağlamaktadır (Çetindağ, 2007). Fuar stantlarında
aydınlatma geçmiĢte daha çok iĢlevsel amaçlar doğrultusunda; ürünlerin iyi görülebilmesi için
kullanılırken günümüzde çok farklı kullanımları bulunmaktadır. Bir stant tasarımının
odağında aydınlatmanın olduğu; ana mesajın aydınlatma ile verildiği ve aydınlatmanın güçlü
algısal etkiler yarattığı stant tasarımlarının kurgulandığı görülebilmektedir. Aydınlatma fuar
standının ve stantta sergilenen ürünlerin doğru algılanabilmesi kadar bu algının etkilerini
Ģekillendirmek için de kullanılmaktadır.
Stantlarda aydınlatma tasarımı; yerleĢim ve planlama açısından standın temasına ve
kurgusuna olumlu ya da olumsuz etki edebilmektedir. Fuar alanlarında kullanılan aydınlatma
çeĢitleri, fuara katılan firmanın hizmet verdiği sektör ile doğru orantılıdır (Narmanlı, 2019).
Tüm bunların yanında günümüzde tasarlanan fuar stantları incelendiğinde aydınlatmanın
firma ve tasarımcı kararları doğrultusunda alıĢılmıĢın dıĢında, kurgulanan tema doğrultusunda
farklı amaçlarla ve farklı Ģekillerde tasarlandığı da görülebilmektedir.
2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
Fuar stantlarında aydınlatma tasarımının rolünü tespit etmek üzere yapılan çalıĢmada veriler
literatürde yer alan yazılı kaynaklar ve çalıĢmada kullanılmak üzere çeĢitli parametreler
doğrultusunda belirlenen stant tasarımı örnekleri üzerinden elde edilmiĢ; literatür verileri
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içerik analizi yöntemi ile, stant tasarımı örnekleri ise görsel analiz yöntemi ile analiz
edilmiĢtir. Sistematik olarak yürütülen çalıĢma dört aĢamadan (bkz. Tablo-1) oluĢmuĢtur.
Tablo-1: AraĢtırma Deseni
1. AĢama
Literatür
AraĢtırması

Literatür Taraması

Veri Toplama

Literatür araĢtırması sonucu
fuar, stant tasarımı,
sergileme ve aydınlatma
konularında kaynakların
tespiti

Veri Analizi

Toplanan verilerin içerik
analizi yöntemi ile analiz
edilmesi

Veri Toplama

AraĢtırmada incelenmek
üzere uluslararası fuarlarda
yer almıĢ 20 adet ödüllü
standın belirlenmesi

Veri Analizi

Belirlenen örneklerin
tablolaĢtırılarak görsel analiz
yapılması

Verilerin Aktarımı

Literatür analizi ve örnek
analizi sonucu elde edilen
verilerin derlenerek
yorumlanması

2. AĢama
Literatür Analizi

3. AĢama
Örnek Analizi

4. AĢama
Sonuç

Konuya iliĢkin kuramsal
çerçevenin oluĢturulması

1. AĢama: ÇalıĢmanın probleminin ve amacının belirlendiği birinci aĢamada öncelikle
konuya iliĢkin literatür araĢtırması yapılmıĢtır. Fuar kavramı, stant tasarımı ve fuar
stantlarında aydınlatmanın rolü konularında edinilen bilgiler irdelenmiĢtir.
2. AĢama: Bu aĢamada stant tasarımında aydınlatmanın rolüne iliĢkin veriler elde etmek
üzere literatür taraması yapılmıĢ, konuya iliĢkin 8 adet tez çalıĢması, 4 adet makale, 2 adet
kitap ve 1 adet kongre bildirisi olmak üzere toplamda 10 çalıĢma içerik analizi yöntemi ile
analiz edilmiĢtir. UlaĢılan veriler ile fuar standı tasarımında aydınlatmanın rolüne iliĢkin
parametrelerin yer aldığı birinci liste oluĢturulmuĢtur.
3. AĢama: Literatür analizi verilerini desteklemek, çalıĢmanın kapsamını geniĢletmek ve
tasarım örnekleri üzerinde aydınlatmanın kullanımına iliĢkin veri elde etmek amacıyla
araĢtırmada kullanılmak üzere belirlenmiĢ; konuya iliĢkin en fazla veriye ulaĢılabilen,
uluslararası fuarlarda yer almıĢ 20 ödüllü fuar standına ait görseller incelenerek aydınlatmanın
stant tasarımına etkisi üzerine analizler yapılmıĢtır. Örnek analizlerinde stant tasarımlarına
iliĢkin ulaĢılan bilgiler de referans olarak kullanılmıĢtır. Örnek analizi sonucunda stant

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 191

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

tasarımlarında aydınlatmanın kullanımı ve etkilerine iliĢkin elde edilen parametreler ile ikinci
liste elde edilmiĢtir. ÇalıĢmalarda ulaĢılan veriler derlenerek liste haline getirilmiĢtir.
4. AĢama: Literatür ve örnek analizleri sonucunda elde edilen veriler gruplandırılarak
listelenmiĢ ve sistematik bir veri kümesi elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen veriler
değerlendirilmiĢtir. Varsayımlar ile elde edilen bulgular kıyaslanarak ulaĢılan sonuçlar
aktarılmıĢtır.
3. BULGULAR VE ĠRDELEMELER
AraĢtırmanın bu bölümünde ilk olarak literatür incelemesi sonucu ulaĢılan verilerin içerik
analizi yöntemi ile analiz edilmesi sonucu fuar standı tasarımında aydınlatmanın rolüne iliĢkin
elde edilen birinci listeye yer verilmiĢtir. Ardından, uluslararası fuarlarda ödül almıĢ stant
tasarımlarının görsel analizi ile elde edilen ikinci liste ortaya koyulmuĢtur. Bu çerçevede
yapılan analizler, örneklenerek açıklanmıĢtır.
3.1. Literatürden Elde Edilen Verilere ĠliĢkin Bulgular
Fuar stantlarında aydınlatma tasarımının rolünü tespit etmek amacıyla yapılan bu analizde,
fuar standı tasarımı, sergileme tasarımı ve sergileme tasarımında aydınlatma konularında
incelenen kaynakların (bkz. Tablo-2) belirlenmesinde, konuya iliĢkin doğrudan bilgi
alınabiliyor olması bir seçim kriteri olmuĢ ve ulaĢılan kaynaklar arasından yeterli veriyi
sağlayanlar çalıĢma kapsamında irdelenmiĢtir.
Tablo-2: Analizde Yararlanılan Kaynaklar
Kaynak 1: Aksu (2006)
Kaynak 2: Bayer (1961)
Kaynak 4: Çevik (2019)

Kaynak 3: Çevik, Kazanasmaz
ve Duran (2019)
Demir Kaynak 6: Erdemir (2014)

Kaynak
5:
(2009)
ve Kaynak 8: Licht (2002)

Kaynak 7: Karlen
Kaynak 9: Locker (2014)
Benya (2004)
Kaynak 10: Narmanlı Kaynak
11:
Oksel Kaynak 12: ġahin (2012)
(2019)
(2013)
Kaynak 13: Türkseven Kaynak 14: Yıldırım Kaynak 15: Yılmaz (2013)
Doğrusoy ve Oksel Ferraris (2018)
(2015)
Literatür verilerinin analizinde sistematik bir yol izlemek amacıyla tablolar oluĢturulmuĢ
(bkz. Tablo-3); her bir yazılı kaynak belirlenen baĢlıklar doğrultusunda tablolar halinde analiz
edilmiĢtir.
Tablo-3: Literatür Analizi Örneği
Analiz Tablosu
Kaynak 13: Türkseven Doğrusoy, Ġ., Oksel Ferraris, Y. (2015). Sergi Mekânlarında
Doğal ve Yapay Aydınlatma Biçimlerinin Ziyaretçi Deneyimi ile Olan ĠliĢkisinin
Ġrdelenmesi, Tasarım + Kuram Dergisi, 20, 52-62.
Alıntılar:
―…sergi ve ziyaretçi/ izleyici iliĢkisinde öne çıkan aydınlatma faktörü, mekân atmosferini
etkileyerek …‖
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Kavramlar: Sergi-ziyaretçi iliĢkisi, mekan atmosferi.
Aydınlatmanın Kullanım Amaçları ve Etkileri: Mekan atmosferini etkileme.
Ġçerik analizi sonucunda aydınlatmanın stant kurgusu içindeki rolüne iliĢkin her bir kaynaktan
ulaĢılan veriler birbirleri ile karĢılaĢtırılarak benzer veriler elenmiĢ, toplamda elde edilen 39
veri listelenmiĢtir:
Algısal
Parametreler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mesaj verme
Duygu uyandırma
Atmosfer yaratma
Kalıcı bir etki yaratma
Ġlgi çekme
Özendirme/Güdüleme
Odaklama
Hikayeyi aktarma
Ruh halini etkileme
Ġllüzyon yaratma
Mekanın boyutsal
algısını değiĢtirme
Kullanıcı-mekan
uyumu sağlama
Deneyimi güçlendirme
Sıcaklık algısı yaratma
Tiyatral etki yaratma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ĠĢlevsel/ĠĢleyiĢe Bağlı
Parametreler

Tasarımsal
Parametreler

Ġhtiyacı karĢılama
Yönlendirme
ĠĢ verimini yükseltme
Güvenliği sağlama
EtkileĢim sağlama
Amaca yönelik
aydınlatma
Memnuniyeti sağlama
Fizyolojik etki yaratma
Elektrik tüketimini
azaltma
Sınır tanımlama
Hacim tanımlama
Alanları özelleĢtirme

• Estetik gereksinmeleri
karĢılama
• Görsel konfor sağlama
• Temayı-kurguyu
etkileme
• Firma kimliğini
yansıtma
• Bilgi aktarma
• Tamamlayıcı olma
• Bütünlük sağlama
• Denge Sağlama
• Doku yaratma
• Vurgulama
• Diğer tasarım ögelerini
destekleme
• Parlaklık kazandırma

3.2. Stant Tasarımı Örneklerinin Analizine ĠliĢkin Bulgular
Uluslararası fuarlarda yer almıĢ ödüllü stantlar arasından konuya iliĢkin en fazla veriye sahip
olan 20 adet stant tasarımı (bkz. Tablo-4) örneğine ait görseller analiz edilerek (bkz. Tablo-5)
örneklerde aydınlatmanın stant tasarımına etkileri üzerine çıkarımlarda bulunulmuĢtur. Bunun
için öncelikle analiz tabloları oluĢturulmuĢ, ardından örnek stantlara ait görseller yazarlar
tarafından analiz edilmiĢtir.
Tablo-4: AraĢtırmada Ġncelenen Fuar Stantları
No. Firma
Organizasyon
Atomos
IBC 2019
1
Audi
CES Las Vegas
2
Bombardier Inc. EU Business A.C.
3
Cisco Systems
Mobile World Cong.
4
Hitachi C. M.
i- Construction Expo
5
HKTDC
Watch & Clock Fair
6
Lumira Dx
NHS Expo 2019
7
Russian C. C.
Innoprom 2019
8
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Ülke
Hollanda
ABD
Ġsviçre
Ġspanya
Japonya
Hong Kong
Ġngiltere
Avusturya

Yıl
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Tasarımcı
DCE Agency
Mutador
2 Heads Global
MSM Inc.
Hakuten
Creative Depth
Freeman Group
Simmetrico
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14
15
16
17
18
19
20

SbTech
Swift
THQ Nordic
IBM
Intel Corp.
Rubric Inc.
EczacıbaĢı Vitra
Flos
Wargaming
Studio Dega
Yota Device
Kohlhass Corp.
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ICE 2019
Sibos UFF
Gamescom
Mobile World Cong.
International CES
VMworld US
Unicera
Salone del Mobile
Gamescom
EuroShop
Mobile World C.
EuroShop

Tablo-5: Görsel Analiz Örneği
Firma: Russian Copper Company
Ülke, Yıl: Avusturya, 2019

Ġngiltere
ABD
Almanya
Ġspanya
ABD
ABD
Türkiye
Ġtalya
Almanya
Almanya
Ġspanya
Almanya

2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2015
2014
2014
2008

Enigma C. S.
Rapiergroup
Evolve C. S.
George P. Johnson
Taylor M.I.I.
Astound Group
EczacıbaĢı
Calvi Brambilla
Trade Group
Studio Dega
External Reference
Kohlhass Corp.

Organizasyon: Innoprom 2019
Tasarımcı: Simmetrico

Görseller

(URL-3)

Yönlendirme

Genel Bilgi:
Madencilik ve bakır iĢleme gruplarından biri olan firma; yenilikçilik, sağlamlık, çevreye
duyarlılık gibi ilkelere sahiptir. Stant, marka imajını pekiĢtirmek ve ziyaretçilerin algısında
bir iz bırakmak iletiĢim kurma becerisini artırmak istenerek kurgulanmıĢtır (URL-3).
Aydınlatma Tasarımı:
Aydınlatma tasarımın tamamında, bütüncül tasarım anlayıĢına uygun olarak kullanıldı.
EtkileĢimli istasyonlar görevini gören küplerden zeminde yer alan yönlendirici çizgilere
kadar mekânın tamamında aydınlatma etkili olarak kullanıldı ve yer yer renk ögesi de dahil
edilerek dikkat çekici bir etki yarattı (URL-3).
Aydınlatmanın Rolü:
- Yönlendirme
- EtkileĢim sağlama
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Örnek stantların analizi sonucunda elde edilen veriler:
Algısal
Parametreler
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesaj verme
Duygu uyandırma
Atmosfer yaratma
Ġlgi çekme
Merak uyandırma
Odaklama
Ġllüzyon yaratma
Dinamik bir etki
yaratma
• Firma kimliğini
yansıtma

ĠĢlevsel/ĠĢleyiĢe Bağlı
Parametreler
• Yönlendirme
• EtkileĢim sağlama
• Sınır tanımlama

Tasarımsal
Parametreler
• Estetik değer
kazandırma
• Konsept oluĢturma
• Bütünlük sağlama
• Doku yaratma
• Vurgulama
• Diğer tasarım ögelerini
destekleme
• Standı ön plana çıkarma

Literatür analizi sonucunda 39, stant örneklerinin analizi sonucunda 19 adet veri elde
edilmiĢtir. UlaĢılan verilerin yoğunluğu stant tasarımında aydınlatmanın oldukça kapsamlı bir
role sahip olduğunu göstermektedir.
4. SONUÇ
Fuar standı tasarımında aydınlatmanın rolünün araĢtırıldığı çalıĢmada fuar, stant tasarımı,
sergileme ve aydınlatma konuları araĢtırılarak çalıĢmanın strüktürü oluĢturulmuĢ; veri
toplamak amacıyla iki farklı analiz çalıĢması yürütülmüĢtür. Öncelikle literatürden elde edilen
veriler irdelenmiĢ, belirlenen kaynaklar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiĢtir. Bu
aĢamada stant tasarımına iliĢkin yapılan çalıĢmalarda aydınlatmanın temel tasarım ögeleri
arasında güçlü bir yere sahip olduğunun, standın tasarımının ve ürünlerin sunumunda baĢat
bir rol üstlendiğinin ifade edildiği görülmüĢtür. Verilerin çeĢitliliği, aydınlatmanın stant
tasarımında kapsamlı ve önemli bir role sahip olduğunu göstermiĢtir.
Literatür analizi ile elde edilen verilerin desteklenmesi, araĢtırmanın veri kümesinin
güçlendirilmesi ve bu alanda yapılmıĢ örneklerde aydınlatmanın rolünün irdelenmesi
amacıyla uluslararası fuarlarda ödül almıĢ 20 fuar standı analiz edilmiĢtir. UlaĢılan bilgiler
doğrultusunda stant tasarımlarında aydınlatmanın hangi amaçlarla ve ne Ģekilde kullanıldığına
iliĢkin verilere ulaĢılmıĢtır. Ġki farklı kanaldan yapılan analizler listelenmiĢ, iki adet listenin
çalıĢtırılması sonucu aynı veya benzer olanlar elenmiĢ ve sonuç liste elde edilmiĢtir. GeçmiĢte
fuarcılık ve sergileme alanlarında aydınlatmanın kullanımı ürünlerin görünürlüğünün ve
doğru algılanmasının sağlanması gibi amaçlarla gerçekleĢtirilirken günümüzde kullanımının
çok daha kapsamlı ve etkili olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aydınlatmanın ilgi çekmek, duygu
uyandırmak gibi amaçlarla kullanıldığı, hatta bazı örneklerde tasarımın temelinin aydınlatma
tasarımı üzerine kurgulandığı tespit edilmiĢtir. Aydınlatma tasarımının fuarcılık sektörü ve
teknolojik geliĢmeler ile paralellik içerisinde geliĢtiği de elde edilen sonuçlar arasındadır.
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AraĢtırmada literatürden ve örnek incelemesinden elde edilen verilerin çakıĢtırılması ile sonuç
liste ortaya koyulmuĢtur:
Algısal
Parametreler
•
•
•
•
•

ĠĢlevsel/ĠĢleyiĢe Bağlı
Parametreler

Mesaj verme
Duygu uyandırma
Atmosfer yaratma
Ġlgi çekme
Deneyimi Güçlendirme

• Yönlendirme
• EtkileĢim sağlama
• Sınır tanımlama

Tasarımsal
Parametreler
• Estetik değer
kazandırma
• Tamamlayıcı olma
• Doku yaratma

ALGISAL PARAMETRELER
•

Mesaj Verme: Sergileme mekânında aydınlatma elemanının biçimi, yeri ve amacı ile
ıĢığın yönü, miktarı ve ıĢık türü; sergilenen ürünlerin formunu ve ziyaretçilere
verilmek istenen mesajı belirlemektedir (Oksel, 2012). Stantlarda firmaların istekleri
doğrultusunda çeĢitli mesajların verilmesi tasarım sürecinde en önemli etkenler
arasında yer almaktadır. Söz konusu mesaj firmanın kimliği, fuarda tanıttığı ürün ve
reklam kampanyası gibi çeĢitli değiĢkenlere bağlı olarak belirlenmekte, aydınlatma
tasarımı da mesajın ziyaretçiye ulaĢtırılması noktasında etkili olmaktadır.

•

Duygu Uyandırma: Heyecan ve ĢaĢkınlık gibi çeĢitli duygular uyandırmak amacıyla
aydınlatmanın kullanımı standın görsel algısını etkilemektedir (Aksu, 2006).
Ziyaretçide yaratılması istenen duygu; tasarım ilkeleri ve oluĢturulan hikâye gibi
çeĢitli unsurlara bağlı olarak kurgulanmaktadır. Aydınlatmanın duygu uyandırma
amacıyla kullanımında ıĢığın rengi, Ģiddeti gibi kullanıcının görsel algısının
değiĢmesini sağlayan etkenler dikkatle belirlenmektedir.

•

Atmosfer Yaratma: Ziyaretçileri etkilemek amacıyla illüzyonlar, tiyatral kurgular vb.
ile farklı atmosferler yaratılarak daha etkileyici ve akılda kalıcı stant tasarımları elde
edilmektedir (ġahin, 2012; Yılmaz, 2013; Türkseven Doğrusoy ve Oksel Ferraris,
2015). Söz konusu etki ise tasarım ögelerinin iliĢkisi ile sağlanmakta, aydınlatma
tasarımı stantlarda tamamlayıcı bir nitelik taĢıyabildiği gibi tasarım kurgusu
doğrultusunda doğrudan yaratılmak istenen atmosferin odağında da yer
alabilmektedir.

•

Ġlgi Çekme: Stantlarda ziyaretçilerin ilgisini istenen alana yönlendirme; görünmesi
istenen ögelerin ön planda, istenmeyenlerin ise geri planda olmasını sağlama amacıyla
aydınlatma farklı Ģekillerde kurgulanabilmektedir (Bayer, 1961; Erdemir, 2014).
Bununla birlikte aydınlatma tasarımı standın diğer stantlar arasında ön plana çıkmasını
da sağlayabilmektedir. Özellikle ticari fuar organizasyonlarında rekabetin önemi göz
önünde bulundurulduğunda, aydınlatma yoluyla ziyaretçilerin ilgisini çekebilmek
oldukça önemli ve gerekli bir durumdur.
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Ziyaretçi Deneyimini Güçlendirme: Stant tasarımında aydınlatma ortamda görsel
deneyimler yaratmaktadır ve bu yolla algıyı, atmosferi dolayısıyla görsel etkiyi
yönlendirmektedir (Licht, 2002; Çevik, Kazanasmaz ve Duran, 2019). Teknolojinin
sağladığı imkanların katkısı ile birlikte aydınlatma tasarımı ziyaretçi deneyimini
güçlendirme amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Aydınlatma ile etkileĢimli alanların
vurgulanması, ziyaretçilerin tasarım kurgusuna uygun olarak stant içerisinde
yönlendirilmesi gibi ziyaretçinin deneyimini güçlendirmeye yönelik uygulamalar daha
etkili ve doğru bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmektedir.

ĠġLEVSEL / ĠġLEVE BAĞLI PARAMETRELER
•

ĠĢlevsel Gereksinmeleri KarĢılama: Güvenliğin iyi ayarlanması, kaza riskinin
azaltılması, sirkülasyonun sağlanması ve algılanabilir olması aydınlatmanın katkısı ile
etkili bir Ģekilde sağlanabilmektedir (Licht, 2002; Aksu, 2006). Ayrıca, yönlendirme
gibi çeĢitli iĢlevsel ihtiyaçların karĢılanmasında da aydınlatma tasarımının kurgusu
önemli bir rol oynamaktadır. Fuar organizasyonlarında yoğun bir sirkülasyon söz
konusudur ve aydınlatmanın iĢlevsel gereksinmelerin karĢılanması konusundaki rolü
aksaklıkların önlenmesinde olduğu kadar, ziyaretçide olumlu bir etki yaratma
açısından da oldukça önemlidir.

•

Memnuniyet Sağlama: Gerek firmalar gerekse ziyaretçiler bakımından fuara iliĢkin
memnuniyetin sağlanmasında stant tasarımının etkili olduğu bilinmektedir (Yılmaz,
2013). Aydınlatmanın doğru kurgulanması gibi etkenler de memnuniyetin
sağlanmasında etkili olan faktörler arasında yer almaktadır. Aydınlatmanın yeterli ve
iyi planlanmıĢ olması, kamaĢmaya neden olmaması gibi faktörler ziyaretçilerin görsel
konfor bağlamında memnuniyetini sağlamaya yönelik dikkat edilmesi gereken
hususlar arasındadır.

•

EtkileĢim Sağlama: Sergilenen ürün ile ziyaretçi arasındaki etkileĢimi baĢlatan öge
ıĢıktır (Türkseven Doğrusoy ve Oksel Ferraris, 2015). Fuar stantlarında aydınlatma
görsel etkileĢimi sağladığı gibi bu etkileĢimi güçlendirme görevi de görmektedir.
Aydınlatmanın katkısı ile stant içerisindeki birçok öge bir stant görevlisine ihtiyaç
duyulmadan ziyaretçilerle iletiĢime geçebilecek düzeyde tasarlanmakta; bu yolla
mekân ile ziyaretçi arasında doğrudan etkileĢim sağlanmaktadır.

•

Sınır Tanımlama: IĢık insanların içgüdüsel olarak kendisine yönlenmesini ve görsel
algılarının yönlendirilmesini sağlamaktadır (Erdemir, 2014). Aydınlatma tasarımı
görsel algı yoluyla hacim yaratarak veya alanları özelleĢtirerek sınırlar tanımlamakta,
ziyaretçilerin stant içerisinde istenen Ģekilde yönlenmesi sağlanmaktadır. Stant
içerisindeki özelleĢmiĢ alanlar da yine somut bir bölücüye ihtiyaç duyulmadan,
aydınlatma ile tanımlanabilmekte; bu da stant içerisinde çeĢitli alanların
vurgulanmasını sağlarken aynı zamanda mekânın bir bütün olarak algılanmasını
mümkün kılmaktadır.
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TASARIMSAL PARAMETRELER
•

Tasarımsal Gereksinmeleri KarĢılama: Aydınlatma tasarımı görsel konforun
sağlanması gibi temel gereksinmelerin karĢılanmasında önemli bir yere sahiptir
(Locker, 2010). Stantlarda aydınlatma; ön plana çıkması istenen ögeleri ve alanları
vurgulama, firma kimliğini yansıtma gibi birçok ihtiyaç doğrultusunda
kurgulanmaktadır. Standın güçlü ve iyi planlanmıĢ bir senaryo doğrultusunda
tasarlanması ziyaretçilerde akılda kalıcı bir etki yaratmakta; aydınlatma tasarımı ise
kullanılan aydınlatma armatürlerinden ıĢığın rengine kadar birçok parametresi ile bu
etkinin nitelikte düzeyde olmasını sağlamaktadır.

•

Estetik Değer Kazandırma: Tasarımcılar gerek estetik gerek anlatı bağlamında
aydınlatma tasarımlarını farklı ve yaratıcı biçimlerde kullanabilmektedirler (Locker,
2010). Aydınlatma çeĢitli kurgular doğrultusunda doku yaratarak, istenen alanlara
parlaklık kazandırarak vb. Ģekillerde stantlara estetik değer kazandırabilmektedir.
Estetik algı öznel bir durum olduğundan aydınlatmanın bu husustaki rolü, stant
tasarımının odağındaki mesajın ziyaretçilere en doğru Ģekilde ulaĢtırılmasına aracı
olmaktır.

•

Tamamlayıcı Olma: Aydınlatma; sergi mekanlarını doğru ve iyi aydınlattığında,
mekânın görsel dilinin tamamlayıcısı niteliğine bürünmektedir (Yıldırım, 2018). Bu
nitelik aydınlatmanın diğer tasarım ögeleri ile iliĢkisi doğrultusunda güçlenmektedir.
Tasarım ögelerinin standın her noktasında belirlenen tasarım ilkelerine uygun olarak
kurgulanması ve mekânsal bütünlük sağlanması gibi çeĢitli beklentilerin
sağlanmasında aydınlatma baĢat bir rol üstlenmektedir.

ÇalıĢmanın sonucunda, ―stant tasarımında aydınlatmanın algıyı nasıl yönlendirebileceğine,
iĢleyiĢe nasıl etki edebileceğine iliĢkin bir veri kümesine ulaĢılabileceği‖ varsayımının
desteklendiği görülmüĢtür. UlaĢılan temel sonuç; algısal, iĢlevsel ve tasarımsal yönleri ile
aydınlatmanın stant tasarımında geniĢ ve kapsamlı bir kullanımının olduğunu, bu çerçevede
birçok farklı amaç ve yöntem ile tasarımda kendine yer bulduğunu göstermektedir.
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KADINA YÖNELĠK ġĠDDET HABERLERĠNĠN YENĠ MEDYA ÜZERĠNDEN
ĠNCELENMESĠ
Gözde Buse Pehlivan
Ġstanbul Ticaret Üniversitesi, 0000-0001-7407-0632

ÖZET
ġiddet; insanlık tarihinin baĢından günümüze kadar ulaĢmıĢ ender kavramlardan biridir.
Tarihte Ģiddet genellikle fiziksel yönden ele alınmıĢtır. 20 yy. ortalarından sonra yapılan
çalıĢmalar ile Ģiddetin sadece fiziksel değil duygusal, psikolojik, toplumsal ve ekonomik
yönlerinin de olduğu belirlenmiĢtir. Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik
Ģiddet toplumsal bir sorundur. Ataerkil toplumlarda daha sık karĢımıza çıkan kadını güçsüz
gören, ikinci plana atan, zayıf ve Ģiddet görmeye elveriĢli olarak tanımlayan düĢünce yapısı
kadına yönelik Ģiddetin baĢlıca nedenleridir. Bu nedenle ki ülkemizde ki kadınların büyük bir
kısmı hayatının bir döneminde Ģiddete uğradığını belirtmiĢtir. Kadına yönelik Ģiddet haberleri
her gün önümüze çıkmaktadır. Haberlerin sunumunda ise bazı zorluklar gözlemlenmektedir.
Konunun hassasiyetinin ve topluma ait bir sorun olduğunun kavranması ve haber sunumunda
buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Medyanın kamuoyu oluĢturmada ki etkisinin en iyi
tanımlamalarından biri

(Avcı & Güdekli, 2018)

tarafından yapılmıĢtır; ‗Günümüz

toplumlarında yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. Güç olarak görülen medyanın birey ve
toplum üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yeni medya olarak tanımlanan sosyal medya ve
internet haberciliğinin bu konuda geleneksel medyadan daha etkili olduğu gözlemlenmiĢtir.
Hızlı etkileĢimler ve okuyucu/izleyicinin geribildirim verme imkanı yeni medyayı öne
çıkartan unsurlardır. Medya kadına yönelik Ģiddet haberlerini sunarken asıl amaç olayın
magazinsel ve reytingi değil sorunu halka duyurma ve kamuoyu oluĢturma olmalıdır. Ayrıca
kadına yönelik Ģiddet haberleri sunulurken nedene bağlama durumu haberlerin baĢlıca
sorunlarındandır. Magazinsel baĢlıklar, nedensellik iliĢkisi açıklama amaçlı içerikler kadına
yönelik Ģiddet haberlerini sunarken sık sık karĢımıza çıkmaktadır.Bu çalıĢmada yapılan haber
incelemeleri ile haberin sunulma Ģekli içerikleri incelenmiĢtir. Aynı zamanda kadınların
Ģiddeti kabul görmesine neden olan etkiler açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler; ġiddet, Medya, Haber,Kadına Yönelik ġiddet, Yeni Medya
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GĠRĠġ
ġiddet hayatımızın her anında karĢımıza çıkabilen bir kavramdır. Fiziksel Ģiddet
kanıtlanabilirliği en yüksek olan Ģiddet türüdür. Gözlemlenebilir hatta bazı durumlarda
ölçülebilmektedir. Ancak bazı Ģiddet türleri uygulanan kiĢiler tarafından dahil fark
edilemeyebilir. Duygusal ve psikolojik Ģiddet insan hayatında önemli kayıplara ve hasarlara
yol açabilmektedir. Diğer olaylar gibi Ģiddet olayları da medya tarafından kamuoyuna
duyurulmaktadır. Ülkemizde Ģiddet olaylarından en çok mağdur olanlar kadınlardır. Ataerkil
toplumun getirdiği düĢünceler ile zayıf görünen kadın üzerinde hakimiyet kurmak için Ģiddet
kullanılmaktadır. Bazen fiziksel bazen duygusal bazen de toplumsal olan Ģiddet kadın için
olumsuz durumları beraberinde getirmektedir. Kadına yönelik Ģiddet haberleri ülkemizde sık
sık sunulmakta birlikte haber sunumunda etik kavramından oldukça uzaklaĢılabilmektedir.
Geleneksel medya gazete ve televizyon olarak alınmaktadır. Bu medya türünde iletiĢim tek
yönlü olup haber sunan tarafından mesaj iletilmektedir. Ġnternet teknolojisi ve sosyal medya
ağlarının geliĢimi ile yeni medya ortaya çıkmıĢ, geleneksel medyanın eksiği olan
okuyucu/izleyici yorumlarını da kamuoyu oluĢturma da kullanmıĢtır. ÇalıĢmamızda yeni
medya haberler üzerinden incelenmiĢ ve yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmada kadına yönelik Ģiddet
haberlerinin sunumundaki zorluklar ve etik kuralları ele alınmıĢtır. Ayrıca bu haberlerin
sıradanlaĢtırılması, Ģiddetin nedene bağlanması, magazinleĢtirilmesi ve kadını cinsel
yönleriyle

haberin

reytinginin

artırılmaya

çalıĢıldığı

gözlemlenmiĢtir.

Kamuoyunu

oluĢturmada ve yönlendirmede en etkili yöntem olan medya kadına yönelik Ģiddet haberleri
konusunda etik ve tarafsız olmalıdır.
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ġĠDDETĠN TANIMI VE TÜRLERĠ
ġiddet kelimesi etimolojik olarak Arapça kökenli olmakla birlikte, ―Bir gücün derecesi‘‘,
―sertlik‖, ―peklik‖ anlamlarını barındıran Ģiddet kelimesinin Ġngilizce ve Almanca kullanımı
ise Latince birkaç kavramın birleĢiminden oluĢmaktadır. Buna göre Ģiddet, bir yandan ―ihlal
etmek‖ ve ―zarar vermek‖ diğer yandan ―kuvvet‖, ―hız‖ ve ―aĢırılık‖ anlamında
kullanılmaktadır. Bu çerçevede Ģiddet, gücün, kuvvetin, otoritenin ve üstünlüğün kötüye
kullanımı ile ortaya çıkan sınır ihlalini ifade etmektedir (Sungunay, 2018).
Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından yapılan tanımlamada Ģiddet;
yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan veya bunlarla sonuçlanması
muhtemel olan, kiĢinin kendisine, baĢka bir kiĢiye, bir gruba veya topluluğa karĢı fiziksel
Ģiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak kasıtlı kullanımı olarak belirtilmiĢtir (Güleç,
Topaloğlu, Ünsal, & AltıntaĢ, 2012). Ġnsanlık tarihi kadar eski bir olgu ve olay olan Ģiddet
insanoğlunun varlığı ile baĢlamıĢ ve tarihin her döneminde ortaya çıkmıĢtır. Eski dönemlerde
daha çok fiziki ve bireysel Ģiddet görülmektedir.
(Halıcı, 2007) doktora tezinde genel bir tanımlama ile ‗yalnızca insan vücuduna zarar veren
maddi bir saldırı değil, zihinsel ve duygusal bakımdan bireyde hatırı sayılır tahribata yol
açan etkidir‟ olarak bahsederek

fiziksel Ģiddet dıĢında ki Ģiddet türlerini çalıĢmasında

tanımlamıĢtır. Öyle ki Ģiddet günümüz de fiziksel, psikolojik, bireysel, toplumsal gibi birçok
alanda ele alınmaktadır.
ġiddet türlerini ele alırken farklı tanımlamalar ve türler belirtilmekle birlikte biz bu
çalıĢmamızda daha çok fiziki ve psikolojik Ģiddete yönlendirilmiĢ bir hedef olarak görülen
kadınlar üzerinden ele almaya gayret göstereceğiz. Bu bağlamda fiziki Ģiddet incelemeleri
gözle görülme,doktor raporlaması ile güçlendirilerek kanıtlanmaya daha müsait iken ,
psikolojik Ģiddetin tanımlaması ve kanıtlanması oldukça zor olmaktadır. Kadına yönelik
Ģiddeti ele alırken psikolojik ve toplumsal Ģiddet göz ardı edilebilecek kavramlar değildir.
Psikolojik( Duygusal) ġiddet ; ġiddet tipleri içerisinde gündelik yaĢamda en sık rastlanan
tiplerden birisi de duygusal Ģiddettir. Duygusal Ģiddetin temelinde insanın yaĢadığı psikolojik
hasar bulunmaktadır. Kadınlarda, yaĢlılarda ve özellikle çocuklarda büyük yıkımlara yol
açabilirler (Polat, 2004). Duygusal Ģiddetin ortaya çıkmasında genellikle Ģiddet uygulayan
tarafı ret etme, istediğini yapmama/karĢı olsa da yıldırma ve suça yöneltme gibi nedenler
vardır. Bu çalıĢma da ele alacağımız konulardan biri olan kadınların maddi özgürlüklerini
elinden alma da bazı tanımlamalar da ekonomik Ģiddet olarak belirtilmektedir. Kadınlara
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yönelik Ģiddetin aĢamaları arasında ekonomik Ģiddet sık sık karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle
evli kadınların maruz kaldığı bu Ģiddet türü devamında sözsel ve duygusal Ģiddeti de
getirmektedir.
ġiddet kavramını ele alırken değinilmesi gereken konulardan birisi de din ve inançtır. Arap ve
Ġslami kültürün hakim olduğu toplumlarda din ve kadına yönelik Ģiddet iliĢkisini konu edinen
bir çalıĢmada, Ģiddetin Ġslam ideolojisinin bir sonucu değil ideolojinin bu toplumlarda yanlıĢ
kullanılmasıyla iliĢkili olduğu açıklanmıĢtır (Genç, Altıparmak, & UstabaĢı, 2019). Kadına
yönelik Ģiddetin bir nedene bağlanma amacı, açıklama içgüdüsü dini sebepleri ortaya
çıkarmaya çalıĢsa da bunun dini kavramlar ile ilgili olmadığı kaynaklar ile ispatlanmıĢtır.

Kadına yönelik Ģiddet türleri genel olarak dört baĢlıkta ele alınmaktadır;
1. Fiziksel ġiddet: Kadının eĢi veya partneri tarafından fiziksel saldırı/saldırılara
uğraması Ģeklinde gerçekleĢir.

Gözle görünür morarma,ezik, kanama gibi fiziki

hasarlara yol açması nedeniyle kanıtlanma oranı yüksektir. Bu nedenle kadına yönelik
Ģiddet türlerinde en sık karĢılaĢılanıdır.
2. Cinsel ġiddet: Kadının arzusu dıĢında temas etme, cinsel iliĢkiye zorlanması Ģeklinde
gerçekleĢir. Genellikle fiziksel Ģiddet ile bir arada görülmektedir.
3. Duygusal ġiddet: Çoğunlukla bağırma, küçük görme/aĢağılama, kıskanma ve
korkutma Ģeklinde görülmektedir. Kadınların bazı durumlara bu Ģiddet türünün
farkında bile olmadan maruz kalması içselleĢtirilerek özgüven eksiliği,depresyon gibi
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
4. Ekonomik ġiddet: Daha çok birlikte yaĢanan erkeğin çalıĢmama durumunda kadının
kendi hak ettiği kazanca el konma durumudur (Çağlayandereli & Kocacık, 2009).

KADINA YÖNELĠK ġĠDDET ĠLE ĠLGĠLĠ ĠSTATĠSTĠKSEL VERĠLER
Kadına yönelik Ģiddet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Özel kurumlar
ve devlet elde ettiği veriler ile kadına yönelik Ģiddetin ülkemizdeki oranı hesaplanmaya
çalıĢılmaktadır. Ama unutulmamalıdır ki elde edilmiĢ veriler gerçek sayıları tam anlamıyla
yansıtamamaktadır. Halen ülkemizde Ģiddet gören bu duruma alıĢmıĢ, dile getiremeyen ve
kanıtlayamayan bir çok kadının vardır.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 204

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

(Sungunay, 2018) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde yer verdiği bazı veriler Ģu
Ģekildedir; Türkiye‘de son 7 yılda iĢlenen kadın cinayetlerine yönelik Bağımsız ĠletiĢim Ağı
(BĠANET) ve iki sivil toplum kuruluĢundan derlenen veriler çerçevesinde hazırlanmıĢtır.
Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun rakamlarına göre; cinayetler her geçen yıl
artmaktadır. 2010 yılında 180 olan kadın cinayetlerinin 2016 yılına kadar kademeli Ģekilde
yükseldiği görülmektedir. BĠANET‘in Türkiye‘de ulusal, yerel ve internet basınına yansıyan
haberlerden derlenerek hazırladığı verilerde ise 2010 yılında 200 olan kadın cinayetlerinin
2011 yılında 125‘e düĢtüğü ancak 2012‘den sonra yeniden yükseliĢe geçtiği ve 2015 yılına
kadar arttığı, 2015 yılında 289‘a çıkan kadın cinayeti rakamlarının 2016 yılında 261‘e
gerilediği gözlenmektedir. Umut Vakfı‘nın verilerinden hareketle kadına yönelik Ģiddette
ciddi oranda bir azalma olmadığı ifade edilebilir. 2010 yılından sonra kademeli bir düĢüĢ
görülmesine karĢın, 2013 yılında kadın cinayetlerinde yeniden artıĢ dikkat çekmektedir. 20132015 yılları arasında yükseliĢe geçen kadın cinayetlerinin 2016 yılında bir miktar azaldığı
görülmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 2017 yılında basından
derlediği veriler de, 409 kadının öldüğü, 387 çocuğun cinsel istismara uğradığı ve 332 kadına
cinsel Ģiddet uygulandığını göstermektedir. Verilere göre; 2017 Mayıs- Ekim ayları arasında
16 kadın ―Ģort giydiği, açık giyindiği, sigara içtiği‖ sebeplerle saldırıya uğramıĢtır.
2012 yılında yüzyüze anket yöntemiyle, Kırklareli merkezli yapılan ‗Kadına Yönelik ġiddet
DavranıĢlarının Değerlendirilmesi ; Türkiye‟den Kanıt‟ baĢlıklı çalıĢmada 900 anket verisi
ele alınarak elde edilen veriler Ģu Ģekildedir;
Katılımcıların %43.4‘ün en az bir Ģiddet türüne maruz kaldığı, %56.6‘nın Ģiddete maruz
kalmadığı belirlenmiĢtir. Kadınların %41.8‘nin fiziksel, %29.5‘nin duygusal, %6.6‘nın cinsel,
%68.7‘nin sözel ve %20.2‘nin ekonomik Ģiddete maruz kaldığı belirlendi.
Mesleklerine göre, ev hanımları ile iĢsizlerin %57.1‘nin, iĢçilerin %39.6‘nun, sekreterlerin
%50‘nin, iĢ sahiplerinin %35‘nin, hemĢirelerin %36.4‘nün, öğretmenlerin %25.9‘nun,
memurların %41.2‘nin, öğrencilerin %23.9‘nun ve diğer çalıĢanların %38.1‘nin Ģiddete maruz
kaldığı belirlendi. ġiddete maruz kalma ile meslek arasında anlamlı bir farklılık bulundu.
Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığına bakıldığında: Ev hanımları ile iĢsizlerin iĢçiler,
esnaf-iĢ sahipleri, öğretmenler, öğrenciler, diğer çalıĢanlardan (mühendis, mimar, avukat,
doktor) Ģiddete maruz kalma oranları daha yüksek bulundu. ĠĢçilerin öğrencilerden,
sekreterlerin öğretmenlerden ve öğrencilerden, memurların ve diğer çalıĢanların öğrencilerden
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Ģiddete maruz kalma oranları daha yüksekti. Ev hanımları ile iĢsizlerin en fazla Ģiddete maruz
kaldığı belirlendi (Yanık, Hanbaba, Soygür, Ayaltı, & Doğan, 2014).
ġiddet karĢısında %49.9‘nun sustuğu, %18.6‘nın evden ayrıldığı, %37.5‘den özür dilendiği,
%6.5‘ni karakola gittiği belirlendi. Büyük çoğunluğun Ģiddet karĢısında hiç birĢey yapmadığı
görülmektedir. Katılımcıların %78.1‘nin Ģiddet gören bir kadınla karĢılaĢtığı, %81.1‘nin
Ģiddete yeterli müdahalenin olmadığını ifade ettiği ve %84.9‘nun Ģiddeti sağlık sorunu olarak
gördüğü tespit edildi. Ayrıca katılımcıların Ģiddet gören bir kadınla karĢılaĢtığında %4‘nün
―HiçbirĢey yokmuĢ gibi davrandım/davranırım/ortamdan uzaklastım‖, %18.2‘nin ―Kadını
incitmeden nasıl konuĢacağımı bilemedim‖, %19.7‘nin ―Hemen gerekli yerlere bildirimimi
yaptım/yaparım‖, %4.1‘nin ―Bu aile içi özel bir sorundur, saglık personelinin sorunu
degildir‖, %52‘nin ―Onunla konustum ve gerekli yerlere basvurması konusunda
yönlendirdim‖ Ģeklinde davrandığı belirlendi. Katılımcıların kadına Ģiddet uygulanıp
uygulanmadığının %78.6‘nın her zaman, %11‘nin bazen sorulması gerektiğini düĢündüğü,
%13.3‘nün her zaman ve %39.22‘nin bazen kadında suç olduğunu, %80.9‘nun Ģiddete
uğrayan kadının ruh sağlığının bozuk olduğunu, %90.8‘nin kimsenin Ģiddet uygulama hakkı
olmadığını, %85.2‘nin çocuğun Ģiddeti ailede öğrendiğini, %73‘nün Ģiddetin öğrenilmiĢ bir
davranıĢ olduğunu, %46.7‘nin Ģiddet karĢısında kadının ses çıkaramayacağını düĢündüğü,
%73.6‘nın ekonomik yetersizliğin Ģiddete yönelteceğini, %64‘nün kadında morluk, ĢiĢlik,
çürük varsa istismarı düĢündüğü, %35‘nin gözgöze iletiĢimden kaçınan kadında istismarı her
zaman ve %28.2‘nin bazen düĢündüğü, %35.4‘nün psikolojik yakınmaları olan kadında
istimarı her zaman ve %44.7‘nin de bazen düĢündüğü bulundu (Yanık, Hanbaba, Soygür,
Ayaltı, & Doğan, 2014).
Kadına yönelik Ģiddetin en ağır sonucu olan kadın cinayetleri ile ilgili Polis Akademesi
tarafından ayrıntılı bir rapor yayınlamıĢtır. 2016-2017-2018 yıllarını kapsayan raporda;


726‘sı polis, 206‘sı jandarma kayıtlarına geçen toplam 932 kadın cinayeti iĢlenmiĢtir.



Kadın cinayetlerinin %26,1 kısmı en kalabalık Ģehirlerde raporlanmıĢtır. (Ġstanbul;
%14,5 Ankara %6,1 ve Ġzmir 5,5)



%72,8 ile cinayetlerin büyük kısmı Ev,Konut/Meskun bina da iĢlenmiĢtir.



Cinayete kurban giden kadınların %58,5‘inin evli olması eĢleri tarafından öldürülme
oranını artırdığının en somut göstergesidir.



Eğitim durumları verileri ise maktullerin %46,1 gibi büyük bir kısmının ilkokul
mezunu olduğunu göstermektedir. Lisansüstü eğitime sahip maktul oranı ise %0,4‘tür.
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Faillerin maktule yakınlık dereceleri %63,5 EĢ/Duygusal Partner, %32‘si ise akrabadır
(TaĢtan & Küçüker Yıldız).

Yapılan çalıĢmalar göstermektedir ki çoğu kadına Ģiddet olayı kademeli olarak ilerlemektedir.
Sözel/Duygusal anlamda baĢlayan Ģiddet ilerleyen zamanlarda fiziksel Ģiddet, yaralama ve
öldürmeye kadar ilerlemektedir. Burada sorulması gereken en önemli sorulardan birisi ‗
Kadınlar neden Ģiddete karĢı tepki vermiyor ya da geç cevap veriyor?‘ Bu konuda araĢtırması
bulunan (Ünsal, 2019) ‗ Kadınlara Uygulanan ġiddet Türlerinin Etkisi‟ baĢlıklı yüksek lisans
tezinde bu nedenleri Ģöyle sıralamıĢtır;


Korku: ġiddetin tekrarlanması ve dozunun artmasından duyulan endiĢe duygusu.
BoĢanmama/Ayrılamama sebeplerinden en yaygınıdır.



Ekonomik Bağımsızlık Olmaması



Çocuklar : EĢleri tarafından Ģiddete uğrayan kadınların iliĢkiyi sürdürmesinde ki belki
de en büyük etken çocuklardır. Onlarla ilgili gelecek kaygısı özellikle de ekonomik
özgürlük sahibi olmayan kadınlarda en büyük bağlayıcılıktır.



Kendini AĢağılama/Özgüven Eksikliği



Dinsel Ġnançlar ve Değerler



ĠliĢkinin Düzeleceğine Dair Ġnanç

Bahsedilen bu nedenleri etkileyen unsurlardan en önemlisi de Ģiddet gören kadının destek
görmesidir. Desteklenen kadınlarda kendini ifade etme ve karar alma mekanizmasının daha
net olduğu gözlemlenmiĢtir. Aynı Ģekilde destek eksikliği baskıcı toplum Ģartlarında kadınlara
Ģiddete tepki vermemeye itmektedir.

KADINA YÖNELĠK ġĠDDET OLGUSUNUN MEDYA ÇERÇEVESĠNDE
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Kamuoyu halkın kendisini ilgilendiren bir mesele hakkındaki genel kanaat ve düĢünceleri
demektir. Bir baĢka ifadeyle, toplum hayatının çeĢitli güçlük ve problemleri karĢısında belirli
bir zamanda, belirli bir yerde, belirli bir insan grubu arasında yaygın düĢünce ve bakıĢ
açılarını anlatan bir kavramdır (Aydın & Eren, 2014). Kamuoyu insanların topluluk halinde
yaĢamaya baĢladığı dönemler kadar eski bir kavramdır. Dönemsel farklılıklar olsa da Antik
Yunan zamanından günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Kamuoyu kavramı 18. yüzyıla kadar kesin bir
tanımla ele alınmamakla beraber bu yüzyıldan sonra kavramsal geliĢmeler sağlanmıĢ
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görünmektedir. Teknolojik geliĢmelerle beraber, kitle iletiĢim araçları ve siyasal sistemler
kamuoyu kavramını farklı açılardan ele alınmasını sağlamıĢtır. 19. yüzyılda ise kamuoyu
kavramı sistemli bir inceleme alanına kavuĢmuĢtur. Ayrıca bu dönemde bazı temel hak ve
özgürlüklerin yaygınlık kazanması, kamuoyunun gücünü artırırken, siyasal iktidarı
sınırlandırma ve yasaları denetleme, kamunun görevi olmuĢtur (Yurdakul, 2016).
―Kamuoyu oluĢturma‖ kavramı daha çok iletiĢim ve siyaset bilimi araĢtırmalarında medyanın
rolü sorgulanırken incelenmektedir. Kavram, bir konu hakkında oluĢan bireysel fikirlerden
hareketle iletiĢim yoluyla karar vermeye dek uzanan sürece iĢaret eder (Yüksel, 2007).
Kamuoyunu oluĢturan etkenler genel olarak ikiye ayrılmıĢtır.
Dolaylı(Sosyolojik-Psikolojik)

Doğrudan(Politik-Medya)



Aile



Siyasal Gruplar ve Partiler



Kültür



Baskı Grup ya da Örgütler



Eğitim



Medyanın Gücü



Kanaat(oy kavramı vb)



Medyanın Psikolojik Faktörleri



Kurumların Medya İlişkisi



Algılama

Tablo1 : Kamuoyunu OluĢturan Etkenler

Kamuoyunun OluĢmasında Medyanın Rolü
Toplumu oluĢturan bireyler gazete, radyo, televizyon, internet, sosyal medya gibi araçlarla
siyasal ve sosyal konulardan haberdar olmaktadır. Medya aracılığıyla kamuoyu oluĢturmak
belirli bir konu ile ilgili toplumun haberdar olmasını sağlamaktadır. BaĢka bir söylem ile,
Medya, bireylere hangi konularda düĢünce sahibi olmaları gerektiğini söylemektedir. Bu
nedenle bazı konulara bu araçlar tarafından yapılan yayınlarda daha fazla ağırlık verilmekte,
konuyla ilgili geliĢmeler daha sık gündeme getirilmektedir. Bu da okuyucu, izleyici ya da
dinleyicinin ilgisini o konuya vermesini sağlamak için yapılmakta, kamuoyunun o konu
çerçevesinde oluĢması amaçlanmaktadır (Sungunay, 2018).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 208

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Sağlıklı bir kamuoyu oluĢumu için ülkede farklı görüĢ açılarına sahip çok sayıda yayın organı
olması ve bu yayın organları yöneticilerinin haberleri seçme iĢlemini sadece mesleki
kaygılarla yapması gerekmektedir. Medyanın kiĢilerin fikirlerini açıklamada ya da sessiz
kalmada bir ölçüt olduğu düĢünüldüğünde, farklı görüĢlerin yer bulması koĢuluyla oluĢması
söz konusu olan sağlıklı kamuoyu inĢasında medyanın rolü ön plana çıkmaktadır.

Geleneksel Medya ve Yeni Medya
Geleneksel Medya; Genel olarak, ―endüstriyel‖, ―mass‖ veya ―broadcast‖ gibi kavramlarla
da ifade edilen geleneksel medya deyince akla ilk olarak radyo, televizyon ve gazete gibi
yazılı, görsel ve iĢitsel medya organları gelmektedir. Ancak habercilik kavramı radyo,
televizyon ve gazete arasında farklılıklar arz etmekte olsa da literatürde yeni medya
teknolojileri karĢısında bu medya organları geleneksel medya anlayıĢı içerisinde
değerlendirilmektedir (Yurdigül & Zinderen, 2012).
Gazete haberleri diğer geleneksel medya araçları radyo ve televizyona göre daha durağan bir
yapıya sahiptir. GüncelleĢtirilebilmesi ve anlık sunumu çok zor olan gazete haberleri bu
yönüyle eksik kalmıĢ gibi görünse de kendine has entelektüel yapısı daha detaylı olması ve
kiĢisel yoruma daha çok imkân tanıması yönüyle öne çıkmaktadır.
Televizyon haberleri görsel algıları kullanarak daha güçlü bir etki bırakabilmektedir.
GüncelleĢtirilmesi veya canlı olarak haber yapılabilme özelliği de en güçlü yönlerini
oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra en büyük dezavantajı izleyici yoğunluğunun az olmasıdır.
Yeni Medya; GeliĢen internet,bilgisayar ve mobil teknolojisi ile ortaya çıkan, kullanıcıların
zamandan/mekandan bağımsız, interaktif Ģekilde etkileĢimde bulunabildikleri sanal medya
ortamı olarak tanımlanabilir (Bulunmaz, Yeni Medya Eski Medyaya KarĢı ; SavaĢı Kim
Kazandı Ya da Kazanacak?, 2011).
Altyapısını internet teknolojilerinden alan ve geleneksel medyanın tüm özelliklerini
kullanmasının yanında, aynı zamanda teknolojinin de tüm nimetlerinden sınırsızca yararlanan
yeni medya, birçok bakımdan sağladığı avantajlar ve rekabetçi özellikleri sayesinde,
geleneksel medyanın karĢısında önemli ve etkili bir ‗yeni‘ medya olarak yer almıĢtır
(Bulunmaz, Yeni ĠletiĢim Teknolojileriyle DeğiĢen Medya Yayıncılığı: Yeni Medyada Ġçerik
Üretimi ve Sunumu, 2015).
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Yeni medyayı kullanıcıları sıkılgan, gelenekler ve alıĢkanlıklardan uzak, hıza ve görsele aĢırı
duyarlı bir kitledir. Bu medya türünde ki haber yayınları yapılırken kitlenin özellikleri ve
istekleri oldukça önemlidir. Ġçerik ne kadar dikkat çekici olsa da uzun olması yeni medya
kullanıcıları için bir vazgeçme nedeni olabilmektedir. Buradan da anlaĢılacağı gibi haber ve
içerik kadar sunuĢ Ģeklide yeni medya kitlesi için oldukça önemlidir.
Yeni medyanın rekabet üstünlüğü ve avantajları olduğu bazı dezavantajları da mevcuttur;


Etik BelirlenmemiĢ Olması; Hayatımıza yeni girmiĢ yeni medya da etik sınırlarını
çizmek oldukça zordur. Ġçeriğe katılan kitlenin büyüklüğü ve kısıtlaması olmaması,
söylemlerdeki sert/aĢağılayıcı ifadeler belli bir sınır dahilinde değildir.



Özel Hayatın Ġhlali; KiĢisel ses kaydı,görseller ve ifadeler kiĢinin izni olmadan bu
mecrada paylaĢılabilmektedir. Özellikle sosyal medya ve bağımsız basın sitelerinde
gelen bu haberle yeni medyayı olumsuz Ģekilde etkileyen en önemli unsurlardandır.



Nefret Söylemi; belirli bir kiĢiye veya gruba yönlendirilmiĢ yorumlar olarak
tanımlanan nefret söylemi ırkçı,saldırgan, hoĢgörüsüz söylemleri içerir. Azınlık olarak
tabir edilen gruplara, dinsel gruplara, cinsiyetlere ve ırklara yönelik çok sayıda örnek
bulunmaktadır.



KiĢisel Verilerin Kullanımı; En genel hali ile kiĢilere ait Ģahsi bilgilerin izinsiz
dağıtımı olarak tanımlanabilir.

Kadına Yönelik ġiddet Haberlerinde Medyanın Tutumu
Günümüz toplumlarında yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. Güç olarak görülen medyanın
birey ve toplum üzerinde önemli bir etkisi vardır (Avcı & Güdekli, 2018). Medya haber
verme iĢlevinin yanı sıra toplumsal eĢitsizlikler ile mücadele ve gerektiğinde iktidarı
denetleme gücüne sahiptir.
Medyada sunulan toplumsal cinsiyet mesajları kimi zaman açık ifade ile kimi zamanda örtük
bir ifade ile sunulmaktadır. Medya tarafından oluĢturulan kalıplar bireyler tarafından
özümsenmekte ve davranıĢlara yansımaktadır. Bu doğrultuda mesajlarda çoğu zaman erkeğin
baskın karakterli, baĢarılı, zeki, lider ve özgür olarak, kadının ise pasif, anne, eĢ ve çocuk
bakıcısı rolünde, erkeğe destek ve bağımlı olarak sunulduğu görülmektedir. Böylece medya,
yarattığı kadın imajı (anne, eĢ, ev kadını ve tüketici vb.) ile toplumda kadının nasıl bir
kimlikle var olması gerektiğini yeniden üretmektedir (Tanrıöver, 2007).
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Medyada kadın ve kadına yönelik Ģiddet haberlerinin sunulma Ģekli önemli tartıĢma
konularından biridir. Medyaya yöneltilen eleĢtiriler Ģiddet haberlerinin sorunun çözümüne
herhangi bir katkı sağlamadığı; Ģiddeti meĢrulaĢtırıcı bir rol oynadığı yönündedir. Bu
çerçevede medyanın daha çok, Ģiddetin magazinsel tarafıyla ilgilendiği ve bu biçimde
kamuoyuna duyurduğu öne sürülmektedir (Sungunay, 2018). Kadına yönelik Ģiddet
haberlerinin medya da aktarılma Ģekli problemli olarak ifade edilmektedir. Medyanın zaman
zaman Ģiddeti meĢrulaĢtırma/sıradanlaĢtırmaya sebep olacak bir dil kullanımı tartıĢmalara
neden olmaktadır. Bu tür haberlerde asıl amaç magazinleĢtirme veya okunma/izlenme çabası
değil, kadına yönelik Ģiddet ile ilgili farkındalığın artırılması ve toplumsal bilincin oluĢmasını
sağlamak olmalıdır. Özellikle kadın cinayetlerine yönelik haberlerde cinayetin ayrıntılı
tarifinin yapılması, odak noktasını mağdura değil; faile yönlendirmektedir. Kamuoyunu
oluĢturmada ve yönlendirmede medyanın etkisi düĢünüldüğünde bu tür haberlerin insanların
bilinçaltında normalleĢtirilmesi veya bir nedene bağlanması oldukça büyük bir problem haline
gelmektedir.
Kadına Ģiddet olaylarının hemen her gün gazete manĢetlerinde ve sosyal medyada yer alması
da eleĢtirilmekte bunların mağduru hedef alarak olayı normalleĢtirdiği, yavaĢ yavaĢ hayatın
olağan akıĢı içinde görüldüğü vurgulamakta ve bu durum son derece tehlikeli bulunmaktadır.
Habercilikte Ģiddetin aĢk, kıskançlık, tahrik gibi nedensellik bağıyla birlikte verilmesi failin
eylemlerini meĢrulaĢtırdığı gerekçesiyle eleĢtirilmekte, Ģiddetin detaylandırılarak kadın
bedeni üzerinden iĢlenmesi, Ģiddetin normal karĢılanmasına sebep olmaktadır. Aksine faili ön
plana çıkaran bir dil kullanıldığında ise, zaman içerisinde faili kahramanlaĢtırarak mağdurun
unutulmasına yol açmaktadır. Kadına yönelik Ģiddet haberlerini, toplumsal bir olgu olarak ele
alan ve inceleyen uzman görüĢlere yer verilerek, Ģiddetin tüm boyutları ile ele alınması, asıl
nedenler üzerinde durmak, haberleri magazinselleĢtirmeden, kadın odaklı habercilik ve yayın
anlayıĢı ile haberlerin yapılması toplumsal bilinç yaratmak açısından önem taĢımaktadır
(Sungunay, 2018).
Kadına yönelik toplumsal bir soruna olmasına karĢın basında bu konuyla ilgili haberlerin
sayısında azalma gözlenmektedir. Ajans Press'in gerçekleĢtirdiği medya araĢtırmasına göre;
2016 yılının ilk yüz gününde kadına yönelik Ģiddet ve cinayetle ilgili 4 bin 90 haber basına
yansırken, 2017'nin aynı döneminde bu sayı 2 bin 44 olarak belirlenmiĢtir. Bu da özellikle
kadın odaklı sivil toplum kuruluĢlarının tepkisine neden olmuĢ, kurumlar medyanın doğru
içerikli yayınlar ile konuya yer vermesini talep etmiĢlerdir.
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Medyaya yansıyan kadına yönelik Ģiddet haberleri genel olarak gündem belirleyen haber
statüsünde değildir. Bu da bu konudaki haberleri sıradanlaĢtırarak öneminin azalmasına neden
olmaktadır. Haberlerin çoğunda maktul yüzü ve fotoğrafları verilirken, failin yüzünün
gösterilmemesi, kiĢisel bilgiler verilmemesi koruyucu bir tavır olarak görülmektedir.
Failin ifadeleri haberleĢtirilmekte, bu da gerçeğin failin gözünden, onun anlattıkları
çerçevesinde algılanmasına neden olmaktadır. Bu durum mağdurun ya da kendini savunma
Ģansı olmayan maktulün yaĢadıklarının failin ifadelerine dayandırılması sonucunu beraberinde
getirmektedir. Böylelikle hedef kitle, suçun niteliğinden çok mağdurun yapılanı ne kadar hak
ettiğine odaklanmaktadır (Sungunay, 2018).
Kadına yönelik Ģiddetin medyaya yansıması ile ilgili yapılan araĢtırmalar sonucunda;
S. Karaca ve arkadaĢları tarafından 2017 yılında 14 gazetede yayınlanan haberler incelenerek
yapılan çalıĢma sonuçlarında elde edilen veriler Ģu Ģekildedir;


Türkiye‘de en yüksek tiraja sahip üç gazetenin (Posta, Hürriyet ve Sabah)
toplam 56 cinayet, tecavüz ve 18 dayak haberi yaptığını belirtilmiĢtir.



Sabah gazetesinin 28 cinayet, 21 tecavüz ve 6 dayak haberi yaptığını, tüm bu
haberlerde kadına yönelik Ģiddetin tek türde olmadığı, Ģiddetin birçok türünün
aynı haber içerisinde yer aldığını belirlemiĢlerdir.



Haberlerin %25‘inde olay yerinin, %24,4‘ünde tecavüz/Ģiddet yönteminin
açıkça belirtildiği bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, haber içeriğinde ―apartmanın
merdiven boĢluğunda‖, ―kiralık olan boĢ evde‖, ―ilaçla uyuttuktan sonra‖,
―ellerini

arkadan

bağlayıp

ters

iliĢkiye

girerek‖

gibi

söylemlerin

kullanılmasının suç olgusuna iĢaret etmekten çok haberin pornografik öğeler
taĢıması ve öyküleĢtirilmesinin toplumda uyarıcı bir etki oluĢturabileceği
belirtilmiĢtir.


Kadın cinayetlerinin en sık kıskançlık ve boĢanma gerekçeleri ile
gerçekleĢtirildiğini tespit edilmiĢtir (Karaca, Barlas, Öngün, Öz, & Korkmaz,
2017).

Kamuoyu oluĢturmada medyanın etkisinin ne denli büyük olduğunu araĢtırmamızda sık sık
dile getirdik. Farklı çalıĢmalar da göstermektedir ki medya kamuoyunu oluĢturduğu gibi
istediği yöne çekme konusunda da oldukça etkili bir araçtır. ġiddet haberlerinin popülaritesi
ve reytingi oldukça yüksektir. ġiddet haberlerinin çoğunluğunun kadına yönelik olması da
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kadına yönelik Ģiddetin asıl amaçları dıĢında magazin ve reytingi için medyaya sunulması
oldukça sık karĢılaĢılan bir durum haline gelmiĢtir. Bununla birlikte medyaya yansıyan
haberlerde kullanılan kıskançlık,aĢk,namus,tahrik gibi nedensellik içeren ifadelerle oldukça
sık karĢılaĢılmaktadır.
Medyanın kadına yönelik Ģiddet haberlerini verme sıklığı da tartıĢma konularından biridir.
‗Yine bir kadın cinayeti‘, tarzında ki ifadeler bu olayı sıradanlaĢtırma konusunda
eleĢtirilir.Halkın bu haberlere alıĢması ve sürekli olan sıradan bir olay gibi algılaması
tekrarlanmasına neden olabilmektedir.

KADINA YÖNELĠK ġĠDDET HABERLERĠNĠN BETĠMSEL ANALĠZĠ
Örnek haber 1:
‗Erzurum'da eĢinin hortumla dövüp boynundaki altınlarını gasp ettiği kadın, davanın ilk
duruĢmasında Ģikayetinden vazgeçti. Darba ve gasba uğradığı eĢinden Ģikayetini geri almasına
neden olan Ģartları da Ģöyle dile getirdi: "Engelli çocuğum var. ġikayetçi olsam bana kim
bakacak? ġikayetçi değilim."
Yakutiye ilçesine bağlı KurtuluĢ Mahallesi'nde 7 Haziran 2017'de F.Ç., iddiaya göre, tartıĢtığı
eĢi T.Ç.'nin boynunda kurdeleyle bağlı 2 çeyrek altını bıçakla keserek aldı. Daha sonra F.Ç.,
hortumla dövdüğü eĢini evden kovdu. Genç kadın, polise giderek, kocasından Ģikayetçi oldu.
T.Ç.'nin Ģikayeti üzerine darp raporu alındı ve soruĢturma baĢlatıldı‘.
Cnnturk.com‘un yaptığı haberde mağdur F.Ç. Ģiddeti kabullenmiĢ olarak görülmektedir.
Ġncelediğimiz Ģiddet türlerinde en sık karĢımıza çıkan fizikse Ģiddet bu haberde de öne
çıkmaktadır. Ayrıca kadının ekonomik özgürlüğü olmaması nedeniyle Ģikayeti geri çekmesi
de ekonomik Ģiddetin örnekleri arasında gösterilebilir. ÇalıĢmamızda bahsettiğimiz Ģiddete
karĢı çıkmama sebepleri arasında en sık karĢılaĢılan çocuklar bu haberde de birincil olarak
Ģiddete karĢı çıkmama sebebi olarak görülmektedir. Ayrıca kadının ekonomik özgürlüğünün
olmaması da Ģiddeti kabullenmesine neden olmaktadır.
Örnek Haber 2 :

‗Ġzmir'in Karabağlar ilçesinde, F. Ö. 'ün (35) dün birlikte yaĢadığı eski eĢi Hasan O. BaĢtosun
tarafından çalıĢtığı pastanede öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. BaĢtosun'un, Fulya
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Öztürk'ün iĢ yerine olay günü iki kez geldiği, ikilinin çay içtiği ve tartıĢmanın bu sırada çıktığı
öğrenildi. Öztürk'ün çalıĢtığı pastanenin sahibi Murat Akan, "Bir bağrıĢma olduktan hemen
sonra silah sesi duyulmuĢ. Geldiğimde Fulya kanlar içinde yerdeydi" dedi. BaĢtosun, bir süre
sonra polise gidip teslim oldu. 'Kasten yaralama' ve 'uyuĢturucu bulundurmak' suçlarından
sabıka kaydı olan BaĢtosun'un, polisteki ilk ifadesinde, Fulya Öztürk'ü, çalıĢtığı pastaneden
bir kiĢi ile mesajlaĢtığını görünce kıskandığı için öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü‘.
Hürriyet.com.tr tarafından yapılan haberde fiziksel Ģiddet ölümle sonuçlanmıĢtır. Fail H.O.
cinayete neden olarak kıskançlık gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamız da sık sık bahsettiğimiz
konulardan biri olan nedene bağlama fail kadar sunulan haberde de öne çıkarılmıĢtır.
Örnek Haber 3 :
Bursa‘da yeni yıla dakikalar kala tartıĢtığı dini nikahlı eĢi F. K. tarafından pompalı tüfekle
bacaklarından vurulan S. T. , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan F.
K.‘nin emniyetteki ifadesinde ―BaĢkasını sevdiğini söyledi. ‗BaĢkasına gitmesin diye
bacaklarından vurdum‖ dedi. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı F. K. ise polis ekiplerince
Arabayatağı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen Ģüpheli, burada verdiği ifadesinde
―Aramızda Ģiddetli geçimsizlik vardı. AkĢam da tartıĢmaya baĢladık. TartıĢma sırasında bana
‗Gönlümde baĢka biri var, onu seviyorum ona gideceğim' dedi. Ben de baĢkasına gitmesin
diye bacaklarından vurdum‖ dediği öğrenildi.
Sözcü.com.tr tarafından yapılan haberde fiziksel Ģiddet ile birlikte psikolojik Ģiddet de
mevcuttur.YaĢanan tartıĢmalar bunlara örnek gösterilebilir. ġiddet türleri genelde birbiri ile
bağlantılı ortaya çıkması sürekli bir durumdur. Mağdurun söylediği sözler fail tarafından
neden olarak gösterilmiĢtir. Sevgili/eĢ olma durumunda kadınlar üzerinde hak edildiği çokça
gözlemlenmektedir. Medya haberi yayınlarken olayın yaĢanmasına neden olarak gösterilen
kıskançlığı öne çıkararak asıl mesajdan uzaklaĢmıĢtır.
Örnek Haber 4:
Ġstanbul Bahçelievler'de 4 aylık eĢini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklu yargılanan E. E. , boĢanma aĢamasında olduğu 4 aylık eĢi F. E.'ı otomobilde silahla
vurdu. 22 yaĢındaki genç kadının cansız bedeniyle iki saat Ġstanbul'u gezen sanık
hakkında ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasıyla dava açıldı. Yargılama sonucu müebbet
hapis cezası aldı. Mahkeme sanık E.E. için iyi hal indirimi kullandı.
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Ntv.com.tr sitesinde yayınlanan haber incelemesi yapıldığında içerik de bir neden
belirtilmemesi önemli ayrıntılardan biri. Ayrıca haber sunumunda kadın bir obje veya cinsel
hedef olarak gösterilmemesi haberin kadına yönelik Ģiddeti magazinsel olarak değil de
toplumsal bir sorun ele aldığını göstermektedir.
Örnek Haber 5 :
Ġstanbul ġiĢli‘de 9 Aralık‘ta, Tuğba Erçakar (26) kız arkadaĢının evindeyken ayrılmak istediği
erkek arkadaĢı Mehmet Hanifi Bozaslan geldi. Bozaslan eve girer girmez Erçakar‘ı
yumruklamaya baĢladı. Kız arkadaĢı Erçakar‘a yardım etmek istese de baĢarılı olamadı.
Olayın ardından Erçakar, darp raporu alarak Bozaslan‘dan Ģikâyetçi oldu. Ġstanbul Emniyet
Müdürlüğü‘nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ―Tuğba Erçakar, M.H.B. isimli
Ģahıs ile yaklaĢık 1.5 aydır sevgili olduklarını, Ģahsın kendisini arayarak ilaç içmek suretiyle
intihar ettiğini söylemesi üzerine Ģahsın evine gittiğini, burada Ģahsın intihar etmediğini
öğrendiğini, bir müddet sonra da aralarında kıskançlık sebebiyle tartıĢma çıktığını, ardından
arkadaĢı C.A.‘nın ikametine gittiği, M.H.B. Ģahsın bu ikamete gelerek kendisini darp ettiğini
ve öldürmekle tehdit ettiğini beyanla müracaat etmiĢtir. ġüpheli M.H.B. gözaltına alınmıĢtır.
M.H.B. 10 Aralık‘ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol Ģartıyla serbest bırakılmıĢtır‖ denildi.
Daha sonra Bozaslan, tehditlerine devam ettiği gerekçesiyle dün 2‘nci kez gözaltına alınıp
adliyeye sevk edildi. SoruĢturmayı yürüten savcılık tarafından 1 günlük ek gözaltı kararı
verilmesi üzerine emniyete tekrar götürülen Bozaslan‘ın bugün adliyeye tekrar sevk edileceği
öğrenildi.
Hürriyet.com sitesinde yapılan bu haberde yine fiziksel Ģiddet ve psikolojik Ģiddet bir
aradadır. Tekrarlanarak artan Ģiddet olayları sıkça karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca kademeli
olarak Ģiddettin arttığı gözlemlenmiĢtir. Bunun baĢlıca nedeni psikolojik Ģiddet uygulayarak
kadın

susturulması

ve Ģiddete karĢı

gelmesinin engellenmesidir.

Örnek haberler

incelendiğinde genel olarak çalıĢmamızda incelediğimiz sorunlar ile karĢılaĢılmaktadır. Kadın
cinayet haberlerinin magazinsel ve reyting amaçlı yayınlanması, yayımlanırken nedenlere
bağlanması en büyük sorunlardan biridir. ‗birlikte yaĢadığı‘, ‗gece yarısı yürürken‘, ‗Ģort
giyen genç kız‘ Ģeklinde cinsiyetçi baĢlıklarda haberin içeriğinin dıĢında dikkat çekmek için
kullanılmaktadır.

Ġçerik

oluĢturma

esnasında

‗DehĢetin

görüntüleri,

Gözlerinize

inanmayacaksınız‘ gibi çarpıcı baĢlıklar ile okuyucu meraklandırarak Ģiddet öne
çıkarılmaktadır.
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SONUÇ
Yapılan araĢtırmalar göstermektedir ki Ģiddet insanın olduğu her yerde ve her dönemde
görülmektedir. ġiddet kavramı ise değiĢkenlik göstermektedir. Fiziksel Ģiddetin yanı sıra
duygusal Ģiddet ile de sıkça karĢılaĢılmaktadır. Özellikle ataerkil toplumlarda Ģiddetin kadına
yönlendirildiği gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢmamızda kadına yönelik Ģiddet ile ilgili veriler verilerek
dünyada ve Türkiye‘deki durumu incelenmiĢtir. Ġncelenen çalıĢmaları ıĢığında Türkiye‘deki
kadınların hayatının bir döneminde Ģiddetle karĢılaĢtığı gözlemlenmiĢ, fiziksel Ģiddetle
birlikte duygusal ve ekonomik Ģiddet olaylarıyla da sıkça karĢılaĢılmıĢtır. Ayrıca toplumun
kadına özgü tabir edilen görevleri,kuralları ve aĢağılamaları da toplumsal Ģiddet olarak kabul
edilmektedir. Kadına yönelik Ģiddet genelde kadının yakın çevresindeki erkekler tarafından
uygulandığı gözlemlenmiĢtir. Yakın çevredeki erkekler arasında ise en çok Ģiddete
baĢvuranlar ise kadın ile duygusal bağı olan eĢ/flörtlerdir. Kadına yönelik Ģiddetin bu denli
yüksek olduğu ülkemizde bu konuyla ilgili haberlerin sıkça medyaya yansıması olağan bir
durumdur. Kamuoyunu bilgilendirme çabasında ki medya aynı zamanda kamuoyunu belli bir
yöne doğru yöneltmede de oldukça etkili bir araçtır. Geleneksel medya uzun yıllardır belli
kurallar ile varlığını sürdürürken, geliĢen internet teknolojisi de yeni bir medya çeĢidini
oluĢturmuĢtur. Yeni medya geleneksel medyanın zayıf olarak görünen yönlerini kendi lehine
çevirerek büyük bir popülerliğe ulaĢmıĢtır. Sosyal medya ağları, internet haberleri gibi yeni
medyaya ait kavramlarda kamuoyu üzerinde geleneksel medya kadar etkili olmaya
baĢlamıĢtır. Kadına yönelik Ģiddet haberleri sıkça hem geleneksel hem de yeni medyada
karĢımıza çıkmaktadır. Toplumun önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik Ģiddet ile
ilgili haber sunumunda ise bazı sorunlar yaĢanmaktadır. Bunlardan en sık karĢılaĢanı ve yanlıĢ
olan kadına yönelik Ģiddetin belli amaçlar ile açıklanmaya, neden gösterilmeye çalıĢılmasıdır.
Namus için, kıskançlık nedeniyle ya da ahlaksal eksiklikleri gibi kavramları öne çıkararak
haberin

asıl

amacı

dıĢında

sunulması

sorundan

daha

çok

olayın

bahanelerini

güçlendirmektedir. Ayrıca haberlerde magazinsel yaklaĢımlar, baĢlıklar ilgi ve reyting
çekmek için kullanılarak sunulmaktadır. Kadının cinsel yönlerini, resimlerini paylaĢarak
yapılan haberler de odağı kadına yönelik Ģiddet sorunundan farklı yönlere çekmektedir.
Medyanın bu konular ile ilgili haberlerde tarafsızlığı kamuoyu üzerinde oldukça etkilidir.
Sıradan bir olay gibi yansıtılan haberler toplumun bu sorunu kabullenmesine ve sindirmesine
yol açmaktadır. Medya hangi platform da olduğu fark etmeksizin kadına yönelik Ģiddet
haberlerinde etik kurallara uyması ve Ģiddet sorununa odaklanması son derece önemlidir.
Yapılan haber incelemelerinde de bahsettiğimiz sorunlar karĢımıza çıkmakla birlikte küçük
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bir kısım da olsa bu etik kurallarını göz önünde bulundurarak haber yapmaya devam
etmektedir.
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SPORDA PAZARLAMA MASASININ DÖRT AYAĞINDAN BĠRĠ: FĠYAT
ArĢ. Gör. Dr. Anıl Onur MERCANOĞLU 1
1

EskiĢehir Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 0000-0002-7812-9870,

ÖZET
Spor pazarlamasında, pazarlamacının etkili bir Ģekilde ilerleyebilmesi ve amaç ve hedeflerini
yerine getirebilmesi için pazarlama karma elemanlarından birisi olan fiyatı en ince
ayrıntılarıyla ele alması gerekmektedir. Ayrıca fiyat tüketimden gelen faydanın değerini
belirlediği için dikkat edilmesi gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Bu önem
doğrultusunda araĢtırmanın amacı spor pazarlamasında fiyatla ilgili konuları kuramsal bir
çerçevede ele almaktır. ÇalıĢmada ―fiyatlandırma amaçları‖, ―fiyatlandırma süreci‖,
―fiyatlandırmayı etkileyen faktörler‖, ―fiyatlandırma stratejileri‖ ve ―fiyat ayarlamaları‖ ana
baĢlıkları, fiyat kavramını detayı bir Ģekilde açıklayabilmek için kullanılmıĢtır. Sonuç olarak
öncelikli yapılması gereken, amaçların belirlenerek buna en uygun yolun seçilmesidir.
Sürecin bu ilk adımı ile beraber sırasıyla talebi tahmin etme, maliyetleri belirleme, rakiplerin
fiyatlarını belirleme, fiyat hesaplanmasında kullanılacak yönetim seçilmesi, fiyat seviyesinin
belirlenmesi ve son olarak da fiyat yapısının değiĢkenlere göre uyarlanması aĢamaları dikkatli
bir Ģekilde ele alınmalıdır. SatıĢların istenilen düzeyde gerçekleĢebilmesini sağlayacak uygun
fiyat düzeyinin belirlenebilmesi için içsel ve dıĢsal etkenler pazarlamacı tarafından detaylı bir
Ģekilde değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Spor Pazarlaması, Ürün Fiyatı, Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler,
Fiyatlandırma Stratejileri.
GĠRĠġ
Fiyat, ürünlerin tüketicileri ve üreticileri arasındaki alıĢveriĢte önemli rol
oynamaktadır. Fiyat, tüketicinin ürünü elde etmek için yaptığı masrafa denir. Parasal olan
―etiket fiyatı‖nın ötesine geçerek zaman ve fırsat maliyeti, psikolojik maliyet, kiĢisel çaba
maliyeti ve dolaylı finansal maliyetleri içerir. Fiyat bir dereceye kadar ürün özniteliğidir,
çünkü tüketimden gelen faydanın finansal değerini belirtir (Crossley ve diğ., 2012).
Pazarlamada böylesine etkin bir yere sahip olan fiyat kavramının incelenmesi, spor
pazarlamacısı acısından kritik bir önem taĢımaktadır. Bu önem doğrultusunda spor
pazarlamasının karma elemanlarından birini oluĢturan fiyatı ve içerdiği konuları kuramsal bir
çerçevede açıklamak, bu çalıĢmanın temel amacını oluĢturmaktadır.
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FĠYATLANDIRMA AMAÇLARI
Atılan her adım gibi fiyatlandırmanın da amaçları olmak zorundadır. Hundekar ve diğ. (2010)
bu amaçları aĢağıdaki gibi maddeleyerek açıklamıĢtır:
1. SatıĢlarda ArtıĢ: DüĢük fiyat, satıĢ hacminin artmasını sağlayabilir. Ancak bu
her zaman gerekli değildir. Doğru fiyatlandırma satıĢlardaki istenilen artıĢı
canlandırabilir. Rekabete dayanan fiyatlandırma ise, akıllıca kullanıldığında diğer
alternatiflerine göre satıĢlarda daha hızlı bir artıĢı sağlayabilir.
2. Pazar Payı: MüĢteri kabulünün hassas bir göstergesi olan fiyat, pazar payını
artırma ve sürdürmede en büyük sorumluluğu olan unsur olarak görülmektedir.
3. Önceden BelirlenmiĢ Kar Seviyesi: Fiyatlandırma amaçlarının en mantıklı olanı
kar için fiyatlandırmadır. Yatırımdan gelen karın %15-20 aralığında olması yaygın
olarak belirlenen orandır.
4. Rekabeti KarĢılama ya da Takip Etme: Birçok Ģirket, kısa dönemli kar elde
etmekten ziyade fiyat seviyelerinde stabilizasyonu sağlamayı ve marjları
yönetmeyi istemektedir. Fiyat konusunda önder olanı takip etmek iyi bir yöntem
olabilir.
5. Nakit AkıĢını Kontrol Etme: Fiyatlandırmanın esas amacı belirli bir süre içinde
mümkün olduğunca nakit dönüĢü sağlamaktır. Pazarlamacılar, araĢtırma ve
geliĢtirme için yaptıkları yatırımların belirli bir zaman içinde geri dönmesini
istemektedirler.

ġekil 1. Pazar Stratejisinde Fiyat (Hundekar ve diğ., 2010, s. 79).
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FĠYATLANDIRMA SÜRECĠ
Fiyatlandırma sürecinde çeĢitli etkenler göz önüne alınmaktadır. Bu süreç özellikle ilk
kez fiyatlandırma kararları alanlar için oldukça uygun olarak görülmektedir (Boyd ve Walker,
1990). ġekil 2‘de fiyatlandırma sürecinde yer alan basamaklara yer verilmiĢtir.
Stratejik fiyatlandırma amacının
oluĢturulması

Etkiler ve kısıtlamalar
 Pazarlama stratejileri
 Hedef pazar özellikleri
 Ürün özellikleri
 Rakip özellikleri
 ġirketin güçlü ve zayıf
yönleri
 Çevresel etkiler
Ekonomik eğilimler
Yasal kısıtlamalar

Talebi ve talepteki fiyat esnekliğini tahmin
etme
Maliyetleri ve hacimle olan iliĢkisini
belirleme
Rakiplerin fiyatlarını ve maliyetlerini
inceleme
Fiyatın hesaplanmasında kullanılacak
yöntemin seçimi

Fiyat seviyesinin belirlenmesi

Coğrafik, bölgesel, pazar bölümlerindeki
talep ve masraf varyasyonlarını karĢılayacak
bir fiyat yapısı uyarlanması
ġekil 2. Fiyatlandırma Karar Süreci (Boyd ve Walker, 1990, s. 461).
FĠYATLANDIRMAYI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER
Fiyatlandırmayı etkileyen faktörler içsel ve dıĢsal olmak üzere iki ana baĢlık altında
incelenmektedir. Bu iki ana baĢlığa aĢağıda yer verilmiĢtir.
ĠÇSEL FAKTÖRLER
Diğer Pazarlama Karma Elemanları
Fiyat, çok önemli bir eleman olmasına karĢın, fiyatlandırma karlarının alınması
sırasında pazarlama karmasının diğer elemanlarının da (ürün, dağıtım ve tutundurma) hesaba
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katılması ve tüm bunların bir bütün olarak düĢünülmesi gerekmektedir (Argan ve Katırcı,
2008).
Maliyet
Hangi iĢletme için olursa olsun, maliyet fiyatlandırma kararını etkilemektedir. Ürün
söz konusu olduğunda öncelikli maliyet, üretim ya da tedarikçi harcamaları olarak
düĢünülebilir. Hizmet söz konusu olduğunda ise maaĢ ödemeleri esas maliyeti
oluĢturmaktadır. Diğer maliyetler ise pazarlama harcamalarını, vergileri, sigortaları ve ürüne
yüklenen diğer ücretleri içermektedir (Fullerton, 2007).
Örgütsel Amaçlar
Birçok Ģirket pazarlama amaçlarını ya da hedeflerini oluĢturarak fiyatlandırmayı bu
amaçlar doğrultusunda belirlemektedir. Pazarlama hedefleri temelinde, fiyatlandırma
politikaları benimsenmektedir. Bir firma aĢağıdaki gibi çeĢitli politikalara sahip olabilir
(Sherlekar ve diğ., 2010):


Maliyete-dayalı fiyatlandırma politikası,



Talebe-dayalı fiyatlandırma politikası,



Rekabete-dayalı fiyatlandırma politikası.
DIġSAL FAKTÖRLER

Tüketici Talebi
Talep, tüketicinin belirli bir fiyatta satın almak istediği spor ürününün miktarı olarak
tanımlanmaktadır. Burada bahsedilmesi gereken, fiyat ve satıĢ miktarının birbiri ile iliĢkisini
gösteren üç farklı düzeydeki fiyat esnekliği konusudur. Bu üç düzey fiyatın talebi etkileme
derecesine göre; elastik talep, elastik olmayan talep ve birimsel talep olarak belirtilmektedir
(Shank, 1999).
Ġkame Ürünler
Birkaç rakibin bulunduğu ve bu rakiplerin benzer kalitede, benzer özellikler sergileyen
ve daha düĢük fiyata sahip ürünlerini pazara sunduğu ortamda talep esnekliğinin yüksek oluğu
söylenebilir. Bu durumda talep, düĢük fiyatlı ürünlere kayacağı için pazarlamacının fiyat
düzeylerini bu durumu göz önüne alarak ayarlamasında fayda görülmektedir (Lancaster ve
Massingham, 2001).
Tüketici Geliri
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Çoğu spor ürünleri ve hizmetleri tüketicinin gelir durumuna bağlı olarak satın
alınmaktadır. Spor pazarlamacısı nüfus sayım verilerini kullanarak ve uygun pazar araĢtırması
yaparak, hedef pazar ya da pazarlardaki tüketicilerin gelir seviyelerini saptamalıdır. Bu
bilgiler ıĢığında geniĢ çeĢitlilikte fiyat seviyeleri uygulanarak, pazardaki en düĢük gelirli
tüketiciden en yüksek gelirli tüketiciye kadar olan aralıktaki tüm hedef kitleye ulaĢmak
mümkün olabilir (Meir ve Arthur, 2007).
Ekonomi
Yüksek iĢsizlik, yavaĢ ekonomik büyüme, küresel rekabet derecesinin artması, dünya
çapındaki kapasite aĢımı gibi nedenler durgunluk etkenleri olarak görülmekte ve enflasyonu
etkilemektedir. Bu durum da spor pazarlamacısı için, tüketicinin iĢsiz olma durumundan ya da
iĢini kaybetme korkusundan doğan sebeplerden dolayı daha az para harcayacağı anlama
gelmektedir (Pitts ve Stotlar, 2002).
Rekabet
Rakiplerin uyguladığı fiyatlar, fiyatlandırma kararlarının üzerinde etkilidir. Burada
önemli olan konu kısa vadeli düĢünmekten kaçınmaktır. Çünkü rekabetçi ortamda amaç,
sadece belirli bir zaman aralığındaki istenilen kazanca ulaĢmak değil, pazarda kalıcı bir yer
edinebilmektir (Korkmaz ve diğ., 2009). Bir ürün ya da hizmet için alternatif söz konusu ise
rekabet zaten kendiliğinden ortaya çıkar. Örneğin aynı semt içinde birden fazla benzer
özelliklerde halı sahalar bulunuyorsa müĢterinin öncelikli tercihini fiyatın belirleyeceği
söylenebilir.
Yasal Konular
Fiyatların belirlenmesi konusunda en yaygın ve en güçlü etkenler hükümet tarafından
uygulanan eylemlerden ortaya çıkmaktadır (Bagozzi ve diğ., 1998). Günümüzde taĢıt için
kullanılan yakıtların hammadde fiyatlarında gerçekleĢen düĢüĢe rağmen, satıĢ fiyatlarının
yükseliĢi bunlardan birine örnek olarak gösterilebilir. Yani üründeki vergi oranlarının artması
tüketiciye yansıyan miktarın yükselmesine neden olmaktadır.
Teknoloji
Spor ürünlerinin, teknolojik açıdan her geçen gün daha fazla geliĢtiği Ģüphe
duyulmayacak bir geçektir. Teknolojinin fiyatlandırma kararları üzerinde doğrudan ya da
dolaylı etkileri olabilir. ġimdiki zamana kadar sahip olunan deneyimler, daha iyi teknolojinin
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maliyeti artırdığını söylemektedir. AraĢtırma ve geliĢtirmenin yüksek maliyetlerinin yanı sıra
üretim ve malzemelerin de daha maliyetli olması, ürünün fiyatına yansımaktadır (Shank,
1999).
FĠYATLANDIRMA STRATEJĠLERĠ
FarklılaĢtırılmıĢ Fiyatlandırma Stratejisi
Firmalar; müĢteri, ürün, imaj, kanal, konum, zaman gibi birçok değiĢkene göre farklı
fiyatlar düzenleyerek ürün ya da hizmetlerini satıĢa sunmaktadır. Bu değiĢkenler aĢağıda
sıralanmaktadır (Kotler ve Keller, 2009):


MüĢteri Bölümüne Göre Fiyatlandırma



Ürün Biçimine Göre Fiyatlandırma



Ġmaja Göre Fiyatlandırma



Kanala Göre Fiyatlandırma



Konuma Göre Fiyatlandırma



Zamana Göre Fiyatlandırma

Yeni Spor Ürünlerini Fiyatlandırma Stratejileri
Yeni bir ürünü fiyatlandırırken uygulanabilecek iki strateji bulunmaktadır. Bu
stratejiler; pazarın kaymağını alma ve pazarı ele geçirme stratejileri olarak belirtilmektedir
Eroğlu, 2013). Pazarın kaymağını alma stratejisinde ürün fiyatı yüksek bir Ģekilde piyasaya
sürerek kısa sürede yatırımların dönüĢünü sağlamak amaçlanmaktadır. Pazarı ele geçirme
stratejisinde ise önceki stratejinin tam tersi fiyatlandırma politikası uygulanmaktadır. Burada
düĢük fiyat politikasıyla hem pazar payının büyük bir kısmı ele geçirilebilir hem de yeni
doğacak rakiplerin pazara kolayca dahil olması engellenebilir.
Psikolojik Fiyatlandırma Stratejileri
Ġslamoğlu (2008) psikolojik fiyatlandırma stratejilerinin dört çeĢidini küsuratlı
fiyatlandırma, miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma, sabit fiyatla fiyatlandırma ve prestij
fiyatlandırma olarak belirtmektedir. Bu stratejilerle tüketicinin ürün ve/veya marka değeri
üzerindeki algısı istenilen yönde manipüle edilmeye çalıĢılmaktadır.
Değere Dayalı Fiyatlandırma Stratejisi
Tüketiciler ürünü fiyatla değer arasında bağ kurarak algılamaktadır. Genellikle yüksek
fiyat ile yüksek kaliteyi, düĢük fiyatla da düĢük kaliteyi eĢleĢtirmektedirler. Pazarlamacılar bu
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denklemi etraflıca değerlendirerek iliĢki içinde olduğu konuları ortaya çıkarmalıdır (Balcı,
2005). Ürün değerleri Ģu öğeleri içerebilir:


Uygunluk



Estetik



Temizlik, rahatlık, güvenlik



EriĢilebilirlik



Ġmaj ve marka değeri (Balcı, 2005, s. 121).
Pazarlamacı yukarıdaki öğeleri ve daha fazlasını göz önüne alarak ürün değerini

belirlemeli ve fiyatlandırma yaparken de buradaki değiĢkenlerin rehberliğinde ilerlemelidir.
Maliyete Dayalı Fiyatlandırma Stratejisi
Temel iĢletme amacı, tüketiciler tarafından ödenen paranın, üreticinin yaptığı
harcamalardan fazlasını getirmesidir ve bunun anlamı da kar sağlamaktır. Miktarlar arasında
bir fark yoksa iĢletme maliyetlerini para kaybetmeyecek ya da kar sağlayacak Ģekilde düzeltir.
Tüm giriĢim için maliyetlerdeki düzeltmenin sonucunun sabit çizgide olması kabul edilemez,
yani tüketici fiyatları üretici maliyetinden daha yüksek belirlenmelidir (Crossley ve diğ.,
2012).
FĠYAT AYARLAMALARI
Temel fiyatlandırma stratejilerine ek olarak, organizasyonlar fiyatları ayarlamak ya da
ince ayar yapmak için baĢka teknikler kullanmaktadırlar. Bu teknikler, belirli durumlar ya da
zamanlarda satıĢları canlı tutabilecek kalıcı ya da geçici ayarlamaları içerebilir. En yaygın
olarak

kullanılan

teknikleri;

promosyonel

indirim,

referans

fiyatlandırma,

tek/çift

fiyatlandırma ve demet fiyatlandırma olarak sıralanmaktadır (Ferrell ve Hartline, 2011).
SONUÇ
Spor ürününün fiyatlandırılması titizlikle ele alınması gereken bir konu olarak
görülmektedir. Burada öncelikli olarak yapılması gereken amaçların belirlenerek buna en
uygun yolun seçilmesidir. Sürecin bu ilk adımı ile beraber sırasıyla talebi tahmin etme,
maliyetleri belirleme, rakiplerin fiyatlarını belirleme, fiyat hesaplanmasında kullanılacak
yönetim seçilmesi, fiyat seviyesinin belirlenmesi ve son olarak da fiyat yapısının değiĢkenlere
göre uyarlanması aĢamaları dikkatli bir Ģekilde ele alınmalıdır.
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pazarlamacının

dikkate

alması

gereken

faktörler

bulunmaktadır. Bu faktöreler içsel ve dıĢsal olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. SatıĢların
istenilen düzeyde gerçekleĢebilmesini sağlayacak uygun fiyat düzeyinin belirlenebilmesi için
bu etkenler pazarlamacı tarafından detaylı bir Ģekilde değerlendirilmelidir. Gerekli görülen
durumlarda ise fiyat ayarlamaları teknikleriyle optimum fiyatların belirlenmesi amaçları
gerçekleĢtirmede pazarlamacıya kolaylık sağlayacaktır.

Kaynaklar
Argan, M., & Katırcı, H. (2008). Spor Pazarlaması (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bagozzi, R. P., Rosa, J. A., Celly, K. S., & Coronel, F. (1998). Marketing Management.
Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
Balcı, V. (2005). Spor Pazarlaması: Kavramlar-Yöntemler-Örnekler. Ankara: Bağırgan
Yayımevi.
Boyd, H. W., & Walker, O. C. (1990). Marketing Management: A Strategic Approach.
Boston: Richard D. Irvine Inc.
Crossley, J. C., Jamieson, L. M., & Brayley, R. E. (2012). Introduction to Commercial
Recreation And Tourism: An Entrepreneurial Approach (6th edition). Urbana:
Sagamore Publishing.
Eroğlu, E. (2013). Fiyat ve Fiyat Kararlarının Yönetimi. B. Z. Erdoğan ve E. Eroğlu. (Ed.).
Pazarlama Yönetimi (130-153). EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Yayınları.
Ferrell, O. C., & Hartline, M. D. (2011). Marketing Management Strategies (5th edition).
Australia: South Western/Cengage Learning.
Fullerton, S. (2007). Sports Marketing. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
Hundekar, S. G., Appannaiah, H. R., & Reddy, P.N. (2010). Principles of Marketing.
Mumbai: Himalaya Pub. House.
Ġslamoğlu, A. H. (2008). Pazarlama Yönetimi (GeniĢletilmiĢ 4. Baskı). Ġstanbul: Bet.
Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk, S. A., & IĢın, F. B. (2009). Pazarlama: Kavramlar - Ġlkeler Kararlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 226

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Marketing Management (13th edition). Upper Saddle
River,N.J.: Pearson/Prentice Hall.
Lancaster, G., & Massingham, L. (2001). Marketing Management (3rd edition). London:
McGraw-Hill Pub. Co.
Meir, R., & Arthur, D. (2007). Pricing Sports And Sports Pricing Strategies. J. Beech & S.
Chadwick (Ed.). The Marketing of Sport (321-341). Harlow: Prentice Hall/Financial
Times.
Pitts, B. G., & Stotlar, D. K. (2002). Fundamentals of Sport Marketing. Morgantown, W.Va.:
Fitness Information Technology.
Shank, M. D. (1999). Sports Marketing: A Strategic Perspective. Upper Saddle River, N.J.:
Prentice Hall.
Sherlekar, S. A., Prasad, K. N., & Victor, S. J. S. (2010). Principles of Marketing. Mumbai
[India]: Himalaya Pub. House.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 227

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

ALGILANAN E-HĠZMET KALĠTESĠNĠN MÜġTERĠ SADAKATĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ:
ENDÜSTRĠYEL PAZARLARDA BĠR UYGULAMA
Görkem Bayramtan 1, Dr.Öğr. Üyesi Leyla Gödekmerdan Önder2
1

Bilim Uzmanı,
Ankara, Türkiye,
ORCID ID: 0000-0003-2926-5291,
2

Ufuk Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
Ankara, Türkiye
ORCID ID: 0000-0003-1969-8843.

ÖZET
Günümüz pazarlarında yaĢanan ürün, hizmet ve marka bolluğu, tüketicilere herhangi bir
ihtiyaç ve isteklerini karĢılayabilecekleri birçok alternatif sunmaktadır. Ürün, hizmet ve
marka bolluğuna iĢletmeler açısından bakıldığında ise kıyasıya rekabeti beraberinde
getirmektedir. ĠĢletmeler rekabet ortamında hayatta kalabilmek ve yaĢamlarını sürdürebilmek
için yeni stratejilere baĢvururlar. Geleneksel ticaret yöntemlerine göre, hem iĢletmeler ile
müĢteri arasındaki hem de müĢteriler ile iĢletmeler arasındaki direkt temasın yetersiz olduğu
durumlarda, zaman ve mekan gözetmeksizin ulaĢılabilmeyi etkin kılan e-ticaret, iĢletmeler
adına rekabet avantajı sunmaktadır. Profesyonel ve etkin bir Ģekilde inĢa edilen bir e-ticaret
sitesi ile iĢletmeler hızlı ve kolay bir Ģekilde küresel pazarlara ulaĢabilirler. Özellikle reklam
ve pazarlama finansları kısıtlı olan iĢletmeler için oluĢturulan bu e-ticaret kanalları rekabette
önemli bir avantaj yaratmaktadır. Öte yandan iĢletmelerin sürdürülebilir baĢarılar
yakalamaları ve uzun vadede karlılıklarını arttırabilmeleri için kaliteye de önem vermeleri
gerekmektedir. Dolayısıyla iĢletmeler e-ticaret sitelerinde sundukların elektronik hizmetlerin
kalitesini artırmaya çalıĢırlar. Hizmet kalitesi iĢletmeler arasındaki rekabetin önemli bir
parametresidir ve çeĢitli yöntemlerle hizmet kalitesinin artırılması mümkündür. Tüketiciler
için ürün ve hizmetin özelliği, fiyatı ve kalitesi kadar algıladıkları e-hizmet kalitesi de
önemlidir. Algılan hizmet kalitesinin yüksek olması iĢletmeleri rekabette öne geçiren
kavramlardan biri olan müĢteri sadakatini de artırmaktadır. MüĢteri sadakati, birçok alternatif
içinde, durumsal etkilere ve pazarlama çabalarının değiĢim davranıĢına neden olma
potansiyeline rağmen, tüketicilerin tercih edilen ürün veya hizmeti gelecekte tutarlı bir Ģeklide
satın almasıdır. Bu doğrultuda çalıĢmanın amacı endüstriyel pazarlarda algılanan e-hizmet
kalitesinin müĢteri sadakati üzerine etkisini belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye genelinde
endüstriyel pazarlarda çalıĢan 417 katılımcıya anket uygulanmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS
22,0 ve Lisrel istatistik programları kullanılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: E-ticaret, Endüstriyel Pazarlama, Hizmet Kalitesi, MüĢteri Sadakati,
SERVQUAL Ölçeği.
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1.GiriĢ
Endüstriyel pazarlarda, müĢterilerin ürün ve hizmet seçeneklerinin artmıĢ olması
rekabetin iĢletmeler için daha da zorlaĢmasına sebep olmaktadır. Pazarda öne geçebilmek için
de pazarlama hedefleri ve stratejileri büyük öneme sahiptir. Geleneksel ticaret yöntemlerine
göre, hem iĢletmeler ile müĢteri arasındaki hem de müĢteriler ile iĢletmeler arasındaki direkt
temasın yetersiz olduğu durumlarda, zaman ve mekan gözetmeksizin ulaĢılabilmeyi etkin
kılan e-ticaret, iĢletmeler adına bir rekabet avantajı sunmaktadır. Günümüz teknolojisi ile eticaret sayesinde hızlı ve kolay bir Ģekilde küresel pazarlara ulaĢılabilmektedir.
Rekabetin giderek artmasıyla birlikte iĢletmelerin baĢarıya ulaĢmak için farklı stratejiler ve
yetenekler ortaya koyması gerekmektedir. Kalite kavramının tek baĢına bir strateji olması bu
durumda yetersiz kalmaktadır. Pazarda avantaj sağlayabilmek için iĢletmelerin üretim
kapasiteleri ve kalitelerinin dıĢında hizmet kavramının da önem kazandığı görülmektedir.
Hizmetler yapıları gereği soyut, aynı anda üretilip tüketilen, dayanıksız ve değiĢken
olduklarından ölçülmesi kolay olmamakla beraber çeĢitli metodlarla ölçülebilmesi
mümkündür. ĠĢletmeler pazarda avantaj sağlayabilmek ve rekabette öne geçebilmek için
sunmuĢ oldukları hizmet kalitesini değerlendirerek geliĢtirebilirler. Hizmet kalitesinin
arttırılmasıyla birlikte bir diğer unsur olan müĢteri sadakatinin de arttırılması rekabette öne
geçebilmek adına önemli stratejiler arasında yer almaktadır. MüĢteri sadakatinin
sürdürülebilir olarak arttırılması için iĢletmelerin sundukları ürünlerin müĢterilerinin
taleplerine uygun ve yüksek kaliteli olması gerekmektedir. Bu çalıĢmada endüstriyel
pazarlarda algılanan e-hizmet kalitesinin müĢteri sadakati üzerine etkisini belirlemek
amaçlanmıĢtır.
2. Literatür Taraması
Genel olarak ticaret, iktisadi değer taĢıyan ürün veya hizmetin satın alınması ve
satılması iĢlemlerini kapsamaktadır (Koç ve Sevim, 2010, s.38; TaĢdemir, 2018, s.88).
GloballeĢen dünyada internetin yaygınlaĢmasıyla birlikte ticaret yeni bir boyut kazanarak
geçmiĢteki halinden sıyrılıp alıcıların, satıcıların ve ticarette rol oynayan tüm faaliyetlerin
aynı anda birlikte bulunduğu bir durum içerisindedir. Somut anlamda karĢı karĢıya gelerek,
aynı mekânlarda bulunarak yapılan ticaret, internet ortamına geçerek yeni bir ticari
organizasyonun geliĢmesine neden olmuĢtur (Demirel ve Eris, 2019, s.193). Bu iĢlemlerin
elektronik ortamda çevrimiçi ağlar kullanılarak yapılması ise e-ticaret kavramını ortaya
çıkartmaktadır (Koç ve Sevim, 2010, s.38; TaĢdemir, 2018, s.88).
E-ticaret, geleneksel ticarette müĢterinin satıcıya, satıcınında müĢteriye ulaĢmasının zor
olduğu durumlarda, farklı müĢteri tiplerine, hemen ve bulunduğu ortamda hizmet
sağlayabilmektedir. E-ticarete pazarlama boyutundan bakıldığında, pazarlama eyleminin
internet aracılığıyla yapılması doğrudan pazarlama kavramını ortaya çıkartmıĢtır (Akçi ve
Annaç Göv, 2015, s.414). Dünyanın bir ucundan diğer ucuna çok kısa sürede ulaĢma imkânı
sunan internet sayesinde küresel pazarlara eriĢebilme imkânı doğmuĢtur.
Yaygın kullanılan e-ticaret çeĢitleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Aliyeva, 2017, s.32);
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ĠĢletmeler Arası (Business to Business, ―B2B‖) Elektronik Ticaret
ĠĢletme-Tüketici Arası (Business to Consumer, ―B2C‖) Elektronik Ticaret
ĠĢletme-Kamu Ġdaresi Arası (Business to Goverment, ―B2G‖) Elektronik Ticaret
Tüketici-Kamu Ġdaresi Arası (Customer to Goverment, ―C2G‖) Elektronik
Ticaret

Sanayideki teknolojik geliĢmelerin hızla artmasıyla yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve
bu ihtiyaçların daha efektif bir Ģekilde karĢılanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Endüstriyel sistemler ile entegre olan çevirimiçi tanıtım faaliyetleri endüstriyel pazarlamada
e-ticaretin önemini göstermektedir (Tunçkan, 2008, s.114). Sanayideki geliĢmeler sonucu
rekabet ortamında meydana gelen hizmetlerin hızlı değiĢme ve geliĢme göstermesi bu
dönemin isminin ‗‘hizmet çağı‘‘ Ģeklinde ifade edilmesini doğurmuĢtur. Hizmet, çağımızda
ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmıĢlığının göstergesi olmuĢtur. Son yıllarda hizmet
sektörlerinin payının ulusal ekonomilerde giderek arttığı görülmektedir (YumuĢak, 2006, s.2).
MüĢteriler ile iyi iliĢkiler geliĢtirmek ve sürekliliğini sağlamak için ―hizmet kalitesi‖
rekabet parametresi olarak kabul görmektedir (Ojo, 2010, s.88). Bilinçli müĢteriler yalnızca
kendilerine sunulan ile yetinmeyip, hizmet kalitesinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır
(Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985, s.43). Brady ve Cronin (2001, s.43)‘e göre; hizmet
kalitesinin müĢterilerin algılarına ve durumu değerlendirmelerine bağlı olduğunu, müĢteri
algılarının ve değerlendirmelerinin ise iĢletmelerin teknik kalitelerine, ürün kalitelerine,
hizmeti teslim etme sürelerine ve hizmet verme Ģekillerine dayalı olduğunu belirtilmektedir.
Akbaba ve Kılınç (2001)‘a göre; hizmet kavramının somut bir karĢılığı olmaması ve
değerlendirmesinin kolay olmaması sebebiyle, hizmet kalitesi kavramı yerine ―algılanan
hizmet kalitesi‖ kavramı ortaya çıkmıĢtır (AĢık, 2016, s. 1162). Algılanan hizmet kalitesi
kavramı 2000 yılından önce, ―müĢterilerin bir ürünün ve/veya hizmetin üstünlüğü veya
mükemmelliği ile ilgili genel yargısı‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Zeithaml, Parasuraman ve
Berry, 1996, s.15). MüĢterilerin kendi düĢüncelerinde oluĢturdukları fiyat ve yarar dengesi
algıladıkları değeri oluĢturmaktadır (Demirel, YoldaĢ ve Uslu-Divanoğlu, 2009, s.5).
Algılanan hizmet kalitesi, hizmetin sunulmasından önce müĢteri beklentileri ile hizmet
sunulduktan sonra müĢterinin yaĢamıĢ olduğu hizmet performansının, müĢteride yaratmıĢ
olduğu algıdaki hizmete göre ölçütüdür (Dalgıç, 2013, s. 32). Aksaraylı ve Saygın (2011,
s.23)‘a göre algılanan hizmet kalitesi müĢterilerin almıĢ oldukları hizmet ile beklentilerinin
kıyasıdır. MüĢteri memnuniyetinin ölçülmesi ile hizmet kalitesinin ölçülmesinin aynı
olmadığı belirtilmektedir. MüĢteri memnuniyeti daha anlık bir durum iken hizmet kalitesi
daha sürdürülebilir bir durumdur (Hoffman ve John, 1997, s.298).
MüĢterilerin beklentileri ile algıladıkları hizmet kalitesini arasındaki fark, hizmet
kalitesinin ölçüm indeksini göstermektedir. Literatürde hizmet kalitesinin ölçümüne iliĢkin
çeĢitli yöntemler mevcuttur (Aydın, 2010, s.1111). Bu yöntemlerden bazıları:
Parasuraman vd. (1985, s.69)‘a göre beklenti ve algılar arasındaki fark SERVQUAL
metodunu oluĢturmaktadır. Kalitenin ölçüm metodu olarak yalnızca müĢteri algılarını
kullanan ölçüm metoduna SERVPERF denilmektedir ve hizmet performansıyla ölçülmektedir
(Cronin ve Taylor, 1992, s.128). Ġnternet bankacılığı modelinde ise sadece web sitesi
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deneyimine bağlı ölçüm yöntemi kullanılmaktadır (Broderick ve Vachirapornpuk, 2002,
s.329). Parasuraman, Zeithaml ve Malhotra (2005, s.220), E-S-Qual metoduyla teorik
bulgular üzerinden web sitelerinin hizmet kalitesini değerlendirebilecek çoklu bir ölçek ortaya
koymuĢlardır. Bu metod 22 madde ile ölçüm sağlamaktadır. Web sitesinin sayfa tasarımı ile
güvenilirliği arasındaki iliĢki E-TailQ metoduyla açıklanmaktadır (Wolfinbarger ve Gilly,
2003, s. 183). Grönross (1984)‘a göre hizmet kalitesinin iki boyutu bulunmaktadır ve
tüketicilerin hizmet kalitesini değerlendirirken algılarından yararlandıkları belirtilmektedir.
Lehtinen & Lehtinen (1982)‘in üç boyutlu modelinde ise; tüketicilerin kendi aralarında ve
personellerle olan iletiĢimlerinin hizmet öncesi ve hizmet sonrası oluĢan etkileĢimin kalitesi
olarak ölçütlendirilmektedir. Üç boyutlu modeli oluĢturan boyutlar, fiziki kalite, iĢletme
kalitesi ve etkileĢim kalitesinden oluĢmaktadır (Tetik, D., 2015, s.24-27)
Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985) tarafından Ģekillendirilen algılanan hizmet
kalitesi ölçüm metodlarından Servqual, iĢletmelerin sunduğu hizmet kalitesinin, müĢterinin
algıladığı hizmet kalitesi ile arasındaki performansı, fark analizi yöntemi ile tespit etmek
amacıyla kullandıkları yöntemdir. Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988), algılanan hizmet
kalitesini önce 10 boyutta incelemiĢlerdir. Bu boyutlar; somut özellikler, güvenilirlik,
heveslilik, yeterlilik, nezaket, inanılabilirlik, güvenlik, eriĢim, iletiĢim ve empatidir. Daha
sonra bunu daha kapsamlı hale getirerek 5 boyutta inceleyebildiklerini ortaya koymuĢlardır.
5‘e indirgenmiĢ boyutlar; ―somut/fiziki özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati‖
kavramlarını kapsamaktadır (Eleren, 2009, s.401; Altan ve Atan, 2004 s.21)
GeçmiĢten günümüze pazarlama uygulamaları ihtiyaçları karĢılamak için dönemsel
farklılıklar göstermiĢtir. 1980‘li yıllarda toplam kalite ön plandayken 1990‘lı yıllarda
müĢteriler ile olan iliĢkilerin ön plana çıktığı görülmektedir. Daha sonra müĢteri iliĢkileri üst
boyutlara taĢınarak müĢterilerin iĢletmelere bağlanmasıyla ilgilenilmektedir. YaĢanılan süreç
araĢtırmacıları müĢteri sadakati hakkında çalıĢmalara yönlendirmiĢtir. Klasik pazarlama
yöntemlerinde iĢletmeler çok sayıda müĢteriye ürün satmayı amaçlarken müĢteri sadakati
amaçlanan pazarlama yönteminde her bir müĢteriye daha fazla ürün satmayı amaçlanmaktadır
(Demir ve Kırdar, 2007, s.300).
MüĢteri sadakati, müĢteriler için farklı alternatifler olmasına rağmen, önceden
deneyimlemiĢ olduğu iĢletmeye, ürüne ya da hizmete duygusal olarak yaĢadığı bağlılığı
göstermektedir. MüĢteri sadakati sadece iĢletmeye değil, ürüne ve hizmete de yönelik
olabilmektedir (Bayuk ve Küçük, 2007, s.287). Hizmet kalitesini üst seviyede tutmak ve
müĢteri tatminini sağlayabilmek iĢletmeler için kilit bir stratejidir. Çünkü sadakati oluĢturan
temel unsurlardan bir tanesi müĢteri tatminidir ve iĢletme performanısını doğrudan
etkileyecektir. Tatmin edilmiĢ bir müĢteri iĢletmeden daha fazla ürün satın almakta, iĢletmeye
olan bağlılığı arttığı için iĢletmenin imajının yükseltilmesine yardımcı olmakta ve pazardaki
rakip ürünlere duyarlılığını daha düĢük seviyede tutmaktadır (Günaydın, 2014, s.71).
ĠĢletmeler açısından sürdürülebilir ve sağlıklı iliĢkiler geliĢtirmek için, müĢteri sadakati
yaratmak önemini gün geçtikçe arttırmaktadır (Üner, 2010, s.90).
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3. AraĢtırmanın Amacı ve Sınırları
Endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren iĢletmeler bir taraftan giderek ivme kazanan
e-ticarete uyum sağlamaya bir taraftan da müĢteri sadakatini korumayı amaçlamaktadır.
Günümüzde tüketiciler kendilerine sunulan çok sayıdaki hizmet arasından en iyi olanı tercih
etmektedir. Bu noktada iĢletmeler sundukları hizmetlerin algılanan kalitesini yükselterek
karlılık, pazardaki konum, rekabet avantajı ve müĢteri sadakati gibi birçok noktada avantaj
elde edebilirler. Bu doğrultuda çalıĢmanın amacı e-ticarette algılanan hizmet kalitesinin
müĢteri sadakati üzerindeki etkisini belirlemektir.
3.1 AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezi

AraĢtırmanın amacına yönelik hazırlanan araĢtırma modeli ġekil 1‘de yer almaktadır.
Algılanan Hizmet Kalitesi
Kullanım kolaylığı
Web sitesi dizaynı
Müşteri Sadakati
Duyarlılık

H1

Özelleştirme
E-güvence

ġekil 1. AraĢtırma Modeli
AraĢtırmanın amacı ve modeli çerçevesinde aĢağıdaki hipotez geliĢtirilmiĢtir.
H1: Algılanan e- hizmet kalitesi müĢteri sadakati üzerinde etkilidir.
3.2 Örnekleme Süreci
AraĢtırmanın anakütlesini Türkiye‘de faaliyet gösteren fabrikaların satınalma,
bakım-onarım ve mühendislik grupları oluĢturmaktadır. Yapılan çalıĢmada kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıĢ olup, hatalı veya eksik doldurulan anketler değerlendirmeye
dahil edilmemiĢ olup toplamda 397 anket çalıĢma kapsamına dahil edilmiĢtir.
3.3 Ön ÇalıĢma
AraĢtırmada kullanılacak olan ankete baĢlamadan önce araĢtırmanın amacı
doğrultusunda literatür taraması yapılmıĢtır. Tarama sonucunda veri toplama aĢamasına
geçmeden önce 25 katılımcıya anket uygulanarak, anket ile ilgili eleĢtiri ve önerileri
alınmıĢtır. Bu öneriler ve eleĢtiriler ıĢığında ankette gerekli düzeltmeler yapılmıĢ ve anket
formunun son hali oluĢturulmuĢtur.
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3.4 Veri Toplama Yöntem ve Aracı
AraĢtırma Türkiye‘de faaliyet gösteren, çoğunlukla Ġç Anadolu, Karadeniz ve Doğu
Anadolu bölgelerindeki illerde bulunan endüstriyel firmalar, üniversiteler ve fabrikaların
bakım-onarım, satınalma, mühendislik, proje yönetimi, yönetim-akademik birimlerinde
çalıĢanlar üzerinde yapılmıĢtır. Verilerin tamamı elektronik ortamda anket yöntemiyle elde
edilmiĢtir. Anket formunda 3 grup soru yer almaktadır. Birinci grup sorular iĢletmelerin eticaret kullanıp kullanmadıklarını, hangi sıklıkla alıĢveriĢ yaptıklarını, en çok hangi ürünleri
tercih ettiklerini, e-ticaret sitesinde kendilerini nelerin etkilediğini ve kullandıkları e-ticaret
aracını belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. Ġkinci grup sorular katılımcıların algılanan hizmet
kalitesi ve müĢteri sadakatini belirlemek için Norizan Kassim, Nor Asiah Abdullah‘ın 2010
yılında yapmıĢ olduğu çalıĢmadan alınmıĢtır. Üçüncü grup sorular iĢletmelerin demografik ve
ekonomik özelliklerini tespit etmek için hazırlanmıĢtır.
Katılımcıların algılanan hizmet kalitesine iliĢkin tutumları ve müĢteri sadakatine
yönelik ifadeler 5‘li likert ölçeği (1= Hiç katılmıyorum, 5= Tamamen katılıyorum) Ģeklinde
ölçülmüĢtür. Verilerin analizinde SPSS 22.0 ve LISREL 8.7 paket istatistik programları
kullanılmıĢtır. AraĢtırmada tanımlayıcı istatistikler ve path analizi kullanılmıĢtır.
3.5 Verilerin Analizi
Katılımcı İşletmelerin Demografik ve Ekonomik Özellikleri
Tablo 1‘de ankete katılan iĢletmelerin demografik ve ekonomik özellikleri
belirtilmektedir.
Tablo 1. Katılımcı ĠĢletmelerin Demografik ve Ekonomik Özellikleri
ĠĢletmenin YaĢı
1-10
11-20
21-30
31-40
41 ve üzeri
Cevap vermeyenler
ĠĢletmenin
Sektörü
Besin (gıda)
sanayisi
Maden sanayisi
Elektrik,
elektronik, yazılım
sanayisi
Makine sanayisi
Kimya sanayisi
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Frekans
(f)
64
58
56
47
171
1
Frekans
(f)

Yüzdelik
dağılım
(%)
16,1
14,6
14,1
11,8
43,1
0,3
Yüzdelik
dağılım
(%)

1 € – 50.000 € arası
50.001 € – 100.000 € arası
100.001 €– 150.000 € arası
150.001 €– 200.000 € arası
200.001 €– 250.000 € arası
250.001 € ve üzeri

229
88
27
13
8
28

Yüzdelik
dağılım
(%)
57,7
22,2
6,8
3,3
2,0
7,1

Cevap vermeyenlerin sayısı

4

1

Yıllık e-ticaret bütçesi

Frekans
(f)

50

12,6

Katılımcının ÇalıĢtığı
Departman

48

12,1

Bakım-onarım

70

Yüzdelik
dağılım
(%)
17,6

23

5,8

Satınalma

136

34,3

46
33

11,6
8,3

Mühendislik
Proje yönetimi

59
33

14,9
8,3
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ĠnĢaat, çimento,
cam, seramik
sanayisi
Dokuma, tekstil ve
deri sanayisi
Metal sanayisi
Orman ürünleri
sanayisi
Diğer
Cevap
vermeyenlerin
sayısı
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62

15,6

Yönetim-Akademik

80

20,2

15

3,8

Diğer

16

4,0

36

9,1

Cevap vermeyenlerin sayısı

3

0,8

14

3,5

67

16,9

3

0,8
TOPLAM

397

Tablo 1‘e göre araĢtırmaya katılan 397 katılımcıdan %43,1‘inin çalıĢtığı iĢletmenin yaĢı
41‘den büyüktür. %34,3 katılımcının satın alma departmanında çalıĢtığı görülmektedir. ĠnĢaat,
çimento, cam, seramik sanayisi %15,6 oranla en çok e-ticaret kullanan sanayilerin baĢında
gelmektedir. Besin (gıda) sanayisi, maden sanayisi, makine sanayisi ise yaklaĢık %12 oranla birbirine
yakın oranlarda e-ticareti tercih etmektedir. Katılımcıların %57,7‘si e-ticarete ayrılan bütçenin 50.000
€‘nun altında olduğunu belirtmektedir.

İşletmelerin E-Ticaret Sitelerini Kullanım Davranışları
AraĢtırmaya katılan cevaplayıcıların %95,2‘sinin e-ticaret alıĢveriĢini tercih ettiği
%4,8‘inin ise e-ticarete kullanmadığı belirlenmiĢtir. E-ticaret alıĢveriĢini tercih etmeyen
katılımcıların %50‘si karar verme ve alma aĢamasında satıĢ temsilcisi ile birebir görüĢmedeki
kadar bilgi sağlanmadığı için tercih etmediklerini ifade etmiĢlerdir. Katılımcıların 6 ayda 1
kere ve ayda 1 kere olmak üzere iki zaman diliminde de e-ticaret sitelerinden alıĢveriĢ yapma
sıklığının yaklaĢık olarak %33 düzeyinde olduğu görülmektedir. AraĢtırmaya katılan
iĢletmelerin endüstriyel ihtiyaçlarını karĢılamak için e-ticaret üzerinden en çok satın aldıkları
ürün %38 oranla yedek parça olduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca cevaplayıcıların %30,2‘si zaman
tasarrufu sağladığı için e-ticareti tercih ettiklerini ve %48,1‘i e-ticaret sitesinin kolay kullanılabilir
olmasının kendilerini en çok etkilediğini belirtmiĢlerdir.

Araştırma Modelinin Testi
AraĢtırma modelinin testi için Yapısal EĢitlik Modeli (path analizi) kullanılmıĢtır. Path
analizinde, algılanan hizmet kalitesinin müĢteri sadakatine etkisi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Yapılan ilk analiz sonucunda, uyum değerlerinin istatistiki bakımdan kabul edilebilir düzeyde
olmadığı görülmüĢtür. Bu analizin uyum değerleri Tablo 2‘de gösterilmiĢtir.
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Tablo 2. Modelinin Modifikasyon Öncesi Uyumluluk Ġndeks Değerleri
Uyumluluk Ġndeksi
Ki-Kare (X2)
Serbestlik Derecesi(sd)
Ki-Kare/sd
P-value
GFI
AGFI
RMSEA
CFI
NNFI
NFI

Ġndeks
Değeri
183.35
26
7.05
0.000
0.90
0.83
0.129
0.92
0.88
0.90

Kabul Edilebilir
Uyum

1-5
0.90≤GFI≤0.95
0.85≤AGFI≤0.90
0.05≤RMSA≤0.08
0.95≤CFI≤0.97
0.95≤NNFI≤0.97
0.95≤NFI≤0.97

Sonuçlara göre; 183.35 ki-kare değeri ve 26 serbestlik derecesinin birbirine oranı 7.05
olup, önerilen 5 değerinden büyük olması nedeniyle kabul edilebilir düzeyde değildir.
DüzeltilmiĢ iyilik indeksi (AGFI) 0.83 olup, önerilen 0.85‘ten düĢük olduğu için kabul
edilebilir düzeyde değildir. CFI 0.92 olup, önerilen 0.95‘den düĢük olduğu için kabul
edilebilir değildir. RMSEA değeri 0.129 olup, istatistiki olarak önerilen 0.08 değerinden
büyük olduğu için bu değer modelin kabul edilebilirliği için yeterli değildir. Bu değerlere
göre, araĢtırma modeli kabul edilebilirlik için yeterli değildir.
Modifikasyonlar incelenerek Ki-Kare üzerinde en yüksek değerde modifikasyon
öneren değiĢkenler analiz dıĢı bırakılmıĢtır. Modifikasyonlar doğrultusunda algılanan hizmet
kalitesinden özelleĢtirme boyutu ve müĢteri sadakatinden 1 değiĢken çıkarılmıĢtır. Algılanan
hizmet kalitesi ölçeği path analizine boyutlarda yer alan ifadelerin ortalamaları alınarak dahil
edilmiĢtir. Yapılan modifikasyonlar sonrasında elde edilen indeks değerleri, kabul edilebilir
değerler içerisinde yer almıĢtır. Modifikasyon sonrası model uyum indeks değerleri Tablo 3‘te
gösterilmiĢtir.
Tablo 3. Modelin Modifikasyon Sonrası Uyumluluk Ġndeks Değerleri
Uyumluluk Ġndeksi

Ġndeks Değeri

Ki-Kare (X2)
Serbestlik Derecesi(sd)
Ki-Kare/sd
P-value
GFI
AGFI
RMSEA
CFI
NNFI
NFI
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40.83
13
3.14
0.000
0.95
0.90
0.077
0.97
0.96
0.97

Kabul Edilebilir
Uyum

1-5
0.90≤GFI≤0.95
0.85≤AGFI≤0.90
0.05≤RMSEA≤0.08
0.95≤CFI≤0.97
0.95≤NNFI≤0.97
0.95≤NFI≤0.97
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Modifikasyon sonrası uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu
belirlenmiĢtir. Tabloya göre araĢtırma için oluĢturulan modelin incelenen sektör ve saha
açısından uygun olduğu ifade edilebilir. Yapılan yapısal eĢitlik modeli analizine göre, model
için önerilen modifikasyonlar yapılmıĢ ve istatistiki bakımdan uygun olmayan değiĢkenler
elendikten sonra kalan değiĢkenler ve değiĢkenlerin t değerleri, standart katsayılar, R2 ve hata
varyanslarına ait değerleri Tablo 4‘te gösterilmiĢtir.
Tablo 4. AraĢtırma Modelinin t Değerleri, Standart Katsayılar, R2 ve Hata Varyansları
DEĞĠġKENLER

Standart
katsayılar

R2

Hata
varyansı

t değerleri

Algılanan Hizmet kalitesi α=0.75
Kullanım kolaylığı
Duyarlılık
Web sitesi tasarımı
E-güvence
MüĢteri Sadakati α=0.83

0,48
0,65
0,80
0,73

0,23
0,43
0,63
0,53

0,48
0,30
0,20
0,27

8,85
12,70
16,13
14,39

S1
S2
S3

0,73
0,84
0,58

0,54
0,70
0,34

0,26
0,16
0,40

12.15
11,93
9,79

AraĢtırma modelinin modifikasyonlar sonrası oluĢan path diagramı ġekil 2‘de
gösterilmektedir.

ġekil 2. AraĢtırma Modelinin Path Diagramı
Tablo 5‘te modelin modifikasyon sonrası değiĢkenleri arasındaki standart katsayılar,
R , hata varyansları ve t-değerleri gösterilmiĢtir.
2
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Tablo 5. Faktörler Arasındaki ĠliĢkiler
DEĞĠġKENLER

Standart
katsayılar

R2

Hata
varyansı

t değerleri

Algılanan Hizmet Kalitesi-MüĢteri Sadakati

0,63

0,40

0,60

9,16

Path analizi sonucunda elde edilen (p=0.000) R2, hata varyansları, standart katsayılar
ve t değerleri incelendiğinde araĢtırma kapsamında geliĢtirilen H1 hipotezi kabul edilmiĢtir.
Algılanan e-hizmet kalitesi müĢteri sadakatini etkilemektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalıĢmada endüstriyel pazarlardaki iĢletmelerde, e-ticarette algılanan hizmet
kalitesinin müĢteri sadakatine etkisi incelenmiĢtir.
AraĢtırma neticesinde elde edilen sonuçlar Ģunlardır;
Katılımcı iĢletmelerin %43,1‘inin 41 yıldan fazla süredir faaliyette olduğu,
%57,7‘sinin yıllık 50.000 €‘dan daha az bütçeyi e-ticarete ayırdığı, sektörel olarak
değerlendirildiğinde %15,6‘sının inĢaat, çimento, cam ve seramik sanayisinde faaliyet
gösteren iĢletmelerden oluĢtuğu görülmektedir.
ĠĢletmelerin e-ticaret sitelerini kullanım alıĢkanlıkları incelendiğinde, alıĢveriĢ sıklığı
%33 oranında 6 ayda 1 kere alıĢveriĢ yapıldığı, en çok satın aldıkları ürünün,%38 oranında
yedek parça olduğu, zaman tasarrufu sağlamasından dolayı e-ticareti %30,2 oranında tercih
ettikleri ve %48,1‘inin en çok etkilendiği özelliğin kolay kullanılabilirliği olduğu tespit
edilmiĢtir.
Algılanan hizmet kalitesinin müĢteri sadakati üzerinde etkisini belirlemek için path
analizi yapılmıĢtır. Analiz sonucuna göre e-ticarette algılanan hizmet kalitesinin müĢteri
sadakati üzerinde etkili olduğu tespit edilmiĢtir.
Elde edilen bu sonuçlar dikkate alınarak aĢağıdaki önerilerde bulunulabilir:
Endüstri 4.0‘ın iĢletmelerde aktif olarak hayata geçirilmesiyle birlikte, zaman kavramı
her geçen gün önemini arttırmaktadır. Ürün tedarik süreçlerinin üretime direkt etki ediyor
olması, sipariĢ oluĢturma sistemlerinin yazılımlarla sağlanması, veri transferleninin internet
aracılığıyla yapılıyor olması, ödeme sistemlerinin e-ticarete entegre olmaya baĢlaması, iĢ
akıĢını hızlandırabilmek için e-ticareti kullanmayı zorunlu hale getirmektedir. Bu sebeple
iĢletmelerin müĢteri sadakatini arttırıp maksimum seviyede kar sağlayabilmesi için algılanan
hizmet kalitesini arttırıcı yönde yatırımlar yapması önerilebilir.
E-hizmet kalitesi boyutlarından e-güvence sistemine yönelik müĢterilerin kiĢisel
bilgilerini paylaĢırken kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak, iĢletmelerin ürünlerini
müĢteriye eksiksiz ve zamanında ulaĢtırabileceğini taahhüt eden, müĢteride güven algısını üst
seviyeye taĢıyabilecek olan, anlaĢılır bir dil yapısına sahip güvenlik sözleĢmelerini Ģeffaf ve
kolay ulaĢılabilir Ģekilde müĢterilerin değerlendirmelerine sunulması önerilebilir.
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GloballeĢen piyasa Ģartlarında rekabette öne geçebilmek adına ürün fiyatını düĢürmek
ya da ürünün kalitesini arttırmak tek baĢına yeterli olmayabilir. E-ticaretin baĢlangıcında,
baĢarının internette bulunmak ve düĢük fiyatlar sunmakla olabileceği düĢünülüyordu. Ancak
günümüzde çevirimiçi müĢteri hizmetleri, e-ticaret sitesinde iyi sonuçlar elde etmek için kilit
bir unsur olduğunu kanıtladı. Bu sebeple müĢteri sadakat düzeyini arttırmak, müĢteri soru ve
sorunlarına anında cevap verebilmek, müĢteri görüĢlerine hızlı geri bildirimde bulunabilmek
için çevirimiçi müĢteri destek hizmetlerinin, iĢletmelerin e-ticaret faaliyetlerinde kullanılması
önerilebilir.
MüĢterilerin algıladıkları e-hizmet kalitesi satın alma kararlarında sürekliliği
etkileyebilmektedir. Web sitesi dizaynı iĢletmelerin yüzü konumundadır. Bu sebeple
iĢletmelere web sitelerinin profesyonel kiĢiler tarafından tasarlanması ve kullanıcı kolaylığı
sağlamaları önerilebilir.

Kaynaklar:
Akbaba, A. & Kılınc, Ġ. (2001). ―Hizmet Kalitesi ve Turizm ĠĢletmelerinde Servqual
Uygulamaları‖. Anatolia Turizm AraĢtırmaları Dergisi. Yıl: 12, S. 162-168.
Akçi, Y. & Annaç, S. (2015). ―Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının Ġncelenmesi (Gaziantep Ve
Adıyaman Örneği) - A Research On The E-Commerce Perception Of Consumer (The
Sample Of Gaziantep And Adıyaman)‖. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (13) , 413-433 .
Aksaraylı, M. & Saygın, Ö. (2011). ―Algılanan Hizmet Kalitesi ve Lojistik Regresyon Analizi
Ġle Hizmet Tercihine Etkisinin Belirlenmesi‖. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 21-37.
AkĢit AĢık. N. (2016). ―Algılanan Hizmet Kalitesinin MüĢteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi:
Termal Otellerde Bir AraĢtırma‖. Journal of International Social Research, 9(47).
Aliyeva, B. & Tağiyev, R. (2017). ―Capital Market, The Value Appraisal Exposed To The
Risk Ġn Investment Instruments‖. The Journal Of International Scientific
Researches, 2(5), 68-76.
Altan, ġ. & Murat, A. (2004). ―Bankacılık Sektöründe Toplam Hizmet Kalitesinin Servqual
Analizi ile Ölçümü‖. Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 6(1), 17-32.
Aydın, K. (2010). ―Hizmet ĠĢletmelerinde Servqual Yöntemi ile Hizmet Kalitesinin Ölçümü
ve Kocaeli'ndeki Seyahat ĠĢletmelerinden Efe Tur Uygulaması‖. Sosyal Siyaset
Konferansları Dergisi, (50), 1101-1130.
Bayuk, M. & Küçük, F. (2007). ―MüĢteri Tatmini ve MüĢteri Sadakati ĠliĢkisi‖. Marmara
Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, 22(1), 285-292.
Brady, M. K. & Cronin J. (2001). ―Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived
Service Quality: A Hierarchical Approach‖. Journal Of Marketing, 65(3), 34-49.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 238

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Broderick, A. & Vachirapornpuk, S. (2002). ―Service Quality in Internet Banking: The
Importance of Customer Role‖. Marketing Intelligence and Planning, 20(6), 327-335.
Dalgıç, A. (2013). ―Hizmet Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Hizmet Kalitesini
Etkileyen Faktörler Antalya‘da Hizmet Kalitesi Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama‖.
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Yüksek Lisans Tezi.
Demir, F. O. & Kırdar, Y. (2007). ―MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi: CRM‖. Review of Social,
Economic & Business Studies, 8, 293-308.
Demirel, D. & Eris, V. (2019). ―E-Ticaret Uygulamalarında Ġnovasyon Eğilimleri:
Gittigidiyor. Com Örneği‖. Pressacademia Procedia, 9(1), 192-196.
Demirel, Y., YoldaĢ, M. & Divanoğlu, U. (2009). ―Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin,
Tavsiye DavranıĢı ve Tercih Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir AraĢtırma‖.
Akademik BakıĢ Dergisi, 16, 1-14.
Eleren, A. (2009). ―MüĢteri Beklentilerine Dayalı Bir Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli: Termal
Otel ĠĢletmeciliğinde Bir Uygulama". Sosyal Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 9(18),
395-420.
Günaydın, Y. (2014). ―Konaklama iĢletmelerinde iç ve dıĢ müĢteri açısından hizmet
kalitesinin ve sadakatin analizi‖ (Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü).
Grönroos, C. (1984). ―A Service Quality Model And Ġts Marketing Ġmplications‖. European
Journal Of Marketing, 18(4), 36-44.
Hoffman K., John E. & Bateson, G. (1997). ―Essential Of Services Marketing‖. The Dryden
Pres,USA.
Koç, Ç. K., Sevim, T. (2010). ―E-Ticaret Güvenlik Rehberi‖, 2. Baskı, ĠTO Yayınları,
Ġstanbul.
Norizan, K., Nor Asiah, A. (2010) "The effect of perceived service quality dimensions on
customer satisfaction, trust, and loyalty in e‐commerce settings: A cross cultural
analysis", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 22 Issue: 3, pp.351371.
Ojo, O. (2010). ―The Relationship Between Service Quality and Customer Satisfaction in the
Telecommunication Ġndustry: Evidence From Nigeria‖. Brand. Broad Research in
Accounting, Negotiation, and Distribution, 1(1), 88-100.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. (1985). ―A Conceptual Model of Service Quality
and Its Implications for Future Research‖. Journal of Marketing, 49(4), 41-50.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. (1988). ―Servqual: A Multiple-Item Scale for
Measuring Consumer Perceptions of Service Quality‖. Journal of Retailing 64, 12–
40.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Malhotra, A. (2005). ―Es-Qual: A Multiple-Item Scale for
Assessing Electronic Service Quality‖. Journal of Service Research, 7(3), 213-233.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 239

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

TaĢdemir, N. (2018). ―Ġhracatta Ġnternet ve E-Ticaretten Faydalanma Yolları ve Bir
Uygulama‖. Ġstanbul Ticaret Üniversitesi. Master Tezi.
Tetik, D. (2015). ―Hizmet Kalitesinin Tüketilerin Satın Alma Sonrası DavranıĢı Üzerine
Etkisi: Güzellik Salonlarında Bir Uygulama‖. Ufuk Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi
Tunçkan, E. (2008). ―EndüstrileĢme Olgusu ve Endüstriyel Reklamcılık‖. Selçuk Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(2), 113-120.
Üner, T. (2010). ―Pazarlamada MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (MĠY) ve E-MĠY Analizlerinin
Değerlendirilmesi.
Wolfinbarger, M. & Gilly, M. (2003). ―Etailq: Dimensionalizing, Measuring and Predicting
Etail Quality‖. Journal of Retailing, 79(4), 183-198.
YumuĢak, N. (2006). ―Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler:
UĢak Ticaret ve Sanayi Odası Uygulaması‖. Doctoral Dissertation, DEÜ Sosyal
Bilimleri Enstitüsü.
Zeithaml, V., Berry, L. & Parasuraman, A. (1996). ―The Behavioral Consequences of Service
Quality‖. Journal of Marketing, 60(2), 31-46.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 240

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

SYRIAN REFUGEE CRISIS THROUGH CINEMATIC NARRATIVES: THE GUEST

Ayça TUNÇ COX
Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
ORCID ID: 0000-0003-1758-4076
Abstract
This article strives to investigate how the so-called Syrian refugee crisis is reflected in
cinematic narratives by analyzing one of the first films on the topic by a Turkish filmmaker.
Misafir (The Guest) (2017), directed and produced by Andaç Haznedaroğlu, proves to be
significant as the first of its kind; a feature length fiction film dealing with the pressing issue
of Syrian refugees in the Turkish context. Employing critical discourse analysis as the core
methodological tool, this article includes a stylistic and thematic examination of the film. The
analysis draws attention to the connection between textual and contextual properties that
shape the discourse of the film. The film is analyzed within the conceptual framework of
Jacques Derrida‘s influential theorization of ‗hos(ti)pitality‘. In line with Derrida‘s discussion
of hospitality, this article questions whether Syrian refugees are ‗the guests‘ as claimed or
‗parasites‘ in Turkey.
Key Words : Syrian refugees, hos(ti)pitality, The Guest, film analysis.

Introduction
Turkey‘s socio-political and economic status has already shifted from a ‗migrant-sending
country‘ to a ‗migrant-receiving country‘. Particularly in the last five years Turkey has first
served like a transition hub for Syrian refugees due to its official ‗open door‘ policy, and is
now considered a ‗host country‘ harboring the highest number of refugees in the world, which
appears to be over four million. Having been addressed as ‗guests‘ from the outset of the
crisis, these refugees were expected to return. Correspondingly, they were initially placed in
designated camps at borders; however, over time they spread around the country, eventually
settling in cities. The recent deal signed between Turkey and the EU in 2016 in particular
compels them to stay in Turkey, which means there will be a significant Syrian diaspora in
the country in the future, changing the socio-cultural fabric fundamentally.1 In other words,
they are no longer temporary guests but in fact permanent habitants of the Turkish land.
Against this backdrop, this article strives to investigate how this social phenomenon is
reflected in cinematic narratives by analyzing one of the first films on the topic by a Turkish
filmmaker. Misafir (The Guest) (2017), directed and produced by Andaç Haznedaroğlu,
proves to be significant as the first of its kind; a feature length fiction film dealing with the
pressing issue of Syrian refugees in the Turkish context. It is about a seven-year-old girl
called Lina (Rawan Skef), who is left with no other option than fleeing the war-torn Syria for
Turkey with her baby sister Zehra and neighbor Meryem (Saba Mubarek). Narrating their
1

See http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ for the details of
the deal
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struggle in Ġstanbul and the desire for two opposite journeys, Lina wishing to return to Syria
and Meryem dreaming to reach Europe, the film draws attention to the complexities within
the refugee community. Even though it was released only recently in 2018, the film has
already begun garnering international awards and public interest.
Employing critical discourse analysis as the core methodological tool, this article includes a
stylistic and thematic examination of the film. The analysis draws attention to the connection
between textual and contextual properties that shape the discourse of the film. The film is
analyzed within the conceptual framework of Jacques Derrida‘s influential theorization of
‗hos(ti)pitality‘. In line with Derrida‘s discussion of hospitality, this article questions whether
Syrian refugees are ‗the guests‘ as claimed or ‗parasites‘ in Turkey. In this context, some of
the questions asked are: Is hospitality possible when we call someone permanently a ‗guest‘?
What are the limits of hospitality, especially when strangers become more and more visible
within the inner city borders? Is hospitality possible when cities are already, before the arrival
of the stranger/foreigner, spatially segregated on the basis of class, race etc.? How is
hospitality-hostility opposition incorporated into the film? How does the film spatially
represent refugee characters; i.e. in public or private spaces?

The (Im)possibility of Hospitality
Derrida develops his concept of ‗hospitality-ethics‘ drawing on the work of two major figures
in Western thought; Immanuel Kant and Emmanuel Levinas. Derrida differentiates between
the two versions of hospitality: 1) Conditional hospitality and 2) Unconditional hospitality. In
other words, ‗on the one hand, there is the law of unlimited hospitality that ordains the
unconditional reception of the stranger; on the other hand, there are the conditional laws of
hospitality, which relate to the unconditional law through the imposition of terms and
conditions upon it‘ (Kakoliris 2015: 145). Referring to Perpetual Peace: A Philosophical
Sketch (1795), Derrida links the conditional hospitality with Kantian cosmopolitan ethics
whilst Levinas is addressed as the promoter of the pure, absolute, and thus, unconditional
hospitality.
Kant‘s leading work Perpetual Peace dates back to the 18th century and it has been
determining the principles of international law ever since. It especially has enjoyed a new
popularity since the 1990s due to the increased scholarly interest in the concept of
‗hospitality‘ (Shryock 2008: 409-413; Hogeveen and Freistadt 2013: 41-42). The notion of
hospitality is often discussed together with concepts such as ‗cosmopolitanism‘, ‗transnational
identity‘, ‗forced mass migration‘, ‗refugee crisis‘ and ‗humanitarian intervention‘.2 Hence is
its centrality for this article that discusses the contemporary refugee crisis through the lens of
popular culture, more specifically in a cinematic narrative.
When explaining the Definitive Articles for Perpetual Peace Among States, Kant depicts
rather a pessimistic view of human nature for he confidently states that:
A state of peace among men who live side by side is not the natural state, which is rather to be
described as a state of war: that is to say, although there is not perhaps always actual open
hostility, yet there is a constant threatening that an outbreak may occur. Thus the state of
peace must be established. (2016: 117).
2

See Baker 2009; Baker 2010; and Brown 2010 for examples.
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In other words, Kant argues that human beings are naturally inclined towards conflict and
war, therefore, the only way to create and then maintain peace is to establish it via legal
regulations and treaties between sovereign states, which he argues should be ‗republican‘
(Kant 2016: 121). In brief, if they were to be left on their own, people could not live in peace.
Neither could free civil states in Kant‘s opinion. ‗Nations, as states, may be judged like
individuals who, living in the natural state of society, … uncontrolled by external law, injure
one another through their very proximity‘ (Kant 2016: 129). Under the circumstances Kant
further argues that ‗every state, for the sake of its own security, … ought to demand that its
neighbour should submit itself to conditions, similar to those of the civil society where the
right of every individual is guaranteed‘ (2016: 129). Predicated on said articles and
arguments, Kant discusses the conditions of universal hospitality, which in his
conceptualization occurs as the ‗right to visitation‘: ‗Hospitality signifies the claim of a
stranger entering foreign territory to be treated by its owner without hostility … He must not
be treated as an enemy‘ (2016: 138). Simply put, every foreigner/stranger has the right to visit
a country/land/home as long as it is for a limited time and within the legal constraints imposed
by the sovereign/host/master. Nonetheless, the sovereign/host/master has the right not to
accept the visitor provided that his/her life is not in danger. This has been the principle idea
and the source for legislations concerning the asylum seekers and refugees across the world
up to date. Even though Kant‘s was an idealized promotion of the concept of ‗world
citizenship‘ based on rights and duties, and controlled by a superior international law, it was
also clearly a conditioned, and thus, limited comprehension of hospitality.
Contrary to Kant‘s delimiting conceptualization, Levinas develops an optimistic view of
human nature, through which he constructs the idea of unlimited hospitality. The focus of his
pertinent work has been the relationship between the Same/Self and the Other, the ‗face-toface‘ encounter between individuals/strangers. Explained succinctly by Peperzak, Levinas
uses the concept ‗totality‘ to signify ‗the whole of Western philosophy, whereas the infinite
indicates the transcendence suppressed by the same tradition‘ (1993: 120) in his thoughtprovoking work Totality and Infinity. Here, the Same is closely connected with ‗the totality of
Greek and European philosophy whilst the Other is associated with the infinite‘ (Peperzak
1993: 120). Thus, Levinas calls into question the establishment, the hegemony, symbolized by
the Western thought, and invites us to transcendentally melt into the Other to find our true
selves, to become.
One should be aware of the conditions under which Levinas wrote Totality and Infinity; it was
in the aftermath of the second World War, one of the biggest devastations humanity had ever
experienced, followed by mass migration, meaning peoples of diverse cultural and ethnic
backgrounds were coming in contact with each other. Even under such perilous conditions
Levinas imagined the possibility of a state of absolute peace which does not need to be
formed and protected by constitutions and treaties as suggested by Kant. Levinas appears to
have faith in humanity. According to him, only through ‗face-to-face‘ totality can be
breached. ‗It is my responsibility before a face looking at me as absolutely foreign that
constitutes the original fact of fraternity‘ (Levinas 1969: 214). And it is not a fraternity of the
same race, same ethnicity, same culture he advocates here; rather it is the fraternity of the
entire humanity regardless of their ethnic or cultural origin. He celebrates the diversity, the
irreducibility of the Other to the Same: ‗The strangeness of the Other, his irreducibility to the
I, to my thoughts and possessions, is precisely accomplished as a calling into question of my
spontaneity as ethics‘ (Levinas 1969: 43). Levinas comprehends ethics as first philosophy,
‗where it is understood as a relation of infinite responsibility to the other person, … [who]
cannot be reduced to comprehension‘ (Critchley 2002: 6-8). Levinas takes this concept of
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responsibility to the extreme in his later work Otherwise than Being or Beyond Essence; ‗this
responsibility for the neighbor, this substitution as a hostage‘, he claims, what makes the
Same/Self, what makes him/her a unique subject (Levinas 1991: 123). In brief, a pure
hospitality can only be achieved via total submission to the Other in Levinas‘ formulation.
Concretizing his arguments with examples such as Plato‘s The Statesman and The Apology of
Socrates, Sophocles‘ Oedipus the King, vignettes from Abrahamic monotheisms and even
more contemporary issues like immigration policies in Europe, Derrida underlines the
‗impossibility of hospitality‘ as a paradox. It is a paradox because ‗this right to hospitality
offered to a foreigner as a family, represented and protected by his/her family name, is at once
what makes hospitality possible … but by the same token what limits and prohibits it‘
(Derrida 2000a: 23-25). That is to say, if we cannot welcome a stranger/foreigner without
asking them questions, without knowing them, then we cannot claim offering absolute
hospitality. Derrida accentuates that ‗absolute hospitality requires that I open up my home and
that I give not only to the foreigner … but to the absolute, unknown, anonymous Other, and
that I give place to them…without asking of them either reciprocity or even their names‘
(2000a: 25). The moment we ask our guest(s) to identify themselves, we are committing ‗the
first act of violence‘ via language for we demand them to know and answer us in a language
of not their own.
In addition, Derrida discusses its etymology since hospitality is derived from Latin hospes –
hostis meaning stranger/foreigner and hostilis meaning enemy/hostile stranger– and
pets/potis/potes/potentia meaning to have power, ‗the sovereignty of power‘ (Derrida 2000a:
41). In Derrida‘s words; ‗hospitality is a Latin word Hospitalität, … a Latin word which
allows itself to be parasitized by its opposite, hostility, the undesirable guest (hôte), which it
harbors as the self-contradiction in its own body (Derrida 2000b: 3). That is the reason why
‗the foreigner (hostis) might either be welcomed as guest or as enemy‘ (Derrida 2000a: 45).
Moreover, according to Derrida, every act of hospitality inevitably presumes the sovereignty
of the host and the strangeness of the guest/other/foreigner. Hence is the inherent hostility in
hospitality. The moment we open our doors to a guest we are essentially stressing our
ownership over our property, identifying ourselves as ‗the master‘. As Derrida rightfully
argues, ‗no hospitality ... without sovereignty of oneself over one‘s home ... also since there is
no hospitality without finitude, sovereignty can only be exercised by filtering, choosing and
thus by excluding and doing violence‘ (2000a: 55). He further asserts that:
Not all new arrivals are received as guests if they do not have the benefit of the right to
hospitality or the right of asylum etc. Without this right, a new arrival can only be introduced
in my home, in the host‘s ‗at home‘, as a parasite, a guest who is wrong, illegitimate,
clandestine, liable to expulsion or arrest. (Derrida 2000a: 59-61)
This immediately reminds us the exclusionary practices on the Turkish borders vis-à-vis
Syrian refugees. ‗The various groups arriving from Syria – Kurds, Assyrians, Turkmens,
Armenians, and Yezidis – carry with them varied contentious political histories. Thus,
refugees may be initially classiﬁed as Syrian, but may then subsequently be grouped as either
friend or enemy along lines of ethnicity and/or religion‘ (Erder 2016: 119). Then, refugees,
asylum seekers, illegal travelers are likely to be addressed as an interruption of the status quo,
as the undesirables, testing the hosting mainstream society‘s limits at the least.
As Westmoreland underlines, ―the only hospitality that we have ever encountered in the West
has been conditional. Conditional hospitality concerns itself with rights, duties, obligations
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etc… And hospitality has always been juridical‖ (2008: 1). In other words, hospitality of a
state has always been bound by national and international law, controlling the human traffic
across geographical borders. ‗Derrida noted that to the best of his knowledge there was no
country in the world that allowed unconditional immigration‘ (O‘Gorman 2006: 53). And as a
modern day republic, we can readily say, Turkey is no exception. Practical hospitality appears
to have been applicable only by means of a set of rules, in other words, conditionally, guided
by the principles of unconditional hospitality. Baker explains this as follows: ‗hospitality
cannot be practiced without limiting it, but this delimited practice creates the demand for its
unlimited form‘ (2010: 89). In other words, ‗hospitality is constituted by an aporia:
unconditional hospitality and conditional hospitality are simultaneously contradictory and
mutually necessary, heterogeneous and indissociable‘ (Shaul 2016: 16). To this end, the film
Misafir constitutes a good example since it provides us with a cinematic account of Turkish
hospitality in practice.

The Guest or the Parasite?
The concepts of hospitality and guest constitute an important aspect of traditional Turkish
culture. Particularly in the Islamic tradition, the earth itself is considered to be a guest house,
and everyone, known or unknown by us, is assumed to be sent by God the minute they knock
on our door: Tanrı Misafiri. ‗The guest/stranger/foreigner/visitor‘, in this respect, ‗is seen as
the person entrusted to us by God‘ (Gökçen and UlutaĢ 2018: 130). Thus, they need to be
treated well and with upmost generosity. Accordingly, Turkish tourism has heavily relied on
the promotion of Turkish hospitality as an attraction point.3 Shryock presents a similar
account of Arab hospitality since ‗it has served well as a platform of touristic development …
as well as emerging clearly as a kind of politics‘ (2008: 405). As addressed by Carpi and
ġenoğuz, ‗hospitality has gradually become a paramount discursive strategy to enhance sociospatial control and promote accountability for humanitarian agencies, local authorities, local
citizens, and the international community concerned with the Middle Eastern region‘ (2018:
1). It is these cultural tradition and political strategy that have shaped Turkey‘s official ‗open
door‘ policy concerning Syrian refugees as represented especially in the mainstream media.
Therefore, it is not surprising that the title of the first fiction film on the topic is The Guest,
and a sarcastic title as such should be critically read in light of the aforementioned historical,
cultural and political discursive realm.
It took four years to finish the film for Haznedaroğlu, the director, since she spent around two
years doing preliminary research on the Turkish borders, living among Syrian refugees. At the
end of two years, having finally completed the script, the painstaking casting process began.
‗It was a life-changing experience‘ she recalls when reminiscing about those days (Kına 2019:
54).4 This relatively long filmmaking process enabled the film to be a social-realistic narrative
with many documentary-like features. So much so that the child lead Rawan Skef, ending up
in the hands of human traffickers with her mother and brother, actually escaped first to Greece
3

For instance, many touristic websites entertain and advocate the following idea: ‗Hospitality is a cornerstone of
Turkish culture, and Turkish people believe that visitors should be treated as Guests sent by God‘
(https://www.goturkeytourism.com/about-turkey/turkish-hospitality.html).
4
Also see https://www.dijitaltopuklar.com/2018/09/bir-film-cekti-hayati-degisti-andac-haznedaroglu/;
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/misafirin-yonetmeni-andac-haznedaroglu-benimhikayem-bir-umut-hikayesi/ and https://www.takvim.com.tr/yasam/2019/05/19/turkiyeye-siginan-suriyelilerindramini-konu-alan-misafir-the-guest-filmi-buyuk-ilgi-gordu for various accounts of the film as well as
interviews with the director.
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after the film, and then to Germany, where they now reside. It is not unexpected though
because ‗films which represent marginalized cultures in a realistic mode, even when they do
not claim to represent specific historical incidents, still implicitly make factual claims‘
(Shohat and Stam 1994: 179). More importantly, as Shohat and Stam explain with reference
to Mikhail Bakhtin, ‗art is incontrovertibly social, not because it represents the real but
because it constitutes a historically situated utterance‘ (1994: 180). And it is what this article
is concerned with; the work of art as an utterance about other utterances, located at the
intersection of larger discursive contexts.
The film opens with an excerpt from Luke Bible 9/46-48 on a black screen, reinforcing the
concept of divine, idealized, pure hospitality, which also ties in well with the glorified Islamic
tradition that addresses any visitor as someone sent by God: Whoever welcomes this
motherless child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who
send me. Juxtaposed with this concept of absolute hospitality is the bleak reality Syrian kids
experience in the war-torn country as they dream about fleeing to a country they blindly
choose on a globe. When the spinning globe stops, one of the children‘s finger points at Saudi
Arabia, and they say Saudis would not accept them since they are Syrians and Saudis do not
like Syrians. The little girl reacts with a question: But, aren‟t I beautiful? This very question
uttered with the innocence of a child draws our attention to the contradictory nature of the
concept of hospitality; the conditional hospitality, of which, Derrida explains ‗from the outset,
the right to hospitality commits a household, a line of descent, a family, a familial or ethnic
group receiving a familial or ethnic group‘ (2000s: 23). So from the first scene onward, the
director compels the audience to question the paradox of hospitality; whether it is possible to
offer unlimited hospitality in a world so heavily segregated not only by geographical borders
but also psychological ones built on ethnic, racial and/or cultural differences.
The opening sequence ends with a slow-motion image of Aleppo as a wrecked metropole in a
monochrome, sepia tone, cut to the images of displaced Syrians marching to the border.
Contradicting the predominant public perception of Syrian refugees as spoiled people
willingly leaving their country behind and enjoying luxuries and opportunities in Turkey, the
film depicts border crossing as a traumatic experience for these refugees. Subdued, pale color
scheme depicting the border scenes imply the grim fortune the characters will face throughout
the narrative. The fluctuating camera between Turkish and Syrian flags deems the idea of
borders as a socio-political construct, underlining simultaneous proximity and distance. This
very scene at the same time indicates the significance of the notion of ‗threshold‘ when
considering hospitality. ‗Hospitality means to welcome, accept, invite … someone to one‘s
home, … and grants him a kind of right of asylum by authorizing him to cross a threshold (the
door of a house, … frontier of a city, or a country)‘ (Derrida 2000b: 6). One might then
postulate that a threshold is a prerequisite to be able to talk about hospitality. ‗There would be
neither welcome nor hospitality without this radical alterity, which itself presupposes
separation‘ (Derrida 1999b: 92). Following the same reasoning, one could also argue that we
would not need hospitality in the absence of thresholds/borders/frontiers/doors, and of
property ownership by extension. The border between the two countries, the threshold, as
pictured in the film is the marker of the beginning of a relationship on the basis of hospitality,
whereby Turkey constitutes the host/the master whilst Syrian refugees are the ‗uninvited‘
guests. From this moment onward in the narrative Turkish hospitality is tested to its limits.
Aerial, postcard-like night time images of Ġstanbul landmarks are juxtaposed with those of
everyday actualities, epitomized as traffic jams, rushing crowds; hectic mobility in urban
space. Seen landmarks do not go beyond functioning as mere geographical markers because
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these refugees cannot experience the touristic flamboyant and inviting Ġstanbul, which
promises joy and happiness to her visitors; instead, they have to face the harsh reality and
endure in this hostile, cold, dwarfing and challenging metropole. This is the cosmopolitan
metropole of informal economies, cheap foreign labour, irregular urbanization, gated
communities, underground cultures, child brides, human traffickers and Machiavellian citydwellers. The romanticized, beautiful Ġstanbul is something they can only have a glimpse of
from a distance as an unapproachable, unattainable dream, overtly emphasized by the scene
whereby Lina and her little friend Said talk about their dreams on top of a hill overlooking the
Bosporus. The Ġstanbul they can physically wander around is a site of struggle, comprising of
run-down areas or slums; in other words, ‗empty spaces‘ as ‗places to which no meaning is
ascribed. They do not have to be physically cut off by fences or barriers. They are not
prohibited places, but empty spaces, inaccessible because of their invisibility‘ (Kociatkiewicz
and Kostera 1999: 43). The spaces these refugees occupy are heavily segregated on the basis
of class distinction; thus, the people they encounter in these high-density urban corners, in
their immediate environment, during daily routines are mostly economically disadvantaged
ones. Even when they are out in the public areas they are mostly invisible to the members of
the host society.
Public space versus private/domestic space dichotomy is deftly questioned in the film. Upon
their arrival in Ġstanbul they are often portrayed in crammed domestic spaces. They first go to
a deteriorated basement floor, which is overpopulated by dozens of Syrians from elderly
people to babies. Their fellow countrymen welcome these newcomers albeit for a short period
of time as overtly expressed. The unwritten rules of hospitality apply here; ‗there is no xenos
(foreigner) without xenia (pact)‘ (Derrida 2000a: 29). That is to say, foreigners/strangers can
only exist in a pact, within regulating limits of written or unwritten/spoken or unspoken rules.
Among those rules in the Turkish context and Islamic tradition is the fact that hospitality shall
only be offered for a limited period of time, and the guest should know this and act
accordingly. Hence is the famous Turkish saying Balık bile üç günde kokar (Even the fish
starts stinking after three days). Here in their first residing place they encounter mixed
reactions; some Turkish neighbours pity them and bring them food and clothes whereas some
are ready to blame and denigrate them, including their landlord who claims they have not paid
their rent for three months and he regrets having compassion for them. The lighting scheme
and the camera regime create a claustrophobic atmosphere, reinforcing the sense of
confinement and entrapment these refugees feel. It is mostly done by means of ‗tight physical
spaces in the diegesis, closed-shot compositions and dimmed lighting‘, which Naficy
addresses in the context of exilic cinema as creating ‗phobic spaces‘ (2003: 213). Such
deliberate aesthetic choices serve to reveal the inner worlds of the characters as total
strangers/foreigners in a country, in a culture almost totally alien to them. Following their
forced eviction by the landlord, Lina, Meryem and Zehra, together with their housemates, end
up on the streets. This is when the traditional meaning and perception of the concept of public
space is reversed. Public spaces would ideally allow contact between seemingly incompatible
peoples, and thus, enhance communal bonding, participation and interaction, enriching urban
life as well as encouraging a sense of inclusion. In the scarcity of such contemporary public
spaces, open areas in the film do not provide an opportunity for intercultural dialogue, and
instead, they exacerbate the gap between the host and the guest(s). The way the characters are
located and framed in these scenes represent them as isolated from their urban settings.
Moreover, the visual language of the film, frequently employing close-up shots and soft
focus, transforms these public spaces to domestic spaces. Homeless now, they inhabit parks
and plazas; they wash themselves at mosque fountains, dry their clothes in between trees at
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the parks, sleep on the cardboards, rest on the benches by main roads etc. as if they are
performing their everyday activities in their homes.
Blurring the line between private/domestic and public spaces obliges the audience to
reevaluate their positioning; who is the host who is the guest? Where does hospitality start
and where does it end? Consequently, it inevitably refers us to the discussion of the ‗violation
of home‘, ‗the interruption of the Self and ipseity‟: ‗Anyone who encroaches my at-home, on
my ipseity, on my power of hospitality, on my sovereignty as host, I start to regard as an
undesirable foreigner, as an enemy. This Other becomes a hostile subject and I risk becoming
their hostage‘ (Derrida 2000a: 53-55). This sentiment is the origin of any nationalist,
ethnocentric or xenophobic reaction towards strangers/foreigners/refugees according to
Derrida. It is exemplified in the film in the scenes whereby the host country‘s language is
imposed upon the refugees. Meryem is taken to a police station upon being accused of
robbery and since she cannot explain herself in a language she does not know, she is
immediately assumed to be guilty and mocked. Derrida identifies this as the first act of
violence. ‗That is where the question of hospitality begins: must we ask the foreigner to
understand us, to speak our language … before being able to welcome him to our country?‘
(Derrida 2000a: 15). That is why one needs to critically engage with the idea of at-home
because real ‗hospitality is the deconstruction of the at-home‘ (Westmoreland 2008: 4). In this
respect, via her cinematic language, Haznedaroğlu, contributes to the debates about the
representation and reception of Syrian refugees in Turkey by questioning the stability of
space, the sense of belonging to a place, enhanced or limited mobility in space and so on. The
refugees in the film are not only portrayed in domestic spaces but also in the urban built
environment, reinforcing the idea that they are part of the city life in the host country even if
they are ignored by the majority.
An unfixed understanding of a space/place is strengthened in the final scenes as well for a
well-known holiday village Bodrum, heavily populated by the rich especially in the summer,
is presented as a place of despair, departure and grief. The feeling is supported by the
dramatic soundtrack and the colour scheme since the overwhelming grey tone of the film
persists here too. The ending of the film is rather familiar not only for the Turkish audience
but also for those across the world who have followed the news regarding the washed ashore
body of the Syrian child, Ailan Kurdi.5 Symbolizing hope, Lina is in a white dress, but this is
bleakly contrasted with the cloudy sky. She and her little sister Zehra get on an overcrowded
inflated boat, leaving Meryem behind on the shore because they did not have enough money
to go altogether. Despite the exaggerated hope of the characters, we can only guess the tragic
ending, having been informed by the endless incidents that have occurred in the media. Their
overall treatment throughout the film, along with this final scene in which they resemble little
insects floating on the water as they move away from the shore, supports the idea that they are
probably seen as undesirables, as parasites rather than honorable and invited guests in the
eyes of Turkish public.

5

For details please see news reports ―Utan Dünya‖, Milliyet 2015; ―Dünyayı Sarstı‖, Hürriyet 2015; and
―Elimden Kayıp Gitti‖, Cumhuriyet 2015.
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Conclusion
The first feature-length fiction film by a Turkish filmmaker revolving around the plight of
Syrian refugees in Turkey provides an account of hospitality as an impossibility.
Haznedaroğlu, on the one hand, reproduces the concept of refugee as someone that needs
protection and refuge, and on the other hand, she problematizes hostility inherent in
hospitality, even within a culture that is so proud of its hospitality. Defying all the claims to
excessive divine hospitality prevailing in the traditional Turkish culture and Islamic tradition,
the film suggests that hospitality in the Turkish context, at best, is something negotiable, not
given. In doing so, the film stresses the underlying hypocrisy because ‗we often to those who
cross our threshold, welcome, make yourself at home. [However, in reality] hosts typically do
not want their guests to take this offer seriously‘ (Hogeveen and Freistadt 2013: 44). Hence is
the increased securitization of the borders across the world, and the imposed invisibility of
these unwanted, uninvited, overstayed guests in Turkish city centers. These refugees inhabit
the same socio-political domain with the members of the host society, and yet, they are
purposefully deemed obscure and uncharted as a result of spatial and ethnic divisions in
contemporary neoliberal cities. Bearing these in mind, I would like to conclude with an
excerpt from Derrida which should serve as food for thought:
If, however, there is pure hospitality, or a pure gift, it should consist …, without horizon of
expectation, an opening to the newcomer whoever that may be. It may be terrible because the
newcomer may be a good person, or may be the devil; but if you exclude the possibility that
the newcomer is coming to destroy your house –if you want to control this and exclude in
advance this possibility– there is no hospitality. In this case, you control the borders, you
have customs officers, and you have a door, a gate, a key and so on. For unconditional
hospitality to take place you have to accept the risk of the Other coming and destroying the
place, initiating a revolution, stealing everything, or killing everyone. That is the risk of pure
hospitality and pure gift, because a pure gift might be terrible too. (Derrida 1999a: 70-71)
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ÖZET
ĠĢ sağlığı ve güvenliği kültürel bir sorundur; ilerleme ancak tüm paydaĢlar tarafından kabul
edilip uygulandıktan sonra sağlanabilir. Yönetim kademesinden orta kademe yöneticilere ve
çalıĢanlara kadar tüm tarafların bu alandaki iĢ sağlığı ve güvenliği ve güven politikalarının
önemine inandığı kurumsal düzeyde ilerlemenin anahtarıdır. Yönetimin taahhüdü ile baĢlayan
çalıĢmalar, tüm çalıĢanların iĢ güvenliğinin bir davranıĢ biçimi haline gelmesine ve kazanılan
seviyeyi sürekli yükselterek sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma yaĢamı yaratmasına kadar devam
eder.
Anahtar Sözcükler: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Katı Atık, Türkiye

ABSTRACT
Occupational health and safety is a cultural problem; Progress can only be achieved after it
has been accepted and implemented by all stakeholders. It is the key to progress at the
corporate level, where all parties, from management to mid-level managers and employees,
believe in the importance of occupational health and safety and trust policies in this field. The
work that starts with the commitment of the management continues until the occupational
safety of all employees becomes a way of behavior and creates a healthy and safe working life
by constantly increasing the level gained.
Keywords: Occupational Health and Safety, Solid Waste, Turkey.
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1. GĠRĠġ
ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG) biliminin doğuĢu M.Ö. 370 yıllarına dayanmaktadır. 1800‘lü
yıllarda bu konuya iliĢkin bir takım kanunların oluĢturulduğu görülmüĢtür. Birinci Dünya
SavaĢı sonrasında ise Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) kurularak bu konu uluslararası
düzeyde bir platforma taĢınmıĢtır.
Dünyada ve ülkemizde sanayileĢme ve teknolojik geliĢmelere bağlı olarak özellikle
iĢyerlerinde, üretken faktör olan çalıĢan kiĢilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım
sorunlar ortaya çıkmıĢtır. BaĢlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar, iĢ verimini ve
iĢletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmıĢ ve üzerinde düĢünülmesi gerekliliği
doğmuĢtur. Bunun üzerine yapılan çalıĢmalar ve araĢtırmalar sonucunda ilk olarak ―ĠĢçi
Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği‖ (ĠSĠG) kavramı doğmuĢ, son yıllarda bu kavram ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği (ĠSG)halini alarak konuya bilimsel yaklaĢılmaya baĢlanmıĢtır. (Tenikler, 2007)
ĠSG kavramı, tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi
ve bu riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için
yapılacak çalıĢmaları içermektedir. Evrensel anlamda ĠSG;
henüz
bir
tehlike
oluĢmamıĢ, iĢletmede bir arıza oluĢmamıĢken bile iĢletmede oluĢabilecek tehlikelerin
ve risklerin öngörülerek
bunların
kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
çalıĢmalarını da
beraberinde getirmektedir.
22 Mayıs 2003 tarihinde çıkarılan 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, Türkiye‘de iĢ sağlığı
ve
güvenliği
alanındaki
son düzenlemedir. Ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği
konusundaki temel yasa olan 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, AB‘nin 89/391 sayılı çerçeve direktifi
ve ülkemizce kabul edilmiĢ olan 155 ve 161 sayılı ILO (Uluslararası ÇalıĢma Örgütü)
sözleĢmeleri dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. Bunun yanı sıra 27.10.2010 tarihinde ĠSG
hizmetleri ile ĠSG uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında çıkarılan
yönetmelikler ĠSG alanındaki son geliĢmelerdir.
Ġhtiyaçlarımızı karĢılamak için kullandığımız maddelerin, o an için kullanılmayan
veya kullanıldıktan sonra atılan kısımlarına atık denmektedir.( Atık Yönetimi Yönetmeliği,
2015). Üreticisi tarafından veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kiĢi tarafından
çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal
atık olarak tanımlanmaktadır.


Araçların çarpıĢması



Araçtan çalıĢanların düĢmesi



Ağır malzeme kaldırmak



Konteynıra Çarpma



Bakım sırasında yaĢanan kazalar



Yüksek araçların elektrik tellerine, köprülere teması



Keskin atıklar
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Kimyasal tehlikeli atıklar



Biyolojik tehlikeli atıklar



Zorlayıcı Ġklim Ģartlarında açıkta çalıĢma



Depolama alanlarında düĢmeler

Katı atık iĢyerlerinde çalıĢanların maruz kalabilecekleri biyolojik tehlikeler çöplerden sızan
sulan ve çöp yığının oluĢturduğu biyogaz(Metan, CO2)‘dır. Biyogaz ve çöp suyu çok çeĢitli
kimyasallar ve biyolojik organizmalar içermektedir. Çöp suyu günümüzde havuzlarda
toplanmakta ise de çöp suyunu toplayan sistemin iyi yapılmamıĢ olması sonucu, çöp suyu yer
altı sularına karıĢabilmektedir. (Clayton, 2013)
AraĢtırmalar çöp sularının içerisinde mezofil bakteri, aktinomisetler, mantar bakterisi,
bulunduğunu göstermiĢtir. Katı atık iĢçilerinde Toxoplasma gondii paraziti görülmüĢtür.
5. METOT MATERYAL
ĠSTANBUL

HAVALĠMANI

KATI

ATIKLARIN

TOPLANMASINDA,

AYRIġTIRILMASINDA, TAġINMASINDA Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
A. ĠĢletme Bilgileri
Ġstanbul Ġli, Arnavutköy Ġlçesi, Tayakadın mah.Nuri Demirağ cad. No:7/1 mevkiinde, Ġstanbul
Havalimanı sınırları içerisinde 23.200 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 3.664 m2 yüzölçümlü
kapalı alanda yer almaktadır. ĠĢletme ambalaj atığı toplama ayırma konusunda faaliyet
göstermekte olup, ambalaj atığı toplama ayırma lisans konuları için baĢvuruda bulunulmuĢtur.
ĠĢletme yukarıda belirtilen adreste bina kiracı olarak faaliyet göstermektedir.
B. Toplama Ayırma Faaliyetleri
Tesis, ĠSTANBUL HAVALĠMANI alanı içerisinde faaliyet gösterecek katı atık ayrıĢtırma
tesisinde, ambalaj atığı toplama ve ayırma faaliyetlerini yürütecektir. Ambalaj atığı toplama
ve ayırma faaliyetleri, havalimanı içerisinde bulunan ambalaj atıklarının yönetimini
kapsamaktadır.
1. Ambalaj Atığı Toplama Faaliyeti
ĠĢletme, toplama faaliyetlerini havalimanı sınırları içerisindeki ofisler, terminal bölgesini,
uçak içerisi ve catering firmalarına bırakılan atık konteynerlerlerinden atık toplama araçlarıyla
ambalaj atıklarını toplayacaktır.
2. Ambalaj Atığı Ayırma Faaliyeti
ĠĢletmede kağıt, karton, gazete, dergi, plastik, pet, naylon, metal, cam, ahĢap, tekstil ve
kompozit ambalaj atıklarının kabulü yapılmaktadır. ĠĢletmeye gelen atık araçlarının
toplama iĢlemi öncesinde ve sonrasında tesis içerisinde bulunan kantarda tartımı
gerçekleĢtirilmektedir. AyrıĢtırma bantlarında türlerine göre ayrıĢtırılan geri dönüĢümlü
ambalaj atıkları pres makinesinde preslenerek, stok alanında stoklanmaktadır. Belirli bir
hacime ulaĢan ambalaj atıkları geri dönüĢüm tesislerine sevk edilmektedir.
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C. Vaziyet Planları, ĠĢ Akım ġemaları Ve Proses Özetleri

ġekil 1: Genel Vaziyet Planı

ĠĢletme alanı içerisinde kara tarafında 2 adet , hava tarafında 1 adet olmak üzere
toplamda 3 adet kantar bulunmaktadır. Atıkların, hava ve kara tarafından gelecek
araçlar olmak üzere 2 sınıfta tesise kabulü gerçekleĢtirilecektir. Hava tarafında
bulunan atıklar hava tarafında bulunan kantara girdikten sonra araçta bulunan atık türlerine
göre ambalaj, evsel ve gazete-dergi hattına dökümü gerçekleĢtirilecektir. Kara tarafında ise
evsel ve ambalaj atıkları olmak üzere 2 hat beslemesi gerçekleĢtirilecektir. Hava
tarafında bulunan atıklar bunkere döküldükten sonra gümrük tarafından izleme ve
kontrol gerçekleĢtirilir. Gümrük kontrolünden sonra atıklar karasallaĢtırılarak kara
tarafında bulunan atık bekleme alanına gönderilir.
ĠĢletmede 4 adet ayrıĢtırma bandı bulunmaktadır. AyrıĢtırma odasında yapılan ayrıĢtırma
sonucunda kağıt-karton, pet, plastik, demir ,naylon, alüminyum, cam türü ambalaj atıkları
ayrıĢtırılacaktır. Geri dönüĢüme uygun olmayan atıklar ayrıĢtırma bantlarından semitreyler
tabir edilen yükleme araçlarına dökülecek ve lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Hava tarafı atık besleme alanında hava tarafından gelen evsel , ambalaj ve gazetedergi atıkların beslemesi gerçekleĢtirilmektedir. Hava tarafında bulunan evsel , ambalaj ve
gazete-dergi atıkların gümrük tarafından kontrolleri gerçekleĢtirilir. Kontrolü gerçekleĢtirilen
atıklar karasallaĢtırılmıĢ olur ve kara tarafına bantlar ile gönderilir.
Kara tarafı atık besleme alanında kara tarafından gelen evsel ve ambalaj atıkları ile hava
tarafında karasallaĢtırılan evsel ve ambalaj atıklarının ayrıĢtırma hattına beslemesi
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gerçekleĢtirilmektedir. Hava tarafından gelen evsel atıklar tavan vinci ile evsel hattına
beslemesi gerçekleĢtirilir. Hava tarafından gelen ambalaj atıkları ise bobcat yükleme aracı ile
ambalaj hattına beslemesi gerçekleĢtirilir.

ġekil 2: Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Ünitesi Genel ĠĢ Akım ġeması
1. Hava Tarafı Atık Besleme Alanı ĠĢ Akım ġeması Açıklanması
a. Evsel atık
Hava tarafında ayrı bir Ģekilde biriktirilen evsel atıklar hava tarafında bulunan evsel hat
bunkerine dökülür.
b. Ambalaj atık
Hava tarafında ayrı bir Ģekilde biriktirilen ambalaj atıkları hava tarafında bulunan ambalaj hat
bunkerine dökülür.
c. Gazete - dergi atık
Hava tarafında ayrı bir Ģekilde biriktirilen gazete ve dergi atıkları hava tarafında bulunan
gazete ve dergi hat bunkerine dökülür.
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ġekil 3: Hava Tarafı Atık Besleme Alanı ĠĢ Akım ġeması

2. Kara Tarafı Atık Ünitesi ĠĢ Akım ġeması Açıklanması
a. Evsel atık
Kara tarafında ayrı bir Ģekilde biriktirilen evsel atıklar kara tarafında bulunan evsel hat
bunkerine dökülür.
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b. Ambalaj atık
Kara tarafında ayrı bir Ģekilde biriktirilen ambalaj atıkları kara tarafında bulunan ambalaj hat
bunkerine dökülür.

ġekil 4: Kara Tarafı Ambalaj Atık ĠĢ Akım ġeması
- PoĢet Açıcı Ünitesi
- Trommel Ünitesi
- Disk Screen Ünitesi
- Balistik Seperatör Ünitesi
- Manyetik Seperatör Ünitesi
- Balya Pres Ünitesi
- Pet Patlatma Ünitesi

Bu tezin araĢtırmaları Ġstanbul Havalimanı Katı Atık Tesisinde yapılmıĢ olup Risk
değerlendirmesi için FĠNE KĠNNEY METODU ile kullanılmıĢtır. Risk analizinde belirlenen
risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli
olup olmadığına karar verilir.

SONUÇ VE ÖNERĠLER
GeliĢmekte olan ülkelerde atıkların bertarafının iĢ sağlığı ve çevresel etkileri hakkında
yaptıkları çalıĢmada, atıklarla ilgili iĢlem yapan çalıĢanların büyük bir çoğunluğunun atıkların
ne gibi riskler taĢıdığı hakkında bilgi sahibi olmadığını, KKD yetersiz olduğu için genellikle
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kullanılmadığını ve çalıĢanların kesici nesnelere temas etmesi, iğne
batması
gibi
durumlardan kaynaklı olarak biyolojik ajanlara maruz kaldığını belirtmiĢlerdir.
Ayrıca atıkların kaynakta doğru Ģekilde ayrılmamasından kaynaklanan bertaraf sorunları
ve atık sahalarındaki yabani hayvanların kirliliği dağıtmasından kaynaklı diğer proseste
çalıĢanların ve çevrede yaĢayanların da biyolojik ajanlara maruziyetine dikkat çekmiĢlerdir.
Yapılan bu tez çalıĢmasında da benzer Ģekilde, özellikle üçüncü tesiste yapılan risk
değerlendirmesinde evsel ve tehlikeli atıklara cenin, uzuv gibi tıbbi atıkların karıĢtığı tespit
edilmiĢtir. Tesis bu atıkları iade etmelidir. Tesislerde KKD kullanımı sağlanmaktadır ve
saha gözlemleri yapılarak kullanımlarının kontrolü sağlanmaktadır. Bu Ģekilde kesici
nesneler, iğne gibi biyolojik ajanlara maruziyet önlenmektedir. Ayrıca risk
değerlendirmelerinin tamamında ek tedbir olarak yabani hayvanların sahaya girmesini
önlemek için belediyeler ve hayvan dernekleri ile ortak çalıĢma yapılarak hayvan barınakları
yapılması konusunda öneri sunulmuĢtur.
Ġnsan vücuduna giren dioksinin, son derece dayanıklı ve uzun bir yarı ömre sahip olmasından
dolayı, vücutta biriktiği ve dioksin alımı, ne kadar yüksekse, kanser riskinin de o kadar
artacağı vurgulanmıĢtır.
Kim ve ark. yaptıkları çalıĢmada civa maruziyetinin çalıĢanlar üzerinde ne gibi sağlık
sorunlarına yol açabileceğinden bahsetmiĢlerdir. Özellikle elektrikli ekipman, otomobil
parçası, metal, termometre üreten tesisler ve kimyasal prosesin olduğu her tesiste civa
maruziyet riskinin arttığını vurgulamıĢlardır.
Mısır‘da bulunan bir floresan lamba üretim tesisinde çalıĢanlar üzerinde yapılan idrar testleri
sonucunda civa maruziyetinin kontrol grubuna göre oldukça yüksek olduğu sonucuna
varılmıĢtır. Kontrol grubu için civa maruziyet değeri (6.1 ± 4.9 μg-g−1kretinin−1) iken
floresan lambası üreten tesiste çalıĢanların civa maruziyet değeri (44.1 ± 17.5 μg-g−1
kretinin−1) olarak ölçülmüĢtür. ÇalıĢmaya göre, çalıĢanlar civa maruziyeti sonucu nörolojik,
böbrekle alakalı ve kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarına yakalanabileceği gibi
iktidarsızlık, doğurganlığın azalması, doğuĢtan engelli nesillerin oluĢması gibi durumlarla da
karĢılaĢabilir. ÇalıĢmada özellikle düĢük dozda olan civa maruziyetinin tespit edilmesinin
güçlüğünden bahsedilmiĢ ve bunun önüne geçilmesi için riskli alanlarda sık sık ölçüm
yapılması gerektiğine dikkat çekilmiĢtir. Ayrıca bilim adamlarının, civa içermeyen veya
kullanımını azaltan yeni buluĢlar yapmasının gerektiğini belirtmiĢlerdir.
Yapılan bu tez çalıĢmasında, floresan lamba bertarafı yapan tesislerde, özellikle civa ve fosfor
maruziyetini önlemek için özel tasarlanmıĢ bir floresan kırma makinesi bulunduğu
gözlemlenmiĢtir. Bu makineyi sadece operatörünün kullanması sağlanmaktadır. ÇalıĢmalar
talimatlara göre
yapılmakta, iĢyerinin düzeni ve uygun Ģekilde havalandırılması
sağlanmaktadır. ÇalıĢanlara uygun iĢ kıyafeti ve KKD kullandırılmaktadır. Ayrıca periyodik
sağlık kontrolleri yapılmakta ve sonuçlar kayıt altında tutularak, yeni sonuçlar ile
kıyaslanmaktadır. Böylece, iĢletmelerle alınan önlemlerle civa maruziyetinin engellenmesi
sağlanmıĢtır.
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Li ve ark. yaptığı çalıĢmada asbest ve asbestli atıkların Asya – Pasifik bölgesinde
yönetiminden bahsetmiĢlerdir. Hindistan, Çin, Vietnam, Tayland, Japonya, Ġran ve
Malezya‘nın da arasında bulunduğu toplam 13 ülkede asbestin oluĢumundan ve asbestli
atıkların yönetiminde çevresel etkilerin ve iĢ sağlığı ve güvenliği konularının yeterince
önemsenmediğinden söz etmiĢlerdir. Yaptıkları çalıĢmanın hem hükümetlere hem de özel
sektörde faaliyet gösteren tesislere asbestli atıkların bertarafında yeni teknolojilerin
araĢtırılması ve var olan tekniklerin çevresel etkiler ile iĢ sağlığı ve güvenliği Ģartlarını yerine
getirerek uygulanması konusunda kaynak olmasını amaçlamıĢlardır. Asbest içeren binaların
yapım ve yıkımında çalıĢanların uygun koruma önlemleri ve KKD kullanmadan çalıĢması
sonucu direkt olarak asbeste maruz kaldığından, bu durumun asbeste bağlı hastalıklar ve
özellikle akciğer kanseri riskini arttırdığından söz edilmiĢtir. Asbeste bağlı hastalıklar uzun
vadede etkisini gösterdiğinden, birçok ülkede bu konuda doğru istatistiklerin oluĢmadığı ve
çalıĢan maruziyetini azaltmak için gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulanmıĢtır. Toplumda
asbeste bağlı hastalıklara yakalanma riski en yüksek olan grup asbestle çalıĢanlar, ikinci riskli
grup çalıĢanların aileleri, üçüncü riskli grup asbestle çalıĢılan tesise yakın yerleĢim bölgesinde
yaĢayanlar olarak sıralanmıĢtır.
Asbestli atıkların öncelikle tanınmasını ve sonrasında düzenli depolama veya yakma yolu ile
bertaraf edilmesinin gerekliliği vurgulanmıĢtır. Bu atıkların toplanması, taĢınması, bertaraf
edilmesinde yasal mevzuatlar, çevresel etkileri azaltıcı tedbirler ve iĢ sağlığı ve güvenliği
kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekilmiĢtir. Bu çalıĢmada kullanılan ülke
örneklerinde asbestli atıkların mevzuat, çevre ile iĢ sağlığı güvenliği konularında bilgi
eksikliğinden evsel çöpler veya normal inĢaat hafriyatları ile birlikte bertaraf edildiği
belirtilmitir.
ĠĢ sağlığı ve güvenliği kapsamında, bertaraf yapan çalıĢanın asbest maruziyetini
önlemek için uygun KKD ve uygun iĢ kıyafeti kullanması, kullanılan KKD'ler ve iĢ
kıyafetlerinin uygun çıkartma talimatlarına göre çıkartılıp derhal bertaraf edilmesi,
çalıĢanın iĢi tamamladıktan sonra duĢ alması sağlanmaktadır. Böylece çalıĢanların
maruziyetini önlemenin yanı sıra çalıĢanların yakınlarına bu maruziyeti taĢıması da
engellenmektedir. Ayrıca asbestli atıkların çevre ve sağlık üzerine etkilerini azaltmak için ayrı
bir lota gömülmesi ve konumlarının kaydedilmesi sağlanmaktadır. Yapılan bu tez
çalıĢmasındaki risk değerlendirmelerinde, mevcut koruma tedbirlerine ek olarak, eğitimlerin
periyodik olarak tekrarlanması, maruziyeti azaltmak için iĢin dönüĢümlü olarak yapılması,
atık üreticilerine ve taĢıma firmalarına asbest konusunda eğitim verilmesi gibi ek tedbirler
sunulmuĢtur.
Orloff ve Falk yaptıkları çalıĢmada tehlikeli atıklara dair uygulamaları uluslararası bir bakıĢ
açısı ile incelemiĢlerdir. GeliĢmekte olan ülkelerde odaklanılan sağlık sorunları bulaĢıcı
hastalıklar, yetersiz beslenme ve bebek ölümleri iken geliĢen ülkelerde ekonomik kaynakların
artmasına bağlı olarak, tehlikeli kimyasal atıkların sağlık üzerine etkilerine odaklanıldığından
bahsetmiĢlerdir. Brezilya, Polonya, Mısır, Ġspanya, Hindistan ve Tayvan gibi birçok ülkede
yapılan araĢtırmalara dayanarak tehlikeli atıkların hava ve su kirliliği, çalıĢanların kimyasal
maruziyeti, haĢereler ve atık su gibi çalıĢanların biyolojik maruziyetini etkileyerek sağlığını
tehdit eden tehlikelere sebep olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bunların önüne geçilmesi için
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geliĢmiĢ ülkelerin diğer ülkelere teknik ve finansal destek vermesi gerektiği ve bilgi transferi
yapılmasının önemi vurgulanmıĢtır. Etkin bir tehlikeli atık yönetiminin hükümet, halk,
üniversiteler, sendikalar, çevre örgütleri gibi birçok tarafın iĢbirliği ile yapılması gerektiğinin
altı çizilmiĢtir. Ayrıca yerel halkın bu konuda söz sahibi olması yapılan iĢin toplumca onay
görmesini sağlamaktadır tespitinde bulunmuĢlardır.
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ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı; çalıĢanların iĢe/çalıĢmaya tutkunluk düzeylerinin iĢletmelerde örgütsel
erdemliliğe yaptığı katkı düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaçla öncelikle değiĢkenlere iliĢkin
kavramsal ve kuramsal bir çerçeve çizilmiĢtir. Kurumsal iyilik (Heugens vd., 2008: 100) ve
örgütlerin ahlaki olarak değerli bir kimlik yaratma, bütünlük ve adalet içinde davranma
eğilimi (KotbaĢ, 2018: 14) olarak adlandırılan örgütsel erdemlilik, içinde bulunulan çevrenin
her bir unsurunun kolektif eylemleriyle iĢletmeye değer katabilmekte ve iĢletmeyi baĢarıya
yönlendirebilmektedir (Telman ve Çelik, 2013: 225-226). Bir diğer taraftan çalıĢmaya
tutkunluk, çalıĢanın rolüne kendisini fiziksel, biliĢsel ve duygusal olarak bağlaması olarak
ifade edilmiĢtir (Kahn, 1990: 694). ÇalıĢmaya tutkunluğun hem bireysel düzeyde çalıĢanların
refahı ile iĢe yönelik davranıĢları üzerine hem de bu sayede örgütsel düzeyde pozitif çıktıları
fazladır. ÇalıĢmaya tutkunluk ile örgütsel erdemlilik iliĢkilerine yer verilen bu çalıĢma,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında görev yapmakta olan 159 akademisyen üzerine
anket yöntemi ile yapılmıĢtır. Anket formunda kullanılan çalıĢmaya tutkunluk ölçeği
Schaufeli ve arkadaĢları (2002)‘ye, örgütsel erdemlilik ölçeği ise Cameron ve arkadaĢları
(2004)‘e aittir. SPSS 24.00 programı ile yapılan analizler; frekans, güvenilirlik ve geçerlilik,
korelasyon ve regresyondur. ÇalıĢma sonucunda, çalıĢmaya tutkunluğun örgütsel erdemlilik
üzerinde %19,5‘lik bir etkiye sahip olduğu kanaatine varılmıĢtır. Bu bulgunun literatür ile
desteklendiği görülmüĢ, ayrıca çalıĢma sonunda bu konu üzerine yapılacak araĢtırmalar için
önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Erdemlilik, Örgütsel Erdemlilik, Tutkunluk, ÇalıĢmaya Tutkunluk.
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the contribution of the employees' work engagement
level on organizational virtuousness. For this purpose, first of all, a conceptual and theoretical
framework regarding variables is drawn. Organizational virtuousness, which is called
corporate goodness (Heugens et al., 2008: 100) and the tendency of organizations to create a
morally valuable identity, to act in integrity and justice (KotbaĢ, 2018: 14), can add value to
the business with the collective actions of each element of the environment and can lead the
business to success (Telman and Çelik, 2013: 225-226). On the other hand, engagement to
work is expressed as the employee's physical, cognitive and emotional commitment to his/her
role (Kahn, 1990: 694). Engagement to work has more positive outcomes both on the wellbeing and work-oriented behavior of the employees at the individual level and thus at the
organizational level. This study, which includes the relationship between work engagement
and organizational virtuousness has been conducted with a questionnaire method on 159
academicians working in the field of Social Sciences at Selcuk University. The scale of work
engagement belongs to Schaufeli et al. (2002), and the organizational virtuousness scale
belongs to Cameron et al. (2004) used in the questionnaire form. Analyzes made with SPSS
24.00 program are as follows; frequency, reliability and validity, correlation and regression.
As a result of the study, it is concluded that work engagement has an effect of 19.5% on
organizational virtuousness. It is seen that this finding is supported by the literature, and at the
end of the study, suggestions are made for research on this subject.
Key Words: Virtuousness, Organizational Virtuousness, Engagement, Work Engagement.
GĠRĠġ
Pozitif psikolojiye son yıllarda artan ilgi ve bu konuda yapılan araĢtırma sayılarının artması,
negatif duygu ve davranıĢları bir kenara bırakmıĢ, gündeme olumlu yaklaĢımlar içeren
kavramları getirmiĢtir (Shimazu vd., 2008: 511; Klusmann vd., 2008: 129). Pozitif
psikolojinin temel konuları arasında; bireysel geliĢime yol açan coĢku, empati, sağduyu,
cesaret, merhamet, sevgi, adalet gibi kavramlar yerini alırken, bunlar dıĢında erdemlilik
kavramı da bazı olumlu bileĢenleri bir arada içermesi nedeniyle ilgi çekmiĢtir (Erkmen ve
Esen, 2012: 108).
Erdemliliğin iĢletmelerin örgütsel, idari ve sosyal yönleri ile olumlu etkileĢimleri olduğu ve
bu etkileĢimlerin olumlu yapısal avantajlar sunduğu görülmüĢtür (KotbaĢ, 2018: 14).
Kurumsal iyilik (Heugens vd., 2008: 100) ve örgütlerin ahlaki olarak değerli bir kimlik
yaratma, bütünlük ve adalet içinde davranma eğilimi (KotbaĢ, 2018: 14) olarak adlandırılan
örgütsel erdemlilik, içinde bulunulan çevrenin her bir unsurunun kolektif eylemleriyle
iĢletmeye değer katabilmekte ve iĢletmeyi baĢarıya yönlendirebilmektedir (Telman ve Çelik,
2013: 225-226).
Bu çalıĢmada yerini almıĢ pozitif psikolojinin ele aldığı kavramlardan bir diğeri ise
iĢe/çalıĢmaya tutkunluktur. Bu kavram örgütsel odaklılıktan ziyade bireysel odaklıdır ve
çalıĢanın çalıĢma döneminde kendini iyi hissettiği zihinsel bir durum olarak görülmektedir.
2000'li yılların baĢında ortaya çıkan çalıĢmaya/iĢe tutkunluk kavramı kısa sürede literatürde
yerini almıĢtır (Çankır ve Yener, 2017: 61).
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Bu çalıĢmanın konusunu örgütsel erdemlilik ile çalıĢmaya tutkunluk arasındaki iliĢki
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmanın teorik bölümünde örgütsel erdemlilik ve çalıĢmaya tutkunluk
konseptleri ele alınırken, uygulama bölümde ampirik bir çalıĢma yapılmıĢ ve sonuçlar ortaya
çıkarılmıĢtır. Sonuç kısmında ise araĢtırma bulgularının yorumlanmasının yanı sıra bazı
önerilere yer verilmiĢtir.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Örgütsel Erdemlilik
Erdem kavramı, güven, lütuf, saygı, dürüstlük ve hoĢgörü kavramlarıyla birlikte sık sık
belirtilmektedir. Örgütsel erdemlilik, erdemli davranıĢların ve kültürel özelliklerin veya
iĢlemlerin genelleĢtirilmesine ve korunmasına olanak sağlayan bireylerin kolektif eylemlerini
içermektedir (Erkmen ve Esen, 2012: 109). Örgütsel erdemlilik ise, hoĢgörü, sosyal geliĢim,
iyilik, ahlaki iyilik ve dürüstlük gibi vasıfları anlatmaktadır. Örgütsel erdemlilik kavramı,
örgütsel kültürü ve iletiĢimi iyileĢtirmek ve geliĢtirmek için iĢletmeye değer katabilmektedir
ve kurumu baĢarıya yönlendirme potansiyeline sahiptir (Telman ve Çelik, 2013: 225-226).
Bireysel erdemlilik, kurumsal erdemliğe katkıda bulunan bir kavramdır. Örgütsel erdemlilik,
bir örgütün erdemliğin yayılmasını ve sürekliliğini sağlayan bireyin eylemlerini, toplu
faaliyetlerini, kültürel özelliklerini veya süreçlerini tanımlamıĢtır. Üç tane temel göstergeden
oluĢur (Cameron vd., 2004: 769):
1.
Erdemlilik, insanoğlunun geliĢen ahlaki karakteri, insan gücü, öz kontrol ve esneklik
ilkeleri ile iliĢkilidir.
2.
Erdemlilik, ahlaki iyilikle iliĢkilendirilir. Neyin iyi, doğru ve uygulamaya değer
olduğunu gösterir.
3.
Erdemlilik, yalnızca kendi menfaatine olan faydadan öteye uzanan sosyal iyileĢmeyle
iliĢkilidir.
Örgütsel erdemlilik, bireylerin örgütlülüklerinde erdemliliği arttırma ve sürdürme davranıĢları
olarak da ifade edilmektedir (Ribeiro ve Rego, 2009:1406). Aynı zamanda, organizasyondaki
mevcut duruma uyum sağlama giriĢimi değil, organizasyonel konularda fikirler
geliĢtirilmesini sağlamakta ve organizasyonun geliĢim sürecinde aktif rol almaktadır (KotbaĢ,
2018: 22). Cameron ve arkadaĢları (2004) örgütsel erdemliliğin 5 boyutu olduğunu ileri
sürmüĢtür: 1) Ġyimserlik boyutu, örgütsel üyelerin, büyük zorluklarla karĢı karĢıya
kaldıklarında bile, baĢarılı olacakları konusunda inanç geliĢtirdikleri anlamına gelir. 2)
BağıĢlayıcılık boyutu, hataların hızlı bir Ģekilde affedilmesi ve yüksek performans standartları
ile karakterize edilen bir bağlamda öğrenme fırsatları olarak kullanılması anlamına gelir. 3)
Güven boyutu, nezaketin, değerlendirmenin ve saygı duymanın kuruluĢu yönettiğini ve
insanların birbirlerine ve liderlerine güvendiğini göstermektedir. 4) Merhamet boyutu,
insanların birbirleriyle ilgilenmesi ve birbirlerine Ģefkatli davranması anlamına gelmektedir.
5) Dürüstlük boyutu, güvenilirliği, doğruluğu ve hassasiyeti ifade etmektedir.
Örgütsel erdemlilik örgütler için bazı olumlu sonuçlara sahiptir. Genel olarak, yüksek
erdemlilik düzeyine sahip olan örgütler, daha yaratıcı ve yenilikçi oldukları için diğer
örgütlerin kar sağladığından daha fazla baĢarı göstermekte ve olumsuzluklarla baĢ etmesi
daha kolay olabilmektedir (Caza vd., 2004: 174).
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Hem yöneticilerin hem de kuruluĢların erdemli olması ayrıca çok önemlidir. Erdemli bir
yönetici, çalıĢanları için daha iyi performans değerlemesi yapar, çalıĢanların sadece
tanımlanmıĢ rollerini gerçekleĢtirmesine değil, yeni proje ve fikirlerin geliĢtirilmesine de
imkan tanır, çalıĢanların kendi yeteneklerini kullanmalarına ve özgürlük alanlarını
geniĢletmelerine izin verir (Bertland, 2009: 26). Erdemli bireylerin erdemli organizasyonları,
erdemli yöneticileri, uzun vadede bu niteliklere sahip olmayanlardan daha rekabetçi, daha
etkili, daha değerli ve daha güvenilirdir (Erkmen ve Esen, 2012: 119).
1.2. ÇalıĢmaya Tutkunluk
Tutkunluk, önce danıĢmanlık Ģirketleri tarafından ve daha sonra akademik literatürde ortaya
çıkan bir kavramdır (Korkmaz, 2018: 130). Saks (2006: 600)‘a göre, çalıĢma tutkusunun
akademik literatürde yer alması gecikmelidir. Gallup DanıĢmanlık ilk olarak çalıĢan tutkusuna
yer vermiĢtir (Schaufeli ve Bakker, 2010: 10). Bu Ģirketin tanımına göre tutku; iĢ ve
meslektaĢlarla kurulan duygusal bağ ve biliĢsel olarak istekli ve heyecanlı olunması
durumudur (Wefald ve Downey, 2009: 142).
ÇalıĢmaya tutkunluk, Ġngilizce‘de ―work engagement‖ olarak kullanılır. Tutkunluk, bireyin
kiĢisel inisiyatif, uyumluluk, çaba ve örgütsel hedeflere yönelik kararlılık sergilemesinde
baĢkalarına açıkça gösterdiği amaç ve odaklanmıĢ enerji anlayıĢıdır (Macey vd., 2011: 7).
Tutkunluk, herhangi bir amaç, olay, birey veya davranıĢ üzerinde odaklanmamıĢ, kalıcı ve
yaygın efektif biliĢsel durum olarak da ifade edilmiĢtir (Mache vd.,2013: 2).
ÇalıĢmaya tutkunluk, hem araĢtırmacılar hem de uygulayıcılar için, örgütsel davranıĢ,
yönetim psikolojisi, sosyoloji, insan kaynakları geliĢimi gibi bilimin çeĢitli yönleriyle ilgili
trend bir konudur (Yamaner, 2019: 47). Kavram ilk olarak Kahn tarafından psikolojik hazırlık
olarak ortaya atılmıĢtır. Herhangi bir çalıĢan iĢine biliĢsel olarak uygun olduğunu hissederse,
fiziksel olarak çalıĢma ortamına katılır ve iĢine duygusal olarak bağlı kalırsa, iĢiyle ilgili
tutkulu olduğu görülür (Korkmaz, 2018: 133). ÇalıĢmaya tutkunluk, bir bireyin rolünü yerine
getirmesinde dikkat ve emilim derecesidir (Saks, 2006: 206). ÇalıĢanın birbirleriyle ve gerçek
çalıĢmalarıyla olan iliĢkileriyle ilgilenen bir kavramdır (Lyu, 2016: 1359).
Tutkunluk, pozitif, memnun edici, çalıĢma ile bağlantılı bir dinçlik, adanmıĢlık ve
yoğunlaĢma ile karakterize edilen zihinsel durum olarak kabul edilmiĢtir. Tutkunluğun anlık
ve benzersiz bir durum değil, belirli bir nesneye, kiĢiye veya eyleme konsantre olmayan daha
kalıcı ve yaygın bir biliĢsel duygusal durum olduğu belirtilmiĢtir (Schaufeli vd.,2002: 74).
Schaufeli ve arkadaĢları (2002: 74) çalıĢmaya tutkunluğun üç boyutunu Ģöyle
tanımlamaktadır: 1) Dinçlik, yüksek enerji ve zihinsel esnekliktir, bir kiĢinin iĢini ve
zorluklarını arzulaması karĢısında çalıĢırken gösterdiği azimdir. 2) AdanmıĢlık, bir önem,
coĢku, ilham kaynağı, gurur duygusuna ve meydan okuma duygusuna karakterize edilir.
Sadece belirli bir biliĢ veya inanç durumu ile değil, aynı zamanda duygusal yönüyle de
bağlantı içeren daha geniĢ bir kapsamı vardır. 3) YoğunlaĢma, herkesin iĢine tamamen
odaklanması ve derinden sarılmıĢ olması ile karakterize edilir, zaman geçtikçe bu bağ ile
bireyin iĢten ayrılması zorlaĢır.
ÇalıĢmaya tutkunluğun, çeĢitli nedenlerden dolayı çalıĢanların refahı ve iĢ davranıĢı ile güçlü
bir bağlantısı vardır. Bireysel sonuçlar ve iĢ sonuçları üzerinde olumlu etkileri vardır. Britt,
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Adler ve Bartone (2001: 54) çalıĢmaya tutkunluğun, stresli iĢlerde çalıĢmayı kolaylaĢtırdığı,
katılım sayesinde çalıĢanların stresten daha az etkilendiği sonucuna varmıĢlardır.
1.3. ÇalıĢmaya Tutkunluk ile Örgütsel Erdemlilik ĠliĢkisi
Bireysel erdemlilik; arzulanan sonuçlar, bireysel bağlılık, memnuniyet, olumlu duygular ve
psikolojik sağlıkla ilgilidir. Sonucunda ortaya çıkan örgütsel erdemlilik de, çalıĢanların iĢe
tutkunluğu üzerine önemli katkılarda bulunur (Cameron ve Winn, 2013: 236). ÇalıĢanın
psikolojik refah düzeyinin yüksek olması durumunda, iĢletmenin örgütsel erdemliliği de
artacaktır (Çelik ve Esen, 2017: 668). Bu yaklaĢım çerçevesinde bu araĢtırmanın temel
hipotezi Ģudur:
Araştırma Hipotezi: ÇalıĢmaya tutkunluk, örgütsel erdemlilik üzerine etkilidir.
GeliĢtirilen hipotez doğrultusunda oluĢturulan araĢtırma modeli ise Ģöyledir (ġekil 1):
ÇalıĢmaya tutkunluk

Örgütsel erdemlilik

2. AraĢtırma Metodolojisi
2.1.AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Bu araĢtırmanın amacı, çalıĢanların iĢe/çalıĢmaya tutkunluk düzeylerinin iĢletmelerde örgütsel
erdemliliğe yaptığı katkı düzeyinin belirlenmesidir. Literatürde her ne kadar örgütsel
erdemlilik ile personel güçlendirme, liderlik tipleri arasındaki iliĢkileri incelemeye özen
gösterilmiĢ olsa da (örn., Akbolat vd., 2017), çalıĢanların iĢlerine tutkun olma algısı ile
örgütsel erdemlilik algısı arasındaki iliĢkiyi araĢtıran sınırlı bir araĢtırma vardır. Yapılan bu
çalıĢma ile söz konusu iki değiĢken arasındaki iliĢki ortaya konularak hem ilgili literatüre
katkı sağlayarak ulusal literatürdeki boĢluğu doldurması hem de örgütlerde bu farkındalığın
oluĢması ile katkıları açısından faydalı olacağı düĢünülmektedir.
2.2. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi
AraĢtırmanın evrenini Selçuk Üniversite Sosyal Bilimler fakültelerinde çalıĢan
akademisyenler oluĢturmuĢtur. Yüz yüze anket yöntemi, kolayda örnekleme tekniği ile
dağıtılan 200 anketten 159 tanesinin tam bilgiler içerdiği görülmüĢ ve analizlere tabii
tutulmuĢtur.
2.3. AraĢtırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Anket üç bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölüm genel bilgilerden oluĢmakta, ikinci bölüm
örgütsel erdemliliği ve üçüncü bölüm çalıĢmaya tutkunluğu ölçmeye yönelik ifadelerden
oluĢmaktadır. Örgütsel erdemlilik için Bright ve Caza (2004) tarafından geliĢtirilen, Erkmen
ve Esen (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan 15 ifadeli ölçek kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya
tutkunluk için Schaufeli ve arkadaĢları (2002) tarafından geliĢtirilen, Turgut (2011) tarafından
Türkçeye uyarlanan 17 ifadeli ölçek kullanılmıĢtır Ölçekler; ―1- Kesinlikle Katılmıyorum‖ ve
‖5- Kesinlikle Katılıyorum‘‘ aralığında değiĢen 5‘li Likert tipidir.
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2.4. Veri Analizi
AraĢtırma verileri SPSS 23.0 programı kullanılarak çözümlenmiĢtir. Öncelikle elde edilen
verilere hangi testlerin uygulanacağını belirlemek amacıyla değiĢkenlerin dağılımının
normalliği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiĢtir. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna
göre tüm değiĢkenlerin P<0.05 normal dağılım gösterdiği bulunmuĢ ve bu sebeple bu
çalıĢmada parametrik testler yapılmıĢtır.
2.4.1. Frekans Analizi
Örnekleme iliĢkin demografik özellikler Tablo 1‘de sunulmuĢtur. Tablo 1‘e göre
katılımcıların; en yüksek 25-30 yaĢ aralığında olduğu (%46.5), erkeklerin sayısının kadınların
sayısından daha fazla olduğu, unvana göre araĢtırma görevlerin (%38,4) sayıca üstün olduğu,
evli olanların bekârlara göre çoğunlukta olduğu, akademisyenlerin genellikle 4-6 yıldır
üniversitede çalıĢmıĢ olduğu ve 7-9 yıl toplam çalıĢma sürelerinin diğerlerine göre daha fazla
olduğu görülmektedir.
Tablo 1. Demografik Bilgiler
Demografik Özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kadın

Frekans

Yüzde (%)

94
65

59.1
40.9

57
102

35.8
64.2

2
74
58
21
4

1.3
46.5
36.5
13.2
2.5

61
17
22
47
1
5
6

38.4
10.7
13.8
29.6
0.6
3.1
3.8

34
54
33
18
4
16

21.4
34.0
20.8
11.3
2.5
10.1

19
37
46
30
5
22
159

11.9
23.3
28.9
18.9
3.1
13.8
100

Medeni Durum
Bekâr
Evli
YaĢ
18-24
25-30
31-40
41-50
51-60
Unvan
AraĢtırma Görevleri
ArĢ. Gör. Dr.
Dr. Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi
Uzman
Docent Dr.
Profesör
Üniversitede çalıĢma süresi
1 -3
4 -6
7 -9
10 -15
16 -20
20 yıl ve Üzeri
Toplam çalıĢma hayatı
1 -3
4 -6
7 -9
10 -15
15 -20
20 yıl ve üzeri
Toplam
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2.4.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Tablo 2‘deki görüldüğü gibi örgütsel erdemlilik ölçeğinin güvenirliği 0,948 çıkmıĢtır. Bu
sonuca göre örgütsel erdemlilik ölçeği oldukça güvenilir bulunmuĢtur. ÇalıĢmaya tutkunluk
ölçeğinin güvenirlik derecesi ise 0.936 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuca göre çalıĢmaya
tutkunluk ölçeği de oldukça güvenilirdir.
Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
Ölçek

Madde Sayısı

Cronbach Alpha Katsayısı

Örgütsel erdemlilik
ÇalıĢmaya tutkunluk

15
17

0.948
0.936

Örgütsel erdemlilik ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre (Tablo 3),
ölçekteki maddeler bir faktöre yüklenmiĢtir. Faktörün özdeğeri 1‘den büyüktür. Faktötün
açıklanan toplam varyans değeri % 58.63‘ tir. Her bir madde α değeri 0,50‘den büyüktür.
OluĢan yeni yapıda örgütsel erdemlilik ölçeğinin literatüre uygun olarak bir boyutlu bir
yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, Taschouridi ve Nikandrou, 2019 çalıĢması
ile tutarlılık göstermiĢtir.

Tablo 3. Örgütsel Erdemlilik Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
KMO ve Bartlett's Testi

KMO değeri = 0.931
Bartlett testi χ2 = 1806.069
Df = 105
Sig. = 0.000

Madde

Erdemlilik

1.

Erdemlilik

.690

2.

Erdemlilik

.750

3.

Erdemlilik

.541

4.

Erdemlilik

.796

5.

Erdemlilik

.736

6.

Erdemlilik

.814

7.

Erdemlilik

.729

8.

Erdemlilik

.786

9.

Erdemlilik

.720

10.

Erdemlilik

.869

11.

Erdemlilik

.882

12.

Erdemlilik

.833

13.

Erdemlilik

.866

14.

Erdemlilik

.780
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Erdemlilik

.610

Çıkarım Yöntemi: Temel BileĢenler Analizi. Döndürme Yöntemi: Kaiser NormalleĢtirmeli
Varimax
a. Rotasyon 3 tekrarda yakınsadı (ortak noktada benzeĢti).
BileĢen Adı Özdeğer
varyans
α
Erdemlilik:
0.948
8.795
58.634
Toplam açıklanan varyans:
%58.63

ÇalıĢmaya tutkunluk ölçeği için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre (Tablo 4),
ölçekteki maddeler üç faktöre yüklenmiĢtir. Bunlar, yoğunlaĢma, adanmıĢlık ve dinçlik
Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Toplam açıklanan varyans değeri % 66.12‘dir. Bu sonuçlar
(Schaufeli vd., 2002) ve (Turgut, 2011) çalıĢmaları ile tutarlılık göstermiĢtir.
Tablo 4. ÇalıĢmaya Tutkunluk Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

12. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.514

13. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.789

14. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.820

15. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.869

16. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.799

17. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.628

1. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.925

2. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.874

3. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.747

4. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.472

5. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.628

Dinçlik

AdanmıĢlık

Maddeler

KMO değeri = 0.919
Bartlett testi χ2 = 1702.137
Df = 136
Sig. = 0,000
Faktörler
YoğunlaĢma

KMO ve Bartlett's Testi

6. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.333

7. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.509

8. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.738

9. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.825

10. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.898

11. ÇalıĢmaya tutkunluk.

.313
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Çıkarım Yöntemi: Temel BileĢenler Analizi. Döndürme Yöntemi: Kaiser NormalleĢtirmeli
Varimax
a. Rotasyon 3 tekrarda yakınsadı (ortak noktada benzeĢti).
BileĢen Adı
Özdeğer Varyans
α
YoğunlaĢma :
8.447
49.691
.880
AdanmıĢlık :
1.730
10.175
.863
Dinçlik
:
1.063
6.255
.885
Toplam açıklanan varyans:
%66.120

2.4.3. Korelasyon Analizi
Yapılan korelasyon analiziyle örgütsel erdemlilik ile çalıĢmaya tutkunluk arasında anlamlı ve
pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu çıkmıĢtır (r = 0.447, P <0.01) (Tablo 5).
Tablo 5. Örgütsel Erdemlilik ile ÇalıĢmaya Tutkunluk ĠliĢkisini Belirlemeye Yönelik
Korelasyon Analizi
DEĞĠġKENLER
1. Örgütsel erdemlilik
2.

ÇalıĢmaya tutkunluk

1

2

1
,447(**)

1

Not: *p<.05, **p<.01.

2.4.4. Regresyon Analizi
Yapılan regresyon analizi sonucunda, çalıĢmaya tutkunluğun örgütsel erdemlilik üzerine
(%19,5) etkili olduğu saptanmıĢtır. Çıkan bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır (F=39.249,
P<0.001) (Tablo 6).
Tablo 6. ÇalıĢmaya Tutkunluğun Örgütsel Erdemlilik Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik
Regresyon Analizi
Model
Bağımsız
DeğiĢken
SABĠT
ÇalıĢmaya
Tutkunluk
R
R²
DüzeltilmiĢ R²
Std. Tahmini
P
F

B

Standart
Hata

3.177

.151

.293

.047

Standart
Katsayılar

.447

T

P

21.099

.000

6.265

.000

a

.447
.200
.195
.52501
b
.000
39.246

Bu sonuç ayrıca Ģu Ģekilde formülize edilebilir:
Örgütsel Erdemlilik = 3.177 + 0.293 * ÇalıĢmaya Tutkunluk
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Bu çalıĢmanın çalıĢmaya tutkunluk ile örgütsel erdemlilik değiĢkenleri arasındaki iliĢki ve
etkileĢim oluĢturmuĢtur. Bu kapsamda çalıĢma değiĢkenlere iliĢkin kuramsal ve kavramsal
çerçeve çizimi sonrası bir uygulama ile neticelendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, çalıĢanların
iĢe tutkunluk derecelerinin örgütsel erdemlilik üzerine %19,5 düzeyinde olumlu etkileri
olduğu saptanmıĢtır. Mevcut literatür de bu iliĢki sarmalını doğrular niteliktedir. Örneğin,
Çelik ve Esen (2017) ve Singh vd. (2018) de araĢtırmalarında örgütsel erdemlilik ve
çalıĢmaya tutkunluk arasındaki pozitif bir iliĢkili bulmuĢtur.
Ayrıca araĢtırma kapsamında Ģu kısıtlar sonucunda bazı öneriler sunulabilir:
• AraĢtırma kapsamı sadece Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler fakültelerinde görev
yapmakta olan akademisyenler ile sınırlanmıĢtır. Devlet ve özel üniversitelerdeki
akademisyenler düĢünülerek gelecekteki araĢtırmalarda karĢılaĢtırmalar yapılabilir.
• ÇalıĢma farklı sektör çalıĢanları ve daha fazla örneklem grubu üzerinde gerçekleĢtirilebilir.
• ÇalıĢanlar için etkili bireysel ve örgütsel erdemlilik becerileri konusunda eğitim kursları
hazırlamanın ve bu kapsamda plan ve programların yapılması tavsiye edilebilir.
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ÖZET

1996 yılında kurulan Wassenaar Düzenlemesi konvansiyonel silahlar ile çift
kullanımlı ürün ve teknolojilerin transferinde Ģeffaflığı ve sorumluluğu teĢvik ederek
bölgesel/uluslararası güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla kurulmuĢtur.
Türkiye‘nin kurucu üyesi olduğu Wassenaar Düzenlemesi silahsızlanma ve silahların
yayılmasının önlenmesi politikasının ve kitle imha silahlarına karĢı alınacak güvenlik
önlemlerinin yasal çerçevesini oluĢturan çok taraflı bir ihracat kontrol rejimidir. Ġstikrarsız
birikimleri önlemeyi amaçlayan Düzenleme‘de taraf devletlerden ulusal politikaları
aracılığıyla, kitle imha silahlarında kullanılacak maddelerin transferlerine ve bu doğrultuda
askeri yeteneklerin geliĢtirilmesine katkıda bulunmaması beklenmektedir. ĠĢbirliği içinde olan
devletlerden risk oluĢturan malzeme ve teknolojilerin ihracatının özel bir kontrol rejimi
oluĢturulması amacıyla da ulusal mevzuatlarının düzenleme kuralları ile uyumlu hale
getirilmesi beklenilmiĢtir. Bu bağlamda etkisi konvansiyonel silahlara göre daha kuvvetli olan
ve devlet dıĢı aktörlerin eline geçmesi halinde kontrolsüz bir güç oluĢturacak olan nükleer,
biyolojik, kimyasal ve radyolojik silahlarının yapımında kullanılan maddelerin ihracatının
kontrolü öncelikli bir hedef olarak belirlenmiĢtir.
Biyogüvenlik ise nükleer, kimyasal, radyoaktif ve biyolojik silahlara ait düzenlemeleri
içine alan, çok taraflı uluslararası belgelere taraf olmayı gerektiren, yerel mevzuatın
güncellemesini gerektiren bir uyum sürecini ifade etmektedir. Bu bağlamda uluslararası
güvenlik ve istikrara katılımın sağlanmasının yolu her devletin kendi içinde yasal önlemler
almasından ve küresel iĢbirliğinde bulunmasından geçmektedir. 18.03.2010 tarihinde
yürürlüğe giren 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu Türkiye‘de biyogüvenlik sisteminin
kurulması için atılan önemli bir adımdır. Ancak sadece Biyogüvenlik Kanunu‘nun çıkarılmıĢ
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olması yeterli değildir. Çünkü biyogüvenlik biyosavunma ile yakından bağlantılı olup,
biyolojik ajanları kullanarak saldırılara karĢı savunma önlemleri oluĢturmayı ve yürütmeyi
amaçlayan yöntemleri, planları, prosedürleri, politikaları, yasaları, mevzuatları içermektedir.
Bu bağlamda çalıĢmada biyogüvenlik hukuku kapsamında uluslararası antlaĢmaların,
kanunların, yönetmeliklerin ve kamu kurumlarının faaliyetlerinin Türkiye‘de bir bütün olarak
değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyogüvenlik Hukuku, Wassenaar, Silahsızlanma,Türkiye.

Abstract
Established in 1996, the Wassenaar Arrangement was established to contribute to
regional / international security and stability by promoting transparency and responsibility in
the transfer of conventional weapons and dual-use products and technologies. Turkey is a
founding member of the Wassenaar Arrangement disarmament and preventing the
proliferation of weapons of mass destruction constitute the legal framework and policies of
the security measures to be taken against a multilateral export control regimes. In the
Arrangement, which aims to prevent unstable accumulations, it is expected that the state
parties will not contribute to the transfer of substances to be used in weapons of mass
destruction and to develop military capabilities in this direction, through their national
policies. In order to establish a special control regime for the export of materials and
technologies that pose a risk from the cooperating states, it is expected that their national
legislation will be harmonized with the regulatory rules. In this context, the control of the
export of substances used in the production of nuclear, biological, chemical and radiological
weapons, whose effect is stronger than conventional weapons and which will create an
uncontrolled power if non-state actors are captured, has been determined as a priority target.
Biosecurity, on the other hand, refers to an adaptation process that includes regulations on
nuclear, chemical, radioactive and biological weapons, requires being a party to multilateral
international documents, and requires updating local legislation. In this context, the way to
ensure participation in international security and stability is through each state taking legal
measures and cooperating globally. 18/03/2010 No. 5977 enacted the Law on Biosafety is an
important step towards the establishment of biosafety systems in Turkey. However, it is not
sufficient that only the Biosafety Law is enacted. Because biosecurity is closely linked to
biosecurity, it includes methods, plans, procedures, policies, laws, regulations that aim to
create and implement defense measures against attacks using biological agents. In this
context, international treaties under the biosafety law in the study of laws, regulations and is
advocated that the activities of public institutions should be considered as a whole in Turkey.

Keywords: Biosafety Law, Wassenaar, Disarmament, Turkey.
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GiriĢ
Dünyada 2015–2019 yılları arasındaki beĢ yıllık dönemde silahların uluslararası
transferleri 2010–2014'e kıyasla yüzde 5,5 artmıĢtır. Stockholm Uluslararası BarıĢ AraĢtırma
Enstitüsü'nün (SIPRI) yeni verilerine göre, son beĢ yıldaki en büyük silah ihracatçıları
Amerika BirleĢik Devletleri, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin olmuĢtur. Yeni veriler, Suudi
Arabistan'ın dünyanın en büyük ithalatçısı olduğunu, Orta Doğu'ya silah akıĢının arttığını
göstermiĢtir. Sektörün en büyük 25 Ģirketinin silah ve askeri hizmet satıĢları 2019'da 361
milyar ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu rakam 2018'e göre yüzde 8,5 daha
fazladır. Ortadoğu'da devletlerin silah ithalatı 2010-14 ve 2015-19 arasında yüzde 61 artarak
son beĢ yılda toplam küresel silah ithalatının yüzde 35'ini oluĢturmuĢtur. Bununla birlikte
2015–2019'da Türkiye'nin silah ithalatı önceki beĢ yıllık döneme göre yüzde 48 daha düĢük
olmuĢtur 1.
BirleĢmiĢ Milletler Silahsızlanma ĠĢleri Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu dünyanın
benzeri görülmemiĢ bir salgının pençesinde iken, mevcut sağlık krizi kolektif insan
güvenliğimizin önde ve merkezde olması gerektiğinin altını çizerek, devletlerin daha hızlı
Ģekilde nükleer silahlar inĢa ettiğini, öngörülemeyen sonuçları olan yeni silah teknolojileri
geliĢtirerek askeri güçlere son on yılda daha fazla kaynak aktardığını açıklamıĢtır2.
Konvansiyonel silahlar yayılımı tehdidi ile birlikte kitle imha silahlarının da
uluslararası güvenlik ve istikrar üzerinde oluĢturduğu tehdit 21. Yüzyılda artarak devam
etmiĢtir. Biyolojik ve Toksin Silahlar Konvansiyonu ile ilgili olarak Kasım 2016 tarihinde
Cenevre‘de gerçekleĢtirilen 8. Gözden Geçirme Konferansı‘nda temel amacın sıkı ve etkili
uluslararası kontrol altında genel ve tam silahsızlanmaya doğru tüm kitle imha silahlarının
yasaklanması ve ortadan kaldırılması olduğu deklare edilmiĢtir3. Kimyasal, nükleer,
radyolojik silahları içeren ve kitle imha silahları olarak adlandırılan daha büyük bir silah
sınıfının bir alt kümesi olan biyolojik silahların kullanımı ciddi bir problemdir ve biyolojik
ajanların bir biyoterörist saldırısında kullanılması riski gittikçe artmaktadır4. Her ne kadar
uluslararası antlaĢmalarla biyolojik silahların ilk olarak kullanımı engellenmiĢ olsa da
uluslararası organizasyonlar (BWC- Biyolojik Silahlar Konvansiyonu dahil olmak üzere)
tehlikeli maddeler üzerinde kontrolsüz Ģekilde araĢtırma yapılmasını engelleyememektedir.
Dünya genelinde biyoterörizm programları üzerinde milyarlarca dolarlık yatırım
yapılmaktadır. Ancak bu yatırımların sonucunda yeni saldırı sistemleri oluĢması riski

1

USA and France dramatically increase major arms exports; Saudi Arabia is largest arms importer, says SIPRI,
Stockholm Internatıonal Peace Research Instıtute https://www.sipri.org/media/press-release/2020/usa-andfrance-dramatically-increase-major-arms-exports-saudi-arabia-largest-arms-importer-says,
(EriĢim
tarihi:09.02.2021)
2
Dedicated ‗United Nations Disarmament Yearbook‘ Website, Now Live, Spotlights Core Peace, Security
Challenges as Global Organization Turns 75, United Nations Meetings Coverage and Press Releases,
https://www.un.org/press/en/2020/dc3832.doc.htm, (EriĢim tarihi:09.02.2021)
3
Eighth Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Development,
Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, United
Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), https://undocs.org/BWC/CONF.VIII/4, ( EriĢim
tarihi:09.02.2021).
4
World Health Organization, https://www.who.int/health-topics/biological-weapons#tab=tab_1, (EriĢim
tarihi:08.02.2021).
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bulunmaktadır. Bu durum aynı zamanda füze savunma sistemleri ve nükleer silahlanma gibi
biyolojik silahları da içeren yeni bir silahlanma yarıĢını tetikleyebilecektir5.
Biyoterörizmin getireceği gelecekteki tehditlerin öngörülmesi 2001 yılından bu yana
hem Avrupa‘da hem de uluslararası düzeyde yürütülmektedir. Bunun için devlet
kurumlarında biyolojik savunma için belirlenmiĢ kurumlar bulunmaktadır: CBRN (Chemical,
Biological, Radiological, Nuclear-Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ile ilgili
terörizmin ve ortaya çıkan ulusal güvenlik risklerinin geniĢ Ģemsiyesi altında biyo-tehdit
değerlendirmeleri yürütülmektedir. Biyoterörizm genellikle ulusal güvenlik riski
değerlendirmelerinde ―düĢük olasılıklı, yüksek etkili‖ bir tehdit olarak adlandırılmaktadır.
Potansiyel biyoterörist saldırı tehdidi, ulusal hükümetlerde etkili önleme ve müdahale
mekanizmaları kurularak tıbbi karĢı önlemlere yatırımda artıĢa neden olmuĢtur6. Devletlerin
kendi yasal ihracat kontrolleri bulunmasına karĢılık devlet dıĢı aktörlerin varlığı mevcut yasal
düzenlemelere ek kontroller getirilmesi ihtiyacını doğurmuĢtur. Bununla birlikte hassas
malzemelerin ihracatına karar verileceği zaman birçok Ģirket silah ve çift kullanımlı
malzemenin düzeni bozucu etkisini görmezden gelmektedir. Bu bakıĢ açısı konvansiyonel
silahların ihracatının bir bölgede tansiyonu ve istikrarsızlığı arttıracağı hususu bilinmesine
rağmen değiĢmemektedir7.
Biyogüvenlik hem ekolojiye hem de insan sağlığına odaklanmakta biyolojik
bütünlüğün büyük ölçekli kaybının önlenmesini amaçlamaktadır. Önleme mekanizmaları,
laboratuvar ortamlarında biyogüvenliğin düzenli olarak gözden geçirilmesinin yanı sıra takip
edilecek katı kurallar içermektedir. Zararlı olaylardan korunmak için kullanılan biyo-savunma
ve biyogüvenlik birbirleriyle ayrılmaz bir Ģekilde bağlantılıdır. Biyosavunma, ―biyolojik bir
olayın güvenlik açıklarını ve / veya etkilerini en aza indirmek veya olumsuzlaĢtırmak için
alınan önlemler‖ anlamına gelir. Bu nedenle biyolojik savunma, biyolojik ajanları kullanarak
olası saldırılara karĢı savunma önlemleri oluĢturmayı ve yürütmeyi amaçlayan yöntemleri,
planları, prosedürleri, politikaları, yasaları, mevzuatları içermektedir8.
Biyolojik savunma, sivil terminolojide belirli bir alanda biyolojik savaĢa tabi olan
veya olabilecek belirli bir grup kiĢiye karĢı biyogüvenliği sağlamak için kısa vadeli, yerel,
genellikle askeri önlemleri çok güçlü bir biyolojik tehlike cevabını ifade etmektedir. Ġki ayrı
hedef kitle (sivil savaĢçı olmayan ve askeri savaĢçı sahadaki birlikler) için geçerli olan biyosavunma çoğunlukla biyo-savaĢ veya biyoterörizm bağlamında tartıĢılmakta ve genellikle
askeri veya acil müdahale terimi olarak kabul edilmektedir9. Biyoterörizm 21. yüzyıl için
gerçek ve önemli bir tehdit olup devletlerin istikrar, ulusal güvenlik, ekonomik kalkınma ve

5

Dhaked, Ram Kumar. Biodefense Preparedness Programs: To Fund or Not to Fund?, Journal of Bioterrorism &
Biodefense." (2017).
6
The Increasing Threat of Biological Weapons Report, The Hague Center for Strategic Studies
https://hcss.nl/report/increasing-threat-biological-weapons, (EriĢim tarihi:01.05.2020)
7
GartnerHeinz, TheWassenaarArrangement (WA): How it is BrokenandNeedsto be Fixed, Defense&
Security Analysis,March 2008.Vol. 24, No. 1, p.54.
8
The Increasing Threat of Biological Weapons Report, The Hague Center for Strategic Studies
https://hcss.nl/report/increasing-threat-biological-weapons, (EriĢim tarihi:01.05.2020)
9
Biodefense,Journal
of
Bioterrorism
&
Biodefense,https://www.omicsonline.org/scholarly/biodefense-journals-articles-ppts-list.php,
(EriĢim tarihi.09.04.2020)
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sürecini gölgelemekte birçok devlet için acil bir ulusal güvenlik durumu olarak kabul
edilmektedir10.
Biyoterörizm, biyolojik ajanların, zehirli maddelerin veya insanlar, hayvanlar ve
bitkilerde ölüm ve asimetrik sağlık sorunlarına neden olan kimyasal ajanların kasıtlı/ yasa dıĢı
kullanımını içeren en önemli terörizm türlerinden biridir. Biyoterörizm, canlıları öldürebilen
veya etkisiz hale getirebilen biyolojik savaĢ ajanlarının (bwa) kasıtlı olarak kullanılmasıdır.
Bu bwalara, altyapıyı etkilemeden yaĢamları hedefleyen kitle imha silahı (KĠS) da
denmektedir. Bir silah programının muazzam bir altyapı gerektirdiği nükleer alanın aksine,
biyolojik silahların üretimi sadece mütevazı bir Ģekilde kolayca temin edilebilen ekipman,
nispeten az yer ve az sayıda personel gerektirmektedir. Ayrıca biyolojik silahlarla iliĢkili
teknolojilerin çoğunun sivil uygulamaları bulunmaktadır. Bu terörist grupların, biyoloji ile
ilgili meĢru araĢtırma amaçlarına hizmet ettiği düĢünülen bir tesiste belirli ajanlar
üretmelerine olanak tanımaktadır.11. Bununla birlikte biyolojik silah olarak kullanılan ajanlar
görünmez veya mikroskobiktir, çoğalması ve bakımı kolay, saptanması ve izlenmesi zordur.
Dolayısıyla biyolojik bir ajanın varlığını veya biyolojik silah üretiminin kime ait olduğunu
tespit etmek, biyolojik silah yeteneklerine sahip bir aktörle ilgili iddialar yüksek belirsizlikle
çevrilidir.
Nükleer silahlara kıyasla biyolojik ajanların yıkıcı bir etkisi olmamakla birlikte
biyoterörizm ajanları daha güçlü, daha basit, daha az maliyetli, daha az karmaĢık ancak daha
öldürücüdür. Biyoteknolojik araĢtırmalar genellikle bulaĢıcı hastalıkların özelliklerini
anlamak ve insan sağlığını korumak için aĢılar geliĢtirmek gibi barıĢçıl amaçlarla teĢvik
edilmektedir. Bununla birlikte, bu çalıĢmalar genellikle çift kullanımlı endiĢe araĢtırması
DURC (Dual use research of concern)12 olarak karĢılanmaktadır. DURC halk sağlığı ve
güvenliğine iliĢkin potansiyel sonuçlarla önemli bir tehdit oluĢturmak için doğrudan yanlıĢ
uygulanabilecek bilgi, bilgi, ürün veya teknolojiler sağlamaktadır. Bu durum bilimsel
araĢtırma özgürlüğü ile bir hükümetin ulusal güvenlik gündemi arasında bir gerilim
yaratmaktadır. Tehdidin doğası 2001'den bu yana önemli ölçüde değiĢmemiĢ ancak terörle
ilgili faaliyetteki genel artıĢ ve değiĢen bilimsel ve teknolojik manzaralar nedeniyle
biyoterörist saldırı olasılığının otomatik olarak daha fazla olduğu düĢünülmektedir13.
Biyoterörizm 21. yüzyıl için gerçek ve önemli bir tehdit olup devletlerin istikrar,
ulusal güvenlik, ekonomik kalkınma ve sürecini gölgelemekte birçok devlet için acil bir
ulusal güvenlik durumu olarak kabul edilmektedir14.Biyolojik ve Toksin Silahları
Konvansiyonu (BTWC/ Biological and Toxin Weapons Convention 105 ) ve UNSCR (United
Nations Security Council Resolution) 1540 gibi tüm devlet aktörlerini kapsamayan yasal
belgeler, KĠS'lere iliĢkin uluslararası teamül hukukunun kodlanması olarak görülmektedir.

10

Moghaddasi H, Shokrizadeh Arani L, Features of Bioterrorism Information System, Moghaddasi, H., Arani, L.
S., & Zarghi, A. (2018). Features of Bioterrorism Information System. J Bioterror Biodef, 9(162), 2.
11
Huang, Y. "Building a Global bio-defense Shield." Leaders Summit on Global infectious Diseases‟
Nov (2004): 11-13.
12
Yarar sağlamayı amaçlayan ancak zarar vermek için kolayca uygulanabilecek yaĢam bilimleri araĢtırmasıdır.
13
The Increasing Threat of Biological Weapons Report, The Hague Center for Strategic Studies
https://hcss.nl/report/increasing-threat-biological-weapons, (EriĢim tarihi:01.05.2020)
14
Moghaddasi H1*, Shokrizadeh Arani L, Features of Bioterrorism Information System, Moghaddasi, H., Arani,
L. S., & Zarghi, A. (2018). Features of Bioterrorism Information System. J Bioterror Biodef, 9(162), 2.
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Ġmza sahibi olmayan devletler için etkisiz doğrulama önlemleri nedeniyle uluslararası toplum
devlet aktörlerinden gelen belirli tehditleri kapsamlı bir Ģekilde güvence altına alamamaktadır.
ÇalıĢmada biyogüvenlik hukuku kapsamında uluslararası antlaĢmaların, kanunların,
yönetmeliklerin ve kamu kurumlarının faaliyetlerinin Türkiye‘de bir bütün olarak
değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye‘nin Biyogüvenlik
Mevzuatının KĠS‘lere karĢı mücadelede uygulanan en eski ihracat kontrol rejimi olan
COCOM‘un Soğuk SavaĢ döneminin sona ermesiyle birlikte COCOM‘a halef bir rejim
oluĢturma çabaları sonucunda oluĢturulan Wassenaar Düzenlemesi ile uyumu
değerlendirilmiĢtir. Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatı kendi içinde Biyogüvenlik Kanunu
kapsamında değil KĠS ile mücadele için çıkarılmıĢ olan diğer yasalarla birlikte ele alınmıĢtır.
1. Uluslararası Belgelerde Biyogüvenliğin GeliĢim Süreci
1925 Cenevre Protokolü, 1972 Biyolojik Silahlar Konvansiyonu (BWC), BirleĢmiĢ
Milletler Güvenlik Konseyi'nin 28 Nisan 2004 tarihli 1540 sayılı Kararı (UNSCR 1540)
silahların yayılmasını önlemeyi gerektiren yasal rejimin merkezinde yer almaktadır. Bu
bağlamda devletlerin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) silahlar ve bunlarla ilgili
malzemelerin çoğalmasını önlemek için etkili yasalar ve destekleyici önlemleri yürürlüğe
koymaları gerekmektedir.
Asfiktik, Zehirli veya Diğer Gazların ve Bakteriyolojik Yöntemlerin SavaĢta
Kullanılmasını Yasaklayan Cenevre Protokolü 17 Haziran 1925‘te imzaya açılmıĢ, 8 ġubat
1928'de yürürlüğe girmiĢtir. Cenevre Protokolü ile ―asphyxiating‖, zehirli veya diğer
gazların, bakteriyolojik yöntemlerin savaĢta kullanılmasını yasaklanmıĢ ancak bu silahların
üretimi ya da depolanması yasaklanmamıĢtır. 1925 Cenevre Protokolü‘nün hukuksal olarak
değerlendirilmesi sonucunda kimi yorumcular Protokol‘ün sadece bakteriyolojik savaĢ
araçlarını kapsadığı, bakteriyolojik teriminin biyolojik terimden daha dar kapsamda
olduğundan tüm biyolojik silahları kapsamadığı sonucuna varmıĢtır. Bununla birlikte çoğu
yazar tarafından Protokol‘ün tüm biyolojik silahları kapsadığı düĢünülmektedir15. Versay
AntlaĢması, Cenevre Protokolü‘nde kullanılan terminolojiyi kullanan ilk uluslararası antlaĢma
olmuĢ, antlaĢmanın 171. Maddesinde ―boğucu, zehirli veya diğer gazlar ve tüm benzer sıvılar,
malzemeler veya cihazların Almanya'da üretim ve ithalatı yasaklanmıĢtır‖16.
Birinci Dünya SavaĢı sırasında biyolojik silahların kullanımı hayvanlara karĢı
kullanımı ile sınırlı kaldığından kimyasal silahların daha yaygın ve kullanımlarına olumsuz
tepki 1925 Cenevre'ye yol açmıĢtır. Cenevre Protokolü, 1899 Lahey Bildirgesi‘nde yer alan
―boğucu veya zararlı gazlar‖ kullanımı yasağının dıĢında ―bakteriyolojik savaĢ
yöntemlerinin‖ kullanımı yasağını da içermiĢtir. Ancak Lahey ve Cenevre Bildirimleri sadece
bu silahların kullanımını yasaklamıĢtır. Sonuç olarak, hem kimyasal hem de biyolojik silahlar
kullanılmaya devam etmiĢtir17.

15

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitapevi, Ankara, 2014, s. 589.
Baxter, R. R. ve Buergenthal. T. (1970). 1925 Cenevre Protokolü'nün yasal yönleri, Amerikan Uluslararası
Hukuk Dergisi 64(5), 853-879.
17
Martin,
Susan
B.
(2002).The
role
of
biologicalweapons
in
internationalpolitics:
Therealmilitaryrevolution, Journal of strategicstudies 25(1), 63-98.
16
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Kitle imha silahı kategorisinin geliĢtirilmesini, üretilmesini ve stoklanmasını
yasaklayan ilk çok taraflı silahsızlanma anlaĢması olan Biyolojik Silahlar Konvansiyonu veya
tam adı ile Bakteriyolojik ve Toksin Silahların GeliĢtirilmesi, Üretilmesi ve Depolanması
Yasaklanması ve Ġmha Edilmesi Konvansiyonu 10 Nisan 1972'de imzaya açılarak 26 Mart
1975'te yürürlüğe girmiĢtir. Biyolojik Silahlar Konvansiyonu‘na göre sözleĢmeyi tam olarak
uygulamak için Taraf Devletler, Konvansiyon‘da bulunan taahhütleri etkili ulusal eyleme
dönüĢtürmekle yükümlüdür. Konvansiyon‘un IV. Maddesi her Taraf Devletten
Konvansiyon‘un I. Maddesinde belirtilen ajanların, toksinlerin, silahların, teçhizatın ve
teslimat araçlarının geliĢtirilmesini, üretilmesini, stoklanmasını, elde edilmesini veya
tutulmasını engellemek ve önlemek için gerekli önlemleri almasını gerektirir. Bu gerekli
önlemler, her Taraf Devletin koĢullarına ve yasal sistemlerine bağlı olduğundan
Konvansiyon‘un hükümlerini ulusal olarak uygulamak için farklı yaklaĢımlar olabileceği
öngörülmüĢtür18.
Bakteriyolojik (biyolojik) ajanların ve toksinlerin silah olarak kullanılma olasılığını
tamamen ortadan kaldırmaya amacıyla düzenlenen Konvansiyon‘da yer alan yükümlülükleri
yerine getirmeyen taraf devlete karĢı 6. Maddede, herhangi bir taraf devletin Konvansiyon
hükümlerinden doğan yükümlülükleri ihlal ettiğini tespit eden herhangi bir taraf devletin
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi'ne Ģikâyette bulunabileceğine yer verilmiĢtir. Ve
böylelikle Konvansiyon‘a taraf olan her devletin, Güvenlik Konseyi'nin baĢlatabileceği
herhangi bir soruĢturmanın yürütülmesi sırasında iĢbirliği yapması öngörülmüĢtür19. Ulusal
uygulamanın güçlendirilmesi bağlamında güven arttırıcı önlemler ve iĢbirliğinin arttırılarak
sözleĢmenin tam olarak uygulanması amaçlanmıĢtır. Uzman Devletler Toplantıları ile her
devletin biyosavunma ve biyoterörizme karĢılık uygulaması gereken ulusal politikayı
destekleyen bir uluslararası biyogüvenlik yönetiĢimi gerçekleĢmektedir. Bununla birlikte
uluslararası yönetiĢim içinde önemli bir destek BirleĢmiĢ Milletler 1540 Komitesi olmuĢtur.
28 Nisan 2004 tarihinde BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi tarafından
oybirliğiyle BirleĢmiĢ Milletler ġartı'nın VII. Bölümü uyarınca nükleer, kimyasal ve biyolojik
silahların çoğalmasının ve bunların teslimat araçlarının uluslararası barıĢ ve güvenliğe tehdit
oluĢturduğunu teyit eden 1540 (2004) sayılı kararı kabul edilmiĢtir. Bu karar ile kurulan 1540
Komitesi fiilen görevine devam etmektedir ve görev süresi düzenli olarak yenilenmektedir.
Komite‘nin kuruluĢ dayanağı olan 1540 Sayılı Karar ile devletlerin, devlet dıĢı aktörlerin
nükleer, kimyasal veya biyolojik silahları ve bunların teslimat araçlarını geliĢtirmesini,
edinmesini, üretmesini, bulundurmasını, nakletmesini veya kullanmasını desteklemekten
kaçınmak zorunda oldukları kabul edilmiĢtir. 1540 Sayılı Karar20 tüm devletlere nükleer,

18

TheConfidenceBuidingMeasures, United Nations Geneva,
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/5E2E8E6499843CCBC1257E5200
3ADED4?OpenDocument, (EriĢim Tarihi:10.04.2020)
19
Convention
on
theProhibition
of
the
Development,
ProductionandStockpiling
of
Bacteriological
(Biological)
andToxinWeaponsand
on
TheirDestruction,
UNODA,
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text, (EriĢim tarihi:10.04.2020).
20
BMGK 1540 (2004) sayılı kararını destekleyen 1673 (2006) , 1810 (2008) , 1977 (2011) ,
and 2055 (2012),2325 (2016) sayılı kararlar almıĢtır. Security CouncilResolutions, 1540
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kimyasal ve biyolojik silahların çoğalmasını ve bunların teslimat yollarını önlemek için
mevzuat kabul etmek ve yasadıĢı ticaretlerini önlemek için ilgili malzemeler üzerinde uygun
iç kontroller kurmak için bağlayıcı yükümlülükler getirmiĢtir. Ayrıca, bu konuda uluslararası
iĢbirliğinin arttırılmasını teĢvik edilerek amacı kitle imha silahlarının çoğalmasını ortadan
kaldırmak ya da önlemek olan çok taraflı anlaĢmalara taraf olunmasının ve tüm devletlerin
bunları tam olarak uygulamasının önemini teyit edilmiĢtir21.
Öncelikli olarak ulusal yükümlülüklere odaklanan BirleĢmiĢ Milletler Küresel Terörle
Mücadele Stratejisi uluslararası iĢbirliği ihtiyacının da önemine değinmektedir. Bu doğrultuda
1540 hedeflerini karĢılama için verilecek destekler arasında Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü, Dünya Gümrük Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, AGĠT, Stockholm Uluslararası BarıĢ
AraĢtırmaları Enstitüsü, Uluslararası Kriminal Polis Örgütü, Uluslararası Atom Enerjisi
Kurumu gibi uzman uluslararası kuruluĢlardan bölgesel ve alt bölgesel sivil toplum
örgütlerinden yardım alınması öngörülmüĢtür. 1540 (2004) ve 1673 (2006) Güvenlik Konseyi
kararları dahil olmak üzere, KĠS ile ilgili materyallere ve teknolojiye eriĢimi önleme
çabalarını dikkate alan dönemin BM genel sekreteri Kofi Annan‘ın ―BirleĢmiĢ Milletler'in
bölgesel ve diğer hükümetlerarası örgütlerle (...) devletlerin ulusal yükümlülüklerini yerine
getirme konusundaki ulusal kapasitelerini güçlendirmek için etkileĢimleri yoluyla daha fazla
ilerleme kaydedilebilir ‖açıklamasından da anlaĢılacağı devlet dıĢı aktörler uluslararası barıĢ
ve güvenliğe yönelik tehditlerle mücadelede önemli ortaklar haline gelmiĢtir22.
Güvenlik Konseyi ayrıca devletleri, 1540 Komitesi‘nin yardımı ile gönüllü olarak ulusal
uygulama eylem planları hazırlamaya, 1540 numaralı kararın temel hükümlerini uygulama
önceliklerini ve planlarını haritalamaya bu planları Komite‘ye sunmaya çağırmıĢtır.
Böylelikle 1540 Sayılı Karar‘ın tüm devletler tarafından tam olarak uygulanmasını teĢvik
etmek ve gereksinimlerini karĢılamak için ulusal eylem planları hazırlanmıĢ ve sunulmuĢtur23.
1540 Sayılı Karar, BirleĢmiĢ Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisi'nin temelini
oluĢturmuĢtur. BirleĢmiĢ Milletler sisteminin çeĢitli terörle mücadele faaliyetlerinin ortak bir
çerçeveye getirilmesi ve kapsamlı, küresel bir terörle mücadele stratejisinin geliĢtirilmesi
ihtiyacı ilk olarak Tehditler, Zorluklar ve DeğiĢim Üst Düzey Paneli tarafından önerilmiĢtir.
Committeehttps://www.un.org/en/sc/1540/resolutions-committee-reports-and-SCbriefings/security-council-resolutions.shtml, (EriĢim tarihi 11.04.2020)
21
Silahların kontrolü, silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma yoluyla
uluslararası güvenliği sürdürme alanındaki çabalara katılan Türkiye proliferasyona
sıfır tolerans kapsamında yasal çerçeveyi oluĢturmuĢ, ilgili uluslararası antlaĢmalara
taraf olarak raporunu BM‟ye sunmuĢtur. Noteverbaledated 1 November 2004
fromthePermanentMission of Turkeytothe United Nations addressedtotheChairman of
theCommittee,UNSC, https://undocs.org/S/AC.44/2004/(02)/63, 1540 CommıtteeMatrıx
Of
TheRepublıc
Of
Turkey,
UN,
https://www.un.org/en/sc/1540/documents/TurkeyReport10Sep2019.pdf,
(EriĢim
tarihi:11.04.2020).
22
Vitkauskaitė-Meurice, Dalia. "The Un-NatoCooperationInImplementingthe United
Nations Security CouncilResolution 1540." Jurisprudencija 21 (2) (2014).
23
NationalImplementation
Action
Plans,
1540
Committee,
https://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/nationalimplementation-plans.shtml, (EriĢim tarihi:11.04.2020).
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1540 sayılı Karar önemli bir geliĢme olarak değerlendirilebilir çünkü tüm devletlerin KĠS elde
etmek için devlet dıĢı aktörlere herhangi bir Ģekilde destek vermekten kaçınmaları zorunlu bir
gereklilik oluĢturmuĢtur. Ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için iç mevzuatın kabul
edilmesini zorunlu kılmıĢtır. Daha da önemlisi, devletlerin KĠS'lerin çoğalmasını ve teslimat
araçlarını önlemesini, nükleer tesisleri güvence altına almasını, hastalık gözetimi yapmasını,
sınır güvenliğini sağlamasını, terörle mücadele önlemleri almasını, narkotikle mücadele
etmesini, doğal afetlere hazırlanmak için ulusal kontrol mekanizmasını ve ihracat kontrol
rejimi kurmasını gerektirmiĢtir24.
KĠS‘lere karĢı mücadelede uygulanan en eski ihracat kontrol rejimi olan COCOM
(Coordinating Committee on Multilateral Export Controls/Çok Taraflı Ġhracat Kontrolleri
Koordinasyon Komitesi ) Soğuk SavaĢ yıllarında en önemli teknoloji transferini kontrol etme
mekanizmasıydı. Doğu- Batı arasındaki teknoloji transferini engellemek için ABD
liderliğinde kurulan COCOM Soğuk SavaĢ döneminin sona ermesiyle birlikte COCOM‘a
halef bir rejim oluĢturma çabaları sonucunda Wassenaar Düzenlemesi oluĢturulmuĢtur.
COCOM‘un aksine Wassenaar sadece Doğu- Batı teknoloji transferine yoğunlaĢmamıĢ daha
esnek bir yapıda yükümlülüklere uymayan devletlere odaklanmıĢtır25. Bölgesel ve uluslararası
güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için konvansiyonel silahların ve çift kullanımlı mal/
teknolojilerin transferinde Ģeffaflığı, daha fazla sorumluluğu teĢvik etmek, istikrarsızlaĢtırıcı
birikimleri önlemek amacıyla 1996 yılında Wassenaar Düzenlemesi kurulmuĢtur. Katılımcı
Devletler, bu öğelerin yetkisiz aktarımlarını veya yeniden aktarımlarını önlemek
amacıyla Çift Kullanımlı Mal ve Teknoloji Listesi ve Mühimmat Listesi‘nde belirtilen tüm
öğelere ihracat kontrolleri uygulamıĢtır.
Wassenaar Düzenlemesi altında iki geniĢ kontrol listesi kategorisi bulunmaktadır. Bu
iki kategori çift kullanımlı mal ve teknoloji ile mühimmat listesidir. Çift kullanımlı ürünler ve
teknoloji ise Genel Teknoloji, Genel Yazılım ve Genel Bilgi Güvenliği listesinden oluĢup
dokuz alt kategoriye ayrılmıĢtır Bu öğelerden bazıları hassas bazıları ise çok hassas olarak
ayrılmıĢtır. Mühimmat listeleri kategorisi altında toplam 22 liste bulunmaktadır. Bunlar
doğrudan askeri hizmet öğelerini içermektedir: küçük silahlar ve silahlar, mühimmat,
bombalar, patlayıcılar, roketler, füzeler, kimyasal ve biyolojik toksik ajanlar, isyan kontrol
ajanları, radyoaktif malzeme, enerjik malzemeler ve bunların öncüleri, zırhlı ve silahlı araçlar
veya taĢıyıcılar, savaĢ gemileri, uçaklar ve ĠHA'lar.26
Wassenaar Düzenlemesi kapsamında transfer risklerine iliĢkin ortak anlayıĢların
geliĢtirilmesine yardımcı olmak için, katılımcı devletler düzenli olarak hem genel hem de
spesifik nitelikte bilgi alıĢveriĢinde bulunmaları, düzenleme hedeflerini gerçekleĢtirme
24

Resolution
1540,
tarihi:13.04.2020)

UNSCR,

http://unscr.com/en/resolutions/1540,

(

EriĢim

25

Rajagopalan R. P. (1998) US exportcontrolpolicyandWassenaarArrangement, Strategic Analysis, 22(3) 433-444.

26

Rajagopalan R. P. ve Biswas A, (2016), WassenaarArrangement: The Case of
India'sMembership, ObserverResearch Foundation, ORF OccasionalPaper # 92 May
2016, https://orfonline.org/wp-content/uploads/2016/05/ORF-Occasional-Paper_92.pdf
(EriĢim Tarihi: 09.02.2021)
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sürecinde altı ayda bir rapor sunmaları gerekmektedir. Düzenlemenin amaçlarını yerine
getirirken katılımcı devletler kendi ulusal mevzuatlarının ve politikalarının uygulanması
yoluyla karar vermenin temeli olarak bir dizi kılavuz, unsur ve prosedür kabul etmiĢlerdir.
Herhangi bir öğenin aktarılması veya aktarılmasını reddetme kararının her bir katılımcı
devletin sorumluluğunda olduğu düzenlemeye iliĢkin tüm önlemlerin ulusal mevzuat ve
politikalara uygun olarak alınarak ulusal takdir yetkisi esas olacağı kabul edilmiĢtir27.
Wassenaar Düzenlemesi bölgesel ve uluslararası güvenliğin, istikrarın korunması
amacıyla konvansiyonel silahların ve çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracat kontrol
rejimine ait kuralları, yükümlülükleri belirlemek üzere kurulmuĢ olup, Türkiye 1996 yılında
Wassenaar Düzenlemesi‘ nin kurucu üyesi olmuĢtur28. Türkiye sadece Wassenaar‘a değil
Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) - Zanger Komitesi (ZK) - Nükleer Tedarikçiler
Grubu (NTG) - Avustralya Grubu (AG) gibi kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını
önlemek üzere uygulanan rejimlere de taraf olmuĢtur. ĠstikrarsızlaĢtırıcı birikimleri önleyerek
bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla oluĢturulan
Wassenaar Düzenlemesi‘nde uluslararası/bölgesel barıĢ ve güvenliğe yönelik tehditlere
odaklanılarak silah ve hassas çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin transferlerinden
kaynaklanabilecek riskler esas alınmıĢtır. Ġhracat rejiminin hukuki bağlayıcılığı olmayıp siyasi
bağlayıcılığı bulunmaktadır29. ĠĢbirliği içinde olan devletlerden risk oluĢturan malzeme ve
teknolojilerin ihracatının özel bir kontrol rejimi oluĢturulması amacıyla da ulusal
mevzuatlarının düzenleme kuralları ile uyumlu hale getirilmesi beklenilmiĢtir. Bu bağlamda
etkisi konvansiyonel silahlara göre daha kuvvetli olan ve devlet dıĢı aktörlerin eline geçmesi
halinde kontrolsüz bir güç oluĢturacak olan nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik
silahlarının yapımında kullanılan maddelerin ihracatının kontrolü öncelikli bir hedef olarak
belirlenmiĢtir30.

27

Documentsrelatedtogoalsandprinciples
of
theWassenaarArrangement,
WassenaarArrangement, https://www.wassenaar.org/public-documents/(EriĢim Tarihi: 09.02.2021).
Wassenaar Düzenlemesi; Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Avusturya,
Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, Meksika, Macaristan,
Ġngiltere, Ġrlanda, Ġspanya, Ġsveç, Ġsviçre, Ġtalya, Japonya, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Malta, , Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu,
Slovakya, Slovenya, Ukrayna, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan olmak üzere 41
ülkeden oluĢan uluslararası ihracat organizasyonudur.
28

29

Sait Yılmaz, Uluslararası güvenlik: teori, pratik ve gelecek, Kaynak Yayınları, Ġstanbul,2017, s. 397

Bir devletin düzenlemeye dahil olabilmesi için ilgili devletin Nükleer Tedarikçiler
Grubu, Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi ve Avustralya Grubu'nun nükleer silahların
yayılmasını önleme politikalarına ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme AnlaĢması,
Biyolojik ve Toksikolojik Silahlar SözleĢmesi, Kimyasal Silahlar SözleĢmesi ve
(uygulanabildiği yerde) START I, Lizbon Protokolü maddeleriyle bağlı olup olmadığına
bakılmaktadır,
TheWassenaarArrangement
on
ExportControlsforConventionalArmsand
Dual-UseGoodsand
Technologies
InitialElements, https://www.wassenaar.org/docs/IE96.html, (EriĢim tarihi:04.01.2021).
30
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Düzenleme kapsamında taraf devletlerden ilk olarak düzenli toplantılar yapılması,
devletlerarası iĢbirliği yapılarak ortak bir anlayıĢ geliĢtirilmesi, ulusal kontrol politikalarının
belirlenmesi, reddedilen bir lisansın onaylanması durumunda diğer devletlere bildirilmesi,
yetkisiz transferlerin kontrol edilmesi ve konvansiyonel silahların katılımcı olmayan
devletlere satılması halinde bu durumun taraf devletlere düzenli olarak bildirilmesi
istenmektedir31. Ayrıca taraf devletlerden global/genel lisansların ve lisans istisnalarının
verilmesinde ihracatçıların ihracat kontrol düzenlemeleri ve prosedürlerini daha iyi anlamaları
için etkili ihracat kontrol uyum programlarına sahip olmaları ve lisanslama kararları alınırken
bu tür programların uygulanması beklenmektedir32. Wassenaar Düzenlemesi‘nde katılım
kriteri olarak;
 Devletin silah veya sınai teçhizat üreticisi veya ihracatçısı olup olmadığına,
 Wassenaar Düzenlemesi kontrol listelerini kendi içinde ulusal ihracat kontrolleri,
referans olarak alıp almadığına,
 Nükleer silahların yayılmasını önleme politikaları ve uygun ulusal politikalarına
sahip olduğuna,
 Tamamen etkili ihracat kontrollerine bağlılığına bakılmakta bu bağlamda Ģeffaf
olmaları ve sorumluluk almaları beklenmektedir.33
Wassenaar Düzenlemesi‘ne katılmak için yukarıda sayılan kriterlerin yanında belirli
konulardaki ulusal politikalar aracılığı ile uluslararası barıĢ ve güvenliğe katkı sağlanması,
politika ve yerel mevzuatın güncellenmesi, uygulama ve denetimlerde istikrarlı olunması
beklenmektedir. Bu anlamda sadece yerel mevzuatın uyumlanması bu ihracat rejimine dahil
olmak için yetmemekte rejim kendi içinde yıllık toplantılar ve alınan kararlarla kendini
yenilemektedir.
Üye devletler Wassenaar Düzenlemesi‘nin rehber ilkelerini uygulamaya istekli
gözükseler de kendi ihracat politikaları ve kararlarını olumsuz etkileyecek kontrollere karĢı
çıkmaktadır. Bu durumda üye devletler Wassenaar Düzenlemesi‘nin hedeflerine destek
verseler de düzenleme hükümlerinin uygulamasının zorlayıcılığını ifade etmekten
çekinmektedir. Bununla birlikte özel sektör hem sivil hem de askeri amaçlarla
kullanılabilecek ekipman, teknoloji ve yazılım satmak isterken, alıcıların ticari pazar veya
daha da kazançlı olan askeri alanda kendine rakiplerine dönüĢmelerini sağlayacak üretim
yeteneklerini, yazılımlarını ve teknolojik uzmanlığını geliĢtirmelerini engellemeyi
istemektedir. Ayrıca devletlerin Wassenaar Düzenlemesi‘nin kendilerinin daha güçlü

31

TheWassenaarArrangement on ExportControlsforConventionalArmsand DualUseGoodsand Technologies InitialElements, https://www.wassenaar.org/docs/IE96.html,
(EriĢim tarihi:04.01.2021).
32

Best PracticeGuıdelinesForTheLicensing Of Items On The Basic ListAndSensitiveList of Dual-UseGoodsAnd Technologies,
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/consolidated/09Best-Practice-Guidelines-for-the-Licensing-of-Items-on-theBasic-List-and-Sensitive-List-of-Dual-Use-Goods-and-Technologies.pdf, (EriĢim tarihi:06.01.2021).

GuıdelınesForApplıcantCountrıes,
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/consolidated/11Guidelines-for-ApplicantCountries.pdf, (EriĢim tarihi:06.01.2021).
33
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olmasına engel olacağını düĢünerek düzenleme hükümlerinden etkilenmek istememe
düĢüncesinin sistemi kısır bir döngüye sokma ihtimali bulunmaktadır34.

2. Türkiye Biyogüvenlik Mevzuatının GeliĢimi ve Wassenaar Uyum Süreci
Türkiye‘de barıĢçıl kullanım ilkesi esas alınarak nükleer enerji ve iyonlaĢtırıcı
radyasyona iliĢkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme
Kurumu Nükleer Düzenleme Kurumunun TeĢkilat Ve Görevleri Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuĢtur35. Kararnamede nükleer
faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalıĢanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin
iyonlaĢtırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken
temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumlulukları belirlenmiĢ olup Kararname hükümlerine
aykırı faaliyet halinde adli para cezası, onbeĢ yıla kadar hapis cezası ve ceza artırım halleri
öngörülmüĢtür. Nükleer tesis ve radyoaktif maddelerin emniyetine iliĢkin gerekli iĢbirliği ve
desteğin DıĢiĢleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Ġstihbarat TeĢkilatı BaĢkanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
ilgili diğer kamu kurum ve kuruluĢları tarafından ; sağlık ile ilgili faaliyetler Sağlık Bakanlığı
tarafından; çevre ile ilgili (ÇED Raporu) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından,
faaliyetlerde radyasyon acil durum müdahaleleri Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı
tarafından; Radyoaktif maddelerin taĢınması UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından;
radyoaktif maddeler ile ilgili hususlar TAEK tarafından sağlanacağı düzenlenmiĢtir. Bu
düzenleme ile Türkiye‘deki nükleer faaliyetlerde alınacak tedbirlerle ilgili olarak görev
dağılımının detaylı olarak yapıldığını, kurumlar arasında koordinasyonun sağlandığını,
caydırıcı cezaların öngörüldüğünü görmekteyiz.
Nükleer faaliyetler, denetimler ve yaptırımlar yasal bir çerçevede düzenlenirken,
nükleer alanda kullanılan çift kullanımlı eĢyalar da ihracat kontrol rejimleri ile denetim altına
alınmıĢtır. Nükleer alanda kullanımının yanı sıra nükleer alan dıĢında da kullanılabilme
özelliğine sahip eĢyayı ifade eden nükleer çift kullanımlı eĢya ihracatına izin verilmesi
konusunda özel usul ve esasları tabidir 36. Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılan
Nükleer Ġhracat Kontrolü Yönetmeliği‘nde yer alan bu usul ve esaslar esasen Nükleer
Düzenleme Kurumunun TeĢkilat Ve Görevleri Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15.7.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete‘de
yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, Ġlgili, ĠliĢkili Kurum ve KuruluĢlar ile Diğer Kurum
ve KuruluĢların TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi‘nin 785 inci maddesinin

34

Gartner H. (2008). TheWassenaarArrangement (WA): How it is BrokenandNeedsto
be Fixed, Defense& Security Analysis, 24(1), 53–60.
35
Nükleer Düzenleme Kurumunun TeĢkilat Ve Görevleri Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi
: 9/7/2018 No : 30473.
36
Nükleer Ġhracat Kontrolü Yönetmeliği madde:4/e, 13 ġubat 2020, Resmî Gazete, Sayı:
31038
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ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır. Kararnameler ve Yönetmelik kapsamında
belirlenen usulleri ihlal edenler hakkında cezai yaptırımlar da öngörülmüĢtür.
4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinde ―Ġhracı lisansa, Ģarta,
izne, kısıntıya veya belli kuruluĢların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan
eĢyayı, belirlenen kayıt ve koĢullara uymaksızın veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve
belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak iĢlemini yaptırmak suretiyle ihraç etmek‖ kaçakçılık
olarak nitelendirilmekte ve failler cezalandırılmaktadır. Kanunun 3. Maddesinin 3 numaralı
alt bendinde belirtilen fiilleri iĢleyenler hakkında, beyan edilen FOB kıymetinin üçte birinden
az, üçte ikisinden fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunacağı düzenlenmiĢtir37.
Kanunun Devlet ve Kamu Güvenliği Aleyhine Kaçakçılık baĢlıklı 6. Maddesi uyarınca
Kanunun suç saydığı fiillerin devletin siyasî, malî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak
veya çevre ya da toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde fail hakkında ilgili
maddelerde yazılı para cezalarına ilaveten on yıldan az yirmi yıldan fazla olmamak üzere ağır
hapis cezasına hükmolunacağı düzenlenmiĢtir. 4926 Sayılı Kanun 2007 yılında 5607 Sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘nun yürürlüğe girmesiyle ortadan kaldırılmıĢtır38. Yeni
Kanunun Kaçakçılık Suçları baĢlıklı 3/8 maddesinde Ġhracı kanun gereği yasak olan eĢyayı
ülkeden çıkaran kiĢi, fiil daha ağır cezayı gerektiren baĢka bir suç oluĢturmadığı takdirde bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve beĢ bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı
düzenlenmiĢtir. 4926 Sayılı Kanunda FOB kıymeti ile orantılı olan para cezası yerini hapis ve
adli para cezasına bırakmıĢtır. Ayrıca 5607 Sayılı Kanununun Nitelikli Haller baĢlıklı 4.
Maddesiyle kaçakçılık suçunun konusunu oluĢturan eĢyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya
askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması
halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluĢturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası
on yıldan az olamayacağı hüküm altına alınmıĢtır. Böylelikle önceki kanunda devlet ve kamu
güvenliği aleyhine kaçakçılık halinde uygulanacak olan cezanın üst sınırı kaldırılmıĢtır ve
cezanın yalnızca on yıldan az olamayacağı düzenlenmiĢtir. Yeni düzenlemeye suçlar
açısından bakıldığında yasak ihracata karĢı yaptırım arttırılmıĢ, devlet ve kamu aleyhine
iĢlenen suç ayrı bir suç olarak değil kaçakçılık suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiĢtir.
Ġhracat izni lisans prosedürü uygulamasında ülkemizde üç ana lisansör kurum
yetkilendirilmiĢtir. Buna göre, askeri malzeme ve ekipmanın ihracat kontrolleri Milli
Savunma Bakanlığı, nükleer ve nükleer çift kullanımlı malzemenin ihracat kontrolleri Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), bunun dıĢında kalan çift kullanımlı malzemelerin ihracat
kontrolleri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmaktadır39.Çift Kullanımlı Malzemelerle ilgili
Kaçakçılık Kanunu madde 3/ı-3: - (3) numaralı alt bendinde belirtilen fiilleri iĢleyenler
hakkında, beyan edilen FOB kıymetinin üçte birinden az, üçte ikisinden fazla olmamak
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü maddenin (ı) bendinde sayılan suçların
aracılı ihracat suretiyle iĢlenmesi halinde, bu fiillere iliĢkin müeyyideler imalatçı veya
tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ayrıca bu konudaki nezaret görevini yerine
getirmeyen ihracatçılara asıl faile hükmolunacak cezanın % 10 oranında ağır para
cezası uygulanır. 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 10/7/2003,Sayı 25173.
37

38

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, RG, 31/3/2007, Sayı 26479.

Sivil amaçlı kullanıma yönelik çift Kullanımlı Malzemelerle ihracat faaliyetleri “Çift
Kullanımlı ve Hassas Maddelerin Ġhracatına ĠliĢkin Tebliğ” kapsamında, bu
malzemelerin ithalatına yönelik faaliyetler ise “Ġthalat Tebliği” çerçevesinde Ticaret
39
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sivil kullanıma yönelik ihracat iĢlemleri ―Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin Ġhracatına
ĠliĢkin Tebliğ‖ çerçevesinde, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin ithalatına yönelik
iĢlemler ise ―Ġthalat Tebliği‖ çerçevesinde Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir.
Silah kontrolleri DıĢiĢleri Bakanlığı Silah Kontrol ve Silahsızlanma Dairesi tarafından
yapılmaktadır.
Harp Araç Ve Gereçleri Ġle Silâh, Mühimmat Ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi
KuruluĢlarının Denetimi Hakkındaki 5201 Sayılı Kanun kapsamında ―Kontrole Tabi Liste‖
kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi, ihracat ve ithalâtına iliĢkin izin iĢlemleri ile Füze
Teknolojisi Kontrol Rejimi/ FTKR Ek Listesi) ve Wassenaar Düzenlemesi (WD) Mühimmat
Listesi ile Kontrole Tabi Listede yer alan kalemlerin ihracat ve ithalâtına iliĢkin izin iĢlemleri,
Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılacağı düzenlenmiĢtir.
Kontrole Tabi Liste içinde bulunan malzemelerin üretimi, ithalatı ve ihracatına yönelik
iĢlemler için Milli Savunma Bakanlığı adına olan Teknik Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı‘ndan
izin alınması zorunluluğu getirilmiĢtir. Kontrole tabi liste kapsamında bulunmayan ancak WD
ve FTKR Listelerinde yer alan malzemelerin üretimi makam iznine tabi tutulmamıĢ, ancak
ithalat ve ihracatına yönelik iĢlemlerde makamdan izin alınması, söz konusu ithalat ve ihracat
faaliyetini yürütecek kuruluĢun Tesis Güvenlik Belgesi‘ne sahip olması gerekliliği
öngörülmüĢtür40.
Biyolojik çeĢitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere
sahip olabilecek ve modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiĢ olan değiĢtirilmiĢ canlı
organizmaların güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin
sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla kabul edilen Cartegena Protokolü 11 Eylül 2003
tarihinde dünyada, 24 Ocak 2004 tarihinde Türkiye‘de yürürlüğe girmiĢtir. Protokol‘de taraf
devletlere belirlenen mekanizmaların iĢlerliği için gerekli olan yasal, idari ve kurumsal
düzenlemeleri yapmak zorunluluğu getirilmiĢtir. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü‘nün ana
anlaĢması olan 193 devletin taraf olduğu ve 29 Aralık 1992 tarihinde dünyada yürürlüğe giren
Biyolojik ÇeĢitlilik AntlaĢması‘na Türkiye 14 Mayıs 1997‘de taraf olmuĢtur. 2004 yılında
Türkiye‘de yürürlüğe giren Protokol‘ün ulusal mevzuattaki detaylı düzenlemesi ancak 2010
yılında çıkarılan 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile yapılmıĢtır41. Kanuna göre yapılacak
her bir baĢvuru için bilimsel esaslara göre risk değerlendirmesi ve sosyo-ekonomik
değerlendirme ayrı ayrı yapılmakta, süreç Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
yürütülmekte, kanuna aykırı faaliyetler adli, idari, hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.
GDO (Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizma) ve ürünleri ile ilgili bilimsel, teknik ve
uygulamaya iliĢkin bilgi ve belgelerin ulusal/ uluslararası seviyede alıĢveriĢinin
Bakanlığı
sorumluluğunda
yürütülmektedir.
https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi/cift-kullanimli-ve-hassasmaddelerin-ihracatinin-kontrolune-iliskin-teblig-ihrac, (EriĢim tarihi:07.02.2021).
40
5201 Sayılı Kanun Kapsamında Savunma Bakanlığı Kontrolüne Tabi Silah ve
Mühimmat Ġhracat ve Ġthalat
Prosedürleri, Milli Savunma Bakanlığı,
https://www.oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-sikca-sorulan-sorular-5201-sayili-kanunkapsaminda-savunma-bakanligi-kontrolune-tabi-silah-ve-muhimmat-ihracat-ve-ithalat%C2%A0prosedurleri-hakkinda-bilgi-verebilir-misiniz.html,
(EriĢim
tarihi:07.02.2021).
41

Biyogüvenlik Kanunu, RG, 26 Mart 2010, Sayı 27533.
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kolaylaĢtırılması ile kamuoyunun bilgilendirilmesi, karar sürecine katılımı amacıyla
oluĢturulan Biyogüvenlik Bilgi DeğiĢim Mekanizması içindeki faaliyetler Biyogüvenlik
Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Risk ve sosyo-ekonomik değerlendirme raporlarını
dikkate alarak alınan Kurul kararları Kurul‘un resmi internet sitesinden paylaĢılmaktadır. Son
olarak Mart 2018 tarihli kararı paylaĢan Kurul‘un günümüze kadar olan kararları hakkında bir
açıklama bulunmamaktadır42. Ayrıca Cartegena Protokolü‘nün onaylanması ile ilgili olarak
düzenlenen ulusal raporlardan 2014-2015 yıllarına ait olan yayınlanmıĢ olup kamuya açık
baĢka bir raporlama bulunmamaktadır43.
Biyolojik tehlikelerin insan sağlığı ile ilgili risklerini değerlendirerek bilimsel görüĢler
oluĢturmak, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların önüne geçilmesi için alınacak önlemlere
iliĢkin değerlendirmeler yapmak ve ülkemizde patojenlerden kaynaklanan mikrobiyolojik
tehlikelere yönelik bilimsel çerçevede risk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif
rol oynamak üzere 2016 yılında Biyolojik Tehlikeler Komisyonu kurulmuĢtur44. Ancak
komisyonun çalıĢma sonuçları, toplantıları hakkında bir veri bulunmamaktadır.

3. Sonuç
Wassenaar Düzenlemesi silahların kontrolü ile kaçakçılığın ve yayılmanın önlenmesi
amaçlanmakla birlikte, düzenleme aynı zamanda, bir bölgedeki durum veya bir devletin
davranıĢı ciddi bir endiĢe nedeni haline gelirse, silahların ve hassas çift kullanımlı
malzemelerin elde edilmesini önlemek için iĢbirliğini geliĢtirmeyi amaçlamaktadır.
Wassenaar Düzenlemesine katılmak için belirli konulardaki ulusal politikalar aracılığı ile
uluslararası barıĢ ve güvenliğe katkı sağlanması, politika ve yerel mevzuatın güncellenmesi,
uygulama ve denetimlerde istikrarlı olunması beklenmektedir.
Wassenaar Düzenlemesi‘nde taraf devlerden beklenen silahsızlanma ve silahların
yayılmasının önlenmesi alanında çok taraflı kontrol rejimlerine uyumun sürekli olarak
iyileĢtirilmesi, bölgesel ve küresel mekanizmalara katılımdır. Biyogüvenlik nükleer,
kimyasal, radyoaktif ve biyolojik silahlara ait düzenlemeleri içine alan, çok taraflı uluslararası
belgelere taraf olmayı gerektiren, yerel mevzuatın güncellemesini gerektiren bir uyum
sürecini ifade etmektedir. Uluslararası güvenlik ve istikrara katılımın sağlanmasının yolu her
devletin kendi içinde yasal önlemler almasından ve küresel iĢbirliğinde bulunmasından
geçmektedir.
Wassenaar Düzenlemesi kapsamında ithalat-ihracat profilinin açık olması
gerekmektedir. Bu bağlamda konvansiyonel silah ve ikili kullanım lisans sayısının
26 Eylül 2010 Tarıhınden 02 Ağustos 2018 Tarıhıne Kadar Alınan Bıyogüvenlık
Kurulu Toplantı Kararları, Biyogüvenlik Kurulu,
http://www.tbbdm.gov.tr/ToplantiKararlari2.aspx, (EriĢim tarihi:21.12.2020).
43
Second RegularNational Report on theImplementation of theCartagena Protocol on
Biosafety, Türkiye Biyogüvenlik Bilgi DeğiĢim Mekanizması,
http://www.tbbdm.gov.tr/Dosyalar/Second%20National%20Report.pdf, ( EriĢim
tarihi:25.12.2020).
44
Risk Değerlendirme Komite Ve Komisyonlarının ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik, RG, 24.12.2011, Sayı 28152 .
42
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bildirilmesi Ģarttır. Ulusal ihracat kontrolleri ve nükleer silahların yayılmasını önleme
yasalarının çıkarılması yeterli olmamakta, Düzenleme‘ye ait listelerin düzenli olarak
güncellenmesi gerekmektedir. Ulusal lisanslama politikasına uyulmadığında lisanslamaya
dahil aktörlere uygulanacak yasal yaptırımlar uluslararası güvenlik ve istikrara katkı
sağlayacaktır.
Türkiye konvansiyonel silahlar ve çift kullanımlı malzeme ve teknolojilere uygulanan
bütün ihracat kontrol rejimlerine taraftır. Silahsızlanma faaliyetleri, çift kullanımlı malzeme
ve teknolojilere yönelik faaliyetler farklı Bakanlıklar aracılığıyla yürütülmekte olup ihracat
kontrol listeleri yerel mevzuata dahil edilmiĢ olup listeler güncellenmektedir.
Konvansiyonel Silahların ihracatı ile ilgili iĢlemler DıĢiĢleri Bakanlığı ve Milli
Savunma Bakanlığı tarafından yürütülürken, çift kullanımlı malzeme ve teknolojiler ihracatı
ile ilgili iĢlemler Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Biyogüvenlik Kanunu biyogüvenlik sisteminin kurulması için atılan önemli bir adımdır.
Ancak sadece Biyogüvenlik Kanunu‘nun çıkarılmıĢ olması yeterli değildir. Çünkü biyo
güvenlik biyo savunma ile yakından bağlantılı olup, biyolojik ajanları kullanarak saldırılara
karĢı savunma önlemleri oluĢturmayı ve yürütmeyi amaçlayan yöntemleri, planları,
prosedürleri, politikaları, yasaları, mevzuatları içermektedir. Dolayısıyla Türkiye‘de
biyogüvenlik hukuku kapsamında uluslararası antlaĢmaların, kanunların, yönetmeliklerin ve
kamu kurumlarının faaliyetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Biyogüvenlik Kanunu uygulaması incelendiğinde Kurul‘un çalıĢmaları hakkında 2018
yılı itibariyle bir rapor veya karar yayınlanmamıĢ olması Kurul çalıĢmalarında Ģeffaflık
olmadığını göstermektedir. Aynı Ģekilde Cartegena Protokolü‘nün onaylanması ile ilgili
olarak düzenlenen uyum raporlarının son yıllar için düzenlenmemiĢ olması uyum sürecinin
denetimi ve çalıĢmaların güncellenmesi konusunda eksiklik olduğu sonucuna varılmaktadır.
Biyogüvenlik Kanunu‘nun ihlali halinde öngörülen adli, idari ve cezai yaptırımların takibi
Kurul ile adli merciiler arasında iĢbirliğinin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Yerel mahkemeler açısından değerlendirildiğinde ise gerek çift kullanımlı malzeme ve
teknolojiler gerekse biyolojik ajanlar ile ilgili ithalat ve ihracatı konularında mahkemelerin
ihtisaslaĢması yoluna gidilmesi kararların hızlı bir Ģekilde çıkmasını sağlayacaktır. Yasalara
uyulmasının sağlanması noktasında yetkili kolluk kuvvetleri tarafından olası ihlallerin
araĢtırılması ve kurumlar arasında iç koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.
Türkiye‘de Nükleer Düzenleme Kurulu ve nükleer faaliyetler hakkında görevli
bakanlıklar arasında görev paylaĢımı yapılmıĢ olması, ihracat kontrol rejimine uygun
yönetmelik ve düzenlemeleri mevcudiyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk ve
sosyo ekonomik değerlendirmenin yapılıyor olması, Kaçakçılık Kanunu ve Biyogüvenlik
Kanunu ile Nükleer Düzenleme Kurumu Hakkında Kararname‘de ihlallere karĢı ağır
yaptırımların öngörülmüĢ olması Türkiye biyogüvenlik politikasında kurumsallaĢmanın
olduğunu ve yasal çerçevelerin belirlendiğini göstermektedir. Kurum faaliyetlerinin Ģeffaflık
ilkesine uygun olarak yerine getirilebilmesi için ulusal güvenlik sebebi haricinde bilgilerin
kamuya açık olması gerekmektedir. Zira Ģeffaflık ilkesine uyulmaması ilgili kurumların
denetimini de zorlaĢtırmaktadır. Yasal çerçevesi belirlenmiĢ Türkiye biyogüvenlik
çalıĢmalarında yasalara uyulup uyulmadığının belirlenmesinde idari iĢlemlerin denetime açık
hale gelmesi gerekmektedir.
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STRES FAKTÖRLERĠ ÜZERĠNDE DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠN ROLÜ:
HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA
THE ROLE OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON STRESS FACTORS: A
RESEARCH IN THE READY-TO-WEAR SECTOR
Esra YILMAZ1
Karabük Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0001-9028-7145
Prof. Dr. Abdullah KARAKAYA2
Karabük Üniversitesi, ORCID ID 0000-0002-3214-6771

ÖZET
Günlük yaĢamda stres, baĢta aile ve iĢ yaĢantısı olmak üzere insanları yakından ilgilendiren
bir konudur. Stresin özellikle çalıĢanların demografik özelliklerinden etkilendiği ve onların
baĢarıları üzerinde etkili olduğu savunulmaktadır.
Sorunsal: Stresin, çalıĢanların demografik özelliklerine göre farklılaĢarak, onların baĢarılarını
etkileyip etkilemediği bu çalıĢmanın ana sorunsalını oluĢturmaktadır.
Amaç: AraĢtırma, örgütsel ve bireysel stres faktörlerinin, çalıĢanların demografik
özelliklerine göre incelenmesini amaçlamaktadır.
Yöntem: AraĢtırmada yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 22 paket programı
ile Cronbach‘s Alpha, T Testi, One-Way Anova ve Post-Hoc testleri ile analiz edilmiĢtir.
Bulgular: Örgütsel faktörler ile çalıĢanların demografik özelliklerinden satıĢ temsilcilerinin
stres algıları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre satıĢ temsilciliği yapanların,
diğer iĢlerde ve müdür pozisyonda çalıĢanlara göre stres algıları istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılık göstermektedir. KiĢisel faktörler ile demografik özellikler arasında ise istatistiksel
olarak farklılık olmadığı saptanmıĢtır.
Sonuçlar: SatıĢ temsilciliği yapanların, doğrudan müĢterilerle iliĢki içinde olmaları, birçok
müĢterinin çok çeĢitli isteklerinin karĢılanmasına yönelik olarak, farklı özelliklerdeki birçok
müĢteri ile sürekli iliĢki içinde olmaları, müĢteri isteklerinin karĢılanmasında zorlandıkları, bu
nedenle daha yoğun bir stres yaĢadıkları söylenebilir. KiĢisel faktörler açısından ise strese
dayanıklı özelliklere sahip oldukları söylenebilir.
Öneriler: SatıĢ temsilcilerinin, görevlerinden kaynaklanan streslerini azaltarak onların örgüt
açısından daha çok katkı sağlayabilecekleri, duruma uygun olabilecek çeĢitli önlemlerin
hayata geçirilmesi yararlı olabilir. Bu çerçevede, satıĢ temsilcilerinin bilgi düzeyini artıracak
çalıĢmalar yapılması, yetki alanlarının makul düzeylerde geniĢletilmesi, çalıĢma sürelerinin
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daha uygun biçimde düzenlenmesi, satıĢ seçeneklerinin yalınlaĢtırılması, daha fazla kiĢi ile
çalıĢma gibi önlemler uygulanabilir.
Ayrıca bu konuda daha geniĢ kapsamlı çalıĢmalarla, çalıĢanların stres kontrolüne yönelik yeni
konular geliĢtirilebilir.
Özgünlük: Stres üzerinde birçok çalıĢma yapılmaktadır. Bu çalıĢma kendi daraltılmıĢ
kapsamı içerisinde, bireysel ve örgütsel stres faktörlerini, hazır giyim sektöründe çalıĢanlar
üzerinde incelemesi açısından diğerlerinden farklıdır.
Anahtar Kelimeler: Stres, Stres Faktörleri, Bireysel Stres, Örgütsel Stres, Stres Yönetimi.

ABSTRACT
Stress in daily life is an issue that closely concerns people, especially family and work life. It
is argued that stress is particularly affected by the demographic characteristics of the
employees and has an impact on their success.
Problematic: The main problem of this study is whether stress differs according to the
demographic characteristics of employees and affects their success.
Purpose: The research aims to examine organizational and individual stress factors according
to demographic characteristics of employees.
Method: In the study, the data obtained by face-to-face survey method was analyzed by
Cronbach's Alpha, T test, One-Way Anova and Post-Hoc tests with SPSS 22 package
program.
Findings: There is a significant difference between the organizational factors and the stress
perceptions of the sales representatives from the demographic characteristics of the
employees. Accordingly, the stress perceptions of sales representatives show a statistically
significant difference compared to those who work in other jobs and manager position. It was
determined that there was no statistical difference between personal factors and demographic
characteristics.
Results: It can be said that sales representatives are in direct relationship with customers, that
they are in constant relationship with many customers of different characteristics in order to
meet the wide variety of requests of many customers, that they have difficulty meeting the
customer requests, so they experience more intense stress. In terms of personal factors, it can
be said that they have stress-resistant properties.
Suggestions: It may be beneficial to implement various measures that may be appropriate for
the situation where sales representatives can contribute more to the organization by reducing
the stress arising from their duties. In this context, measures such as carrying out studies to
increase the level of knowledge of sales representatives, expanding their jurisdiction at
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reasonable levels, organizing working periods more appropriately, simplifying sales options,
and working with more people can be implemented.
In addition, new subjects can be developed for the stress control of employees with more
comprehensive studies on this subject.
Originality: There are many studies on stress. This study differs from the others in its
narrowed scope in that it examines individual and organizational stress factors on workers in
the ready-to-wear sector.
Key Words: Stress, Stress Factors, Individual Stress, Organizational Stress, Stress
Management.

GĠRĠġ
Teknolojinin geliĢmesi, örgüt iklimi, kiĢilerin çalıĢtıkları örgütten beklentileri ve sosyal
hayatlarındaki daha birçok konu strese sebebiyet vermektedir. Stres, kiĢilerin yaĢamıĢ
oldukları olaylar sonucunda yaĢam kalitesini risk altında tutan bir olgudur. KiĢilerin olumlu
veya olumsuz durumlara uyum sağlamak için gösterdiği tepkilerdir. Örgütsel anlamda stres
ise iĢin kuralları ile çalıĢanın yetenek veya ihtiyaçları uyuĢmadığında meydana gelen ve kiĢiyi
olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve duygusal tepkilerdir (Cicei, 2012: 1077). Uygun seviyede
yaĢanan stres kiĢisel performansı ve örgütsel verimliliği arttırıcı etkiye sahip olabilir. Örgütsel
stresle mücadele edebilmek için öncelikle yöneticinin strese sebep olan faktörleri belirlemesi
gerekmektedir. Bundan sonra stresle baĢ etme stratejileri geliĢtirmeli ve uygulamalıdır.
Yöneticiler stresle mücadele eder ve baĢarılı olursa stresin olumsuz etkilerini önemli düzeyde
azaltmıĢ olurlar. Buna bağlı olarak çalıĢanların motivasyonu yükselir ve bu örgütün baĢarısını
artırmaya önemli katkılar sağlar.
Örgütsel stresle mücadele edebilme yöntemleri; zamanın doğru bir Ģekilde yönetilmesi,
zaman baskısının dengelenmesi, iĢ programlarının uygun Ģekilde yapılması ve planlanması,
stresi azaltmada etkili yöntemler olacaktır. Rol dağılımlarının adaletli yapılması, iĢ
yoğunluğunun ortalama seviyelerde tutulması, çatıĢmaların azaltılması, çalıĢanların uygun
biçimde seçimi, demokratik katılımcı yönetim yaklaĢımları vb. uygulamalar sonucunda,
çalıĢma ortamları daha insancıl olacak biçimde düzenlenmiĢ olacaktır. Açık, çift yönlü
iletiĢim ve kararlara optimum düzeyde katılımı ifade eden yönetiĢim anlayıĢıyla çalıĢanların
özerkliği desteklenmiĢ olacaktır. Söz konusu önlemler ve uygulamalar sayesinde örgütsel
stres faktörleri kısmen kontrol altına alınmıĢ olacaktır (Mantı, 2020: 25).
Gerekli literatür taraması yapıldığında, stres üzerine çok fazla çalıĢma yapıldığı
görülmektedir. ÇalıĢmanın hazır giyim sektöründe yürütülmesi, örgütsel ve bireysel anlamda
stres faktörlerinin çalıĢanların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğine
iliĢkin olarak kendi daraltılmıĢ sınırları kapsamında incelenmesi, çalıĢmayı diğer
çalıĢmalardan farklılaĢtırmaktadır.
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YÖNTEM VE ARAÇLAR
AraĢtırma için etik kurul onayı Karabük Üniversitesi Etik Kurul BaĢkanlığının 03.07.2020
Tarih ve E-78977401-199-29364 Sayılı yazısı ile alınmıĢtır.
Hazır giyim sektöründe çalıĢan kiĢilerin demografik özelliklerine göre stres faktörleri
konusunda farklılık olup olmadığını araĢtırmayı amaçlayan bu çalıĢma, Boyner Büyük
Mağazacılık A.ġ. Ġstinye Park Boyner Ģubesi grubundaki; müdürler, satıĢ danıĢmanları,
müĢteri iliĢkileri asistanları, kasiyerler ve diğer pozisyonlarda görev alan 132 çalıĢan üzerinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırma verileri, demografik özelliklere iliĢkin yedi ve fonksiyonel değiĢkenlere ait beĢli
likert ölçeğinde 20 ifadeden oluĢan anket formu ile yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiĢtir.
Elde edilen veriler, normallik testi, Cronbach‘s Alpha, bağımsız örneklem T testi, One Way
Anova testi ve Post Hoc Testi ile analiz edilmiĢtir.

BULGULAR
Geçerlilik
AraĢtırmamızda, katılımcıların ölçekte yer alan ifadelere verdiği cevapların güvenilirliği için
Cronbach‘s Alpha değeri hesaplanmıĢtır. Güvenilirlik analizleri Tablo 1‘de gösterilmektedir.
Tablo 1. Güvenilirlik Katsayıları
Boyutlar
ĠĢ Faktörleri
KiĢisel Faktörler
Toplam

Cronbach‟s Alpha
,796
,746
,810

Ġfade Sayısı
10
10
20

Değerlerin ifadelerin tamamı için 0,810 olduğu görülmüĢtür. Bu katsayı 0,7 ≤ α ≤ 0,9
aralığında olduğundan ölçeğimizin güvenilirliğinin iyi derecede olduğunu göstermektedir.
Demografik Özellikler
Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaĢ, eğitim durumu, deneyim, görev ve stres eğitimi
almıĢ olma durumlarına iliĢkin demografik özelliklerinin dağılımları Tablo 2‘de sunulmuĢtur.
Tablo 2: Tanımlayıcı Ġstatistiklere ĠliĢkin Bulgular
Özellik
Cinsiyet
Medeni Durum
YaĢ
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41 yaĢ ve üstü
Lise ve Altı
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
5 yıl ve daha az
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve daha fazla
Müdür
SatıĢ DanıĢmanı
MüĢteri ĠliĢkileri Asistanı
Kasiyer
Diğer
Eğitim Alan
Eğitim Almayan

12
57
48
25
2
62
38
18
14
16
80
10
10
16
33
99

9,1
43,2
36,4
18,9
1,5
47,0
28,8
13,6
10,6
12,1
60,6
7,6
7,6
12,1
25,0
75,0

AraĢtırmanın sosyo demografik verileri (n=132) incelendiğinde, katılımcıların %50‘sinin
kadın %50‘sinin erkek olduğu; %19,7‘sinin evli %80,3‘ünün bekar olduğu görülmektedir.
Katılımcıların %65,9‘unun 30 yaĢ ve altı olduğu %25,0‘inin 31-40 yaĢ %9,1‘inin ise 41 yaĢ
üzeri olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmada yer alanların %43,2‘sinin lise ve altı olduğu
%36,4‘ünün ön lisans %18,9‘unun lisans ve %1,5‘inin lisansüstü eğitim seviyesine sahip
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Katılımcıların %47,0‘sinin 5 yıl ve daha az %28,8‘inin 6-10 yıl
arası %13,6‘sının 11-15 yıl arası %10,6‘sının 16 yıl ve daha fazla deneyime sahip oldukları
görülmüĢtür. AraĢtırmaya katılanların %12,1‘ini müdürlerin %60,6‘sının satıĢ
danıĢmanlarının %7,6‘sının müĢteri iliĢkileri asistanı %7,6‘sının kasiyer ve %12,1‘inin depo
ve takım lideri gibi diğer pozisyonlarda çalıĢan kiĢiler olduğu görülmektedir. Stres yönetimi
ile ilgili eğitim alıp almadıkları durumu incelendiğinde ise %25,0‘inin stres ile ilgili eğitim
aldığı %75,0‘inin ise bu konuda eğitim almadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Fonksiyonel DeğiĢkenler
ÇalıĢanların demografik özelliklerinden cinsiyet, medeni hal, yaĢ, eğitim durumu, deneyim
durumu, görevleri, stres ile ilgili eğitim almıĢ olma durumları ile stres faktörleri incelenmiĢtir.
Stres faktörleri, iĢ faktörleri ve kiĢisel faktörler olarak iki boyutta incelenmiĢtir.
Cinsiyet, medeni hal ve stres ile ilgili eğitim aldım Ģeklindeki demografik özellikler ile stres
alt boyutları olan iĢ faktörleri ve kiĢisel faktörler arasındaki iliĢkiye yönelik bağımsız
örneklem t testi yapılmıĢtır. Katılımcıların yaĢ aralığı, eğitim durumu, deneyimleri ve
görevlerine iliĢkin ise, ―one-way anova‖ testi yapılmıĢtır. Demografik özellikler ile iĢ
faktörleri ve kiĢisel faktörler arasındaki iliĢki aĢağıda sunulmuĢtur.
Tablo 3: Demografik Özellikler ile ĠĢ Faktörleri Arasındaki ĠliĢki
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Erkek

66,28

Evli

3,1846

Bekar
Eğitim Aldım

,947

P>0,05

3,3406 ,298

P>0,05

3,4576

Eğitim Almadım 3,2606 ,151
30 yaĢ ve altı

3,2557

31-40 yaĢ

3,4273

41 yaĢ ve üstü

3,3909

Lise ve altı

61,75

Ön Lisans

68,29

Lisans

69,86

Lisansüstü

116,75

5 yıl ve daha az

61,21

6-10 yıl arası

61,78

11-15 yıl arası

80,31

16 yıl ve üzeri

85,00

Müdür

3,7688

SatıĢ DanıĢmanı

3,1363

MüĢ. ĠliĢ. Asis.

3,3100

P>0,05

,433

P>0,05

,200

P>0,05

,060

P>0,05

3,3600 ,001 P<0,05*

Kasiyer
Diğer

3,6875

Demografik özellikler ile stres iĢ faktörleri arasındaki iliĢkiyi anlamaya yönelik yapılan
analizler sonucunda çalıĢanların görevlerine iliĢkin (p<0,05*) farklılık olduğu sonucuna
ulaĢılırken diğer özelliklere iliĢkin (p>0,05) farklılık gözlemlenmemiĢtir. Farklılığın
kaynaklandığı düzeyi bulmak için Post-Hoc Tukey Hsd testinden yararlanılmıĢtır.
Tablo 4. Katılımcıların ĠĢ Faktörleri ile Görevlerine ĠliĢkin Post-Hoc Tukey Testleri
TUKEY (ĠĢ Faktörleri)
(I)Görev
SatıĢ
Temsilcisi

(J)Görev
Müdür
MüĢ.ĠliĢ.Asis.
Kasiyer
Diğer

Ortalama Fark
(I-J)
-,63250*
-,17375
-,22375
-,55125*

Ss

P

,17656
,21625
,21625
,17656

,004*
,929
,839
,019*

Görev ile iĢ faktörleri arasındaki farklılığın kaynaklandığı görev düzeyini bulmak amacıyla
Post-Hoc Tukey testi yapılmıĢ ve satıĢ temsilcisi pozisyonunda görev alan kiĢilerin algılarının
müdür ve diğer pozisyonda çalıĢan kiĢilere göre farklı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
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Tablo 5. Demografik Özellikler ile KiĢisel Faktörler Arasındaki ĠliĢki

Cinsiyet

Grup

Ort.

Kadın

63,49

Erkek

69,51

Evli

2,9154

Bekar

Stres ile Ġlgili Eğitim Aldım

Eğitim Aldım

70,17

Eğitim Almadım

65,28

30 yaĢ ve altı

3,1807

31-40 yaĢ
Eğitim Durumu

Deneyim

Görev

Sonuç

,366 P>0,05

3,1708 ,139 P>0,05

Medeni Hal

YaĢ Aralığı

P

,524 P>0,05

2,8939 ,140 P>0,05

41 yaĢ ve üstü

3,3182

Lise ve altı

65,08

Ön Lisans

63,17

Lisans

74,82

Lisansüstü

83,00

5 yıl ve daha az

3,1597

,572 P>0,05

6-10 yıl arası

3,0184 ,462 P>0,05

11-15 yıl arası

3,0056

16 yıl ve üzeri

3,3714

Müdür

2,9813

SatıĢ DanıĢmanı

3,1275

MüĢ. ĠliĢ. Asis.

3,1400 ,937 P>0,05

Kasiyer

3,2600

Diğer

3,1250

Demografik özellikler ile stres kiĢisel faktörleri arasındaki iliĢki incelendiğinde; katılımcıların
cinsiyet, medeni durum, stres ile ilgili eğitim almıĢ olma, yaĢ, eğitim durumu, deneyim ve
görev özellikleri arasında (p>0,05) istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Demografik özellikler ile stres faktörleri arasında farklılıklar olup olmadığını incelemeye
yönelik yapılan çalıĢmada Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen bulgulara
bakıldığında, cinsiyet, medeni hal, stres ile ilgili eğitim alma durumu, yaĢ aralığı, eğitim
durumu ve deneyim ile iĢ faktörleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçlarına
ulaĢılmıĢtır. Fakat görev ile iĢ faktörlerine iliĢkin yapılan incelemede, anlamlı düzeyde
farklılık olduğu gözlemlenmiĢtir. Farklılığın kaynağını bulmaya iliĢkin post-hoc testi yapılmıĢ
ve satıĢ temsilciliği görevinde olan katılımcıların müdür ile diğer görevde bulunan
katılımcılara göre stres iĢ faktörlerinde anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Cinsiyet, medeni hal, stres ile ilgili eğitim alma durumu, yaĢ aralığı, eğitim durumu, deneyim,
görev ile stres kiĢisel faktörleri arasında ise, anlamlı bir farklılık olmadığı sonuçlarına
ulaĢılmıĢtır.
Stresin olumsuz etkilerini önleyebilmek ve ortalama seviyelerde tutabilmek için çalıĢan
memnuniyeti son derece önem arz etmektedir. Yöneticiler iĢ görüĢme aĢamalarında
çalıĢanlarını uygun pozisyonlarda istihdam edebilecek Ģekilde iĢe almalıdırlar. ÇalıĢma
kapsamında görevi satıĢ temsilciliği olan kiĢilerin stres iĢ faktörlerinin uygun seviyelerde
tutulması için uygun motivasyon yöntemleri geliĢtirilebilir. Prim kurgularında aralıklarla
gerçekleĢtirilen değiĢiklikler, iĢ dağılımlarının yalnızca yöneticiler tarafından yapılması, terfi
olanaklarının iyileĢtirilmesi, üst ast arasındaki uçurumun minimize edilmesi gibi yöntemler
etkili olabilecektir.

KAYNAKÇA
Albrecht, K. (1988). Gerilim ve Yönetici, Çeviren: Kemal Tosun ve Diğerleri, Ġstanbul:
Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Yayını, Yayın No: 197.
Cicei, C. C. (2012). Occupational Stress And Organizational Commitment Ġn Romanian
Public Organizations. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 33, 1077-1081.
Mantı, M. (2020). Akademisyenlerde Örgütsel Stres ve Örgütsel Sessizlik DavranıĢları
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PARLAMENTER MUAFĠYETLER

LUTFULLAH POYA
Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, ORCID: 0000-0002-9795-8500

ÖZET
Parlamenter muafiyetler, 13. yüzyılda Ġngiltere‘de parlamento üyelerinin tehdit ve baskı
olmaksızın görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla doğmuĢtur. 1789 Fransız Ġhtilali ile
Avrupa anayasalarında yer almaya baĢlamıĢtır. Günümüzde hemen hemen bütün demokratik
ülkelerin anayasalarında yer almaktadır. Parlamenter muafiyetler, farklı ülkelerde sürekli
tartıĢılan önemli bir konuya dönmüĢtür. Parlamenter muafiyetler, parlamento üyelerinin
meclis içindeki düĢünce, söz ve oylarından sorumlu tutulamaması ve parlamento dıĢındaki
fiilleri nedeni ile bazı ceza usul iĢlemlerine tabi olmaması anlamına gelmektedir. Bu
çalıĢmanın amacı, bazı ülkelerin anayasalarında yer alan parlamenter muafiyetlere iliĢkin
düzenlemelerin incelenerek Afganistan ve Türkiye ile benzerliklerin ve farklılıkların ortaya
konulmasıdır. Parlamenter muafiyetlerden biri olan yasama sorumsuzluğu hemen hemen
bütün demokratik ülkelerin anayasalarında tanınmıĢtır. Diğer bir parlamenter muafiyet türü
olan yasama dokunulmazlığı ise Ġngiltere, ABD gibi bazı Anglo-Sakson hukuk sistemini
benimseyen ülkelerde sadece hukuki alanda tanınmıĢ iken Kıta Avrupası hukuk sistemini
benimseyen ülkelerde sadece cezai alanında tanınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Parlamento, Anayasa, Parlamenter Muafiyetler, Yasama
Dokunulmazlığı, Yasama Sorumsuzluğu.
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GĠRĠġ
Parlamenter muafiyetler, tarihsel olarak ilk önce Ġngiltere‘de ortaya çıkmıĢtır.
Parlamenter muafiyetlere, Ģu an bütün demokratik ülkelerde yasama görevlerini gereği gibi
yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla farklı bir statü tanınmıĢtır. Parlamenter
muafiyetler kiĢisel imtiyazlar değildir. Belki milli iradeyi temsil eden parlamento üyelerinin
her türlü baskı ve korkudan emin olarak yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla ortaya
çıkarılmıĢ olan düzenlemelerdir. Yasama sorumsuzluğu, yasama dokunulmazlığından farklı
olarak, sadece parlamento üyelerinin parlamento içinde verdiği oy ve söylediği sözler
hakkında sorumlu tutulamamaları aksine yasama dokunulmazlığı parlamento dıĢında meclis
üyelerini koruma altına almaktadır.
ÇalıĢmanın konusu olan parlamenter muafiyetler, milletvekillerinin yasama
çalıĢmalarıyla alakalı konularda milli iradeyi özgür bir Ģekilde yansıtmalarını sağlamak
amacıyla, onları cezai ve hukuki takibata karĢı güvence mekanizması niteliğindeki bir anayasa
kurumudur. Bu çalıĢmanın amacı parlamenter muafiyetlerin farklı ülkelerdeki benzerlikleri ve
farklılıkları açısından incelenmesidir.
Parlamenter muafiyetlerden önce kısaca parlamento kavramı ve tarihi geliĢimi
hakkında bahsetmeye faydalı olduğunu düĢünürüm. Parlamento sözcüğünün kökeni ―parlare‖
veya ―parler‖ Latin kökenli dillerde konuĢmak anlamına gelmektedir.1Batıda kullanılan
Parlament kelimesi de önce konuĢma anlamı veren sonra da konuĢulan yeri ifade etmeye
baĢlamıĢtır. Tarihsel geliĢim süreci içeresinde parlamento ülkelere göre farklı anlamlar
taĢımıĢtır. Örneğin, Fransa‘da eskiden parlamenter, uyuĢmazlıkları çözen, yayılma faaliyeti
yapan kurumlar olmalarının yanında kural koyma faaliyetlerine de katılıyorlardı. Ġngiltere‘de
ise parlamento siyasi nitelikteki meclisler için kullanılmıĢtır. Türkçe ‗ye Ġtalya‘dan geçen
parlamento sözcüğü ―baĢlıca görevi yasama, devlet bütçesi çıkarma, hükumeti denetleme olan
ve üyeleri halı koyma ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler‖ olarak
tanımlanmaktadır. Türkçe ‘de Arapçadan geçen ―meclis‖ sözcüğünün kullanıldığı de
görülmektedir. Meclis sözcüğü Türkçe ‗de oturanlarla birlikte oturulan yer ya da bir konuyu
konuĢmak ve görüĢmek için yapılan toplantı, anlamlarında gelmektedir2.
Parlamento, ekonomik, toplumsal ve siyasal gereksinimlerden doğan siyasal bir yapıdır.
Dünya tarihine bakıldığında ilk parlamento örneği Antik Yunan kent devletçiklerinde
rastlanmaktadır. Buralarda parlamento üye sayısı az olduğu için bütün vatandaĢların
çıkarılacak düzenlemeler hakkında kendi görüĢlerini iletebilirlerdi3. Orta çağda halk
meclislerinin yerinde feodal beylerin oluĢturduğu meclisler vardı. Bu meclislerin kuruluĢ
amacı kralın yetkilerinin önemli güç olan toprak ashaplarıyla paylaĢtırılmasıydı. Bu
parlamentolara da katılım sayısı sınırlıydı. Sanayi devriminde ortaya çıkan yeni güçlerin
1

NEZĠROĞLU, Ġrfan, ―Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları‖, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2008, s.361.
2

Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, bkz. http://tdkterim.gov.tr/bts Er: 30-11-2020.

3

ALTAN, Cemal, “1960- 1980 Dönemi Parlamenterlerin Sosyolojik Özellikleri”, Mersin
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergi, C. 1, S.1, 2017, ss. 90-100, s. 2.
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siyasi dengesi siyasal kurumların yapısını değiĢtirmeye baĢladı. Sanayi üretiminin ve
ticaretinin baĢlamasıyla zenginleĢen yeni sınıf olan burjuvazi, siyasi kararlarda da söz sahibi
olmak için kendi parlamentosunu oluĢturmak için mücadele vermeye baĢladılar ve bir süre
sonra bu amaca ulaĢtılar. Ġngiltere, Fransa ve Batı Avrupa ülkelerinde feodal beylerin
oluĢturduğu meclisin yanında burjuvazinin oluĢturduğu meclisler de ortaya çıkmaya baĢladı.4
Böylece Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen çok parçalı meclislerin temeli böyle ortaya
çıkmıĢtır. Örneğin Ġngiltere‘de Lordlar Meclisinin yanına Avam Meclisi, Fransa‘da Soylular
Meclisi ve Ruhban Meclisinin yanında üçüncü tabaka ya da ötekilerin meclis yapısı ortaya
çıkmıĢtır. Tarihsel süreçte anlatıldığı gibi, aslında parlamentolar, toplumsal geliĢiminin bir
sonucu olarak bir siyasal ve toplumsal ihtiyaçtan ortaya çıkmıĢtır. Ülkelerin toplum ve siyasal
yapıları farklı olduğu için de parlamentoların yapıları ülkeden ülkeye değiĢmektedir. Örneğin
bazı parlamentolar tek partili iken bazıları iki, bazıları çok partili ve hatta bazıları Afganistan
parlamentosu gibi partisizdir.
I. Muafiyet Kavramı
BağıĢıklıkla eĢ anlamlı olan muafiyet kök itibarıyla muaf kelimesinden alınmıĢ ve farklı
anlamlarda kullanılan bir kavramdır. Genel olarak bir yükümden ayrık tutulma, herhangi bir
ödevin ve sorumluluğun dıĢında kalma, harç, vergi, hizmet, görev veya yükten affolunma;
hukukun baĢkalarını uygulamaya zorunlu kıldığı görevi yerine getirmeme, yükümlülüklere
tabi olmama anlamına gelmektedir. Afganistan Anayasası‘nda muafiyet yerinde ―masuniyet‖
kavramı getirmektedir, masuniyet kavramı Arapça bir sözcüktür. Sözcük olarak korunmuĢ
olma, saldırıdan korunma ve uzak durma olarak kullanılmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle kamu
hukuku literatüründe özel bir statüye sahip olan kiĢilerin korunması amacıyla bazı
sorumluluklardan muaf tutulması demektir5.
1924 tarihli Türk Anayasası‘nda ―teĢrii masuniyet‖ ve 1982 parlamenter muafiyetler
açıklamasında yasama dokunulmazlığı kullanılmıĢtır. Türk Dil Kurumu yasama
dokunulmazlığını ―yasama organı üyelerinin adli kovuĢturmadan korunarak görevlerini
serbestçe yapabilmelerini sağlayan bir anayasal ilkedir6‖ olarak tanımlamaktadır.
Parlamenter muafiyetler veya yasama bağıĢıklığı bir anayasal ilke olarak esas itibarıyla
ceza hukukuna yansımaları olan konulardan biridir. Parlamento üyelerine tanınan bu
ayrıcalıklar sayısında parlamento üyeleri konuĢtukları sözlerden, ifade ettikleri düĢüncelerden
dolayı sorumsuz tutularak görevlerini serbestçe yerine getirebilecekler (yasama
sorumsuzluğu) ayrıca herhangi bir suçlamadan geçici olarak adli takiplerden de
korunacaklardır (yasama dokunulmazlığı). BaĢka bir ifadeyle, parlamenter muafiyetler
sayesinde yasama erkinin onayı ve bilgisi olmaksızın hiç kimsenin parlamento üyelerine dava
4

ARSLAN, Kahan Onur, “Türk Parlamento Hukuku”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, YLT, Diyarbakır, 2014, s. 6.
5

AMĠD, Hasan, Farhang-e Farsi (Farsça Sözlük), Tahran: Emir Kebir, 1364, c. 2, 1374, Ayrıca
nhttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b7d78. Er: 30-112020.Ayrıca Bkz.
6

Türkçe, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b7d2bebebc2f4.
Er: 07-12-2020.
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açma hakkının olmaması ve milletvekillerinin suç iĢlemesi durumunda uygulanacak olan
cezai takiplerin parlamentonun bilgisi içerisinde olması gerektiğini göstermektedir.
Parlamenter muafiyetlerin amacı, parlamento üyelerinin özgürce görevlerini yerine
getirmesinden ibarettir. Milletvekillerine tanınan parlamenter muafiyetlerin amacı
milletvekilliği ile bağdaĢmayan yasa dıĢı ve toplum vicdanını yaralayan davranıĢlardan
korumak değildir. Milletvekilleri, yasama dokunulmazlığını kullanarak ülkenin milli
menfaatlerine ve ulusal güvenliğine karĢı kiĢisel çıkanları dahası iĢledikleri suçları kesinlikle
meĢrulaĢtırma aracı olarak görmememiz lazım. Doğal olarak iftira, hakaret, küfür gibi suçlar,
kesinlikle milletvekilinin görev alanı içinde olamaz. KuĢkusuz, bu tür davranıĢların
milletvekilliği görevlerini yerine getirirken ortaya çıkmasında söz konusu dokunulmazlık
ilkesinin dıĢındadır ve aslında bu tür davranıĢlar, ceza hukuku çerçevesinde kovuĢturulmaya
tabi tutulabilir. Yargılanmaya tabi tutulan herhangi bir suç sıradan insanlar tarafından iĢlenir
ve aynı suç yine milletvekili tarafından da iĢlenirse cezai kovuĢturmaya tabi tutulur ve suçu
iĢleyen milletvekili hakkında cezai iĢlemler uygulanır.
I.

Parlamenter Muafiyetlerin (Yasama Dokunulmazlığı-Yasama Sorumsuzluğu)
Tarihi GeliĢimi

Parlamenter muafiyetler ya da yasama bağıĢıklığının kaynağı olarak Roma hukuku
olmakla beraber bugünkü anlamıyla parlamento üyelerinin ifade özgürlüğü, parlamentonun
bağımsızlığını sağlamak ve kiĢi güvenliklerini güvence altına almanın bir yolu olarak ilk kez
Ġngiltere‘de ortaya çıkmıĢtır. Parlamenter Muafiyetler Ġngiltere‘den ABD ve Fransa‘ya
geçmiĢtir7. Parlamenter muafiyetler de temsilcilerin görev ve yetkilerini daha iyice kullanmak
için en önemli kurallardan biri olarak kabul edildi, olmazsa olmaz kurala dönmüĢtür.
Parlamenter muafiyetlerin ortaya çıkmasıyla alakalı iki farklı görüĢle karĢılaĢırız. Birinci
görüĢe göre, parlamenter muafiyetlerin ilk kez ortaya çıkmasıyla alakalı ilk yazılı metin veya
belli bir ülkeden bahsedilebilmek mümkün değildir. Zira parlamenter muafiyetler uzun bir
tarihi süreç içinde parlamentolar arasında yapılan antlaĢmalarla veya çatıĢmalarla ortaya
çıkmıĢtır. Ġlk anayasa olarak kabul edilen 1776 Philadelphia Anayasası‘na kadar hiçbir yazılı
hukuk metininde parlamenter muafiyetlerle ilgili herhangi bir ilke ya da kural
görülmemektedir. Ġkinci görüĢe göre, parlamenter muafiyetlerin tarihi Roma
Ġmparatorluğunda aramak gerekmektedir.
Parlamenter muafiyetler için baĢlangıç olarak 1397 yılını kabul edebiliriz, bu yıl Avam
Kamarası, Kral II. Richard ve tüm kraliyet ailesinin gereksiz ve aĢırı masraflarının
mahkumiyetiyle ilgili bir teklif sunmuĢtur. Kral‘a karĢı bu teklifi sunan beĢ kiĢi, yargılanarak
vatana ihanet suçundan ölüm cezasına mahkûm edilmiĢtir. Ama Avam Kamarası‘ndan gelen
aĢırı tepkilere karĢı ölüm fermanı bozulmuĢtur8. 1451 yılında Thomas Young parlamentoda
bir teklif vererek York dükünün krallık için varisliğini açıklamasını istemiĢtir. Bunun için
7

DÖNMEZ, Gökhan, “Yasama Sorumsuzluğu Kurumu, KarĢılaĢtırmalı Bir YaklaĢım: Türkiye
ve Amerika BirleĢik Devletleri Örneği”, S.139, TBB Dergisi, 2018, ss. 50-80, s. 10.
8

FANĠD, Nematollah Aghabalaei, “Ortadoğu Ülkelerinin Anayasalarında Parlamenter
Muafiyetler, Akademik tarihi ve DüĢünce dergisi”, S.4, 2019, ss.2452-2487, s.12. aktarandan
Simon McGee, Rules on Parliamentary Immunity in the European Parliamentand the Member States of
the European Union, s, 14.
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Kral Henry tarafından hapise atılmıĢtır. Ya da 1512 storde9 olayı. Ancak 1641-1667
yıllarında parlamento üyeleri için geçerli olan muafiyetlerin kabul edilmemesine karĢı itirazlar
her iki meclisten devam etmiĢtir. Sonunda 1668‘de parlamenter muafiyetlerin önemine vurgu
yaparak parlamento üyelerinin konuĢmalarından dolayı adli takip ve tutuklanamayacakları
kabul edilmiĢtir. Son olarak 1689‘de Haklar Bildirgesi‘nin (Bill of Right) tüm parlamento
üyeleri için parlamenter muafiyetler kabul edilmiĢtir. Bu bildirgenin 9. Maddesi, parlamento
üyelerinin meclis içindeki konuĢmalarından ve fiillerinden dolayı parlamento dıĢından gelen
her türlü müdahale yasaklanmıĢtır. Ġlk kez söz hürriyeti tanıyan Ġngiltere, ikinci durağı AngloSakson hukuk sistemine mensup Amerika olmuĢtur10.
Parlamenter muafiyetlerin ilk kaynağı Ġngiltere kabul edilirse de 1789 yılında Fransız
Ġhtilali ile Kara Avrupa anayasa düzenlemelerinde yer almaya baĢlamıĢtır11. Parlamenter
muafiyetler ve dokunulmazlık Anglo-Sakson sisteminde ve Kıta Avrupa sisteminde
farklılıklar bulunmaktadır. Anglo-Sakson sisteminde dokunulmazlık cezai açıdan parlamento
üyelerini korumaz. Sadece hukuki kovuĢturmalara karĢı koruma sağlar. Ama Fransa‘da
dokunulmazlık yalnızca cezai kovuĢturmalar için kabul edilmektedir12.
Parlamenter muafiyetler Amerika düĢüncesinde tam yerleĢmiĢtir, Amerika Anayasa
düĢüncesi Ġngiliz Anayasası‘ndan etkilenmiĢtir. 1787 tarihli Kuzey Amerikan Birliği
Anayasası‘nda yer almıĢtır13.
Türkiye‘de ise dokunulmazlık kurumu Fransız modelinden esinlenerek düzenlenmiĢtir.
Yasama dokunulmazlığı ilk kez 1876 tarihli Kanuni Esasi‘nin 79. Maddesinde yer almıĢtır14.
1921 tarihli Anayasasında yar almayan parlamenter muafiyetler 1924 Anayasası‘nın 17.
Maddesinde düzenlenmiĢtir15. Yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı terimleri
1961 Anayasası literatüründe girmiĢtir. Bu dönemden önce her iki terim için yasama
bağıĢıklıklar deyimi kullanılmıĢtır. 1982 Anayasası‘nda parlamenter muafiyetler yasama
dokunulmazlığı altında iki bölüme ayrılmıĢtır. Sonra yasama dokunulmazlığı ve yasama
sorumsuzluğunu inceleyeceğiz16.
II. Muafiyetler veya BağıĢıklık ÇeĢitleri
A. Diplomatik Dokunulmazlık (Diplomatic Ġmmunity)
9

BAYRAM, M. Akif “Parlamentoların yasama faaliyetlerinden dolayı hukuki ve cezai
sorumlulukları”, Ġstanbul üniversitesi, Doktora tezi, 1989, s. 8.
10

BĠLGĠLĠ, Murat Saltuk; RUHĠ, Muhammet Emin, “1982 Anayasası‟nda Yasama
Dokunulmazlığın Kaldırılması Usulü”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2018, ss. 67-84, s. 6.
11

FANĠD, s. 13.

12

FANĠD, s.13.

13

DÖNMEZ, s. 10.

14

ARSLAN, s. 50.

15

BĠLGĠLĠ; RUHĠ, s. 20.

16

TUNÇ, Mehmet, “Yasama Dokunulmazlığının Ceza hukuku Açısında Değerlendirilmesi”,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”, YLT, Ankara, 2011, s. 18-24.
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Diplomatik dokunulmazlık ve bağıĢıklık ―yabancı devletlerin diplomatik görevlilerinin,
konsolosluk görevlilerinin, devlet gemileri ve uçaklarının var oldukları devletin yargılama
yetkisi dıĢında ve kararları kendilerine zorla uygulanamayacağı‖ genel olarak anlatılmıĢtır.
Uluslararası hukukta devlet bağıĢıklığı ve diplomatik bağıĢıklık arasında ayrım yapılmaktadır.
Devlet dokunulmazlığı, devletin veya devlet mülkiyetindeki gemi, uçak ve bazı diğer eĢya ve
araçların bir baĢka devletin yetkisinin bağıĢık olduğunu ifade etmektedir, halbuki; diplomatik
dokunulmazlık bir devletin baĢka bir ülkede bulunan temsilcilerinin hakkında yargılama
yapılmamasını ve kararlarının zorla uygulanamayacağı anlamını ifade etmektedir.17
Tarihsel olarak baktığımızda 15. Yüzyılda Ġtalyan Ģehir devletleri arasında baĢlamıĢtır
ve daha sonra tüm Avrupa‘ya yaygınlaĢmıĢtır. Diplomatik dokunulmazlık günümüzde
devletler arasında vazgeçilmez bir unsura olmuĢtur. Günümüzdeki en önemli düzenleme 1961
tarihli Diplomatik ĠliĢkiler Hakkında Viyana SözleĢmesi‘dir. Bu sözleĢmesinin 29.
Maddesinde yer alan diplomatik bağıĢıklıklardan kiĢi dokunulmazlığı ve diplomatik
temsilcilerin baĢka ülkede bulunduğu halde hiçbir sebeple tutuklanamayacağı anlamına
gelmektedir. 22. Maddesinde elçilik binalarının dokunulmazlığı hakkında, 30. Maddesi
diplomatik temsilcinin özel konut dokunulmazlığı ve 27. Maddesinde haberleĢme
dokunulmazlığı ele alınmıĢtır.18
A. Yargısal Dokunulmazlık (Judicial Ġmmunity)
Bir devletin sisteminde en önemli mekanizmalardan biri yargı bağımsızlığı ilkesidir.
Yargı bağımsızlığı mahkemelerin yani hakimlerin bağımsızlığı anlamına gelmektedir.
Hakimlerin bağımsızlığını sağlamak için ellerinde bulunan davalarda hiçbir makam tarafından
emir, talimat tavsiye veya uyarı hiçbir Ģekilde bulunmaması gerekmektedir19.
B. Savunma Dokunulmazlığı (Ġmmunity of Defence)
Savunma dokunulmazlığı; yargılama veya iddia makamlarına karĢı sanık, Ģüpheli ve
müdafinin sahip oldukları saklanmaktadır20. Ġddia ve savunma serbestliği, bu görevlerin
yapılması sırasında kullanılan sözler ve verilen yazılı belgeler yüzünden cezalandırmamayı
gerektirir. Çünkü savunma yapan insan kullanıldığı sözler ve verdiği yazılardan korkarsa,
savunma sırasında bazı önemli sözlerden ve yazılardan vazgeçebilir. Savunma
dokunulmazlığı, iddia ve müdafaa görevleri yapılırken kullanılan sözler veya verilen yazılar
ve dilekçeler ihtiva ettiği tecavüzler yüzünden tarafların soruĢturulamamalarını ve
cezalandırılamamalarını ifade eder.
C. Parlamenter Muafiyetler veya Yasama BağıĢıklığı (Parliamentery Ġmmunity)
Parlamenter muafiyetler, parlamento üyelerini iki açıdan korumaya çalıĢır, birinci
yasama sorumsuzluğu ve diğeri yasama dokunulmazlığıdır, Bazı Ülkerlerde ikisi ve kimi

17

FANĠD, s. 7.
FANĠD, s. 7.
19
FANĠD, s. 9
18

20

KOCAOĞLU, Serhat Sinan, ―Türk Ceza Kanunu (m. 128) ve Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi
Kararları IĢığında Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Savunma Dokunulmazlığı‖, 21. Ankara Barosu
Dergisi, S. 4, 2012, s. 21-36.
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ülkelerde birisi kabul edilmiĢtir. Biz de daha iyi anlaĢılabilmesi için ikisini ayrı bir bölüm
kapsamında inceleyeceğiz.
YASAMA SORUMSUZLUĞU VE YASAMA DOKUNULMAZLIĞI
A. Yasama Sorumsuzluğu
Kavram olarak yasama sorumsuzluğu ile ―mutlak dokunulmazlık‖, ―kesin
dokunulmazlık‖, ―mutlak masuniyet‖, ―söz hürriyeti‖, ―teĢrii mesuliyetsizlik‖
anlatılmaktadır.21Deyim olarak yasama sorumsuzluğu, milletvekillerinin göreve iliĢkin
kullandığı oy, söylediği sözler ve düĢünceler sebebiyle meclis dıĢında herhangi bir makama
sorumlu değildir, yani milletvekilli mecliste söylediklerinden ve fiillerinden sorumlu değildir.
Amerika sisteminde yasama muafiyetleri cezai alanında değil sadece hukuki alanında
geçerlidir. Bu sebeple günümüzde Anglo- Sakson sisteminde parlamenter muafiyetlerin bir
anlamı kalmadığından bahsediliyor. Yani bu sistemde yasama dokunulmazlığı söz konusu
değil yasama sorumsuzluğu söz konusudur. Ve ikinci bir sistem Roma hukukudur. Ġkisi
tanınmıĢtır. Türk anayasanın 83. Maddesinin ilk fıkrasında yasama sorumsuzluğu hakkında
―Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalıĢmalarındaki oy ve sözlerden, mecliste ileri
sürdükleri düĢüncelerden, (o oturumdaki baĢkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe baĢka
bir karar alınmadıkça) bunları meclis dıĢında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu
tutulamazlar.22‖Afganistan Anayasası‘nda da 101. maddesinde ―Ulusal Konsey meclisinin
hiçbir üyesi görevi ile ilgili kullandığı oy veya ibraz ettiği düĢüncesinden dolayı
yargılanamaz23‖ bu maddede oy ve düĢünce vurgusunu yaparak yasama sorumsuzluğundan
bahsetmektedir. Yasama sorumsuzluğu bugünde bütün dünya anayasaları tarafından kabul
edilmiĢtir, özellikle liberal demokratik siyasi sistemlerde millet tarafından siyasi iktidarı
kullanan temsilciler tam bir söz özgürlüğüne sahiptirler24.
A. Yasama Sorumsuzluğunun Amacı ve Kapsamı
Yasama sorumsuzluğunun amacı milletvekillerinin oy, söz ve düĢünce özgürlüklerinin
korunması ve bu yöntemle de milli iradenin tam bir serbestlik içinde ortaya çıkmasını
sağlamaktır25. Milletvekilleri bu sorumsuzluk sayesinde hiçbir Ģeyden korkmadan 26millî
iradeyi iyi bir Ģekilde temsil edebilirler. Kemal Gözler‘e göre yasama sorumsuzluğun amacı,
parlamento üyelerinin yasama çalıĢmaları zamanında söz, düĢünce ve oy serbestliğini tam

21

DÖNMEZ, s. 4.

22

Türk Anayasası, m. 83.

23

Afganistan Anayasa, m. 101.

24

GÖNENÇ, Levent; ERGÜL, Ozan, “1982 Anayasası‟na Göre Yasama Sorumsuzluğu ve
Yasama Dokunulmazlığı”, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi,
www.yasayananayasa.ankara.edu.tr, s. 2.
25

DÖNER, Ayhan, Parlamenter BağıĢıklıklar, AÜEHFD, C. 8, S. 1-2, 2004, ss. 50-72, s. 4.

26

“Anayasa‟nın bu kuralıyla, Meclis çalıĢmalarında ulusal istencin en iyi bicimde yansıtılması
bakımından Milletvekillerinin görevlerini hiçbir etki altında kalmadan yapabilmeleri için
kiĢiliklerine bağlı özel bir koruma getirilmiĢtir. Bu korumadan parti tüzel kiĢiliğinin yararlanması
söz konusu olamaz”. Anayasa Mahkemesi‟nin E. 1997/1, K. 1998/1, k. t. 16.1.1998, sayılı
kararı, R. G. 22 ġubat 1998, S. 23266, s. 249-250.
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olarak korunmasıdır27. Ya da yasama sorumsuzluğu ve mutlak yasama dokunulmazlığının bir
nevi cezasızlık halidir ve meclis üyelerinin takibat korkusu olmaksızın hizmet vermelerini
sağlamak için ortaya çıkmıĢtır28. Yasama sorumsuzlukları kapsamında doktrinde kiĢiler, fiiller
ve yer bakımından üçe ayrılmaktadır. KiĢiler bakımından, Türkiye anayasası milletvekilleri
ile sınırlandırılmıĢtır ve bunun tek istisnası, milletvekili olmayan bakanların da yasama
sorumsuzluktan yaralanabilecekleridir. Ġngiltere‘de parlamento üyesi olmayan, ama
komisyonlarda tanıklık yapanlar, Avam Kamarası‘na dilekçe verenler, danıĢmanlar ve
parlamento içindeki çalıĢanlar, Amerika BirleĢik Devletin ‘de de kongre ya da komisyonlarda
tanıklık yapanlar da sorumsuzluk kapsamına girmektedir29.
Yer bakımından, Amerika Anayasası‘nda yasama sorumsuzluğu kongre içine
hasredilmiĢtir30. Türkiye Anayasası‘nda ―meclis çalıĢmalarındaki‖ ifadeyle belirlenmiĢtir.
Ancak meclis çalıĢmaları doktrin bakımından geniĢ yorumlanması gerekmektedir. Buna göre
meclis çalıĢmaları sadece meclisin genel toplantıları değil, komisyon toplantılarını, parti grup
toplantıları da kapsamaktadır. Sonuç olarak, Anayasa, yasama sorumsuzluğunun kapsamını
belirli bir mekânla sınırlamayarak görevsel olarak yasama fonksiyonunun yerine getirildiği
her yer olarak öngörmüĢtür.
Yasama sorumsuzluğu Almanya, Amerika, Ġngiltere ve Fransa anayasalarında yasama
sorumsuzluğu, yasama meclisi üyelerinin meclis içerisinde söz, yazı ve oylarını
kapsamaktadır. Fransa‘da bu kapsamı biraz geniĢ tanımlamıĢ ve verdiği hiçbir oydan
kovuĢturulamaz, araĢtırılamaz, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Halbuki Almanya
Anayasası‘nın 46. Maddesinin birinci fıkrasına göre, hakaret ve sövme gibi filler, yasama
sorumsuzluğu kapsamına giremez31.Amerika BirleĢik Devletleri‘nde meclis üyelerinin sarf
ettiği sözler ne olursa olsun yani bunların içeriği hakaret ve sövme de olsa sorumsuzluk
kapsamına girdiği kabul edilmiĢtir32. Aynı zamanda ABD‘deki uygulamada rüĢvet suçunun
sorumsuzluk kapsamında yer almadığı görülmektedir.
B. Yasama Sorumsuzluğunun BaĢlangıcı ve Sona Ermesi
Yasama sorumsuzluğu hemen hemen bütün ülkelerden tarafından tanınmıĢtır. Yasama
dokunulmazlığının baĢlaması hakkında farklı ülkelerde farklı düzenlemeler vardır. Afganistan
27

GÖZLER, Kemal, ―Yasama Dokunulmazlığı Bir KarĢılaĢtırmalı Anayasa Hukuku Ġncelemesi‖,
AÜSBFD, C. 56, S. 3, 2001, ss. 71-101, s. 3.
28

ÖZEK, Çetin, “Mutlak yasama Dokunulmazlığı Sınırlanabilir mi?” Anayasa Mahkemesinin
kuruluĢunun 55. Yılı Anısına, Ankara, 2017, ss. 97-121, s. 97
29

DÖNMEZ, s. 13

30

Amerika‟da teĢrii faaliyet daha çok komisyonlarda geçtiği için kongre üyeleri,
komisyonlardaki söz ve çalıĢmalarında da aynı sorumsuzluktan faydalanırlar. Aynı zamanda,
“bir üyenin görevinin tabiatından doğan ve bu görevin yerine getirilmesi esnasında ister meclis
içinde ister meclis, dıĢında yapılan her fiil”, sorumsuzluk kapsamına girer. Fakat kongre üyeleri
ve tanıklar, kongre çalıĢmaları içinde söyledikleri ve baĢkasının Ģeref ve haysiyetini kırıcı
noktaları içeren sözlerini kongre dıĢında yayınlarlar veya radyo veya televizyonda
tekrarlarlarsa sorumsuzluktan faydalanamazlar. DÖNMEZ, Gökhan, 14.
31

Alman Anayasası, m. 46.

32

ÖZEK, Çetin, s. 98.
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Anayasası‘nda seçim sonucu ilan edildikten sonra parlamento dokunulmazlığı baĢlar ve yeni
parlamento baĢlayana kadar devam eder. Ama Ġran‘da parlamento üyelerinin yemin ettikten
sonra baĢlamaktadır.33 Türkiye‘de yasama sorumsuzluğu milletvekili sıfatını kazanıldıktan
sonra baĢlar. Milletvekili sıfatını kazandığı tarih seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu
tarafından resmi olarak ilan edildiği tarihtir ve bu sıfat kaybedildikten sonra biter.
B. Yasama Dokunulmazlığı
Milletvekillerinin görevlerini serbestçe yerine getirebilmeleri için tanınmıĢ olan yasama
muafiyetlerinden diğeri yasama dokunulmazlığıdır. Yasama dokunulmazlığı yasama
muafiyetlerinin bir parçasıdır. Yasama dokunulmazlığı (teĢrii masuniyet) veya parlamenter
dokunulmazlık, parlamento üyeleri suç takibat iĢlemlerinde parlamento izni olmadan gözaltı
ve tutuklama gibi cezalar uygulanamayacağı anlamına gelir. Ya da yasama dokunulmazlığı,
milletvekillerinin yasama çalıĢmaları dıĢındaki eylemleri ile ilgilidir. Dokunulmazlık meclis
üyelerinin, yasama görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgisi olmayan bazı fiillerinden dolayı,
milletvekilliği ya da yalnızca toplanma süresi boyunca, üyesi oldukları meclisin izni olmadan
kovuĢturulamaması anlamına gelmektedir.34Yasama dokunulmazlığı Fransız kökenlidir,
Fransız Ġhtilali‘nden sonra toplanan Kurucu Meclis 1790 tarihli bir kararname ile meclis
üyelerinin meclis kararı olmaksızın tutuklanamayacağını öngörmüĢtür. Fransa‘da yasama
dokunulmazlığı ilkesini izleyen rejimler döneminde kabul edilmiĢtir ancak suçüstü hali
hariçtir.35
A. Yasama Dokunulmazlığının Amacı, Konusu ve Niteliği
Yasama dokunulmazlığının amacı, milletvekillerinin keyfi ve asılsız suç isnatlarıyla
yasama görevlerini ifadan geçici olarak olsa da alıkonulmalarını önlemektir.36 Ya da yasama
dokunulmazlığının amacı parlamento üyelerinin görev süresi içinde herhangi bir çalıĢmadan
dolayı tutulması ve tutuklanmasını erteleyerek meclisteki çalıĢmalarına istedikleri her zaman
katılabilmelerini sağlamaktır. Parlamento dokunulmazlığı olmazsa parlamento üyeleri iktidar
tarafından bir suç soruĢturması bahanesiyle tutulabilir veya mahkemelerce tutuklanabilir.
Böyle bir durumda ise milli irade tam olarak mecliste oluĢamaz. TanınmıĢ böyle bir
ayrıcalığın amacı parlamento üyelerini üstün ve ayrıcalıklı bir sınıf haline getirmek değildir.
Bu ayrıcalıklar neticesinde yasama meclisinin üyesi yasama görevini daha iyi yapabilmesi
içindir37.
Yasama dokunulmazlığının konusu parlamento üyesinin iĢlediği, suç teĢkil ettiği iddia
edilen fiillerdir. Eğer bu fiiller yasama görevinin ifası sırasında oy, söz ve düĢünce Ģeklinde
iĢlenirse, yasama sorumsuzluğu kapsamına girerler, o halde yasama dokunulmazlığı
33

HABĠBZADE, Muhammed jafer, “Cezai Muafiyetleri Ġran ve Afganistan Hukukunda”
KarĢılaĢtırma Hukuk Dergisi, S..2, 2010, ss. 43-72, s. 26.
34

SEVĠNÇ, Murat, “Türkiye‟ye Milletvekillerinin Dokunulmazlıkları”, Kırlangıç Yayınevi, Ankara,
2004, s. 111.
35

GÖZLER, s.3.

36

ÖZBUDUN, Ergun, “Yasama Sorumsuzluğu ve Yasama Dokunulmazlığı: Hukuki Mahiyetleri
ve Farkları” TBB dergisi, S.59, 2055, ss. 109-105, s. 1.
37

FANĠD, s. 11.
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kapsamına giren filler kural olarak parlamento üyesinin görevi dıĢında yaptığı cezai
sorumluluğu doğurabilecek fiillerdir38.
Yasama dokunulmazlığı nitelik olarak yasama sorumsuzluğunun tersi olarak nispi bir
niteliğe sahiptir. Yasama dokunulmazlığının nispi olması Ģu anlama gelmektedir. Avrupa
hukuk sisteminde yasama dokunulmazlığı meclis üyesini sadece ceza kovuĢturmasına karĢı
korur ve hukuk davalarına karĢı koruyamaz. Parlamento üyesi hakkında ceza davası açılmasa
da suçtan zarar gören kiĢi hukuk davası açıp parlamento üyesinden tazminat isteyebilir. 39
Yasama dokunulmazlığının istisnaları da vardır, genellikle suçüstü hali yasama
dokunulmazlığının
kapsamı
dıĢında
kalır.
Yasama
dokunulmazlığı,
yasama
sorumsuzluğundan farklı olarak sürekli değildir, geçicidir. Yasama dokunulmazlığı
kaldırılabilir ve buna parlamento üyesinin ait olduğu meclis karar verir.40
B. Yasama Dokunulmazlığının Kapsamı ve Süresi
Türkiye Anayasa‘nın 83. Maddesine göre yasama dokunulmazlığı, milletvekillerini,
tutulma, sorguya çekilme, tutuklanmaya ve yargılamaya karĢı korur. Ceza yargılama
hukukunda hâkim olan görüĢe göre bunlar dıĢında yapılmasına anayasal bir engel yoktur.
Örneğin; savcı milletvekilini sorguya çekemez, ama hakkında soruĢturma açıp, delilleri
toplayabilir. Keza, Anayasa‘da ‗dava açılmasını‘ yasaklayan bir durum olmadığına göre, savcı
milletvekili hakkında dava da açabilir. Milletvekilinin evinde arama yapılabilir. Afganistan
Anayasa‘sında 102.maddesinde de kapsamı açıklanmıĢtır. Fransa, Portekiz, Yunanistan ve
Japonya‘da da dokunulmazlık, soruĢturma açılmasına engel değildir, buna karĢılık bazı
ülkelerde (Avusturya, Ġtalya, Gürcistan) dokunulmazlık, milletvekilinin konutunda veya
makamında arama yapılmasına engeldir.41
Yasama dokunulmazlığını kabul eden ülkelerin çoğunluğunda bu dokunulmazlığın
süresi, bütün yasama dönemidir. Fakat bazı ülkelerde bu süre sınırlandırılmıĢtır. Mesela
Kanada‘da da dokunulmazlık, parlamentonun çalıĢma süresi ile ondan kırk gün önce ve kırk
gün sonrasını kapsar. Diğer bazı ülkelerde dokunulmazlık, parlamentonun çalıĢma süresi ile
sınırlıdır. (Letonya, Norveç, Ġsveç ve Ġsviçre). Türkiye‘de dokunulmazlık, bütün yasama
dönemini kapsar. Dokunulmazlığı kaldırılmıĢ olan bir milletvekilli tekrar seçilmiĢse hakkında
soruĢturma ve kovuĢturma yapılabilmesi, meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına
bağlıdır.42 Ġran hukukunda meclis üyelerinin yemin ettikten sonra muafiyetleri baĢlar.43
Yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğundan farkı sadece üyelik sıfatını taĢıdığı
sürece devam etmesidir. Meclis tarafından kaldırılabilmesi sadece cezai kovuĢturmalardan
korur, hukuki tahkikatlardan korumaz. Onun için buna nispi ya geçici dokunulmazlık olarak
38

ġAYH ĠSLAMĠ, Said muhsın, “Parlamenter Muafiyetleri Ġran ve Bazı Ülkerlere
KarĢılaĢtırmalı Bir AraĢtırma” Esasi hukukun dergisi, S. 6, 2005, s. 22.
39
40
41

GÖZLER, s. 4.

GÖZLER, s. 5
AKTAġ, Kadir, “Yasama Dokunulmazlığının Kapsamı”, TBB Dergisi, S. 84, 2009, ss: 260-297. S.2.
42

ÖZBUDUN, s. 4.

43

HABĠBZADE, s. 10.
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da adlandırılmaktadır. Ceza hukukuna baktığımızda, yasama dokunulmazlığı hem muhakeme
engeli hem infaz engeli olarak karĢımız çıkmaktadır. Bu bağlamda milletvekilliği sona
ermediği veya kaldırmadığı sürece, milletvekili açısından muhakeme ve infaz söz konusu
değildir44.
C. Yasama Dokunulmazlığının BaĢlaması ve Sona Ermesi
Yasama dokunulmazlığının baĢlaması hakkında farklı ülkelerde farklı düzenlemeler
vardır. Afganistan Anayasası‘nda seçim sonucu ilan edildikten sonra parlamento
dokunulmazlığı baĢlar ve yeni parlamento baĢlayana kadar devam eder. Ama Ġran‘da
parlamento üyelerinin yemin ettikten sonra baĢlar45. Türkiye‘de yasama dokunulmazlığı,
milletvekilliği statüsünün kazanılması ile baĢlar ve bu sıfatların kaybedilmesiyle sona erer.
Milletvekili sıfatını kazandığı tarih seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmi
olarak ilan edildiği tarihtir46.Bu yasama dokunulmazlığı milletvekilinin yasama görevini
engelsiz ve sorunsuz bir biçimde yerine getirebilmesini güvence altına almak için
milletvekilliği sıfatını taĢıdığı halde koruma altına almaktadır. Genel olarak Türkiye‘de
yasama dokunulmazlığı iki Ģekilde sona erer. Birincisi TBMM üyesinin meclis üyeliğinin
sona ermesi ve ikinci ise TBMM üyesinin meclis üyeliğinin sora erdirilmesidir. Yasama
dokunulmazlığının sora ermesi ve sona erdirilmesi arasında fark vardır. Sonra ermesi
milletvekilliğinin yasama döneminin sona ermesiyle yasama dokunulmazlığı sona ermesidir.
Ama buna karĢılık milletvekilliğinin yasama dönemi devam ederken herhangi bir sebeple ister
kendiliğinden ister meclis tarafından sona erip ve bu durumda milletvekilliğinin düĢmesi 47 söz
konusu olmaktadır48.
D. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Yasama dokunulmazlığı yasama sorumsuzluğun aksine nispidir, yani yasma
dokunulmazlığı kaldırılabilir. Yasama dokunulmazlığını kabul eden bütün ülkelerde
dokunulmazlığın, üyenin mensup olduğu meclisin kararıyla kaldırılabilmesi kabul edilmiĢtir.
Türkiye‘de dokunulmazlığın kaldırılması usulü Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin Ġçtüzüğü
ile düzenlenmiĢtir. Buna göre bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
istemeler halinde, meclis baĢkanı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden
karma bir komisyon oluĢturulur. Karma Komisyon BaĢkanı, dokunulmazlık dosyalarını
incelemek için, ad çekme suretiyle beĢ üyeli bir hazırlık komisyonu teĢkil eder. Karma
Komisyon, Hazırlık Komisyonu‘nun raporunu görüĢtükten sonra ya dokunulmazlığın
kaldırılmasına ya da kovuĢturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar
ertelenmesine karar verir. Karma Komisyon raporu, kovuĢturmanın ertelenmesi Ģeklinde ise,
Genel Kurul‘da okunur. On gün içinde bu rapora yazılı olarak itiraz edilmezse, kesinleĢir.
44

ARSLAN, Çetin, “Yasama Dokunulmazlığının ZamanaĢımısın Etkisi” AÜHFD, C. 57, S. 1,
2008, ss: 35-93, s. 10.
45

HABĠBZADE, s. 26.

46

TUNÇ, s.55.

47

Anayasanın 84. Maddesinde milletvekilliğinin sebepleri; istifa, kesin hüküm giyme,
kısıtlanma, milletvekilliğiyle bağdaĢmayan bir görev veya hizmeti sürdürme, devamsızlık ve
partisinin temelli kapatılmasına sebep olma biçiminde sıralanmıĢtır.
48

TUNÇ, s.63.
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Rapor, dokunulmazlığın kaldırılması Ģeklinde ise veya itiraza uğramıĢsa, Genel Kurul‘da
görüĢülür. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili, isterse Hazırlık
Komisyonu‘nda, Karma Komisyon‘da ve Genel Kurul‘da kendini savunur veya bir üyeye
savundurur. Savunma için çağrıda bulunulan milletvekili bu çağrıya uymazsa, evrak üzerinde
karar verilir. Son söz, herhalde savunanındır. Dokunulmazlığının kaldırılmasını üyenin bizzat
istemesi, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli değildir. (TBMM Ġçtüzüğü, m. 131-134).
Fransa ve Belçika‘da da kabul edilen bu sonuncu kural, dokunulmazlığın milletvekillerine
tanınmıĢ kiĢisel bir ayrıcalık değil, kamu yararı amacıyla kabul edilmiĢ bir müessese oluĢunun
doğal bir sonucudur. Dolayısıyla, ilgili milletvekili kendi dokunulmazlığının kaldırılmasını
istese bile, Meclis eğer bunda kamu yararı görmezse, kovuĢturmanın milletvekilliği sıfatının
sona ermesine kadar ertelenmesine karar verebilir49.Amerika BirleĢik Devletleri, Avustralya,
Ġngiltere, Ġrlanda, Ġsveç ve Norveç‘te yasama dokunulmazlığı kaldırılamaz. Bu ülkelerde
yasama dokunulmazlığı sadece hukuki alanında kabul edilmiĢtir. Almanya, Avusturya,
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Ġspanya, Ġsviçre, Ġsrail, Ġtalya, Ġzlanda, Japonya, Türkiye ve
Yunanistan‘da yasama dokunulmazlığı kaldırılabilmektedir50.
E. Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı Kavramlarının Farklılıkları
Parlamenter muafiyetler baĢlığı altına iki önemli konudan bahsetmiĢtik. Yasama
sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı. Bunlar birbirinden farklı olarak, parlamento üyeleri
daha iyi ve korkmaksızın yasama görevlerini yerine getirilmesi için ortaya çıkmıĢtır. Yasama
sorumsuzluğunun amacı milletvekillerinin söz hürriyetini korumak iken, yasama
dokunulmazlığın amacı milletvekillerini keyfi ve asılsız suç soruĢturmasından ve
tutuklanmaktan korumaktır. Yasama sorumsuzluğu mutluk bir yapıya sahiptir yani bu
sorumsuzluk süreklidir ve milletvekili, üye olduğu zamanda söylediği sözlerinden hiçbir
zaman sorumlu olamaz. Ama yasama dokunulmazlığı nispidir ve bu nispi dokunulmazlık
anılmasının üç sebebi vardır. Birincisi bu dokunulmazlık türü TBMM tarafından kaldırılabilir.
Ġkincisi ise bu tür muafiyet sürekli değildir, milletvekilliği sona erdikten sonra sona erer ve
üçüncüsü ise bu dokunulmazlığın iki istisnası vardır biri ağır ceza gerektiren bir suçtan
suçüstü halinde yakalanmak ve diğeri seçimden önce soruĢturmasına baĢlanmıĢ olmak
kaydıyla anayasaya göre dokunulmazlık kapsamında dahildir51.
Yasama sorumsuzluğu, yasama fonksiyonu ile ilgili fiillere ait olduğu halde, yasama
dokunulmazlığı bu fonksiyonun dıĢındaki görevlerle ilgilidir. Yasama dokunulmazlığı,
milletvekillerine karĢı yapılacak hukuki takiplere, hacizlere ve cebri icraya engel olmadığı
halde, sorumsuzluk milletvekilinin söylediği sözün ve ileri sürdüğü düĢüncenin meclis
çalıĢmaları ile ilgili olması kaydıyla, hukuki (zaman zaman mutlak bir hukuki koruma
sağlayıp sağlamadığı tartıĢmalı olmak ile beraber) ve cezai açıdan tam bir sorumsuzluk
getirmektedir.

49

ÖZBUDUN, s. 5.

50

GÖZLER, s. 17.

51

UZUN, Cem duran, “Milletvekili Dokunulmazlığını Yeniden tartıĢmak: Zorunluluk mu,
Ayrıcalık mı?”, Seta Perspektif, S. 123, 2016, s. 2.
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FARKLI ÜLKELERĠN ANAYASASINDA PARLAMNTER MUAFĠYETLERE
ĠLġKĠN DÜZENLEMELER
I. Ġngiltere: Ġngiltere‘de tarihsel olarak parlamento üyelerinin muafiyetleri vardır.
Parlamento üyeleri tutuklanmama hürriyetini parlamentonun toplantı döneminde ve bu
dönemden kırk gün önce veya sonrasını kapsayabilir. Ġngiltere‘de yasama sorumsuzluğu
kabul edilmiĢtir ancak yasama dokunulmazlığını sadece hukuk davalarında kabul etmiĢtir.
Yani parlamento üyelerinin tutuklanması borçlarından dolayı mümkündür52. Avam Kamarası
üyeleri mahkemelere tanık olarak çağırılabilir. Bu ülkede yasama dokunulmazlığı hiçbir
zaman kaldırılamaz. Çünkü sadece medeni alanda dokunulmazlık var ve cezai alanında hiçbir
zaman dokunulmazlık yoktu ve parlamento üyeleri herkes gibi suçlarından tutuklanabilir53.
II. ABD: Yasama sorumsuzluğu tanınmıĢtır ama yasama dokunulmazlığı sadece hukuk
davalarında 1787 Anayasası‘na göre tanınmıĢtır. Ama Amerika BirleĢik Devletleri‘nde cezai
alanında tanınan bir dokunulmazlık bulunmadığını söyleyebiliriz54. Amerika BirleĢik
Devletleri‘nde Kongre üyeleri mahkemelere tanık sıfatıyla çağrılabilir.
III. Almanya: parlamenter muafiyetler 1949 Almanya Anayasası‘na göre kabul edilmiĢtir.
Yasama Dokunulmazlığı ve Yasama Sorumsuzluğu Kurumunu kabul etmiĢtir. Bundestag
üyeleri Bundesteg‘ın izni olmadan cezayı gerektiren bir fiilden dolayı tutuklanamaz. Anayasa
ayrıca, bir milletvekili hakkındaki her türlü ceza davasının, milletvekilinin hürriyetini
kısıtlayıcı her türlü tedbirin Bundestag‘ın istemesi durumunda kaldırılmasını öngörmektedir.55
IV. Fransa: Fransa‘da yasama dokunulmazlığı hakkında 1995‘ten önce parlamento
üyeleri hakkında soruĢturma açılması da parlamento iznine bağlıydı. Ancak bu tarihten sonra
getirdikleri değiĢiklikler kapsamında, parlamento üyeleri hakkında soruĢturma açılabilecek,
evinde arama yapabilecek ve yargılanabilecek fakat parlamento üyeleri hakkında tutuklama
(hürriyetten mahrum edici veya hürriyetten sınırlayıcı bütün diğer tedbirler) parlamentonun
izni olmadan uygulanamayacaktır. Meclis izin verme yetkisinin meclisin kendisinden alınarak
meclis baĢkanlık divanına verilmesidir56.
V. Ġspanya: 1978 Ġspanyol Anayasası‘nda parlamenter muafiyetleri kabul edilmiĢtir.
Anayasanın 71. Maddesinde çerçevesi çizilen dokunulmazlık ve sorumsuzluk parlamento
içtüzüğün 10-14‘üncü maddesinde ayrıntılı olarak bahsedilmiĢtir. Anayasaya göre kongre
üyeleri ve senatolar görevlerini yerine getirirken açıkladıkları sözlerden ve düĢüncelerden
dolayı sorumlu değildirler. Bu doğrultuda mutlak dokunulmazlığa sahiptirler. Ama
dokunulmazlık hakkında sınırlı bir hak verir buna göre suçüstü hali dıĢında diğer hallerde
üyeler tutuklanamazlar. Meclisten izin almaksızın suçlanamazlar ve tutuklanamazlar. Ġçtüzük
parlamento üyelerine, dokunulmazlığı kaldırıp kaldırmadıkları için 60 gün süre verir.57

52

GÖZLER, s. 8.

53

ġAYH ĠSLAMĠ, s. 11.

54

GÖZLER, s. 9.

55

Alman anayasası, 64 m.

56

ġAYH ĠSLAMĠ, s.11.

57

BAKIRCI, Fahri, “Ġspanya Parlamentosu‟nun Yapı ve ĠĢleyiĢi Üzerine”, AÜHFD, S. 63, 2014,
ss. 1-79, s. 32.
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VI. Ġsrail: Ġsrail, Ġngiltere modeli bir klasik parlamenter hükümet sistemine sahiptir ve
yazılı bir anayasası yoktur. Meclisi Ġbranice de knesset anlamına gelir ve knesset üyeleri ile
ilgili parlamenter muafiyetler 5711 sayılı58 knesset kanunu, meclis üyelerinin hakları
düzenlenmiĢtir. Ġsrail‘de parlamento üyelerinin tanınan yasama sorumsuzluğu sadece
parlamento çalıĢmalarındaki söyledikleri söz ve kullandıkları oy ve düĢünceleriyle sınırlı
değildir, belki parlamento dıĢında yaptıkları ve sözleri de kapsar59. Ama istisnaları vardır:
hakaret ve sövme suçtur. Yasama Dokunulmazlığı hakkında 13. Knesset maddesi parlamenter
muafiyetleri açıklanarak, parlamento üyelerinin tutuklanması, gözaltına alınması, haklarında
hukuki takip yapılması hatta evlerinde arama yapılmasını yasaklanır. Ancak parlamento üyesi
kuvvet kullanarak, kamu düzenini bozan ve ihanet oluĢturan fiillerin suçüstü halinde
iĢlenmesi durumunda tutuklanabilir ve gözaltına alınabilir. Diğer ülkeler gibi yasama
dokunulmazlık kaldırılabilir bir niteliği sahiptir60.
VII. Ġtalya: Ġtalya Cumhuriyeti‘nin iki meclisli yasama bir organı vardır. Parlamento
toplam 945 seçilmiĢ üyeden oluĢur61. Parlamenter muafiyetleri bu ülkede tanımıĢtır.
Parlamento üyeleri söylediği sözlerden sorumlu tutulmazlar. Yasama dokunulmazlığı da
tanınmıĢtır. Parlamento üyeleri iĢledikleri fiiller için ait olduğu meclisin izni olmazdan
tutuklanamazlar, ancak suçüstü halinden hariç.62
VIII. Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Devleti‘nin üç temel organı yasama, yürütme ve
yargıdır. Bu organların kaynağı Arabistan Krallığı‘dır. Kral devlet ve hükümet baĢkanı olarak
baĢbakan ve bakanları atar ve görevlerine son verir. ġura Meclisi olarak adlandırılan
parlamento üyeleri kral tarafından 4 yıl için seçilmektedir. ġura Meclisi danıĢma ve istiĢare
niteliğinde görevlere sahiptirler. Suudi Arabistan devletin anayasa niteliğini taĢıyan dört temel
yasadan (temel yönetim nizamnamesi) hiçbirinde parlamenter muafiyetler hakkında bir
düzenleme bulunmamaktadır63.
IX. Irak: Irak çift yapılı bir parlamentodan oluĢmaktadır. Federal yasama organı millet
meclisi v federal meclisi. Millet meclisi 4yılık için seçilirler ve federal meclisi adı altında bir
meclis kurulur. Irak Anayasasının63. maddesi, Meclis BaĢkan ve Yardımcıları ile Millet
Meclisi üyelerinin sahip oldukları hak ve ayrıcalıkların kanunla belirlemesi vurgusunu
yaparak ikinci ve üçüncü fıkralarda parlamento muafiyetleri ile ilgili hükümlere yer vermiĢtir.
63 maddesi 3. Fıkrasına göre, ―Millet Meclisi üyeleri yasama dönemi içerisinde dile
getirdikleri görüĢler konusunda dokunulmazlığa sahiptirler. Meclis üyeleri bu görüĢleri nedeni
ile mahkemede sorgulanamazlar.‖ 63 maddesi 4. Fıkrasında ise, ―Yasama dönemi içerisinde
cinayetle suçlanmadıkça veya suçüstü yakalanmadıkça Meclis üyelerinin tutuklanabilmeleri
için Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla dokunulmazlığın kaldırılması gerekir.
58

https://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Israel_
Knesset%20Members%20Immunity,%20Rights%20and%20Duties%20Law_1951_EN.pdf, Er.
10-12-2020.
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ġAYH ĠSLAMĠ, s. 13.
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FANĠD, s. 19.
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https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talyan_Parlamentosu. Er: 10-12-2020.
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GÖZLER, s. 10.
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FANĠD, s. 16.
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Sonuç
Yukarıdaki açıkladığımız gibi parlamenterlerin yasama faaliyetlerini bağımsız ve baskı
altında kalmadan yerine getirebilmeleri parlamenter muafiyetlerin amaçlardandır. Parlamenter
muafiyetler amacı yasama meclisi üyelerini imtiyazlı ve hukuk üstünde bir sınıf halinde
getirmek değil belki yasama görevlerini serbestçe, korkusuzca, özgürce ve bağımsız bir
Ģekilde yerine getirebilmelerini sağlamaktır.
Bu amacı taĢıyan parlamenter muafiyetler ilk kez Ġngiltere‘de ortaya çıkmıĢtır. ġu anda
hemen hemen bütün demokratik ülkelerde tanınmıĢtır. Yukarıda 12 ülkeden bahsetmiĢtik. Bu
ülkelerin parlamento sistemlerine bakarak üç sistemin olduğundan söz edebiliriz.
Birincisi Anglosakson (ABD, Ġngiltere, Kanada ve bazı diğer ülkeler gibi) sistemidir.
Bu sistemde yasama sorumsuzluğu mutlak olarak tanınmıĢtır. Ancak yasama dokunulmazlığı
cezai alanda değil sadece hukuki alanda kabul edilmiĢtir. Yani parlamento üyelerini sadece
borçlarından dolayı tutuklamadan korumaktadır. Ġkinci sistem ise Roma sistemi (kıta Avrupa
sistemi)dir. Bu sistemde yasama sorumsuzluğu mutlak olarak tanınmıĢtır ama Ġsrail,
Hollanda‘ya gibi ülkelerde sadece parlamento içindeki söz ve oyları değil belki parlamento
dıĢındaki söz ve düĢünceleri de kapsamaktadır. Ama yasama dokunulmazlığı hukuki alanda
değil belki cezai alanda mevcuttur. Yani parlamento üyeleri suçlarından dolayı
tutuklanamayacak, yargılanamayacaktır. Fakat parlamento üyeleri hakkında hukuki dava
açılabilir. Yasama dokunulmazlığının, parlamento üyeleri suçüstü yakalanması bir istisnası
olarak kabul edilmiĢtir. Eğer bir milletvekilli parlamento tatili zamanında bir suçu iĢlerse
Afganistan kanuna göre meclis yönetim kurulundan izin almadan yakalanamaz, meclis
yönetim kurulu bu konuyu hemen tatilden sonra parlamento üyelerine sunmalıdır.
Üçüncü sistemde ise Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerden bahsedilebilir. Bu
ülkelerde parlamenter muafiyetler hakkında yasalarında herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır. Parlamento üyeleri kral tarafından seçilip görevlerine son verilebilir.
Hemen hemen bütün ülkelerde yaĢanma dokunulmazlığı kaldırılabilir ve meclisin üye
olduğu üyeler tarafından bu dokunulmazlık kaldırılabilir. Yasama sorumsuzluğu ve
dokunulmazlığın baĢlangıcı ve sona ermesi ülkelere göre değiĢir. Türkiye ve Afganistan
sisteminde seçim sonucu açılınca parlamento üyeleri otomatik yasama muafiyetler baĢlar ama
Ġran‘da parlamento muafiyetler ant (yemin) etmekle beraber baĢlar ve parlamento üyeliği
bitikten sonra parlamento muafiyetleri de sona erer.
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ÖZET
Ülkemiz, jeopolitik konumu nedeniyle yoğun göç alan ve göç veren bir ülkedir. KuruluĢundan
bugüne ekonomik, coğrafi, tarihsel ve kültürel nedenlerle farklı göç dalgalarına bakıldığında
son büyük göç dalgası olarak Suriye'den gelen geçici sığımacıları görmekteyiz.
Göçle birlikte yeni kültüre uyum sağlama süreci anksiyete ve depresyona yol açabilmektedir.
(Tuzcu, ve diğerleri, 2014 s. 57) Bu durumda ―çoklu travmalarla beraber gelinen ülkedeki
yaĢam koĢulları, sığınma politikası ve insan haklarına verilen değer, mültecilerin kaderini
tayin etmede önemli unsurlar olarak rol almaktadır‖ (Tunç, 2015). Sosyal uyum sorunlarını
kamplarda kalan sığınmacılardan çok Ģehir merkezlerinde yaĢayan sığınmacılar yaĢamaktadır
(Gündoğan, 2015 s. 10)
AraĢtırmanın örneklemini iç savaĢlar sonrası ülkelerini terk etmek durumunda kalan 17-25
yaĢ arasındaki Ġstanbul‘un Fatih ilçesinde yaĢayan 100 Suriyeli genç sığınmacı
oluĢturmaktadır.
Saha çalıĢmasında kullanılan anket formu, görüĢülenlerin demografik bilgileri ve Türkiye‘ye
geliĢ süreçlerini içeren ―KiĢisel Bilgi Formu‖ ile ―Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme
Ölçeği‖ olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,
t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır.
Yapılan araĢtırma sonucunda görüĢülenlerin, Maslow‘un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde birinci
basamakta bulunan fiziksel ihtiyaçlarını karĢılayamadıkları, evli, ya da bekar veya evli olup
eĢini çocuğunu Suriye‘de bırakmak zorunda kalmıĢ bireylerin sosyal uyum düzeylerinin bekâr
olanlara oranla daha düĢük olduğu, örgün eğitime katılmanın sosyal uyumu artırdığı,
ülkemize gelirken sorun yaĢamayan sığınmacıların sosyal uyumlarının daha yüksek olduğu,
ülkemize gelen Suriyeli gençlerin ağır iĢlerde çalıĢma oranlarının arttığı sonuçlarına
ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Antropoloji, Sosyal Hizmet, Sosyal Uyum, Göç, Kültür ġoku, Geçici
Sığınmacı, Mülteci.
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Ġnsanın ―coğrafi hareketliliği ve bu hareketin yol açtığı nüfus dinamiği‖ (Emiroğlu ve Aydın,
2003: 341) olarak tanımlanan göç, ―bireylerin ya da grupların sembolik veya siyasal sınırların
ötesine, yeni yerleĢim alanlarına ve toplumlara doğru kalıcı hareketini içerir‖ (Marshall,
1999:685).
Göç kavramı ile birlikte mülteci, sığınmacı ve göçmen tanımları da ortaya çıkmaktadır.
Mülteci kelimesi Türk Dil Kurumunun sözlüğünde de Sığınmacı olarak geçmektedir. Aslında
bu iki ifade tam anlamıyla birbirini karĢılamamaktadır. Mülteci; ülkesini, devletin kendisini
ciddi insan hakları ihlallerine karĢı korumaması ya da koruyamaması nedeniyle terk eden
kiĢidir.
Mültecilerin Hukuki Statüsüne ĠliĢkin 1951 SözleĢmesine göre Ģu Ģekilde tanımlanır; ―Irkı,
dini, tabiiyeti, belli bir gruba mensubiyeti veya siyasi düĢünceleri yüzünden, zulme
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu vatandaĢı olduğu ülkenin dıĢında bulunan ve bu
ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak
istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaĢadığı ikamet ülkesinin
dıĢında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen
Ģahıslardır‖ (BMMYK, 2007).
Haklar açısından mültecilerin genel durumuna baktığımızda, ―1951 SözleĢmesi devletlere
mültecilere sağlanacak haklar konusunda ülkelerindeki yabancılara ya da vatandaĢlarına
tanıdığından daha az olamayacak yükümlülükler getirmektedir‖ (Güler, 2016, 54) ancak
―1951 SözleĢmesi‘nin önsözü, mülteci sorunuyla mücadele sorumluluğunun sadece belli
devletlere

yüklenmemesinin

ancak

uluslararası

iĢbirliği

ile

mümkün

olduğunu

vurgulamaktadır. Ancak sorumluluk paylaĢımının hukuki zemini oldukça zayıftır ve SözleĢme
bu konuda, taraf devletleri bağlayan bir yükümlülük getirmemektedir‖ (Güler, 2016, 54)
Mülteci ve göçmen kavramları, temelde göçü baĢlatan nedenler açısından ayılırlar. Mülteciler;
―dini düĢünce, etnik grup, siyasi görüĢ gibi nedenlerle ülkelerinde güvende olmadıklarını
düĢünen ve bu nedenle ülkelerini terk eden veya ülkelerinden çıkmaya zorlanan kiĢilerdir‖
(Sever, 2012:53). Mülteciler yaĢadıkları yerleri gönüllü olarak terk ederler ve uluslararası
korumaya muhtaçtır. Genellikle planlamadıkları Ģekilde ülkelerini terk ederler ve zenginlikleri
varsa, onları da geride bırakırlar. Kültürünü ve dilini bilmedikleri bambaĢka toplumlarda,
beklemedikleri sorunlarla karĢılaĢırlar. Dolayısıyla, mültecilerin yaĢadıkları psikososyal
destek eksikliği, eğitim sorunu (Beltekın, 2016: 178), ekonomik sorunların neden olduğu
barınma sorunları, çalıĢma Ģartları ile ilgili sorunlar (Arslan, 2019 ) ve sağlık alanında
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yaĢadıkları hekimlerin olumsuz tutumu, sağlık personelinin olumsuz tutumu, iletiĢim sorunu,
sağlık hizmetlerindeki olumsuzluklar maddi yetersizlik (Önal ve Keklik, 2016: 143) gibi
sorunlar, entegrasyon ve sosyal uyum süreci ile sıkı bir Ģekilde iliĢkilidir. ―Uluslararası Göç
Örgütü (IOM) bütünleĢmeyi (integration) göçmenler ve onlara ev sahipliği yapan toplumlar
arasında iki yönlü iĢleyen karĢılıklı bir uyum süreci olarak tanımlamaktadır. Böylelikle
bütünleĢme hem göçmenler hem de ev sahibi toplumlar açısından ortak sorumluluklara iĢaret
etmektedir. IOM bütünleĢme kavramının iki temel unsuru olarak ―içerme (inclusion)‖ ve
―sosyal uyumu (social cohesion)‖ ele almaktadır‖ (IOM, 2017; Akt: Buz, 2018).
―Suriyeli mültecilere ev sahipliği ilk baĢlarda geçici bir durum olarak algılanmıĢ olsa da, artık
Türkiye‘de bulunan Suriyelilerin çoğunun gelecekte Türkiye‘de kalacakları düĢünülmektedir.
Hatta yapılan araĢtırmalara göre Suriyeli mültecilerin çoğu imkân tanınması dâhilinde
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak istemektedir (Apak, 2015; Erdoğan, 2015; Akt;
Kağnıcı: 1769). Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmını çocuklar ve ergenler oluĢturmaktadır‖
(Kağnıcı 2017).
Alan ÇalıĢması
AraĢtırma kapsamında 17 ve 25 yaĢ arasındaki bireylerde görülen kiĢisel geliĢim özellikleri,
savaĢın birey üzerinde yaĢattığı olumsuz etki gibi temel faktörler üzerinde durulmuĢtur. 2011
de yaĢanan iç savaĢ sonrası Türkiye‘ye gelen Suriyeli sığınmacıların topluma adaptasyonun
sağlanamaması ve bağımlı bireyler olmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaratmıĢ
olduğu gerek maddi gerekse de insan kaynaklı yükü arttırttığı görülmektedir. Nitekim her
geçen gün Suriyeli sığınmacıların da dâhil olduğu suç oranlarının artması ve bu konuda
yeterli akademik çalıĢmaların olmaması bu konunun irdelenmesi gerektiğini değerli
kılmaktadır.
AraĢtırmanın evrenini iç savaĢlar sonrası ülkelerini terk etmek durumunda kalan 17-25 yaĢ
arasındaki Suriyeli genç sığınmacılar oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi ise Ġstanbul‘un
Fatih ilçesindeki Suriyeli genç sığınmacılar oluĢturmaktadır. Örnekleme, evrende bulunan
Suriyeli genç sığınmacılar saha çalıĢmasında basit tesadüfî olarak seçilmiĢtir. Türkçe olarak
kendini ifade edemeyen Suriyeli genç sığınmacılarla tercüman kanalıyla iletiĢim kurulmuĢtur.
ÇalıĢmaya gönüllü olarak 100 Suriyeli genç dâhil edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan
sığınmacıların sorulara doğru ve içten yanıt verdiği ve araĢtırma yapılan kesitin geneli
yansıttığı varsayılmıĢtır.
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ÇalıĢmada bilgi toplama tekniklerinden anket formu kullanılmıĢtır. Saha çalıĢmasında
kullanılan anket formu iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde Suriyeli gençlerin
demografik bilgileri ve Türkiye‘ye geliĢ süreçleri bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde
―Sosyal uyum kendini değerlendirme ölçeği (Social Adaptatiton Self-Evaluation Scale)‖
1

kullanılmıĢtır. Bu bölümde bireylerin sosyal çevreyle uyumu, yaptığı mesleğe karĢı olan

ilgisi, hobileri ve sosyal hayatına verdiği önem gibi temel belirleyici sorular bulunmaktadır
(Akkaya, 2008).
KiĢinin normal bir sosyal iĢlevselliğe sahip olması için en az 35 puan alması gerekli
görülmektedir. KiĢinin 25 puanın altında bir puan alması durumunda, sosyal iĢlevselliğinde
sorun olduğu düĢünülmektedir.
AraĢtırmanın hipotezleri aĢağıdaki gibidir:
H1. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençler sosyal iĢlevsellik problemi yaĢamaktadır.
H2. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin medeni durumuna göre sosyal uyum düzeyleri
farklılaĢmaktadır.
H3. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin eğitim durumuna göre sosyal uyum düzeyleri
farklılaĢmaktadır.
H4. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin ülkeye yerleĢim sürecine göre sosyal uyum
düzeyleri farklılaĢmaktadır.
H5. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin yaĢlarına göre sosyal uyum düzeyleri
farklılaĢmaktadır.
H6. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin kendi ülkelerindeyken çalıĢtıkları meslek
gruplarına göre sosyal uyum düzeyleri farklılaĢmaktadır.
H7. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin Türkiye'de çalıĢtıkları meslek gruplarına göre
sosyal uyum düzeyleri farklılaĢmaktadır.

1

“Sosyal Uyum Kendini Değerlendirme Ölçeği” 21-maddeli dörtlü Likert tipinde bir kendini değerlendirme

ölçeğidir ve sosyal işlevselliğin dört ana alanı (iş, boş vakit, aile ve çevreyi düzene koyma ve onunla baş etme
yeteneği) sorgulanmaktadır. Dörtlü Likert tip değerlendirmede 0-3 puan arasında puanlanmaktadır.
Maddelerden 17, 18 ve 20, 0-3 olarak puanlanmakta, diğer maddeler 3-0 olarak puanlanmaktadır.
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H8. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin Türkiye'ye geliĢ tarihlerine göre sosyal uyum
düzeyleri farklılaĢmaktadır.
H9. Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin Türkiye'ye geldikleri kiĢilere göre sosyal uyum
düzeyleri farklılaĢmaktadır.
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) kullanılmıĢtır. Analizler SPSS paket programında yapılmıĢtır. Verilerin analizi
kapsamında öncelikli olarak katılımcıların sosyal uyum problemleri ile ilgili dağılımlarına yer
verilmiĢ ve daha sonra sığınmacıların Türkiye‘de yaĢadığı sosyal uyum sorunları
derinlemesine incelenmiĢtir.

SONUÇLAR
Tablo 1. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin sosyal uyum problemi yaĢayıp yaĢamadıkları
öğrenmek amacıyla yapılan tek örneklem t testi

DeğiĢken

n

Sosyal Uyum Düzeyi

89

39.11

Ss

t

p

6.95

19.14

0.00

*

p<.05

Tablo 1‘de Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin sosyal uyum güçlüğü çekip çekmediğini
öğrenmek amacıyla yapılan tek örneklem t testi görülmektedir. Sosyal uyum sınır ortalaması
25‘tir. Bu değerin altı sosyal uyum düzeyi düĢük olarak değerlendirmektedir. Türkiye‘de
yaĢayan Suriyelilerin sosyal uyum ortalaması 39.11 olarak bulunmuĢtur. Aradaki bu farkın
anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla yapılan tek örneklem t testi sonucunda
Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin sosyal uyum düzeyinin anlamlı oranda yüksek çıktığı
bulunmuĢtur (t=19.14, p<.01).
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Tablo 2. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin medeni durumlarına göre sosyal uyum
düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek için yapılan t testi

Medeni

DeğiĢken

Durum

Evli

n

17

Ss

36.12

Düzeyi
72

39.82

p

-2.007

0.04

5.61

Sosyal Uyum
Bekar

t

7.08

*

p<.05

Tablo 2‘de Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin medeni durumlarına göre sosyal uyum
düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığını öğrenmek amacıyla yapılan t testi görülmektedir.
Yapılan analiz sonucunda medeni duruma göre sosyal uyum düzeyinde anlamlı farklılık
görülmüĢtür, t(87)=-2.007, p<.05. Evli Suriyelilerin sosyal uyum ortalaması 36.12 iken bekar
Suriyelilerin sosyal uyum ortalaması 39.82‘dir. Yani bekarların sosyal uyum düzeyleri
evlilere göre anlamlı oranda daha yüksektir.

Tablo 3. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin eğitim durumlarına göre sosyal uyum düzeylerine
iliĢkin tanımlayıcı istatistikler

n

Ss

Min

Max

Ġlköğretim

23

38.30

6.28

29.00

52.00

Lise

51

40.13

6.96

26.00

55.00

Lisans/Doktora

7

39.57

5.19

31.00

46.00

Eğitimsiz

8

34.50

8.92

21.00

47.00
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Tablo 3‘te görüldüğü gibi Türkiye‘de yaĢayan Suriyeliler içerisinde eğitim
durumlarına göre sosyal uyum düzeyi en düĢük olan grup eğitimsiz ( =34.50) bireyler iken
sosyal uyum düzeyi en yüksek olan grup lise mezunu ( =40.13) bireylerdir. Gruplar arası bu
farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla ANOVA yapılmıĢtır.
Tablo 4. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin eğitim durumlarına göre sosyal uyum
düzeylerinin karĢılaĢtırılması

Sosyal
Uyum
Düzeyi

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası

240.253

3

80.08

Grup içi

4016.623 85

Toplam

4256.876 88

47.25

F

p

1.695

0.17

*

p<.05
Tablo 4‘ te Suriyelilerin eğitim durumlarına göre sosyal uyum düzeylerin

karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA görülmektedir. Yapılan analize göre Suriyelilerin
eğitim durumlarına göre sosyal uyum düzeyleri (F3,85=1.695, p>.05) arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.

Tablo 5. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin ülkeye yerleĢme sürecine göre sosyal uyum
düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek için yapılan t testi
DeğiĢken

Sosyal Uyum
Düzeyi

Medeni Durum

n

Uçakla Gelen

56

Gümrükten Gelen

33

Ss
40.82
36.21

t

p

3.171

0.00

7.12
5.67

*

p<.05
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Tablo 5‘te Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin ülkeye yerleĢme sürecine göre sosyal
uyum düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek için yapılan bağımsız örneklem t
testi görülmektedir. Yapılan analiz sonucunda ülkeye uçakla gelenlerin ( =40.82), gümrükten
gelenlere ( =36.21) göre sosyal uyum düzeyleri anlamlı oranda daha yüksek çıkmıĢtır. Yani
uçakla gelenlerin sosyal uyum düzeyleri gümrükten gelenlerden daha yüksektir.
Tablo 6. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin ülkeye geliĢ tarihine göre sosyal uyum düzeylerine
iliĢkin tanımlayıcı istatistikler

n

Ss

Min

Max

2009 öncesi

4

37.50

6.75

29.00

45.00

2009-2013

18

36.66

4.32

29.00

45.00

2013 sonrası

67

39.86

7.43

21.00

55.00

Tablo 6‘da görüldüğü gibi Türkiye‘de yaĢayan Suriyeliler içerisinde ülkeye geliĢ
tarihine göre sosyal uyum düzeyi en düĢük olan grup 2009-2013 tarihlerinde gelenler (
=36.66) iken sosyal uyum düzeyi en yüksek olan grup 2013 ve sonrası ( =39.86) gelen
bireylerdir. Gruplar arası bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla ANOVA
yapılmıĢtır.
Tablo 7. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin ülkeye geliĢ tarihine göre sosyal uyum
düzeyleri
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası

156.085

2

53.028

Sosyal Uyum
Grup içi
Düzeyi

4100.791

86

48.209

Toplam

4256.876

88

F

p

1.637

0.20

*

p<.05
Tablo 7‘ de Suriyelilerin ülkeye geliĢ tarihine göre sosyal uyum düzeylerin

karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA görülmektedir. Yapılan analize göre Suriyelilerin
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ülkeye geliĢ tarihine göre sosyal uyum düzeyleri (F2,86=1.637, p>.05) arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.
Tablo 8. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin ülkeye kimlerle geldiğine göre sosyal uyum
düzeylerine iliĢkin tanımlayıcı istatistikler

n

Ss

Min

Max

Aile ile birlikte

43

39.02

6.08

26.00

55.00

Mülteci gruplarla birlikte

14

37.57

6.42

27.00

51.00

ArkadaĢla birlikte

16

38.50

7.08

23.00

50.00

Tek baĢına

16

41.31

9.30

21.00

54.00

Tablo 8‘ de görüldüğü gibi Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin ülkeye kimlerle geldiğine
göre sosyal uyum düzeyi en düĢük olan grup mülteci gruplarla gelen ( =37.57) bireyler iken
sosyal uyum düzeyi en yüksek olan grup tek baĢına gelen ( =41.31) bireylerdir. Gruplar arası
bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla ANOVA yapılmıĢtır.
Tablo 9. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin ülkeye kimlerle geldiğine göre sosyal uyum
düzeyleri
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası

117.034

3

39.011

Sosyal Uyum
Grup içi
Düzeyi

4139.843

85

48.704

Toplam

4256.876

88

F

p

0.801

0.49

*

p<.05
Tablo 9‘ da Suriyelilerin ülkeye kimlerle geldiğine göre sosyal uyum düzeylerin

karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA görülmektedir. Yapılan analize göre Suriyelilerin
ülkeye kimlerle geldiğine göre sosyal uyum düzeyleri (F3-85=0.801, p>.05) arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.
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Tablo 10. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin yaĢlarına göre sosyal uyum düzeylerinin
farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek için yapılan t testi

DeğiĢken

YaĢ

n

17-21 YaĢ

53

Ss

38.96

22-25 YaĢ

36

39.33

p

-0.246

0.81

6.55

Sosyal Uyum
Düzeyi

t

7.59

*

p<.05

Tablo 10‘da Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin yaĢlarına göre sosyal uyum düzeylerinin
farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek için yapılan t testi görülmektedir. Yapılan analiz
sonucunda 17-21 yaĢ arasındaki bireylerin ( =38.96), 22-25 yaĢ arası bireylere ( =39.33)
göre sosyal uyum düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır, t(87)=-0.246, p>.05.
Tablo 11. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin Türkiye‘de ve Suriye‘de çalıĢtıkları iĢler
Suriye‟de ÇalıĢılan ĠĢ

Türkiye‟de ÇalıĢılan ĠĢ

n

%

n

%

Ağır Düzey ĠĢ

11

12.4

25

28.1

Orta Düzey ĠĢ

32

36.0

55

61.8

Öğrenci

32

36.0

8

9.0

ĠĢsiz

14

15.7

1

1.1

AraĢtırmaya katılan Suriyelilerin %12.4‘ ü Suriye‘de ağır iĢle (tekstil, inĢaat, tesisat,
tamirci) uğraĢırken, Türkiye‘ye geldikleri zaman bu oran %28.1‘e çıkmıĢtır. Bunun yanında
Suriyelilerin %36‘ı Suriye‘de orta düzey iĢle uğraĢırken (aĢçı, berber, emlakçı, elektrikçi,
market çalıĢanı, kuaför, garson…) Türkiye bu oran %61.8‘e çıkmıĢtır. Suriyelilerin %36‘sı
Suriye‘de öğrencilik yaparken bu oran Türkiye‘de %9‘a düĢmüĢtür. Son olarak bireylerin
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%15.7‘ si Suriye‘de iĢsiz iken Türkiye‘de bu oran %1.1‘e düĢmüĢtür. Görüldüğü gibi
Türkiye‘ye gelen Suriyelilerin iĢsiz ve öğrenci oranı azalırken, ağır ve orta düzey iĢte
çalıĢanların oranı artmıĢtır.
Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin Türkiye‘de ve Suriye‘de çalıĢtıkları iĢe göre
Türkiye‘deki sosyal uyum düzeylerini karĢılaĢtırmak amacıyla ANOVA yapılmıĢtır.
Tablo 12. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaptıkları iĢe göre
Türkiye‘deki sosyal uyum düzeyleri
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası

111.016

3

37.005

Sosyal Uyum
Grup içi
Düzeyi

4145.860

85

48.775

Toplam

4256.876

88

F

p

0.759

0.52

*

p<.05
Tablo 12‘ de Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaptıkları iĢe göre

Türkiye‘deki sosyal uyum düzeylerinin karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA görülmektedir.
Yapılan analize göre Suriyelilerin kendi ülkelerinde yaptıkları iĢe göre sosyal uyum düzeyleri
(F3-85=0.759, p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.
Tablo 13. Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin Türkiye‘de yaptıkları iĢe göre Türkiye‘deki
sosyal uyum düzeyleri
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

Gruplar arası

296.652

3

98.884

Sosyal Uyum
Grup içi
Düzeyi

3960.224

85

46.591

Toplam

4256.876

88

F

p

2.122

0.10

*

p<.05
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Tablo 13‘ te Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin Türkiye‘de yaptıkları iĢe göre
Türkiye‘deki sosyal uyum düzeylerinin karĢılaĢtırılması için yapılan ANOVA görülmektedir.
Yapılan analize göre Suriyelilerin Türkiye‘de yaptıkları iĢe göre sosyal uyum düzeyleri
(F3,85=2.122, p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.
SONUÇ
Yaptığımız araĢtırmalar, alan çalıĢmaları ve anketler sonucunda hipotezlerimiz üzerinden
sonuçları yorumlanmaktadır. Birinci hipotezimizde Türkiye‘de yaĢayan Suriyeli gençlerin
sosyal iĢlevsellik problemi yaĢadığını ifade etmiĢtik. Maslow‘un ihtiyaçlar hiyerarĢisini temel
olarak aldığımızda birinci basamak fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyaçlar bireyin temel
gereksinimlerini kapsamaktadır. Bunlar barınma, beslenme, nefes alma, giyinme, üreme gibi
ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar piramidinin ilk basamağıdır. Ġkinci basamak güvenlik ihtiyacıdır.
Maslow‘a göre insanlar bu fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılamadan ikinci basamak ihtiyaçlara
gereksinim duymamaktadır. Hipotezimizde ifade ettiğimiz gibi Türkiye‘de yaĢayan Suriyeli
mülteci gençler fizyolojik ihtiyaçlarını tam anlamıyla karĢılayamadıkları için sosyal
iĢlevsellik problemi yaĢamaktadırlar.
Ġkinci hipotezde ki görüĢümüz, Türkiye‘de yaĢayan Suriyelilerin medeni durumlarına göre
sosyal uyum düzeyleri farklılaĢmaktadır. Medeni durumlarına göre evli, bekâr ya da evli olup
eĢini çocuğunu Suriye‘de bırakmak zorunda kalmıĢ bireylerde sosyal uyum düzeyleri bekâr
olanlara oranla daha azdır.
Üçüncü hipotezimizde Türkiye‘de yaĢayan Suriyeli gençlerin eğitim durumlarına göre sosyal
uyum düzeyleri farklılaĢtığını ifade etmiĢtik. Yapılan alan çalıĢması ve araĢtırma sonuçlarını
baz alarak hipotezimizi doğrulamaktayız. Eğitim sosyalleĢme açısından önemli bir rol
almaktadır. Bireylerin eğitim için gittiği kurumlar, okul, kurs, üniversite gibi yerler
sosyalleĢme ve çevre açısından oldukça geniĢ bir alana sahiptir. Eğitim insanların birbirleriyle
bilgi birikimi, kültür gibi konularla ilgili etkileĢimde olmalarını sağlamaktadır. Yani
birleĢtirici bir unsurdur. Örneğin; yapılan araĢtırmada lise çağında ki 15-18 gençlerin sosyal
iĢlevsellikleri daha olumlu etkilendiği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. Eğitim düzeylerini ele
aldığımızda ise bu konu tartıĢmaya açık bırakılmıĢtır. Yani burada ele alınan eğitimin düzeyi
değil Türkiye‘de yaĢayan Suriyeli mülteci gençlerin eğitim kurumlarına gidenler ile herhangi
bir eğitim kurumlarına gitmeyenlerin sosyal iĢlevsellik düzeyleridir. Bu sosyal iĢlevsellik
kavramı bireylerin psiko-sosyal sağlıklarını doğrudan etkilemektedir.
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Her Suriyelinin ülkeye geliĢ süreci önem taĢımaktadır. GeliĢ nedenleri her ne kadar aynı olsa
da geliĢ süreçleri farklılık göstermektedir. Uçakla gelen ya da gümrükten gelen olarak ikiye
ayırdığımız cevaplandırmalardan yola çıkarak, yapılan araĢtırma sonucu ülkemize uçakla
gelen Suriyeli mültecilerin sosyal iĢlevsellik düzeylerinin daha olumlu olduğu sonucuna
ulaĢılmaktadır. GeliĢ öyküleri bireylerin Türkiye‘de yaĢayacak oldukları hayatlarla
iliĢkilendirildiği için Suriyeli mülteciler bu durumdan etkilenmektedir. Bu da sosyal
iĢlevsellik düzeylerini farklılaĢtırmaktadır.
Türkiye‘

de

yaĢayan

farklılaĢmaktadır.

Bu

Suriyeli

gençlerin

hipotezimizde

yaĢlarına

Ericson‘un

göre

sosyal

Psiko-sosyal

uyum

GeliĢim

düzeyleri

Kuramından

yararlanarak 11-17 yaĢ kimlik arayıĢının olduğu dönemdir. Çocuk bu dönemde biliĢsel ve
bedensel geliĢiminin farkına varmakta, bedenini tanımaya baĢlamakta ve buna uygun olarak
bir kimlik belirlemeye yönelmektedir. 17-30 yaĢ arası ise ergenlik döneminde kimliğini bulan
kiĢi bu dönemde artık baĢkalarıyla yakınlıklar, dostluklar kurabilir. Bu dönemde birey
ergenlik dönemindeki akran çevresinden daha geniĢ iliĢkiler kurmaya ve topluma karıĢmaya
baĢlamıĢtır. Bu kuram baz alınarak Türkiye‘de yaĢayan Suriyeli gençlerin yaĢ ortalamaları
sosyal iĢlevsellik düzeylerini farklılaĢtırmaktadır.
Türkiye‘de yaĢayan Suriyeli Mültecilerin kendi ülkelerinde yaptıkları meslekler ile
Türkiye‘de yaptıkları meslekler çoğunlukla farklılık göstermektedir. Örneğin ülkesinde aldığı
diplomalar ve eğitimler Türkiye‘de denklik gerektirmektedir. Denklik olup da mesleğini
yapamayan iĢ bulamayanlarda bulunmaktadır. Türkiye‘de istihdam bulamayan Suriyeli
gençler kendi mesleklerini yapamamaktadır. Ülkesinde mühendislik yapıp, Türkiye‘de ağır ve
orta düzey iĢlerde çalıĢan ya da buna benzer örnekler ile bireylerin çalıĢtıkları meslekler
sosyal iĢlevsellik düzeylerini farklılaĢtırmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de yaĢayan
Suriyeli gençlerin Türkiye'de çalıĢtıkları meslek gruplarına göre sosyal uyum düzeyleri
farklılaĢmaktadır. AraĢtırmaya katılan Suriyelilerin ülkesinde ağır iĢlerle uğraĢırken,
Türkiye‘ye geldikleri zaman bu oran artmıĢtır. Bunun yanında Suriyelilerin ülkelerinde orta
düzey iĢle uğraĢırken (aĢçı, berber, emlakçı, elektrikçi, market çalıĢanı, kuaför, garson…)
Türkiye bu oran artmıĢtır. Suriyelilerin %36‘sı Suriye‘de öğrencilik yaparken bu oran
Türkiye‘de %9‘a düĢmüĢtür. Son olarak bireylerin %15,7‘ si Suriye‘de iĢsiz iken Türkiye‘de
bu oran %1,1‘e düĢmüĢtür. Görüldüğü gibi Türkiye‘ye gelen Suriyelilerin iĢsiz ve öğrenci
oranı azalırken, ağır ve orta düzey iĢte çalıĢanların oranı artmıĢtır. Bu sonuçlar baz alınarak
çalıĢtıkları meslek grupları bireylerin sosyal iĢlevselliklerini farklılaĢtırmaktadır.
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Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin Türkiye'ye geliĢ tarihlerine göre sosyal uyum düzeyleri
farklılaĢmaktadır. Yapılan araĢtırma ve alan çalıĢmasına göre 2009 öncesi, 2009-2013 arası ve
2013 sonrası gelen Suriyeli gençlerde anlamlı bir farklılık görülmemektedir.
Türkiye'de yaĢayan Suriyeli gençlerin Türkiye'ye geldikleri kiĢilere göre sosyal uyum
düzeyleri farklılaĢmaktadır. Bu hipotezimizde Maslow‘un ihtiyaçlar hiyerarĢisinden
faydalanarak; insanların sevgi ve ait olma duyguları üzerine sosyal iĢlevselliklerinin
etkilendiği görülmektedir. Ġnsanlar tek baĢına yaĢayamazlar, yaĢamlarını sürdürebilmek için
baĢkalarının varlığına gereksinim duyarlar. Ailesiyle birlikte yaĢama, arkadaĢlık, sevme ve
sevilme gibi sosyal ihtiyaçlar insanlar için önemlidir. Fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarının
giderilmesi kiĢinin diğer ihtiyaçları için bir kaynak oluĢturmaktadır. Eğer insanlar sosyal
ihtiyaçlarını

gideremezlerse,

aidiyet

duygusundan

yoksun,

yalnız

ve

terkedilmiĢ

hissedeceklerdir. Aile kurma ve etrafındaki kiĢilerle duygu alıĢveriĢinde bulunma gibi
davranıĢlar insanların sosyal ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerledir ki ailesini
ülkesinde bırakıp gelen Suriyeli gençlerin medeni durumları eĢi, çocuğu, anne babası ve
akrabalarını bırakıp Türkiye‘ye gelmeleri sosyal iĢlevselliklerini etkilemektedir.

Yapılan

araĢtırma sonucu cevaplar arasında anlamlı farklılıklar görülmemekle birlikte en çok uyum
sağlayan tek baĢına gelen bireyler olmaktadır.
Yapılan araĢtırmalarımız ve alan çalıĢmalarımız sonucunda hipotezlerimiz baz alınarak
Türkiye‘ye gelen Suriyeli mülteci gençlerin sosyal iĢlevsellikleri psiko-sosyal durumlarını
farklılaĢtırmaktadır.
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EK

VERĠ TOPLAMA ARACI

Ad, Soyad

Tarih: /

/

YaĢ:
Cinsiyet:
Sosyal Uyum Ölçeği ve Mülteci Anketi
AĢağıdaki soruları Ģu anki fikrinize göre cevaplandırmanız istenmektedir. Lütfen tüm soruları
cevaplayınız ve her soru için bir cevabı iĢaretleyiniz. TeĢekkür ederiz.
1. Türk ye‘ye gel Ģ tar h n z?
( ) 2005 öncesi
( )2005-2009

( )2009-2013

( )2013-2017

2. Meden durumunuz?
Evli ( )
Bekâr ( )
3. Türk ye k m ya da k mlerle geld n z?
( ) Ailenizle birlikte
( ) Mülteci gruplarla birlikte
( ) ArkadaĢlarınızla birlikte

( ) Tek baĢınıza

4. Eğ t m durumunuz?
( ) Ġlköğretim
( )Lise

( )Lisans/Doktora

( )Eğitimsiz

5.Türkiye‘ye yerleĢim süreciniz?
6.Suriye‘deki mesleki durumunuz ve Türkiye‘ ye geldikten sonra çalıĢmıĢ olduğunuz
meslek grupları?
Bir iĢiniz var mı?

Evet ( )

Hayır( )

7. ĠĢ n ze lg n z nasıl?
( ) Çok
( )Orta

( )Az

( )Hiç yok

8. Ev Ģler ne lg n z nasıl?
( ) Çok
( )Orta

( )Az

( )Hiç yok

Cevabınız evet ise:

9. ĠĢ n z ya da ev Ģler n yaparken:
( ) Çok zevk alıyorum
( ) Orta düzeyde zevk alıyorum
( ) Az Zevk alıyorum

( ) Hiç zevk almıyorum

10. Hob ya da boĢ zaman etk nl kler ne lg n z var mı?
( ) Çok
( )Orta
( )Az
( )Hiç yok
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11. BoĢ zamanlarınızın n tel ğ nasıl?
( ) Çok iyi
( ) Ġyi
( ) Fena değil

( ) Tatmin edici değil

12. A le fertler n zle (EĢ, çocuklar, ebeveyn vb.) ne sıklıkla temas kurmaya çalıĢırsınız?
( ) Çok sık
( ) Sık
( ) Nadiren

( ) Hiç

13. A le ç l Ģk ler n z n durumu nasıl?
( ) Çok iyi
( ) Ġyi
( ) Fena değil

( ) Tatmin edici değil

14. A len z n dıĢında sosyal l Ģk ler n z var mı?
( ) Birçok insanla var
( ) Birkaç insanla var
( ) Hiç kimseyle yok

( ) Pek az insanla var

15. BaĢkalarıyla l Ģk kurmaya ne kadar gayret eders n z?
( ) Çok iyi
( ) Ġyi
( ) Fena değil
( ) Tatmin edici değil
16. BaĢkalarıyla olan l Ģk ler n z genel olarak nasıl değerlend r rs n z?
( ) Çok iyi
( ) Ġyi
( ) Fena değil

( ) Tatmin edici değil

17. BaĢkalarıyla l Ģk n ze ne kadar değer ver rs n z?
( ) Çok değer veririm
( ) Değer veririm
( ) Çok az değer veririm

( ) Hiç değer vermem

18. Sosyal çevren zdek nsanlar s z nle ne sıklıkla temas kurmaya çalıĢırlar?
( ) Çok sık
( ) Sık
( ) Nadiren

( ) Hiç

19. Sosyal kurallara, y davranıĢlara, nezakete vb. d kkat eder m s n z?
( ) Her zaman
( ) Sıklıkla
( ) Nadiren

( ) Hiç

20. Sosyal hayatın ( Cem yet, toplantı ve benzerler ) ne ölçüde ç ndes n z?
( ) Tamamen
( ) Orta derece
( ) Az

( ) Hiç

21. ÇeĢ tl Ģeyler , durumları ve nsanları daha y anlamak ç n b lg ed nmekten ne kadar
hoĢlanırsınız?
( ) Çok
( ) Orta
( ) Az
( ) Hiç
22. B l msel, tekn k ya da kültürel b lg ye ne kadar lg duyarsınız?
( ) Çok
( ) Orta
( ) Az
( ) Hiç
23. Ġnsanlara f k rler n z fade etmekte ne sıklıkla güçlük çekers n z?
( ) Her zaman
( ) Sıklıkla ( ) Bazen
( ) Hiçbir zaman
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24. Kend n z çevren zden ne sıklıkla redded lm Ģ, dıĢlanmıĢ h sseders n z?
( ) Her zaman
( ) Sıklıkla ( ) Bazen
( ) Hiçbir zaman
25. F z ksel görünümünüzü ne kadar önemsers n z?
( ) Çok
( ) Orta
( ) Pek değil ( ) Hiç
26. Geç m kaynaklarınızı ve gel r n z dare etmekte ne kadar zorluk çekers n z?
( ) Her zaman
( ) Sıklıkla ( ) Bazen
( ) Hiçbir zaman
27. Çevren z kend stek ve ht yaçlarınıza göre düzenleyeb leceğ n z h sseder m s n z?
( ) Fazlasıyla
( ) Orta
( ) Pek değil ( ) Hiç
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Afganistan - Samangan Ekonomi Kurumu ÇalıĢanlarının Kurumsal Yaratıcılık
Performans Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Bir AraĢtırma
Shejauddin HAKĠMĠ TATAR *
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı,Konya, Türkiye.
ORCID NU: https://orcid.org/0000-0001-5882-9143

Özet: Bu araĢtırma afganistan - Samangan Ekonomi kurumun çalıĢanlarının kurumsal
yaratıcılık performanslarını incelemek amacıyla yapılmıĢtır. Bu araĢtırma, uygulamalı amaç
açısından betimsel bir iliĢkisel çalıĢmadır. Bu çalıĢma, söz konusu devlet kurumunun 118
çalıĢanından anket ve rastgele örnekleme yöntemiyle toplanan verilere dayanmaktadır.Veri
toplamak için Balay (2010) tarafından geliĢtirilen yaratıcılık ölçeği kullanarak bir anket
kullanmıĢtır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon katsayısı, Anova ve T-testi analizi SPSS
istatistik program yardımıyla analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma neticesinde bireysel yaratıcılık ile
yönetsel yaratıcılık arasında pozitif yönlü ve orta dereceli bir iliĢki olduğu, bireysel yaratıcılık
ve toplumsal yaratıcılık arasında pozitif yönlü ve orta dereceli bir iliĢki olduğu, yönetsel
yaratıcılık ve toplumsal yaratıcılık arasında pozitif yönlü ve orta dereceli bir iliĢki olduğunu
gösterirken, cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi ve çalıĢanların çalıĢma yıl süresi yaratıcılık ile
arasında iliĢki olduğunu göstermemiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Yaratıcılık, Bireysel Yaratıcılık,Yönetsel Yaratıcılık,Toplumsal
yaratıcılık.
Abstract: This research examines the creativity performance of employees of Directorate of

Afghanistan - Samangan Economy.This research is a descriptive relational study in terms of
applied purpose.This stduy is based on data gathered form 118 employees of the mentioned
governmental institute through a questionnaire and random sampling method. The
questionnaire contained creativity scale developed by Balay (2010) to collect data. For
analysis of the data, Pearson correlation coefficient, Anova and T-test analysis were applied
with the help of SPSS statistical pacakage. As a result of the research, we found that there is a
positive and moderate relationship between individual creativity and managerial creativity,
there is a positive and moderate relationship between individual creativity and social
creativity, and there is a positive and moderate relationship between managerial creativity and
social creativity. Gender, age, education level and working years of the employees did not
have any correlation with creativity.
Keywords: Organizational Creativity, Individual Creativity, Managerial Creativity, Social creativity
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GiriĢ
Günümüzde birçok faktör kuruluĢların hayatta kalmasını etkilemektedir, ancak faktörler
hızla değiĢmekte ve bu değiĢiklikler tahmin edilemez. KuruluĢların yöneticileri, son
zamanlarda sürekli rekabet avantajının temel kaynağının yaratıcılık olduğu sonucuna
varmıĢlardır. Artan çevresel değiĢimler ve dönüĢümlerle karĢı karĢıya olan günümüzdeki
kurumlarında böyle bir avantaj yaratmak çok fazla yaratıcılık gerektirir.ÇalıĢanlar iĢlerinde
yaratıcı

olduklarında,

kuruluĢun

ürünlerinde,

performansında,

hizmetlerinde

veya

prosedürlerinde yeni ve faydalı fikirler bulabilecekler, böylece kuruluĢun yeni fikirler
üretmesini ve kullanmasını sağlayabilecekler. Kurumun değiĢen piyasa koĢullarına uyum
sağlaması, tehditlere ve fırsatlara zamanında yanıt vererek böylece büyür ve geliĢecektir
(Dargahi,Merabadi,Heidari,2017:759).
Bilim adamları yaratıcılığı birçok farklı Ģekilde tanımladılar; Böylece bazen her bir tanım,
yaratıcı sürecin yalnızca bir önemli boyutunu ifade eder. Bununla birlikte yaratıcılık, aynı
zamanda "görme, farkında olma ve tepki verme becerisidir"(Chinying lang, Hoon
Lee,2010:48).
Yaratıcılık, kurumunda insanın büyümesinin ve geliĢmesinin en önemli kaynağıdır.Ġnsan
kültürü ve medeniyeti, her zaman tüm insanların çabalarının sonucu olmakla birlikte,
zenginliğini ve büyüklüğünü kaĢif, mucit, sanatçı, düĢünür ve yaratıcı olarak adlandırılan bir
grup insana borçluyuz. Ġnsan uygarlığı insanın yaratıcı düĢüncesine çok Ģey borçludur ve
yaratıcılık kullanılmadan hayatta kalması imkansızdır (Ayavacıoğlu,2010:9).
Pandi (2009), yaratıcılığı kurumun sorunlarını ve sorunlarını çözmek için yeni, uygun,
doğru ve eriĢilebilir, araĢtırıcı ve yaratıcı bir yanıt olarak görmüĢtür. Kurumdaki çalıĢanların
yaratıcılığını etkileyen çok sayıda faktör Bireysel, motivasyonel ve çevresel faktörler en büyük
istatistiksel etkiye sahiptir.Yaratıcılık, yaratıcılığı memnuniyetle karĢılayan ve insanları ihtiyaç

duydukları bilgileri edinmeleri için eğiten bir ortam yaratarak elde edilebilir. Ayrıca yaratma
yeteneğinin ve yeni fikirlerin insan tarafından mümkün olduğu da söylenebilir, insanın
yaratıcı hayal gücünün sınırları yoktur. Harvard profesörü Jankeo, çalıĢanların yaratıcılığının
tesadüfen büyümesine izin vermek yerine, yönetimin, diğer kaynak oluĢturucularımız gibi,
yaratıcılığa odaklanıp bunun için plan yapması gerektiğine inanıyor. Daha da önemlisi, bu
gibi durumlarda, kuruluĢlar yeni ürün veya hizmetlerin yapımı ve tasarımı, iĢ süreçlerinin
reformu, yeni pazarlara giriĢ ve benzerlerinde sürekli olarak hayati ve esas kararlara maruz
kalmaktadır

(Akyüz,2015:209).Yukaradaki
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geliĢtirmek ve teĢvik etmek için, yöneticilerin ve çalıĢanların kurumunda nasıl yaratıcılık
yaratabileceklerini bilmelerini gerekmektedir.
Ayrıca kurumsal yaratıcılığın geliĢtirilebilmesi için yaratıcılığı anlayabilen, önemini
kavrayabilen bir yönetimin olması gerekmektedir (Durgut,Ymuk Günay, 2020:156). Bu
nedenli kurumsal yaratıcılığın birey ve kurum arasındaki yönetsel yaratıcılık becerisi
kurumsal yaratıcılığın baĢarısında ya da baĢarısızlığında önemli rol oynamaktadır.
ÇalıĢmada ilk olarak

yaratıcılk kavramı,kurumsal yaratıcılık, bireysel yaratıcık ve

yönetsel yaratıcılık kavramlarına iliĢkin literatür taraması yapılmıĢtır. Daha sonra samangan
ekanomi

kurumu

çalıĢanlarının

görüĢlerinden elde

edilen veriler

analiz

edilerek

yorumlanmıĢtır.
1. AraĢtrmanın Kavramsal Çerçve
1.1. Yaratıcılık kavram ve kapsamı
Yaratıcılık kavramının Ġngilizce karĢılığı "cretivity"dir.Bu kelime Latincedeki ―creare‖
kelimesinden meydan gelmiĢtir (Ekram,Tanner,Birdoğan,2007:33). Bu kelimenin anlamı
yaratmak, doğurmak, yaratmaktır.Günümüzde bilimde olduğu kadar sanatta da yaratıcılığın
önemi artmıĢtır.Bununla birlikte istikrarsızlığın ve belirsizliğin yüksek olduğu günümüz
ortamında, yaratıcılık, kuruluĢların kendilerine güvenerek kendilerini güvende ve tehdit
altında hissedebilecekleri en önemli özelliklerden biridir. Kurumlarda sürdürülebilirlik ve
üretim de önemlidir,yönetim ayrıca sürekli yenilenme ihtiyaçlarını karĢılayabilecek bir sistem
oluĢturmalıdır (Kılınç,2016:55).
Günümüzde birçok faktör kuruluĢların hayatta kalmasını etkilemektedir, ancak faktörler
hızla değiĢmekte ve bu değiĢiklikler tahmin edilemez. KuruluĢların yöneticileri son
zamanlarda, sürekli rekabet avantajının temel kaynağının yaratıcılık olduğu sonucuna
varmıĢlardır. Artan çevresel değiĢimler ve dönüĢümlerle karĢı karĢıya olan günümüz
organizasyonlarında böyle bir avantajın oluĢması çok fazla yaratıcılık gerektirmektedir
(Dargahi,Merabadi,Heidari,2017:763). Yaratıcılık, kuruluĢun sürekli yenilik yapma ve
değiĢtirme yeteneğini artırır.Toplumlarda değiĢim arzusu ve ihtiyacı, organizasyonları
etkinliklerini artıran yeni yönetim yaklaĢımlarına yöneltmiĢtir (Sadeghi,Amiri,2014:31).
KuruluĢların yaĢamı sürdürmek, büyümek, daha iyi hizmet üretmek ve müĢterilerin
ihtiyaçlarını karĢılamak gibi hedeflerine ulaĢması, sadece yaratıcılığın belirlenmesinde değil,
yeterli kullanımında da etkilidir (Azarniushan, Shaykh, Shirmahleh, 2018:77).Yaratıcılık
kolay bir konu değildir. Aynı zamanda gerçek ve istikrarsız, sinir bozucu ve endiĢeli bir
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kavarmdır. Yaratıcılık, yaptığımız ve düĢündüğümüz her Ģeyle ilgilidir ve bundan etkilenir
(Ceylan , Savi, 2003:152).
AraĢtırmacılar yaratıcılığı birçok farklı Ģekillerde tanımladılar; Böylece bazen her
tanım, yaratıcılığın yalnızca bir önemli boyutunu ifade eder.Yaratıcılıkla ilgili literatür ön plana
çıkan tanımlar farklı Ģekillerde söz etmektedir. Yaratıcılık, Amabile ve ark. (1996: 1155)

tarafından " herhangi bir alanda yeni ve faydalı fikirler üretme" olarak tanımlanmıĢtır.Özer'in
(2005: 13) tanımında, bilgi kullanılarak var olmayan bilgileri üretmek için yaratıcılık
kullanılmaktadır.BaĢka bir tanıma göre, "Yaratıcılık", bir gruptaki bir veya daha fazla bireyle
iĢbirliği içinde yeni ve faydalı fikirlerin, süreçlerin veya prosedürlerin üretilmesi,
kavramsallaĢtırılması veya geliĢtirilmesi anlamına gelir. Freud (1964, 1959).Yaratıcılık,
bilinçsiz düĢünme ile bilinçli düĢünmeye karĢılıkl ile tanımlanır. Bilinçli düĢünme, akılcılık
ve gerçeklikle iliĢkili olma gibi bilinçaltı düĢünme, temel, duygusal, tesadüfi, içgüdüsel,
hayali ve gerçeklikle ilgisiz gibi özelliklerle karakterize edilir. Rango (2007).Yaratıcılık yeni
fikirlerle yeni bilgi arasındaki bağlantı olduğunu belirtir.Günümüzde bilgi olarak bilinen Ģey
deneyim, beceri ve bilgidir,ancak gelecekte, yaratıcı süreçlere bilgi denir ve insanların
yaratıcılığı bilgiyi nasıl kullandıklarıyla ölçülür.AraĢtırmacılar, yaratıcılıkla ilgili birkaç
biliĢsel faktörü adlandırmıĢlardır. Kenley(2001). Motivasyon, beceri ve kiĢilik özelliklerinin
insanların yaratıcılığını Ģekillendirdiğine inanır; Bu özelliklerin çoğu, insanların yaratıcılığını
geliĢtirmek için etkilenebilir ve geliĢtirilebilir.Balay araĢtrmasına göre (Balay, 2010:
59).Örgütsel yaratıcılık kavramı üç alt boyutta ele alınmaktadır. Bu boyutlar,bireysel
yaratıcılık ,yönetsel yaratıcılık ve toplumsal yaratıcılıktır.(Balay, 2010).Bireysel yaratıcılık
Ortaya çıkan sorunlara duyarlı olmak, sorunları tanımlamak, öngörmek, bunlara çözüm
üretmek, çözümler uygulamak, yenileme ve bu süreçlerden sonra sonucu ortaya
çuıkarabilmek olarak tanımlayabilir.Yönetsel yaratıcılık, yaratıcılığa bireysel olarak baĢlamak
ve örgütsel anlamını anlamak için onu yönetim tarafından desteklemek anlamına gelir.
Toplumsal yaratıcılık;yaratıcılığı etkileyen ve motivasyon sağlayan mevcut bir iç ve dıĢ
çevrenin varlığı olarak ifade edilebilir (Durgut & Yumuk Günay, 2020:156).
Yukaradaki bilgiler ve çalıĢmalarına göre,örgüt veya kurumlara birlik ve ekip
çalıĢmalarında, yaratıcı ve yeni fikirler üretelmesi ve kullanması için örgüte değiĢim
ortamlarda ve değiĢen piyasa koĢullarına uyum sağlamasına olanak sağlayacaktır
1.2. kurumsal yaratıcılık
Kurumsal yaratıcılık, organizasyonel yaratıcılık olarak da ifade edilebilir.Kurumsal veya
organizasyonel yaratıcılık Woodman ve ark. (1993: 293) "karmaĢık sosyal sistemlerde birlikte
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çalıĢan insanlar tarafından yaratılan değerli, yararlı, yeni bir ürün, hizmet, fikir, prosedür veya
süreç" olarak tanımlanmıĢtır (YeĢil, Sözbirlir , YeĢil, 2015:91). BaĢka bir deyiĢle kurumsal
yaratıcılık bir Ģeyler yapmanın farklı ve yeni yollarını yaratmada kuruluĢların ve bireylerin
yaratıcılığını artırır. Rekabetin giderek arttığı, bütçe ve maliyette çok fazla daralmanın olduğu
günümüz iĢ hayatında, iĢ yöntemlerinin etkinliğini ve etkinliğini sağlayan her türlü yaratıcı
eylem, kuruluĢun varlığını ve baĢarısını sürdürmesinde kilit rol oynamaktadır (Okakın ,
Ayvacıoğlu, 2014:285).Örgütsel yaratıcılığın ve beslenme koĢullarının bir resmi aĢağıdaki
araĢtırmacılar tarafından sağlanmaktadır (Balay,2010:46). Buna göre, yaratıcı bir kurumda.
1) Örgütün üyeleri, hedefleri ve iĢleri zorlayıcı olarak algılar. ÇalıĢmak onlar için
mantıklı. Üyeler, organizasyonun geliĢimini ve devamlılığını önemserler.
2) ÇalıĢanlar, kuruluĢ içinde veya dıĢında herhangi bir resmi kısıtlama olmaksızın
özgürce hareket edebilir, bilgilere eriĢebilir ve baĢkalarıyla iletiĢim kurabilir.
3) DeğiĢimle ilgili yeni fikirleri destekleniyor, insanlar birbirini dinliyor ve giriĢimcilik
teĢvik ediliyor.
4) Ġnsanlar birbirlerine güvendikleri için görüĢ ve fikirlerini kolaylıkla paylaĢırlar.
BaĢarısızlık korkusu olmadan inisiyatif alırlar.
5) GörüĢmeler, kiĢisel çatıĢma ve düĢmanlık yaratmadan özgür bir ortamda gerçekleĢir.
6) Belirisizliğe iliĢkin HoĢgörü, çalıĢanları risk almaya teĢvik eder. Meydana çıkan
fırsatlar değerlendirilir.Somut uygulamaları detaylı inceleme ve analizlere tercih edilir.
Örgütsel yaratıcılığın bireysel, yönetsel ve toplumsal buyutları aĢağıdaki gibi ayrıntılı bir
Ģekilde açıklmaktadır.
1.2.1. Bireysel Yaratıcılık
Yaratıcı düĢünceye sahip kiĢi, aynı hedefe farklı Ģekillerde ulaĢmaya çalıĢan kiĢidir
(Dasgupta, 2003:152).Yaratıcı birey, diğer insanlarla takım halinde kolayca çalıĢabilen, farklı
kültürleri deneyimlemeye gönüllü olarak hazır olabilen, yakın ve uzaktaki düĢmanları anında
tanıyabilen bir yapıya sahiptir.Yaratıcı insanlar, alıĢılmadık görevleri ve durumları
keĢfetmeye motive olmuĢ kiĢilerdir. Yaratıcılık, açık fikirliliğin bir göstergesidir.Yaratıcılık
üzerine çalıĢan araĢtırmacılar, yaratıcı kiĢinin bilgiye sahip olması gerektiğine karar verdiler
(Ekram, Tanner, & Birdoğan, 2007: 81).Yaratıcı insanların yoğunluğu, zenginliği, bilgi
seçimi olağanüstü ve eğitimleri tamamen kendi ellerindedir (Abbasi ,Abbasi, 2015:37).
Birçok yaratıcı insanın hayatları neredeyse tahmin edilemez, baĢarı ve belirsizliğin odak
noktasıdır.Ancak bu insanlar baĢarısızlıklarından olumlu etkileniyor ve bunu kendilerini
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geliĢtirmek için bir fırsat olarak görüyorlar.Toplumun geleceği, değiĢen ve sürekli büyüyen
bir ortamda yaratıcı ve düĢünceli bireylerin elindedir.
Belirsizliğe tolerans gibi diğer özellikler bireysel yaratıcılıkla iliĢkili olsa da, bireysel
yaratıcılığın en bariz davranıĢ göstergesi kiĢisel esnekliktir (Eren & Gündüz, 2002:63). Bu,
kiĢinin mevcut gerçeklerle ilgili merakı nedeniyle kendi davranıĢını değiĢtirme yeteneğidir.
DavranıĢ değiĢikliği öğrenmenin bir göstergesidir.Bireyler, davranıĢ değiĢikliğini daha geniĢ
alanlara yayabilecek alıĢkanlıklar geliĢtirdiklerinde, organizasyon davranıĢsal çeĢitlilik
gösterebilen bir yapıya sahip olabilecektir.Öğrenme için gerekli beceriler ve yetenekler
arasında yaratıcılık en çok kabul gören hemde geliĢtirilmesi zor olanıdır (Balay,2010: 53).
Yaratıcı insanlar sürekli bir öğrenme durumunda yaĢarlarYaratıcılık, ona ait bir Ģeyden çok
bir süreçtir. Ömür boyu süren ve sonsuz bir disiplindir. KiĢisel yaratıcılığı yüksek olan
insanlar bilgisizliklerinin, yetersizliklerinin ve yetiĢtirilme tarzlarının çok farkındadırlar ve
derin bir özgüvenleri vardır (Ekvall , Ryhamnar , 1999: 305)
1.2.2. Yönetsel Yaratıcılık
Günümüzde yönetim bir meslek olarak tanıtılmaktadır ve belirli bir amacı, yöntemi ve
tekniği vardır; bunu uygulanması için, yöneticinin önceden hazırlanmasını gerekmektedir.
Daha sonra, yöneticinin kiĢisel bilgilerinin sürekli olarak yenilenmesi, kurumu insan ve
teknolojik geliĢmeler ıĢığında sürekli geliĢen bir ortama yönlendirmek için öğrendiklerini
uyarlayacak Ģekilde geliĢir.Bu durumda, yöneticilerin yaratıcılığına dikkat etmek özellikle
önemlidir.Samangan Ekonomi kurumu, yöneticilerinin yönetsel yaratıcılığı, hem yöneticilerin
kendilerinin değerine inandığı, hem de uygulamasının baĢarısında çok önemli rolü olan
çalıĢanların buna inanması ve yönetici ile iĢbirliği yapması gerektiği Ģekilde oluĢturulmalı ve
uygulanmalıdır (Shirbegi, Kazemi, & Hosseini, 2016:64)
Merak, duyarlılık, cesaret, gerçekçilik ve verimlilik özelliklerini taĢıyan etkin bir
yöneticide yaratıcılığı yönetmek ve potansiyel yaratıcılığını çalıĢma alanını yönetmede en iyi
Ģekilde kullanmak ve meslektaĢları ve astları tarafından yaratıcılıkçı bir kiĢi olarak görebilir
(Qasemi , Rashidi, 2018:81)
Profesyonel geliĢimle birlikte, kurumsal hiyerarĢinin tüm seviyelerinde yönetsel
yaratıcılık,kurumsal verimliliğin yararlı bir unsuru haline gelmiĢtir (Kaya, Balay, Gülbahar,
2013:443).Yöneticilerin bu yaratıcı davranıĢı ilginç ve faydalı süreçler yaratır; Böylece
yönetsel yaratıcılık, keĢif amaçlı uygulama problemlerinin çözümünde rol oynayan bir süreç
olarak kullanılabilir. Bu süreç, dinamik ortamlarda örgütsel hedefleri belirlemek ve bunlara
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ulaĢmak için yaratıcı ve tuhaf ve aynı zamanda faydalı çözümler ve tasarımlar bulup
geniĢletebilen bir kiĢi

tarafından gerçekleĢtirilir (Shirbegi,

Kazemi, & Hosseini,

2016:67).Yönetimde yaratıcılık, problemleri farklı durumlarda ve yeni yöntemlerle çözme
yeteneğini ifade eder.Geleneksel olmayan ve keĢifsel bir uygulama süreci olarak yönetsel
yaratıcılık, açık ve ciddi bir zihne sahip bir kiĢi tarafından problem çözmeye yönelik bir
makine yaklaĢımından daha fazlasıdır. Ayrıca yönetsel yaratıcılık dinamik bir ortamda
kurumsal sorunları planlama, organize etme, yürütme ve kontrol etme süreci için yeni ve
kullanıĢlı bir tasarım çözümü sağlar (Qasemi , Rashidi, 2018:87).
Kısacası, birçok araĢtırmacı, yöneticilerin yaratıcı tarzları arasında birçok farklılık
olduğunu keĢfetti. Darkman, yöneticileri iki gruba ayırır: birincisi iĢleri daha iyi yapanlar ve
ikincisi iĢleri farklı yapanlar.BaĢka bir açıklamada, yöneticileri cemaatle aynı renkte ve
ayrılıkçı yenilikçiler gruba ayrıldı. Birinci grup statükoyu sürdürme konusunda ciddidir, ancak
ikinci grupu iyileĢtirme ve yeniden yapılanma ile ilgilidir.Uygun yönetimsel yaratıcılık tarzı,
kurumun hedeflerine, koĢullarına ve kültürünün yanı sıra fonksiyonel yapının oluĢturulduğu
ortama bağlıdır (Shirbegi, Kazemi, Hosseini, 2016:67). Bununla birlikte yönetsel yaratıcılık
üzerine muhtemelen en önemli sistematik araĢtırma, Kırton'un araĢtırmasıdır. Kırton'un
araĢtırması, iki yönetici grubu arasındaki farka inanmaktadır. Adaptörler, sistemdeki iĢleri
halihazırda iyileĢtiren birinin iĢinin bedelini ödüyor ve yaratıcılar, değiĢim için sisteme ciddi
müdahaleler yapanlardır (Scratchley & Hakstian, 2010: 26).
1.2.3. Toplumsal Yratıcılık
Örgütlerde çalıĢan iĢgörenlerin günlük rutin iĢlerinde üretecekleri yaratıcıorijinal ve
yararlı fikirleri geliĢtirmek, sadace bireysel özelliklerine bağlı değil aynı zamanda etraflarında
algıladıkları iĢ ortamına da bağlıdır (Sarchahani , Jahani, 2011:53). Örgütsel yaratıcılığın
temel koĢullarından biri de yaratıcılığa imkân veren toplumsal bir çevrenin varlığıdır. Buna
göre, bireyin yaratıcı düĢüncesi bir Ģekilde toplumsal çevreden etkilenmektedir. Örgütün
temel değerleri, bireylerin ve departmanların iĢleyiĢine doğrudan katılmayan ancak iĢleyiĢini
etkileyen duygu, davranıĢ ve tutumlar (diğer bir deyiĢle sosyal çevre) tarafından kendini
gösterebilir (Kendir , Özkoç, 2019:152).Yaratıcılık için sosyal yapma insanlara araĢtırma,
kendilerini ifade etme, çalıĢma ve kendilerini özgürlüğü vermelidir.Yaratıcı yetenekler
yasaklarla dolu bir toplumda ölür.Yazarlar, her bireyin az yada çok yaratıcı olduğunu, her
çalıĢmanın belirli bir derecede yaratıcılık gerektirdiğini, temelde bireysel olan yaratıcılığın
ancak uygun sosyal bağlamlarda ortaya çıktığını bilertmektedir (Balay, Kaya, Melik ,
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2014:447).Bu konuyla ilgili çalıĢmalarda yüksek örgütsel yaratıcılık için altı koĢul olması
gerektiğini vurgulamaktadır.
 Örgütsel Cesaretlendirme: Adalet, fikirlerin yapıcı eleĢtirisi, yaratıcı çalıĢma için
etkili ve kabul bir ödül sistemi, yeni fikirlerin yerleĢmesi ve özgürce paylaĢılması
yoluyla paylaĢılan bir organizasyonel vizyon yaratabilen bir organizasyon kültürünün
yaratılmasıdır.
 Yönetici Desteği: Ġyi iĢ modelleri yaratan, hedefleri açıkça belirleyen, iĢ grubu
değerlerini güçlendiren ve grupta güven oluĢturan yönetici desteğini ifade etmektedir.
 ĠĢ grubu desteği: Farklı bir çalıĢma ortamında,insanlar arasında iyi iletiĢim kurmak,
yeni fikirlere açık olmak, iĢ zorluklarının üstesinden gelmek için birbirlerine yardım
etme ve desteğini yer almaktadır.
 Kaynaklar: Araçlar, ekipman, finansal kaynaklar ve bilgiler dahil olmak üzere çeĢitli
kaynaklara kolay eriĢim ve kullanım anlamına gelir.

 ĠĢin Mücadele Gerektirmesi: Mücadele gerektiren nispeten önemli bir iĢ yaptığını
iliĢkin sahip olan duygusudur.

 Özgürlük: Ne yapılacağı ve ne Ģekilde yapalıcağını iliĢkin yapılan iĢin kendi
kontrolünde olduğuna inanmaktır.
2. AraĢtırma Yöntemi
2.1. AraĢtırmanın Amacı
Bu çalıĢmanın amacı,Afganistan-Samangan eyaletinde ekonomi kurumun çalıĢanlarının
performans yaratıcılık düzyeini incelmek amacıyla bireysel yaratıcılık performansı, yönetsel
yaratıcılık performansı ve toplumsal yaratıcılığı performansı belirlenip araĢtırılmıĢtır.
2.1. AraĢtırma Modeli
Derinlemesine yapılan literatür araĢtırması neticesinde çalıĢanlarının bireysel yaratıcılık
performans, yönetsel yaratıcılık performans ve toplumsal yaratıcılık performansı arasındaki
iliĢkiyi ortaya koymak için oluĢturulan araĢtırma modeli ġekil 1‘de aktarılmaktadır.
ġekil 1: AraĢtırmanın Modeli

Yönetsel Yaratıcılık
performansı

Toplumsal Yaratıcılık
performansı
Bireysel Yaratıcılık
performansı

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 344

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

AraĢtırma modeli esas alınarak çalıĢanlarının bireysel yaratıcılık performans, yönetsel
yaratıcılık performans ve toplumsal yaratıcılık performansı arasındaki iliĢkiyi ortaya koymayı
amaçlayarak oluĢturulan hipotezler Ģu Ģekildedir:
H1: ÇalıĢanların bireysel yaratıcılık performans

ile yönetsel yaratıcılık performası

arasında anlamlı bir iliĢki vardır.
H2: ÇalıĢanların bireyesel yaratıcılık performans ile toplumsal yaratıcılık performansı
arasında anlamlı bir iliĢki vardır.
H3: ÇalıĢanların yönetsel yaratıcılık performans ile toplumsal yaratıcılık performansı
arasında anlamlı bir iliĢki vardır.
2.3. Veri Toplama ve Örneklem Yapısı
Bu araĢtırma, pratik amaç ve betimsel veri toplama açısından betimsel-iliĢkiseldir.
AraĢtırma topluluğu,Samangan Ekonomi kurumun tüm görev yapanları kapsamaktadır. Görev
yapan çalıĢanların kiĢisel netelikleri ile ilgili bilgileri için araĢtırmacı tarafından hazırlanan
kiĢisel bilgi formu kullanmıĢtır. Formda çalıĢanların cinsiyetleri,eğtim durumu, deneyim ve
yaĢlarına iliĢkin dört madda yer almaktadır. Bununla beraber samangan ekonomi kurumunda
görev yapan çalıĢanların,örgütsel yaratıcılık düzeyelerini değerlendermek için Balay (2010)
tarafından geliĢtirilen yaratıcılık ölçeği kullanarak bir anket kullanmıĢtır. Anket formu dört
ayrı bölümlerden oluĢacak, birinci bölümde bireysel yaratıclık, ikinci bölümde yönetsel
yaratıcılık , üçünçü bölüm tolumsal yaratıcılık ve dörtdüncü bölümde demografik
değiĢkernlerle iligi sorular yer almıĢtır. Veri toplama aracı olarak kullanılacak anketteki
sorular beĢli Likert ölçeğine (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Ne
Katılmıyorum Ne Katılmıyorum, 4 = Katılıyorum, 5 = Kesinlikle Katılıyorum) göre
hazırlanmıĢtır. Elde edilen veriler Likert ölçeğinde yorumlamak için, toplam veri ölçeğin
ortalamasıyla karĢılaĢtırılmıĢtır.Eğer elde edilen veri ortalamanın (

) altında ise

çalıĢanların yaratıcılığının düĢük olduğunu,eğer veriler ortalamanın (

üzerinde ise

çalıĢanların yaratıcılığının daha yüksek olduğunu ve son olarak elde edilen veriler
ortalamanın (

ortasında ise kurumdaki çalıĢanların yaratıcılık düzeyinin

ortalama olduğunu göstermektedir.
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3. AraĢtırmanın Bulguları
3.1. KiĢisel Bilgilere iliĢkin Bulgular
Samangan ekonomi kurumunda görev yapan çalıĢanların demografik özelliklerine
(cinsiyet,

yaĢ, eğitim durumu ve mevcut kurumundaki çalıĢma süreçine) göre

incelenmiĢtir.Toblo 1‘da görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan çalıĢanlarından % 83,9‘u erkek,
% 16,1‘i kadın çalıĢanlarından oluĢmaktadır. ÇalıĢanlar yaĢ gruplarına göre incelendiğinde
çalıĢanların % 57,6‘i 18-26 yaĢ aralığında,% 33,1‘i 27-35 yaĢ aralığında, % 9,3‘ü 36-45 yaĢ
aralığında yer aldığı görülmüĢtür. ÇalıĢmada katılımcıların % 12,7‘i lise meznu, % 16,9‘u ön
lisan, % 68,6‘i lisans, % 1,7‘i yüksek lisans eğitim düzeyine sahip çalıĢanlardan tespit
edilmiĢtir.Katılımcıların mevcut kurumdaki çalıĢma süreleri incelendiğinde % 55,9‘u 1-2 yıl,
% 32,2‘sı 3-5yıl, % 11,9‘u 6-12 yıl ve üzre çalıĢma süresine sahip çalıĢanlarda oluĢtuğu
görülmüĢtür.
Tablo 1. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanların KiĢisel Özelliklerine Ait Bulgular
Katılımcılara ĠliĢkin Bilgiler
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
YaĢ
18-26
27-35
36-45
Tolpam
Eğitim Durumu
Lise Mezunu
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam
Kurumda ÇalıĢma Süreci
1-2 yıl
3-5 yıl
6-12 yıl
Toplam

Sayın (n)

Yüzde (%)

99
19
118

83,9
16,1
100,0

68
39
11
118

57,6
33,1
9,3
100,0

15
20
81
2
118

12,7
16,9
68,6
1,7
100,0

66
38
14
118

55,9
32,2
11,9
100,100

Samangan ekonomi kurumunda görev yapan çalıĢanlarının çoğunluğunun erkek
çalıĢanlardan oluĢtuğu ve çalıĢmaya katılan katılımcıların yüksek lisan, ön lisans

ve lise

mezunu olma oranının lisan ve ön lisans olma oranına göre düĢük olduğu görülmüĢtür.
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ÇalıĢanların mevcut kurumdaki çalıĢma süreleri açısından en yoğun olduğu aralık 1-2 yıl
aralığındaki çalıĢanlardır.
3.2. Korelasyon Analizi
Bireysel yaratıcılık, yönetsel yaratıcılık ve toplumsal yaratıcılık arasındaki iliĢkileri
incelemek amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçları Tablo2‘de
gösterilmektedir.

Tablo 2: DeğiĢkenler Arası Ġstatistikler ve Korelasyon Analizi Sonuçları
Yönetsel
Yaratıcılık

DeğiĢkenler

Bireysel
Yaratıcılık

Bireysel Yaratıcılık

1

Yönetsel Yaratıcılık

.04

1

Toplumsal Yaratıcılık

.081

.499

**

Kurumsal Yaratıcılık

.795

.646

**

**

Toplumsal
Yaratıcılık

Kurumsal
Yaratıcılık

1

.779

**

1

Korelasyon, iki değiĢkenin arasındaki iliĢkinin yönünü ve miktarını göetermektedir.Bu
iliĢkiyi gösterirken ―r‖ olarak tanımlanan korelasyon katsayı değeri esas alınır. Bu değer +1
ile -1 arasında bir değer almaktadır (Can, 2014: 347). Bu bilgiler ıĢığında Tablo 1‘de
görüldüğü bireysel yaratıcılık ile yönetsel yaratıcılık arasında arasında pozitif yönlü bir iliĢki
vardır. (r=795 ; p

Bu sonuçları göre araĢtırmadki ―H1: ÇalıĢanların bireysel

yaratıcılık performans ile yönetsel yaratıcılık performası arasında anlamlı bir iliĢki vardır. ‖
Hipotezi desteklenmeitir. Bireysel yatratıcılık ve toplumsal yaratıcılık arasında pozitif yönlü
ve orta dereceli bir iliĢki vardır (r=646 ; p

Dolaysıyla araĢtırmadaki ―H2: ÇalıĢanların

bireyesel yaratıcılık performans ile toplumsal yaratıcılık performansı arasında anlamlı bir
iliĢki vardır.‖ hipotezi desteklenmiĢtir. Son olark yönetsel yaratıcılık ve toplumsal yaratıcılık
arasında pozitif yönlü ve orta dereceli bir iliĢki var olduğunu göstermiĢtir (r=779 ; p

.

Buna göre araĢtırmadaki ―H3: ÇalıĢanların yönetsel yaratıcılık performans ile toplumsal
yaratıcılık performansı arasında anlamlı bir iliĢki vardır.‖ adlı hipotez desteklenmiĢtir.
3.3. Kurumsal Yaratıcılığın Performansı Demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin Bulgular
ÇalıĢanlarırının

kurumsal

yaratıcılk

performans

algıları

sosyo-demografik

değiĢkenlere göre farklılık olup olmadığını belirlenmesi amacıyla Anova ve T-testi yapılmıĢtır.
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Tablo 3: kurumsal Yaratıcılığın Demografik ve Diğer DeğiĢkenlere Göre
KarĢılaĢtırması.
Kurumsal Yaratıcılık Performans
Erkek
Cinsiyet
Kadın
YaĢ

Eğitim Durumu

ÇalıĢma süresi

N

Ortalama

99

3.69

19

3.62

18-26

68

3.74

27-35

39

3.61

36-45

11

3.72

Lise Meznu

15

3.66

Ön Lisans

20

3.56

Lisans

81

3.71

Yüksek Lisans

2

3.97

1-2

66

3.69

3-5

38

3.70

6-12

14

3.60

t/f

P

.367

.546

2.364

.099

1.296

.279

.425

.655

Tablo 3‘te incelendiğinde, araĢtırmaya katılan çalıĢanların, cinsiyet (F=0.367, p >
.05), yaĢ (F= 2.364, p > .05), eğitim düzeyi (f= 1.296, p > .05) ve çalıĢılan yıl süresi (F=
0.425, p > .05) Kurumsal yaratıcılık algılara göre istatistiksel açıdan cinsiyet, yaĢ, eğitim
düzeyi ve çalıĢanların çalıĢma yıl süresi arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespet
edilmemiĢtir.
SonuĢ ve Öneriler
Bu çalıĢma,Afganisatan-samangan ekonımi kurumunda faaliyet gösteren çalıĢanlarının
görüĢlerinin yer aldığı 38 kiĢilik örneklem grubunda gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada, ekonomi
kurumunda görev yapan çalıĢanlarının bireysel yaratıcılk performans, yönetsel yaratıcılık
performans ve toplumsal yaratıcılık performans algılarının birbirleri ile iliĢki içerisinde olup
olmadığını araĢtırılmıĢtır.
ÇalıĢanların bireysel yaratıcılık performansı, yönetsel yaratıcılık performansı

ve

toplumsal yaratıcılık performası arasındaki iliĢkinin incelendiği bu araĢtırmada literatüre
dayanarak oluĢturulan H1, H2, H3 hipotezleri Pearson Korelasyon Analizi ile test edilmiĢtir.
Analiz neticesinde çalıĢanların bireysel yaratıcılık performans

ile yönetsel yaratıcılık

performans arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu görülmüĢtür. Bu durumda ―H1:
ÇalıĢanların bireysel yaratıcılık performans

ile yönetsel yaratıcılık performası arasında

anlamlı bir iliĢki vardır.‖ Hipotezi desteklenmeitir.ÇalıĢanların yaratıcılık performans
yöneticilerin yaratıcılık performans pozitif yönlü bir iliĢki göstermesi, bireyler kendilerine
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güvendiğini hissetmeleri, çalıĢanların iĢlerine gönülden sevdiğini,iĢlerini sahiplenmelerini, iĢi
bir görev ya da zorunluluk olarak değil ,bir eğlence ve yaratıcı aracı olarak görmelerini ifda
etmetktedir.
GerçekleĢtirilen Pearson Korelasyon analizi sonucund çalıĢanların bireysel yaratıcılık
performans ile toplumsal yaratıcılık performansı arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunmuĢtur.
AraĢtırmamızın ikinci hipotezi olan ―H2: ÇalıĢanların bireyesel yaratıcılık performans ile
toplumsal

yaratıcılık

performansı

arasında

anlamlı

bir

iliĢki

vardır.‖

hipotezi

desteklenmiĢtir.Yaratıcılığın temel koĢullarından biri de yaratıcılığa imkân veren toplumsal
bir çevrenin varlığıdır. Buna göre, bireyin yaratıcı düĢüncesi bir Ģekilde toplumsal çevreden
etkilenmektedir.Yanı kurumda çalıĢanlarının toplumsal yaratıcılk performans algıları arttıkça
bireysel yaratıcılık performas algıları da artmaktadır.
GerçekleĢtirilen Pearson Korelasyon analizi sonucunda çalıĢanların yönetsel yaratıcılk
performans

ile toplumsal yaratıcılık performans arasında pozitif yönlü bir iliĢki

bulunmuĢtur. Bu durumda üçüncü hipotezimiz olan ―H3: ÇalıĢanların yönetsel yaratıcılık
performans ile toplumsal yaratıcılık performansı arasında anlamlı bir iliĢki vardır.‖ hipotezi
desteklenmiĢtir.Yöneticiler iĢlerini daha iyi yapabilmek için yaratıcı ve toplumsal bir ortama
ihitiyaç vardır, Yanı kurumun yaratıcılık ortamı yenilemek ve giliĢtirmek için ne kadar
uygunsa yöneticilerin yaratıcılık performans algıları da o kadar artar. Bununla birlikte
yöneticiler toplumsal ve yaratıcı bir ortamda kendilerini yaratıcılık konusunda daha pozitif
etkilerde bulunmaktadır.
ÇalıĢmada bunlarla beraber çalıĢanlarırının kurumsal yaratıcılk performansı algıları
sosyo-demografik değiĢkenlere göre farklılık olup olmadığını belirlenmesi amacıyla Anova
ve T-testi yapılmıĢtır.Bu kapsamda kurumsal yaratıcılık performansı algıları istatistiksel
açıdan cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi ve çalıĢanların çalıĢma yıl süresi arasında anlamlı bir
farklılık olup olmadığını göstermemiĢtir.
Kurumun içinde kurumsal yaratıcılığın geliĢtirilmesi tüm sorunlara çözüm olmamakla
birlikte iyi bir baĢlangıç ve umut verici bir yöntem olacağı kesindir. Kurumda bu kültürü
oluĢturmak için; ÇalıĢanlara bireysel inisiyatif verilmeli, risk konusunda esneklik ve
belirsizlik sağlanmalı, çalıĢanlar yöneticiler tarafından denetlenmek yerine kurum ile
yönlendirilmeli ve özdeĢleĢtirilmelidir. kurumu içinde çatıĢmalardan kaçınılmalı ve iyi bir
Ģekilde iletiĢim geliĢtirilmelidir.ÇalıĢanlar hevesle yeni ve alıĢılmadık bir fikre baĢlarlarsa,
onu eyleme dönüĢtürürler ve baĢarısız olurlarsa bunun normal olduğu belirtilmeli ve bu tür
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fikirleri tekrar denemeleri için cesaretlendirilmelidirler. DüĢünceler mevki ve konum
temelinde değil, değerlerine göre seçim, terfi ve liyakat esas alınarak yapılmalıdır. Esnek ve
uzun vadeli planlar oluĢturulmalı ve her konuda değiĢiklik yapılabileceği kabul edilmelidir.
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AKDENĠZ‟DE BĠR GĠRĠġĠM DENEMESĠ: TÜRKĠYE-LĠBYA DENĠZ NAKLĠYATI
ORTAK ANONĠM ġĠRKETĠ
Mehmet SAYA
Marmara Üniversitesi

ORCID ID: 0000-0002-2330-175X
Özet
Osmanlı Devleti‘nin 1551 yılında Trablusgarp‘ı almasıyla beraber, Osmanlı yönetimi üç yüz
altmıĢ bir yıl bu topraklarda hüküm sürmüĢ ve Trablusgarp 1912 yılında yapılan UĢi
AnlaĢması ile kaybedilerek 1951 yılına kadar Ġtalyan, Ġngiliz ve Fransız yönetimlerinin idaresi
altında kalmıĢtır. Libya‘nın 1951 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra
Türkiye, Libya‘yı devlet olarak tanımıĢ ve 1953 yılında Türkiye‘nin ilk Libya büyükelçisi
göreve baĢlamıĢtır. Ġki ülke arasında iliĢkiler olağan seyrinde devam ederken 1974 yılında
Türkiye‘nin Kıbrıs askeri müdahalesi sürecinde, Libya‘nın Türkiye‘ye yakıt ve askeri
mühimmat yardımında bulunmasıyla birlikte iliĢkiler geliĢmiĢ ve farklı iĢ birliği fırsatları
doğmuĢtur. Bu fırsatlar içinde iktisadi ve ticari bağlamda görüĢülen konulardan bir tanesi de
ortak bir deniz nakliyatı Ģirketinin kurulması olmuĢtur. Çünkü bu süreçte her iki ülkenin deniz
ticaret filosu geliĢim göstermiĢ ve iki ülke de bu durumdan kazançlı çıkmak istemiĢtir. Her iki
ülke temsilcilerinin yaptığı görüĢmeler sonucunda 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp‘ta
Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi‘nin kurulması için anlaĢma
imzalanmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı, ortak deniz nakliyatı faaliyetinin yürütülmesine yönelik
kurulan Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi‘nin kuruluĢ sürecini Türkiye ve
Libya arasındaki tarihsel iliĢkiler üzerinden incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Libya, Deniz Nakliyatı, Deniz TaĢımacılığı, Deniz Ticareti
1. GiriĢ
Osmanlı Devleti‘nin 1551 yılında Trablusgarp‘ı almasıyla beraber Trablusgarp üç buçuk
yüzyılı aĢkın bir dönem Osmanlı yönetimi altında kalmıĢ ve 1912 yılında yapılan UĢi
anlaĢması ile kaybedilmiĢtir. 1912-1951 arası dönemde Ġtalyan, Ġngiliz ve Fransız idareleri
Trablusgarp‘ta hüküm sürmüĢtür. 1951 yılında Libya‘nın bağımsızlığını ilan etmesinden kısa
bir zaman sonra Türkiye, Libya‘yı devlet olarak tanıyarak 1953 yılında Türkiye‘nin ilk Libya
büyükelçisini atamıĢtır. Libya‘da büyükelçiliğin açılmasıyla baĢlayan iliĢkiler, 1970‘li
yıllarda geliĢmiĢtir. Özellikle Türkiye‘nin 1974 yılında Kıbrıs‘a yaptığı askeri müdahalede
Libya‘nın yakıt ve askeri mühimmat yardımı, iki ülke arasındaki diğer iliĢkilerin yanına
iktisadi iĢbirliğini de eklemiĢtir. 1975 yılının Ocak ayı baĢında Libya BaĢbakanı Ekselans
Jalloud ve beraberindeki heyetin Türkiye‘yi ziyaret etmesi ise daha yakın iliĢkilerin
kurulmasını sağlamıĢtır. GeliĢen yakın iliĢkilerden sonra ortak bir deniz nakliyat Ģirketinin
kurulması gündeme gelmiĢtir. Çünkü bu yıllarda iki ülkenin de deniz ticaret filoları büyüme
içerisinde olmuĢ ve iki ülke de bu durumdan faydalanarak iktisadi ve ticari çıkarlarını
korumak istemiĢtir. Böylece iki ülke yetkililerinin yürüttüğü müzakereler sonuç vermiĢ ve 17
Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp‘ta Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim
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ġirketi‘nin kurulması için bir anlaĢma imzalanmıĢtır. AnlaĢmanın imzalanmasından sonra her
ülkedeki yetkili merciler anlaĢmayı onaylamıĢ ve kurulacak Ģirketle beraber ortak bir filonun
her iki ülke arasında ve iki ülke ile diğer devletler arasında gerçekleĢecek ithalat-ihracatı
ilgilendiren her türlü yolcu ve yükün taĢınması, deniz taĢımacılığını ilgilendiren sigorta ve
depoculuk gibi faaliyetlerin yürütülmesi ve ülkelerin ekonomik çıkarlarının korunması
planlanmıĢtır.
Bu çalıĢma, 1970‘li yılların ortasından sonra Türkiye ve Libya arasında geliĢen yakın iliĢkiler
sonucu her iki ülkenin iktisadi ve ticari çıkarlarının korunması amaç edinilerek kurulan
Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi‘nin kuruluĢ sürecini konu edinmektedir.
2. Tarihsel Arka Plan
Trablusgarplı halktan oluĢan bir heyet ilk olarak 1510 yılında, ikinci defa ise 1519 yılında
Ġspanyol zulmüne karĢı Osmanlı Devleti‘nden yardım talep etmek için Ġstanbul‘a gelmiĢtir.
15. yüzyılda Kuzey Afrika‘ya ilgi duyan ve Akdeniz‘de ağırlığını hissettiren Osmanlı Devleti
(Ceviz, 2011: 82), bu yardım talebini kabul edip bir donanma hazırlamıĢ ve nihayetinde 1551
yılında Trablusgarp‘ı almıĢtır. Kazanılan topraklarda 1912 yılına kadar Osmanlı idaresi
hüküm sürmüĢtür (Kavas, 2005: 47). Osmanlı Devleti, üç yüz altmıĢ bir yıl idaresinde kalan
Trablusgarp‘a ayrıca bir önem vermiĢtir. Çünkü Trablusgarp‘ı imparatorluğun ve Ġslam
dünyasının savunmasında ileri bir karakol olarak gören (Ceviz, 2011: 82) dini bir
motivasyonla hareket etmiĢtir. 1912 yılında UĢi AnlaĢması ile Osmanlı Devleti‘nin kaybettiği
topraklar, 1951 yılına kadar Ġtalya, Ġngiltere ve Fransa olmak üzere farklı devletler tarafından
yönetilmiĢtir (Koloğlu, 2003: 182).
Kral I. Ġdris es-Senusi, 24 Aralık 1951 tarihinde Libya‘nın bağımsız bir devlet olarak
kurulduğunu ilan etmiĢtir (Koloğlu, 2003: 182). Türkiye, Libya‘yı kısa bir sürede devlet
olarak tanımıĢ ve 4 Eylül 1953 tarihinde Türkiye‘nin ilk Libya büyükelçisi görevine
baĢlamıĢtır (http://www.mfa.gov.tr/turkiye-libya-siyasi-iliskileri.tr.mfa, E.T: 07.02.2021).
Türkiye-Libya iliĢkileri olağan seyrinde devam ederken Türkiye‘nin 1974 yılındaki Kıbrıs
askeri müdahalesinde Libya‘nın Türkiye uçaklarına yakıt temin etmesi ve askeri mühimmat
yardımı, Türkiye ile Libya arasında daha yakın iliĢkilerin baĢlamasına neden olmuĢtur.
(Kavas, 2005: 50). Ġlerleyen siyasi-askeri iliĢkilerin paralelinde iki ülke arasındaki ticari
iliĢkiler de geliĢim kaydetmiĢtir.
3. Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi‟nin KuruluĢu
Türkiye‘nin Kıbrıs askeri müdahalesi sürecince Libya ile baĢlayan yakın iliĢkiler, Libya
BaĢbakanı Ekselans Jalloud ve heyetinin 2 Ocak 1975 ile 6 Ocak 1975 tarihleri arasında
Türkiye‘yi ziyaret etmesinden sonra iktisadi ve ticari anlamda yeni ve geniĢ bir kimlik
kazanmıĢtır (T.B.M.M. Millet Meclisi 247 Nolu Komisyon Raporu, 1978: 1). Ġki ülke
arasında 5 Ocak 1975 tarihinde imzalanan Ġktisadi ĠĢ birliği ve Ticaret AnlaĢması iki ülkenin
dıĢ ticaretinin büyümesine katkı sunmuĢtur (Yorulmaz, Akıncı, 2020: 7). Bu anlaĢmadan iki
yıl sonra da iki ülke temsilcilerinin yürüttüğü müzakereler sonucu 17 Mayıs 1977 tarihinde
Trablusgarp‘ta dönemin Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanı Ġhsan Sabri Çağlayangil ile
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Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Deniz UlaĢtırma Sekreteri Mansur Muhammed Bedr
tarafından Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi‘nin kurulması için anlaĢma
imzalanmıĢtır (T.B.M.M. Millet Meclisi 247 Nolu Komisyon Raporu, 1978: 1).
ġekil 1: 1975-1980 Döneminde Türkiye‟nin ve Libya‟nın Toplam Deniz Ticaret Filosu
(Gros Ton)
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Kaynak: Review of Maritime Transport 1975, 1977: 57-59, Review of Maritime Transport
1976, 1978: 58-60, Review of Maritime Transport 1977, 1979: 42-43, Review of Maritime
Transport 1978, 1981: 45-47, Review of Maritime Transport 1979, 1982: 40-42, Review of
Maritime Transport 1980, 1983: 35-36.
Türkiye‘nin ve Libya‘nın 1975-1980 dönemindeki deniz ticaret filosunu gros ton olarak ġekil
1 göstermektedir. Bu dönemde Türkiye‘nin filosu sürekli bir artıĢ göstermiĢtir. Libya‘nın
filosu ise 1978 yılına kadar devamlı artıĢ gösterdikten sonra filonun geliĢimi duraklamıĢtır.
Bu dönemde Libya‘nın deniz ticaret filosu ağırlıklı olarak tankerlerden oluĢmuĢtur. Bu
durum, Libya‘daki petrol yataklarının 1961 yılında açılıp iĢletilmeye baĢlanmasından (Kavas,
2005: 53) sonra zamanla ortaya çıkan tanker ihtiyacının, Libya‘nın 1976-1980 döneminde
yaptığı beĢ yıllık kalkınma planı çerçevesinde tanker alımına önem vermesinden
kaynaklanmıĢtır (Dinçer, KurtuluĢ, 1982: 475).
Kısa bir dönemde deniz ticaret filoları önemli oranlarda artıĢ kaydeden her iki ülke de
kurulacak Ģirketle beraber ortak bir ticari filonun iĢletilmesi, hem iki ülke arasında hem de bu
iki ülke ile diğer ülkeler arasında her türlü yük, yolcu, ithalat-ihracat yüklerinin taĢınması,
öngörülen bu faaliyetlere yönelik sigorta ve depolama gibi iĢlerin görülmesi, iki ülkenin
iktisadi çıkarlarının korunması planlanmıĢtır (T.B.M.M. Millet Meclisi 247 Nolu Komisyon
Raporu, 1978: 2).
1970‘li yıllarda Libya gibi planlı kalkınma modeliyle ekonomisine yön veren Türkiye bütün
bunların yanında, kurulacak Ģirketin baĢka faydalar sağlayacağını da göz önünde tutmuĢtur.
Libya ile iĢbirliğinin güçleneceği, ticari iliĢkilerin artacağı, Türkiye‘nin ihraç mallarının
Libya‘ya satılmasında kolaylık sağlayacağı, üçüncü ülke gemileriyle taĢınan yüklerin

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 355

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

kurulacak ortak Ģirkete yönlendirilmesiyle döviz tasarrufunun olacağı, Ģirket faaliyetleriyle
ilgili sigorta ve depolama iĢlerinin Türkiye‘deki kuruluĢlarla iĢbirliği çerçevesinde
geliĢtirilmesi olanağının doğacağı dönemin Türkiye yönetimi tarafından düĢünülmüĢtür
(T.B.M.M. Millet Meclisi 247 Nolu Komisyon Raporu, 1978: 2-3).
Ġki ülke arasında yaĢanan yoğun iliĢki trafiğinden ardından ilk olarak Libya‘nın yetkili
makamları anlaĢmayı onaylamıĢ (Resmi Gazete, 1978: 12), sonra da Türkiye‘de meclisten
geçerek 25 Temmuz 1979 tarihli Resmi Gazete‘de anlaĢmanın detayları yayımlanmıĢtır.
AnlaĢmanın ana çerçevesini oluĢturan hükümlerinde;



ġirketin unvanının Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi olacağı,
ġirketin deniz taĢımacılığı ile ilgili her türlü taĢımacılığı ve deniz taĢımacılığını
doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren tüm iĢleri yapabileceği,
 ġirketin merkezinin Ġstanbul‘da olacağı,
 40 milyon ABD doları olarak belirlenen Ģirketin nominal sermayesine her bir ülkenin
%50 oranında katılacağı ve Ģirket hisselerinin 1.000 ABD doları tutarında 40.000
hisseye bölüneceği,
 ġirketin tüzel kiĢiliğe sahip olacağı,
 ġirketin faaliyet süresinin 30 yıl olacağı ancak ortak bir kararla feshedilebileceği veya
faaliyet süresinin uzatılabileceği,
 ġirketin ticari esaslara göre faaliyet göstereceği,
 ġirketin amaçlarını yerine getirmek için dilediği ülkede tali Ģirketler kurabileceği ve
kurulmuĢ Ģirketlere iĢtirak edebileceği,
 ġirketin merkezinin bulunduğu devletin Ģirketi devletleĢtirmeyeceği ve Ģirkete el
koymayacağını kabul edeceği,
 ġirketin kuruluĢundan itibaren Ģirketin, Ģubelerinin ve acentelerinin her iki ülkede
uygulanan Ģirkete ait gemilerin bütün cihaz ve malzemeleriyle gümrük vergisinden ve
damga vergisinden muaf olacağı, Ģirketin taĢınır-taĢınmaz mallarıyla beraber gelirinin
ve kârının her türlü vergiden muaf olacağı,
 Ġlk üç yıl Libya‘dan bir temsilcinin yönetim kurulu baĢkanı ve Türkiye‘den ise bir
yönetim kurulu baĢkan yardımcısının olacağı ve sonraki dönemlerde sıra ile her iki
ülkeden bir temsilcinin yönetim kuruluna baĢkan yapılacağı,
 ġirket genel kurulunun yılda bir kere Ģirket merkezinde toplanacağı,
 Her iki devletten eĢit sayıda kiĢinin oluĢturduğu bir denetim kurulunun olacağı,
belirtilmiĢtir (Resmi Gazete, 1979: 18-26). AnlaĢmanın hükümlerinden Ģirketin kâr
mantığıyla yönetileceği, hisse senetleri yoluyla sermayenin yayılması amaçlandığı, iki
devletin vergiler üzerinden izleyeceği korumacı bir yöntemle Ģirkete yardımcı olacağı ama
millileĢtirmeden uzak akılla idare edileceği anlaĢılmaktadır. Türkiye bu anlamda korumacı
mantığın ilk adımını kısa bir süre sonra atmıĢ ve 16 Nisan 1982 tarihindeki bakanlar
kurulunda, Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi‘nin kuruluĢundan itibaren
yabancı ortağının Türkiye‘ye getirdiği sermayeye 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi TeĢvik
Kanunu‘nun uygulanacağına karar vermiĢtir (Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı Cumhuriyet ArĢivi,
1982: 30-18-1-2/ 448-456-4).
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AnlaĢma, iki ülke arasında çerçeve anlaĢması olup ülkeler arası denizcilik iliĢkilerine iliĢkin
yasal alt yapıyı oluĢturmuĢ ve halen yürürlüktedir (ĠMEAK Deniz Ticaret Odası, 2019: 209).
Fakat uzun bir süre önce kurulmasına rağmen Ģirketin varlığı sembolik olmaktan öteye
gidememiĢtir (Kavas, 2005: 54).
4.Sonuç
1551-1912 arası dönemde Osmanlı Devleti‘nin egemenliğinde olan Trablusgarp 1912 yılında
yapılan UĢi AnlaĢmasıyla Osmanlı Devleti‘nin elinden çıkmıĢtır. 1951 yılına kadar Ġtalyan,
Ġngiliz ve Fransız devletlerinin yönetimleri hüküm sürmüĢtür. Libya, 1951 yılında
bağımsızlığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra Türkiye tarafından devlet olarak tanınmıĢ
ve Türkiye‘nin ilk Libya büyükelçisi 1953 yılında atanmıĢtır. Ġki ülke arasında normal
seyrinde devam eden iliĢkiler, Türkiye‘nin 1974 yılındaki Kıbrıs askeri müdahalesi sürecinde
Libya‘nın yakıt temini ve mühimmat yardımıyla iki ülke arasında yakın iliĢkilerin
kurulmasını sağlamıĢtır. Libya BaĢbakanı Ekselans Jalloud ve beraberindeki heyetin 1975
yılının baĢında Türkiye‘ye yaptığı ziyaretle beraber siyasi-askeri iliĢkilerin yanında iktisadi ve
ticari iliĢkiler de gündeme gelmiĢtir. Bu iliĢkiler üzerinden gündeme gelen konulardan bir
tanesi de ortak bir deniz nakliyat Ģirketinin kurulması olmuĢtur. Ġki ülke temsilcilerinin
yaptığı müzakereler sonucu 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp‘ta Türkiye-Libya Deniz
Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi‘nin kurulmasına yönelik anlaĢma imzalanmıĢtır. Ġlkin
Libya‘nın sonra da Türkiye‘nin yetkili organlarının onaylamasıyla anlaĢma yürürlüğe
girmiĢtir. Her iki ülke de kurulacak Ģirketle beraber, her türlü yük ve yolcunun Ģirketin
filosuyla taĢınarak iki ülkenin iktisadi çıkarlarını korumayı ve buradan kazanç sağlamayı
planlamıĢtır. Sarf edilen bütün iyi niyetli çabalara ve atılan önemli adımlara rağmen kurulan
Türkiye-Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim ġirketi sembolik olmaktan öteye gidememiĢtir.
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SALGIN DÖNEMĠNDE SAĞLANAN NAKĠT DESTEKLERĠN VERGĠ
DURUMU
Dr. Eyyup Ġnce
Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı
ORCID: 0000-0002-4462-9850
Özet
2020 yılının baĢında ortaya çıkan Covid-19 virüsünden kaynaklanan salgın nedeniyle
dünyadaki ülkelerin çoğu imkanları çerçevesinde kendi vatandaĢlarına yardımda
bulunmaktadır. Bulunulan yardımlar doğrudan nakit desteği, kredi kolaylığı, vergi ertelemesi,
vergi indirimi vb. Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yapılan yardımlar da bu Ģekillerde
yapılmaktadır. Örneğin, 2020 takvim yılına iliĢkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya
oranla kayıp yaĢayan yiyecek ve içecek sektöründeki katma değer vergisi mükelleflerine
2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere ciro kaybının %
3‘ü oranında doğrudan nakit ödemesi yapılmaktadır.
Türk Vergi Sisteminde, vergi mükelleflerine kamu kurumları tarafından sağlanan
doğrudan destekler gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Vergi mükellefleri
dıĢındaki vatandaĢlara sağlanan nakit destekler ise; ilgili kanundaki Ģartlar çerçevesinde
veraset ve intikal vergisine tabi olmaktadır. Salgın döneminde, vergi mükelleflerinin iĢlerinin
bozulması nedeniyle sağlanan nakit desteklerinin vergiye tabi tutulması sağlanan bu
yardımlardan beklenen amaçla uyuĢmayacaktır. Yapılan nakit desteğinin temel amacı, salgın
nedeniyle iĢleri bozulan ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan kiĢilere ek gelir sağlamaktır.
Sağlanan ek gelir üzerinden gelir veya kurumlar vergisi veya veraset ve intikal vergisi tahsil
etmek hedeflenen amacı zedeleyecektir. Bununla birlikte vergi idaresi tarafından yapılmıĢ
mevcut vergi düzenlemeleri açısından söz konusu durumun değerlendirilmesi durumunda,
sağlanan nakit desteklerin vergiye tabi tutulması yorumu ortaya çıkabilmektedir. Yapılması
gereken en iyi Ģey ise; sağlanan nakit desteklerin vergiden istisna olduğuna dair yasal bir
düzenlemenin yapılması olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Salgın Dönemi, Nakit Desteği, Vergilendirme.
TAX STATUS OF CASH SUPPORT PROVIDED IN THE EPIDEMIC PERIOD
Abstract
Due to the epidemic caused by the Covid-19 virus that emerged at the beginning of
2020, most of the countries in the world help their own citizens within their means. The aids
provided are direct cash support, credit facility, tax deferral, tax reduction, etc. occurs in
ways. Aids made in our country are also made in these ways. For example, direct cash
payment of 3% of the turnover loss, not less than 2,000 Turkish Liras and not more than
40,000 Turkish Liras, is made to the value added taxpayers in the food and beverage sector,
whose turnover for the calendar year 2020 is lost compared to the turnover in the calendar
year 2019.
In the Turkish Tax System, direct supports provided to taxpayers by public institutions
are subject to income or corporate tax. Cash supports provided to citizens other than
taxpayers; It is subject to inheritance and gift tax within the framework of the conditions in
the relevant law. During the epidemic period, the taxation of the cash supports provided due
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to the deterioration of the business of taxpayers will not match the expected purpose of these
benefits. The main purpose of the cash support is to provide additional income to people
whose jobs have been disrupted due to the epidemic and who have lost income for this reason.
Collecting income or corporate tax or inheritance and gift tax on the additional income
provided will damage the intended purpose. However, if the situation is evaluated in terms of
the current tax regulations made by the tax administration, it may be interpreted that the
provided cash supports are subject to tax. The best thing to do is; There will be a legal
arrangement stating that the cash supports provided are exempt from tax.
Keywords: Epidemic Period, Cash Support, Taxation.
1. GiriĢ
2020 yılının baĢında ortaya çıkan korona virüs salgını sebebiyle ekonomik zorluklar
ortaya çıkmıĢtır. Ekonomik zorluklar nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelir
kaybına uğrayanlara yönelik destekler sağlanmıĢtır. Nakit desteği, kredi kolaylığı, vergi
ertelemesi, vergi indirimi gibi Ģekillerde ortaya çıkan destekler sosyal devlet olmanın gereği
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu desteklerden nakit destekler hibe niteliğinde olup karĢılıksız ve
geri ödemesiz olarak sağlanmaktadır.
Bu Ģekildeki hibelerin vergiye tabi kılınması, beklenilen amaçla uyuĢmayacaktır.
Ancak, yürürlükteki vergi mevzuatına göre; vergi mükelleflerine sağlanan hibeler aksi bir
yasal düzenleme olmadığı sürece gelir veya kurumlar vergisine tabi hasılat olarak dikkate
alınırken vergi mükellefi olmayanlara sağlanan hibeler belirlenen Ģartların sağlanması halinde
veraset ve intikal vergisine tabi olabilmektedir.
ÇalıĢmamızda öncelikle yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hibelerin vergi
düzenlemeleri karĢısındaki durumu ele alınacak sonrasındaysa salgın döneminde ülkemizde
sağlanan nakit destek Ģeklindeki hibeler ortaya konulacaktır. Salgın döneminde sağlanan nakit
desteklerin vergi düzenlemeleri karĢısındaki değerlendirilerek mevcut düzenlemelerin
yorumlanması suretiyle vergiye tabi olmayacakları değerlendirildikten sonra hukuk devleti
açısından konunun çıkarılacak bir yasayla netleĢtirilmesinin en iyi çözüm olduğu önerisinde
bulunulacaktır.
2. Vergi Mevzuatına Göre Nakit Desteklerin Vergi Durumu
KarĢılıksız olarak yapılan nakit hibelerin vergilendirilmesi, bunların vergi
mükelleflerine veya vergi mükellefi olmayanlara yapılmasına göre farklılık arz etmektedir.
2.1.Vergi Mükelleflerine Yapılan Nakit Desteklerde Vergilendirme
Vergi mükelleflerine yapılan karĢılıksız nakit destekleri (hibeler) iktisadi, sosyal gibi
nedenlerle çeĢitli adlar altında yapılabilmektedir. Vergi mükelleflerine icra ettikleri ekonomik
faaliyetlerine iliĢkin olarak sağlanan hibeler, yasal düzenlemeyle vergi dıĢı bırakılmazsa gelir
veya kurumlar vergisinin konusuna girmekte, vergiye tabi kazancın tespitinde hasılat olarak
dikkate alınarak üzerinden vergi hesaplanması gerekmektedir. Özet olarak, yürütülen
ekonomik faaliyetle iliĢkili hibeler bir yasayla vergiden istisna edilmediği sürece üzerinden
gelir veya kurumlar vergisi tahsil edilmesi, hibelerin vergilendirilmesinde ana kuraldır.
Vergi mükelleflerinin icra ettikleri ekonomik faaliyetleriyle bağlantısı olmayan
hibelerin vergi mükellefi olmayanlara yönelik vergilendirmeye tabi olmaları gerekecektir.
Ana kurala iliĢkin yasal düzenlemeye, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanuna 1 (GVK) 6456
sayılı Kanunla2 eklenen Geçici 84. madde gerekçesinde yer verilmiĢtir:3
1

10700 Sayı ve 06.01.1961 Tarihli Resmi Gazete
28622 Sayı ve 18.04.2013 Tarihli Resmi Gazete
3
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6456 Sayılı Kanun Gerekçesi, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
2
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“Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hibe olarak sağlanan destek
tutarları ticari kazancın bir unsuru olarak, bu hibelerle yapılan harcamalar ise niteliğine
göre gider veya maliyet olarak dikkate alınmaktadır. Madde ile Avrupa Topluluğu
SözleĢmeleri çerçevesinde sağlanan hibelerin gelir vergisine tabi tutulmayarak tamamının
iliĢkili olduğu projelerde kullanılabilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu uygulama, hibelerin
verildiği projelerle sınırlı olup söz konusu hibelerden herhangi bir Ģekilde harcanmayan ve
iade edilmeyen tutarlar, gelire dâhil edilerek vergilendirilecektir.”
Yukarıda yer alan gerekçeye göre öncelikle sağlanan hibelerin ticari kazanca dahil
edilerek vergiye tabi tutulacağı ancak Avrupa Birliği (AB) tarafından verilen proje bazlı
hibelerin gelir vergisine tabi tutulmayacağına yer verilmiĢtir.
AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla çıkarılan 5746 sayılı
AraĢtırma, GeliĢtirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun4 3/7.
maddesi uyarınca sağlanan destekler vergi mükelleflerinin muhasebe kayıtlarında özel bir fon
hesabında izlenerek gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır. AnlaĢılacağı üzere, bu
Kanun düzenlemesiyle hibeler dahil alınan her türlü destek vergiden istisna edilmiĢ olmasaydı
üzerinden gelir veya kurumlar vergisi tahsil edilecekti.
Söz konusu ana kurala iliĢkin idari düzenleme; ülkemizde vergi yönetimini
gerçekleĢtiren Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı (GĠB) tarafından yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliğidir.5 Bu tebliğe göre; teknoloji geliĢtirme bölgelerinde6 yürütülen
faaliyetlere iliĢkin olarak; çeĢitli kamu kurumlarından geri ödeme koĢuluyla sermaye desteği
olarak sağlanan yardımların borç mahiyetinde olduğundan bu yardımların ticari kazanca dahil
edilmemesi gerektiği ancak çeĢitli kamu kurumları tarafından hibe, bağıĢ ve yardımların
kurum kazancına dahil edilmesi düzenlenmiĢtir. Ancak teknoloji geliĢtirme bölgelerine iliĢkin
yasal düzenleme olan 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunun 7 Geçici 2. maddesi
uyarınca; bu bölgelerde faaliyet gösteren vergi mükellefleri gelir veya kurumlar vergisinden
istisna olacakları için alınan hibeler üzerinden vergi alınmayacaktır.
Benzer Ģekilde aynı tebliğ uyarınca, serbest bölgelerde8 faaliyet gösteren mükelleflere,
çeĢitli kamu kurumları tarafından hibe Ģeklinde sağlanan destek tutarları, kurum kazancına
dahil edilecektir. Bununla birlikte serbest bölgeleri düzenleyen 3218 sayılı Serbest Bölgeler
Kanunun9 Geçici 3. maddesinde belirlenen Ģartları sağlayan vergi mükellefleri gelir ve
kurumlar vergisinden istisna olacakları için alınan hibeler üzerinden de vergi alınmayacaktır.
donem24/yil01/ss443.pdf (06.02.2021)
4
26814 Sayı ve 12.03.2008 Tarihli Resmi Gazete
5
26482 Sayı ve 03.04.2007 Tarihli Resmi Gazete
6
Ülkemizde 2001 yılında beri teknoloji geliĢtirme bölgeleri kurulmaktadır. 4691 sayılı Teknoloji
GeliĢtirme Bölgeleri Kanun uyarınca teknoloji geliĢtirme bölgesi; yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da
yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE
merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliĢtirdikleri,
teknolojik bir buluĢu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüĢtürmek için faaliyet gösterdikleri
ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya
da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının
bütünleĢtiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına göre;
ülkemizde Ocak 2021 itibariyle 87 adet teknoloji geliĢtirme bölgesi bulunmaktadır.
https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/istatistiki-bilgiler/mi0203011501 (07.02.2021)
7
24454 Sayı ve 06.07.2001 Tarihli Resmi Gazete
8
Ticaret Bakanlığına göre; serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliĢkin hukuki
ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha
geniĢ teĢviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Ülkemizde
ġubat 2021 itibariyle 18 adet serbest bölge bulunmaktadır. https://www.sebatlas.gov.tr/index.aspx
(07.02.2021)
9
18785 Sayı ve 15.06.1985 Tarihli Resmi Gazete
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Aranılan Ģartları sağlayamayanların aldıkları hibeler ise gelir ve kurumlar vergisine tabi
olacaktır.
Konuyla ilgili baĢka bir düzenleme, 176 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde10 yer almaktadır. Düzenlemeye göre; teĢvik belgeli yatırımlar dolayısıyla alınan
destekleme primleri, isteyen vergi mükelleflerince sabit yatırımın maliyetinden düĢecek ya da
doğrudan hasılat yazılabilecektir. Her iki durumda da söz konusu destekleme primi vergiye
tabi olmaktadır. Destekleme priminin maliyetten düĢülmesi halinde yıllar bazında daha az
amortisman gider yazılacağı için yıllar bazında bu prim vergiye tabi olacakken doğrudan
hasılat yazılması halinde ise o yıl doğrudan gelir veya kurumlar vergisi ortaya çıkabilecektir.
Yukarıda yer alan Kanunlar, Genel Tebliğler dıĢında GĠB tarafından verilen ve
örneklerine aĢağıda yer verilen özelgeler11 de konuya iliĢkin ana kural yönündedir:
TURQUALITY Sistemine12 dahil olan mükellefin bu kapsamda hibe olarak yapılan
ödemelerin kurum kazancının tespitinde hasılat olarak dikkate alınması gerekmektedir.13
Dolayısıyla bu kapsamdaki hibeler kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Kalkınma Ajansından14 alınan hibelerin mükellefin banka hesabına aktarıldığı
dönemin geliri kabul edilerek kurum kazancına dahil edilmesi gerektiği için kurumlar
vergisine tabi olması gerekecektir.15
Hibe Ģeklinde sağlanan destek tutarları veya bu mahiyetteki her türlü bağıĢ ve
yardımlar ticari kazancın bir unsuru olduğundan, Tarım Bakanlığı Kırsal Kalkınma
Destekleme Programı kapsamında gerçekleĢtirilen yatırım projesi için alınılan hibe
yardımının, kurum kazancının tespitinde hasılat olarak dikkate alınması gerekmektedir.16
Vergi mükellefinin faaliyetiyle ilgili olarak Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri
GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığından (KOSGEB) alınan hibe destek tutarının
ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.17
10

19410 Sayı ve 24.03.1987 Tarihli Resmi Gazete
213 sayılı Vergi Usul Kanunun 413. maddesine göre; özelge, mükelleflerin ve vergi sorumlularının
vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından kendilerine açık olmayan ve duraksama yaratan
konular hakkında Gelir Ġdaresi BaĢkanlığından yazılı olarak açıklama isteminde bulunmaları üzerine,
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığınca konuyla ilgili olarak verilen yazılı açıklamalardır.
https://www.gib.gov.tr/ozelge-sistemi/genel-bilgi (08.02.2021)
12
Ticaret Bakanlığına göre; TURQUALITY ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve
markalaĢma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına,
satıĢlarından satıĢ sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak Ģekilde yönetsel bilgi
birikimi, kurumsallaĢma ve geliĢimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global
bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluĢturulması ve
yerleĢtirilmesi amacıyla oluĢturulmuĢ devlet destekli ilk ve tek markalaĢma programıdır. Bu programlar
kapsamında hibeler sağlanmaktadır. https://www.turquality.com/hakkimizda/turquality-nedir
(08.02.2021)
13
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 86 Sayı ve 17.02.2016 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/
node/110916/pdf (08.02.2021)
14
Kalkınma Ajansları bölgeler arası eĢitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalıĢmalar yürüten özerk kamu kuruluĢlarıdır.
Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluĢlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl
görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları arasında iĢbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin
açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye genelinde 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.
https://www.gmka.gov.tr/kalkinma-ajansi-nedir-gorevleri-nelerdir (08.02.2021)
15
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 125707 Sayı ve 20.10.2017 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov
.tr/node/124805/pdf (08.02.2021)
16
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 25 Sayı ve 13.06.2011 Tarihli Özelge,
https://www.gib.gov.tr/node/96036/pdf (08.02.2021)
17
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 2277 Sayı ve 26.09.2014 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/node/
11
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Mükellefin ticari faaliyetiyle ilgili olarak Tarım Bakanlığından kırsal kalkınmaya
desteklemek için hibe olarak alınan destek tutarının kurum kazancının tespitinde gelir unsuru
olarak dikkate alması gerekmektedir.18
Mükellefin ticari faaliyetiyle ilgili olarak KOSGEB‘den nitelikli eleman desteği için
alınan hibe destek tutarının, ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancınıza dahil
edilmesi gerekmektedir.19
Hazırlanmakta olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen sinema filmi
yapımına iliĢkin olarak yapımcı tarafından alınacak bağıĢ ve yardımların kurum kazancının
tespitinde indirim konusu yapılması söz konusu olmayıp söz konusu bağıĢ ve yardımların
tamamının kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.20
2.2.Vergi Mükellefi Olmayanlara Sağlanan Nakit Desteklerde Vergilendirme
Vergi mükellefi olmayanlara sağlanan nakit destekleri (hibeler) herhangi bir ticari
faaliyet söz konusu olmadığı için gelir veya kurumlar vergisine tabi olmayacaktır. Türk Vergi
Sisteminde bu durumda veraset ve intikal vergisi geçerli olmaktadır. Aynı zamanda vergi
mükelleflerinin icra ettikleri ekonomik faaliyetleriyle bağlantısı olmayan hibelerin vergi
mükellefi olmayanlara yönelik vergilendirmeye tabi olmaları gerekecektir. Çünkü bunlara
sağlanan hibeler artık yürütülen faaliyetten bağımsız olarak yapılmıĢtır.
7338 sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunun21 2. maddesine göre; her ne Ģekilde
olursa olsun hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan karĢılıksız intikaller veraset ve intikal
vergisine tabi olacaktır. Aynı Kanunun 4/d. maddesiyle karĢılıksız intikallerin 52 Seri No.lu
Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğiyle22 2021 yılı için belirlenen 7.703 Türk
Lirası istisna tutulmuĢ; aĢan tutar için ise veraset ve intikal vergisi hesaplanması gerekecektir.
Bununla birlikte adı geçen Kanunun 4/f maddesine göre; veraset ve intikal vergisinden
muaf tutulan aĢağıdaki kurumların statüleri gereğince amaçları doğrultusunda usulüne uygun
olarak yaptıkları yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna olacaktır:
Kamu kuruluĢları, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamuya
yararlı sayılan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında
kurdukları kuruluĢlar,
- Yukarıda sayılanların dıĢında kalan tüzel kiĢilere ait olup kamu yararı için; ilim,
araĢtırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi alanlarda
faaliyette bulunmak amacıyla kurulan kuruluĢlar.
Yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde, kamu kurumlarının vergi mükellefi
olmayanlara sağladıkları nakit destekler yani hibeler, yardım kapsamında değerlendirilip
veraset ve intikal vergisinden istisna tutulabilmektedir.
-

GĠB tarafından verilen bir özelgeye göre; gelir vergisinin konusuna giren ödemeler
karĢılıksız olsa dahi veraset ve intikal vergisine tabi tutulmamaktadır.23 Bu durumda GVK‘da

90555/pdf (08.02.2021)
18
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 638 Sayı ve 19.08.2011 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/node/
91802/pdf (08.02.2021)
19
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 223 Sayı ve 06.08.2013 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/node/
99087/pdf (08.02.2021)
20
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 678 Sayı ve 21.02.2012 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/node/
100799/pdf (08.02.2021)
21
10231 Sayı ve 15.06.1959 Tarihli Resmi Gazete
22
31349 Sayı ve 29.12.2020 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete
23
Gelir Ġdaresi bBaĢkanlığı, 371 Sayı ve 27.08.2011 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/node/
101005/pdf (09.02.2021)
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geçerli olan istisnalar geçerli olacaktır. GVK 25. maddesine göre aĢağıda yazılı tazminat ve
yardımlar gelir vergisinden istisnadır:
“1. Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 25/8/1999
tarihli ve 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen iĢsizlik ödeneği ve 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre ödenen iĢe baĢlatmama tazminatı;
2.Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar (Asker
ailelerine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak
olarak bu istisnaya girerler);
…”
Yukarıdaki madde kapsamında yapılacak nakit destekler, veraset ve intikal vergisi
açısından değil gelir vergisinden istisna tutulması gerekeceği için vergilendirme
yapılmayacaktır.
3. Ülkemizde Salgın Döneminde Sağlanan Nakit Destekler
2020 yılı baĢından beri devam eden salgın döneminde, salgının önlenmesi amacıyla
sınırların kapatılması, turizm hareketlerinin önlenmesi, taĢımacılık kısıtlamaları, belirlenmiĢ
sektörlerin faaliyetlerinin sonlandırılması ya da kısıtlanması gibi önlemler çerçevesinde
küresel ve ulusal düzeyde ekonomilerde sıkıntılar yaĢanmaktadır. YaĢanan sıkıntılara bağlı
olarak ülkeler vatandaĢlarına doğrudan nakit desteği Ģeklinde yardım yapabilmektedir.
Ülkemizde bu kapsamda olan nakit desteklere aĢağıda yer verilmiĢtir:
3.1.Kısa ÇalıĢma Ödeneği
Ülkemizde yaĢanılabilecek ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebepler
nedeniyle 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunun24 Ek 2. maddesindeki düzenlemeyle birlikte;
iĢyerindeki haftalık çalıĢma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya
süreklilik koĢulu aranmaksızın iĢyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta
süreyle durdurulması hallerinde, iĢyerinde üç ayı aĢmamak üzere sigortalılara çalıĢamadıkları
dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalıĢma uygulaması geliĢtirilmiĢtir. Ġlgili Kanun
düzenlemesi uyarınca, kısa çalıĢma kapsamında iĢçilere kısa çalıĢma ödeneği ile genel sağlık
sigortası primleri ödemesi yapılmaktadır. Ödenecek günlük kısa çalıĢma ödeneği; sigortalının
son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt
kazancının % 60‘ı olup bu Ģekilde hesaplanan kısa çalıĢma ödeneği miktarı, aylık asgari
ücretin brüt tutarının % 150‘sini geçemeyecektir.
Ġlgili Kanunun Geçici 23. maddesiyle salgın zorlayıcı sebep kabul edilerek kısa
çalıĢma uygulaması kapsamında, kısa çalıĢma ödeneğinin ödenmesi konusunda 30.06.2021
tarihine kadar CumhurbaĢkanı yetkilendirilmiĢtir. Yayımlanan CumhurbaĢkanı Kararlarıyla
kısa çalıĢma ödenekleri aylık, 2 aylık gibi dönemler halinde uygulanmasına devam
edilmektedir.
Konuyla ilgili son olarak yayımlanan 3316 No.lu CumhurbaĢkanı Kararı25 ile
31.03.2021 tarihine kadar kısa çalıĢma ödeneği süresi uzatılmıĢtır. Kısa çalıĢma ödeneği,
iĢçinin kendisine (IBAN hesabına, IBAN bilgisi yoksa PTT Bank aracılığıyla) ve aylık olarak
her ayın beĢinde ödenir.26

24

23810 Sayı ve 08.09.1999 Tarihli Resmi Gazete
31343 Sayı ve 23.12.2020 Tarihli Resmi Gazete
26
Türkiye ĠĢ Kurumu, Kısa ÇalıĢma Uygulaması Genel Bilgiler, https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisacalisma-odenegi (09.02.2021)
25
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3.2.Nakdi Ücret Desteği
4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunun Geçici 24. maddesine göre; salgınının
ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla27 madde kapsamındaki kiĢilere
ücretsiz izne çıkarıldıkları veya iĢsiz kaldıkları dönem için iĢsizlik sigortası fonundan günlük
47,70 Türk Lirası (2021 yılı için)28 nakdi ücret desteği verilmektedir. Ġlgili kanunda yapılan
ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacağı düzenlenmiĢtir.
Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere iĢçinin kendisine
ödenmekte olup ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 8‘inden itibaren yapılır.29
3.3.Esnaf Ve Sanatkârlar Ġle Gerçek KiĢi Tacirlere Koronavirüs Salgını
Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği
3323 No.lu CumhurbaĢkanı Kararı30 ile birlikte, salgını nedeniyle ticari faaliyetleri
olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kiĢi tacirlere geri tahsil edilmemek üzere
karĢılıksız sağlanan hibe yapılması sağlanmaktadır. Hibe desteği, doğrudan ve kira desteği
olarak sağlanmaktadır.
Doğrudan verilecek hibe desteği 3 ay (Ocak, ġubat ve Mart 2021) ödenmek üzere
aylık 1.000 Türk Lirasıdır. Bu destekten 14/12/2020 tarihi itibarıyla;
a) Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
b) Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
c) Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Ticaret
Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde31 faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar
faydalanmaktadır.
Doğrudan hibe desteğinden yararlananlardan iĢyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek
üzere, büyükĢehir olan illerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası
kira desteği verilmektedir. ĠĢyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması
durumunda, iĢyeri kira bedeli kadar kira desteği verilmektedir.
3.4.Yiyecek-Ġçecek Sektörüne Koronavirüs Salgını Kapsamında Sağlanan Ciro
Desteği
3506 sayılı CumhurbaĢkanı Kararı32 ile salgından faaliyetlerinin kısıtlanması
nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan iĢletmelere verilecek
ciro kaybı destek ödemelerine iliĢkin usul ve esaslar belirlenmiĢtir.
2020 takvim yılına iliĢkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla kayıp yaĢayan
ve salgınla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı
tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi
mükellefiyeti olan mükelleflere ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk
Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere 2020 takvim yılındaki
cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3‘ü oranında verilecektir.

27

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7244 Sayılı Kanun Gerekçesi, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem27/yil01/ss213.pdf (09.02.2021)
28
3423 Sayılı CumhurbaĢkanı Kararı, 31363 Sayı ve 13.01.2021 Tarihli Resmi Gazete
29
Türkiye ĠĢ Kurumu, Nakdi Ücret Desteği, https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/nakdiucret-destegi/ (09.02.2021)
30
31343 Sayı ve 23.12.2020 Tarihli Resmi Gazete
31
Ticaret Bakanlığı, Hibelere ĠliĢkin Duyuru, https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgininedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri (09.02.2021)
32
31387 Sayı ve 06.02.2021 Tarihli Resmi Gazete
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Ciro kaybı 2020 takvim yılında vergi dairelerine verilen katma değer vergisi
beyannamelerinde yer alan aylık teslim tutarlarının toplanması suretiyle bulunan tutar ile
2019 takvim yılında vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan
aylık teslim tutarlarının toplanması suretiyle bulunan tutar arasındaki fark olarak
hesaplanacaktır. Bu hesaplamada, 27.01.2021 tarihi itibarıyla verilen katma değer vergisi
beyannameleri dikkate alınacak olup bu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki
dönemlere iliĢkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro
hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Ciro kaybı desteği ile bir önceki bölümde yer verilen doğrudan hibe desteği ile kira
desteğini birlikte hak eden iĢletmelerin, aldıkları doğrudan hibe ve kira desteği tutarı, ciro
kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu iĢletmelere ciro kaybı
desteği olarak verilecektir.
3.5.Düzenli Gelir Sahibi Olmayan Müzik Sanatçılarına ve Sektör ÇalıĢanlarına
Sağlanan Nakit Desteği
Salgın döneminde müzik sektöründe çalıĢma imkanları azalan sanatçıların ve sektör
çalıĢanlarına net 1.000 ve en fazla 3.000 Türk Lirası olmak üzere doğrudan nakit desteği
sağlanmaktadır. Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalıĢan ve herhangi bir sosyal
güvencesi olmayanlar baĢta olmak üzere, iĢini kaybeden veya iĢleri durma noktasına gelen
müzisyenler (ses ve enstrüman sanatçıları) ile müzik sektörü teknik vb. çalıĢanları bu
yardımdan yararlanabileceklerdir. Söz konusu kiĢilerin emekli aylığı gibi düzenli gelirleri
olmamalıdır.33
4. Salgın Döneminde Sağlanan Nakit Desteklerin Vergi Kanunları KarĢısındaki
Durumu
Ülkemizde salgın döneminde sağlanan doğrudan nakit desteklerin tek tek vergi
kanunları karĢısındaki durumuna aĢağıda yer verilmiĢtir:
-Kısa ÇalıĢma Ödeneği: GĠB tarafından konuyla ilgili verilen özelgede34; kısa
çalıĢma ödeneği, GVK 61. madde uyarınca ücret olarak değerlendirilmekle birlikte aynı
Kanunun “Tazminat ve Yardımlarda” baĢlıklı 25/1. maddesinde35 yer alan “… ölüm,
engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası
Kanunu uyarınca ödenen iĢsizlik ödeneği ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre ödenen iĢe
baĢlatmama tazminatının gelir vergisinden istisna …” düzenlemesi dikkate alınarak 4447
sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen kısa çalıĢma ödeneğinin gelir vergisinden
istisna olduğuna yer verilmiĢtir.
-Nakdi ÇalıĢma Ödeneği: 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunun Geçici 24.
maddesinde düzenlenen nakdi ücrete iliĢkin olarak ilgili maddede yapılan ödemelerden damga
vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacağı düzenlenmiĢtir. Dolayısıyla nakdi çalıĢma
ödeneği yalnızca damga vergisine tabi olup bu vergi haricinde hiçbir vergi kesintisi söz
konusu olmayacaktır.
-Hibe Desteği, Ciro Desteği ile Müzik Sektöründe Sağlanan Nakit Desteği: Önceki
bölümlerinde yer verilen vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar ile faal olan ve ticari kazançları
33

Yunus Emre Enstitüsü, Müzik Susmasın Covıd-19 Salgın Sürecinde Destek Projesi Çağrısı-I,
https://www.yee.org.tr/tr/haber/muzik-susmasin-covid-19-salgin-surecinde-destek-projesi-cagrisi-i
(10.02.2021)
34
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 765596 Sayı ve 15.10.2020 Tarihli Özelge, https://www.gib.gov.tr/node/
146653/pdf (10.02.2021)
35
GVK gerekçesine göre ilgili maddenin gerekçesi Ģu Ģekildedir: ”… tazminatlara ait istisna hükümleri,
bir takım ücret ödemelerinin bu sahaya aktarılarak vergi dıı kalmalarına imkân verecek mahiyettedir.”
https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/gerekceler/GVK/cilt_1_193_sayili_kanun.pdf (10.02.2021)
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basit usulde tespit edilen gerçek kiĢi tacirlere sağlanan hibe desteği ile yiyecek-içecek
sektörüne sağlanan ciro desteği ve müzik sektöründeki sanatçılarla çalıĢanlara sağlanan nakit
desteği, vergi mükelleflerine yapılan nakit desteklerin vergilendirilmesi kapsamındadır.
Detaylarına ilgili bölüm olan vergi mükelleflerine sağlanan nakit desteklerin
vergilendirilmesinde yer verildiği üzere, vergi düzenlemeleri uyarınca değerlendirme yapılırsa
hasılat olarak kabul edilmesi ve gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulması gerekecektir.
Bununla birlikte yapılan destekler, salgın nedeniyle ekonomik açıdan zor durumda
olanlara yapılmakta olup sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla
yapılan destekler, diğer hibelerde olduğu gibi yürütülen ekonomik faaliyetlere iliĢkin olarak
değerlendirilmemelidir. Örneğin, teknoloji geliĢtirme bölgelerinde sağlanan hibelerin amacı
teknolojik geliĢmenin sağlanması amacıyla bu faaliyetleri yürüten mükelleflere
sağlanmaktadır. Hibe ve ciro desteği ile müzik sektöründe sağlanan nakit desteği ise salgın
nedeniyle ekonomik açıdan iĢleri bozulan mükelleflere yöneliktir. Dolayısıyla bu desteklerin
gelir veya kurumlar vergisi açısından vergiye konu edilmemesi gerekmektedir.
Ayrıca, sağlanan hibe destekleri, 7338 sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunun 4/f
maddesindeki kamu kuruluĢlarının statüleri gereğince amaçları doğrultusunda usulüne uygun
yaptıkları yardımların veraset ve intikal vergisinden istisna olacağı düzenlemesi uyarınca
veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması gerekmelidir.
Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak vergiden muaf esnaflara yönelik yasal
düzenlemeyi ihtiva eden GVK 9. maddeye göre; maddede yer alan Ģartları sağlayan esnaflar
gelir vergisinden muaf oldukları için bunlara yapılan hibe desteklerinin de muafiyet
kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir.
5. Sonuç
Salgın döneminde ortaya çıkan ekonomik zorluklar nedeniyle devlet tarafından zorluk
çekenlere sağlanan nakit destekler, sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Nakit desteklerin
temel amacı, iktisadi geliĢmeyi sağlamak ya da teknolojik atılımda bulunmak gibi sebepler
olmayıp salgın nedeniyle iĢleri bozulan ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan kiĢilere ek gelir
sağlamaktır.
Türk Vergi Sisteminde yürürlükte olan mevzuata göre nakit destek niteliğindeki
hibeler, verilen vergi mükellefleri açısından yürütülen ticari faaliyetle ilgili olması Ģartıyla
gelir veya kurumlar vergisine tabi hasılat olarak dikkate alınacaktır. Söz konusu destekler,
yasal düzenlemeyle vergi dıĢı bırakılırsa gelir veya kurumlar vergisine tabi olmayacaktır.
Nakit destek niteliğindeki hibeler, verilen vergi mükellefi olmayanlar açısından ise;
veraset ve intikal vergisine tabi olmakla birlikte kamu kurumlarının yaptıkları yardım
kapsamında değerlendirilerek bu vergiden istisna edilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde salgın döneminde sağlanan kısmi çalıĢma ödeneği, GVK 25/1. maddedeki
istisna düzenlemesi nedeniyle gelir vergisine tabi olmayacaktır. Nakdi çalıĢma ödeneğiyse;
düzenlendiği kendi kanununda, damga vergisi haricinde hiçbir kesintiye tabi olmayacağına
iliĢkin düzenleme nedeniyle hiçbir vergiye tabi olmayacaktır.
Vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar ile faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit
edilen gerçek kiĢi tacirlere sağlanan hibe desteği ile yiyecek-içecek sektörüne sağlanan ciro
desteği ve müzik sektöründeki sanatçılarla çalıĢanlara sağlanan nakit desteği; vergi
mükellefleri açısından yürütülen ticari faaliyetle ilgili olmasının kabulü halinde gelir veya
kurumlar vergisine tabi hasılat olarak dikkate alınacaktır. Bununla birlikte söz konusu nakit
destekleri sosyal bir devletin gereği olarak ortaya çıktıkları için yürütülen ticari faaliyetle ilgi
olmadığının kabulüyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, bu
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desteklerin kamu kurumlarının yaptıkları yardım kapsamında değerlendirilerek veraset ve
intikal vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte salgın döneminde verilen tüm nakit desteklerin -nakdi çalıĢma
ödeneğinde olduğu gibi- vergiye tabi olup olmadığı hususunda yorumlardan ziyade,
çıkarılacak bir yasayla herhangi bir vergiye tabi olmadıklarının belirlenmesi hukuk devleti
açısından önemlidir.
Kaynakça
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu
4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunu
5746 sayılı AraĢtırma, GeliĢtirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun
6456 sayılı Kanun
7338 sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu Gerekçesi, https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/
gerekceler/GVK/cilt_1_193_sayili_kanun.pdf (10.02.2021)
Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi,
6456
Sayılı
Kanun
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ donem24/yil01/ss443.pdf (06.02.2021)

Gerekçesi,

Türkiye
Büyük
Millet
Meclisi,
7244
Sayılı
Kanun
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/ donem27/yil01/ss213.pdf (09.02.2021)

Gerekçesi,

3316 No.lu CumhurbaĢkanı Kararı
3323 No.lu CumhurbaĢkanı Kararı
3423 Sayılı CumhurbaĢkanı Kararı, 31363 Sayı ve 13.01.2021 Tarihli Resmi Gazete
3506 sayılı CumhurbaĢkanı Kararı
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
52 Seri No.lu Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 86 Sayı ve
https://www.gib.gov.tr/ node/110916/pdf (08.02.2021)
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 125707 Sayı
https://www.gib.gov .tr/node/124805/pdf (08.02.2021)
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 25 Sayı
https://www.gib.gov.tr/node/96036/pdf (08.02.2021)

ve

17.02.2016
20.10.2017

Tarihli

Özelge,

Tarihli

Özelge,

ve

13.06.2011

Tarihli

Özelge,

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 371 Sayı ve
https://www.gib.gov.tr/node/ 101005/pdf (09.02.2021)

27.08.2011

Tarihli

Özelge,

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 2277 Sayı
https://www.gib.gov.tr/node/ 90555/pdf (08.02.2021)

ve

26.09.2014

Tarihli

Özelge,

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 638 Sayı
https://www.gib.gov.tr/node/ 91802/pdf (08.02.2021)

ve

19.08.2011

Tarihli

Özelge,
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Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 223 Sayı
https://www.gib.gov.tr/node/ 99087/pdf (08.02.2021)

ve

06.08.2013

Tarihli

Özelge,

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 678 Sayı ve
https://www.gib.gov.tr/node/ 100799/pdf (08.02.2021)

21.02.2012

Tarihli

Özelge,

Tarihli

Özelge,

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 765596 Sayı
https://www.gib.gov.tr/node/ 146653/pdf (10.02.2021)

ve

15.10.2020

Ticaret
Bakanlığı,
Hibelere
ĠliĢkin
Duyuru,
https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercekkisi-tacirlere-veri (09.02.2021)
Türkiye
ĠĢ
Kurumu,
Kısa
ÇalıĢma
Uygulaması
https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi (09.02.2021)

Genel

Bilgiler,

Türkiye ĠĢ Kurumu, Nakdi Ücret Desteği, https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizliksigortasi/nakdi-ucret-destegi/ (09.02.2021)
Yunus Emre Enstitüsü, Müzik Susmasın Covıd-19 Salgın Sürecinde Destek Projesi
Çağrısı-I, https://www.yee.org.tr/tr/haber/muzik-susmasin-covid-19-salgin-surecinde-destekprojesi-cagrisi-i (10.02.2021)
https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/istatistiki-bilgiler/mi0203011501 (07.02.2021)
https://www.sebatlas.gov.tr/index.aspx (07.02.2021)
https://www.gib.gov.tr/ozelge-sistemi/genel-bilgi (08.02.2021)
https://www.turquality.com/hakkimizda/turquality-nedir (08.02.2021)
https://www.gmka.gov.tr/kalkinma-ajansi-nedir-gorevleri-nelerdir (08.02.2021)
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TOKTAMIġ HAN‟IN KARADENĠZ FAALĠYETLERĠ VE CENEVĠZLĠLERLE
ĠLĠġKĠLER ÜZERĠNE KISA BĠR DEĞERLENDĠRME
ArĢ. Gör. Nagehan KÜÇÜKYILDIZ
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
ORCĠD: 0000-0001-8856-5898
Özet
Ticaret yolları tarihin her döneminde devletlerin ilgi odağı olmuĢ ve bu topraklar için
zorlu mücadeleler yaĢanmıĢtı. Nitekim Karadeniz Bölgesi de Antikçağlardan beri önemli
ticaret güzergâhlarından birisi olarak tarihte yerini almıĢtı. 1241 yılında Doğu Avrupa‘da
Cengiz Han‘ın torunu Batu Han tarafından kurulan Altın Orda, bu yollara hâkim olmak
isteyerek önemli mücadeleler gerçekleĢtiren devletlerden birisidir. Devletin idarecilerinden
olan ToktamıĢ Han, Timur‘un maddi ve manevi destekleri ile DeĢt-i Kıpçak‘ta
hükümdarlığını ilan etmiĢti. Hâkimiyeti ele geçirdikten sonra ToktamıĢ, ticaret limanları
bakımından oldukça zengin olan Karadeniz‘in limanlarına hâkim olmak ve buradaki gücünü
sağlamlaĢtırmak için dönemin diğer devletleriyle mücadelelere giriĢmiĢti. Batı DeĢt-i Kıpçak
hâkimi yani Cuci ulusunun sağ kanadını idaresine geçiren Mamay Mirza ile ToktamıĢ Han‘ın
yaptığı rekabetler bunlardan birisiydi. Bu iliĢkilerde ToktamıĢ, Cengiz soyundan gelmesini
öne sürerek topraklarda hak talep etmekteydi. Ancak bölge için çekiĢmelerin en yoğunu ise
Cenevizliler ile eskiden Alanların, Hazarların ve Yahudilerin kaldığı Kırım ve Kefe toprakları
için yapılmıĢtı. ToktamıĢ ile Cenevizliler arasında 1396-1397 yıllarında Kırım‘da büyük bir
savaĢ meydana gelmiĢti. Cenevizlilerle yapılan bu çekiĢmelerde bölge yer yer el değiĢtirmiĢti.
Kırım bölgesi üzerine gerçekleĢtirilen bir diğer hâkimiyet Timur ile yapılmıĢtır. Sonuç
itibariyle 14. yüzyılın sonlarına doğru Timur ile ToktamıĢ arasındaki yapılan çatıĢma ve
Altınordu‘da yaĢanan iç karıĢıklıklar tacirlerin Kırım limanlarına olan güvenini hayli
sarsmıĢtı. Ancak Trabzon bölgesi de her dönemde canlı bir ticaret ağına sahip olmuĢtur. Bu
canlılığını Altın Orda zamanında da sürdürerek gözde bir ticaret limanı olmuĢtu.
Bu makalede kaynaklar incelenerek DeĢt-i Kıpçak hâkimi ToktamıĢ Han zamanında
Karadeniz‘e faaliyetleri ve Cenevizlilerle olan iliĢkileri hakkında bilgi verilerek kısa bir
değerlendirme yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Altın Orda, ToktamıĢ Han, Cenevizliler, ticaret.
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GĠRĠġ
Karadeniz Bölgesi,1 iç deniz olma özelliği göstermektedir. Tarih boyunca birçok
kavmin yerleĢtiği farklı kültürlerin egemen olduğu bir bölgedir. Eskiçağlarda Karadeniz‘in
doğu kesiminde Ġskit ve Kimmerler,2 güney sahilleri boyunca Yunan kolonileri, kuzeyde ise
Azak‘tan Dobruca‘ya kadar olan kısımda Asya kökenli kavimler yerleĢmiĢlerdir. Türk
kavimleri bu coğrafyaya IV. yüzyıldan itibaren gelmeye baĢlamıĢlardır. 370‘lerde Hun
Türkleri Kuzey Karadeniz bozkırlarına konaklamıĢlar. VI. yüzyılın sonlarında Slavlar ve
Avarlar bu topraklarda etkin konumdaydılar. VI-X. yüzyıllarda Hazarlar, Kırım‘dan3
Kafkasya‘ya kadar olan coğrafyayı ellerinde tutuyorlardı. XI-XII. yüzyılda Karadeniz kuzey
ve güneyden Türk kavimlerinin himayesindeydi. XI. yüzyılda Karadeniz‘in güney sahilleri,
Kırım tarafı ve doğu kesimleri Bizans Ġmparatorluğunun idaresi altındaydı. XII. yüzyılda ise
Komnenoslar Trabzon merkezli yeni bir devlet kurdular. Daha sonraları ise bu coğrafyaya
Selçuklular hâkim olmaya baĢladı.4 Don Nehrinin ilk kısmından Tuna‘ya kadar olan alanlar
Moğolların ülkesine aitti. Karadeniz bölgesinde 1260 yılından beri Cenevizli tüccarlar
Kefken, Amasra, Sinop, Samsun, Fatsa, Trabzon, Baklava, Kefe ve Sugdak gibi önemli ticaret
kolonileri kurarak ön plana çıktığı anlaĢılmaktadır. Cenevizliler 1306 yılında Trabzon‘dan
ayrıldılar. 1308 senesin de ise bir dönem Kefe‘yi terk etmeye mecbur oldular. Ancak yine de
Karadeniz‘deki ticarî faaliyetlerini devam ettirdiler.5
Cenevizlilerin Bizans Ġmparatorlarına karĢı Trabzon‘da ticarî faaliyetler elde etme
giriĢimleri baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. ġöyle ki; Aleksios ve David adlı Bizanslı kardeĢler
Haçlıların Ġstanbul‘u iĢgal ettikleri zaman Ġstanbul‘dan ayrılmıĢlardır. Kısa süre sonra da
egemenliklerini Trabzon ve çevresinde kuvvetlendirerek devlet kurdular. Aleksios 1319
senesinde Venediklilerle bir antlaĢma imzalamıĢtır. Bu antlaĢma neticesinde Karadeniz‘de
1

Detaylı bilgi için bkz. Ġbrahim Tellioğlu, Tarih Boyunca Karadeniz, Bilge Kültür Sanat, Ġstanbul 2019.
Detaylı bilgi için bkz. Mihail Ġllarionoviç Artamonov, Kimmerler ve Ġskitler –BaĢlangıcından M.Ö. IV. Yüzyıla
Kadar-, (Çev. Muhammet ġen), Selenge, Ġstanbul 2020, 31-44; B. N. Grakov, Ġskitler, (Çev. Ahsen Batur),
Selenge, Ġstanbul 2008, 33-40; Ġlhami DurmuĢ, Ġskitler, Kaynak Yay., Ġstanbul 2007, 43-48; Ekrem MemiĢCemil Bülbül, Eskiçağda Göçler, Bursa 2014, 157-172; Ekrem MemiĢ, Eskiçağda Türkler, Çizgi Kitabevi,
Konya 2009; M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, Ġstanbul 1953,66-106.
3
Karadeniz‘in kuzeyinde tarihi bir yarımada ve Ukrayna‘ya bağlı olan bölge, Batı ve Güneyden Karadeniz, doğu
ve kuzeyden Azak deniziyle çevrili, 9 km. geniĢliğinde ve 20 km. uzunluğundadır. Coğrafî konumu nedeniyle
gemilerin yanaĢmasına olanak sağlayan koylar ve ticaret yapmaya uygun limanları vardır. Tarih süresince
bilhassa Asya içlerinden gelen çeĢitli kavimlerin uğrak yeri haline gelmiĢtir. (Halil Ġnalcık, ―Kırım‖, DĠA, C. 25,
Ankara 2002, 447-448.)
4
Hüseyin Kayhan, ―Selçuklular Devrinde Karadeniz Çevresindeki ġehirlerde Ticaretin GeliĢmesi‖, GeçmiĢten
Günümüze Karadeniz‟de UlaĢım, (Ed. Mehmet Okur, Ülkü Köksal, Volkan Aksoy), Karadeniz Teknik
Üniversitesi Yay., Trabzon 2020, 63-80.
5
M. Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı-Kür ve Çoruh Boyları‟nda Kıpçaklar, Ankara 1992; Metin Tuncel,
―Karadeniz‖, DĠA, C. 24, Ġstanbul 2001, 386-387.
2
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bilhassa Trabzon‘da rakip tanımadan ticaretlerini sürdüren Cenevizlilerin6 ticaretine yeni bir
boyut getirmiĢtir. Bundan sonra rakipleri Venedikliler de Trabzon ve bölgenin diğer
limanlarında faaliyet hakkı elde etti. Buna ilaveten Doğu Roma‘ya karĢı iliĢkilerini düzeltme
imkânı ortaya çıktı. Türklerin denizlerde göstermiĢ oldukları baĢarılı faaliyetleri
Venediklilerle Doğu Roma‘yı yakınlaĢtırma durumunda kalmıĢtı. Aleksios ile gerginlik
yaĢanan Cenevizliler gümrük ücretlerinin tespit edilmesinde memurların gelirlerinin kontrolü
sağlanmaması ve bir miktar vergi verme konusu gibi isteklerini bildirmek için Ġmparatora elçi
yolladılar. Yoksa Ġmparatorun Trabzon‘daki iĢlerine son verip Ģehri boĢaltmaya kadar iĢi
götürecekti. Fakat Aleksios böyle bir olay yaĢanırsa ülkesinin diğer koloniciler tarafından
aktif bir Ģekilde faydalanacakları konusunda Ģüphesi yoktu. Buna ilaveten Trabzon‘da
ticaretin sürdürüleceğinden eminde. Bir baĢka açıdan bakacak olursak, Venedikliler
yakaladıkları bu fırsatı değerlendireceklerdi. Taleplerini onaylatamayacaklarının farkına varan
Cenevizliler, yeniden dikbaĢlı hareketlerde bulunarak vergi ödemeden 12 gemiye mal
yüklediler ve bunu kabul etmeyen mal kontrol memurlarıyla birtakım sorunlar yaĢanacaktır.
Cenevizliler aralarındaki gerginliğin artması üzerine hiç beklenmedik bir duruma baĢvurarak
Ģehrin dıĢındaki birkaç yerde yangın çıkardılar. Yangın kıvılcımları Ģehirde büyük dehĢet
saçarak depolara kadar sıçradı. Haliyle Cenevizliler can ve mal kaybı sebebiyle gittikçe
müĢkül hale geldiler. Böylelikle onlar basit Ģartlar altında uzlaĢmaya varmaya mecbur
oldular.7 Yapılan anlaĢmanın sonuçları bakımından olumsuz yönde etkilenen Cenevizliler,
Aleksios‘un kontrolünden baĢka Trabzon‘da ticarî faaliyet elde edemediler. Ayrıca depo
alanları Çömlekçi mevkiinde kurulan mahalleye nakil edilmiĢti. Yalnızca Katolik ayinleri
yapmaları için kilise verildi.8
Cenevizliler, bölge için kavgacı tavırlarını sürdürmüĢlerdir. Nitekim Trabzon Rum
Ġmparatoru Mikhail döneminde Giresun‘u egemenlikleri altına alarak Ģehirde olumsuz
birtakım faaliyetlerde bulundular. Mayıs 1349‘da Trabzon limanını zorla ele geçirdiler.
Ayrıca aynı yılda Kefe‘den yola çıkan iki kadırgayla Trabzon‘u rahatsız edici faaliyetlerde
bulundu. Mikhail, buna karĢılık kadırga ve teknelerle onlara cevap vermek için Çömlekçi
limanından filosuna hareke emri verdi. Fakat sonuç hiçte Ġmparatorun beklediği gibi olmadı.
Mücadele karĢısında yenildi. Cenevizlilerle uzlaĢma yolunu seçti. 1316 yılında yitirdikleri
Aslanlar Kalesi‘ne yeniden kavuĢan Cenevizliler, Çömlekçi mevkiinden baĢka yerlerde de
6

Detaylı bilgi için bkz. Aldo Gallotta, ―Ceneviz‖, DĠA, C. 7, Ġstanbul 1993, 363-364.
Bayram Arif Köse, ―Ortaçağda Trabzon Limanının Tarihsel Coğrafyasının Siyasal ve Ekonomik Sonuçları‖,
Karadeniz Ġnceleme Dergisi, 2017,22, 2017, 29.
8
Ġbrahim Tellioğlu, Trabzon Rum Devleti (1204-1461), Serander Yay., Trabzon 2009, 85-86
7
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aktif hale geldiler. Son olarak St. Eleutherios Kilisesi‘ni Katolik ibadetini yapma fırsatını
yakaladılar.9
Ġlkçağlardan itibaren Karadeniz‘in Ege ve Akdeniz ile ekonomik bağları vardı. Kırım
kıyı Ģeridindeki çıkıntı kısımlarıyla denize açık nüfusu az olan kuzey Karadeniz bölümleri
büyük ölçüde üretilen balık, et, tahıl ve diğer hayvansan ürünleri, kalabalık nüfuslu kısımlara
taĢıyan ihracat kapısı olma vazifesi taĢımaktaydı. Güneyden ise Kefe, Kili, Akkirman gibi
kuzey limanlarına pamuk, ipek, kenevirden üretilen kumaĢlar yollanıyordu. XV. ve XVI.
yüzyılda kuzey ve güney ticareti büyük bir ilerleme göstermiĢti.10
TOKTAMIġ HAN‟IN KARADENĠZ FAALĠYETLERĠ VE CENEVĠZLĠLERLE
ĠLĠġKĠLER
Moğol Ġmparatoru Cengiz Han‘ın büyük eĢinden Cuci, Çağatay, Ögeday ve Tulu
adında dört oğlu olmuĢtur. Han, ölmeden önce ülke topraklarını bu evlatları arasında
paylaĢmıĢtır. Burada da Altın Orda Devletinin,11 soyuna dayanan Cuci, bu paylaĢımda
Moğolistan‘ın batısında kalan en ücra toprakları almıĢtır. Bu toprakların merkezini DeĢt-i
Kıpçak oluĢturuyordu. Kıpçak topraklarının büyük bir kısmına henüz hâkim olunmamasından
dolayı bölge Cuci‘ye ismen bağlıydı. Bölgenin iĢgali 1236 yılında Cuci‘nin oğlu Batu
tarafından yürütülmüĢtür. Sonuç olarak bu mücadeleyle DeĢt-i Kıpçak, Bulgar bölgesi, Kırım
ve Derbent‘e kadar olan topraklar Moğol egemenliğine girmiĢtir. Daha sonra da bu topraklar
1241 yılında Altın Orda Devleti‘ni Doğu Avrupa‘da Moğol hükümdarı Cengiz Han‘ın torunu
Batu Han kurmuĢtur. DeĢt-i Kıpçak12 bölgesi olarak isimlendirilen alanda kurulan bu devlet,
ilk olarak Moğol geleneğini bölgede sürdürse de Kıpçak, Bulgar, diğer Türk nüfus ve
kültürünün etkisi ile TürkleĢmiĢ olduğu anlaĢılmaktadır. Altın Orda Devleti, 13 Türk tarihinin
önemli bir dönemini teĢkil etmektedir.14 Cengiz Han‘ın büyük oğlu Cuci 1227 senesinde

9

Köse, ―Ortaçağda Trabzon Limanının Tarihsel Coğrafyasının Siyasal ve Ekonomik Sonuçları‖, 30-31.
Tuncel, ―Karadeniz‖, 387.
11
Devletin kuruluĢ süreci ve adı hakkında detaylı bilgi için bkz. Ġlyas Kamalov, Moğolların Kafkasya Politikası,
Kaknüs Yay., Ġstanbul 2003, 18-28.
12
XI. yüzyılın sonlarında Karadeniz‘in kuzeyindeki bozkırların bütününün Kıpçak ve Kumanların hâkimiyetine
girmesi neticesinde bu bölgeler Doğu kaynaklarında DeĢt-Kıpçak (Farsça DeĢt ( )تشدkelimesi çöl, kır, ova
manalarına gelmektedir. Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, Ġstanbul 2010, 708.) ―Kıpçak Bozkırı‖ ismi ile
kullanılmaya baĢlamıĢ Moğol akınlarından sonra da bu ad yaygınlaĢmıĢtır. (Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII.
Yüzyıllarda Karadeniz‟in Kuzeyinde Kurulan Türk Kavimleri ve Devletleri, Murat Yay., Ankara 1992, 73.) ġehir
sığır yetiĢtiricilerin ve mandıracıların yurdudur. (George Vernadsky, Moğollar ve Ruslar, (Çev. EĢref Bengi
Özbilen), Selenge Yay., Ġstanbul 2007.)
13
Orda kelimesi Moğolca ―çadır, otağ‖ manasına gelmektedir. Altın Orda veya Ak Orda denilme sebebi,
devletin kurucusu Batu Han‘ın ak otağının üst tarafının alın yaldızlı olmasıdır. (Mehmet Saray, ―Altın Orda
Hanlığı, DĠA, C. 2, Ġstanbul, 1989, 538.)
14
Telli Korkmaz, ―Altın Orda Devleti‘nin ĠslamlaĢmasında Bilinmeyen Bir ġahsiyet: Ebu Bekir Kalender
10
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ölünce küçük oğlu Batu Han atasının toprakları DeĢt-i Kıpçak ile Doğu Avrupa‘yı Cuci ulusu
adıyla birleĢtirmiĢ ve Ġtil sahilinde Saray adını verdiği bir Ģehir kurarak baĢkent yapmıĢtı. Bu
ulusun ismini Moğollar, Kök Orda olarak ifade etmektedirler.15
Berke Han, Altın Orda Devleti‘nde 1256-1266 yılları arasında hükümdarlık
yapmıĢtır.16 1266 yılında Berke Han‘dan sonra ise tahta Batu Han‘ın torunu olan Mengü
Timur (1266-1280) geçmiĢtir.17 Mengü devrinde Kırım‘ın sonraki tarihinde önemli bir rol
oynayan Ceneviz ticaret kolonisi Kefe‘ye gelmiĢtir. Mengü Timur‘dan sonra hükümdar olan
Tokta (1290-1312)18 zamanında Kefe ve diğer Kırım Ģehirlerinde bulunan Ceneviz
kolonileriyle düĢmanlık devam etmiĢtir. Cenevizliler sık sık Moğollara akınlarda bulunuyordu
Tokta, Kefe‘de Cenevizlileri yakalamayı ümit ettiyse de kaçmayı baĢarmıĢlardır. Tokta,
onların Saray Ģehri ve civarında bulunan malları yağmalamıĢtır. Böylelikle Altın Orda‘da
üretim faaliyetleri artmaya baĢlamıĢtır. ġunu belirtmek gerekir ki XIV. yüzyılın baĢında
Kırım kıyılarında köle alım satımı büyük kazanç getiriyordu. Cenevizliler bu dönemde Moğol
çocuklarını Müslüman ülkelerine satarak kar elde ediyorlardı. Tokta, bu durum karĢısında
öfkelenmiĢtir. Diğer bir Altın Orda hükümdarı Özbek Han (1312-1342)19 döneminde de
Kırım hâkimiyetleri devam etmekteydi. Bunu egemenliğin simgesi olan paraların bu han
adına darp edilmesinden anlamaktayız. Kefe, Kırım gibi adını nüksetmediğimiz birçok
Ģehirden anlaĢılıyor ki devletin Ģehir hayatı oldukça geliĢmiĢtir.20 1333 senesinde Altın Orda
Han‘ından balık ticaretinde önemli bir ilerleme gösteren Tana‘da tuz, tahıl ve kurutulmuĢ
balık gibi ihraç ürünleri için ticaret yapma izni alan Venedikli tacirler balıkların sevkiyatını
Ġstanbul‘la birlikte Karadeniz‘de Trabzon, Sinop ve Samsun limanlarından yapmaktaydılar.
Buna ilaveten Venedikliler Trabzon‘daki iĢyerleri aracılığıyla lüks mallardaki ticaret
hacimlerini de oldukça ilerlettiler.21Altın Orda Devleti‘nin himayesi altındaki Karadeniz‘in
kuzey kesimleri ve Mısır arasında XIII. ve XIV. yüzyıllarda ticarî iliĢkiler oldukça artmıĢtır.
1343 senesinde bir yandan Altın Orda Hanı‘nın Kefe‘yi kuĢatması diğer taraftan 13401341 senelerinde Tebriz‘de Ġtalyan tacirlerin katledilmesi Cenevizlilerin iĢlerini iyice
zorlaĢtırmıĢtı. Bunun neticesinde ticaretlerini sürdürmek isteyen Cenevizli tüccarlar Ġran‘dan
Aksarayi ve ―Kalendername‖ Adlı eseri, Akademik Tarih ve DüĢünce Dergisi, 2018, 5, (16), 208.
15
ġerefüddin Ali Yezdî, Emîr Timur (Zafernâme), (Çev. Ahsen Batur), Selenge, Ġstanbul 2013, 117; Hayrunnisa
Alan, Timurlular –Bozkırdan Cennet Bahçesine (1360-1506), Ötüken, Ġstanbul 2015; A. Yu. Yakubovskiy, Altın
Ordu ve ÇöküĢü,(Çev. Hasan Eren), Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1976, 41.
16
Enver Konukçu, ―Berke Han‖, DĠA, C. 5, Ġstanbul 1992, 506-507.
17
Abdülkadir Yuvalı, ―Mengü Timur‖, DĠA, C. 29, Ankara 2004, 138.
18
Telli Akhun Korkmaz, Altın Orda Devleti‟nde Din, Berikan Yay., Ankara 2018, 30.
19
Mustafa Kafalı, ―Özbek Han‖, DĠA, C. 34, Ġstanbul 2007, 107-109.
20
Yakubovskiy, Altın Ordu ve ÇöküĢü, 66, 72, 82, 97, 105, 121,134-135, 160.
21
Köse, ―Ortaçağda Trabzon Limanının Tarihsel Coğrafyasının Siyasal ve Ekonomik Sonuçları‖, 26.
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ipek nakliyatı için Trabzon‘dan Pera‘ya veya Ġstanbul‘a uzanan güzergâhı kullanmaya
baĢladılar.22
Altın Orda‘nın Özbek asıllı Emir‘i ToktamıĢ Han, 1349 senesinin sonu ve 1350
senelerinin baĢları arasında doğmuĢtu. Cuci soyundan Toy hoca Oğlan‘ın oğluydu. Annesi ise
Kungrat kabilesinden Köten/Könçük Hatun‘dur. Ġsmi, doğu ve batı kaynaklarında TuktamıĢ,
TohtamıĢ, ToqtamıĢ gibi çeĢitli kullanımları bulunmaktadı. Bu isim hareket halinden
rahatlama haline geçme olarak belirten ―tokta-mak‖ fiiliyle alakalıdır. ToktamıĢ ismine
bastırılan paralarda ―ToktamıĢ‖ Ģeklinde kullanılmaktaydı. ToktamıĢ Han‘ın hükümdar
olmasında Timur‘un katkıları inkâr edilemez Ģöyle ki; ToktamıĢ Han ile Doğu DeĢt-i Kıpçak
önderi Urus Han arasında yaĢanan mücadelede ToktamıĢ Han Timur‘un yardımını alarak
DeĢt-i Kıpçak tahtı için mücadeleye baĢlamıĢtı. Bu çekiĢmede Timur, kendisinden yardım
isteyen ToktamıĢ‘a destek verecekti. Timur‘un ToktamıĢ‘a yardım etmesindeki amaç Urus
Han‘ın rakibi olan ToktamıĢ vasıtasıyla Doğu DeĢt-i Kıpçak meselesine fiili olarak müdahale
etmek fırsatını yakalamaktı. Alınan bu destekle birlikte Sır Derya‘nın sağ tarafında bulunan
Türkistan‘ın önemli Ģehri Sabran/Savran ile Sığnak Ģehirlerini de verdi. Bazı kaynaklar bu
Ģehirlere ilaveten Otrar Ģehrini de verdiğini kaydetmektedi. Nihayetinde Timur‘un
yardımlarıyla birkaç kez yapılan mücadele neticesinde ToktamıĢ Han, 1379 yılında Doğu
DeĢt-i Kıpçak‘ı ele geçirmeyi baĢarmıĢtır. ToktamıĢ, tahta çıktığı zaman devlet fetret dönemi
geçiriyordu. Daha sonra bölgedeki güçlü askeri nüfuzlu aristokratlarını kendi tarafına çekerek
kuvvetli ve kalabalık bir ordu meydana getirmiĢti. Ancak ToktamıĢ Han Timur‘a ihanet
ederek araları bozulacak ve Ģiddetli savaĢlar meydana gelecekti.23
ToktamıĢ Han döneminde de Karadeniz faaliyetleri ve Ceneviz iliĢkileri yoğun bir
Ģekilde devam etmiĢtir. Han‘ın Karadeniz ve Ceneviz iliĢkileri hususuna geçecek olursak.

22

Mehmet Tezcan, Klasik ve Ortaçağ Dönemlerinde Karadeniz ve Kafkasya, Serander Yayınları, Trabzon 2012,
37.
23
Bu konu hakkında detaylı bilgi için bkz. Yezdî, Zafernâme, 118-121; Ġbni ArabĢah, Acâibu‟l Makdûr
(Bozkırdan Gelen Bela), (Çev. Ahsen Batur), Selenge, Ġstanbul 2012; Alan, Bozkırdan Cennet Bahçesine
Timurlular, 42-55; Mustafa Kafalı, Altın Orda Hanlığının KuruluĢu ve YükseliĢi, Ġstanbul 1976; A. Ahat
Andican, Emir Timur Tarih, Siyaset, Miras, Selenge Yay., Ġstanbul 2019, 171-183; Emmanuel Berl, Atilla‟dan
Timur‟a Avrupa ve Asya, (Çev. Gülseren Devrim), Ġstanbul 1999, 249-250; Ġsmail Aka, Mirza ġahruh ve Zamanı
(1405-1447), TTK, Ankara 1994; 9-11; Ġsmail Aka, Timurlular (Orta Asya‟nın Parlayan Devri), Kronik,
Ġstanbul 2019, 29-33; Ali Bademci, Cengiz Yasası ve Timur ve Timur ve Tüzükâtı, 2. Basım, Ötüken, Ġstanbul
2016, 155-158,167-170; Harold Lamb, Emir Timur, (Çev. A. Göke Bozkurt), Ġstanbul 2016, 143-151;
Yakubovskiy, Altın Ordu ve ÇöküĢü, 148-149; Ġlyas Kemaloğlu, Altın Orda ve Rusya –Rusya Üzerindeki TürkTatar Etkisi-, Ötüken, Ġstanbul 2015, 105; Ġlyas Kamalov, ―ToktamıĢ Han‖, DĠA, C. 41, Ġstanbul 2012, 231-232;
Ġlyas Kamalov, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yay., Ġstanbul 2007, s. 102; Hayrunnisa Alan Akbıyık,
―Timur'un ToktamıĢ Üzerine Seferleri ve Altın Orda'nın Yıkılması Meselesi‖, Bilig, Sa. 27, yıl. 2003, 121-122.
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Cengiz soyundan gelen ToktamıĢ Han,24 yukarıda da bahsedildiği üzere Timur‘un
yardımlarıyla Altın Orda tahtının varisi olmuĢtu. Bir sonraki yıl güçlü bir orduyla Batı DeĢt-i
Kıpçak hâkimi yani Cuci ulusunun sağ kanadını egemenliğine geçiren Mamay Mirza‘nın 25
kontrolünde kalan baĢkent Saray‘a yöneldi ve Ģehri ele geçirmeyi baĢardı. Bu baĢarı Altın
Orda‘nın batı bölgelerini elinde tutan Mamay Mirza için büyük bir tehlike teĢkil ediyordu. 26
ġunu belirtmek gerekir ki Cengiz soyundan gelmesi hasebiyle ToktamıĢ bu mücadelede bir
adım öndeydi. ToktamıĢ‘a göre Cengiz soyundan olmayan Mamay bu topraklarda hak talep
edemezdi. Han, Mamay‘a karĢı kazanmıĢ olduğu zaferle hem Cuci Ulusunun batısının hem de
doğusunun tek hâkimi olmakla beraber aynı zamanda dönemin en kuvvetli hükümdarı
olmuĢtu.
1380 yılında Kalkan Nehri ile Azak Denizi civarında ToktamıĢ Han ve Mamay Mirza
arasında yapılan mücadele neticesinde Mamay yenilgiye uğrayacaktı. Ordusu dağılan Mamay,
öncelikle kendi kabilesi Kıyatlardan Solhat Ģehrinin darugası bulunan Kutluk Buka‘ya gitti ve
ondan kendini korumasını istedi. Ancak Kutluk Buka onun yardım talebini kabul etmeyecekti.
Ġsteğine olumlu cevap alamayan Mamay, coğrafî konumundan dolayı müstahkem bir bölge
olan Kırım‘daki Ceneviz kolonisi olan Kefe‘ye gitmeye karar verir ve yola koyuldu.
Kırım‘daki ticaret Ģehri olan Kefe27 ve orada bulunan Ceneviz kolonisiyle Mamay Mirza‘nın
iyi iliĢkileri öncesine dayanmaktaydı. Kefe`de bulunan Cenevizli yöneticiler Mamay Mirza‘yı
Kırım‘a ara ara gitmesinden dolayı tanıyorlardı. Bu sebepten ötürü Mirza Ģehir hâkimleri ile
Ģehre girme konusunda görüĢtükten sonra yanına aldığı küçük askeri birlik ve değerli
eĢyalarıyla birlikte Ģehre girmeye baĢarmıĢtı. Ancak olay hiç de Mirza‘nın planladığı gibi
gitmeyecekti. ġöyle ki kıymetli eĢyalarına göz diken Kefe‘de yaĢayan Cenevizliler Mamay‘ı
öldürerek malları ele geçirdiler. Ancak bu ölümü bazı kaynaklarda ToktamıĢ Han‘ın askerleri
tarafından yapıldığı yazılmaktaydı. Mamay‘ın ölümünden sonra onun bölgeleri ToktamıĢ
Han‘ın eline geçerek devletini güçlendirmeyi baĢarmıĢtı. ToktamıĢ Han 1380 yılında

24

Beatrice Forbes Manz, Timurlu Ġran‟ında Ġktidar, Siyaset ve Din, (Çev. Dilek ġendil), Türkiye ĠĢ Bankası,
Ġstanbul 2008, 12; Andican, Emir Timur, 173.
25

Mamay Mirza hakkında bilgi için bkz. Rizaeddin Fahreddin, Altın Ordu ve Kazan Hanları, (Not. Çev. Ġlyas
Kamalov), Kaknüs Yay., Ġstanbul 2003, 63-66; Mualla Uydu Yücel-Ainagul Saginayeva, ―Altın Orda-Rus
Mücadelesinin Edebiyata Yansıması: ZadonĢina Destanı‖, Bilig, Sa. 93, 149-179.
26
Andican, Emir Timur, 175.
27
Kırım yarımadasında günümüz Ukrayna‘ya bağlı bir Ģehir olan Kefe, Kırım yarımadasının güneydoğu
kıyısında bulunmaktadır. Eskiçağdan beri Kıpçak bozkırlarını Karadeniz‘e Anadolu yarımadasına ve Ġstanbul‘a
bağlayan bir liman ve yerleĢme yeridir. ġehir antik zamanda Theodosia adıyla nitelendirilirken Kepoi, Kapha
vaya Kafa, Kaffa ismi de kullanılmaktadır (Yücel Öztürk, ―Kefe‖, DĠA, C. 25, Ankara 2002, 182); Kırım,
Anadolu‘ya ve Ġstanbul‘a ve oradan da Suriye‘ye ve Mısır‘a giden yolların transit merkezi durumundaydı.
(Yakubovskiy, Altın Ordu ve ÇöküĢü, 82)
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meydana gelen II. Kalka SavaĢı‘ndan bir müddet sonra Saraycık, Saray, Hacı Tarhan
Ģehirlerinde ve Kırım gibi Cuci Ulusunun bütün bölgelerinde hâkimiyetini sağlayarak 7 Nisan
1380 ve 28 Mart-1381 tarihleri arasında para darp etmiĢtir. Böylece ToktamıĢ Han,
Saray‘dan, Sir Derya ve Dinyester Nehirleri arasındaki bozkırların tamamına hâkimiyet
sağlamıĢtı.28
Karadeniz‘in kuzeyindeki tarihi bir liman olan Kırım mücadelesinin bir diğer
boyutuna bakacak olursak; ToktamıĢ Han‘ın Timur ile yapılan Tebriz (1385-1386) ve
Kunduzca Sefer‘inde29 Bek-Bulat tümen komutanı vazifesini yürütmüĢtü. Ancak kaynaklar
Bek-Bulat‘ın 1391 yılında ortaya çıktığını ve Kunduzca mücadele esnasında ToktamıĢ Han‘ın
harem ve hazinesine tecavüz ederek aĢağı Don havzasına kaçıp kendini orada hükümdar
kıldığını nakletmektedirler. Hatta daha ileri giderek 1391 senesinde bağımsızlık alameti olan
parayı kendi adına darp ettirmiĢti. Saray Ģehrinde Bek-Bulatın ismine basılan paranın üzerinde
―Adaletli Sultan‖, Ģeklinde unvan bulunmaktaydı. Ancak Bek-Bulat Saray Ģehrinde kaldıktan
kısa süre sonra Kırım‘a gitmiĢti. Nihayetinde ToktamıĢ onun ardından Kırım‘ı kuĢatmayı
baĢarmıĢtı. Fakat Urus Han‘ın torununun Saray‘a saldırması ToktamıĢ‘ı hedefinden
vazgeçirerek mücadeleden geri çekilmesine sebep olacaktı. Ancak askeri birlikleri
mücadeleye devam edip Kırım‘ı zorla ele geçirip Bek-Bulat katledilmiĢti. Böylelikle
ToktamıĢ‘ın Batı DeĢt-i Kıpçak‘taki güçlü rakibi de ortadan kaldırmıĢtı.30
Timur ile ToktamıĢ arasında Karadeniz limanını etkileyen mücadeleye bakacak
olursak; egemenlik kavgasına neden olan Azerbaycan ve Harizm coğrafyası, gerçekte tarih
süresince DeĢt-i Kıpçak‘a hâkim olanlar ile Ġran ve Maveraünnehir‘e egemen olan milletler
arasında her daim mücadele alanı olmuĢtu. Bunun sebebi olarak iki bölge kuzey ülkelerinin
güney ülkeleri ile veyahut sıcak iklim kuĢağıyla bağlantının olduğu coğrafyalardı. Asya‘nın
malları Harizm üzerinden satılmak için kuzey bölgelere yollanırken Akdeniz ve Ġran bölgeleri
ile Kuzey ülkelerinin bağlantısı kara yolundan Kafkaslar‘dan deniz yoluyla Karadeniz
limanları aracılığıyla sağlanmaktaydı.31

28

Yakubovskiy, Altın Ordu ve ÇöküĢü, 215-217; Fahreddin, Altın Ordu ve Kazan Hanları, 66; Kafalı, Altın Orda
Hanlığının KuruluĢu ve YükseliĢi, 103; Gumilev, Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları II, 300; Kemaloğlu,
Altın Orda ve Rusya, 105-106.
29
Detaylı bilgi için bkz. Yezdî, Zafernâme; Ġbni ArabĢah, Acâibu‟l Makdûr.
30
Mahammad Versiyev, Altın Orda Devleti‟nde Nasıreddin ToktamıĢ Han Dönemi (1379-1397), Konya: Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), 2019, 93-94.
31
V. V. Bartold, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, (Çev. Ahsen Batur), Selenge Yay., Ġstanbul 2014, 146; Alan,
Timurlular, 48; Alan, ―Timur‘un ToktamıĢ Üzerine Seferleri ve Altın Orda‘nın Yıkılması Meselesi‖, 126-127.
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Venedikliler Avrupa için buğday, kürk, derinin temin edildiği köle ticaretinin yapıldığı
Kırım‘ı seçtiler. Sonradan da Trabzon‘a yerleĢmiĢlerdi. ġu var ki 14. yüzyıla gelinceye kadar
Asya ile yapılan ticaretlerinde güneye doğru Anadolu ve Suriye yollarını tercih ettiklerinden
Trabzon onlar için önem arz etmiyordu. 14. yüzyılın sonlarına doğru Timur ile ToktamıĢ
arasında mücadeleler yapılmıĢtı. Ġkili arasında yaĢanan bu savaĢlara birde Altın Orda
Devleti‘ndeki iç karıĢıklıklar eklenince haliyle Kırım limanları karĢı bir güven sorunu
yaĢanacaktı. Ayrıca 1395‘te Tana Ģehrinin hasar görmesi ve eski ihtiĢamını kaybetmesi
tüccarları baĢta yönlerini Trabzon limanına çevirmesine sebep oldu. Akabinde Venedikliler
Trabzon limanında ulaĢımın sürekli olarak sağlamaya hassas davrandılar. Venedikli tacirlerin
gemileri Trabzon limanına ulaĢmadan önce Ġstanbul, Kefe veyahut Tana‘ta uğruyorlardı.
Ancak bazı durumlarda Sinop limanına geçen ticaret filosu Trabzon yolundan Ġstanbul‘a
ulaĢıp oradan da Ġtalya‘ya varıyordu. Bu filo senede iki kez yola çıkmaktaydı. Duruma bağlı
olarak bu filodaki gemiler bir kaçı Trabzon limanı geçiĢ güzergâhları oluyordu. Geçtikleri
limanlarda tahmini olarak 8-10 gün kalmaktaydılar.32
Timur‘un Semerkand`a gittiği zamanı fırsat bilen ToktamıĢ, hemen Kıpçak
bozkırlarına dönerek devletini tekrardan kurmaya baĢlamıĢtı. Saray Ģehrinden Kırım‘a geçen
ToktamıĢ, burayı kendine üst yapmıĢtı. Bu kararın kendisine fayda sağlayacağını
düĢünmekteydi. ToktamıĢ ile Cenevizliler arasında 1396-1397 yıllarında Kırım‘da büyük bir
savaĢ meydana gelmiĢti. Bu esnada Cenevizlilerin idaresinde olan Kefe hâkimine karĢı sefer
düzenlemiĢti. Sonuç olarak 17 Mart 1396 yılında bu Ģehri kuĢatma altına almıĢtı. Kefe bu
esnada Cenevizlilerin hâkimiyetinde bulunuyordu. Ġkili arasındaki mücadelede ToktamıĢ
Kefe‘yi ele geçirmeyi baĢarmak üzereyken yeni rakibi Timur Kutlug Han ToktamıĢ‘a büyük
bir darbe indirmiĢti. Timur Altın Orda‘ya akın düzenleyip tahrip edince devlet büyük bir
sarsıntı geçirdi. Bu fırsatı kaçırmayan Cenevizliler, Kırım‘daki egemenliklerini daha da
geniĢletip bölgede güç elde ettiler. Haliyle ToktamıĢ Kefe‘de tutunamayarak Kieve Litvanya
Knezi Vitovt`un yanına kaçmaya mecbur oldu. Ancak kısa sürede ToktamıĢ‘ın Ceneviz
kuvvetlerine hücum ederek Kefe‘yi yeniden ele geçirmiĢti. Bu bölgeleri elde tutmak Altın
Orda Devleti‘ndeki hâkimiyetini güçlendirdiğinin kanıtıdır.33 ToktamıĢ Han‘ın ilerleyen
zamanlarda artık hükümdar olmak gibi bir ihtimali yoktu. Bu çaresizlik içinde hayatının geri
kalan bir kısmını DeĢt-i Kıpçak‘ın ücra köĢelerinde geçirdi. 1405 senesine kadar onu
yakalama hevesiyle mücadele eden Edigey Mirza, bunu amacına kısa sürede ulaĢtı. ToktamıĢ
32

Münir Atalar, ―XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda Karadeniz Ticaretinde Trabzon‘un Yeri ve Önemi‖, TTS, (6-8
Kasım 1998), Trabzon1998, 134; Tezcan, Karadeniz ve Kafkaslar, 37-38
33
Yakubovsky, Altın Ordu ve ÇöküĢü, 268-269; Vernadsky, Moğollar ve Ruslar, 332.
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Han, Edigey ve askerlerinden kaçarken Karaton Irmağı sınırlarında atıyla beraber uçuruma
düĢerek öldü.34 Timur, XIV. yüzyılın sonlarına geldiğinde Karadeniz‘in kuzey kısımlarını
egemenliği altına almayı baĢarmıĢtı.35
Karadeniz‘de ticaretin yoğun olarak yapılmasında Altın Orda Devleti‘nin büyük bir
etkisi olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Tebriz saray Ģehirleri ve Trabzon‘un değeri, Kefe
ve Tana Ģehirlerinin köle, at ve kürk ticaretinde önem kazanmasıyla da kıymeti iyice artmıĢtı.
Çin ve Hindistan‘dan gelen ipek ve baharatın Batı Avrupa ülkelerine nakledilmesinde Yahudi
tüccarlar

Akdeniz‘de

Ġskenderiye

Limanını,

Karadeniz‘de

ise

Trabzon

Limanı‘nı

kullanmaktaydı.36
SONUÇ
Tarih boyunca en gözde bölgelerden birisi olan Karadeniz, birçok uygarlığın sahip
olmak istediği bir bölgeydi. Bunun sebebi birçok limana sahip olup ticaret ağının merkezi
konumunda olmasıdır. Bölgedeki limanlara sahip olmak isteyen devletler bölgede hâkimiyet
mücadelesine girmiĢlerdir. Bunlardan birisi de Altın Orda Devleti‘dir. Bölgeye hâkim olmak
isteyen Altın Orda Hükümdarı ToktamıĢ Han, Karadeniz‘i ele geçirmek için fırsatları
kollamıĢ çeĢitli mücadeleler içerisine girmiĢtir. Yaptığı savaĢlar neticesinde bölgeleri ele
geçirmiĢ hatta adına para bile bastırmıĢtır. Devletinin gücüne güç katmıĢtır. Han, en önemli
savaĢını Timur ve Cenevizlilerle yapmıĢtır. Ancak yaptığı mücadelelerde baki kalamayarak
Timur‘un bölgede hâkimiyetini güçlendirmesiyle birlikte ve Altın Orda Devleti zayıflatmıĢtır.

34

Kemaloğlu, Altın Orda ve Rusya –Rusya Üzerindeki Türk-Tatar Etkisi, 110.
Tuncel, ―Karadeniz‖, 387.
36
Bayram Arif Köse, Ortaçağda Trabzon ve Çevresinin Tarihi Coğrafyası, Erzurum: Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), 2012, 187.
35
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MĠR‟ÂTÜ‟L HARAMEYN‟E GÖRE MEKKE VE MEDĠNE
Aysel ġAHĠN 1
1

Kars Ġl Müftülüğü

ORCID ID: 0000 0002 9964 4783

Mir‘âtü‘l-Harameyn‘in yazarı Eyüp Sabri PaĢa 1248/1832 yılında günümüzde Yunanistan
sınırları içerisinde kalan Ermiye Ģehrinde doğmuĢtur. Döneminin devlet adamı ve aynı
zamanda büyük bir ilim adamı olan Eyüp Sabri PaĢa‘nın yazmıĢ olduğu birçok eser
mevcuttur. Ancak bunların en kapsamlısı Mir‘atü‘l-Harameyn adlı eseridir. Eyüp Sabri
PaĢa‘nın 16 yılda tamamlamıĢ olduğu bu eser 3500 sayfayı aĢkın olup toplam 5 ciltten
oluĢmaktadır. Eserin ilk iki cildinde Mir‘atü‘l-Mekke adıyla Mekke‘yi, diğer iki cildinde
Mir‘atü‘l-Medine adıyla Medine‘yi, son bir cildinde ise Cezire‘tü‘l-Arab adıyla Arap
Yarımadasından genel olarak bahsetmiĢtir. Eser 1301 yılında Ġstanbul‘da Bahriye
Matbaası‘nda basılmıĢtır. Eser ismindeki ―Mir‘at‖ yani ayna kelimesinden anlaĢılacağı üzere
yazar kendi döneminin Hicaz‘ını resmetmiĢtir. Büyük bir hacme sahip olan bu eser Hicaz
konusunda kendi alanında ve kendi dönemine kadar Türkçe yazılmıĢ en kapsamlı eserdir
diyebiliriz.
Eserin ilk baĢında döneminin çok meĢhur isimlerinin takrizi bulunmaktadır. Bu takrizlerde
Eyüp Sabri PaĢa büyük bir övgüyle anlatılmıĢtır. Eserin giriĢ kısmında cilt cilt olan kitaplara
genel baĢlık olarak Mir‘atü‘l-Harameyn baĢlığı verilmiĢ ve kitabın içeriği özet olarak
anlatılmıĢtır. Eyüp Sabri PaĢa eseri yazma konusunda birçok tereddütler yaĢadığını ancak
Allah‘ın lütfu sayesinde bu tereddütlerden kurtularak eseri yazabildiğini söylemiĢtir.
Devamında Sultan II. Abdülhamit‘e dua ve övgüler ederek eserini Sultan II. Abdülhamit‘e
takdim etmiĢtir. Eserindeki ―Mir‘at‖ ismine ĢaĢıranlar için Eyüp Sabri ―Mir‘at‖ kelimesinin
uzağı yakın eden anlamına binaen eserini okuyanların Hicaz‘ı görmüĢçesine hatrına
geleceğini söyler. Devamında yazar Mekke ve Medine‘yi, Mekke‘de en önemli unsur olan
Mescid-i Haram, Kabe, Mescid-i Nebevi‘den bahseder.
Kabe‘nin iç kısmı 1860 kademdir. Kabe duvarlarının iç yüzleri renkli mermerlerle ve içi de
nakıĢlı mermerlerle süslenmiĢtir. Kabe‘nin kapısı 6 arĢın ve 10 parmak uzunluğunda ve 3
arĢın 18 parmak geniĢliğindedir. Kabe‘nin 40 adet ―ağavat‖ denilen zenci hademesi vardır.
ġimdilerde bu sayı 51‘dir. Kabe‘nin kapısının açıldığı günler Ģunlardır: Muharrem‘in 10.
günü, Rebiü‘l-Evvel‘in 12. günü, Receb‘in 15‘i, ġaban‘ın 27‘si, Ramazan‘ın ilk Cuma‘sı ve
Kadir Gecesi, Zilkade‘nin 15 ve 27‘si ve Zilhicce‘nin 10. günlerinde üçer saat olmak üzere 9
kere açılır. Kabe‘nin kapısının açıldığı günlerde belirlenen vakitlerin birer günü erkeklere
birer günü de kadınlara mahsustur. 1
Kabe‘nin dört tarafını kuĢatan kaldırıma Metaf-ı ġerif denir ve bu kaldırım 2762 kademdir.
Hacılar genellikle bu alanda tavaf etmeye çalıĢırlar. Mataf-ı ġerif‘in etrafında 35 adet düzgün
sütunlar dikilmiĢtir. Bunların ikisi mermerden diğerleri tunçtan yapılmıĢtır. Mermer direkler

1

Mirat-ı Mekke, c.2, s.936,965.
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Makam-ı Ġbrahim‘e yakın yerlere, tunç direkler ise Kabe‘nin dört tarafına kandillerin asılması
için dikilmiĢtir.2
Haccac‘ın Kabe‘yi tamir etmesinden sonra Kabe sultanların oyuncağı olmaması için alimler
tarafından zaruri olmadığı müddetçe tamir edilmesine cevaz verilmemiĢtir. Ancak sel gibi bir
çok doğal felaketlerin ardından Kabe yıkılmaya yüz tutmuĢtur. Kabe IV. Murat devrinde
tamir edilmiĢtir. 1039 yılında Mekke‘de çok büyük bir sel olmuĢ ve Kabe‘nin hemen hemen
tamamı yıkılmıĢtır. Bunun üzerine Ġstanbul yönetimi Kabe‘nin tamiri için Rıdvan Ağa‘yı
görevlendirmiĢtir. Rıdvan Ağa gerekli malzemeleri istettirmiĢ ve Kabe‘nin etrafına bir perde
çektirerek Kabe‘nin kutsallığına ta‘zimen halkın nazarından gizlemek istemiĢtir. Rıdvan Ağa
Ģer-i Ģerife uygun olarak en kısa sürede Kabe‘nin tamirini tamamlamaya çalıĢmıĢtır.3
Eyyüp Sabri PaĢa döneminde Mescid-i Haram‘ın Babü‘s-Selam‘dan Bab-ı Umre‘ye kadar
537 kadem uzunluğu, Bab-ı Safa‘dan Daru‘n-Nedve ziyareti kapısına kadar 500 kadem
geniĢliği vardır. Bunların 67 adedi doğu, 81 kuzey, 36 batı, 33 güney, 5 adedi Daru‘n-Nedve
ve 6‘sı Bab-ı Ġbrahim tarafında olmak üzere 218 adet direkleri vardır. Mescid-i Haram‘ın 500
adet kubbesi vardır. Toplamda 1380 Ģerefesi mevcuttur. Mescid-i Haram‘ın doğu tarafında 4,
batıda 3, kuzeyde 5, güneyde 7 kapısı mevcuttur.
Doğu Kapıları: Babü‘s-Selam, Bab-ü‘n-Nebi, Babü‘l-Abbas. Güney Kapıları: Bab-ı Bazan,
Bab-ı Bağle, Babu‘s-Safa, Bab-ı Ciyad, Bab-ı Mücahid, Bab-ı Medrese-i ġerif Aclan, Bab-ı
Ümmühani. Batı Kapıları: Bab-ı Harure, Bab-ı Ġbrahim, Babu‘l-Umre. Kuzey Kapıları:
Babü‘s-Südde, Babü‘l-Acle, Babü‘l-Kutbi, Bab-ı Ziyade-i Nedve, Babü‘d-Deribe.
Mescid-i Haram‘ın 7 tane minaresi vardır. Bunlar Babü‘l-Umre Minaresi, Babü‘s-Selam
Minaresi, Bab-ı Ali Minaresi, Babu‘l-Veda Minaresi, Babu‘z-Ziyade-i Nedve Minaresi,
Medrese-i Kayıtbay Minaresi ve Süleymaniye Minaresi‘dir. Bu minarelerde sabaha yakın
evradlar ve ezkarlar okunur. 4
Mekke‘ye gelen hacılara delil efendiler rehberlik hizmeti verirler. Bir hacı hangi beldeye
mensupsa Mekke‘ye geldiğinde o beldenin delil efendisi tarafından karĢılanır. Deliller hacılar
Mekke‘ye geldiğinde onu karĢılar evine götürerek misafir eder. Daha sonra ona tavaf, say ve
umre yaptırtır. Ayrıca delil efendi hacıya kalacağı mekanı ayarlar. Delil efendiler hacıların
bütün iĢlerinde onlara yardımcı olurlar. Hacılar da delilin bu rehberlik hizmeti için bir miktar
ücret öderler. 5
Mekke‘de iki tane meĢhur hastane vardır. Bunlardan biri gureba diğeri de Mina Hastanesi‘dir.
Gureba hastanesinin 70 yataklı 12 odasıyla mükemmel bir eczanesi, bahçesi, havuzu ve
mutfağı vardır. Hastanenin bir tabibi bir eczacısı, bir cerrah, bir cerrah muavini, bir müdür, bir
cerrah vekili, bir imam efendi, bir aĢçı, dokuz hademe, bir kapıcı, bir duvarcı ve bir ebe ile 20
tane memur çalıĢanı vardır. Hastanenin masrafları Valide Sultan Vakfı‘ndan karĢılanmaktadır.
Bu hastane hacılara ve yerli yerel halka ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Ġkinci hastane
Mina‘da bulunan 40 yataklı bir hastanedir. Bu hastanede fakir hacılara hizmet verilir. Tüm
ihtiyaçları devlet tarafından karĢılanır.
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Mekke Ģehrinde mücavir fakirlerin ve dul kadınların barınabilmesi için imaretler ve ribatlar
vardır. Bunların en meĢhurlarından biri Haseki Sultan Ġmareti‘dir. Burada her gün ekmek ve
etli çorba ikram edilir. Ramazan-ı ġerifte ise her gün pilav piĢirilir. 6
Mekke‘de özellikle hac zamanı büyük bir kalabalık olmakta ve bu da Ģehrin fazlasıyla
kirlenmesi demekti. Sıhhiye memurları Arafat ve Mina‘da su sarnıçlarını hacılar gelmeden
evvel temizlerler. Mina sahrasına Arafat dönüĢünden 15 gün önce yeni mezbahalar inĢa
ederler. Kesilen kurban atıklarını gömmek için beĢ altı metre derinliğinde çukurlar açarlar.
Kurban edilen hayvanların atıklarını her nerede bulursalar 300-400 ameleyle yeterli miktarda
demir arabalara koyarak bu çukurların içine koyarlar ve ardından üzerine kireç dökerek bu
çukurları kapatırlar. Ayrıca helaların kokmaması ve temizliği için görevlileri kontrol ederler
ve kireç vs. maddeler döktürürler. ġehrin temizlenmesi için umum yerlerde, çarĢı ve
pazarlarda oluĢan çöpleri demir arabalarla görevlendirilmiĢ olan iĢçiler Ģehrin dıĢına atarlar.
Hacıların kaldıkları mekanlar kontrol edilir ve sağlıklı olup olmadığı denetlenirdi. AĢçı
dükkanlarında yemek piĢirilen tencere ve sahanların kalaylı olup olmadığı kontrol edilirdi.
ÇarĢıda ham ve çürük yemiĢ satılmasına müsaade edilmez, hastalığa sebeb olacak yiyecekler
çarĢıya sokulmazdı.7
Medine‘nin harem sınırlarını Peygamber Efendimiz bizzat kendisi çizmiĢtir. Medine Hicaz
bölgesinin en verimli ve ma‘mur beldesidir. Medine‘nin dört bir yanı eksiksiz bir Ģekilde surla
çevrilidir. Medine‘de meĢhur Mahmudiye medresesiyle birlikte toplam 13 medrese ve 18
tane kütüphane vardır. Bu kütüphanelerde 22615 kitap bulunmaktadır. Seyyid Ahmet Efendi
Mehmet PaĢa kendi adına Medine gurebasını tedaviye mahsus olmak üzere bir hastane
yaptırmıĢtır. Burada çalıĢan doktor ve hizmetlilerin maaĢının karĢılanabilmesi için yeterli
miktarda akar ve emlak vakfetmiĢtir. Sultan III. Murat döneminde Muradiyye tekkesi
yapılmıĢtır. Bu tekke aynı bir imarathane görevi görmektedir. Bu tekkede her Salı ve Cuma
günü Medine ahalisinin fakirlerine yemek dağıtılır. Bu tekkenin sisteminin dönmesi için
Mısır‘dan kasaba ve köyler vakfedilmiĢtir. Muradiye tekkesinin yanına bir mektep
kurulmuĢtur. Bu mektepte yıllık 50 çocuk eğitim görmektedir.8
Mescid-i Nebevi‘nini 5 minaresi, Harem-i ġerif dahilinde 423 direği, 242 kubbesi, 1791
kandili, 25 Ģamdan ve 13 adet avizesi vardır. Minarelerinin isimleri; Reisiyye, Babu‘s-Selam,
Babu‘r-Rahme, Mecidiyye ve Aziziyye Minaresi‘dir. Mescid-i Nebevi‘nin 5 kapısı vardır.
Bunlar; Bab-ı Osmani, Bab-ı Ribata, Bab-ı Atike, Babu‘s-Selam, Bab-u tevessül yahut Bab-ı
Mecidiyye‘dir. Mescid-i Nebevi‘nin Hz. Peygamber döneminden kalma 8 direği vardır.
Bunlar Üstüvane-i Muhallaka, Üstüvane-i AiĢe, Üstüvane-i Tevbe, Üstüvane-i Serir,
Üstüvane-i Muharres, Üstüvane-i Vufud, Üstüvane-i Murabba-i Kabr, Üstüvane-i
Teheccüd‘dür. Asr-ı Saadet döneminden kalma bu direklerin belirgin olması için Sultan III.
Selim döneminde üstü yaldızlı tezhiplerle süslenmiĢtir.9
Sultan Abdulmecit Han Mescid-i Nebevi‘nin örnek maketinin hazırlanması için emir
vermiĢtir. Bu emir gereğince 1267 yılında Mühendishane-i Berr-i Humayun erkanınıdan
BinbaĢı Ressam Hacı Ġzzet Efendi Medine‘ye gönderilmiĢtir. Ġzzet Efendi Medine‘ye
geldiğinde Mescid-i Nebevi‘nin ve Ravzay-ı Mutahhara‘nın ölçülerini gayet dakik ve
6
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muntazaman alarak bu resimlerin ölçüsüyle uygun kalıplarla gayet güzel ahĢap bir model
ortaya koymuĢtur. 1268 yılında bu model Ġstanbul‘a gönderilmiĢtir. Bu gönderilen Mescid-i
Nebevi‘nin ahĢap maketin ölçüsü 53/1 cüzündedir. Bu maketin oymaları Hafız Hacı Ali
Efendi‘ye yaptırılmıĢtır.10
Mescid-i Nebevi‘de yer alan Hazine-i Nebevi‘de 133 mushaf-ı Ģerif, yüzlerce cüz-i Ģerif,
delail-i Ģerife ve çok sayıda çeĢitli kitaplar bulunmaktadır. Aynı Ģekilde tesbih, Kur‘an-ı
Kerim kapları, rahleler, yelpazeler, kılıç kabzaları, bilezikler, yüzükler, küpeler, gerdanlıklar,
altınlar bulunmaktadır. Bu tür hediyeler Harameyn‘e hizmet etmek isteyen insanların kendi
çaplarında göndermiĢ olduğu birçok hediyelerdir.11
Hz.Peygamber‘in kabri gümüĢ levhalarla kaplı bir sandukça içindedir. Bu sandukçanın
üzerinde bir örtü vardır. Bu örtü her yıl Zilkade‘nin 19. gecesi değiĢtirilir. Bu değiĢtirme
iĢlemi törenle yapılır ve yenisi kokular sürülerek konulur. Hz. Peygamber‘in kabrinin örtüsü
ise 30 ya da 40 yılda bir değiĢtirilir. Bu değiĢtirme iĢine halk arasında cevher-i Ģerife denir.
Kabr-i Saadat‘ın örtüsünün zemini yeĢil ve yazıları beyaz olup üzerinde salavat-ı Ģerife ve
esmay-ı nebi hattı yazılıdır. Her yıl Rebiü‘l-Evvel‘in 9., Receb‘in 1., Zilkade‘nin 18.
Günlerinde hücre-i Ģerife yıkanır ve kokular sürülür.12 Peygamber Efendimiz‘in kabrinin
etrafına üçgen Ģeklinde çevrilen duvarın üzerinde bırakılmıĢ kubbeye Kubbetu‘l-Hücre denir.
Bu kubbenin üzerine gelen büyük kubbeye Kubbetu‘l-Hadra denir.13 Kubbetu‘l-Hadra 1253
yılına kadar kurĢun rengindeydi. Kubbe-i Beyda veya Kubbe-i Zerka olarak
adlandırılmaktaydı. 1253 yılında bu kubbe yeĢile boyandı ve Kubbe-i Hadra olarak
anılmıĢtır.14 Hz. Peygamber‘in kabrinin iç kısmına Harem-i ġerif ağalarından baĢka hiç kimse
giremez, Hz. Peygamber‘in kabrini parmaklığın içinden ziyaret etmek isteyenler akĢam
namazından 20 dakika önce kandilleri yakmak için giren ağalarla birlikte girebilirler.15
Sultan Abdülmecit döneminde Mescid-i Nebevi‘nin ve Hücre-i Saadat‘ın tamamı
yenilenmiĢtir. Bu iĢ için Ġstanbul‘dan Ahmet Esat Efendi görevlendirilmiĢtir. Mescid-i
Nebevi‘nin tamiri için Medine‘ye gelen Esad Efendi hemen iĢe koyulmuĢtur. Ahmet Esat
Efendi Ravzay-ı Mutahhara‘nın kubbelerini tamir edeceği zaman kabr-i Ģerifin içine toz,
toprak ve ses gitmemesi için tahta bir perde çektirmiĢtir. Buranın tamirinde çalıĢan herkes
büyük bir tazimle sessiz bir Ģekilde yapmıĢtır.16
Mescid-i Nebevi‘de Babu‘s-Selam‘dan Reisiyye Minaresi‘ne, Mecidiye Minaresi‘nden
Aziziye Minaresi‘ne, bu minarelerden Babu‘s-Selam‘a kadar olan kubbelere asılı gümüĢ ve
pirinç zincirli kandiller vardır. Harem-i ġerif‘in içinde ve dıĢında yakılan kandiller 640
tanedir. Kandil gecelerinde, Ramazan gecelerinde ve mahmillerin Medine‘ye geldiği
gecelerde bu sayı 800‘ü geçmektedir. 17
Mescid-i ġerif‘in güzel kokularla ve özel buhurlarla kokulanması ve temizlenmesi Hz.
Peygamber zamanında yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu adet hala devam etmektedir. Mevlid-i ġerif
ve hatm-i Ģerif cemaatlerinde, mübarek gecelerde ve Cuma günleri buhur yakılır ve
10
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kokulanır.18 Sultan II. Mustafa döneminde Medine‘de mevlit okuma adeti baĢlatılmıĢtır.
Mescid-i Nebevi‘de Mevlid-i ġerif tilavet edileceği gece gül Ģerbetiyle Mevlid-i Nebi
cemaatine davet edilmiĢ olur. O gece Mescid-i Nebevi Ģilteler, puĢideler, seccadeler ve
kürsüler tedarik edilerek süslenir. Sultan Abdülaziz zamanında Mevlid-i Nebi gecesi için
Ģeker ikram etmek adeti de ilave olunmuĢtur. Bu Ģekerler Ġstanbul‘dan hazırlanarak ġam
mahmiliyle Medine‘ye gönderilir ve bu törene katılanlara tabak tabak dağıtılır.19

18
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NĠZAMÜLMÜLK‟ÜN DEVLET-Ġ EBED MÜDDET EKSENĠNDE
DAĠRE-Ġ ADLĠYE TEMELLĠ ĠDEAL SULTAN TASAVVURU

Seniha CAN1
Ġstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3665-7971

ÖZET
Ġslam siyaset düĢüncesinin ürettiği siyasetname eserleri, dönemlerinin siyasi ve tarihi
Ģartlarını, devletin idari iĢleyiĢini, padiĢahın görev ve sorumluluklarını, toplumun yapısını,
entelektüel birikimlerini ve daha birçok konu baĢlığını içerisinde barındırmakla birlikte Ġslam
siyaset düĢüncesi literatürünün geliĢmesine de katkı sunmuĢtur. Bu eserler, devlet idaresinin
baĢı olan sultanın hangi vasıflara sahip olması gerektiğinin de kılavuzluğunu yapmıĢtır.
Hükümdarın, din ve devlet birlikteliğinin bir sembolü olduğu, tarihsel koĢulların ve
mezhepsel yaklaĢımların ortaya koyduğu imamet ve hilafet anlayıĢının ekseni üzerinde kritik
bir noktada durduğu görülmüĢtür. Bu çerçevede ideal hükümdar tipolojisinin öznesi
oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmada Ġslam siyaset düĢüncesi felsefesinin ürettiği düĢünce
sistematiği üzerinden tarihsel koĢulları içerisinde Büyük Selçuklu Devleti veziri
Nizamülmülk‘ün, ideal hükümdarın hangi vasıflara sahip olması gerektiği önerileri
Siyerülmülk adlı siyasetname eseri üzerinden ele alınmıĢtır. ÇalıĢma nitel bir araĢtırma olup
ana kaynağının okunması üzerinden literatür taramasını kapsayan doküman incelemesi
yöntemi ile hazırlanmıĢtır. Nizamülmülk‘ün, uzun yıllar hizmetinde bulunduğu Büyük
Selçuklu Devleti sultanlarına sunduğu, devlet idaresi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini
içeren siyasetname eserinin, Büyük Selçuklu Devletinin siyasi, idari, askeri devlet örgütünün
birçok alanındaki yapı, usul ve adabın bilgisini tarihsel koĢulları içerisinde sunan bir belge
niteliği taĢıdığı bilgisine ulaĢılmıĢtır. Merkezi yönetimin yürütücüsü olan ideal sultan
vasıflarının ve erdemliliğinin, tevhid temeline oturtulan, devlet-i ebed müddet anlayıĢının
adalet dairesi çerçevesi ile iliĢkilendirilmesi önemli bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Siyasetname, Nizamülmülk, Ġdeal Sultan Tasavvuru
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GĠRĠġ
Yazı kültürü; düĢünce, fikir ve zihinsel algı üretiminin bir yaygı aracı olarak
değerlendirilebilir. Dönem itibariyle toplumun elitleri olarak değerlendirebileceğimiz ulema,
bürokrat sınıf ve idareciler yazı aracına daha rahat ulaĢabilen zümreler olmuĢlardır. Ġleri
düzeyde medrese eğitimi almıĢ ve belli bir kültürel birikime sahip olanları da içerisinde
barındıran yazıcı sınıf; her dönem idari sınıfa, hükümdarlara, devlet insanlarına, siyaset sanatı
ve devlet idaresi ile ilgili tavsiyelerde bulunmuĢtur. Ġyi yönetim nasıl olmalı, toplum
tasavvuru nasıl Ģekillendirilmeli, sultanın kiĢiliği, erdemi, erdemsizliği ve adaletle olan iliĢkisi
toplumu nasıl etkiler gibi konular üzerine de yoğunlaĢmıĢlardır. Bu kapsamda ortaya çıkan,
dönemlerinin siyasi ve tarihi Ģartlarını, devletin idari iĢleyiĢini, padiĢahın görev ve
sorumluluklarını, gündelik yaĢam pratiklerini, entelektüel birikimleri, toplumun yapısını ve
daha birçok konu baĢlığını içerisinde barındıran siyasetname eserleri Ġslam siyaset düĢüncesi
literatürünün geliĢmesine de katkı sunmuĢtur. Ġslam siyaset düĢüncesinin ürettiği
siyasetnameler bir yönüyle dönemin mevcut otoritesine meĢruiyet kazandırmak ve reayanın
itaatini sürekli kılmak için rıza üretmenin yazılı metinleri olmuĢtur. Devlet idaresinin
yönetmeliği, tüzüğü de sayılabilecek detaylı öneriler ve yöntemler metni olarak da
değerlendirebileceğimiz bu eserler otoritenin baĢı olan sultanın hangi vasıflara sahip olması
gerektiğinin de kılavuzluğunu yapmıĢtır.
Bu çalıĢmada çalıĢma konusu olarak belirlenen siyasetname eseri özelinde ideal hükümdar
tasavvurunun incelenip, ideal sultan imgesinin hangi temel kavram, erdem ve meziyetler
üzerine kurgulandığı bilgisine ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda, belirlenen siyasetname
eseri olan Nizamülmülk‘ün Siyerülmülk adlı eserinin incelenmesi yoluna gidilmiĢtir. Ġslam
siyaset düĢüncesi felsefesinin ürettiği düĢünce sistematiği üzerinden tarihsel koĢulları
içerisinde Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk‘ün, ideal hükümdarın hangi vasıflara
sahip olması gerektiği önerileri ele alınmıĢtır. Ġdeal sultan imgesini oluĢturan erdem ve
meziyet önerilerinin hangi temeller üzerinden yapılandırıldığının ve sultana sunacağı katkının
devlet yönetimindeki meĢruiyetini nasıl güçlendireceği bilgisine ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.
AraĢtırma sorusunun birincil kaynaklarının Türkçe çevirisi olan kitapları üzerinden
siyasetname eseri okuması yapılmıĢtır. Nurettin Bayburtlugil‘in bu konuda çevirisini yaptığı
eser ana materyali üzerinden okunmuĢ ve gerekli notlar alınmıĢtır. Türkçesini Sadık
Yalsızuçanlar‘ın yaptığı Nizamülmülk‘ün Siyasetname baĢlıklı eseri de ana kaynağı
üzerinden okunup değerlendirilmiĢtir. Elde edilen notların, çalıĢma metni içerisinde gerek
olduğu gibi alıntılarla kaynak gösterilmesine gerekse de okumalardan ortaya çıkarılan Ģahsi
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yorum ve analizlerle belirtilmesi yoluna gidilmiĢtir. Bu konuda bir baĢka çeviri olan Mehmet
Taha Ayar‘ın çalıĢmasına ulaĢılıp değerlendirilme yapılmıĢtır. ÇalıĢma konusu nitel
araĢtırmanın doküman incelemesi yöntemi ile, ilgili olan baĢlıkların, veri tabanları üzerinden
literatür kaynaklarının taranması metodu ile ansiklopedik bilgilere, referans kitap, makale ve
çalıĢmalara ulaĢmak suretiyle hazırlanmıĢtır.
Öncelikli olarak konuya genel bir çerçeve oluĢturması açısından,
1- Ġslam siyaset düĢüncesi üzerinden siyasetname eserlerinin algılanma ekseni üzerinde
durulmaya çalıĢılmıĢtır.
2- Siyerülmülk eseri yazarı olan Nizamülmülk‘ün yaĢamı ile ilgili genel bilgilere yer
verilmiĢtir.
3- Nizamülmülk‘ün Sultan MelikĢaha sunduğu devlet yönetimine dair öneriler üzerinden
devlet yapılanmasına olan bakıĢ açısına değinilmiĢtir.
4- Ġdeal hükümdar tasavvuru yaklaĢımı ve bu yaklaĢımın çizdiği Ģablonun halk ve yönetim
üzerindeki algısına değinilmiĢtir.
5- Nizamülmülk‘ün sultana yaptığı öneriler, sultanın uyguladığı takdirde meĢruiyetini
sağlamlaĢtıracağını belirttiği görev tavsiyeleri ve kurallar üzerinde durulmuĢtur.
ĠSLAM

SĠYASET

DÜġÜNCESĠ

DÜZLEMĠ

ÜZERĠNDEN

SĠYASETNAME

ESERLERĠNĠN ALGILANMA EKSENLERĠ
Ġnsanlık tarihi var olduğu günden bu yana bünyesinde birçok medeniyeti barındırmıĢtır.
Devletlerin ve etkileĢim halinde oldukları medeniyetlerin ürettikleri maddi ve manevi
kültürlerin birbirleri arasındaki etkileĢimler, çatıĢmalar ve uzlaĢmalar farklı toplum
tasavvurları ortaya çıkarmıĢtır. Bilim, sanat, felsefe ve daha birçok disiplin kendi içlerinde
ekoller oluĢturmuĢ, toplum değerleri üzerinden üretilen eserler yönlendirildikleri mecralarda
yol almıĢlardır. Akademik araĢtırmaların ve entelektüel fikriyatın geliĢimi kapsamında da
önemli bir yere sahip olan, Ġslam siyaset düĢüncesi geleneğinin birçok yönüyle paydaĢı olan
siyasetnameler, tarihsel pratiğe form kazandıran normatif düĢünce eserleri olmuĢlardır.
Temelinde kadim Yunan ve kadim Ġran kaynaklı felsefe geleneğini ve tarihsel süreç içerisinde
ortaya çıkan Orta Asya bozkır kültürünün yansımalarını üzerinde taĢıyan siyasetname
eserlerini hikmet-i ameli kapsamında bir pratik felsefe ürünü, bir ilim dalı olarak ele almak,
Ġslam siyaset düĢüncesi felsefesinin bu açıdan daha net algılanmasına yardımcı olacaktır.
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Modernite öncesi Ġslam siyaset düĢüncesinin bileĢenleri olarak tanımlanabilen siyasetnameler;
toplumsal, siyasal ve dini hususları siyaset felsefesi içerisinde değerlendiren bir nevi toplum
teorisi anlayıĢı olarak da görülebilir. Yöneticilerin destekledikleri bir alan olduğu için aynı
zamanda devletin ideolojik aygıtı olarak da değerlendirilebilir. Althusser‘in, devletin ideolojik
aygıtları tanımlamasını ortaya koyarken; ―egemen ideolojinin, yani devlet iktidarını elinde
tutan egemen sınıfın ideolojisinin rolü de ağırlıklı olarak buradan gerçekleĢir‖ 2 dediği
tanımlama üzerinden devletin politik, sosyal ve kültürel ideolojik aygıtları içerisinde bir
algılama oluĢturulabilir. Siyasetnameler aynı zamanda devletin idari yapısının oluĢması,
kurulması ve kurumsallaĢması ile yakından iliĢkili bir sürecin eserleri olmuĢtur.
NĠZAMÜLMÜLK‟ÜN YAġAMINA DAĠR NOTLAR
Asıl adı Hasan bin Ali bin Ġshak El Tusi olan Nizamülmülk, Ġran‘ın doğusunda bulunan
Horasan kentinin eski kültür merkezlerinden Tus Ģehrine bağlı Nukan kasabasında, miladi
takvime göre 10 Nisan 1018‘de doğmuĢtur. Babası Nukan kasabasının ağası Ali bin Ġshak‘dır.
Nizamülmülk, meĢhur fakihlerden Ebu‘l Kasım Abdullah‘ın yanında tahsil görmüĢtür. 11
yaĢında Kuran-ı Kerim‘i ezberlemiĢ ve genç yaĢta fıkıh alimleri arasında zikredilir olmuĢtur.
Nizamülmülk Kuran-ı Kerim‘i ezberledikten sonra babası onu ġafii fıkhını öğrenmesi için
yönlendirmiĢtir. Ġsfahan‘da Muhammed b. Ali b. Mihyezd ve Ebu Mansur ġücah b. Ali b.
ġücah‘tan, NiĢabur‘da Ebul Kasım KuĢeyri‘den, Bağdat‘ta Ebül-Hattab b. Batr ve Ebu Hamid
el-Ezheri‘den hadis okumuĢtur. Nizamülmülk babasıyla beraber Gaznelilerin Horasan valisi
Ebül-Fazl Suri‘nin yanında görev almıĢtır. Dandanakan SavaĢı‘ndan sonra babasıyla birlikte
Tus‘tan Hüsrevcird‘e oradan da Gazne‘ye gitmiĢtir. Horasan tamamen Selçuklular‘ın eline
geçince, babasıyla birlikte Selçuklular‘ın hizmetine girmiĢtir. Nizamülmülk, bir süre Melik
Alparslan‘ın veziri Ebu Ali Ahmet b. ġadan tarafından idare hizmetlerinde görevlendirilmiĢ,
daha sonra onunla geçinemeyip Çağrı Bey‘in yanına Merv‘e gitmiĢ ve kendisinden büyük ilgi
ve yakınlık görmüĢtür. Çağrı Bey Nizamülmülk‘ü oğlu Alparslan‘a takdim ederken onu bir
baba gibi kabul etmesini istemiĢtir. Nizamülmülk, Çağrı Bey‘in ölümünün ardından Tuğrul
Bey döneminde Horasan‘ı yönetmiĢtir. Tuğrul Bey‘in ölümünden sonra, Alparslan da onun
öğüdünü dinleyerek Nizamülmülk‘ü maiyetine almıĢ ve 6 Aralık 1063‘te baĢ veziri ilan
etmiĢtir. Gösterdiği maharetten dolayı zamanın halifesi el-Kaim bi Emrillah‘ın teveccühüne
mazhar olmuĢ ve devletin düzeni anlamına gelen ‗‗Nizamülmülk‘‘ ve ‗‗Kıvam‘üd-Devle
ve‘d-Din‘‘ unvanlarıyla onurlandırılmıĢtır. Bu unvanlardan baĢka, görevindeki baĢarısından
dolayı pek çok sıfatlarla da taltif edilmiĢtir. Vezirü‘l Kebir, Hace-i Buzurg, Tacü‘l-Hazreteyn,
2

Louis Althusser, Ġdeoloji ve Devletin Ġdeolojik Aygıtları, çev., Alp Türkmen, ( Ġstanbul, 2017) 71.
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Kıvamü‘d-Din, Atabeg, el Vezirü‘l-Adil, Seyyidü‘l-Vera bunlardan bazılarıdır.3 1064-1092
yıılları arasında MelikĢah döneminde de hizmette bulunan Nizamülmülk, takriben otuz yıl
boyunca Büyük Selçuklu imparatorlarına vezirlik yapmıĢtır.4 Kurduğu idari teĢkilat ile
devletin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlamıĢtır. SavaĢ alanlarında sultanların yanında
yer alarak Selçukluların bütün fütuhatında payı olmuĢtur. MelikĢah 1092 Ekiminde Bağdat‘a
hareket ettiğinde, Nizamülmülk de arkasından yola çıkmıĢtır. Yolda dilekçe vermek
bahanesiyle huzuruna çıkan bir Batıni fedaisi tarafından öldürülmüĢtür.5 Nizamülmülk
devletin birçok alanında hizmette bulunmuĢtur. Fetihler, taht kavgaları ve savaĢlardaki
hizmetleri, Selçuklu Abbasi iliĢkilerindeki katkısı, devletin Hasan Sabbah ve Batinilerle olan
mücadelesindeki etkisi, mezhep çatıĢmalarına son vermek için verdiği mücadeleler, toprak
sisteminin yaygınlaĢtırılmasındaki rolü, eğitim ve Ġmar faaliyetlerine olan katkısı 6 gibi birçok
baĢlık altında hizmet ve faaliyetleri olmuĢtur.
NĠZAMÜLMÜLK‟ÜN DEVLET YAPILANMASINA OLAN BAKIġ AÇISI
Nizamülmülk, devlet örgütlenmesinde Gazneliler ve Samanilerin sistemini inceleyip, eski
Ġran geleneklerinden etkilenip bu doğrultuda devlet idaresinde önemli yenilikler ve geliĢmeler
sağlamıĢtır. Ġdari, adli, mali, sosyal ve kültürel sahada getirdiği yeni düzenlemeler, vezirlik
kurumuna yaptığı katkılar, devlet bürokrasisinin oluĢturulması, Ġslam esaslarına dayalı
mahkemeler kurulması ve ikta/dirlik sistemini benimseyerek toprak mülkiyetinin devlete
bağlanması hususunda çalıĢmalarda bulunmuĢtur.7 Nizamülmülk‘ün döneminde Büyük
Selçuklu Devleti‘nde ikta yöntemi yaygınlık kazanmıĢtır.8 Nizamülmülk, zamanında
yayılmaya ve kuvvetlenmeye çalıĢan bozuk fırkalara karĢı, ehl-i sünnet akaidinin sistemli bir
Ģekilde öğretilmesini sağlamıĢtır. Nizamüllmülk 1063 yılında ilk kez yüksek eğitim ve
öğretim kurumları olan Nizamiye Medreselerini NiĢabur‘da kurmuĢtur. Bu medreseler daha
sonra Bağdat, Basra, Herat, Merv, Belh, Amul, Rey, Tus, Ġsfahan ve Musul gibi kentlerde
kurulmuĢtur.9 Astronomi ve takvimin ıslahıyla ilgili çalıĢmaları, ‗‗Celali Takvimi‘‘ denilen
3

Gökbörü Önalp, Machiavelli ve Nizamülmülk‟ün Siyaset AnlayıĢlarının KarĢılaĢtırılması (yüksek
lisans tezi, Ardahan Üniversitesi, 2016) 62-63.
4
Mehmet Altan Köymen, “Selçuklu Devri Türk Tarihi AraĢtırmaları “ Tarih AraĢtırmaları Dergisi, 2
(1964) 322. (eriĢim 17.11.2020)
5
Nizamülmülk, Siyerülmülk, çev., Nurettin Bayburtlugil ( Ġstanbul, 2019) 13-14.
6
Abbülkerim Özaydın, “Nizamülmülk‟ün Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu‟na Hizmetleri” 8:1 (2018) 131.(eriĢim 23.12.2020) Makale konu baĢlıklarından alınmıĢtır.
7
Önalp, Machiavelli ve Nizamülmülk‟ün Siyaset AnlayıĢlarının KarĢılaĢtırılması, 64.
8
Fatih Oğuzay, “Nizamülmülk‟ün Siyasetname Adlı Eserinde Tarım Politikaları ve Ebu Yusuf‟un Bu
Alandaki GörüĢleriyle KarĢılaĢtırılması” Türkiye Ġlahiyat AraĢtırmaları Dergisi, 3:2(2019) 249. (eriĢim
13.12.2020)
9
Mahir Tuncer, Aristoteles ve Nizamü‟l-mülk‟te Devlet Felsefesi, (yüksek lisans tezi, Fırat
Üniversitesi,2003) 56.
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yepyeni bir takvim sisteminin kurulmasını sağlamıĢtır.10 Nizamü‘l-Mülk dinî tutumunda
itikaden EĢ‘ari, mezhepte ġafiî; dünya görüĢünde, Perso-Müslim bağlamda gelenekçi; politik
tutumunda monarĢist11 bir yaklaĢım sergilemiĢtir. Nizamülmülk, devletin yönetim Ģeklini
belirlerken, geleneksel Türk yönetim anlayıĢını bütünüyle benimsemiĢtir. Mutlak monarĢinin,
devletin bekası için önemli bir kural olduğunu aktarmıĢtır. Bu sistemde; kamusal yetkiler,
uluslararası veya ulusal politikalar ve her türlü kararlar merkezdeki organlarda ya da en üst
otoritede toplanmıĢtır. Siyasetname‘de Sultan halkın ve mülkün sahibi olup en üst otorite
olarak görülmüĢtür. Yasama, yürütme ve yargıda her türlü düzenlemeleri yapabilen ve
toplumu ilgilendiren her konuda karar veren bir merci olmuĢtur. Güçler birliği söz konusu
olmakla birlikte sultanın yetkisi sınırsız olmamıĢ, din kuralları ve gelenekler bu sınırları
belirlemiĢtir. Sultana, bu sınırların dıĢına çıkıp olumsuz bir yöne doğru meylederse bunun
karĢılığında yaratıcının kendisini ahiret adı verilen ölüm sonrası hayatta cezalandıracağının
hatırlatmaları yapılmıĢtır. Sınır tanımazlığın toplumu huzursuz edeceği ve devleti yok olma
sürecine doğru götüreceği düĢünülerek sultan kurulan düzenden sorumlu tutulmuĢtur. Bu
sebeple gücün Sultan‘ın elinde bulunmasından dolayı, bunun gereği olarak da ortaya çıkan
sonuçlardan sultan birinci derecede muhatap görülmüĢtür. Sultanın düzeni sık sık kontrol
edip, yolunda gitmeyen mevzuların üzerine gitmesi gerekli bulunmuĢtur. Bu yüzden de
aksaklıkları en aza indirmek için, hiyerarĢik düzenle kurulmuĢ bürokratik kadroya ihtiyaç
olmuĢtur.12 Nizamülmülk eserinde toplumsal bir düzenleme yapmıĢtır. Toplumsal piramidin
tepesinde siyasal yetkiyi elinde bulunduran ―sultan‖ durmaktadır. Orta katında, büyük ve
küçük devlet memurlarını içinde barındıran ―bürokrasi‖ yer almaktadır. En alt katta ise
―reaya‖ (halk) bulunmaktadır.13 Nizamülmülk, padiĢahın ordu ve halkın durumunu uzak ve
yakından tetkik etmesi gerektiğini ve geliĢen olaylardan haberdar olmasının vurgusunu
yapmıĢtır. Sultanın böyle yapmadığı takdirde kendisini yanıltan devlet görevlilerinin
olabileceğini sultanında gaflete düĢebileceğini, bu gafletin de sultanı halkın karĢısında
adaletsiz kılacağını ve memlekette de haksızlıkların baĢ göstereceğini ifade etmiĢtir.
PadiĢahın muhbirlere ihtiyacı olduğunu ve adaletin sağlanması hususunda istihbarat açısından
bunu önemli bulmuĢtur.14 Büyük Selçuklu Devletinin askeri ve idari nizamını bize bildiren en
10

Kadir Canatan, “Geleneksel Siyaset ve Devlet Felsefesinin Bir Yorumu Olarak “SĠYASETNAME”
Büyük Devlet Adamı Nizamülmülk‟ün Devlet ve Siyaset AnlayıĢı Üzerine” Turkish Studies, 4:7(2009)
197. (eriĢim 13.12.2020)
11
Nizamülmülk, Siyasetname,çev.,Mehmet Taha Ayar ( Ġstanbul,2009) XVĠĠĠ.
12
Önalp, Machiavelli ve Nizamülmülk‟ün Siyaset AnlayıĢlarının KarĢılaĢtırılması, 86.
13
Vildan Armağan, “Yusuf Has Hacip, Nizamülmülk ve Koçi Bey Örneğinden Hareketle Türk Kamu
Yönetiminde Türk Yönetim Mirasının Ġzlerini Sürmek” Aksaray Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 8:4(2014) 94. (eriĢim19.12.2020)
14
Nizamülmülk, Siyerülmülk, çev., Nurettin Bayburtlugil ( Ġstanbul, 2019) 76.
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mühim kaynak vezir Nizamülmülk‘ün Sultan MelikĢah‘a sunduğu Siyasetname eseri
olmuĢtur.15
NĠZAMÜLMÜLK‟ÜN

ĠDEAL

HÜKÜMDAR

TASAVVURU

YAKLAġIMI

VE

ETKĠLERĠ
Devlet otoritesinin baĢında bulunan en yetkili uygulayıcı olan yöneticinin, kiĢiliğinin ve
erdemliliğinin toplumsal adalet üzerine olan etkileri her dönem dikkate alınmıĢtır. Toplumun
yapısını muhafaza eden, güçlünün değil sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olanın yanında olan
ve yetkisini doğru kullanan bir otoritenin sürekliliği önemli olmuĢtur. Türk Ġslam tarihi
boyunca uzun yıllar devlet olma vasfını korumuĢ olan yönetimlerin, devlet-i ebed müddet
anlayıĢı ile daire-i adliye çerçevesinde tevhid temelli ilerlemesi bir yönüyle bu anlayıĢı
önceleyen ideal hükümdar vasıflarına sahip olan Ģahsiyet örneklerini içermektedir.
Hükümdarın sıradan bir insan gibi görülmediği, din ve devlet birlikteliğinin bir sembolü
olduğu, tarihsel koĢulların ve mezhepsel yaklaĢımların ortaya koyduğu imamet ve hilafet
anlayıĢının ekseni üzerinde kritik bir noktada durduğu görülmüĢtür. Bu çerçevede ideal
hükümdar tipolojisinin öznesi oluĢturulmuĢtur. Ġslam siyaset düĢüncesi içerisinde baĢta gelen
en önemli rol model olan Ġslam dininin peygamberi Hz. Muhammed‘in hadis ve sünnetleri ile
Kuran-ı Kerim ayetleri ön planda tutulmuĢtur. Nizamülmülk, ideal devlet modeli ve bu
modelin sürekliliği için gereken diğer devlet idaresi aygıtlarının nasıl olması gerektiği
konusunda bir rehber niteliği taĢıyan siyasetname eserini, olması gerekenler ve olmaması
gerekenler üzerine kurmuĢtur. Devlet idaresi için sultana yardımcı olması açısından öğütler,
nasihatler verilmiĢ ve bunları destekleyici hikmetli sözler, Kuranı Kerimden ayetler, hadisler,
önceki devlet yöneticilerinin, hükümdarların olumlu ya da olumsuz icraat örneklerine yer
verilmiĢtir. Nizamülmülk, Bayburtlugil‘in tercüme ettiği Siyerülmülk eserinin birinci
fasılında; hükümdarın Allah tarafından halkın içinden seçildiğini ve ayrıcalıklı bir takım
özelliklerle donatıldığını ifade etmiĢtir. Kamusal alanda ki düzen ve toplumsal yapının her
türlü olumsuzluktan muhafaza edilmesinin hükümdarın otoritesi ile mümkün olabileceğini
vurgulamıĢtır. Sultanın, halk tarafından kabul görmesinin ve mutlak varlığının devamı için
adaletin önemli olduğuna değinerek ideal sultan tasavvurunun ve meĢruiyetinin en önemli
kriterine giriĢ yapmıĢtır.

―Melik inkar ve küfürle ayakta kalabilirse de zulümle ayakta

kalmaz‖ hadisi ile adaletin, devletin bütün organlarında hükümdar tarafından iĢletilmesi
gereken bir mekanizma olduğunu vurgulamakla birlikte bu esası yöneticinin iktidar ile olan
iliĢkisinde yaratıcıyı inkardan daha öncelemiĢtir. Sultana ölüm sonrası bir yaĢantı olacağını ve
15

Ġbrahim Kafesoğlu, Sultan MelikĢah Devrinde Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu (Ġstanbul,2014) 25.
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bunun içinde sorgulama, hesap verme gününün geleceği hatırlatması yapılmıĢtır. Adaletin
olmadığı bir memlekette halkın mutlu olamayacağını, huzursuzluğun olduğu yerlerde de
toplum düzeninin sıkıntıya gireceğini ve devletin maddi ve manevi anlamda zarar görüp
sultanın da itibarını kaybedeceği sonucuna ulaĢmıĢtır. Ġtibar hiç Ģüphe yok ki devlet
yönetiminde bulunan her kademedeki devlet insanı, siyasetçi ve bürokrat için önemli bir kisve
olmuĢtur. ―PadiĢahlar güler yüzlü, iyi huylu, mert, cesur, iyi ata binen, her türlü silahı
kullanabilen, sanattan anlayan, Allah‟ın kullarına merhamet edip Ģefkat gösteren, verdiği
sözleri yerine getiren, dindar, tam imanlı, ibadeti seven …‖16 sözleriyle bazı huy ve
meziyetleri belirterek sultan da olması gereken mizaç ve kiĢilik özelliklerini ortaya
koymuĢtur. Nizamülmülk, sultana olan tavsiyelerinde dünyada ülkesi için yapacağı her türlü
alt ve üst yapı hizmetlerinin önemine de vurgu yapmıĢtır. Bir nevi yerel yönetimlerin kapsamı
dahilinde yapılabilecek hizmetler üzerinden merkezi yönetimin detaylı bir hizmet alanına
atıfta bulunmuĢtur. “Yeraltı suları için kanallar açar, büyük akarsular üzerine köprüler
yapar, toprağın verimini arttırma çareleri arar, hisarlar, yeni Ģehirler, yüksek binalar, güzel
yerleĢim merkezleri kurar, büyük yol ağızlarına ribatlar, ilim tahsil edecekler için medreseler
yapılmasını emreder. Halk da kendisini devamlı hayır ile anar.‖17 cümleleri ile yaptığı
tavsiyeler kalkınmacı ve yatırımcı bir devlet modelinin kamuda ki yapısal hizmetlerinin ayrı
ayrı belirlendiğini göstermektedir. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı olan Sultan MelikĢah
ülke sınırları içerisinde camiler, köprüler ve birçok imar faaliyetlerinde bulunarak halkın
refahını arttırmıĢtır. Hac yollarının güvenliğini sağlamakla beraber, hacıların su ihtiyacı
karĢılanmak maksadıyla birçok su kuyusu açtırmıĢtır. Sultan MelikĢah zevk için çıktığı av
merasimlerinde avladığı hayvanlardan ötürü büyük bir üzüntüye kapılıp ve bu yüzden de
kefaret olarak on bin dinar sadaka dağıtmıĢtır. Ermeni Patriği‘nin isteği üzerine kiliseleri,
manastırları ve din adamlarını vergiden muaf tutmuĢtur.18 Böylelikle bu kesimlerin
sempatisini kazanmıĢtır. Sultanın hoĢgörülü, cömert ve merhametli olduğunu gösteren bu
davranıĢların temelinde Nizamülmülk‘ün tavsiyeleri etkili olmuĢtur. Sultanın önemli olaylar
karĢısında ihtiyarlar, bilginler ve dostları ile istiĢare etmesi gerektiğini Ġslam dini
peygamberinin dahi müĢaverede bulunduğunu hatırlatmıĢtır.19

16

Nizamülmülk, Siyerülmülk, çev., Nurettin Bayburtlugil ( Ġstanbul, 2019) 26.
Nizamülmülk, Siyerülmülk, çev., Nurettin Bayburtlugil ( Ġstanbul, 2019) 26.
18
“MelikĢah” maddesi, Abdülkerim Özaydın, TDV Ġslam Ansiklopedisi,(Ankara,2004).
19
Nizamülmülk, Siyerülmülk, çev., Nurettin Bayburtlugil ( Ġstanbul, 2019) 107.
17

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 395

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

SULTANA ÖNERĠLER
Nizamülmülk, hem tavsiye hem de yüceltme nitelikli ifadelere siyasetname eseri içerisinde
yer vermiĢtir. PadiĢahın merasimlerini himmet ve zenginliği ile orantılı bulmakta ve sultanın
silah, cephane, toprak ve saltanat bakımından, yaĢadığı dönem içerisinde benzersiz olduğunu
ifade etmiĢtir. Halk ve ileri gelen kiĢilerin, padiĢahı ziyaret edebilmesini ve bunun için sık sık
ziyaret merasimlerinin düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Bu merasimlerin sık
yapılmaması durumunda, halkın iĢlerinin aksayacağını, fitnecilerin cesaret bulup, havas ve
avam arasında sıkıntı oluĢturacağını bu durumunda rahatsız edici sonuçlara sebebiyet
vereceğini ifade etmiĢtir. Nizamülmülk siyasetnamesinin 29. Faslında belirttiği bu görüĢle
sultanın her daim halkın durumundan haberdar olmasının bir yolunu tavsiye etmiĢtir. Saray
divanı ve padiĢah adına, çok önemli olmayan mektup ve fermanlar çıkartılmamalı
tavsiyesinde bulunurken çok olan Ģeye hürmet azalır ve itibar edilmez saikiyle hareket
etmiĢtir. Yüce meclis öyle emredici fermanlar çıkarmalıdır ki, bunlara hiç kimse dil ve el
uzatamamalı, divandan çıkan her ferman, halk arasında saygınlık uyandırmalı görüĢünü de
eserinin 11. Faslında vurgulamıĢtır. PadiĢahın dinine bağlı ve dini ritüellerini benimsemiĢ
uygulayıcı tavırlar sergilemesi gerektiğini, ilim insanları ile ilgilenip, ilim ile iliĢki içerisinde
olan bu insanlara zaman ayırmasını önemli bulmuĢtur. Olaylara karĢı tedbirli ve her daim
stratejisi olan bir politika sergilemesi gerektiğini ancak bu Ģekilde sürekliliğini sağlayabilecek
konumda olacağına iĢaret etmiĢtir. Devletin iĢlerinde ve karĢılaĢtığı hadiselerde arka planı da
değerlendirebilmek için aceleci bir tavır sergilemeyip, geçmiĢ teamüllerden haberdar olan ve
bunları kendi davranıĢlarında uygulayan bir siyaset izlemesi gerektiğini hatırlatmıĢtır. Sultan,
uzlaĢmacı bir tavır sergileyip bu durumun ehemmiyetinin farkında olmalı, bu Ģekilde
toplumsal huzur ortamının sağlanacağı ve daha sağlam bir devlet ve sultan iliĢkisinin halk
tarafından gösterilecek teveccüh ile birlikte yerini sağlamlaĢtıracağını vurgulamaktadır.
Nizamülmülk, padiĢaha halkına zulmetmemesi, haftanın iki gününde adalet divanını kurması,
devletin vergi memurlarının vergi ve öĢür toplarken Allah‘ın kulları olan halka iyi
davranması, ikta verilen sipahilerin halk ile olan iliĢkilerinde ki muamelede olumlu tavır
sergilemeleri hususunda önemli tavsiyelerde bulunmuĢtur. Sultanın, halkın kendisine ulaĢıp
durumları ile ilgili bilgi vermek isteğine karĢı durmamasının sultan ile halk arasındaki bağı
güçlendireceğinin yerinde olacağını sultana tavsiye etmiĢtir. Ortaya çıkacak ihtilaflı
hadiselerde iĢin ehli alim ve merhametli olan kadılara yetki verilmesini ve bu kimselere devlet
bütçesinden kendilerine düzenli olarak maaĢ tahsis edilmesinin onlar üzerinde bir geçim
kaygısı oluĢturmayacağını bu uygulamanın diğer devlet memurları için de uygulanması
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gerektiğini tavsiye etmiĢtir. Allahtan korkan kamu görevlileri olmalı, ve padiĢah farz ve
sünnetleri korumalı ve din alimlerini gözetmelidir. Eserinin 21. Faslında, Kuran-ı Kerimden
Maide suresinin 99. ayetini referans göstererek tebliğ görevinde bulunan elçiye hoĢ
muamelede bulunulması gerektiğinin önerisini yapmıĢtır. Elçilerin uğrayacağı Ģehirlerde ki
mülki ve idari amirlerin onları kollamaları gerektiğini söylemiĢtir. Hizmetlilerin güzel iĢler
yapmaları halinde ödüllendirilmesini, yanlıĢ iĢler yaptıkları takdirde de cezalandırılmaları
gerektiğini ifade etmiĢtir. Sultana liyakat sahibi ve dini hassasiyeti olan insanları istihdam
etmesini, dinsel tercihleri olmayan kiĢileri çevresinden uzaklaĢtırmasını; daha önceki Büyük
Selçuklu sultanlarının dönemlerinden örnekler vererek bu hassasiyetin bir devlet geleneği
olduğunu ve ulusal güvenliğin sağlanmasında ki ehemmiyetini hatırlatmıĢtır.
SONUÇ
ÇalıĢma konusunun alt problemleri bağlamında, bu çalıĢma sonucunda;
Ġslam siyaset düĢüncesinin önemli pratisyen ve teorisyenlerinin, benimsedikleri siyaset
yöntemlerine dair gerek özgün gerekse de dönemlerinin tarihsel koĢulları bağlamında
değerlendirildiğinde, parelellik gösteren yaklaĢımlarının ve ideal sultan vasıflarının
Nizamülmülk‘ün eseri içerisinde de vurgulandığı görülmüĢtür. Siyerülmülk adlı siyasetname
eserinin, Ġslam siyaset düĢüncesinin devlet ve siyaset geleneğine dair bilgiler içermesi ve bu
bilgilerin günümüze taĢınması açısından sağladığı katkı önemli bulunmuĢtur. Devlet yönetimi
için yapılan bazı önerilerin, uzun yıllardan bu yana küreselleĢtirilmeye çalıĢılan dünya
düzleminde dahi devletlerin ulusal güvenlik stratejileri açısından güncelliğini koruduğu
görülmüĢtür. Eserde, siyaset felsefesinin devlet yönetimi ve iĢleyiĢinin, yönetici üzerinden
olan bakıĢ açısının teolojik bir alt yapı üzerine temellendirilen ontolojik yaklaĢımı, sultana
ilahi bir güç tarafından verilen seçilmiĢ olma ayrıcalığının vurgusu ve hatırlatmaları üzerinden
yapılmıĢtır. Kuran-ı Kerim ayetleri ve hadislerle desteklenen bu temel, tarihi devlet insanları
örneklemleriyle ve hikayeler ile geliĢtirilip sultana sunulan bir yol haritası olmuĢtur. Selçuklu
Devletinin, uzun yıllar süren ġii-batıni hareketi ile olan mücadelesinde önemli bir rol
üstlenmiĢtir. Bu yöndeki politikası ile Ġslam yaĢam modelinin, ehl-i sünnet yolu üzerinden
Sünni temelli olarak yürütülüp, bölgesel ve etnik ayırımların ön plana çıkarıldığı tercihlerin
mezhepsel görünümleri ile mücadelesi yoluna gitmiĢtir. Nizâmülmülk, Nizâmiye medreseleri
adını taĢıyan eğitim kurumları yoluyla ilmin ve bilimin geliĢimine katkı sunmuĢtur. Eğitimin
etkili ve kalıcı yönünü, bu anlamda mücadelesi için kurumsal bir yapıya dönüĢtürüp uzun
vadede hedefleri olduğunu ortaya koymuĢtur. Nizamülmülk‘ün siyasetname türü olan
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Siyerülmülk adlı eserinde sultanın vasıfları, erdemliliği ve yükümlülükleri ile devletin
sürekliliği, bürokrasinin iĢleyiĢi ve daha birçok konuda izlenmesi gereken strateji ve
tavsiyelerinin Büyük Selçuklu Devletinin devlet pratiğinde uygulanma esaslarını oluĢturduğu
görülmüĢtür. Büyük Selçuklu Devletinin sultanlarına vezirlik yapmıĢ olan Nizamülmülk‘ün
sunduğu önerilerin sonuçlarının devletin tarihsel süreç içerisindeki yükseliĢiyle olan iliĢkisi
görülmüĢtür. Nizamülmülk, ideal sultan olabilme vasıflarını bu eseriyle net bir Ģekilde ortaya
koymuĢ, bu tavsiyelere uyulduğu takdirde yöneticinin halk nezdinde ideolojik meĢruiyetinin
ve iktidarının güçlü olacağını ve kabul göreceğini vurgulamıĢtır. Sultanı, halkın içinden seçen
ilahi otoritenin de bu vasıflara sahip bir yöneticinin ülkeyi yönetme usulünden memnun
olacağı için hem bu dünyada ki iĢlerinde hem de dünyevi yaĢantının ötesindeki ahiret adı
verilen yaĢantısında mutlu kılacağını belirterek teolojik bir ödüllendirmenin olacağını
söylemiĢtir. Bu düĢünce ile teokratik bir yönetim modelinin ilahi gücünün sultan üzerindeki
hatırlatıcı etkisini de ortaya koymuĢtur. Nizamülmülk‘ün, uzun yıllar hizmetinde bulunduğu
Büyük Selçuklu Devleti sultanlarına sunduğu, devlet idaresi alanındaki bilgi, birikim ve
tecrübelerini içeren siyasetname eserinin, Büyük Selçuklu Devletinin siyasi, idari, askeri ve
devlet örgütünün birçok alanındaki yapı, usul ve adabın bilgisini tarihsel koĢulları içerisinde
sunan bir belge niteliği taĢıdığı bilgisine ulaĢılmıĢtır. Merkezi yönetimin yürütücüsü olan
ideal sultan vasıflarının ve erdemliliğinin, tevhid temeline oturtulan, devlet-i ebed müddet
anlayıĢının adalet dairesi çerçevesi ile iliĢkilendirilmesi önemli bulunmuĢtur.
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KUR‟AN AYETLERĠ PERSPEKTĠFĠNDEN
TEBLĠĞCĠNĠN ÖNEMĠ VE SINIRLARI BAĞLAMINDA ĠSLAM‟I TEBLĠĞ
Dr. Öğr. Üyesi, AyĢe Betül Oruç
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Ġlahiyat Fakültesi
Orcid:0000-0003-0114-1991
ÖZET
Ġnsana dünya ve ahiret saadetini vadeden Ġslam, gerek bireysel gerekse toplum olarak
kurtuluĢun gerçekleĢebilmesi için, uyarıcıların bulunması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu
bakımdan Yüce Allah, her ümmete bir peygamber gönderdiğini, bu peygamberlerin
ümmetleri için uyarıcı ve öğüt verici olduğunu beyan etmektedir.
Allah Resulü ile sona eren peygamberlik müessesesi, her ne kadar bundan sonra bir
peygamber olarak uyarıcının gelmeyeceği anlamına gelse de bu durum, toplumu uyarma
vazifesini bireylerin sürdürmesine engel değildir. Kur‘an ayetleri toplumun ve toplumu
oluĢturan bireylerin uyarılması konusunda yürütülecek çalıĢmaların sadece gönderilen
peygamberlerle sınırlı olmadığını; toplum içinde bu vazifeyi Kur‘an‘ın emrettiği Ģekilde
yerine getirecek bireylerin bulunması gerektiğini bildirmektedir. Gerek Kur‘an ayetlerinde
gerekse Hz. Peygamber‘in öğretilerinde bu konudaki emirlerin belli birtakım kayıtlarla
beraber yer aldığı görülmektedir. Dile getirilen bu kayıt ve Ģartlar, Ġslam‘ı tebliğ edecek
Ģahsiyetin önemini ortaya koyduğu gibi, konunun belli sınırlar dâhilinde gerçekleĢebileceğini
de ifade etmektedir.
Ġslam‘ı tebliğ faaliyetini bir iletiĢim süreci olarak kabul edebiliriz. AraĢtırmamızda; bu
iletiĢimin etkili olabilmesi için baĢ aktör diyebileceğimiz tebliğci konusu üzerinde
durulmaktadır. Tebliğcinin sahip olması gereken özellikler, tebliğde kullanacağı metotlar ve
bu metotlarda riayet etmesi gereken sınırlar baĢta Kur‘an ayetleri ve tefsir kaynakları olmak
üzere hadis ve Ġslam Tarihi verileri eĢliğinde ele alınmaktadır. Ġnsanlara Ġslam‘ı tebliğ etme
konusunda metot tartıĢmalarının yaĢandığı günümüzde, Kur‘an ayetlerinin merkeze
yerleĢtirildiği bu çalıĢmamızın önemli bir misyonu yerine getirmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur‘an, Ġslam‘ı tebliğ, tebliğci, sınır.
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REGARDING

TO

IMPORTANCE

AND

LIMITATIONS OF ANNUNCIATOR ON THE VIEW OF HOLY KORAN VERSES
PERSPECTIVE

Islam promising people the happiness of the world and the hereafter, emphasizes that
stimuli must be found in order to achieve salvation both individually and socially. In this
regard, Almighty Allah declares that He sent a prophet to every ummah and these prophets
were a warning and a reminder for their ummahs.
Although the prophethood has ended with the Messenger of Allah means that no
warner as a prophet will come, this situation never prevents individuals from continuing the
duty of warning the society. The verses of the Koran state that the activities to be carried out
to warn the society and the individuals who compose the society are not limited with only sent
prophets; they also state that there should be individuals in the society who will fulfill this
duty as ordered of the Koran. It is seen that the orders on this issue are included with certain
records both in the verses of the Koran and Prophet Mohammed. In the teachings of the
Prophet. These terms and conditions, which have been voiced, state the importance of the
person who will convey Islam, as well as express that the issue can take place within certain
limits.
We can consider the activity of conveying Islam as a communication process. In name
of effectiveness of this communication, the issue of the messenger, which we can call the
main actor, is emphasized in our research. The characteristics that a messenger should have,
the methods to be used in the communique and the limits to be followed in these methods are
assessed in the light of the Koran verses and sources of interpretation, hadith and Islamic
history data. There are discussions about method of communicating Islam to people today and
so it is aimed to fulfill an important mission of this study in which the Koran verses are placed
at the center.
Key Words: Tafsir, Qur‘an, conveying Islam, annunciator (messenger), border.
GĠRĠġ
Kur‘an, insanların gerek dünya gerekse ahiret hayatında onlara yol gösterici olacak
Ġlahi öğretileri içermektedir. Vahyin elçiliğini yürüten Allah Resulü, Ġslam‘ın bu yüce
ilkelerini insanlara bildirme konusunda vazifelendirilmiĢtir. KuĢkusuz Hz. Peygamber‘in
sahip olduğu ahlaki özellikler, sözü edilen tebliğ vazifesi esnasında önemli bir rol
oynamaktadır. Zira Kur‘an‘ın tevhid üzere iman çağrısı karĢısında muhatap insanlar kimi
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zaman olumlu kimi zamansa olumsuz cevaplar verebilmiĢtir. Ancak muhatapların tepkileri
her ne olursa olsun Allah Resulü‘nün hayranlık uyandıran yüce ahlakı konusunda hem fikir
olmuĢlardır. Öyle ki bazen tebliğ göreviyle onun vazifelendirilmesi bile kimilerinin daveti
kabul etmesi adına yeter sebep görülmektedir.
Hz. Âdem‘den itibaren birbiri ardına gönderilen peygamberlerin nadide hayatları
Kur‘an ayetlerine konu olmaktadır. Bu kıssalarda peygamberlerin olaylar karĢısındaki
tavırları, sabırları, azim ve gayretleri ön plana çıkartılmaktadır. Kimi zaman ise tavırları
düzeltilmekte; doğru yol kendilerine gösterilmektedir. Ġlgili ayetler göz önüne alındığında
Ġslam‘ı tebliğ konusunda tebliğcinin özel ve değerli bir misyon üstlendiği görülmektedir.
Bütün peygamberler bu misyonun gereği birtakım özellikleriyle öne çıkmakta, Müslümanlara
örnek teĢkil etmektedir.
Ġslam‘ı tebliğ konusu gündeme gelince tebliğ etme vazifesinin sadece peygamberlerle
sınırlı olmadığı anlaĢılmaktadır. Zira Kur‘an‘da Müslümanların her bir ferdinin insanları
hakikate ve doğru yola iletme vazifesinin olduğu beyan edilmektedir. Müslümanların,
insanları kötülük ve Ģerden uzak tutmaları emredilmektedir. Nihayetinde peygamberlik, Hz.
Peygamber‘le birlikte nihayete ermiĢtir. Ancak doğru ve yanlıĢ, hakikat ve batıl gündeme
gelince bütün Müslümanların sorumlu olduğu görülmektedir.
ġüphesiz, Ġslam‘ı tebliğ etme, sıradan bir vazife değildir. Bu durum peygamberlerin
kıssalarında da görülmektedir. Dolayısıyla bu vazifeyi ifa edecek Müslümanların belli
birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Böylece tebliğ vazifesinin baĢarılı olması
beklenmektedir. Diğer yandan konunun insanın samimiyetine, içtenliğine yönelik bir durum
arz etmesi, belli sınırları da gündeme getirmektedir. Bu bakımdan tebliğcinin nitelikleriyle
birlikte sınırlarının bulunduğu da anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmada tebliğcinin sahip olması gereken
özellikler ile birlikte sınırları üzerinde de durulacaktır. Konunun ana hatlarının
belirlenmesinde Kur‘an ayetlerinin kılavuzluğundan istifade edilecektir.
1. Tebliğcinin Sahip Olması Gereken Özellikler
Ġslam‘ı tebliğ etme vazifesindeki kimsenin verimli bir çalıĢma icra edebilmesi için
birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Öncelikle bilgi seviyesi önemlidir. Tebliğci
ilim sahibi olmalıdır. Diğer yandan tebliğcinin misyonu gereği örneklik yönünün olduğu
unutulmamalıdır. Bu bakımdan söz ve ifadesinin etkileyici olması, sabır vasfından
ayrılmaması gerekmektedir.
1.1. Ġlim Sahibi Olmak
Ġslam hakkında bilgi edinmek isteyenlere gerekli bilgilerin aktarılması, Ġslam aleyhine
ortaya atılan iddialara da cevap verilebilmesi açısından donanımlı bir Müslüman tebliğciye
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ihtiyaç olduğu açıktır (Önkal, 1990: 18, 19). Kur‘an kesin bilgiye önem verir ve eylemlerin
kesin bilgiye dayanarak ortaya konulmasını emretmektedir. Bu bakımdan bir fasığın getirdiği
haberin araĢtırılması istenmektedir. (el-Hucurât, 49/6). Kesin bir bilgiye dayanmaksızın
hareket etmenin sorumluluk getirdiği bildirilmektedir (el-Ġsrâ, 17/36). Nitekim Ġbn Abbâs (ö.
68/687-88) ve Katâde (117/735), ilgili ayeti bilgi sahibi olunmayan Ģeyler hakkında
konuĢmanın yasaklanması, Ģeklinde tefsir etmektedirler (Taberî, 17: 446; Ġbn Kesîr, 5: 75).
Tebliğcinin bilgi kapsamı, tebliğin iki tarafını da kapsayacak bir alanı oluĢturmalıdır.
Tebliğci öncelikli olarak kendini iyi tanımalıdır. Diğer taraftan muhatabın seviye ve durumunun
dikkatli bir tespiti gerekmektedir. Çünkü ancak muhatabın taĢıdığı özelliklerin bilinmesiyle
mesaj, onu etkileyecek Ģekilde sunulabilir. (Öcal, 1990: 148). Ayrıca tebliğci, içinde yaĢadığı
zamanı ve mekânı, çevresinin özelliklerini bilmek durumundadır. Tebliğcinin, Ġslam dıĢındaki
inanç ve düĢünceler hakkında yeterli bilgiye sahip olması da gereklidir. Dolayısıyla verimli bir
tebliğ çalıĢması için tebliğcinin yeterli ilmî seviyeyi taĢıması önem arz etmektedir.
1.2. Örnek Olmak
Güzel davranıĢ modellerinin insanlar üzerinde etkili olup sözel yönlendirmelerden daha
etkili bir tesir uyandırdığı açıktır. Bu durum, çocuk davranıĢları üzerinde gözlemlenmektedir.
Anne-babanın öğütlerinden ziyade davranıĢlarının, çocuklar tarafından taklit edildiği
görülmektedir (Kasapoğlu, 2006: 36).
Ġnsanın öğrenme sürecinde taklidin önemli bir iĢleve sahip olması, bir açıdan eğitimle
iliĢkisi olan tebliğde de model örneğin önemini göstermektedir (Necati, 2004: 146, 147).
Tebliğcinin taĢıdığı vasıflar ve tebliğ vazifesini sürdürürken takip etiği metot, muhatabı o
inanca yaklaĢtırır yahut uzaklaĢtırır bir etkiye sahiptir. Ġnsan genellikle bir inanç hakkında
araĢtırma yapmaksızın o inanca bağlı kimselerin tutumlarına göre değerlendirmede
bulunmaktadır. Bu bakımdan tebliğe muhatap olan insanlar kendilerine yöneltilen uçarı
sözlerden ziyade yaĢayıĢ ve ahlak olarak tebliğcinin vaziyetini dikkate almaktadır. Bu açıdan
Kur‘an‘da söz-eylem uyumuna dikkat çekildiği görülmektedir: “Siz kendinizi unutarak diğer
insanlara erdemli olmayı mı öğütlüyorsunuz -hem de ilahi kelamı okuyup durduğunuz halde?Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız (el-Bakara, 2/44) ?” Bir diğer ayette Yüce Allah, aynı
hakikat doğrultusunda iman edenleri Ģöyle uyarmaktadır: “Ey iman edenler! Niçin
yapmayacağınız/yapmadığınız Ģeyleri söylersiniz (es-Saff, 61/2, 3)!”
Kur‘an, peygamberleri örnek alınacak Ģahsiyetler olarak tanıtır ve onların örnek
hayatlarından misaller sunar. Ancak iki peygamberin isimleri ―üsve‖ (örnek/model) ifadesiyle
beraber anılmaktadır. Hz. Ġbrahim‘in örnekliği için “Ġbrahim‟de ve onunla birlikte
bulunanlarda sizin için güzel bir örnek (üsvetün hasenetün) vardır (el-Mümtehine, 60/4).”
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buyrulurken Hz. Muhammed için : “Andolsun, Allah‟ın Resulü‟nde sizin için; Allah‟a ve ahiret
gününe kavuĢmayı uman, Allah‟ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek (üsvetün hasenetün)
vardır (el-Ahzâb, 33/21).‖ buyrulmaktadır.
Üsve, güzel örnek anlamına gelmektedir. (Halîl b. Ahmed, 1: 71; Cevherî, 6: 2268,
2269; Râzî, 1329: 570; Ġbn Manzûr, 14: 34; Feyrûzâbâdî, 2005: 1259) Ġlgili ayetlerde yer alan
ifadeler örnekliğin salt amaç olmadığını, önemli olanın ve amacın güzelliği yakalayarak
muhatap üzerinde etkili olmak olduğunu ortaya koymaktadır. (Sa‘dî, 1: 660).
Müslümanların bugün için ortaya koydukları davranıĢ modeli, muhatapların Ġslam‘ı
yanlıĢ tanımalarına yol açabilmektedir. Öyle ki, sonradan Ġslam inancını benimseyen kimseler
―Müslümanları tanımadan önce Ġslam‘ı tanıdıkları için‖ Allah‘a Ģükretmektedirler. Bu
bakımdan Müslüman toplumun öncelikle ilahi öğretileri kendi hayatına aktaran bir örnekliğe
ulaĢması gerekmektedir.
1. 3. Söz ve ĠletiĢim Gücüne Sahip Olmak
ĠletiĢimin sağlanabilmesi, insanlar arasında anlaĢma ve tanıĢmanın gerçekleĢebilmesi
için kullanılan araçlardan biri de ―dil‖dir. Tebliğ görevlerini yerine getirebilmeleri için
muhataplarıyla iletiĢim içinde olmaları gereken peygamberler, muhatap kavmin diliyle
gönderilmiĢtir (Izutsu, 1975: 181). Peygamberler, muhataplarına bu dil vasıtasıyla Allah‘ın
emrettiklerini ve yasakladıklarını açıklamıĢlar; susturucu delillerle onların imana etmelerini
yahut imanlarında sebata ermelerini sağlamıĢlardır. Bu bakımdan peygamberlerin kendi
dilleriyle gönderilmesi, insanlar için büyük bir lütuftur (Ġbn Kesîr, 4: 477).
Kur‘an, peygamberlerin muhataplarıyla iletiĢiminde sadece dil birliği değil; aynı
zamanda anlaĢılır ve güzel bir dil kullanımını da ön plana çıkartmaktadır (Köylü, 2006: 164).
Bu bakımdan Kur‘an, peygamberlerin kendi kavimlerinin dilleriyle gönderildiğini haber
verdiği gibi (Ġbrâhim, 14/4). Kur‘an‘ın açık ve anlaĢılır ayetler olarak indirilmesi (el-Hac,
22/16), ayetlerin etraflıca açıklanması (el-En‘âm, 6/105), mesajların farklı üsluplarla dile
getirilmesi (el-A‘râf, 7/58) konularına dikkat çekmektedir. Bu bakımdan Kur‘an için dil
kadar, dilin niteliğinin de dikkate alındığı açıktır. Dinin sunumunda görevli peygamberlerin,
dini en güzel Ģekilde tebliğ edecek bir fesahat ve belagata sahip oldukları da bilinmektedir.
Peygamberlerin tebliğlerinden örnekler sunan ayetlerde güzel hitabın kullanıldığı
görülmektedir. Hz. Musa, Firavun‘a hitap ederken (Tâhâ, 20/44); Hz. Ġbrahim, babasına ve
Lokman, oğluna seslenirken (el-Lokmân, 31/13, 16, 17) güzel ve etkileyici üslubu
benimsemiĢlerdir.
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Hz. Peygamber‘in muhataplarına karĢı davranıĢı Kur‘an‘da Ģu Ģekilde ifade
edilmektedir: “Allah‟ın rahmeti sayesinde sen onlara karĢı yumuĢak davrandın. Eğer kaba,
katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi (Âl-i Ġmrân, 3/159).”
Hz. Peygamber, tebliğcinin muhataplarda kötü bir izlenim bırakmasına izin
vermemiĢtir. Bu bakımdan diğer devletlere elçi olarak gönderdiği kimseleri güzel söz
söyleyen, fesahat ve belagat sahibi, ikna kabiliyeti yüksek, zeki ve anlayıĢlı kimselerden
seçmekteydi. Bizans imparatoruna elçi olarak iki kez Dıhye isimli sahabiyi gönderdiği rivayet
edilmektedir (Kettânî, 1: 259, 265). Kendisinin de Medine‘ye gelen heyetleri karĢılamak
üzere güzel elbiselerini giyindiği, ashabına da böyle yapmalarını emrettiği nakledilmektedir
(Kettânî, 2: 209).
Tebliğ esnasında söz ve ifadenin niteliği, muhatabın tebliğ karĢısındaki durumunu
belirleyici bir iĢleve sahip olmakta ve bu bakımdan gerek ayetler gerekse Allah Resulü‘nün
uygulamaları söz konusu meselenin önemini ortaya koymaktadır.
1. 4. Sabırlı Olmak
Sabır, tahammülsüzlüğe karĢı kiĢinin kendisini tutması demektir (Râzî, 1329: 178;
Cevherî, 2: 706, 707). Sabrın, Allah‘a ibadet ve kulluk konusunda gösterilmesi gereken sebat
anlamında olduğu gibi O‘nun yasakladıkları Ģeylerden uzak durma bakımından kiĢinin kendisini
sakındırması anlamında da kullanıldığı görülmektedir (Ġbn Manzûr, 4: 437; Feyrûzâbâdî, 2005:
422).
ġüphesiz sabır insanları sahip oldukları inanç ve düĢüncelerin yanlıĢ olduğuna ikna
edip onlara gerçeği, hakikati göstermek için yapılan çalıĢmalar esnasında gereklidir. Tebliğ
vazifesi baĢlı baĢına bir sabır ve tahammül meselesidir. Ġlk vahiy hadisesinin ardından gelen
Ġlahi buyruk, tebliğin sabırla gerçekleĢtirilecek bir vazife olduğu gerçeğini ortaya
koymaktadır: “Ey örtülere bürünen elçim! (Ġlk vahyi alıĢ esnasındaki korkuyu üzerinden atıp)
kalk ve Ģu müĢrik halkı uyar! Rabbinin büyüklüğünü anlat! Kendini maddi ve manevi her türlü
kirden arındır! Putlardan, Ģirkten uzak dur! Peygamberlik vazifesinin külfet ve meĢakkatini
çok görme! Rabbinin yoluna davette karĢılaĢacağın sıkıntılara göğüs ger (el-Müddessir, 74/17. Ayrıca bk. Lokmân, 31/17)!” Tebliğ vazifesini yerine getirmek, insanların tepkilerini
çekecek; tebliğciye yönelik birtakım eziyetlere sebep olacaktır. Bu açıdan ―iyiliği emretme‖
emri sabırla beraber zikredilmektedir. (Taberî, 20: 142; Ġbn Kesir, 6: 338; Râzî, 25: 123).
Ġnsanların yanlıĢ inançlarını düzeltmek ve toplumsal olarak ıslah çalıĢması yapmakla
görevli olan peygamberler de bu bakımdan sabırlı olmalarıyla gündeme getirilmektedir.
Risalet görevini sürdüren Allah Resulü‘ne önceki peygamberlerin sabırları hatırlatılmıĢtır
(Taberî, 22: 145; Beydâvî, 1: 186). “Ġsmail‟i, Ġdris‟i ve Zülkifl‟i de hatırla. Bunların hepsi
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sabredenlerdendi (el-Enbiyâ, 21/85).” “(Ey Muhammed!) O halde, yüksek azim sahibi
peygamberlerin sabretmesi gibi sabret (el-Ahkâf, 46/35. Ayrıca bk. el-Hac, 22/42; Fâtır, 35/4,
25).” KuĢkusuz farklı Ģekillerde ve bağlamlarda gelen sabır telkinleri inkârcıların eziyetleri ve
ilahi vahye karĢı haddi aĢan tavırları karĢısında gönlü daralan, zor günler yaĢayan Hz.
Peygamber‘in gönlünü teselli etmektedir (ReĢid Rızâ, 7: 315).
Mekke dönemindeki tebliğ sürecinde sabrın, Ġslam‘ın çekirdek kadrosunu maddî ve
manevî anlamda güçlendirme amaçlı olduğu söylenebilir. Allah Teâlâ, inananlardan sadece
Ġslam‘a girmelerini değil; aynı zamanda ona gönülden bağlanmalarını ve bu konuda sebat
göstermelerini de istemiĢtir: “Elif Lâm Mîm. Ġnsanlar, „Ġnandık‟ demekle imtihan edilmeden
bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun, Biz onlardan öncekileri de imtihan etmiĢtik.
Allah, doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir (el-Ankebût, 29/1-3).”
Dolayısıyla tebliğe muhatap olanların vereceği olumlu cevap, devamında sabrı ve eziyetlere
rağmen hoĢgörüyü, zulmedenleri affetmeyi gerektirmektedir. Medine dönemine baktığımızda
aynı Ģekilde sabır emrini içeren ayetlerin nazil olduğu görülmektedir: “Andolsun, mallarınız
ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden
ve Allah‟a ortak koĢanlardan üzücü birçok söz iĢiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah‟a karĢı
gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren iĢlerdendir (Âl-i
Ġmrân, 3/186).”
Mekke döneminde, muhatapların saldırılarına, Ģiddet eylemlerine karĢılık af yolunu
tutup misillemede bulunmama hususunda gösterilen sabır ile Medine döneminde saldırılara
karĢı misillemede bulunurken sınırların çizilmesi konusunda gösterilen sabır, elbette farklıdır.
Bu açıdan tebliğ sürecinde sabır, bazen maruz kalınan eyleme karĢılık vermekten kendini
tutma anlamında bazen de eylemin sahibi olarak eylemine sınırı koyabilmek için gerekli bir
metot olarak görülmektedir.
2. Tebliğcinin Görev Bakımından Sınırları
Ġslam tebliğini yürüten kimsenin bu sorumluluğu sürdürürken eylemlerini sınırlayan
kimi hususlar vardır. Bu konuda özellikle menfaat beklememek, zorlayıcı davranmamak ve
görevin sadece tebliğle sınırlı olması hususları gündeme getirilmektedir.
2. 1. Menfaat Beklememek
Tebliğ esnasında muhatap, tebliğcinin söz konusu iletiĢimde gerçekten kendisinin
yararını gözetip gözetmediğinden emin olmak istemektedir. Eğer bu durum muhatabın
menfaatinin ötesindeki çıkar hesaplarına dayanıyor, ikna çalıĢmalarında bulunan kiĢi de sahip
olduğu yahut elde edeceği menfaatleri düĢünüyorsa ikna çalıĢmalarının muhatap üzerinde
etkili olmayacağını söylemek mümkündür (KağıtçıbaĢı, 1985: 171).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 406

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

ġuarâ suresinde, ardı ardına peygamberlerin benzer ifadelerle muhataplarına bir menfaat
beklentisi içinde olmadıklarını dile getirdikleri görülmektedir. Nuh, Hud, Salih, Lut, ġuayb
peygamberler kavimlerine “Buna karĢılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim
ancak âlemlerin Rabbi olan Allah‟a aittir (Ġlgili ayetler için bk. sırasıyla eĢ-ġuarâ, 26/109,
127, 145, 164, 180. Hz. Nuh‘un benzer ifadeleri için ayrıca bk. Hûd, 11/51. Hz. Hud‘un
benzer ifadeleri için ayrıca bk. Hûd, 11/29).‖ diye hitap etmektedirler. Yüce Allah Hz.
Muhammed‘in bu konuda da peygamberlerin yoluna uymasını emretmektedir: “ĠĢte, o
peygamberler, Allah‟ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların
tuttuğu yola uy. De ki: „Bu tebliğe karĢı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur‟an), bütün
âlemler için ancak bir uyarıdır.‟ (el-En‘âm, 6/90. Ayrıca bk. el-Mü‘minûn, 23/72; el-Furkân
25/57; es-Sebe, 34/47; Sâd, 38/86; eĢ-ġûrâ 42/23; et-Tûr 52/40).‖
Tebliğ karĢılığında muhataplardan bir beklentinin olmadığını ortaya koymak,
inkârcıların düĢünmesini sağlayıcı bir iĢleve sahiptir. Yani ―Eğer tebliğ karĢılığında sizden bir
beklenti içerisindeysem tebliğ edilenlere karĢı gösterdiğiniz tepki, anlamlı olabilir. Ancak
benim sizden herhangi bir beklentim yokken, hangi gerekçeyle tebliği inkâr etmektesiniz?‖
mesajı muhataba verilmektedir (Ferrâ, 2: 240).
Aslında muhatapların tekliflerine karĢı net tavrın ortaya konulması, Ġslam‘ın temel
değerleri konusunda bir pazarlığın olamayacağının vurgulanması bakımından da oldukça
önemlidir. Bu açıdan siyasal iktidarın, otoritenin, vereceği birtakım imtiyazlarla dinde
nemalanmalarına izin verilmemiĢtir (Özdemir, 2003: 18). Mekke döneminin sonlarında, Hz.
Peygamber‘in yönetim tarafından destek göreceği, Ġslam‘ın tebliğinin ve Müslümanların
Ġslam‘ı yaĢamalarının mümkün olacağı bir yer arayıĢına girdiği bir dönem yaĢanmaktadır. Bu
dönemde Sasaoğulları ―Müslüman olup sana biat ederiz. Ancak muhaliflerine karĢı zafer
kazandığında iktidarın senden sonra bize verileceğine söz vermeni istiyoruz.‖ ġeklinde bir
teklifte bulunmuĢtur. Ancak Allah Resulü, iktidarın kime verileceği konusunda takdirin
Allah‘a ait olduğunu söyleyerek reddetmiĢtir. (Ġbn HiĢâm, 1: 424, 425). Dolayısıyla Hz.
Peygamber, çıkar hesabıyla tebliğcinin muhataba yaklaĢamayacağına dair bir örnek sunmakla
birlikte muhatapların da çıkar hesabıyla, özellikle siyasal açıdan, Ġslam‘a karĢı tavırlarını
belirlemelerine müsaade etmemiĢtir.
2.2. Zorlayıcı Olmamak
Ġnsanların doğru buldukları bir inanca baĢkalarını teĢvik etmesi, bu yönde
muhataplarına öğütler vermesi elbette mümkündür. Ancak söz konusu çalıĢmalarında
muhataplarından mutlak itaat beklemesi, kabul etmezlerse onları zorlaması, mecbur bırakması
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söz konusu olamaz. Zira zorlama yollu sebep ve Ģartların, insanda değiĢim oluĢturmak bir
yana yeni problemlere kapı aralayacağı bir gerçektir.
Kulun hiçbir baskı ve zorlamanın etkisinde kalmaksızın yapacağı seçimlere değer
veren Yüce Allah, Hz. Peygamber‟in tebliğ esnasındaki aĢırı ısrarına karĢı sınırlayıcı ilkeler
vaz‟ etmiĢtir: “Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. Üzerlerine musallat bir
despot (musaytır) değilsin (el-ĞâĢiye, 88/21, 22).”
―Musaytır‖ bir Ģeyi gözetlemek, onun iĢlerini düzenlemek üzere musallat kılınmıĢ,
hükümran anlamına gelmektedir (Ġbn Manzûr, 4: 363; Zebîdî, 1: 2946, 2947, 3060).
Dolayısıyla ayette yer alan bu ifade, sen onlara istediğini yaptıran, onları zorlayıcı değilsin,
Ģeklinde anlamlandırılabilir (Taberî, 24: 389).
Tebliğde zorlamanın reddedildiğini ifade eden bir baĢka ayet ise Kâf Sûresi‘nde
geçmektedir: “Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karĢı bir zorba
(cebbâr) değilsin. O hâlde sen, Benim uyarımdan korkan kimselere Kur‟an ile öğüt ver (Kâf,
50/45).” Ayette Hz. Peygamber‘in bir ―cebbâr‖ olmadığı ortaya konulmaktadır. ―Cebbâr‖,
insanın bir vasfı olarak kullanıldığında mecbur bırakmak, zorlamak, zorba ve musallat olmak,
ikrah anlamlarına gelmektedir. (Ezherî, 1: 532; Ġbn Manzûr, 4: 113; Feyrûzâbâdî, 2005: 360,
361; Zebîdî, 10: 351). Ayette Allah Teâlâ zorlamayı, baskı uygulamayı kerih gördüğünü
açıkça ortaya koymakta (Taberî, 22: 384); Hz. Peygamber‘in insanları uyarma konusunda
görevinin sadece tebliğ olduğunu beyan etmektedir (Taberî, 22: 384; Ġbn Atiyye, 1993, 5:
170). Müfessir Taberî, ayetin tefsirinde ancak küfürde ısrar ve inat etmeyen kimselerin öğüt
alabileceğini dile getirerek “Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın (en-Nâziât, 79/45)”
ayetini delil getirmektedir (Taberî, 22: 385).
Fahruddîn er-Râzî tefsirinde, ayetle ilgili farklı bir noktaya temas ederek Ģunları
kaydeder: ―Sen onlara karĢı bir zorba değilsin, yani onların daveti kabul etmeyiĢleri senden
kaynaklanan bir zorbalık ve büyüklenme sebebiyle olmamıĢtır. Onlar senin kötü davranıĢın,
zorbalığın sebebiyle bu iĢten tiksinip vazgeçmiĢ değillerdir… ġimdi sen, onlara karĢı zorba
davranma, sabra ve tesbihe devam et (28: 158) .‖
Bilindiği üzere Mekke döneminde Müslümanların kâfirleri Ġslam‘a zorlayacak güçleri
yoktu. Hatta kâfirler Müslümanları dinlerinden dönmeleri için zorlamaktaydı. Böyle bir
dönemde Hz. Peygamber‘in insanları Ġslam‘a zorlayamayacağının vurgulanması dikkat
çekicidir. KuĢkusuz söz konusu ayetlerin, muhatapların inkârı karĢısında kederlenen Allah
Resulü‘nün teselli ediliĢi bağlamında ele alınması mümkündür (Râzî, 28: 157). Zaten Mekke
döneminde Hz. Peygamber‘in hüzünlenmesi ve sıkıntıya girmesi nedeniyle birçok ayetin nazil
olduğu bilinmektedir: “(Ey Muhammed!) Biz, Kur‟an‟ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak
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(Allah‟ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik (Tâhâ, 20/2, 3.
Ayrıca bk. eĢ-ġuarâ 26/3; el-Kehf 18/6).”
Zorlamanın risaletin henüz ilk dönemlerinde reddedilmesinin, Ġslam cemaatinin
çekirdeğini oluĢturan kadronun zihinlerinde sınırların çizilmesi açısından son derece önemli
olduğunu söylemek mümkündür. Bu bakımdan Hz. Peygamber‘in ve Müslümanların
Mekke‘de zorlamadan men ediliĢini sadece Müslümanların o dönemdeki güçsüzlüğüne ve
zayıflığına bağlamak doğru değildir. Kanaatimizce tebliğde zorlamanın reddediliĢi, içinde
bulunulan Ģartlara göre değiĢebilecek konjonktürel bir siyaset değil, tebliğde takip edilecek
temel bir ilkedir. Nitekim Medine‘de Müslümanların siyasi bir birlik ve güce ulaĢtığı,
Mekkeli müĢriklerin saldırılarına cevap vererek onları mağlup ettiği bir dönemde, Benî
Nadr‘ın Medine‘den sürülmesi gibi oldukça ciddi bir eylemi gerçekleĢtirirken dahi, bu ilkenin
devamı niteliğinde bir baĢka ayetin nazil olduğu görülmektedir:
“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıĢtır. O hâlde, kim
tâğûtu tanımayıp Allah‟a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapıĢmıĢtır. Allah,
hakkıyla iĢitendir, hakkıyla bilendir (el-Bakara, 2/256).”
Ayetin nüzul sebebi olarak aktarılan rivayetlere göre; Ġslam öncesi dönemde bir
kadının çocuğu olmuyor yahut çocuğu oluyor da yaĢamıyorsa kadın, doğacak çocuğunun
yaĢaması halinde onu Yahudi yapacağına dair adakta bulunurdu. Beni Nadr Medine‘den
sürülürken Yahudiliğe adanmıĢ bu çocuklar da Beni Nadr arasındaydı. TelaĢlanan anne
babaları ―Biz çocuklarımızı bırakmayız.‖ diye serzeniĢte bulununca bu ayet nazil oldu
(Taberî, 5: 408; Ġbn Kesîr, 1: 682).
Ayetle ilgili rivayetlerde bildirildiğine göre Ebu‘l Husayn adında ensardan birinin iki
oğlu vardı. Bunlar Hıristiyan olmuĢlardı. Bu kiĢi, Ġslam‘a girdikten sonra oğullarının da
Ġslam‘a girmesini istedi; fakat onlar bunu reddetti. Bunun üzerine söz konusu ayet nazil oldu
(Taberî, 5: 410; Beğavî, 1: 314). Bir baĢka rivayete göre ensardan kimilerinin çocukları
Medine‘deki Yahudi kadınlar tarafından emzirilmiĢti. Ensar, bu çocuklarının Ġslam‘a
girmesini sağlamak için onları zorlamak isteyince bu ayet nazil oldu (Taberî, 3: 15; Beğavî, 1:
314; Kurtubî, 3: 270). Ayetin nüzul sebebi olarak aktarılan rivayetlerden anlaĢıldığına göre;
Müslümanların çocukları gibi en yakınları dahi olsa, bir baĢka inanç mensubuna din adına
ikrahda bulunmaları yasaklanmıĢtır.
Ġkrah; tehditle, zorlama ve baskıyla kiĢinin tabiaten yahut dinen istemediği bir Ģeyi ona
yaptırmaya çalıĢmaktır. Böyle bir durumda kiĢinin rızası yoktur (Cürcânî, 2007: 36).Ayetin
gramer yapısı ve lafızlarının anlamları da yasaklanan ikrahın çerçevesini gözler önüne
sermektedir. Ayetin baĢında bulunan ve olumsuzluk ifade eden ―lâ‖, cinsten hükmü nefyeden
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bir edat olduğundan dolayı anlam açısından umumilik ifade etmektedir (Ġbn ÂĢûr, 3: 28).
Böylece ayette inanç konusunda ikrahın cinsi olumsuz kılınmıĢtır. Dolayısıyla ayette ikrah
yasaklanmakla kalınmamıĢ, bunun ötesine bir adım daha gidilerek ikrah bir olumsuzluk
olarak ifade edilmiĢtir (ZemahĢeri, 1: 331). ġu halde ―ikrahın cinsi, hak din olan Ġslam‘da
mevcut değildir.‖ gibi bir mana ortaya çıkmaktadır ki; bu bakımdan sadece dinî değil,
dünyevi iĢlerde de ikrahın yasaklandığı görülmektedir (Elmalılı, 2: 860).
Ayette din adına zorlama yapılamayacağı beyan edilirken ―ed-dîn‖ ifadesi
kullanılmaktadır. Bazı müfessirler kelimenin harf-i tarifli kullanımı sebebiyle kast olunanın
Ġslam, olduğunu ifade etmiĢlerdir (Taberî, 5: 415; Ebû Hayyân, 2: 292). Kimileri ise din
teriminin akidevi prensipleri, bu prensiplerin pratik yansımalarını ve itikat kavramını içine
alan en geniĢ anlam örgüsünü yansıttığı kanaatindedir. Dolayısıyla kelimenin inanç, dini
müeyyideler yahut ahlak sistemi olarak anlamlandırılması, kullanıldığı bağlamla iliĢkilidir
(Esed, 2002: 249). Söz konusu ayetin ortaya koyduğu ilke göz önüne alınırsa bunun, Ġslam‘la
sınırlı tutulmaksızın bütün inanç sistemlerini içine alan bir anlam ağına sahip olduğu
düĢünülebilir (Ġbn Atiyye, 1993: 343).
Ayetin sonunda yer alan Allah‘ın ―semi‘‖ ve ―alîm‖ sıfatları, inancın kalbî boyutunu
gündeme getirmesi bakımından önemlidir. Bu ifadeler insanın kalbinde sakladığı her türlü
inanç ve düĢüncenin Allah tarafından bilindiğini ve bunların kıyamet günü ortaya çıkacağını
haber vermektedir (Taberî, 5: 423, 424).
Ġslam‘da muhatapların özgür iradeleriyle Ġslam‘ı kabul etmelerini engelleyecek her
türlü eylemin önüne geçildiğini görmekteyiz. Mekkeli müĢriklerin baskı ve zulümleriyle artık
yaĢanmaz hale gelen Mekke‘den hicret etmek zorunda kalan Mekkeli Müslümanlar, ticari
kabiliyetlerini de devreye katarak bir süre sonra Medine‘de iktisadi bir refaha ulaĢmıĢlardı.
Bu sırada Mekke‘de patlak veren kıtlık sebebiyle henüz müĢrik olan yakınları,
Müslümanlardan yardım talep ettiler. Hz. Peygamber, Müslüman olmadıkça onlara yardım
edilmemesini öğütlemekteydi. Bu durum üzerine Ģu ayet nazil oldu (Taberî, 5: 587; Beğavî, 1:
337; Ġbn Kesîr, 1: 704). “Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, dilediğini
hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah‟ın
rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız yenmedenkarĢılığı size tastamam ödenir (el-Bakara 2/272) .”
Dinin konusu zorlanarak ortaya konulan eylemler değil, kiĢinin kendi iradesiyle,
istekli bir seçimde bulunarak meydana getirdiği fiillerdir (ZemahĢeri, 1: 331). Tamamen
iyilikten ibaret olan dinde baskı ve zorlama olması düĢünülemez. Zira iyilik, ―özgür ben‖lerin
kendi iradelerine ve gönülden gelen arzularına bağlıdır (Ġkbal, t.y.: 120) ġu halde iyiliğin
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oluĢabilmesi için ilk Ģart, hürriyettir. Hürriyet, bir Ģeyi seçmek kadar onun zıddını da
seçebilmeyi ifade eder ki insanın imtihana çekilmesi ancak bu Ģekilde anlam kazanır. Zorlama
ve baskı, imtihan olgusunu anlamsız kılmaktadır (ZemahĢerî, 1: 331; Ebû Hayyân elEndelüsî, 2: 292). Sevap ve günahın olabilmesi için imkân ve seçim, Ģarttır. Ġslam bu açıdan
özgür iradelerin seçimini gerekli görmektedir.
2.3. Görevin Tebliğle Sınırlı Olması
Kur‘an‘da peygamberlerin görevinin muhatapları uyarmakla, onlara öğüt vermekle
sınırlı olduğu dile getirilmektedir: “Fakat (ey Peygamber, eğer senden) yüz çevirirlerse
unutma ki, senin görevin sadece, (sana vahyolunan) mesajı açıkça duyurmaktan ibarettir (enNahl, 16/82. Ayrıca bk. er-Ra‘d, 13/40).”
Konunun tebliğin taraflarına yönelik mesajlar taĢıdığını söyleyebiliriz. Öncelikle
muhatap cephesinden olayı değerlendirirsek; ayetler tebliği reddetmenin tebliğciye bir zarar
vermeyeceğini beyan etmektedir. Dolayısıyla mesaj ―Ey muhatap inkârınla tebliğciye zarar
veremezsin, sen ancak kendine zarar vermiĢ olursun. Tebliğci yapması gerekeni yapmıĢtır
(Taberî, 20: 502; Râzî, 12: 425).‖ Ģeklinde algılanabilir. Bu bakımdan muhatapların inkârları
yahut itaatlerine karĢılık verecek olan Peygamber değil, Peygamber‘i gönderendir (Râzî, 12:
425; Kurtubî, 6: 293). Ayrıca tebliğ karĢısında inkârı seçenler, ahiret azabıyla tehdit
edilmektedir (Bk. el-Mâide, 5/98-99; el-Cin, 72/22, 23; et-Teğâbün, 64/9-12). Tebliğcinin
onları kurtarmak, onlara bekçilik, muhafızlık yapmak gibi bir görevi olmadığı açıkça beyan
edilmekte (Bk. el-En‘âm, 6/104; eĢ-ġûrâ, 42/48); inkârcılarla münakaĢalara girmek zorunda
olmadığı belirtilmektedir. (Bk. Âl-i Ġmrân, 3/20; en-Nahl, 16/35; el-Furkân, 25/63).
Konunun tebliğciye yönelik taĢıdığı mesajları ele alırsak; bir taraftan muhatapların
tebliğe karĢı olumsuz tavırlarından üzülmemesi telkin edilirken bir yandan da muhatabın
verdiği karardan sorumlu olamayacağı ortaya konulmaktadır (Taberî, 17: 272): “(Ey
Muhammed!) Biz, Kur‟an‟ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah‟ın azabından)
korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik (Tâhâ, 20/2, 3; el-Fâtır, 35/8. Ayrıca bk.
el-Kehf, 18/6).” Bu bakımdan hidayet konusuna dikkat çekilmektedir: “Gerçek Ģu ki, sen her
sevdiğini doğru yola yöneltemezsin; fakat Allah'tır, (yönelmek) isteyeni doğru yola yönelten
ve yine O'dur, doğru yola girecek olanları en iyi bilen (el-Kasas, 28/56).” Ayrıca
muhatapların inanması için tebliğcinin onları zorlamaya yetkisinin olmadığı beyan
edilmektedir:

“Dinde

zorlama

yoktur

(el-Bakara,

2/256).”

Ġtaat

edenlerin

mükâfatlandırılması, asilerin cezalandırılması peygamberin görevi değildir (Ġbn ÂĢûr, 14: 14).
“Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin (elĞâĢiye 88/21, 22. Ayrıca bk. er-Ra‘d 13/40).” Ġlgili ayetler dikkate alındığında tebliğcinin
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eylemlerinin sınırlı bir yapıda olduğu beyan edilmektedir. Tebliğ adına sınırsız bir eylem
özgürlüğü bulunmamaktadır. Ġslam‘ı tebliğ, belli ilkeler dâhilinde ve belli sınırlar içerisinde
yürütülmesi gereken bir sorumluluktur. Aksi halde din adına ortaya çıkacak yanlıĢ
uygulamalar, insanları dinden büsbütün uzaklaĢtırabilmektedir.
SONUÇ
Peygamberlik müessesesinin nihayete ermesiyle birlikte Ġslam‘ı tebliğ, Müslüman
topluma yüklenen önemli bir vazife olmaktadır. Bu vazifeyi üstlenecek kimselerin nitelikleri
ve sınırları ise dikkate değer bir konuyu teĢkil etmektedir. Nihayetinde din adına atılacak her
adım, insanlara karĢı olduğu kadar Allah‘a karĢı sorumluluğu da ifade etmektedir. Dolayısıyla
konunun sıradan bir husus olmadığı açıktır.
Ġnsanlara hakkı ve hakikati beyan etmek, onlara doğru yolu göstermek; insanları yanlıĢ
ve batıl olandan alıkoymak her Müslümanın görevidir. Bir açıdan iletiĢim olarak
değerlendirebileceğimiz bu vazife, tebliğci, muhatap kitle ve tebliğ edilen konu unsurlarından
oluĢmaktadır. Özellikle tebliğci, bu noktada dikkate değer bir misyona sahiptir. Zira tebliğde
en aktif eleman, tebliğcidir. Ġslam‘ı tebliğin, muhatabın zihninde ve kalbinde etkili olmasında
tebliğcinin önemi büyüktür. Bu bakımdan tebliğcinin taĢıdığı nitelikler ve sınırları Kur‘an
ayetlerinde özel olarak yer bulmaktadır. Hususiyetle peygamberlerin kıssalarından söz eden
ayetlerde peygamberler özelinde Müslümanlara verilen mesajlar, bu konuda önemli ilkeleri
sunmaktadır.
Ġslam‘ı tebliğ etme vazifesindeki kimsenin öncelikle belli bir bilgi seviyesine sahip
olması gerekmektedir. Sözü edilen bilgi, tebliğcinin kendisi hakkında, muhatabı hakkında ve
görevinin konusu yani din hususunda olabilmektedir. Diğer yandan tebliğci örnek olma
vasfına sahip olmalıdır. Zira rol model olarak muhatabı üzerinde etkili olduğu aĢikârdır.
Tebliğcinin bu açıdan söz ve ifadesinde etkileyici bir üsluba sahip olması önemlidir. Aynı
zamanda Ġslam‘ı tebliğ vazifesinin meĢakkatli bir görev olduğu hakikatinden hareketle
tebliğcinin sabırlı olması beklenmektedir.
Tebliğcinin eylemlerini sınırlandıran belli ilkeler mevcuttur. Öncelikle tebliğcinin bu
vazife karĢılığında muhataplardan bir beklentisinin olmaması gerekmektedir. Ġslam‘ın
samimiyet ve içtenlik esaslı iman ilkesinden hareketle tebliğci zorlayıcı bir davranıĢa
giriĢmemelidir. Zira dinde zorlama asla kabul edilmemektedir. Öte yandan tebliğcinin
eylemlerine yön veren bir baĢka ilke ise tebliğcinin vazifesinin tebliğle sınırlı olmasıdır.
Tebliğcinin vazifesi bu görevi, ilkelerine uygun bir Ģekilde, samimiyetle yerine getirmesidir.
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Amacı, muhatabın kalbine ve zihnine ulaĢabilmektir. Bunun için de samimiyetin, içtenliğin ve
muhabbetin dikkate alınması gerekmektedir.
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ENERJĠ GEÇĠġ BÖLGESĠ OLARAK KARADENĠZ

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
ĠTÜ Enerji Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-6426-6850

Özet
Bu çalıĢmada önce, Karadeniz‘de petrol taĢımacılığına iliĢkin konu üzerinde durulmakta ve
enerji limanları betimlenmektedir. Bu bağlamda, Karadeniz enerji geçiĢ risk bölgelerinden
olan Türk Boğazlarının dünya jeopolitiğindeki yeri ve önemi açıklanmaktadır. Doğal gaz
boru hatları olarak, Mavi Akım, Türk Akım I ve Türk Akım-II tanıtılmakta ve Türkiye‘nin
son olarak bulduğu doğal gaz rezervinin karaya bağlanması projesine de değinilerek konu
enerji politik açıdan incelenmekte ve dünya konjüktürü içindeki yeri betimlenmektedir.
Fazla olarak, söz konusu bu hatların bağlantı ülkeleri bakımından önemi de
vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji Boru Hatları, Enerji Politik, Enerji TaĢımacılığı, Karadeniz

GiriĢ
Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir iç deniz görüntüsünde yer alan Karadeniz çevresinde 6
ülke bulunmaktadır. Doğal olarak Karadeniz, söz konusu bu 6 ülke için hayati önem
taĢımaktadır [1]. Ancak, bu deniz, çok daha geniĢ bir havzayı ilgilendirmekte olup bu
bakımdan farklı yönlerden dünyada dikkatleri üzerine toplayan bir karaktere sahiptir. Bu
bağlamda, Karadeniz sahip olduğu ticari önemin yanı sıra, 20. Yüzyılın sonlarından bu yana
enerji politik açıdan özellikle öne çıkan bir geçiĢ bölgesi durumuna gelmiĢ bulunmaktadır.
Avrasya ve Hazar bölgesi enerji rezervleri açısından zengin bölgeleri oluĢturmaktadır. Buna
karĢın Avrupa, enerji kaynaklarına önemli ölçüde ihtiyaç duyan bir kıta durumundadır. ĠĢte
bu bölgeler arasında yer alan Karadeniz, jeopolitiğinin gereği olarak bir enerji geçiĢ bölgesi
niteliği kazanmıĢ olmaktadır.
Önceleri petrol transportu için tankerlerle deniz taĢımacılığı geliĢmiĢken, özellikle son 50
yılda doğal gazın önem kazanmasıyla, boru hatlarının Karadeniz‘den geçirilmesinin
gündeme gelmesiyle farklı veçheye evrilmiĢtir denebilir. Halen hem tankerlerle petrol
taĢınması ve hem de Karadeniz altından geçirilen boru hatları ile doğal gaz taĢınması hayata
geçirilmiĢ bulunmaktadır.
Enerji Deniz TaĢımacılığı Bağlamında Karadeniz
Asya ve Avrupa arasında bulunan Karadeniz‘de bu iki kıtada yer alan 6 ülke sırasıyla; Türkiye,
Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan‘dır. Söz konusu bu ülkeler arasında (Kırım
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sorunu öncesi) Münhasır Ekonomik Bölgeler (MEB) de belirlenmiĢ bulunmaktadır (ġekil 1) [2-3].
Enerji politikaları açısından Münhasır Ekonomik Bölgelerin ekonomik ve stratejik açıdan önem
taĢımaktadırlar.

ġekil 1 Karadeniz Ülkelerinin Münhasır Ekonomik Bölgeleri ve Enerji Limanları

Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olması nedeniyle bu iki ülke bağlamında
Avrupa Birliği‘nin de Karadeniz‘e kıyısı bulunmaktadır. Karadeniz enerji deniz taĢımacılığında
limanlar önem taĢımaktadır. Önemli limanlar olarak; Türkiye‘de Ġstanbul, Zonguldak, Sinop, Samsun,
Trabzon, Rize, Gürcistan‘da Batum, Supsa, Rusya‘da Soçi, Novorossiysk, sorunlu Kırım bölgesinde
Kerç, Yalta, Akyar, Ukrayna‘da Odessa, (aynı zamanda AB bölgesi olan) Romanya‘da Köstence,
Bulgaristan‘da Varna ve Burgaz limanları sayılabilir [1].
Bu limanlardan ―Enerji Limanları‖ olarak nitelenenleri; Türkiye‘de Ġstanbul, Samsun, Gürcistan‘da
Supsa, Rusya‘da Novorossiysk enerji-politik bağlamda ayrı bir öneme sahiptirler. Bu limanlarda ya bir
enerji boru sonlanmakta ve/veya deniz boru hattı baĢlangıcı bulunmakta ya da enerji taĢıma yolu
üzerinde liman olarak yer almaktadır. Bu limanlara ilaveten, Türkiye tarafından bir enerji limanı
olarak inĢa edilmekte olan Filyos limanını da saymak yerinde olacaktır. Türkiye‘nin Sakarya deniz
sahasındaki Tuna-I sahasında bulunan doğal gaz rezervinin Filyos limanı üzerinden karaya

bağlantısının kurulması planlanmaktadır. ġekil 1 üzerinde enerji limanları da iĢaretlenmiĢtir.
Tüm dünya enerji ticareti açısından değerlendirildiğinde bazı bölgeler dar suyolları
bağlamında ele alınmakta ve risk taĢıyan bölgeler olarak nitelenmektedir. Söz konusu risk,
çevre sorunları açısından olduğu kadar siyasi risk taĢıyan bölgeler olarak da
betimlenmektedir. ġekil 2‘de dünyada riskli dar suyolları görülmekte ve bunlar içinde
Karadeniz‘in Akdeniz‘e ve açık denizlere çıkıĢı durumunda olan ―Türk Boğazları‖nın yer
aldığı gözlenmektedir. Türk Boğazlarının birincil öncelikli risk bölgesi olarak tanımlandığı
anlaĢılmaktadır.
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ġekil 2 Dünyadaki Riskli Dar Suyolları [4]
Karadeniz için Ġstanbul ve Çanakkale Boğazlarının, Türk Boğazları olarak gerçekten önemli
olduğu dünya enerji taĢımacılığı bağlamında kendini göstermektedir. Burada Ģunu da
belirtmek gerekir ki; Ġstanbul Boğazının ve Ġstanbul‘un ayrı öneme haiz olduğundan da
bahsetmek gerekir. Zira Karadeniz ülkelerinin boğazlar bağlamında önce Ġstanbul
Boğazı‘ndan geçmeleri gerekmektedir.
Ayıca Ġstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı‘na göre daha dar ve daha kıvrımlı olduğundan
özellikle büyük tankerler açısından, geçiĢte ayrı bir özen gösterilmesi gereken bir deniz geçiĢ
yolu olmaktadır. Bu bağlamda, Ġstanbul Boğazı‘nın çevresel değerlendirme kapsamında
üzerinde durulması gereken risk seviyesine sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim 1979
yılında yaĢanan katastrofik kaza kategorisinde olan Independenta tanker kazası buna iyi bir
örnek oluĢturmaktadır. Bu olay, dünya enerji taĢımacılığı tarihinde öne çıkan bir olay olarak
kayda geçmiĢ bulunmaktadır.

Karadeniz Enerji Limanlarına UlaĢan Boru Hatları
Önemli boru hatlarının bağlandığı kayda değer limanlar arasında Gürcistan‘daki Supsa ve
Rusya‘daki Novorossiysk öne çıkmaktadır. Her iki limana da önemli birer bağlantı Bakü baĢlangıçlı
olarak sağlanmaktadır. Bir baĢka deyiĢle, Hazar enerji kaynakları boru hatlarıyla Karadeniz‘e taĢınmıĢ
olmaktadır (ġekil 3).

Öte yandan Novorossiysk, sadece Hazar Bölgesi‘nden değil Orta Asya ve Sibirya enerji
kaynaklarıyla bağlantısı da olan bir enerji limanıdır. Bu bağlamda, Orta Asya bağlantılı olarak TengizNovorossiysk boru hattı ve Sibirya bağlantılı olarak ta Uzen-Atyrau-Samara boru hatları
bulunmaktadır. ġekil 4‘te Novorossiysk‘e bağlanan söz konusu bu iki boru hattı görülmektedir [5].
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ġekil 3 Bakü-Novorossiysk ve Bakü-Supsa Boru Hatları

ġekil 4 Tengiz-Novorossiysk ve Uzen-Atyrau-Samara Boru Hatları

Karadeniz Denizaltı GeçiĢli Boru Hatları
Karadeniz denizaltı geçiĢli boru hattı olarak iki önemli boru hattı ifade edilebilir. Bunlar,
Mavi Akım ve Türk Akım projeleri olmaktadır. Kronolojik olarak Mavi Akım Karadeniz‘de
deniz altında yol alan ilk yapılmıĢ boru hattı durumdadır. Mavi Akım dünyada da, 2150 m
derinlikten döĢenmiĢ hat olarak halen dünyanın en derin boru hatları arasında yer almaktadır.
Mavi Akım hattının uzunluğu 1263 km olup, bu boru hattının 390 km.si deniz altında yol
almaktadır. Rus Gazprom ve Ġtalyan ENI tarafından inĢa edilmiĢ ve 3,5 Milyar USD yatırımla
gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu boru hattı ġubat 2003‘de açılmıĢtır.
―Mavi Akım (Blue Stream‖), Rusya tarafında kara uzunluğu 372 km.dir. Rus topraklarında
(Novorossisyk bölgesinde) Djubga‘dan deniz altına girerek Samsun‘dan Türkiye‘de karaya
çıkmaktadır. Türkiye‘de 501 km‘lik kara boru hattıyla Ankara‘ya doğal gazı taĢımaktadır [6].
Deniz altında birbirine paralel ve yaklaĢık 60 cm çapında borulardan oluĢan iki boru hattı
olarak döĢenmiĢtir (ġekil 5).
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ġekil 5 Mavi Akım Boru Hattı [7]
Bir diğer deniz altı geçiĢli boru hattı ―Türk Akımı (Turkish Stream)‖ hattı olup, Rusya‘nın
(Novorossisyk bölgesinde) Anapa‘dan deniz altına girmekte ve Türkiye‘nin Kıyıköy
bölgesinden tekrar karaya çıkmaktadır. Boru hattı, (Mavi Akımda olduğu gibi) Karadeniz‘de
esas itibariyle Türkiye ve Rusya karasularını ve Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) kat
etmektedir [8,9]. Hattın büyük kısmı deniz altında olup deniz altı uzunluğu 930 km.dir. Bu
uzunluğun 700 km.si Türkiye‘nin MEB‘nde bulunmaktadır. Boru hattı, Ġstanbul‘dan 100 km
kadar uzakta bulunan Trakya‘daki Kıyıköy‘den karaya çıkmakta olup Türkiye‘nin var olan
doğal gaz ağı ile Lüleburgaz‘da birleĢmektedir.

ġekil 6 Türk Akım [10]
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Türk Akım iki paralel hattan oluĢmaktadır boru hatlarından biri Türkiye‘nin ihtiyacını
karĢılamak üzere döĢenmiĢtir. Ġkinci hat ise Güney ve Güneydoğu Avrupa‘nın gereksinimi
olan doğal gazını karĢılamak üzere çekilmiĢtir [11-12]. Birinci hattan 15,5 Milyar m3 doğal
gaz taĢınacaktır ki; bu miktar Türkiye‘nin gereksinimini karĢılamakta kullanılacaktır. Her
iki hat da devreye alındığında yılda 31,5 Milyar m3 doğal gaz taĢıma kapasitesine ulaĢmak
üzere tasarımlanmıĢtır. Birinci hatta, Ocak 2020‘de doğal gaz akıĢı baĢlamıĢ
bulunmaktadır. Ġkinci hat da Türk-Yunan sınırına varmıĢtır ve 2021 yılı itibariyle
Sırbistan‘a doğal gaz akıĢı ulaĢmıĢ bulunmaktadır.
Burada Ģunu da belirtmek gerekir ki; Karadeniz‘de bulunmuĢ ve bulunma potansiyeli olan
doğal gaz rezervlerinin karaya bağlantısı Ģeklinde boru hatlarının da döĢenmesi söz konusu
olabilecektir [13]. Bir baĢka deyiĢle, yeni bulunan ve/veya bulunacak enerji kaynakları
yeni boru hatlarını gündeme getirecektir. Bu bağlamda, Türkiye için Tuna-I Sahası-Filyos
bağlantısı ve Romanya için de Neptün Sahası-Köstence bağlantısı sayılabilir.
Sonuç
Karadeniz; görüldüğü üzere enerji limanları, enerji boru hatları ve bağlantıları ile enerjipolitik açıdan son derece dikkat çekici bir enerji geçiĢ bölgesi durumundadır. Özellikle,
Türk Akımın tamamlanmasından sonra Karadeniz, geçiĢ bölgesi olarak Avrupa arz
güvenliğinde doğrudan etkin olma durumuna gelmiĢ bulunmaktadır. Zaman içinde var olan
enerji boru hatlarına yenilerinin de eklenmesi olasılık dâhilindedir. Fazla olarak, yeni
enerji kaynaklarının bulunuyor olması ve/veya yakın gelecekte bulunma olasılığının
bulunması Karadeniz‘in pozisyonunu pekiĢtirerek öne çıkarmaktadır. Nitekim bölge
ülkelerinin haricinde birçok ülke ve güçlü aktörün Karadeniz enerji politiğinde yer alma
yönünde hamleler yapmakta olduğu da gözlenmektedir.
Öz olarak belirtilmek istenirse; enerji limanları ve enerji boru hatlarıyla ve de sahip olduğu
enerji rezervi potansiyeli ile Karadeniz; yakın bir gelecekte özellikle enerji politik açıdan
var olan stratejik pozisyonunu daha da katmerleĢtireceği anlaĢılmaktadır.
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ÇOCUKLAR ĠÇĠN SPORDA ĠMGELEME ÖLÇEĞĠ: TÜRKÇE GEÇERLĠK
GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI

S.Sevil ULUDAĞ UYANIKER 1, Nilgün VURGUN 2 , Canan ALDIRMAZ3
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ORCID ID 0003-4997-4861
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ÖZET
Bu araĢtırmanın amacı ―Çocuklar için Sporda Ġmgeleme Ölçeği (ÇSĠÖ)‖ nin (The Sport
Imagery Questionnaire for Children; Hall ve diğ, 2009) Türkçeye uyarlanması, ölçeğin
geçerlik ve güvenirlik analizlerinin doğrulayıcı faktör analizi ile yapılmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda Türkçeye çevrilen ölçek 13 farklı spor branĢından 8-14 yaĢ grubu aralığındaki
731 sporcuya uygulanmıĢtır. ÇalıĢmaya gönüllü olarak katılan sporcuların 307‘si (%42) kız
ve 424‘ü (%58) oğlandır. Ölçek Özel-BiliĢsel, Genel BiliĢsel, Özel Motivasyonel, Genel
Motivasyonel-UyarılmıĢlık ve Genel Motivasyonel-Ustalık olmak üzere 5 boyut ve 21
sorudan oluĢmaktadır. Ġfadeler, hiçbir zaman (1)‘dan çok sık (5)‘a doğru sıralanan 5‘li likert
üzerinden değerlendirilmektedir. Ölçeğin dilsel geçerliğinin yapılmasının ardından geçerlik
güvenirlik çalıĢması yapılmıĢtır. Öncelikle Faktör analizi ile maddelerin 5 boyuta dağılıp
dağılmadığı kontrol edilmiĢ, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için zemin oluĢturulmuĢtur.
Ardından AMOS 21 programı ile DFA yapılarak ölçeğin ortaya koyduğu model incelenmiĢtir.
Genel olarak değerlendirildiğinde ÇSĠÖ ölçeğinin iyi uyum özellikleri gösterdiği söylenebilir.
BeĢ faktörlü ölçek toplam varyansın % 51‘ini açıklamaktadır. Faktör yükleri 0,25 ile 0,66
arasında değiĢmektedir. Ölçeğin alt boyutları arası iliĢki düzeyi 0,35 ile 0,56 arasında
değiĢmektedir. DFA sonuçları incelendiğinde; uyum değerlerinin x²/sd(424.3/176)=2.4,
NNFI(TLI)=0.91; CFI=0.92; RMSEA=0.04 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar kabul
edilebilir değerler arasındadır. Bulguların, Hall ve ark. (2009) tarafından geliĢtirilen orijinal
SIQ-C ölçeğinin değerleriyle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ortaya konulan
veriler ÇSĠÖ‘nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak
kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ġmgeleme, spor, çocuk
GĠRĠġ
Sportif performans; yapılması gereken bir atletik görevin yerine getirilmesi sırasında baĢarı
için ortaya konulan çabaların bütünü olarak tarif edilebilir (Bayraktar ve Kurtoğlu, 2004).
Sporda baĢarı yani performans bileĢkesi yetenek, zihinsel, psikolojik ve sosyal özelliklerin
yanı sıra fiziksel ve fizyolojik uygunluğa bağlıdır (Güvel ve ark., 1996). Optimal ve üstün bir
performansa ulaĢmak ise sporcunun hem psikolojik hem de fizyolojik yetilerinin
geliĢtirilmesine ve amaca uygun bir biçimde belirli düzeye yükseltilmesine bağlı olmaktadır
(Konter, 2003). Sporda günden güne artan rekabet ortamında, sporcuların sadece fizyolojik
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geliĢimlerinin tek baĢına yeterli olmayıĢı psikolojik antrenman yöntemlerinin git gide önem
kazanmasına neden olmuĢtur. Günümüzde spor ortamındaki psikolojik faktörlerin
performansa olan etkisinin önem kazanmasıyla birlikte, bu alanda yapılan çalıĢmalar da ivme
kazanmıĢtır
(AĢçı
ve
ark.,
2007).
Farklı branĢlardan ve her yaĢtan, her kategoriden sporcunun uygulayabilmesi ve performansa
olan etkisi açısından en çok tercih edilen psikolojik antrenman yöntemlerinden birisi de
imgelemedir. Ġnsanlık tarihini incelediğimizde insanın buluĢ ve keĢfetme eylemlerini
gerçekleĢtirmesinde düĢünme süreçlerinin ve buna bağlı olarak da hayal kurma ve
imgelemenin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz (Vurgun, 2010). Ġmgeleme, herhangi bir
fiili alıĢtırma yapılmaksızın, yalnızca planlı ve yoğun bir Ģekilde hayal ederek (zihinde
canlandırarak) yeni bir hareketin öğrenilmesi ya da zaten bilinen bir hareketin
mükemmelleĢtirilmesi sürecidir (Feltz, 1990). Bir baĢka tanımda ise imgeleme, yapılacak olan
hareketin uygulaması olmaksızın yoğun bir Ģekilde zihinde canlandırılması olarak
açıklanmaktadır (Ġkizler ve Karagözoğlu, 1997). Ġmgelediğimiz Ģeyi gördüğümüzü fark
edebiliriz, imgelerken hareketleri hissedebiliriz ya da gerçek yaĢantılar olmadan da seslerin,
tatların ve kokuların imgelerini yaĢayabiliriz (Hall, 2001). Yani imgeleme yalnızca zihinde
canlandırma değil, zihnimizde canlandırılan durumu bütün duyu organlarıyla yaĢamayı
(görme, koklama, iĢitme, dokunma, tat alma) içermektedir (Konter, 1999).
Ġmgeleme, psikolojinin bilim dalı olarak ortaya çıkmasından önce filozofların ilgi
gösterdikleri ve üzerinde tartıĢtıkları önemli konulardan birisi olmuĢtur (Çetin, 2011). Aristo
imgelemenin önemini vurgularken onsuz düĢünmenin mümkün olamayacağını ileri sürmüĢtür
(Roeckelein, 2004). Ġlk defa Francis Galton 1880 yılında ruhsal imgeleme (mental imagery)
konusunu inceleyen bir çalıĢma yapmıĢtır (Akt. Roeckelein, 2004). Deneysel ve biliĢsel
psikolojinin de geliĢimiyle beraber imgeleme çalıĢmaları hız kazanmıĢtır. Ġmgeleme
çalıĢmaları hayatın birçok alanında (resim, müzik, din vs.) kullanılmakla birlikte spor
psikolojisinde oldukça büyük bir öneme sahiptir.
Spor psikolojisinde birçok alan sportif performansa rehberlik etmek ve sportif performansı
yönetmek için imgeleme olarak bilinen zihinsel sürecin kullanımını etkileyici olarak
bulmaktadır (Murphy, 1994). Sporda imgeleme, sporcunun kendiyle ilgili olumlu benlik algısı
oluĢturmasına yardımcı olduğu gibi, kaygıyla baĢ edebilmek, kendine güven duymak,
performansı artırmak, uyarılmayı kontrol etmek, endiĢeyi azaltmak ve beden farkındalığını
artırmak için psikolojik bir beceri olarak çok sık kullanılan bir tekniktir (Hall, 2001;
Akkarpat, 2014). Bunun yanı sıra imgeleme çalıĢmaları fizyolojik değiĢimlere ve geliĢimlere
de neden olabilmektedir. BiliĢsel bir yöntem olan imgelemenin hiç çalıĢma yapmamaktan
daha etkili olduğu, fiziksel çalıĢmadan ise daha az etkili olduğu görülmektedir (Özerkan,
2004). Bununla ilgili yapılmıĢ pek çok çalıĢma vardır. Lise basketbol oyuncularıyla yapılan
bir çalıĢmada, maç öncesi yapılan imgeleme çalıĢmasının oyuncuların maç içerisindeki
serbest atıĢ baĢarılarına etkisi araĢtırılmıĢtır (Post ve ark., 2010). AraĢtırma sonuçları maç
öncesi gerçekleĢtirilen imgeleme egzersizlerinin serbest atıĢ baĢarısı üzerinde olumlu etkisinin
olduğu ortaya koymuĢtur (Post ve ark., 2010). Ġmgeleme egzersizlerinin fizyolojik
değiĢimlere etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada Jacobson (1930), kolun büküldüğünün hayal
edildiği bir zihinsel aktivite sırasında kol kaslarında küçük ölçülebilir kasılmalar meydana
geldiğini tespit etmiĢtir. Bir diğer çalıĢmada ise bir kayakçının bacaklarına bağlanan
elektrotlar yardımıyla ilk önce kayak hareketini yaparken ölçüm alınmıĢ, daha sonra aynı
kayma hareketini gerçekte uygulamadan yalnızca zihinsel olarak hayal etmesi istemiĢtir ve
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tekrar ölçüm yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda; sporcunun kendisini kayarken hayal ettiğinde
elde edilen değerler ile gerçekten kayarken elde edilen değerler arasında benzerlikler
bulunmuĢtur (Suin, 1972). Bu örnekler göz önünde bulundurulduğunda imgeleme
çalıĢmalarının, sporcuda psikolojik değiĢikliklere neden olmasının yanı sıra fizyolojik
değiĢikliklere de yol açarak sportif performansı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yararlarının neredeyse herkes tarafından biliniyor
olmasıyla beraber, insan geliĢimine en büyük katkıyı sağladığı dönemlerden biri olarak
―çocukluk dönemi‖ kabul edilmektedir. 19. yüzyılda eğitimciler ve ahlâkçılar, çocuklara
kendilerini ifade etme olanağı verilirse sağlıklı büyüme göstereceklerini, davranıĢlarında
sosyal sorumluluk taĢıyabileceklerini ileri sürerek, çocuk geliĢimi ve davranıĢlarının
yönlendirilmesi gerektiğini savunmuĢlardır (Muratlı, 1997). Tüm bunların en etkili Ģekilde
uygulanabileceği alanın da spor olduğu söylenebilir. Böylece, çocukluk döneminde spor 20.
yy‘da olgunlaĢmaya baĢlamıĢtır (Slutzky ve Simpkins, 2009).
Çocuklar üzerinde yapılan çalıĢmalar, imgelemenin taklit ile baĢladığını; yaĢ, cinsiyet ve
bireysel ilginin imgelem yetisini etkilediğini göstermiĢtir (Çetin, 2011). Çocukların kendi ilgi
ve istekleri doğrultusunda iç dünyalarında bir arkadaĢ imgeledikleri ve oyunlarda yoğun bir
Ģekilde imgelemelerde bulundukları ortaya çıkarılmıĢtır (Taylor ve ark., 2009). Sporda
imgeleme çalıĢmalarının çoğu yetiĢkinlerle yapılmıĢ olmasına rağmen genç sporcuları (çocuk)
da inceleyen bir dizi çalıĢma olmuĢtur (Hall ve ark., 2009).
Ġsveç‘te yıllardır çocuklara yönelik rahatlama, zihinde canlandırma (imgeleme) ve stres
kontrolü tekniklerinin normal eğitim programı içinde öğretildiği belirtilmektedir (Smith ve
Bar-Eli, 2007). Bu çalıĢmaların en kapsamlısı Munroe-Chandler ve ark. (2007) tarafından
yapılmıĢtır. Sonuçlar, tüm yaĢ kategorilerindeki sporcuların biliĢsel ve motivasyonel amaçlı
imgeleme
kullandıklarını
ortaya
koymuĢtur.
Bir baĢka çalıĢmada 11–14 yaĢ grubu futbolcularda imgeleme ile kendine güven arasındaki
iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda, genç sporcularda kendine güven düzeyini
artırmada imgelemenin tavsiye edildiğini belirtmiĢlerdir (Munroe-Chandler ve ark. (2008).
Son zamanlarda yapılan imgeleme çalıĢmaları, imgelemenin hem özel hem de genel düzeyde
biliĢsel ve motivasyonel fonksiyonları etkilediğini öne süren Paivio‘nun (1985) analitik
kuramına dayanmaktadır. Bu kurama göre fonksiyonlar da beĢ farklı kategoriye ayrılarak
açıklanabilir. Paivio; I.BiliĢsel Genel (BG) fonksiyonu imgeleme stratejileri, oyun planları ve
rutin davranıĢlar (örneğin, basketbolda hızlı hücum) olarak; II.BiliĢsel Özel (BÖ) fonksiyonu
ise özel sportif yetenekleri (örneğin, teniste servis) imgeleme olarak tanımlamaktadır.
III.Motivasyonel Özel (MÖ) fonksiyon bireysel amaçları (bir yarıĢmada madalya kazanmak)
imgeleme durumunu içerir; Motivasyonel Genel (MG) fonksiyon ise fizyolojik uyarılma
düzeyi ve duyguları (kalabalık önünde sakin ve rahat hissetmek) içermektedir. Hall ve ark.
(1998) MG fonksiyonu IV.Motivasyonel Genel- Ustalık (MG-M) (kendine güveni
imgelemek) ve V.Motivasyonel Genel-UyarılmıĢlık (MG-A) (Psikolojik ve duygusal
uyarılmıĢlığı imgelemek) olmak üzere ikiye ayırmıĢlardır.
Bu geliĢmeler üzerine Hall ve ark. Paivio‘nun Ġkili Kodlama Kuramını temel alarak ve spora
özgü olarak Sporda Ġmgeleme Envanteri‘ni- SĠE (Sport Imagery Questionnaire- SIQ)
geliĢtirmiĢlerdir (Hall ve ark., 1998). SĠE‘nin Türkçeye uyarlaması ise Vurgun, Dorak ve
ÖzĢaker (2012) tarafından yapılmıĢtır.
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SĠE‘nin psikometrik özelliklerine verilen önem ve onun sporda imgeleme çalıĢmalarında
yoğun kullanımı nedeniyle genç sporcuların imgeleme kullanımlarını ölçmek için tamamen
yeni bir envanter geliĢtirmektense Hall ve ark. (2009) tarafından SĠE‘nin uyarlanması kararı
alınmıĢtır ve Çocuklar için Sporda Ġmgeleme Envanteri (Sport Imagery Questionnaire for
Children/ SIQ-C) oluĢturulmuĢtur. Bu ölçek 5 alt boyuttan ve 21 maddeden oluĢmaktadır.
Ölçeğin alt boyutlarını ölçen sorulara örnek olarak:
CG (BiliĢsel Genel)-Zihnimde yeni oyun planları ya da hareket dizileri oluĢtururum
MS (Motivasyonel Özel)-Elimden gelenin en iyisini gerçekleĢtirirken görürüm
MG-M (Motivasyonel Genel-Ustalık) Müsabaka sırasında kendime güven duyduğumu hayal
ederim
MG-A (Motivasyonel Genel-UyarılmıĢlık)-Zihnimde müsabaka öncesi ne kadar sakin
olduğumu hayal ederim
CS (BiliĢsel Özel)- Bir beceriyi yapmayı düĢündüğümde, bu beceriyi mükemmel bir Ģekilde
yaptığımı görürüm
AraĢtırmanın Amacı
Günümüzde sportif baĢarıyı artırmak için çok sık baĢvurulan bir yöntem olan imgeleme
kullanımı, yetiĢkinlerde olduğu gibi çocuklarda da önem kazanmaktadır. Ülkemizde
imgeleme çalıĢmalarının hız kazanıyor olmasına karĢın çocuklar üzerinde yapılan imgeleme
çalıĢmaları yeterli düzeyde değildir. Hall ve ark. (2009) tarafından geliĢtirilmiĢ olan
―Çocuklar Ġçin Sporda Ġmgeleme Ölçeği‖nin Türkçeye uyarlanması Kafkas (2011) tarafından
―Çocuklar için Sporda Hayal Etme Ölçeği‖ olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Fakat Kafkas (2011)‘ın
çalıĢmasında sadece yapı geçerliğini ölçmek için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma ile ―Çocuklar Ġçin Sporda Ġmgeleme Ölçeği‖nin geçerlik ve
güvenirliğinin doğrulayıcı faktör analizi ile yapılması ve alt boyutlardaki değiĢkenlerin
faktörler üzerindeki etkilerini ölçmek amaçlanmaktadır.
Yöntem
ÇalıĢma grubu
AraĢtırmaya 2018-2019 yılında Türkiye‘nin çeĢitli illerinde gerçekleĢen turnuvalarda yarıĢan
sporcular gönüllü olarak katılmıĢlardır. ―Çocuklar Ġçin Sporda Ġmgeleme Ölçeği‖ni 307
(%42) kız ve 424 (%58) oğlan olmak üzere toplam 731 sporcu yanıtlamıĢtır. Sporcuların yaĢ
ortalaması 11.68±1.54 dür. AraĢtırmaya katılan sporcular hakkındaki bilgiler Tablo 1.de
sunulmaktadır.
Tablo 1. AraĢtırmaya katılan sporcular hakkındaki bilgiler

Cinsiyet

Kız
Oğlan

YaĢ

Kız
Oğlan

Deneyim
(yıl)

Kız
Oğlan
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Veri Toplama Aracı
Bu araĢtırmada Hall ve ark. (2009) tarafından geliĢtirilen ―Çocuklar Ġçin Sporda Ġmgeleme
Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Bu ölçek çocukların sportif etkinliklerdeki imgeleme durumlarını
değerlendirmektedir.
Ölçek 21 ifadeden oluĢmaktadır ve beĢ alt boyutlu olduğu tespit edilmiĢtir (Hall ve ark.,
2009). Ġfadeler, hiçbir zaman (1)‘dan çok sık (5)‘a doğru sıralanan 5‘li likert üzerinden
değerlendirilmektedir. Puanlama ifadelere verilen değerlendirmelerin ortalaması alınarak
yapılmaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek puan, çocuğun sporda imgeleme düzeyinin
yüksek olduğunu göstermektedir.
Farklı kültürlerde uygulanan orijinal ölçeğin alt boyutlarıyla korelasyonu .48 ile.72 arasında
değiĢmektedir (Hall ve ark., 2009).
Çeviri AĢaması
Çocuklar Ġçin Sporda Ġmgeleme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması için gerekli izinler eposta
yoluyla Hall ve arkadaĢlarından alındıktan sonra ölçekte yer alan ifadeler Ġngilizce bölümünde
görev yapmakta olan 3 öğretim elemanı tarafından Türkçeye çevrilmiĢ, ardından Türkçe
bölümünde görev yapan 3 öğretim elemanı tarafından ölçeğin her iki formu arasındaki
tutarlılık kontrol edilmiĢtir. Toplamda 6 öğretim elemanının görüĢleri doğrultusunda gereken
düzeltmeler yapıldıktan sonra ölçeğin Türkçe formu oluĢturulmuĢtur.
Verilerin Toplanması
Bu araĢtırma 2018-2019 yılı içerisinde Türkiye‘nin çeĢitli illerinde gerçekleĢen spor
turnuvalarında (voleybol, basketbol, hentbol, futbol, atletizm, yelken, cimnastik, badminton,
dans, judo, tenis, yüzme ve bisiklet branĢlarında) yarıĢan bireylere gönüllülük esasına
dayanarak yapılmıĢtır. Ölçeklerin uygulama aĢaması yaklaĢık 15 dakikada tamamlanmıĢtır.
Ölçekler uygulanırken sporcuların antrenör veya velilerinin izinleri alınmıĢ ve yanlarında bir
refakatçi bulunmuĢtur.
Verilerin Analizi
Tanımlayıcı istatistikler ile güvenilirlik analizleri için IBM SPSS 22 programından
yararlanılmıĢtır. Güvenirlik analizleri yapıldıktan sonra faktör analizi ile elde edilmiĢ
faktörlerin ilgili faktörleri ne kadar açıkladığını tespit etmek amacıyla doğrulayıcı faktör
analizi için yapısal eĢitlik modellemesi kullanılmıĢtır. Bu model için AMOS 22 programı
kullanılmıĢtır. Doğrulayıcı Faktör Analizi, daha önce belirlenmiĢ olan bir yapının, uyarlama
çalıĢmaları gibi yeniden yapılan bir araĢtırmada, ölçeğin faktör yapısının orijinal ölçeğe uyum
gösterip göstermediğini ve eğer gösteriyorsa düzeyini ortaya koyan yöntemdir (Suhr, 2006).
BULGULAR
Güvenirlik analizi:
―Çocuklar için Sporda Ġmgeleme Ölçeği‖nin güvenirliği Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısının belirlenmesiyle hesaplanmıĢtır. Buna göre Cronbach Alpha katsayısı 0.865
bulunmuĢtur. Elde edilen sonuç 0.70‘ten büyük olduğu için ölçeğin güvenilir kabul edildiğini
söyleyebiliriz.
21 maddeden oluĢan bu 5 alt boyut toplam varyansın %50.76‘sını açıklamakta ve faktör
yükleri 0.36 ile 0.65 arasında değiĢmektedir. Alt boyutların güvenilirlik katsayıları Öz BiliĢsel
için 0.66; Genel BiliĢsel için 0.69, Özel Motivasyon için 0.58; Genel Motivasyon-
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UyarılmıĢlık için 0.49 ve Genel Motivasyon-Ustalık için 0.59 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin alt
boyutlar arası iliĢki düzeyi 0.35 ile 0.56 arasından değiĢmektedir (Tablo 2).

Tablo 2. Ölçek alt boyutları arasındaki iliĢki değerleri, ortalama ve standart sapmalar
ÖZEL BĠLĠġSEL (CS)
GENEL
BĠLĠġSEL
(CG)
ÖZEL
MOTĠVASYONEL(MS)
GENEL
MOTĠVASYONEL
UYARILMIġLIK (MGA)
GENEL
MOTĠVASYONEL
USTALIK (MG-M)

X±SS
4.02±0.70
3.78±0.75

1

3.98±0.73

0.567*

0.449*

3.81±0.73

0.411*

0.472*

0.357*

4.02±0.62

0.577*

0.551*

0.546*

2

3

4

0.566*

0.466*

* p<0.01

Tablo 3. Uyum indeksleri ve Kabul sınırları ile araĢtırma sonuçlarının karĢılaĢtırılması

Uyum Endeksi

Kabul Sınırları

AraĢtırma Sonuçları

χ2/SD

χ2 /df< 3 Ġyi Uyum (Kline, 1988)

2.4

CFI

CFI>0.90, Kabul Edilebilir Uyum (Schumacker &
Lomax, 1996; Maruyama, 1998)

0.92

NNFI(TLI)

NNFI>0.90 Kabul Edilebilir Uyum (Schumacker & 0.91
Lomax, 1996; Maruyama, 1998)

RMSEA

RMSEA<0.05, Ġyi Uyum

0.04

ÇSĠÖ‘nin 5 faktörlü yapısı üzerinde maksimum olabilirlik kestirimi metodu ile DFA analizi
yapılmıĢtır (Arbuckle ve Wothke, 1999). ġekil 1‘de ölçeğe ait DFA sonuçlarının standart
çözümleri yer almaktadır. Uygulama sonucunda DFA‘ya ait uyum indeksleri
x²/sd(623,5/179)=3.5, NNFI (TLI)=0.84; CFI=0.86; RMSEA=0.58; olarak bulunmuĢtur. Bu
indekslerin yeterince iyi bir uyum göstermediği belirlenmiĢtir. Daha sonra modifikasyon
indeksleri tablosunda bazı maddeler arasındaki kovaryansın yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu nedenle belirlenen maddelerin hata varyansları (e4-e6; e12-e15; e9-e16) birleĢtirilmiĢtir.
Hooper ve ark. (2008)‘nın belirttiği üzere farklı alt boyutlar arasında kovaryans
oluĢturulmamasına özellikle dikkat edilmiĢtir.
Yapılan birleĢtirmenin ardında DFA analizi tekrarlanmıĢtır. Ġkinci analiz sonuçlarına göre
uyum indekslerinde önemli bir iyileĢme görülmektedir. Sonuçlara göre; x²/sd(424.3/176)=2.4,
NNFI(TLI)=0.91; CFI=0.92; RMSEA=0.04; sonuçları elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar Tablo
3‘te verilen kabul sınırlarına göre iki ölçütün ―kabul edilebilir‖, iki ölçütün ise ―iyi uyum‖
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düzeyinde olduğu saptanmıĢtır. Genel orak değerlendirildiğinde ÇSĠÖ‘nin iyi uyum
özellikleri gösterdiği söylenebilir.
ġekil 1: ÇSİÖ Ölçeğine Ait Doğrulayıcı Faktör Analiz Sonuçları
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TARTIġMA ve SONUÇ
ÇSĠÖ‘nin orijinal formu olan SIQ-C 2009 yılında yayınlanmıĢ ve çocuklar için sporda
imgeleme kullanımını ölçmeyi amaçlayan çalıĢmalarda kullanılmıĢtır (Mokaberian, Zeidabadi
ve Kashani, 2016; Kashani, Mokaberian ve Mokaberian (2017); Munroe-Chandler, Hall ve
Fishburne 2008). Hall ve ark. tarafından 2009 yılında geliĢtirilen SIQ-C ölçeği, ―Çocuklar
için Sporda Hayal Etme Ölçeği‖ adı altında Kafkas (2011) tarafından baĢarılı bir Ģekilde Türk
Kültürüne uyarlanmıĢtır. Hall ve ark. (2009) tarafından yayınlanan orijinal ölçek 5 alt
boyuttan ve 21 maddeden oluĢmaktadır. Ancak Kafkas (2011) Malatya ilinde ve Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 535 sporcu ile yaptığı
uyarlama çalıĢmasında AFA kullanarak geçerliği test etmiĢ ve alt boyutların içerdiği
maddelerinin hepsinin orijinal formdaki faktörlerle benzer dağılım sergilemediği sonucuna
ulaĢmıĢtır (Kafkasi 2011). Bu nedenle hem birden fazla boyutun altında yer alan hem de
faktör yük değeri .30 un altında olan 6 maddeyi ölçekten çıkararak 3 boyuttan ve 15
maddeden oluĢan bir ölçek elde etmiĢtir. Kalan 3 boyut Özel-BiliĢsel ve Motivasyonel, Genel
BiliĢsel ve Genel Motivasyonel Ustalık boyutlarıdır.
Hall ve ark.ne (2009) göre 21 maddelik ölçek çocuklar için sporda imgeleme düzeyini baĢarılı
bir Ģekilde ölçmektedir. 5 boyutu açıklayan 21 maddenin Türk kültürüne kazandırılması ve
literatürün geliĢtirilmesi adına araĢtırmacılar tarafından bu çalıĢmanın yapılmasına karar
verilmiĢtir. ÇalıĢma çeĢitli illerden ve farklı spor branĢlardan seçilen 731 aktif sporcu ile
yapılmıĢtır. ÇalıĢmada literatürde Türkçe‘ye uyarlanan çalıĢmalar incelenerek, bu
çalıĢmalardaki adımlar izlenmiĢtir. Ġlk olarak yabancı dil bölümündeki uzmanlar tarafından
ölçekteki maddelerin çevirileri yapılmıĢtır. Çeviriler sonucunda elde edilen Türkçe maddeler
tekrar Ġngilizceye çevrilmiĢ ve dil bilim uzmanları tarafından uygunlukları test edilmiĢtir.
Ölçekler 50 kiĢilik bir gruba uygulanarak, dili ve soruların uygulayıcılar açısından anlaĢılırlığı
araĢtırılmıĢtır. Geçerlik çalıĢması kapsamında verilere Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) değeri ve
Barlett Küresellik Testi uygulanmıĢtır. Analiz sonucunda KMO değerinin .91 olduğu
görülmüĢtür. Ölçeğin faktör analizine uygun olması için KMO değerinin .60 ve üzerinde
olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2002). Bu araĢtırmada bulunan KMO değerinin .91
olması, toplanan verilerin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir. Ayrıca Barlett
küresellik testi sonuçları da verilerin çok değiĢkenli normal dağılım gösterdiği sonucunu
vermektedir [ X2 = 3477,534 sd=310, p=0.000]. Yapılan faktör analizi sonucunda, 5 faktörün
toplam varyansın %50.76‘ini açıkladığı görülmüĢtür. Ardından AMOS ile doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıĢ ve ölçeğin Türk Kültürüne uygunluğu analiz edilmiĢtir. Bu çalıĢmada elde
edilen DFA sonuçlarının x²/sd(424.3/176)=2.4; RMSEA = .04; CFI = .92 ve NNFI = .91
olduğu görülmüĢtür. Bu sonuçların uyum indeks değerleri incelendiğinde kabul edilebilir
düzeyde uyum gösterdikleri görülmektedir. Bu değerler ÇSĠÖ‘nin orijinal formu ile de uyum
göstermektedir. Kafkas (2011) tarafından yapılan çalıĢmada; 535 gönüllü sporcu ile ölçeğin
psikometrik özelliklerini incelediği çalıĢmada ölçeğin 7-14 yaĢ arası Türk sporcuların
imgeleme düzeylerini belirlemede kullanılabilecek temel özellikleri taĢıdığı görülmektedir.
Bu sonuç çalıĢmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir. Ancak çalıĢmanın yapı geçerliğiyle
ilgili bulgular orijinal ölçeğin 5 faktörlü yapısı ile tutarlılık göstermeyerek 3 boyuta düĢmekle
birlikte, düĢük faktör yükleri ve maddelerin birden fazla boyutun altında yer alması gerekçe
gösterilerek toplam 6 madde ölçekten çıkarılmıĢtır. ÇalıĢmamızda bu sonuçlar referans
alınarak yapılan istatistik analizler tekrarlanmıĢ ancak bu maddelerin ölçekten çıkarılmasının
gerekli olduğuna yönelik bir veriye ulaĢılamamıĢtır.
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AraĢtırmadan elde edilen bulgular ÇSĠÖ‘nin Türkçe uyarlaması için yapılan çalıĢmanın uygun
olduğunu göstermektedir. ÇSĠÖ, uyum değerleri incelendiği zaman Hall ve ark. (2009)
tarafından yapılan çalıĢmanın sonuçları ile çok büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak
çalıĢman sonucu istatistik bakımından olumlu olsa da bazı kısıtlılıklar bulunmaktadır.
ÇalıĢmada seçilen örneklem ulaĢılabilirlik metodu ile belirlenmiĢtir. Ġlerleyen zamanlarda
yapılacak çalıĢmalarda tesadüfî örneklem kullanılması ve çalıĢmanın baĢka ölçeklerle
desteklenmesi tavsiye edilmektedir.
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ORTAOKUL MATEMATĠK ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

Tuğba Baran Kaya
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ORCID: 0000-0001-9924-4352

ÖZET
Bu araĢtırma, ortaokul matematik öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme konusundaki
bilgilerini ve uygulamalarını ele almayı amaçlamaktadır. Eldeki araĢtırma nitel bir araĢtırma
olup, nitel araĢtırma yöntemlerinden durum çalıĢması yöntemi kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmanın
çalıĢma grubunu 16 ortaokul matematik öğretmeni oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu
oluĢturulurken kolay ulaĢılabilir örnekleme yönteminden faydalanılmıĢ ve katılımda
gönüllülük esas alınmıĢtır. AraĢtırmada veriler ġahin ve Soylu‘nun (2019) ilköğretim
matematik öğretmeni adaylarının ölçme-değerlendirme bilgilerinin değerlendirilmesi
amacıyla geliĢtirdikleri ―Ölçme-Değerlendirme Bilgi Testi (ÖDBT)‖ testi aracılığı ile
toplanmıĢtır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada ele alınan
durumu ortaya koyan öğretmen cevaplarından alıntılara da yer verilmiĢtir. Analizler
yapılırken MAXQDA Plus 2020 programından faydalanılmıĢ, veriler MAXQDA haritaları
Ģeklinde sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucuna göre ortaokul matematik
öğretmenleri, öğrencilerinin biliĢsel özelliklerinin tespiti için çoktan seçmeli test ve yazılı
yoklama yöntemlerini, duyuĢsal özelliklerinin tespiti için açık uçlu soruları, psikomotor
özelliklerinin tespiti için ise dereceleme ölçeği ve performans ödevlerini tercih ettiklerini
belirtmiĢlerdir. Matematik öğretmenleri ayrıca öğrencilerinin kavram yanılgılarını ve dersi
anlayıp anlamadıklarını tespit etmek için çoğunlukla soru-cevap yöntemini kullandıklarından;
hazırbulunuĢluk düzeylerini belirlemek için ise seviye tespit sınavı uyguladıklarından
bahsetmiĢlerdir. Öğretmenlerin genel olarak ölçme ve değerlendirmeyi öğrenciler hakkında
bilgi edinmek ve eksiklerini gidermek olarak gördükleri de araĢtırmanın sonuçları arasındadır.
Anahtar

Kelimeler:

Ölçme-değerlendirme

bilgisi,

matematik

öğretmeni,

ölçme-

değerlendirme amacı.
GĠRĠġ
Öğretme ve öğrenme, öğrencilerin öğrenmesini geliĢtirmek için birçok öğretimsel karar
verilmesini gerektirir. Öğretimin kalitesi ise bu kararların alındığı bilgi yapısıyla oldukça
bağlantılıdır (Linn & Gronlund, 1995). Kaldı ki değerlendirme ile anlamlı öğretim arasında
daha yakın ve sağlam bir bağlantıya duyulan ihtiyaç reformcular tarafından sıklıkla
vurgulanmaktadır (Shepard, 2001). Ölçme herhangi bir niteliğin gözlemlenerek, sonuçların
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sembol veya sayılarla ifade edilmesiyken (Turgut, 1997), değerlendirme ise bu sonuçların
anlaĢılabilmesi amacıyla, ölçülen özellikle ilgili karar verebilmek için belirli ölçütlere göre
karĢılaĢtırılma yapılmasıdır (Atılgan, Kan ve Doğan, 2009).
Öğrenme-öğretme yaklaĢımlarındaki farklılaĢmalar ve yenilikler ölçme ve değerlendirme
yaklaĢımlarını da çok boyutlu hale getirmektedir (Türnüklü, 2003). Bilindiği üzere geleneksel
olarak değerlendirme süreci öğrenci baĢarısını değerlendirmeye odaklanır. Ancak aynı
zamanda öğrencinin öğrenmesini arttırmaya da odaklanmalıdır (Neill, 1997). Ölçme ve
değerlendirme önceden bilgi edinimini nesnel olarak ölçen bir dizi olay olarak görülürken,
Ģimdilerde sürekli anlayıĢ ve bilgi sağlayarak öğrencilerin öğrenmesini destekleyen ve
öğretmenlerin uygulamasını etkileyen uygulamalar olarak ele alınmaktadır (Suurtamm, Koch
& Arden, 2010). Bu bakıĢ açısıyla öğrenme çıktılarının yanında öğrenme-öğretme sürecinin
de değerlendirilmeye alınması önemsenmeye baĢlanmıĢtır (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007;
ToptaĢ, 2011). Ayrıca geleneksel ölçme ve değerlendirme metotlarında öğrencilerin
baĢarılarının değerlendirilmesi, daha çok kısa cevaplı ve çoktan seçmeli testler, yazılı, sözlü
sınavlarla, öğretim sürecinden bağımsız bir Ģekilde sonuç odaklı gerçekleĢtirilmekte iken;
oluĢturmacı yaklaĢımda ölçme ve değerlendirme öğretim sürecinin bir parçası olup, daha fazla
ve çeĢitli ölçme metotlarının kullanılmasını gerektirir (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007).
Matematik öğretme-öğrenme sürecindeki ölçme-değerlendirme uygulamaları ve
yöntemlerinin, öğretim süreci üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır (Yıldız ve Uyanık,
2004). Kaldı ki bu sürecin kalitesi ile öğretmenlerin öğretme, öğrenme, müfredat ve
değerlendirme hakkındaki uygulamalarına rehberlik eden kavramlar arasındaki iliĢki,
öğretmenlerin mesleki geliĢimi için çok önemli bir yönü temsil etmektedir (Brown, 2004).
Bilindiği üzere matematik öğretimini geliĢtirmek için öğretmenlerin öğrencileri sorgulaması,
desteklemesi ve öğrencilerin hali hazırda bildikleriyle, öğrenmeleri gerekenler arasındaki
boĢluğu anlamaları gerekmektedir (IĢıksal ve Çakıroğlu, 2010). Bu ise matematik
öğretmenlerinin pedagojik alan bilgisi bileĢenlerinden ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip
olmaları ile mümkündür. Bilindiği üzere öğretmen bilgisini ele alan pek çok araĢtırmacı
ölçme ve değerlendieme bilgisini, pedagojik alan bilgisi bileĢenlerinden biri olarak kabul
etmektedir (Hasweh, 2005; Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999; Tamir, 1988).
Baki (2018) ölçme ve değerlendirme bilgisini öğretimin amacına ulaĢıp ulaĢmadığının
sorgulanması ve bu sorgulamanın nasıl yapması gerektiğinin bilinmesi olarak
tanımlamaktadır. Ayrıca ölçme ve değerlendirme bilgisi, belirli bir konuda öğrencilerin ne
kadar öğrendiklerinin ve öğrenmelerinin belirli yönlerini değerlendirmek için kullanılabilecek
metotların bilinmesi olarak da tanımlanabilir (Magnusson, Krajcik, & Borko, 1999).
Matematik dersi için değerlendirme, bir öğrencinin ezberlenmiĢ olduğu bir algoritmayı veya
iĢlemi ne kadar iyi kullandığına odaklanmanın ötesine geçmeli, öğrencilerin matematiksel
anlayıĢlarını ortaya çıkarmalı, değerlendirmeli ve bunlara yanıt verebilmeli (National Council
of Teachers of Mathematics-NCTM 1995) ve öğrencinin öğrenmesi kadar öğretim de
değerlendirilebilmelidir (Shepard, 2001). Tüm bunlar içinse öğretmen ve öğretmen
adaylarının bu konuda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 434

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

ġahin ve Soylu (2019) ortaokul matematik öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme
bilgilerinin üniversite eğitimleri boyunca nasıl geliĢtiğini ortaya koymayı amaçladıkları
çalıĢmalarında, sınıf düzeyi arrtıkça bir geliĢim sağlandığını, fakat bu geliĢimin yetersiz
olduğunu ortaya koymuĢlardır. AraĢtırmanın sonuçlarından bir diğeri de öğretmen adaylarının
geleneksel ölçme ve değerlendirme yönemlerini daha fazla kullandıkları ve alternatif
yöntemlerini kullanmakta ise zorlandıklarıdır. Birgin ve Gürbüz‘ün (2008) benzer Ģekilde
sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme hakkındaki bilgi düzeylerini inceledikleri
çalıĢmalarında, öğretmen adaylarının alternatif değerlendirme yöntemleri konusunda yeteri
kadar bilgi sahibi olmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Gelbal ve Kelecioğlu (2007) da hem sınıf
hem de branĢ öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme bilgilerini ele aldıkları
çalıĢmalarında, diğer iki çalıĢmada olduğu gibi geleneksel ölçme-değerlendirme
yöntemlerinin tercih edildiğini ve öğretmenlerin ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili
eğitim almaları gerektiğini ortaya koymuĢlardır. Türnüklü (2003) ise Türkiye ve
Ġngiltere‘deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme uygulamalarını belirlemek amacıyla
gerçekleĢtirdiği araĢtırmasında ülkemizde okullarda uygulanana sınavların öğretmenlerin
ihtiyaçlarını karĢılamadığı ve dönem ödevlerinin öğrencilerin gerçek performansını
yansıtmadığını ortaya koymuĢtur. Birgin ve Baki de (2012) dördüncü ve beĢinci sınıf
öğretmenlerinin 2005 Ġlköğretim Matematik Öğretim Programı kapsamında ölçmedeğerlendirme uygulamalarını ele almıĢlardır. AraĢtırmalarının sonuçlarına göre sınıf
öğretmenlerinin ölçme-değerlendirmeyi öğretimin iyileĢtirilmesi için daha az kullandıkları ve
geleneksel ölçme-değerlendirme yaklaĢımlarından kopamadıklarını görülmektedir. KarakuĢ
ve Kösa‘nın (2009) çalıĢmalarında ise ilköğretim matematik öğretmenlerinin geleneksel
ölçme-değerlendirme yaklaĢımlarının yanında yeni yaklaĢımlar hakkında da bilgi sahibi
oldukları ve bu yaklaĢımları kullanmaya çalıĢtıkları ortaya çıkmıĢtır. Öğretmenlerin yeni
yaklaĢımlarla ilgili yaĢadıkları sıkıntıların nedenleri de sınıf yönetimini olumsuz etkilemesi,
çok zaman alması, ürün dosyalarını saklamanın ve değerlendirmenin zor olması vb. olmuĢtur.
Peker ve Gülle (2011) matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik öğretim
programındaki ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları ve bu yöntemlere iliĢkin
bilgilerini ele aldıkları çalıĢmalarında ölçme araçları hakkındaki genel bilgi düzeylerinin
oldukça iyi olduğu, alternatif ölçme araçlarına iliĢkin ise iyi düzeyde bilgi sahibi oldukları
tespit edilmiĢtir. TaĢpınar (2009) da benzer Ģekilde matematik öğretmenlerinin ölçme
araçlarını iyi bildikleri sonucuna ulaĢmıĢtır. Bal ve Doğanay‘ın (2010) çalıĢmasında ise
tersine ilköğretim matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusunda bilgi
eksiklikleri olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bilgi eksikliğinin yanında matematik öğretmenleri zaman
yetersizliği, öğrencilerin alternatif ölçme-değerlendirmenin amaçlarını tam olarak
anlamamaları ve değerlendirme iliĢkin formlarla ilgili sorunlar da yaĢadıklarını dile
getirmiĢlerdir. Uysal ve YumuĢak‘ın (2018) araĢtırmalarında da ortaokul matematik
öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme uygulamalarına yönelik genel olarak yüksek
düzeyde yeterlik algısına sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Önel, Dalkılınç, Özel, Deniz,
Balkaya ve Kurt Birel (2020) ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilerin eksiklerini
belirlemek, velileri bilgilendirmek ve öğretim sürecinin etkililiği hakkında bilgi edinmek
amacıyla ölçme ve değerlendirme yaptıklarını ortaya koymuĢlardır. Ayrıca ölçme ve
değerlendirme yaparken alternatif teknikler yerine geleneksel yöntemleri tercih ettkileri
görülmüĢtür. Ergül (2019) ise farklı branĢlardan öğretmenlerin ölçme-değerlendirme
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okuryazarlık düzeylerinin düĢük olduğunu, ayrıca matematik öğretmenlerinin soru hazırlama
becerileri ve ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu
ortaya koymuĢtur.
Yukarıda ele alınan literatüre genel olarak bakıldığında sınıf öğretmeni adayları (Birgin ve
Gürbüz, 2008), sınıf öğretmenleri (Birgin ve Baki, 2012; ToptaĢ, 2011) ile yürütülen
çalıĢmaların yanında, matematik öğretmeni adaylarının ölçme-değerlendirmeye yönelik
bilgileri (ġahin ve Soylu, 2019), matematik öğretmenlerinin alternatif ve yeni ölçme
değerlendirme yaklaĢımlarına iliĢkin görüĢleri (KarakuĢ ve Kösa, 2009), özyeterlikleri (Uysal
ve YumuĢak, 2018), programın ölçme değerlendirme kısmının öğretmen ve öğrenci görüĢleri
doğrultusunda incelenmesi (TaĢpınar, 2009), matematik derslerinde ölçme-değerlendirme
aĢamasındaki sıkıntıların analizi (Bal ve Doğanay, 2010), ortaokul matematik öğretmenlerinin
ölçme değerlendirmeyi nasıl yaptıkları (Önel ve diğerleri, 2020), ortaokul matematik
öğretmenlerinin matematik öğretim programında yer alan ölçme araçları hakkındaki
bilgilerini (Peker ve Gülle, 2011), farklı branĢlardan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme
yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007) gibi konuların ele
alındığı görülmektedir. Doğrudan ortaokul matematik öğretmenlerinin ölçmedeğerlendirmeye dair ilgilerini hedef alan araĢtırmalara rastlanmamıĢtır. Ayrıca literatürde
matematik öğreticileri ve öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme konusunda birtakım
bilgi eksikleri olduğunu ortaya koyan araĢtırmaların yanında, bu konuda iyi ve alternatif
ölçme-değerlendirmeye dair bilgilerinin iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaĢan çalıĢmalar da
bulunmaktadır. Ortaokul matematik öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme konusunda iyi
düzeyde olduğunu ortaya koyan yukarıdaki üç araĢtırma da (Peker ve Gülle, 2011; TaĢpınar,
2009; Uysal ve YumuĢak, 2018) tarama yoluyla yapılmıĢ olup, veri toplama araçları ölçek
veya anketlerdir. Bu araĢtırma ise ölçme-değerlendirme amaçları, öğretmenlerin uygulamaları
ve bazı durumlara uygun ölçme-değerlendirme araçları gibi durumlar hakkında öğretmenlerin
bilgilerini doğrudan sorulayarak ortaya koymayı hedeflemektedir.
YÖNTEM
Eldeki araĢtırma nitel bir araĢtırma olup, nitel araĢtırma yöntemlerinden durum çalıĢması
yöntemi kullanılmıĢtır. Durum çalıĢması sınırlı bir veya birden fazla durumun ayrıntılı bir
Ģekilde ele alınması ve betimlenmesidir (Christensen, Johnson ve Turner, 2015).
ÇalıĢma Grubu
Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu mesleki deneyimleri 4 yıl ile 40 yıl arasında değiĢen, farklı
seviyelere öğretim yapan 16 ortaokul matematik öğretmeni oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu
oluĢturulurken kolay ulaĢılabilir örnekleme yönteminden faydalanılmıĢtır. AraĢtırmaya
katılımda gönüllülük esas alınmıĢ, öğretmenlere araĢtırmaya katılmaları halinde isimlerinin
araĢtırmada yer almayacağı belirtilmiĢtir. AraĢtırmada öğretmenler Ö1, Ö2, …, Ö16 olarak
isimlendirilmiĢtir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
AraĢtırmada veriler ġahin ve Soylu‘nun (2019) ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının
ölçme-değerlendirme bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliĢtirdikleri ―Ölçme-
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Değerlendirme Bilgi Testi (ÖDBT)‖ aracılığı ile toplanmıĢtır. Bu 10 sorudan oluĢan testin
kapsam geçerliliği için matematik eğitimi, ölçme ve dil alanlarındaki uzmanlardan görüĢ
alınmıĢtır. Pilot olarak 65 öğretmen adayına uygulanan testin uygulanma süresi ve
eksikliklerin tespit edilmesi sağlanmıĢtır. Bahsi geçen testte öğrencilerin önbilgilerinin
belirlenmesi, ölçme ve değerlendirmenin öğretim sürecinin hangi aĢamalarında neden
yapılması gerektiği, alternatif ölçme araçları ve kullanım amaçları, ölçme araçlarının geçerlik
ve güvenirliği için yapılması gerekenler, kavram yanılgılarının tespiti, biliĢsel, duyuĢsal ve
psikomotor becerilerin nasıl ölçüleceği gibi bir takım bilgilerin yoklanması hedeflenmiĢtir.
(ġahin ve Soylu, 2019). ÖDBT puanlanırken Tam doğru, kısmen doğru (a), kısmen doğru (b),
yanlıĢ ve boĢ olmak üzere analiz edilmiĢtir. Ancak bu çalıĢmada elde edilen verilerin
anlamlarını da ortaya koymak amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Böylece
ÖDBT‘den elde edilen verilerin daha derinlemesine bir iĢleme tabi tutulması hedeflenmiĢtir.
Bu bağlamda verilere ihtiva ettikleri anlamlara göre kodlar atanmıĢ, daha sonra birbiriyle
iliĢkili kodlar tema ve kategoriler altında yer almıĢtır. Ayrıca çalıĢmada ele alınan durumu
ortaya koyan kod, tema ve kategorilerin sıklığına ve öğretmen cevaplarından alıntılara da yer
verilmiĢtir. Veriler analiz edilirken esnek kodlama ve veri analizi sağlaması, verilerin
depolanmasını kolaylaĢtırması ve kodlanmıĢ bölümlere kolay geri dönebilme imkanı
sağlaması gibi nedenlerden ötürü MAXQDA Plus 2020 (Release 20.3.0) programından
faydalanılmıĢtır. Veriler MAXQDA haritaları Ģeklinde sunulmuĢ ve yorumlanmıĢtır.
BULGULAR
Eldeki araĢtırmada ortaokulda görev yapan matematik öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme
konusundaki bilgileri ele alınmıĢtır. Elde edilen veriler aĢağıda baĢlıklar halinde yer
almaktadır. Ayrıca katılımcıların cevaplarından alıntılara da yer verilmektedir.
Kavram yanılgılarının tespiti
Matematik öğretmenlerine öğrencilerinin matematikteki kavram yanılgılarının tespiti için
hangi ölçme-değerlendirme tekniklerini kullandıkları sorulmuĢ olup, elde edilen veriler
aĢağıda yer alan MAXQDA haritasında görülmektedir.

ġekil 1. Matematik öğretmenlerinin kavram yanılgılarını belirlemek için kullandıkları
yöntemler
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ġekil 1‘de görüldüğü gibi ortaokul matematik öğretmenleri öğrencilerinin matematikteki
kavram yanılgılarını en çok sınavlar yoluyla belirlediklerini söylemiĢlerdir. Bu amaçla en çok
kullandıkları sınav türünün ise çoktan seçmeli (f=6) ve yazılı yoklama (f=4) olduğu
görülmektedir. Bunun dıĢında derslerinde soru-cevap yöntemini kullanarak (f=11),
öğrencilerinin kavram yanılgılarını ortaya koymaya çalıĢtıkları da anlaĢılmaktadır. Ö3 kavram
yanılgılarının tespiti ve giderilmesinde soru-cevap yöntemini kullandığını “…bazı kavram
yanılgılarında öğrenci doğru cevaba ulaĢabiliyor bu yüzden konuyla ilgili birden fazla soru
sorarak yanılgıyı tespit edebilirim. Kavram yanılgısının oluĢmasının en büyük nedeni
öğrencinin matematiksel kavramı tam olarak kavrayamaması konuyla ilgili eksikliğin
oluĢması. Matematiksel kavramı kavrattıktan sonra tekrar soru-cevap yöntemiyle kavram
yanılgısının ortadan kalkıp kalkmadığını tespit ederim.‖ sözleriyle ifade etmiĢtir. Ö1 ise ―Sınıf
içerisinde oyun ortamı oluĢturup, sorunu bulmaya çalıĢırım.‖ diyerek oyun yöntemini
kullandığını belirtmiĢtir.
DavranıĢsal özelliklerin ölçümü
Katılımcılara biliĢsel, duyuĢsal ve psikomotor özellikler ölçülürken hangi ölçmedeğerlendirme tekniklerinden yararlandıkları sorulmuĢ ve verilen cevaplar ġekil 2‘de
haritalanarak sunulmuĢtur.

ġekil 2. Matematik öğretmenlerinin öğrencilerinin davranıĢsal özelliklerinin ölçümü için
kullandıkları yöntemler
AraĢtırmaya katılan matematik öğretmenleri öğrencilerinin biliĢsel özelliklerini ölçmek için
en çok sınavlardan [çoktan seçmeli test (f=11), yazılı yoklama (f=6), sözlü yoklama (f=3),
doğru-yanlıĢ testi (f=3), kısa cevaplı test (f=1)] yararlandıklarından bahsetmiĢlerdir. . Ö10
―yazılı, sözlü, doğru yanlıĢ, çoktan seçmeli test‖ diyerek sınav türlerinin birçoğunu
kullandığını söylemiĢtir. 5 öğretmen öğrencilerine proje ödevi vererek, 2 öğretmen soru-cevap
yöntemi kullanarak öğrencilerinin biliĢsel özelliklerini ortaya koymaya çalıĢtığından
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bahsetmiĢtir. Ö14 ise “…konuyu öğrencilere anlattırma ya da tanımları kendi cümleleri ile
yapmaları‖ diyerek biliĢsel özellikleri ölçerken kullandığı yöntemi ifade etmiĢtir.
DuyuĢsal özelliklerin ölçümü için 2 öğretmen bu özelliğin ölçümüne ihtiyaç duymadığını
belirtirken, 6 öğretmen (sözlü (f=2), yazılı (f=1), doğru-yanlıĢ (f=1) ve çoktan seçmeli (f=1)
test) sınavlar yardımıyla, 5 öğretmen de soru-cevap yöntemiyle öğrencilerin duyuĢsal
özelliklerini ölçtüğünden bahsetmiĢtir. 40 yıllık mesleki deneyimi bulunan Ö12 ―Matematik
için benim kullanacağım bir ölçme aracı değildir. BaĢarı elde edilmesi bana göre çok zordur‖
diyerek duyuĢsal özelliklerin ölçümüne ihtiyaç duymadığını söylemiĢtir. Ö1 ise ―ilgi
envanterleri, gözlem tekniği‖ diyerek duyuĢsal özelliklerin ölçümünde kullanılması önerilen
teknikleri sıralamıĢtır.
Katılımcı öğretmenler psikomotor özelliklerin ölçümü için ise daha çok dereceleme ölçeği
(f=4), performans ödevleri (f=4) ve gözlem (f=3) tekniğinin kullanılması gerektiğini
söylemiĢlerdir. Ö11 ise ―Genellikle soru-cevap yöntemleriyle yapılır. Öğrencini soruyu
anlaması ve var olan ilgisini kullanarak soruya kısa sürede cevap vermesini sağlar. Ama bu
ölçme aracı sadece baĢarılı öğrenciler için uygulanabilir. Ya da alt yapısı sağlam olan
öğrenciler için uygulanabilir‖ diyerek soru-cevap yöntemiyle psikomotor özelliklerin
ölçülebileceğini dile getirmiĢtir.
Öğrencilerin hazırbulunuĢluklarını belirleme
Katılımcı matematik öğretmenlerinin cebir konularını anlatmadan önce, öğrencilerinin
hazırbulunuĢluklarını belirlemek üzere kullandıkları yöntemler aĢağıda yer alan MAXQDA
haritasında yer almaktadır.

ġekil 3. Matematik öğretmenlerinin öğrencilerinin hazırbulunuĢluklarını belirlemek üzere
kullandıkları yöntemler
ġekil 3‘ten de görüldüğü üzere katılımcıların öğrencilerinin hazırbulunuĢluklarını temelde
hazırbulunuĢluğu ölçmek için tasarlanmıĢ testler ve soru-cevap yöntemleriyle belirledikleri
söylenebilir. Bazı öğretmenler doğrudan hazırbulunuĢluk testi kullandıklarını belirtmiĢ (f=6)
ancak bu testlerin türlerinden bahsetmemiĢlerdir. Ö15 hazırbulunuĢluğu karma bir test
kullanarak belirlediğini söylerken, 3 öğretmen de hazırbulunuĢluk testleri için çoktan seçmeli
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testleri kullandıklarından bahsetmiĢlerdir. Ö2 hazırbulunuĢluğa iliĢkin ―Öğrencilerin
bulunduğu sınıfın, alt sınıflarındaki konulardan oluĢan test Ģeklinde genel bir değerlendirme
sınavı hazırlanarak öğrencilerin eksik olduğu noktalar tespit edilebilir‖ diyerek
hazırbulunuĢluğa dair çoktan seçmeli bir test hazırladığından söz etmiĢtir. Ö1 ve Ö10
hazırbulunuĢlukları doğrudan soru cevap yöntemiyle belirleyebileceğini söylerken, Ö11,
Cebir konuları anlatmadan önce bilinmeyeni bulmaya yönelik sorular çözdürdüğünden
bahsetmiĢtir. 4 öğretmen ise cebir kavramlarını içeren sorular yönelterek, hazırbulunuĢluk
seviyesini tespit edebileceklerini söylemiĢlerdir. Bu öğretmenlerden Ö9 görüĢünü
―Kavramlara ait günlük hayatta karĢılarına çıkabilecek durumlara uygun cebir kavramlarını
içeren sorular sorarım‖ diyerek görüĢünü ifade etmiĢtir.
Öğrencilerin dersi anlayıp anlamadıklarını değerlendirme
Ortaokul matematik öğretmenlerine öğrencilerinin dersi anlayıp anlamadıklarını anlamak için
neler yapacakları sorulmuĢ, sonuçlar ġekil 4‘te yer alan MAXQDA haritasında sunulmuĢtur.

ġekil 4. Matematik öğretmenlerinin öğrencilerinin dersi anlayıp anlamadıklarını
değerlendirirken kullandıkları yöntemler
Verilen cevaplara bakıldığında kavram yanılgılarının tespitinde olduğu gibi öğretmenlerin
soru-cevap yöntemine baĢvurdukları görülmektedir (f=9). Bu öğretmenlerden Ö5 ―Anlatılan
konuyu içeren sorular sorup, yorum yapmasını sağlarım.‖ diyerek görüĢünü dile getirmiĢtir. 4
öğretmen sınav türünü belirtmeden sınavlar yaparak dersin anlaĢılıp anlaĢılmadığını tespit
edeceğini belirtirken; Ö2 doğru yanlıĢ testi, Ö10 ve Ö11 ise izleme/ünite testi uyguladığından
bahsetmiĢtir. Bazı öğretmenler ise öğrencilerinin dersi anlayıp anlamadıklarını tahtada soru
çözümlerini öğrencilere yaptırarak (f=2), onlara konuyu anlattırarak (f=1), onlardan sorular
oluĢturmalarını (f=1) ve günlük hayattan örnekler vermelerini isteyerek (f=1) ölçtüklerini
belirtmiĢlerdir. Ö4 ―Öğrenciden anlattığım konu ile ilgili kendisinin günlük hayattan örnek
vermesini isteyerek anlayabilirim.‖ diyerek kendisini ifade etmiĢtir. Ö12 ―Anlamadığı bir
yerin olup olmadığını sorarım.‖ demiĢ ve bu Ģekilde öğrencilerin cevabına güveneceğini ifade
etmiĢtir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 440

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Alternatif ölçme değerlendirme araçlarına iliĢkin bilgileri değerlendirme
Katılımcı ortaokul matematik öğretmenlerine alternatif ölçme-değerlendirme araçları ve bu
araçların matematik dersindeki kullanım amacı sorulmuĢ, verilen cevaplar doğrultusunda
aĢağıda yer alan MAXQDA haritasında bulgular yer almaktadır.

ġekil 5. Matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri hakkındaki
bilgileri
ġekil 5‘te görüldüğü üzere 2 öğretmen ilgili soruya yanıt vermemeyi seçerken, kalan
öğretmenlerin diğer alternatif ölçme-değerlendirme araçlarına nazaran öz değerlendirme
(f=5), akran değerlendirme (f=4), portfolyo değerlendirme (f=4), tanılayıcı dallanmıĢ ağaç
(f=4) araçlarından daha çok bahsettikleri görülmüĢtür. YapılandırılmıĢ grid, kelime
iliĢkilendirme testi, kontrol listesi, dereceli puanlama anahtarı gibi alternatif araçları ise birer
kez dile getirilmiĢtir. Yazılı, sözlü sınav gibi klasik ölçme araçlarının da, bazı öğretmenlerce
alternatif ölçme aracı olarak dile getirilmesi ise dikkat çekicidir.
Alternatif ölçme araçlarının matematik dersinde ne amaçla kullanılması gerektiğine bir
öğretmen cevap vermezken, 5 öğretmen öğrencilerde öğrenmenin tam olup olmadığının
anlaĢılması amacıyla kullanıldığından bahsetmiĢlerdir. 2 öğretmen öğrencinin geliĢimini takip
etme, 2 öğretmen de öğrenci performansını belirlemek gibi amaçlarla alternatif araçların
ölçme değerlendirmede kullanıldığından söz etmiĢlerdir. Ö9 ―Portfolyo Değerlendirme, akran
değerlendirme, öz değerlendirme. Öğrenmenin tam olup olmadığının anlaĢılmasına yardım
eder. Ayrıca öğrencinin sadece biliĢsel değil duygusal ve psikomotor becerilerini de kontrol
etmemizi sağlar.‖ diyerek hem öğrenmenin tam olup olmadığının anlaĢılması hem de
duygusal ve psikomotor becerilerini de kontrol edilmesi adına alternatif araçların
kullanılabilirliğinden bahsetmiĢtir. Ö5 ise ―Öz değerlendirme, akran değerlendirme.
Matematik dersinde diğer öğrencilerile karĢılaĢtırma yapmak amacı ile…‖ sözleriyle diğer
öğrencilerle karĢılaĢtırma yapma amacıyla alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerinin
kullanılabileceği dile getirmiĢtir.
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Bazı durumlara uygun ölçme aracı tercihleri
ġahin ve Soylu‘nun (2019) geliĢtirdiği ÖDBT‘de verilen bazı durumlara iliĢkin, hangi ölçme
araçlarının tercih edilmesi gerektiğini sorgulayan soruya öğretmenlerin verdiği cevaplar
doğrultusunda analiz sonuçları ġekil 6‘da yer alan MAXQDA haritasında görülmektedir.

ġekil 6. Matematik öğretmenlerinin duruma uygun ölçme aracı tercihleri
Katılımcılara ġekil 6‘da yer alan dört durumda hangi ölçme araçlarını kullanacakları sorulmuĢ
ve her bir durum için farklı cevaplar verilmiĢtir. Öğrencilerin cebir ile ilgili bir kavram
hakkındaki görüĢlerini öğrenmek için öğretmenler en çok ―açık uçlu sorular sorma‖ (f=5)
cevabını verdikleri görülmüĢtür. Bazı öğretmenler ise yazılı yoklama (f=4), sözlü sınav (f=2),
karma sınav (f=1) yaparak öğrencilerin kavram hakkındaki görüĢlerini ortaya koyacaklarını
belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin cebirle ilgili kavramlar arasında nasıl bir iliĢki kurduklarını
öğrenmek için 6 öğretmen kavram haritası kullanacağından söz ederken; soru çözümü
yaptırma (Ö2 ve Ö14), yazılı yoklama (Ö8 ve Ö11) veya çoktan seçmeli test (Ö5) gibi bir
takım klasik yöntemleri kullanacağından bahseden öğretmenler de bulunmaktadır. Cebir ile
ilgili araĢtırma ve ürün ortaya koyabilme becerilerini ortaya çıkarmak içinse öğretmenlerin
tamamına yakını proje ödevi vereceğinden (f=12) söz etmiĢtir. Yazılı yoklama (Ö6) ve rubrik
puanlama (Ö10) gibi esasında ürün ortaya koymaktan uzak cevaplarında verilmiĢ olması
dikkat çekicidir. Son olarak kapsam geçerliği yüksek, okuması kolay bir ölçme aracı olarak
öğretmenler çoktan seçmeli testi (f=11) görmüĢlerdir.
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Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliği
Ortaokul matematik öğretmenlerine uygulayacakları yazılı ve çoktan seçmeli testlerde
geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için neler yapacaklarını soran soruya verilen cevaplar
dikkate alınarak yapılan analizler sonucu ġekil 7 ve ġekil 8‘de yer alan MAXQDA haritaları
ortaya çıkmıĢtır. Ġlk olarak ġekil 7‘de yazılı sınavlarına iliĢkin bulgular yer almaktadır.

ġekil 7. Matematik öğretmenlerinin yazılı sınavların geçerliği ve güvenirliği için yaptıkları
ġekil 7‘de görüldüğü gibi katılımcılar yazılı sınavların geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için
birçok yöntem sıralamıĢlardır. 4 öğretmen yazılı bir sınavın geçerliğini sağlamak için kısa
cevaplı çok soru sormak gerektiğini düĢünmektedir. Cevap vermeyen 2 öğretmen olmakla
birlikte, soruların açık ve net olması (Ö12, Ö14), tek kazanımı ölçen sorular hazırlama (Ö16),
konu dağılımının dengeli olması (Ö6) gibi görüĢleri olan öğretmenler de bulunmaktadır. Ö7
ise ―Sınav süresinin yeterli olması, geçerliliği için önemlidir‖ diyerek görüĢünü dile
getirmiĢtir.
Güvenirliğe dair 3 öğretmen cevap vermezken, 4 öğretmen soruların ayırt ediciliğine dikkat
etmenin önemli olduğunu söylemiĢtir. Diğer cevaplar ise ġekil 7‘de görüldüğü gibi birer kez
verilmiĢtir. Ö12 ise güvenilik için bir Ģey yapmasına gerek olmadığını zaten güvenilir bir
yazılı hazırlayabildiğini, Ö1 ise %100 güvenilir sınav hazırlayabildiğini belirterek iddialı bir
cevap vermiĢtir. 2 öğretmen yazılı sınav esnasında oturma düzeninin sağlanmasının yeterli
olduğuna inanmaktadır. Bu öğretmenlerden Ö6 ―Oturma düzeninin sağlanması sınav
güvenirliği için önemlidir‖ diyerek düĢüncesini ifade etmiĢtir. Ortaokul matematik
öğretmenlerinin hazırladıkları çoktan seçmeli testlerin geçerlik ve güvenirliğini nasıl
sağladıklarına iliĢkin bulgular ise ġekil 8‘de yer almaktadır.
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ġekil 8. Matematik öğretmenlerinin çoktan seçmeli testlerin geçerliği ve güvenirliği için
yaptıkları
Katılımcı matematik öğretmenleri yazılı testin geçerlik ve güvenirliği hakkında olduğu gibi
çoktan seçmeli testin geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için birbirinden farklı ve çok sayıda
görüĢ bildirmiĢlerdir. ġekil 8‘den görüldüğü gibi geçerlik için 2, güvenirlik için 3 öğretmen
soruyu yanıtsız bırakırken; 4 öğretmen konulara dengeli bir Ģekilde soru dağılımı sağlamanın
geçerliliği arttıracağını belirtmiĢtir. Ö8 soru sayısını fazla tutarak, Ö2 ise konu ile ilgili tüm
detayların sorularak geçerliliğin arttırılacağını ileri sürmüĢlerdir. Ö16 ise ―Bununla ilgili bir
Ģey yapmıyorum. Üniversitede öğrenmiĢtik ama tam olarak hatırlamıyorum.‖ diyerek çoktan
seçmeli testin geçerliliği sağlamak için ne yapacağını tam olarak bilemediğini ortaya
koymuĢtur. Ö12 ise çoktan seçmeli testin geçerliği sağlamak için ―Yazılı yoklama yaparım‖
diyerek geçerlik hakkında bilgisi olmadığını ortaya koymuĢtur.
Çoktan seçmeli testin güvenirliğinin sağlanması konusunda da öğretmenlerin çok fazla bilgi
sahibi olmadıkları verdikleri cevaplardan anlaĢılmaktadır. Daha çok seçeneklerle ilgili
cevaplar verildiği görülürken (seçenek sayısını arttırma (f=4), seçeneklerin dikkatle
hazırlanması (f=1), baĢka soruya yanıt verecek Ģekilde oluĢturulmaması (f=1) ve Ģans
faktörünü azaltacak biçimde oluĢturulması (f=1)), Ö1 ―Ben zaten %70 oranında güvenilir bir
test oluĢturabilirim.‖ diyerek güvenirlik için bir Ģey yapmasına gerek olmadığını ima etmiĢtir.
Ö7 ise benzer Ģekilde orta derece güvenilir bir test hazırlayabileceğini söylemiĢtir. Ö10 da
―Sorular kolaydan zora gitmeli ki teste baĢlayanlar daha ilk soru da pes etmesin, seçenekler
değeli dağıtılmalı, anlaĢılır ve yalın olmalı, yazım ve noktalama hatası olmamalı.‖ diyerek
güvenirliği sağlama konusundaki görüĢünü dile getirmiĢtir.
Madde güçlüğü ve ayırtediciliği hakkında görüĢler
Ġyi bir ölçme aracındaki maddelerin madde güçlüğü ve ayırtediciliğinin nasıl olduğuna dair
sorulan soruya katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda ġekil 9‘da yer alan MAXQDA
haritası oluĢturulmuĢtur.
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ġekil 9. Matematik öğretmenlerinin iyi bir ölçme aracındaki maddelerin madde güçlüğü ve
madde ayırt ediciliklerinin nasıl olacağına dair görüĢleri
Katılımcılar ―Ġyi bir ölçme aracında yer alan maddelerin, madde güçlüğü ve madde ayırt
ediciliği nasıl olmalıdır?‖ sorusuna ġekil 9‘da görüldüğü birbirinden oldukça farklı yanıtlar
vermiĢlerdir. Bazı öğretmenlerin çeldiricilerin iyi ayarlanmıĢ olması (f=2), madde güçlüğünün
0,5 olması (f=1) gibi doğrudan madde güçlüğü ve ayırtediciliği ile ilgili cevaplar verdikleri
görülürken; 5 öğretmenin nasıl olacağını belirtmeden ölçme aracının bilenle bilmeyeni ayırt
etmesi gerektiğini söylediği görülmektedir. Katılımcılardan Ö9 ise ―Öğrenmeyi tam olarak
ortaya çıkaracak düzeyde olmalıdır. Ben buna kaliteli ölçme diyorum.‖ diyerek madde
güçlüğü ve ayırt ediciliği ile ilgili aslında net bir cevap vermemiĢtir. Ö1 de ―Her öğrencinin
ayrı ayrı baĢarı durumları, artıĢ ve azalıĢ oranları dikkate alınacak Ģekilde ölçme
yapılmalıdır.‖ diyerek Ö9‘a benzer biçimde net bir cevap verememiĢtir.
Ölçme değerlendirmenin amaçları ve eğitim sürecinin hangi aĢamasında olması
gerektiği
ÖDBT‘de yer alan son iki soru eğitimde ölçme-değerlendirmenin hangi aĢamalarda hangi
amaçlarla gerçekleĢtirildiğine iliĢkin görüĢleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ġçerik analizi
bu iki soru birlikte değerlendirilerek gerçekleĢtirilmiĢ, ġekil 10 ve ġekil 11‘de yer alan
bulgular ortaya çıkmıĢtır.
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ġekil 10. Matematik öğretmenlerinin eğitimde ölçme-değerlendirmenin amaçlarının neler
olduğuna dair görüĢleri
ġekil 10‘dan anlaĢıldığı üzere katılımcı ortaokul matematik öğretmenleri ölçme
değerlendirmenin tanıma-yerleĢtirme, biçimlendirme ve değer biçmeye yönelik amaçlarının
tümüne dair cevaplar vermiĢlerdir. Tanıma ve yerleĢtirmeye dair cevaplara bakıldığında
ölçme ve değerlendirmenin seçme-yerleĢtirme amaçlı yapıldığını öne süren 5 matematik
öğretmeni olduğu görülmüĢtür. Bu öğretmenlerden Ö8 ―Öğrencileri kapasitelerine göre
uygun olan liselere seçmek.‖ diyerek görüĢünü ifade etmiĢtir. Ö10 ise ―HazırbulunuĢluğun
değerlendirilmesi; öğrenciyi tanıma ve uygun bölüme yerleĢtirme‖ söylemiyle ölçme
değerlendirmenin hem seçme-yerleĢtirme hem de hazırbulunuĢluğun belirlenmesi amaçlarının
bulunduğunu dile getirmiĢtir.
Biçimlendirme amacını dile getiren öğretmenler ise ölçme değerlendirmenin öğrenciler
hakkında bilgi edinme (f=3), bu kapsamda öğrencilerin kendilerini de değerlendirebilmesi
(f=3), öğretim hakkında bilgi edinme amaçları olduğunu belirtmiĢlerdir. 5 öğretmen ise
öğrencilerin konu eksikliklerinin tespit edilmesi için ölçme değerlendirmenin önemli
olduğunu söylemiĢlerdir. Bu öğretmenlerden Ö3 ―Ölçme değerlendirmeler sayesinde
öğrencilerde ki eksikler belirlenerek zamanında müdahale edilebilinir. Öğrencilerin
güdülenmesinde ve kendilerini değerlendirmesinde ölçme değerlendirme önemli rol oynar.‖
diyerek öğrenci bilgi eksiklikleri yanında öğrencilerin kendilerini değerlendirmesi ve
öğrencilerin güdülenmesi hususlarına da dikkat çekmiĢtir.
Ölçme değerlendirmenin değer biçme iĢlevi de neredeyse tüm öğretmenler tarafından dile
getirilmiĢ, en çok da baĢarı seviyesinin tespitinden (f=10) bahsedilmiĢtir. Bu öğretmenlerden
Ö4 ―BaĢarının değerlendirilmesi; öğrencinin baĢarısını değerlendirmek için(Geçti-kaldı)‖
diyerek görüĢünü ifade etmiĢtir. Ö13 ise ―Öğrencide istendik davranıĢlar elde edilip günlük
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hayatına aktardığı süreç boyunca değerlendirme yapılır.‖ diyerek öğrencilerde istendik
davranıĢların
oluĢup
oluĢmadığını
kontrol
amaçlı
ölçme-değerlendirmenin
gerçekleĢtirildiğinden söz etmiĢtir.
Katılımcı matematik öğretmenlerine göre eğitim sürecinin hangi aĢamalarında ölçmedeğerlendirme yapılması gerektiğine dair görüĢler ġekil 11‘de yer almaktadır.

ġekil 11. Matematik öğretmenlerine göre ölçme değerlendirmenin eğitim sürecinin hangi
aĢamlarında yapılması gerektiği
Katılımcı ortaokul matematik öğretmenlerinin ölçme değerlendirmenin eğitim sürecinin hangi
aĢamalarında yapılması gerektiğine dair cevaplarına bakıldığında yalnızca 6 öğretmenin
eğitim sürecinin her aĢamasında olması gerektiği cevabını verdiği görülmektedir. Bu
öğretmenlerden Ö4 görüĢünü ―Eğitimde değerlendirme eğitim süreci boyunca
gerçekleĢmektedir. Sadece yazılı sınavları ile değerlendirilme yapılması öğrenci hakkında net
bilgi vermeyecektir. Bundan dolayı öğrenci hakkında daha güvenilir bir değerlendirme
yapılması için eğitim süreci boyunca değerlendirme yapılmalıdır.‖ Ģeklinde dile getirmiĢtir.
Ö15‘in ise ―Ara sınıflarda ne öğretildiği ve ne kadar öğretildiği son sınıflarda yapılan genel
sınavlarda seçme ve yerleĢtirme yapılır.‖ cevabıyla değerlendirme sürecini oldukça kısıtladığı
söylenebilir. Ö2 ve Ö11‘inde dönem baĢı, ortası ve sonu diyerek değerlendirme sürecini
benzer Ģekilde kısıtladıkları belirtilebilir. Ö14 ise ―Konunun en baĢında hazır bulmuĢluk
düzeyini ölçmek için, sonunda nekadar öğrenildiğini ölçmek için‖ diyerek ölçme
değerlendirmenin konu anlatılmadan önce ve anlatıldıktan sonra yapılması gerektiğinden
bahsetmiĢtir.
SONUÇLAR ve ÖNERĠLER
Eldeki araĢtırma ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiği öğretme bilgisi
bileĢenlerinden ölçme-değerlendirme bilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın bulgularından yola çıkarak genel anlamda bakıldığında, ortaokul matematik
öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları
anlaĢılmaktadır. Matematikte öğrenmenin önündeki en büyük engellerden biri olan kavram
yanılgılarının tespiti için çoktan seçmeli testlerin, yazılı yoklama, boĢluk doldurma ve
eĢleĢtirme testlerinin etkili olacağını öne süren öğretmenler bulunmaktadır. Türkdoğan, Güler,
Bülbül & DaniĢman, (2015) bu gibi testlerin kavram yanılgılarını tespit etmede sıklıkla
kullanıldığını ancak sınırlı olduklarını belirtmiĢlerdir. Kavram yanılgılarının tespitinde etkili
olduğu düĢünülen kavram haritaları ise yalnızca birkaç öğretmen tarafından dile getirilmiĢtir.
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Katılımcılar biliĢsel özelliklerin ölçümünde büyük oranda sınavları tercih ederken, duyuĢsal
özelliklerin de sınavlar yoluyla ölçülebileceğini savunmuĢlardır. Ġlgi envanteri, kiĢilik testi,
gözlem gibi duyuĢssal özelliklerin tespiti için kullanılan ölçme araçlarını ise yalnızca birkaç
öğretmenin dile getirmesi ve hatta 2 öğretmenin bu özelliklerin ölçümüne ihtiyaç duymadığını
söylemiĢ olması ilginç bir sonuçtur. Psikomotor becerilerin ölçülmesine dair dereceleme
ölçeği, performans testleri ve gözlem gibi cevaplarsa, sınırlı sayıda öğretmen tarafından da
olsa verilmiĢtir. Ancak soru cevap, deneme yanılma gibi cevaplar veren öğretmenler de
bulunmaktadır.
AraĢtırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin psikomotor, duyuĢsal ve biliĢsel özellikleri
kazanmaları için hazır olmaları anlamına gelen hazırbulunuĢluğun (BaĢar, 2001) tespiti için
ortaokul matematik öğretmenlerinin, kavram yanılgılarının tespitinde olduğu gibi, sınavları
kullanma eğiliminde oldukları ortaya çıkmıĢtır. Ancak soru-cevap yöntemini kullandığını
belirten öğretmenlerin sayısı da azımsanmayacak düzeydedir.
Bilindiği üzere öğrencinin dersi anlayıp anlamadığını değerlendirme, aslında ölçmedeğerlendirmenin öğretmene dönüt veren önemli bir yönüdür. Katılımcı öğretmenlerin bu
amaçla yaptıkları değerlendirmelerde alternatif ölçme araçları yerine sınavlar, soru-cevap gibi
klasik ölçme araçlarına yöneldikleri görülmüĢtür. Hatta öğrencilere konuyu anlayıp
anlamadıklarının sorulması gibi, öğrencinin dersi anlamıĢ olmasına iliĢkin gerçek bir veri
sağlamaktan uzak yöntemlerin dahi tercih ediliyor olduğu anlaĢılmaktadır. Baran Kaya (2019)
aday ortaokul matematik öğretmenleri ile yaptığı araĢtırmasında öğretmenlerin öğretimi
gerçekleĢtirdikten sonra, ilgili konuyu öğrencilerin anlayıp anlamadığını veya kavram
yanılgısı oluĢup oluĢmadığı ile pek ilgilenmedikleri ve kalıcı öğrenme sağlayamadıkları
sonucuna ulaĢmıĢtır. Eldeki araĢtırmaya katılan öğretmenlerin mesleki tecrübesinin en az 4 yıl
olduğu düĢünüldüğünde, deneyimin ölçme-değerlendirme yaklaĢımları konusunda
öğretmenlerde önemli bir değiĢim ortaya koyamadığı söylenebilir.
Peker ve Gülle‘nin (2011) çalıĢmasında ortaya çıkan sonucun aksine, bu çalıĢmada ortaokul
matematik öğretmenlerinin, alternatif ölçme değerlendirme araçlarının adlarını sayma
konusunda dahi sıkıntı yaĢadıkları ortaya çıkmıĢtır. Akran değerlendirme, portfolyo
değerlendirme, tanılayıcı dallanmıĢ ağaç, öz değerlendirme, yapılandırılmıĢ grid gibi alternatif
değerlendirme araçlarının bir ya da birkaç kez katılımcılar tarafından dile getirilmiĢ olması bu
durumun bir göstergesi sayılabilir. Kimi öğretmenler yazılı ve sözlü sınavların alternatif
değerlendirme aracı olduğunu söylemiĢ, kimileri ise soruyu yanıtsız bırakmıĢlardır. Bu da
öğretmenlerden bazılarının bu konuda hiç bilgisi olmadığını ortaya koymaktadır. Alternatif
araçların matematik dersinde kullanılmasına yönelik sonuçlara bakıldığında ise öğrencinin
geliĢimini takip etme, öğrencilerin kendini değerlendirmesine olanak sağlamak, öğrenmenin
tam olup olmadığının anlaĢılması gibi alternatif ölçme-değerlendirmenin kullanım amaçlarını
sıralayan öğretmenlerin bulunduğu görülmüĢtür.
Öğretmenlere sunulan matematiksel bir kavram hakkında öğrencilerin görüĢlerini öğrenme,
öğrencilerin matematiksel kavramlar arasında nasıl bir iliĢki kurdukları, kapsam geçerliliği
yüksek, okunması kolay bir ölçme aracı gibi durumlar için öğretmenlerin çoğunlukla sorucevap veya test türlerinden birini tercih ettikleri görülmüĢtür. Yalnızca matematiksel bir
araĢtırma ve ürün ortaya koyma durumu için, testler dıĢında bir araca yönelip proje ödevi
cevabı vermiĢlerdir. Bu durum da aslında katılımcıların alternatif ölçme değerlendirme
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yaklaĢımları yerine klasik ölçme-değerlendirme yaklaĢımlarını tercih ettiklerini
göstermektedir. Bu sonuç Birgin ve Baki (2012) ve Gelbal ve Kelecioğlu‘nun (2007)
araĢtırmalarının sonuçları ile paralellik göstermektedir.
Yazılı yoklama, çoktan seçmeli test gibi ölçme-değerlendirmede en çok tercih edilen ölçme
araçlarının geçerlik ve güvenirliği hakkında ne yapılması gerektiği ile ilgili katılımcıların
birbirinden oldukça farklı yanıtlar verdikleri görülmüĢtür. Ancak bu yanıtlardan çok azının
gerçekten geçerlik ve güvenirliği arttırmaya yönelik olduğu söylenebilir. Ġyi bir ölçme
aracındaki maddelerin madde güçlüğünün ve ayırt ediciliğinin nasıl olması gerektiğine dair
cevapların da, benzer Ģekilde yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Normalde bir testte
kolay, orta zorlukla ve zor maddelerin hepsinden olması gerekirken, bunu yalnızca bir
öğretmen dile getirmiĢtir. Soruların kolaydan zora olması, açık ve anlaĢılır olması gibi güçlük
ve ayırt edicilikle doğrudan bağlantısı olmayan cevapların verilmiĢ olması dikkat çekicidir.
AraĢtırmanın sonuçlarına bakıldığında ortaokul matematik öğretmenlerinin, ölçme
değerlendirmenin tanıma-yerleĢtirme, biçimlendirme ve değer biçme amaçlarından her üçüne
yönelik de cevaplar verdikleri görülmektedir. En çok da biçimlendirme amacına yönelik
cevaplar verilmesi sevindirici bir durumdur. Öğretmenler daha çok öğrencilerde konu
eksikliklerinin tespiti ve öğrenci hakkında bilgi edinme, öğrenciyi geliĢtirme gibi amaçlardan
söz etmiĢlerdir. Katılımcıların yarıdan fazlası ölçme-değerlendirmenin baĢarı seviyesinin
tespiti için kullanıldığını öne sürerken; seçme yerleĢtirme, hazırbulunuĢluk düzeyi belirleme
gibi tanıma-yerleĢtirmeye iliĢkin cevaplarda verilmiĢtir. Bu amaçları gerçekleĢtirmek üzere
ölçme-değerlendirmenin ne zaman gerçekleĢtirilmesi gerektiğine dair görüĢlere bakıldığında
ise, öğretmenlerin yarısından azının eğitim sürecinin her aĢamasında olması gerektiğini
savunduğu görülmektedir. Konu baĢında ve sonunda, dönem baĢı-ortası-sonunda, ara sınıflar
ve son sınıflarda gibi ölçme-değerlendirme sürecini oldukça kısıtlayan cevaplar verildiği de
sonuçlar arasındadır.
AraĢtırmanın yukarıda ortaya konan sonuçları dikkate alındığında, ortaokul matematik
öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme bilgilerini ve uygulamalarını geliĢtirmek adına
hizmetiçi eğitimler almaları ve bu doğrultuda alternatif ölçme araçlarını kullanmaya teĢvik
edilmeleri gerektiği önerilmektedir. Ayrıca matematik öğretmenlerine, öğretmenliğe
baĢlamadan önce lisans eğitiminde ve aday öğretmenlik sürecinde ölçme-değerlendirme
konusunda teorik bilginin yanında, uygulamalar yapma imkanı da verilmesi önemli
görülmektedir.
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GÜRCĠSTAN'DA ANA DĠLĠ KONUġURU OLMAYAN ÖĞRETĠCĠLERĠN
GÖRÜġLERĠNE GÖRE TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠ

Memet ABUKAN1
MuĢ Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
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Özet
Günümüzde çok sayıda ülkede en çok öğrenilmek istenen dillerin baĢında gelen
Türkçe her geçen gün bu yaygınlık alanını geniĢletmektedir. Uluslararası boyutta Türkçeye
olan talepteki artıĢ, ders kitaplarından öğreticilerin niteliğine kadar birçok hususta yeni,
güncel, alana katkı sunacak çalıĢmaların da yapılmasına zemin oluĢturmuĢtur. Bu çerçevede
yapılan araĢtırmada da Gürcistan‘da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili yapılan
çalıĢmaların değerlendirilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik olarak ana dili Türkçe olmayan
öğreticilerin görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Böylece Gürcistan‘da Türkçe öğretiminde
karĢılaĢılan sorunların tespiti yapılacak ve onların görüĢleri doğrultusunda Türkçenin yabancı
dil olarak öğretiminin geliĢtirilmesinde neler yapılabilir sorusuna da cevap aranacaktır.
Nitekim bu amaca yönelik olarak nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan durum araĢtırması
yönteminden faydalanılmıĢ ve tamamı açık uçlu sorulardan oluĢan yarı yapılandırılmıĢ bir
görüĢme formu hazırlanmıĢtır. Öğreticilere uygulanan formlardan elde edilen verilerle
Gürcistan‘da anadili konuĢuru olmayan öğreticilerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine
dair görüĢleri tespit edilmiĢ ve araĢtırmacı tarafından bu veriler uzman kiĢilere de danıĢılarak
çeĢitli temalarla sınıflandırılmıĢtır. Bu temalara ait baĢlıklarda öğrenci ve öğretici niteliğinden
ders kitaplarına, sosyo-ekonomik nedenlerden, kurumlara kadar birçok husus ele alınmıĢtır.
Böylece Türkçenin öğretilmesinde yaĢanan sıkıntılar anadili konuĢuru olmayan öğreticiler
gözüyle değerlendirilmiĢ ve bu sorunlara yönelik öğreticilerin önerdiği çözüm önerileri de
yine belirlenmiĢ baĢlıklar altında ele alınmıĢtır. Ayrıca öğreticilerin görüĢleri doğrultusunda
Türkçe öğretiminin daha da geliĢtirmesi ve yaygınlık kazanması hususunda da birtakım
öneriler de geliĢtirmiĢtir. Buna göre ülkede Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
öğrencilerin alana katkı sunacak Ģekilde niteliğinin arttırılması, materyallerin düzeylere ve
becerilere göre yeniden ele alınması, çeĢitli kurumların hizmet kalitelerinin geliĢtirilmesi gibi
konular da bu kapsamda değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Gürcistan‘da Türkçe Öğretimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak
Öğretimi, Öğretici GörüĢleri.
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TEACHING OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE ACCORDING TO
THE OPINIONS OF THE NON-NATIVE TEACHERS IN GEORGIA
Abstract
One of the main languages mostly desired to be learned in many countries today,
Turkish increases this prevalence day by day. The international increase in Turkish has
formed a basis for also conducting new and current studies that will contribute to the field in
several points from course books to the teachers‘ quality. In the current study conducted in
this regard, opinions of the non-native teachers are consulted for evaluating and developing
the studies done on the teaching of Turkish as a foreign language in Georgia. In this way, the
problems encountered in teaching of Turkish in Georgia will be determined and in line with
their opinions, the things that should be done in developing the teaching of Turkish as a
foreign language will be covered. Indeed, to this end one of the qualitative research methods,
case study method is utilized and a semi-structured interview form consisting of open-ended
questions is prepared. With the data obtained from the forms applied to teachers, opinions of
the non-native teachers with respect to the teaching of Turkish as a foreign language in
Georgia are determined and regarding this data, experts are consulted and they are categorized
with various themes by the researcher. In the titles of these themes, many points from the
quality of student and teacher to course books and from socio-economic reasons to
institutions are discussed. Thus, the problems experienced in teaching of Turkish are
evaluated from the non-native teachers‘ point of view and the solutions suggested by the
teachers to these problems are also discussed under specified titles. Besides, in line with the
teachers‘ opinions, some suggestions in order to better develop and extend the teaching of
Turkish are developed. Accordingly, the subjects such as increasing the student quality in a
way to contribute to the field in the teaching of Turkish as a foreign language in the country,
reconsidering the materials according to the levels and skills, and developing the service
quality of various institutions are also evaluated in this regard.
Key Words: Teaching of Turkish in Georgia, Teaching of Turkish as a Foreign
Language, Opinions of Teachers.

1. GĠRĠġ
Tarih boyunca güney Kafkasya coğrafyasında yaĢamıĢ olan Gürcü halkının Türklerle ilk
münasebetleri Kıpçaklarla baĢlamıĢ ve iki millet arasındaki etkileĢim siyasi, kültürel,
ekonomik vb. hemen hemen tüm alanlarda güçlü bir Ģekilde günümüze kadar sürmüĢtür
(Kharatıshvılı, 2020, 1). Ġki toplum arasındaki bu iliĢkinin bir sonucu olarak Türkçe ve
Gürcüceye yönelik tarihte birçok eser, çeviri vb. çalıĢmalarının yapıldığı anlaĢılmaktadır. Bu
çerçevede çalıĢmanın Gürcistan özelinde Türkçeye ya da Türkoloji‘ye dair neler yapıldığı
hususu üzerinde durmak gerekirse on yedinci yüzyılda ortaya konulan Türkçe-Gürcüce Ders
Kitabı, Dört BaĢı Tatarca gibi birçok eserin ortaya konulduğunu örneklemek mümkündür.
(Gaprindashvili, 2016, 36). Gürcistan‘da bölüm olarak Türkoloji çalıĢmalarına gelindiğinde
ise 1918 yılında Gürcistan Devlet Üniversitesi‘nin açılmasının ardından bu üniversite
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bünyesinde çeĢitli faaliyetler yürütülmüĢtür. Fakat bunların yaygın olarak yapılması 1945
yılında Tiflis Devlet Üniversitesi bünyesinde Doğu Bilimleri Fakültesi‘nin açılmasıyla söz
konusu olmuĢtur. Fuat Köprülü ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi Türk diline katkı sunmuĢ
isimlerden de dersler almıĢ olan ve Gürcistan‘da Türkoloji‘nin de kurucusu olarak bilinen
Sergi Cikiya‗nın Türk diline yönelik çalıĢmalarıyla ülkedeki Türkçe faaliyetleri artık güçlü bir
Ģekilde yürütülüĢtür. Nitekim N. CanaĢia, Ġ. ġervaĢidze G. Tsalkalamanidze, V. G. Jangidze
gibi Gürcü Türkologlarla Türk diline yönelik monografilerden, Türk dili tarihine kadar birçok
konuda çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Türk dili ve edebiyatına yönelik bu faaliyetler her geçen
gün artmıĢ ve bunun sonucunda günümüzde Gürcistan‘da 6 üniversitede Türkoloji bölümü,
yedi üniversitede ise seçmeli ya da kurs Ģeklinde geliĢim göstermiĢtir. Tiflis‘te ve Batum‘da
ise elçilik ve konsolosluk bünyesinde Türkçe dil kurslarında Türkçe öğretimine yönelik
faaliyetler yürütülmekte ve her yıl binlerce öğrencinin dil talepleri karĢılanmaktadır. Ayrıca
Yunus Emre Enstitüsü‘nün 2012 yılında Tiflis‘te faaliyet göstermesiyle Gürcistan‘da
Türkçenin öğretimine yönelik çalıĢmalar daha da güçlenmiĢtir. Bunun yanında Türkiye‘nin
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Batum Türk Okulu ve Tiflis Maarif Vakfı Türk Okulu‘nun da
her ne kadar ülkede bulunan Türk vatandaĢlarına yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin
sürdürülmesine yönelik olduğu düĢünülse de Gürcistan‘da Türkçenin yaygınlaĢmasına katkısı
hususunda önemli bir iĢlev gördüğü söz konusudur (Grdzelishvili, 2018, 8; Gaprindashvili,
2016, 35; Manvelidze, 2019, 24-25). Bu çerçevede Gürcistan‘da Türkçeye olan ilginin/talebin
her geçen artması buradaki Türkçe öğretimine yönelik çalıĢmaların da etraflıca
değerlendirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bağlamda ülkede Türkçeyi yabancı dil olarak
öğreten öğreticilerin Gürcistan‘da Türkçe öğretiminin sorunları, dil edinimi veya dil
becerilerinin daha da geliĢtirilmesi adına nelerin önerilebileceği gibi birçok hususta görüĢleri
önem arz etmektedir. Fakat öğreticilerin de sınıflandırılması yapılarak değerlendirilmesi
gerekmektedir. Çünkü anadil konuĢuru olan öğreticilerle olmayanların konuya dair bakıĢ
açılarında farklılıkların olabilmesi muhtemeldir. Bu çerçevede yapılan çalıĢma Türkçe
öğreticilerinin sadece anadili konuĢuru olmayanların görüĢlerine baĢvurularak
sınırlandırılmıĢtır. Nitekim Balcı ve Melanlıoğlu, yaptıkları çalıĢmada ana dili Türkçe
olmayıp da bu dili öğretenlerin bakıĢ açılarının veya algılarının farklı olabileceğini belirterek
bu konuya dair çalıĢmaların da yapılması gerektiğini ve bunun da Türkçenin özellikle
yurtdıĢında öğretimi konusunda önem arz ettiğini belirtir (2016, 989). Yapılan literatür
taramasında bu konuyla ilgili fazla çalıĢma yapılmadığı da tespit edilmiĢtir. Fakat yurtdıĢında
özellikle de Ġngilizce alanında bu konuyla ilgili çok sayıda çalıĢmanın yapıldığı görülmüĢtür.
(Moussu ve Llurda, 2008; Alford ve Strother 1990; Arva ve Medgyes, 2000; Cheung, 2002;
Llurda, 2004; Thomas, 1999; Maum, 2003; Tosuncuoğlu, 2017). Bu bağlamda Ma & Ping‘in
(2012) anadil konuĢuru öğreticilerle anadili konuĢuru olmayan öğreticiler üzerinde yaptığı
araĢtırmada da belirtildiği üzere her iki öğretici grubuna yönelik birçok farklılığın olduğu ve
bunun da öğrencilerin bu öğreticilere yönelik algılarından verilen eğitime kadar birçok
hususta çeĢitlilik gösterdiği vurgulanmıĢtır. Bu çerçevede Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde de anadil konuĢuru olmayan öğreticilere yönelik de çalıĢmaların yapılıp onların
konuya dair yaklaĢımlarının ne olduğu sorusunun da cevaplanması önemli görülmelidir.
Yapılan bu çalıĢmada da Gürcistan da anadili Türkçe olmayıp da Türkçe öğreten öğreticilerin
görüĢlerine baĢvurulmuĢ ve böylece alan yazına katkı sunmak amaçlanmıĢtır.
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2. YÖNTEM
2.1. AraĢtırmanın Deseni
Gürcistan‘da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair ortaya konulan amaca
yönelik olarak yapılan bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntemlerinden biri olan doküman
incelemesinden yararlanılmıĢtır. Bu teknik güncel bir konunun gerçek yaĢam alanı içerisinde
ortaya koyan, olgu ve içerik arasındaki sınırın tam olarak netlik kazanmadığı ve fazlaca
verinin ya da kanıtın olduğu durumlarda yararlanılan bir araĢtırma yöntemidir. Bu yöntem
―nasıl‖ ve‖ niçin‖ sorularını merkeze alarak bir olayı derinliğine analiz etmeye imkân tanır ve
araĢtırmacı bu yöntemle sınırlı orandaki değiĢkene ve bunlar arasındaki bağlantının ne
olduğuna odaklanır. Ve böylece ulaĢılan bulgularla araĢtırmanın bilimsel genellemesi
kuramsal önermelerle yapılabilir. Bunun için de durum çalıĢmalarında çalıĢmaya dair
soruların geliĢtirilmesinden verilerin analiz edilmesine kadar izlenecek aĢamalara göre
çalıĢmanın yürütülmesi gerekir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011). Nitekim yapılan bu çalıĢmada da
Gürcistan‘da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik çalıĢmaların ana dili konuĢuru
olmayan öğreticilerin gözüyle ele almak ve böylece Gürcistan özelinde Türkçe eğitiminin
sorunlarını tespit edip buna yönelik çözüm önerileri geliĢtirmek amaçlanmıĢtır. Bu çerçevede
Balcı ve Melanlıoğlu (2016) tarafından Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılmak
üzere hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢ olan yarı yapılandırılmıĢ bir görüĢme formundan
yararlanılmıĢtır. Hazırlanan formda bazı ufak değiĢiklikler yapılarak ve alan uzmanı bir
akademisyene de danıĢılarak çalıĢmanın sorularına son hali verilmiĢtir.
2.2. Verilen Toplanması ve Analizi
Durum araĢtırmalarında katılımcıların seçimi çalıĢmanın derinlemesine incelenmesini
ortaya koyacak Ģekilde belirlenmelidir. Bu çerçevede yapılan araĢtırmanın hedef kitlesi
Gürcistan‘da anadili Türkçe olmayan fakat Türkçe öğreten öğreticiler olduğu için Türkçe
öğretimine yönelik etkinlik, sorun vb. konuları onların bakıĢ açılarıyla değerlendirmesini
yapmak amaçlanmıĢtır. Bu nedenle ülkedeki öğreticilere ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun
sonucunda gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan çalıĢmaya toplam 5 öğretici katılım
göstermiĢtir. Böylece çalıĢmanın verileri elde edilmiĢtir. Durum çalıĢmalarında katılımcı
sayısının az olması olağan bir durumdur. Çünkü konunun ayrıntılı değerlendirilmesi
gerektiğinden seçilen örneklemin bütünü verebilecek Ģekilde ortaya konulması bu araĢtırma
yönteminin özelliklerinden biridir Nitekim katılımcıların ortaya koymuĢ oldukları sorun ve
önerilerin ülkedeki Türkçe öğretimine yönelik genel algının ne olduğu sorusuna cevap
verebilecek Ģekilde olduğu elde edilen bulgulardan da anlaĢılmıĢtır. ÇalıĢmada elde edilen
verilerin analizinde ise içerik incelemesinden yararlanılmıĢtır. Buna göre katılımcıları
tespitleri ve önerileri analiz edilmiĢ ve bu analizler alan yazınla desteklenerek yorumlanmıĢtır.
Durum çalıĢmalarında verilerin ne Ģekilde inceleneceği araĢtırmacının amacı ve elde edilen
verilerin ayrıntısına ve derinliğine bağlı bir durumdur. Bu bağlamda yapılan araĢtırmada
katılımcıların her birine numaralar verilmiĢtir ve daha sonrada verilerin bütünü dikkate
alınarak çeĢitli temalar oluĢturulmuĢ ve bunlara göre çalıĢmanın bulguları tespit edilmiĢtir
(Yıldırım ve ġimĢek, 2011).
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3. BULGULAR
ÇalıĢmanın bulgularına ulaĢabilme adına Gürcistan‘daki öğreticilere uygulanan yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme formuna beĢ öğretici katılmıĢ ve onlardan elde edilen veriler
neticesinde varılan bulgular aĢağıda gösterilmiĢtir:
Tablo 1: Gürcistan‘da Türkçeye Yönelik Ġlginin Nedenlerine Dair GörüĢler
Soru 1. Üniversitenizde/bölümünüzde/okulunuzda Türkçeye olan ilginin sebebi hakkındaki
görüĢleriniz nelerdir?

Temalar
Türkiye

GörüĢler
Öğrencilerimizin Türkiye‘ye olan ilgileri onları Türkçe öğrenmeye sevk
ediyor (K1).
Öğrencilerimiz hayalinde hep Türkiye‘deki turistik yerleri görebilmek var.
Ġstanbul, Antalya gibi (K3).
Öğrencilerimiz Türkiye‘yi çok seviyorlar, kendilerini yakın hissediyorlar.
(K2).

Türk Dizileri

Gürcistan‘da Türk dizileri çok popüler. Herkes severek izliyor bu dizileri.
Öğrencilerden özellikle bayanlar bu nedenle tercih ediyorlar Türkoloji
Bölümü‘nü (K1).
Öğrenciler Türk dizilerini izliyorlar. Türkçe öğrenmeye bunun etkisi çok
oluyor (K4).

Ekonomi

ĠĢ bulmak amacıyla da Türkçe öğreniyorlar (K1).
Çay, fındık toplama, turistik iĢler için Türkçe öğrenenler de var (K3).
Türkiye komĢu olan ülkedir, Türk Ģirketler iĢe baĢlama imkânlar vardır (K4).

Eğitim

Üniversitedeki bazı öğrenciler Türkiye‘deki üniversitelere geçebilmek
amacıyla Türkçe öğreniyorlar (K2).
Türkiye‘de okumak için Türkçe öğrenmek isteyenler var (K3).

Kültürel Yakınlık

Öğrenciler Türklere, Türkiye‘ye kendilerini yakın görüyorlar. Bazılarının
akrabaları var Türkiye‘de (K2).
Öğrenciler kendilerini Türkiye‘ye, Türklere yakın hissediyorlar (K4).

Tablo 1‘de örneklendirilen açıklamalar incelendiğinde Gürcistan‘da Türkçe öğrenmeye
yönelik ilginin nedenleri olarak Türkiye‘ye ve Türk dizilerine olan ilgi en baĢta gelmektedir.
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Bunun yanında iĢ bulma, Türkiye‘de eğitim alabilme, Türklere yakın hissetme gibi nedenleri
de görebilmek mümkündür.
Tablo 2: Gürcistan‘da Türkçe Öğretiminin Daha Nitelikli Hale Getirilmesine Dair
GörüĢler
Soru 2.Türkçe öğretiminin daha iyi olabilmesi için Size göre neler yapılmalıdır?

Temalar
Etkinlikler

GörüĢler
Aktiviteler yapılabilir (K1).
Derste öğrencilerin motivasyonu için farklı etkinlikler yapılabilir. Örneğin
tiyatro gibi (K2).
Öğrencilerimiz Türkiye‘yi çok seviyorlar, kendilerini yakın hissediyorlar.
Türkiye‘yi tanıtıcı Ģeyler olursa güzel olur (K3).
Learning by doing yöntemi kullanarak, dersler dıĢında etkinlikler, seminerler
yaparak, öğrenmiĢ oldukları bilgiyi pratik olarak kullanarak (K4).

Gezi

Türkiye‘ye yönelik geziler yapılabilir (K1).
Öğrencilerin Türkiye‘ye gitmeleri, onların konuĢmalarını geliĢtirecektir.
Bunun için gezi programları yapılırsa çok güzel olur (K2).

Materyaller

Ders kitaplarını beğeniyorum ama daha da eğlenceli metinler olabilir (K1).
Ders materyalleri daha nitelikli hale getirilirse çok iyi olur (K3).
Ġlk önce Gürcüce yazılmıĢ bir doğru düzgün her Ģeyi kapsayan bir kitabın
yazılması lazım. Öğretmenlerin yeni öğretmen yöntemleri öğrenmek lazım,
verdikleri derslerine hem konuĢma videoları, TV Ģovları izlemek, film
yorumları yapmak gibi… (K4)

Öğrenci DeğiĢimi

Erasmus gibi programların daha etkin olursa
konuĢabilmeleri, iletiĢi kurabilmeleri güçlenir (K2).

öğrencilerin

Türkçe

Tablo 2 incelendiğinde öğreticilerin Türkçe öğretiminin daha ileriye taĢınabilmesi adına
tiyatro gibi etkinliklerin yapılması, materyallerin niteliğinin geliĢtirilmesi ve Türkiye‘ye
gezilerin düzenlenmesi ve öğrenci değiĢim programlarının güçlendirilmesi Ģeklinde görüĢleri
olmuĢtur.
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Tablo 3: Ders Kitaplarına Dair GörüĢler
Soru 3. Kullandığınız Türkçe ders kitabı hakkındaki görüĢlerinizi paylaĢır mısınız?

Temalar
Yeterli

GörüĢler
Yunus Emre‘nin ders kitabını kullanıyorum ama daha nitelikli hale
getirilebilir (K1).
Ders kitapları çok güzel hazırlanmıĢ. Ben Ģahsen beğeniyorum (K2).
Ders kitaplarında herhangi bir eksiklik görmüyorum ama Ġstanbul Tömer‘in
kitabını Yunus Emre‘nin kitabına göre daha iyi buldum (K3).
Bölümümüzde Hitit ders kitapları kullanılmaktadır, bu kitaplar akademik
Türkçe öğrenimi sağlar, anlatım becerilerini geliĢtirmek için yabancılar için
okuma metinleri kullanıyoruz (K4).

Yetersiz

Hitit Kitabı daha çok kullanılıyor, ancak kitap hem eski (2000 yıl yayımı)
hem birinci sayfadan hem isim durumu, hem fiil hem iyelik eki her Ģey
birlikte giriyor. Bir de Teona Abkhazaya‘nın yaptığı alıĢtırma kitabı var (2
cilt), güzel ama o sadece alıĢtırmalar ve düzenlediği gramer sırlamasına ben
Ģahsen katılmıyorum (K5)

Tablo 3 incelendiğinde öğreticilerin kullandıkları ya da yararlandıkları ders kitaplarına
yönelik görüĢleri değerlendirilmiĢtir. Buna göre öğreticilerin genel olarak bakıĢ açılarının
olumlu olduğu görülmüĢtür. Fakat daha da nitelikli hale getirilmesi gerektiğini ifade eden
katılımcılar da vardır.
Tablo 4: Öğrencilerin En çok Zorlandıkları Öğrenme Alanına Dair GörüĢler
Soru 4. Türkçe öğretirken öğrencilerinizin en çok zorlandıkları öğrenme alanın ne olduğunu
düĢünüyorsunuz? Açıklar mısınız?

Temalar
KonuĢma

GörüĢler
Tabi ki konuĢma becerisinde oldukça zorlanmakta öğrenciler. Yazı dinleme,
okuma da pek problem olmuyor ama konuĢmada biraz problemler yaĢanabiliyor.
Bu da gayet normal. Gürcüce ve Türkçedeki ses farklılıkları düĢünülünce bu
durum anlaĢılabilir (K1)
Bence öğrencilerimiz en çok konuĢma becerisinde sıkıntı yaĢıyorlar. Onun da
nedeni pratik yapmamaları (K2).
Öğrenciler dizi izledikleri için dinlediklerini rahatça anlıyorlar ama konuĢmakta
zorlanıyorlar. Onun için konuĢma becerisi bence en çok zorlandıkları alan (K3).
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Ayrıca dilbilgisinin bazı konularında da anlama sorunu oluyor (K1).
En zor olan bağlaçlar çünkü tümce yapısı Gürcüce ‘de farklı Türkçede farklı,
ortaç kullanarak tümceler kurmayı baĢlangıçta zor oluyor. (K4).
Belirtme durumu. Gürcücede bu isim durumu olmadığı için karĢılaĢtırmakta
zorluk çekiyorlar. Belirtme durumu kullanmak için Gürcüce grameri bilmek
gerek. Gürcüclerin çıkaramadığı sesler var diye anılıyor, ama bu ara sıra
karĢılanan sorundur, anlayamadığı, yapamadığı bir nokta değil (K5).

Yazma - Okuma

Yazma konusunda sorunlar olabiliyor. Çok çalıĢmakla bunu aĢabilirler (K3).
Yazma ve okuma da çok sorun olmuyor ama… (K4).

Tablo 4‘e bakıldığında öğrencilerin en çok zorlandıkları öğrenme alanını konuĢma
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak da öğrencilerin pratik yapmamaları ve Türkçe ile
Gürcüce arasındaki ses farklılıkları olarak açıklandığı görülür. Bunun yanında dilbilgisi ve
yazma becerilerinde de kimi zaman sorunların yaĢandığı anlaĢılmaktadır. Ama dinleme ve
okuma için aynı Ģeyi söylemek mümkün değil.

Tablo 5: Öğreticilerin Uyguladıkları Farklı Etkinliklere Dair GörüĢler
Soru 5. Türkçe öğretiminde ders kitabı dıĢında farklı etkinliklerden yararlanıyor musunuz?
Yararlanıyorsanız ne tür etkinlikler uyguluyorsunuz?

Temalar
Farklı Etkinlikler

GörüĢler
Yaratıcı drama, öğrencilere yönelik sunumlar gibi Ģeyler yapıyorum (K1)
Türkiye‘yi tanıtmaya yönelik etkinlikler yapıyorum. Önemli Türk Ģair ve yazarları
tanıtıyorum (K2).
Farklı etkinlikler yapıyorum.
ezberletiyorum (K3).

Öğrencilere

hikâyeler

veriyorum.

ġiirler

Dediğim gibi çeĢitli okuma metinleri kullanıyoruz. Türk edebiyatı üzerinden
seminerler veriliyor, Türk Kültür Günü, Türk mutfağı, ebru çalıĢtayı gibi
etkinlikler yapılır (K4).

Tablo 5‘te görüldüğü üzere öğreticiler derslerinde farklı etkinlikleri uyguladıklarını
ifade etmiĢlerdir. Bu etkinlikler yaratıcı drama, sunumlar, Ģiirler ezberletme, Ģair ve yazarları
tanıtma gibi faaliyetler olarak belirtilmiĢtir.
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Tablo 6: Öğrenenlerle Ġlgili KarĢılaĢılan Sorunlara Dair GörüĢler
Soru 6. Türkçe öğretiminde öğrenenlerle ilgili karĢılaĢtığınız problemler nelerdir? Açıklar mısınız?
GörüĢler

Temalar
Dillere
Farklılık

Dair

Türkçe ve Gürcücede farklı seslerin olması öğrencileri zorlayabiliyor bazen (K1)
Öğrencilerimiz Türkçeyi anlıyorlar ama konuĢamıyorlar. Bu en büyük en büyük
problemdir bence (K2).
Türkçe ve Gürcüce farklı diller. Bu nedenle öğrenciler zorlanıyorlar konuĢmakta
(K4).

Ekonomik

Ayrıca öğrencilerin ekonomik koĢulları devam sorunu yaratabiliyor (K1).
Öğrencilerimizin bazıları hem çalıĢıyor hem okuyor. En büyük problem bu (K2).
Bazı öğrenciler ekonomik sorunlar yaĢıyorlar. Motivasyonları düĢüyo. Çünkü
sonra öğrenci adaptasyon sorunu yaĢıyor (K3).

Tablo 6‘da öğreticilerin öğrenenlere dair karĢılaĢtıkları sorunlar ele alınmıĢ. Buna göre
Türkçe ve Gürcüce dilleri arasındaki farklılığın onların Türkçe konuĢmakta zorlanmalarına
neden olduğu belirtilmiĢtir. Bunun yanında öğrencilerin ekonomik koĢullarının onların
motivasyonlarını düĢürdüğü ve dolayısıyla ders yönelik bir adaptasyon sorununa sebebiyet
verdiği ifade edilmiĢtir.
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Yapılan bu araĢtırmada Gürcistan‘da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili
yapılan çalıĢmaların değerlendirilmesine ve geliĢtirilmesine yönelik olarak ana dili Türkçe
olmayan öğreticilerin görüĢlerine baĢvurulmuĢtur. Yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formundan
elde edilen veriler neticesinde öğreticilerin ülkede Türkçe öğretiminde yaĢadıkları sıkıntılar
ve dil ediniminin kazandırılmasına yönelik önerileri temalar halinde ele alınmıĢtır. Bu
çerçevede her bir madde kapsamında elde edilen sonuçlar ve bunlara yönelik öneriler
Ģöyledir:
1. Gürcistan‘da anadili konuĢuru olmayan öğreticilere göre Türkçeye olan ilginin
baĢında Türkiye‘ye olan olumlu kanaatler gelmektedir. Daha sonra ise Türk dizilerinin etkisi
belirtilmiĢtir. Bunların dıĢında iĢ bulma gibi ekonomik nedenler, Türkiye‘deki
üniversitelerde/okullarda eğitim alabilme, akrabalık bağları gibi kültürel, tarihi vb. yakınlıklar
da sıralanan diğer nedenlerdir. Tüm bu nedenlere bakıldığında denilebilir ki Türkiye‘nin
kültürel, tarihi, ekonomik vb. birçok hususta etkileĢim halinde olduğu Gürcistan‘la iliĢkileri
öğrencilerin Türkçe öğrenmeye olan taleplerini de etkilemektedir. Bu çerçevede gerek
Gürcistan özelinde gerekse diğer birçok ülkede Türkiye‘nin tanıtımına katkı sağlayacak
çalıĢmaların yapılması Türkçe öğrenmeye olan talebi de doğal olarak beraberinde getirecektir.
Bu çerçevede her ülkenin koĢulları göz önünde bulundurularak Türkçe öğrenme talebinin
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artmasını sağlayan hususlara odaklanılması ve buna yönelik tanıtıcı etkinliklerin yapılması
önem arz etmektedir. Nitekim yapılan bir çalıĢmada ülke tanıtımının hedef kitlesinin
belirlenmesinde birçok hususun göz önünde bulundurulması ve buna yönelik araĢtırmaların
yapılması gerektiği ifade edilmiĢtir (Emre, 2012, 43).
2. Öğreticiler Gürcistan‘da Türkçe öğretiminin daha nitelikli hale getirilmesi için gezi
programları, tiyatral aktiviteler, öğrenci değiĢim programlarının daha aktif kılınması, ders
materyallerinin niteliğinin arttırılması gibi birçok neden önermiĢlerdir. Yapılan öneriler
incelendiğinde öğrencilerin Türkçeyi aktif olarak kullanabilecekleri etkinliklere yönelik
çalıĢmalar üzerinde odaklanılması gerektiği tespit edilmiĢtir. Ders materyallerinin içeriğine
yönelik de öğreticilerin bazı soru iĢaretleri taĢıdığı anlaĢılmaktadır. Gürcüce yazılmıĢ ve
Türkçe öğretimini bütünsel olarak ele alabilecek bir kaynağın yazılması gerektiği elde edilen
verilerden anlaĢılmaktadır. Ayrıca öğreticilerin yeni, çağdaĢ öğrenme yöntemlerini bilmesi
gerektiği de belirtilmiĢtir. Bu çerçevede Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğreticilere
yönelik çeĢitli seminerler düzenlenebilir ve yeni ders materyallerinin hazırlanmasına
çalıĢılabilir.
3. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanan materyallere yönelik bir
memnuniyet tespit edilmiĢtir. Fakat niteliğini daha da arttırılması, özellikle metinlerin daha
eğlenceli ve merak uyandırmaya yönelik oluĢturulması gerektiği öğreticiler tarafından
önerilmiĢtir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin ana materyalini ders kitapları
oluĢturmakta ve bunların da ana malzemesi hiç Ģüphesiz metinlerdir. Dolayısıyla metinlerin
ilgi çekici kılınması gibi birçok hususun göz önünde bulundurulması gerekir.
4. Katılımcılar öğrencilerin en çok zorlandıkları beceri alanının konuĢma olduğunu
belirtmiĢlerdir. Nitekim Özcan, yabancı dil öğretiminin en önemli genel amacı olarak
öğrenenlerin dili anlaĢılır bir Ģekilde konuĢabilmesi olarak ifade etmiĢtir (2014,102). Bu
çerçevede en önemli görülen hususun en çok zorlanılan beceri alanı olarak görülmesini doğal
karĢılamak gerekecektir. Fakat bu beceri alanının geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalarla bu
sorunun aĢılabileceği ya da azaltılabileceği üzerinde durulması gerekir. Bunun için de Köksal
ve Pestil‘in de ifade ettiği üzere konuĢma etkinliklerinin çeĢitlendirilmesinden ilgi çekici
konuların seçimine kadar birçok hususa dikkat edilmelidir (2014, 303-304). Katılımcılar
tarafından konuĢma alanının dıĢında dilbilgisi, yazma gibi konular da sıralanmıĢtır. Örneğin
bir katılımcı ismin belirtme durumunun Gürcücede olmadığını ve öğrenenlerin bu konuyu
anlamakta zorlandığını ifade etmiĢtir. Bu bağlamda Türkçe ve Gürcüce dilleri arasındaki
fonetik, gramer vb. farklılıkların konuĢma ve dilbilgisi becerisinin kazandırılmasında birtakım
zorlayıcı hususların olduğu görülmektedir. Buna çözüm önerisi olarak da katılımcıların
uygulama çalıĢmaları yapılması gerektiği üzerinde durdukları tespit edilmiĢtir. Ayrıca
dilbilgisi alanında iki dil arasındaki farklılık çerçevesinde bağlaçlar konusunun
anlaĢılmasında ve baĢlangıç aĢamasında ortaçlarla cümle kurmakta da öğrenenlerin
zorlandıkları belirtilmiĢtir. Tüm bu hususlar üzerinde denilebilir ki Gürcülere Türkçe
öğretirken ilgili konular üzerinde daha fazla durulması bu sorunların aĢılmasına katkı
sağlayacaktır.
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5. ÇalıĢmada öğreticilerin dil edinimine yönelik ders materyallerinin dıĢında farklı
uygulamalar yaptıkları da tespit edilmiĢtir. Buna göre yaratıcı drama çalıĢmaları, Ģiir
ezberletme gibi farklı aktiviteler sıralanabilir. Bu bağlamda öğreticilerin öğrenenlerin ilgi,
gereksinim vb. birçok hususu dikkat alarak dil edinimine katkı sağlama noktasında özverili
çalıĢtıkları söylenebilir.
6. Yapılan araĢtırmada Türkçe öğretiminde öğrenenlerle ilgili karĢılaĢılan sorunların
belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. Buna göre katılımcılar öğrenenlerin Türkçeyi anladıklarını ama
konuĢamadıklarını ve bunun da en büyük sorun olduğunu belirtmiĢlerdir. Bunun yanında
ekonomik nedenlerin de öğrencilerin devam, motivasyon gibi sorunlar yaĢamasına sebebiyet
verdiği de belirtilmiĢtir.
Sonuç olarak yapılan bu çalıĢmayla Gürcistan‘da anadili konuĢuru olmayan öğreticilerin
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair bakıĢ açıları sorunlar ve öneriler temelinde ele
alınmıĢtır. Türkçe ve Gürcüce dilleri arasındaki farklılıkların öğreticiler tarafından iyi analiz
edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca her ülkede sosyal, kültürel, ekonomik vb. nedenler
farklılaĢtığından bunun da Türkçe öğrenme üzerinde etkileri doğal olarak oluĢabilmektedir.
Bu nedenle farklı ülkelerde yapılacak çalıĢmalarda o ülkenin her türlü dinamikleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Ancak bu Ģekilde farklı ülke insanlarıyla etkileĢim güçlü kılınabilir ve
gelecek nesillere taĢınabilir. Dolayısıyla Gürcistan‘da Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimine yönelik materyallerden beceri alanlarına dek birçok çalıĢmanın yapılması gerektiği
anlaĢılmıĢtır.
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OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖRTÜK PROGRAMA YÖNELĠK
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ÖZET
Eğitim programının uygulayıcısı olarak öğretmenlerin oluĢturdukları bağlamların farkında
olmaları ve bu bağlamları olumlu yönde Ģekillendirebilmeleri önem arz etmektedir. Bu
nedenle mesleğe hazırlık aĢamasında olan öğretmen adaylarının örtük programa dair
görüĢlerinin belirlenmesi önemli bulunmuĢ, nitel araĢtırma yöntemlerinden durum çalıĢması
olarak planlanan çalıĢmada, öğretmen adaylarıyla bu amaç doğrultusunda odak grup
görüĢmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğretmen adaylarının görüĢleri; örtük programın resmi
programdan, öğretmenin aldığı eğitimden, öğretmenin nasıl bir ortam kurmak istediğinden
etkilendiği yönündedir. Bununla birlikte örtük programı sadece sınıf içinde ve öğretmençocuk iliĢkisi açısından değerlendirdikleri, kurum genelindeki örtük program açısından
herhangi bir değerlendirmede bulunmadıkları görülmüĢtür. Ayrıca sınıf ortamında oluĢacak
örtük programın öğretmenin yeterliğinden ve deneyimlerinden etkilendiği görüĢünde
oldukları görülmüĢtür. Sonuç olarak öğretmen adaylarının örtük programın genel olarak
farkında oldukları ancak önemli ve güçlü bazı yönlerine iliĢkin görüĢ belirtmedikleri
görülmüĢtür. Bu durum örtük programın farkına varılması ve yönetilmesiyle ilgili öğretmen
adaylarının bilgi ve deneyimlerinin artırılması gerektiği Ģeklinde yorumlanmıĢtır.

Anahtar Kelimeler : örtük program, okul öncesi öğretmen adayı, okul öncesi eğitim kurumu,
resmi program
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GĠRĠġ
Bussey (2016) geleceğin pedagojisinin öğrenme açısından hem resmi hem resmi olmayan
eğitimi içereceğini ve bunun yanı sıra da örtük programın herhangi bir eğitim ortamında her
zaman var olduğunu belirtmektedir. Öğrenme; fikirler, metinler, durumlar ve insanlar
arasındaki iliĢkilerin çözümlenip anlaĢılmasını içerirken (Newberry, Gallant&Riley, 2013)
örtük program; sınıfta farkında olunmadan ve öğretmen tarafından hazırlanmadan geliĢen,
ortaya çıkan durumları ifade eder. Bu durumlar öğretme-öğrenmeye iliĢkin varsayımlar ya da
inanıĢların ürünüdür ve öğrencilere açıkça farkına varmadıkları, onlar tarafından bilinçli
olarak anlaĢılmayan ve görülmeyen öğretimleri içerirler (Patarroyo, Diaz ve de Quintero,
2004). Örtük program öğrencinin fark ettiği veya etmediği Ģekilde olabilir ama mutlaka
öğrenciyi etkiler (Rabah, 2012). Öğrenciler de hareketleriyle, beklentileriyle ve
yorumlamalarıyla bir örtük program oluĢtururlar ancak ona bir tepki göstermezler (Rabah,
2012).
Apple (1971) örtük programı öğretmenler tarafından genellikle açıkça ifade edilmeyen,
dolaylı olsa da oldukça etkili olan ve okulda öğretilen hedefleri içeren ve Jackson tarafından
çok uygun bir Ģekilde kavramsallaĢtırılmıĢ uygulamalar olarak görmektedir. Öğretmenin
potansiyel olarak zor ve olumsuz durumların ortadan kaldırılması amacıyla düzenleme yapma
becerisi, örtük program kapsamındadır (Newberry, 2013). Öğretmenler öğrencilerin ne
bildiklerini olduğu kadar, duygusal olarak kim olduklarını da etkileyerek hayatı değiĢtirirler
(Newberry, Gallant&Riley, 2013).
Resmi program iyi bir Ģekilde hazırlanmıĢ olsa dahi, okulun sosyo-kültürel yapısını oluĢturan
pek çok faktörü kapsayan örtük program da öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde ve resmi
programın hedeflerini kazandırmada yoğun bir etkiye sahiptir (Giroux, 2014; Akt: TürkkaĢ
Anasız ve Duman, 2019; Elitok Kesici, Özdemir ve CoĢkun, 2018). Dolayısıyla uygulamada
sadece resmi programa bağlı kalındığı varsayılsa bile sürece etki eden paydaĢların
yaklaĢımlarının yaptığı etki göz ardı edilemez. Bu nedenle örtük programın eğitimde doğru
biçimde kullanılabilmesi için süreçte olup biten olayların farkında olunması gerekmektedir
(TürkkaĢ Anasız ve Duman, 2019).
Son beĢ yılda Türkiye‘de öğretmen adaylarıyla örtük program kapsamında; eğitim stresi
algılama (Akbulut, 2016), mesleki tutum ve değerler (CoĢkun, 2016; Peker Ünal, 2017), ölçek
geliĢtirme (Akbulut ve Aslan, 2016; Ġpekel ve ġahin, 2019), derslerde örtük program etkisi
(Arslan Namlı, 2018), yükseköğretimdeki örtük program (Gündoğdu ve YaĢar, 2016; Elitok
Kesici, Özdemir ve CoĢkun, 2018; Özaslan, 2019), yükseköğretimdeki değerlendirme süreci
(Tuncel ve Demirel, 2018), üniversite yerleĢkelerinin değerlendirilmesi (Girayhan, 2019),
örtük program kaynaklı stres algıları (Yıldırım ve AĢçı, 2020) konularında çalıĢmalarına
rastlanmıĢtır. Öğretmen adaylarıyla; örtük programın ne olduğu ve branĢlarına göre
öğretmenlik yapacakları kademeler açısından nasıl bir iĢleve sahip olabileceğine dair
görüĢlerinin belirlenmesine yönelik yapılmıĢ bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu nedenle
öğretmen adaylarıyla örtük programın ne olduğu ve iĢleviyle ilgili görüĢlerinin belirlenmesine
yönelik bir araĢtırma yapılabileceği düĢünülmüĢtür.
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Öğretmenlerin veya okulla ilgili süreçlere iliĢkin durumların özellikleri göz önünde
bulundurulduğunda örtük programın hem doğru hem yanlıĢ Ģeylerin öğrenilmesine sebep
olacağı söylenebilir (Patarroyo, Diaz ve de Quintero, 2004). Bu nedenle öğretme-öğrenme
süreçlerinin sonuçlarının araĢtırılması amacıyla resmi eğitim programının örtük elemanlarının
da tanımlanması, arıtılması ve açıkça ortaya konulması gerekmektedir (Rabah, 2012).
Öğretmen adaylarının örtük program ve elemanları ile ilgili görüĢleri, ileride bu programın
ortaya çıkmasında etkisi büyük olacak kiĢiler oldukları için, önemli görülmektedir. Okul
öncesi dönem çocuklarının kabul görme ve güvende hissetme ihtiyaçları, yetiĢkinleri rol
model olarak alma eğilimleri ve oluĢacak örtük programın kalitesine öğretmen etkisinin
öneminden (Zalar, 2006) ötürü de öncelikli olarak okul öncesi öğretmeni adaylarının
görüĢlerinin tespit edilmesi ve bu görüĢlerin alan yazın bilgileri ıĢığında değerlendirilmesi
yoluna gidilmiĢtir.
Yöntem
Duruma iliĢkin derinlemesine bir anlayıĢ sunmak amaçlı yürütülecek nitel araĢtırma
türlerinden birisi durum çalıĢmasıdır. Durum çalıĢmalarında tema, konu veya belli durumlar
ele alınabilir ve araĢtırmacının belirlenen bu durumlardan çıkardığı genel anlam çerçevesini
içeren sonuçlar ile tamamlanır (Creswell, 2018). Bu araĢtırma bir durum çalıĢması olarak ele
alınmıĢ, eğitimde yer aldığı literatürde ortaya atılan program türlerinden yalnızca örtük
programa odaklanılmıĢ ve örtük programa iliĢkin öğretmen adaylarının görüĢleri belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
GörüĢme Sorularının Hazırlanması
GörüĢme soruların hazırlanması kapsamında öncelikle literatür tarama yapılmıĢtır. Tarama
sırasında veri tabanlarından ve internet tarayıcılarından ―örtük program, okul öncesi
öğretmenliği‖ kavramları birlikte, ayrı ayrı ve Ġngilizce karĢılıklarıyla taranmıĢ, ulaĢılan
kaynaklar incelenerek bilgi alınması gereken hususlar belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda bir soru
havuzu oluĢturulmuĢ, uzman görüĢü ile havuz daraltılmıĢ ve sorularda düzeltmeler
yapılmıĢtır. Daha sonra bir okul öncesi öğretmeni adayından soruları incelemesi ve soruların
içerikleriyle ilgili ne anladığını ifade etmesi istenmiĢtir. Ġfade açısından soruların anlaĢılır
olduğu tespit edildiği için uygulamaya geçilmiĢtir.
ÇalıĢma Grubu
Nitel araĢtırmalarda en uygun örneklemenin olasılıksız örnekleme olmasından (Merriam,
2013) yola çıkılarak bu çalıĢmada da olasılıksız örneklem belirleme yoluna gidilmiĢ, böylece
çalıĢmanın amacı doğrultusunda en zengin bilgiyi sağlayabileceği düĢünülen bir çalıĢma
grubu belirlenmiĢtir (Creswell, 2012; Tracy, 2013; Patton, 2014). Örtük programla ilgili bir
araĢtırma olması, bu kavrama aĢina kiĢilerle görüĢmenin uygun olacağını düĢündürmüĢtür. Bu
nedenle okul öncesi öğretmenliği son sınıf öğrencileriyle çalıĢılmaya karar verilmiĢtir.
Yapılacak görüĢme veya gerekirse olası devam görüĢmeleri için tipik örneklem kapsamında
değerlendirilebilecek ve aynı zamanda gönüllü olan öğrencilere içerik ve amaç hakkında bilgi
verilmiĢ, katılım isteği devam eden öğrencilerle (altı öğrenci) yer ve tarih belirlenmiĢtir.
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Verilerin Toplanması
Patton (2014) nitel araĢtırmaların günlük yaĢam alanlarında yapıldığı ölçüde doğal olduğu ve
görüĢmelerde katılımcıların bildikleri ortamlarda açık uçlu sorularla gerçekleĢtirilmesinin
uygun olduğu görüĢündedir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarıyla görüĢme onlara uygun bir
zaman diliminde, eğitim aldıkları binada ve tanıdıkları bir kiĢi olan araĢtırmacının kendisi
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece doğala yakın bir ortamda katılımcıların görüĢlerini
rahatça ifade edebilmelerine olanak sağlandığı düĢünülmektedir.
Bu araĢtırmada görüĢme ile tartıĢmanın bazı karakteristik özelliklerini bir arada barındıran ve
grup etkileĢimine olanak sağlayan odak grup görüĢmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Odak grup
görüĢmeleri sayesinde tek baĢına görüĢ bildirmekten çekincesi olan insanların cesaretlenmesi
ve tabu denilebilecek konuların bile tartıĢılması söz konusu olabilmektedir (Robson, 2015).
Veri toplama sürecinde de bu cesaretlenmeye örnek olarak değerlendirilebilecek bir durum
gözlemlenmiĢtir. Gruptaki diğer katılımcılara göre daha az konuĢma eğiliminde olan bir
katılımcı, görüĢmenin ilerleyen zamanlarında daha katılımcı olmuĢtur. Bu durum yaĢanmaya
baĢladıktan sonra katılımcılar arasında söz almanın ve görüĢ belirtmenin daha akıcı Ģekilde
gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
Verilerin Analizi
Veriler içerik analizi ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırmacı dıĢında, nitel araĢtırma çalıĢmıĢ ve
doktora eğitimini tamamlamıĢ bir uzman tarafından verilerin bir bölümü analiz edilmiĢtir.
Güvenirlik için nitel araĢtırmaların analizinde Miles ve Huberman (2019) tarafından önerilen
formül kullanılarak araĢtırmacı ve uzman kodlamaları arasındaki uyuĢmaya bakılmıĢtır.
Yapılan hesaplamanın sonucu .89 çıkmıĢtır. Bu doğrultuda veri toplamanın ve analizlerin
tekrarına gerek olmadığı kanısına varılmıĢ ve analiz sonuçları doğrultusunda çalıĢma devam
ettirilmiĢtir.
Bulgular
GörüĢmeye genel bir soru ile baĢlanıp, öğretmen adaylarından örtük programın ne olduğunu
düĢündüklerine dair görüĢlerini belirtmeleri istenmiĢtir. GörüĢme sürecinde yeri geldikçe
öğretmenin ve çocukların örtük programa etkileri, örtük programın eğitim ve öğretim üzerine
etkisi, örtük programa müdahale edilip edilemeyeceği ve kasıtlı kullanımının mümkün olup
olmadığı hakkında sorular yöneltilmiĢtir. Yapılan analizler sonucunda ―örtük programın
özellikleri, örtük programa etki eden etmenler, örtük program-resmi program iliĢkisi, örtük
programın eğitim ve öğretime etkisi‖ kategorileri oluĢmuĢtur. Her bir kategori altında ikiĢer
alt kategori oluĢmuĢtur. Kategorileri ve alt kategorileri gösteren tablo aĢağıda verilmiĢtir:
Tablo 1: Yapılan analizler sonucunda oluşan kategoriler ve alt kategorileri
Kategoriler
Örtük programın özellikleri
Örtük programa etki eden etmenler
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Örtük program-resmi program iliĢkisi
Örtük programın eğitim ve öğretime etkisi

Ortak noktalar
Ayrılan noktalar
Esneklik sağlama
Kapsam

Kategori: Örtük programın özellikleri
Alt kategorileri: “örtük programın ortaya çıkıĢı”, “örtük programın değiĢtirilebilirliği”
―örtük programın özellikleri‖ kategorisi altında ―örtük programın ortaya çıkıĢı‖ ve ―örtük
programın değiĢtirilebilirliği‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Öğretmen adaylarının
örtük programı doğal olarak ortaya çıkan, plansız ve öğretmene bağlı bir süreç olarak
gördükleri belirlenmiĢtir. Örtük programın eğitim ve öğretimle ilgili uygulamaya dair
süreçleri içerdiği görüĢünde de öğretmen adaylarının hemfikir oldukları görülmüĢtür. Bu
süreçlerde ortamda bulunan kiĢilerin mizaçlarını ve öğretmenin inisiyatif kullandığı durumları
örtük programın oluĢmasında etkili görmektedirler. Doğal bir süreçte ortaya çıktığını
düĢündükleri örtük programın değiĢtirilebilirliği ile ilgili ise görüĢ ayrılıkları olduğu
belirlenmiĢtir.
Öğretmen adayı 5: . . . örtük program planlı programlı yapılan bir Ģey değil. . .
Öğretmen adayı 2:. . . örtük program bir inisiyatif meselesi…otorite öğretmendir…inisiyatifi
o kullanır. Dolayısıyla örtük program o ne derse odur o nasıl davranırsa odur bence.
Öğretmen adayı 4: örtük program…değiĢtirilemez diye düĢünüyorum. Çünkü bir Ģeyin
değiĢtirilmesi için doğru ya da yanlıĢ olması lazım ya da bir yargı olması gerekiyor…örtük
programın iyiliği kötülüğü, doğruluğu yanlıĢlığı yok.
Öğretmen adayı 1:…süreç içinde öğretmenin biraz böyle gözlem gücüyle karar vermesi biraz
daha kaliteyi artırması için değiĢtirilebilir bir Ģey gibi geliyor bana.
Kategori: Örtük programa etki eden etmenler
Alt kategorileri: “öğretmenin örtük programa etkisi”, “çocukların örtük programa etkileri”
―örtük programa etki eden etmenler‖ kategorisi altında ―öğretmenin örtük programa etkisi‖ ve
―çocukların örtük programa etkileri‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Öğretmen
adaylarının örtük programda en etkili etmenin öğretmen olduğu görüĢünde birleĢtikleri tespit
edilmiĢtir. Öğretmenin mizacı, yaklaĢımı, çabası ve yeterliği öğretmen adayları tarafından en
çok vurgulanan özellikler olmuĢtur. Bu özelliklerden de öğretmen yeterliği üzerinde yoğun
olarak durdukları görülmüĢtür. Öğretmen adayı 1, öğretmenin her Ģeyi resmi program
bağlamında yürütmesinin olası olmadığı görüĢünü belirtmiĢ ve öğretmenin resmi program
dıĢında kalan durumlara da girmek zorunda kaldığını söylemiĢtir.
Tüm öğretmen adaylarının çocukları örtük programa etki açısından öğretmene göre daha pasif
gördükleri belirlenmiĢtir. Bu durumla ilgili en fazla üstünde durulan gerekçe çocukların
yaĢları olmuĢtur. Öğretmen adayı 1, çocukların öğretmenin oluĢturduğu örtük programın
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içerisine girdikleri, çocuklar arasındaki örtük programın da öğretmenin elinde olduğu
görüĢünü belirtmiĢtir. Öğretmen adayı 4 ise örtük programın öğretmenin inisiyatifiyle
oluĢtuğunu, çocukların inisiyatif hakları olmadığı için örtük programa etkilerinin olmadığını
belirtmiĢtir. Aynı öğretmen adayı çocukların kendi aralarında ayrı bir örtük program
oluĢabileceğini belirtmiĢ, öğretmen adayı 5 de bunu onaylayarak öğretmenin bu örtük
programa da müdahil olması gerektiğini, böylece oluĢacak olumsuzlukların giderilebileceğini
belirtmiĢtir.
Öğretmen adayı 3: . . . Eğer öğretmen daha demokratik bir ortam sağlıyorsa çocuklar da o
Ģekilde, sınıf ortamında etkilediği Ģeyler açısından söylersek, daha böyle rahat davranırlar.
Ama öğretmen daha despot bir yaklaĢım sergiliyorsa çocuklar daha içine kapanık, daha böyle
pasif durumda kalabilirler, sınıf ortamı için.
Öğretmen adayı 5: . . . ön yargıların üniversite ortamında tamamen değiĢtirilmesi
gerekiyor… öğretmenin aldığı eğitim, yeterince uzmanlaĢabilmiĢ mi alanında, o çok önemli. .
. örtük program Ģey gibi öğretmenin uzmanlaĢması gibi yönetebilmesi gibi.
Öğretmen adayı 2:. . . Teneffüs yok bir Ģey yok tamamen 4 saat boyunca, yemeklerinde dahil,
biz onları gözlemleyebiliriz. Yine onların arasındaki örtük program bizim elimizde.
Kategori: Örtük program-resmi program ilişkisi
Alt kategorileri: “ortak noktalar”, “ayrılan noktalar”
―örtük program-resmi programın iliĢkisi‖ kategorisi altında ―ortak noktalar‖ ve ―ayrılan
noktalar‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Öğretmen adayları resmi programın, örtük
programın oluĢumuna zemin hazırladığı, onu Ģekillendirdiği ve bu iki programın birbirlerinin
tamamlayıcıları oldukları görüĢündedirler. Bunu örtük programın, resmi programın uygulama
süreci olduğu Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. Öğretmen adayı 5, örtük programın kalitesinin resmi
programa bağlı olduğu Ģeklinde bir görüĢ belirterek resmi programın örtük program üzerine
etkisini diğer öğretmen adaylarından daha baskın Ģekilde değerlendirmiĢtir. Öğretmen adayı 1
ise resmi programda eksik kalan yönlerin örtük program tarafından tamamlanabileceğini
belirterek örtük programı tamamlayıcılık konusunda bir derece öne geçirmiĢtir.
Öğretmen adayları resmi programı kalıplaĢmıĢ bir program olarak tarif etmiĢler, örtük
programın bu kalıplaĢmıĢlığı bireysel farklılıklara göre yapılacak uyarlamalar sayesinde
ihtiyaca uygun uygulamalara dönüĢtürdüğünü belirtmiĢlerdir. Öğretmen adayı 6 bu konuda
örtük program daha baskın olursa, resmi programın içerdiği ortak amaçlara ulaĢmada
eksiklikler meydana gelebileceği Ģeklinde görüĢ belirterek, resmi programda öngörülen ortak
amaçlara ulaĢmaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.
Öğretmen adayı 5:. . . bence örtük program Ģeye göre Ģekilleniyor. Normal eğitim
programına göre Ģekilleniyor. Ortada eğitim programı var örtük program ona göre Ģekil
alıyor. Eğitim programı ne kadar verimli verilirse örtük program o kadar verimli oluyor.
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Öğretmen adayı 2: . . . öğrettiğimiz Ģeyler, kazanım göstergeler kalıp Ģeyler. Hani bunun
kalıbından çıkması için biraz, hani o öğrenciye görelik ilkesi vardır ya, ona göre olabilmesi
için örtük programda zaten ona göre davranmamız gerekir. . . ihtiyaca göre, örtük program
onu sağlayabilir. . . Yani sınır var zaten diğerinde, diğer programda. O sınırlara herkes üç
aĢağı beĢ yukarı uyuyor zaten.
Kategori: Örtük programın eğitim ve öğretime etkisi
Alt kategorileri: “esneklik”, “kapsam”
―örtük programın eğitim ve öğretim süreçlerine etkisi‖ kategorisi altında ―esneklik‖ ve
―kapsam‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Öğretmen adaylarının eğitim ve öğretimin
sadece resmi programla sınırlı olmadığını düĢündükleri ve resmi programının dıĢında kalan
durumları örtük programın kapsadığını düĢündükleri görülmüĢtür. Öğretmen adaylarının
örtük programın öğrenmeler üzerinde etkili olduğu görüĢünde birleĢtikleri görülmüĢtür. bazı
öğretmen adaylarının bu görüĢlerini örtük program sayesinde gerekli durumlarda uygulama
süreçlerinde değiĢiklikler yapılabileceği görüĢüne dayandırdıkları tespit edilmiĢtir. Bununla
paralel olarak öğretmen adayları fırsat eğitimini ve dikkat çekme etkinliklerini örtük program
kapsamında görmektedirler. Aynı zamanda fark edilen olumsuz durumların telafisinde ise
örtük programın kullanılabilir olduğunu ve toplumsal değerlerin öğretimini de kapsadığını
belirtmiĢlerdir. Bu konuda öğretmen adayı 4, özellikle çok kültürlü ülkelerde ortak toplumsal
değerlerin örtük program aracılığıyla öğretilmesinin önemli olduğunu vurgulamıĢtır.
Öğretmen adayı 2:. . . öğrettiğimiz Ģeyler, kazanım göstergeler kalıp Ģeyler…tamamen
kalıplara uyarsak, o çocukların iĢte bölgesel farklılıkları, Ģunu bunu, her Ģeyi göz ardı
etmemiz gerekir… onlara göre olayı biraz daha çevirebiliriz örtük programda, iĢte onlar
nasıl hissediyordur veya o değerleri nasıldır mesela…
Öğretmen adayı 4:. . . içeriğinin ucu olmadığı için, örtük programla hemen her Ģey
öğretilebilir. Eğitim programında bir Ģeyler öğretmeniz gerekiyor, size bunları yapmak
zorundasınız diyor. Örtük program orda devreye giriyor, nasıl istersen o Ģekilde.
Öğretmen adayı 3:. . .bu doğal süreç sonucunda bazı olumsuz davranıĢlar ortaya çıkabilir.
Bazı davranıĢları önlemek için ilk önce ortaya çıkması gerekir… belki telafi edilebilir bazı
sorunlar ama önlenemez diye düĢünüyorum ben.
Sonuç ve TartıĢma
GörüĢmeye örtük program kavramının onlar için ne ifade ettiğinin tartıĢılmasıyla baĢlandı.
Öğretmen adayı 3 ve öğretmen adayı 5 örtük programın ne olduğu ile ilgili görüĢlerini
araĢtırmacıya teyit ettirme gereği duymuĢlardır. Öğretmen adayı 1 ise resmi programdan yola
çıkarak ve resmi program ile örtük program arasında karĢılaĢtırma yaparak örtük programı
açıklamaya çalıĢmıĢtır. GörüĢme süresince ilgili sorularda resmi program kavramı da
kullanılmıĢtır ancak hiçbir öğretmen adayı resmi program kavramıyla ne kastedildiğine dair
bir belirsizlik yaĢamamıĢtır. Bu durum örtük programın ne olduğuyla ilgili öğretmen
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yetiĢtirme sürecinde daha belirginleĢtirici çalıĢmalar yapılmasına ihtiyaçları olduğunu
düĢündürmektedir.
―örtük programın özellikleri‖ kategorisi altında ―örtük programın ortaya çıkıĢı‖ ve ―örtük
programın değiĢtirilebilirliği‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Bu kategori altında
öğretmen adaylarının görüĢme boyunca örtük programla ilgili sadece olumsuz durumların
ortadan kaldırılmasına değinmeleri, var olan olumlu durumların sürdürülmesi,
yaygınlaĢtırılması gibi durumlarla örtük program arasında iliĢki kuran herhangi bir görüĢ
belirtmemiĢ olmaları dikkat çekici bulunmuĢtur. Aynı zamanda olumsuz durumların nasıl
ortaya çıktığına ve bunun örtük programla iliĢkisine dair herhangi bir görüĢ belirtmemiĢlerdir.
Ve sadece ―yapılan Ģeyler‖e odaklanmıĢlar (kurallar, ödül ve ceza vb.), ―yapılmayan Ģeyler‖in
örtük programla iliĢkisine değinmemiĢlerdir. Örtük program çocukların resmi programda
açıkça belli olmayan neleri öğrendiklerini önemsemenin yanı sıra (Clemson ve Clemson,
2001) gizli veya gizlenmiĢ olmasına rağmen okul kültürü içerisinde sürüp gitmektedir
(Mckernan, 2008). Bu nedenle sadece açıkça ortaya çıkmıĢ olan durumlarla ilgilenilmemeli,
gizli ve örtük durumlar da tespit edilmeye çalıĢılmalıdır. Öğretmen adaylarının bu tür
durumlara dair farkındalıklarının artırılması gerektiği düĢünülmektedir. Çünkü bu durumların
saptanması uzun ve ayrıntılı çalıĢmalar ister (Bolat, 2014).
―örtük programa etki eden etmenler‖ kategorisi altında ―öğretmenin örtük programa etkisi‖ ve
―çocukların örtük programa etkileri‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Bu kategori
altında öğretmen adaylarının en çok öğretmen yeterliklerine iliĢkin görüĢler belirttikleri
görülmüĢtür. Yeterliği hem alınan mesleki eğitimle hem de meslekteki deneyimle
iliĢkilendirmiĢlerdir. Burada, literatürde de üzerinde durulan bir noktayı yakaladıkları
görülmüĢtür. Patarroyo, Diaz ve de Quintero (2004), örtük programın öğrencilerin
öğrenmeleri üzerindeki güçlü etkisi dikkate alındığında öğretmenin kontrolünü sınıf
durumları üzerinde yoğunlaĢtırmasının çok önemli olduğunu ve öğretmenlerin örtük programı
öğrencilerinin yararına en iyi Ģekilde kullanmak için örtük programın önemini göz ardı
etmemeleri gerektiğini vurgulamıĢlardır. Ancak aynı kategori altında öğretmen adaylarının
çocukların örtük programa etkilerini çok zayıf gördükleri belirlenmiĢtir. Oysa Jackson (1990)
sınıf içindeki örtük programın sadece öğretmen tarafından belirlenmediği, öğrencilerin de
sınıf içindeki örtük programa müdahalede bulunduklarını belirtmiĢtir (Akt: Yıldırım, 2017).
Yangın ve Dindar (2010) da örtük programın en açık olarak öğrencilerin yetiĢkin
kontrolünden uzakken akranlarıyla etkileĢimde bulundukları, iliĢkilerinin daha çok kendi
kontrollerinde oldukları zamanlarda ortaya çıktığını belirtmiĢlerdir.
―örtük program-resmi programın iliĢkisi‖ kategorisi altında ―ortak noktalar‖ ve ―ayrılan
noktalar‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Bu kategori altında öğretmen adaylarının
resmi programı kalıp olarak, örtük programı ise gerekli esnekliği sağlayan program olarak
görmekle beraber, örtük programla resmi programın birbirlerinin tamamlayıcıları oldukları
görüĢünde oldukları belirlenmiĢtir. Öğretmen adaylarının bu kategori altında literatürle paralel
olarak değerlendirilebilecek görüĢler ortaya koymuĢlardır. McCall ve Craft (2000) örtük
program ve resmi programın, çocukların baĢarılarını belirleyen iki temel faktör olduklarını
belirtmiĢlerdir (Akt: Ponyatovska, 2011). Demirel (2009) de örtük programın akademik
süreçler dıĢındaki etkinlikleri de içine alarak geniĢ bir kavram haline geldiğini belirtmiĢtir.
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―örtük programın eğitim ve öğretim süreçlerine etkisi‖ kategorisi altında ―esneklik‖ ve
―kapsam‖ olmak üzere 2 alt kategori oluĢmuĢtur. Bu kategori altında resmi programda
vurgulanan ―esneklik‖ özelliğini öğretmenin kendi tercihleri olarak değerlendirdikleri, örtük
programın esneklik özelliğinin ise çocuğa göreliği sağladığını düĢündükleri belirlenmiĢtir.
Benzer bir görüĢ Yurtseven (2019) tarafından öğretmenlerle yapılan bir çalıĢmada oda ortaya
çıkmıĢtır. Öğretimi planlama ve öğretim sürecinde örtük programın rolünü öğretmen görüĢleri
alarak incelediği çalıĢmasında öğretmenlerin öğretim sürecinde örtük programın daha etkin
olan program türü olduğunu düĢündüklerini ortaya koymuĢtur. Kategori ile ilgili dikkat çeken
bir nokta ise öğretmen adaylarının örtük programın kapsamı ile ilgili okul ortamına hiç
değinmemeleri, örtük programla ilgili sadece sınıf ortamındaki süreçlere değinmeleri
olmuĢtur. Oysa literatürde örtük programın sınıftaki durumların yanı sıra okulların
organizasyonel yapılarından etkilendiği ve okullarda yapılan tüm uygulamaları içerdiği
görüĢleri yer almaktadır (Longstreet ve Shane, 1993; Akt: Dickerson, 2007; Güven, 2007;
Bayanfar, 2013).
Sonuç olarak öğretmen adayları örtük programın genel olarak farkında olduklarını gösterecek
görüĢler belirtmiĢler ancak çocukların ve eğitim kurumlarının bu program üzerindeki
etkilerine yönelik net görüĢler ortaya koymamıĢlar, örtük programın literatürde ortaya konan
tüm yönlerini tartıĢmamıĢlardır. Öğretmen adaylarının öğretmenlerin bilinçli olarak
oluĢturdukları durumların yanı sıra kasıtlı olmadan ortaya çıkmasına neden oldukları olumlu
veya olumsuz diğer durumların da farkına varmaları gerektiği düĢünülmektedir. Aynı
zamanda öğretmen adaylarının, eğitim kurumlarının ve bu kurumlarda eğitim gören
çocukların örtük program paydaĢlığıyla ilgili görüĢler geliĢtirebilecekleri bilgi ve deneyimlere
ihtiyaçları olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının yetiĢtirilmeleri
sürecinde resmi programla ilgili eğitimlerin yanı sıra örtük programla ilgili eğitimler almaları,
deneyimler yaĢamaları gerektiği, örtük programla ve bu programın kullanımıyla, yönetimiyle
ilgili bilgilerinin artırılması gerektiği düĢünülmektedir.
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ÖZET
Bireysel, örgütsel ve toplumsal yaĢayıĢta ortaya çıkan sorunlarla mücadelede motivasyon
önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. KüreselleĢmenin de etkisiyle mevcut sorunlara her
geçen gün yenileri eklendiğinden motivasyon kavramının gündemdeki yeri ve önemi de aynı
oranda artmaktadır. Covid-19 salgını ile değiĢen normal kavramı, motivasyon konusunu tüm
analiz düzeylerinde görece daha fazla önem arz eder duruma getirmiĢtir. Bu nedenledir ki,
örgütsel yaĢamda da motivasyonun hem birey hem de toplumsal değiĢkenlerle birlikte,
bireylerin ve örgütlerin amaçlarını gerçekleĢtirmelerinde ele alınması gereken önemli bir
değiĢken olma durumunu önümüzdeki yıllarda da koruyacağı ön görülmektedir. Bu çalıĢmada
da örgütsel davranıĢ konularından biri olan motivasyon konusunun lisansüstü tezlerdeki
yönelimi ve ele alınıĢ biçimlerine iliĢkin çerçeve çizilmesi amaçlanmıĢtır. Amaç kapsamında
bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıĢtır. YÖK Tez Merkezinde 2015-2020 (6 yıl) yılları
arasında yayımlanan 388 yüksek lisans ve 79 doktora tezi olmak üzere toplam 467 tezin
incelenmesiyle toplanan veriler SPSS programında sayı ve yüzde analizine tabi tutulmuĢtur.
Ġnceleme sonucunda; tezlerin yıllara göre dağılımı, üniversitelere göre dağılımı, anabilim
dallarına göre dağılımı, türleri, danıĢman unvanları, sayfa sayıları, uygulama alanları ve
araĢtırma yöntemlerine iliĢkin bulgular elde edilmiĢtir. Bulgular yorumlanarak alanda çalıĢma
sunmak isteyenler için bakıĢ açısı kazandırılması amaçlanmıĢtır. Diğer taraftan benzer
çalıĢmalar için de önerilerde bulunulmuĢtur.
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1. GĠRĠġ
“Motivasyon insanlara yaptırmak istediğiniz Ģeyleri, sanki kendileri öyle istiyormuĢ gibi
yaptırma sanatıdır.” Amerika‘nın eski baĢkanlarından Dwight D. Eisenhower motivasyonu
bu Ģekilde tanımlamıĢtır. Ġngilizce ve Fransızca kökenli olan motivasyon, yine bu dillerdeki
motive sözcüğünden gelmektedir (Küçüközkan, 2015). Türkçe‘de ise isteklendirme ve
güdüleme anlamları ile karĢılık bulmaktadır (TDK, 2019). Motivasyonun tanımı ise hangi
alanda konu edildiğine bağlı olarak birçok farklı Ģekilde yapılmıĢtır. Bir tanıma göre insanın
bir eylemi gerçekleĢtirme noktasında içinden gelen güçlerle belirlediği hedefe doğru harekete
geçerek bilinçli davranıĢlarda bulunmasıdır. Burada ifade edilen davranıĢlar ise içsel ve dıĢsal
motivasyon unsurları olarak iki farklı biçimde incelenmektedir (Murat, 2010). Genel anlamda
ise bireylerin amaçları doğrultusunda kendi arzuları ile harekete geçmesi olarak
tanımlanmaktadır (Tunçer, 2013).
BaĢarı etkeninin daha ön planda olduğu eğitim ve iĢ hayatında insanların sahip olduğu
motivasyon düzeyleri içsel ve dıĢsal bazı etkenlere bağlı olarak iniĢli-çıkıĢlı biçimde
seyredebilmektedir. Bu durumun baĢarı ya da baĢarısızlık için belirleyici bir rol oynadığı
ifade edilebilir. BaĢarmak ya da hedeflere ulaĢmada karĢılaĢılan zorluklarla mücadele etme
gücüne sahip olmak ise motivasyon ihtiyacını ortaya çıkarmıĢ, önemini arttırmıĢtır. Artan bu
önem insanların nasıl motive edileceğine iliĢkin araĢtırmacıları farklı araĢtırmalara sevk
etmiĢtir (Ergül, 2005). Bu noktadan hareketle yapılan incelemede, motivasyon kavramının
araĢtırmacılar tarafından hangi konularda ve alanlarda araĢtırıldığına dair geniĢ bir açıdan
bakmayı sağlayacak çalıĢmanın literatürde olmadığı görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu ihtiyacın
giderilmesine katkı sağlamak adına 2015-2020 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezler
incelenmiĢtir. Bu inceleme ise birçok araĢtırma sorusundan oluĢturularak, istatistiksel
karĢılaĢtırmalarda da bulunulması adına bibliyometrik analiz yöntemiyle yapılmıĢtır (Al,
2008). Bibliyometrik analiz yöntemiyle araĢtırmacıların küçük parçaların bir araya getirilmesi
ile büyük resmi görmesi hedeflenmiĢtir. Böylelikle araĢtırmacılara alanı geniĢ bir bakıĢ
açısıyla görme olanağı sunulabilecektir (Demir & Erigüç, 2018).
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bibliyometrik analiz, "matematiksel ve istatistiksel teknikler kullanılarak kitap, dergi,
konferans bildirileri ve diğer yazılı iletiĢim ortamlarının incelenmesini içeren nicel bir
yöntem" olarak tanımlanmaktadır (Diodato, 1994 ve Pritchard 1969‘dan aktaran Evren &
Kozak, 2014). Bibliyometrik analiz yöntemi, alanın süregelen zamandaki durumu ve mevcut
konumunu görmek amacıyla tercih edilmektedir. Böylelikle alanın geliĢim basamaklarının
görülmesi ve araĢtırmacılara bir çerçeve çizilmesi sağlanmaktadır (Aydın, 2017). Bu
çalıĢmada da motivasyon konusunun literatürdeki yeri ve araĢtırmacıların eğilimleri
incelenmiĢtir.
Yapılan taramada motivasyon konusunun bibliyometrik analizine iliĢkin bir çalıĢma tespit
edilmemiĢtir. Bununla birlikte yapılan araĢtırmaların daha çok motivasyonun üst baĢlığı olan
örgütsel davranıĢın analizine iliĢkin olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle örgütsel davranıĢ
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konusundaki bibliyografilerin de motivasyon konusu için önem arz edeceği değerlendirilmiĢ
ve literatür taraması kapsamında örgütsel davranıĢ bibliyografileri de taranmıĢtır.
Yapılan araĢtırmalardan biri CoĢkun ve Tabak (2017)‘a aittir. AraĢtırmacılar tarafından
1995-2015 yılları arasında yazılan lisansüstü tezler analiz edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında
325 yüksek lisans ve doktora tezi incelenmiĢtir. Bu kapsamda; örgütsel davranıĢ alanı için
belirlenen tezlerin anabilim dalları ve tezlerin yoğunluk haritaları ile en çok kullanılan anahtar
kelimelerin neler olduğu sunulmuĢ ayrıca Türkiye‘deki örgütsel davranıĢ alanının dünya
yazınındaki yeri ortaya koyulmuĢtur.
Bir diğer araĢtırma ise Yozgat ve Kartaltepe (2009) tarafından yapılmıĢtır. AraĢtırmada;
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde yer alan örgütsel davranıĢ konularındaki
bildiriler analiz edilmiĢtir. 391 bildirinin incelendiği çalıĢmada bildirilerde yapılan atıflar
çeĢitli konu baĢlıkları kapsamında değerlendirilmiĢtir.
Koyuncu (2015) tarafından yapılan araĢtırmada örgütsel davranıĢ konularının 2010-2015
yılları arasındaki yönelimi Ulusal ĠĢletmecilik Kongre bildirileri üzerinden incelemiĢtir.
ÇalıĢmanın sonunda en fazla yoğunlaĢılan konuların hangileri olduğu ile diğer bazı
değerlendirmelere yer verilmiĢtir.
Turgut ve BeğenirbaĢ (2016) ise Örgütsel DavranıĢ Kongrelerinin bildirilerinde yaptıkları
araĢtırmada; örgütsel davranıĢ değiĢkenleri ile yazarların unvan ve üniversitelerini
incelemiĢlerdir.
Kızıldağ ve Özkara (2016) da 1993-2014 yılları arasındaki Ulusal Yönetim ve Organizasyon
Kongresi bildirilerinde örgütsel davranıĢın geçirdiği süreci ve eğilimini sunmuĢtur. AraĢtırma
sonunda bildirilerin her geçen yıl arttığı ve daha dar konulara yöneldiği verilerine ulaĢılmıĢtır.
GümüĢ ve Yeksan (2019)‘ın çalıĢmasında ise Ulusal Turizm Kongresindeki bildiriler örgütsel
davranıĢ konuları bağlamında ele alınmıĢtır. 2010-2018 yılları arasındaki bildiriler
araĢtırmanın kapsamını oluĢturmuĢtur. En fazla çalıĢılan konu, yazar unvanları ve araĢtırma
yöntemlerine iliĢkin bulgulara yer verilmiĢtir.
Bir baĢka çalıĢma ise Mücevher, Demirgil, Çetinceli ve Özdemir (2020) tarafından
yapılmıĢtır. Buna göre 2013-2019 yılları arasındaki Örgütsel DavranıĢ Kongre bildirileri
incelenmiĢtir. En çok çalıĢmanın sunulduğu 5 konunun yer verildiği araĢtırma sonucunda;
yıllara göre dağılım, yöntem ve örneklem konularındaki bulgulara da yer verilmiĢtir.
3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
ÇalıĢmada, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanında yer alan ve 2015-2020 yılları
arasında (6 yıl) yayımlanan motivasyon konulu lisansüstü tezler incelenmiĢtir. Bu kapsamda
yapılan inceleme, geliĢmiĢ arama seçeneği altında motivasyon anahtar kelimesi ile
yapılmıĢtır. Doğrudan motivasyon kavramını konu edinmiĢ tezlere ait sonuçlara ulaĢılması
amacıyla aranacak alan, tez adları ile sınırlandırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamını oluĢturan yıl
aralıklarında yapılan aramada önce yüksek lisans tezleri ardından doktora tezleri taranmıĢ,
baĢka bir sınırlandırma yapılmamıĢtır. Bu amaç doğrultusunda 397 yüksek lisans ve 82

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 478

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

doktora tezi olmak üzere toplam 479 tez incelenmiĢ, 12 tez doğrudan motivasyon konusu ile
ilgili olmadığı için değerlendirmeye alınmamıĢtır. Bu nedenle araĢtırma bulguları 467 tez
üzerinden sunulmuĢtur. Bibliyometrik analiz yöntemi ile yapılan araĢtırmada belge incelemesi
ve içerik analizi ile veriler toplanmıĢ, toplanan veriler SPSS programı ile kayıt altına alınarak
çeĢitli baĢlıklar altında tablolar haline getirilmiĢtir. Bu tablolarda ise verilerin yüzde ve sıklık
değerleri gösterilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır:
1. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin yayımlandığı yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin yayımlandığı üniversitelere göre dağılımı
nasıldır?
3. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin yayımlandığı anabilim dallarına göre dağılımı
nasıldır?
4. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımı nasıldır?
5. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin danıĢman unvanlarına göre dağılımı nasıldır?
6. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımı nasıldır?
7. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin uygulama alanlarına göre dağılımı nasıldır?
8. Motivasyon konulu lisansüstü tezlerin araĢtırma yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
3.1. AraĢtırmanın Amacı
Küresel, ekonomik ve toplumsal alanlarda ortaya çıkan sorunlar motivasyon konusunu daha
çok gündeme taĢımıĢtır. Motivasyon konusunun öneminin artması ise akademik çalıĢmalarda
buna iliĢkin yönelimi de beraberinde getirmiĢtir. Bu çalıĢma alanlarından biri ise lisansüstü
tezlerdir. Ancak araĢtırmanın kavramsal çerçevesinde de değinildiği üzere literatür
incelendiğinde motivasyon konusunun lisansüstü tezlerdeki araĢtırma yönelimlerine dair
bibliyometrik yöntemle yapılmıĢ bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu nedenle araĢtırmanın
amaçlarından biri; söz konusu alandaki yönelimlere, uygulama alanlarına, araĢtırma
yöntemlerine ve diğer bazı ölçütlere iliĢkin bir çerçevenin oluĢumuna katkı sağlamaktır.
AraĢtırmanın diğer bir amacı ise; söz konusu alanda çalıĢma yapmak isteyen araĢtırmacılara
çalıĢma yapılmasına ihtiyaç duyulabilecek sahalara iliĢkin fikirler sunmaktır.
3.2. AraĢtırmanın Sınırlılıkları
AraĢtırmanın en önemli sınırlılığı; zaman kısıtı ve güncel durumun görülebilmesi noktasında
yeterli olacağı düĢüncesiyle 2015-2020 yıllarını kapsayacak Ģekilde 6 yıl ile sınırlandırılmıĢ
olmasıdır. Diğer taraftan Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezine araĢtırmacılar tarafından
yüklenen tezler incelenmiĢ olup veri tabanına yüklenmeyen tezler eriĢim olmadığından
incelenememiĢtir.
4. BULGULAR
Bu bölümde; araĢtırma sonucunda ortaya çıkan verilerin sayı ve yüzde değerleri tablolar
halinde sunulmuĢtur. Bunlardan ilki olan Tablo 1‘de, yayımlandığı yıllara göre tezlerin
dağılımı gösterilmektedir. Tabloya göre motivasyon konusunda en fazla lisansüstü tez 2019
yılında
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(%34) yayımlanmıĢtır. 2019 yılına kadar motivasyon konulu lisansüstü tezlerin sayısı ise
giderek artmıĢtır. Ancak 2020 yılında yayımlanan tezlerin sayısı 2015 yılındaki sayının da
altına düĢmüĢ ve araĢtırmaya konu yıllar arasındaki en düĢük sayı (%11,1) ortaya çıkmıĢtır.

Tablo 1. Yayımlandığı Yıllara Göre Tezlerin Dağılımı
Yıl

Sayı
54
57
71
74
159
52
467

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Toplam

Yüzde
11,6
12,2
15,2
15,8
34,0
11,1
100,0

Tablo 2‘de yayımlandığı üniversitelere göre tezlerin dağılımı yer almaktadır. Buna göre en
fazla tez Gazi Üniversitesi tarafından (%8,1) yayımlanmıĢtır. Tabloda bulunan 80
üniversitenin ise motivasyon konusunda yayımladığı tez sayısının 5 ve altında olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. Yayımlandığı Üniversitelere Göre Tezlerin Dağılımı
Üniversite
Gazi Üni.
BahçeĢehir Üni.
Beykent Üni.
Ġstanbul Aydın Üni.
Marmara Üni.
Ġstanbul GeliĢim Üni.
Süleyman Demirel Üni.
UĢak Üni.
Hacettepe Üni.
Ortadoğu Teknik Üni.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni.
Atatürk Üni.
Dokuz Eylül Üni.
Ġstanbul Üni.
Sakarya Üni.
Çağ Üni.
Akdeniz Üni.
Trakya Üni.
Ankara Üni.
Anadolu Üni.
Yeditepe Üni.
Fırat Üni.
Bolu Abant Ġzzet Baysal Üni.
Necmettin Erbakan Üni.
Ġnönü Üni.
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Sayı
38
26
21
15
15
13
13
11
11
10
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6

Yüzde
8,1
5,6
4,5
3,2
3,2
2,8
2,8
2,4
2,4
2,1
1,9
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
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Üniversite
Karadeniz Teknik Üni.
Pamukkale Üni.
Batman Üni.
Yalova Üni.
Ġstanbul Bilim Üni.
K.MaraĢ Sütçü Ġmam Üni.
Kırıkkale Üni.
Dicle Üni.
Erciyes Üni.
Koç Üni.
Çukurova Üni.
EskiĢehir Osmangazi Üni.
Ġstanbul Bilgi Üni.
Boğaziçi Üni.
Mehmet Akif Ersoy Üni.
Ġstanbul Medipol Üni.
Recep Tayyip Erdoğan Üni.
Van Yüzüncü Yıl Üni.
Siirt Üni.
Trabzon Üni.
Ege Üni.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni.
YaĢar Üni.
Osmaniye Korkut Ata Üni.
Atılım Üni.

Sayı
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
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Yüzde
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
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Türk Hava Kurumu Üni.
Gaziantep Üni.
Muğla Sıtkı Koçman Üni.
Balıkesir Üni.
Niğde Ömer Halisdemir Üni.
Ġstanbul Okan Üni.
Karabük Üni.
Avrasya Üni.
Ufuk Üni.
Maltepe Üni.
Ġstanbul Arel Üni.
Ġstanbul Ticaret Üni.
Kocaeli Üni.
KırĢehir Ahi Evran Üni.
Ġstanbul Teknik Üni.
Ağrı Ġbrahim Çeçen Üni.
Dumlupınar Üni.
Selçuk Üni.
Hasan Kalyoncu Üni.
Bilkent Üni.
NiĢantaĢı Üni.
Adnan Menderes Üni.
Bartın Üni.
Sabahattin Zaim Üni.
Uludağ Üni.
Cumhuriyet Üni.
Afyon Kocatepe Üni.
Toros Üni.

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Celal Bayar Üni.
DoğuĢ Üni.
Özyeğin Üni.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üni.
Kırklareli Üni.
Ġstanbul Kültür Üni.
IĢık Üni.
Ġzmir Kâtip Çelebi Üni.
Çankırı Karatekin Üni.
A.Karahisar Sağ. Bilimleri Üni.
Amasya Üni.
Haliç Üni.
Adıyaman Üni.
Kastamonu Üni.
Harran Üni.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni.
Zonguldak Bülent Ecevit Üni.
Kadir Has Üni.
Bayburt Üni.
Ġskenderun Teknik Üni.
Ġstanbul Medeniyet Üni.
Ankara Hacı Bayram Veli Üni.
Namık Kemal Üni.
Yıldız Teknik Üni.
Hitit Üni.
Ondokuz Mayıs Üni.
Düzce Üni.
Toplam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
467

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
100,0

Tablo 3‘te yayımlandığı anabilim dallarına göre tezlerin dağılımı yer almaktadır. Motivasyon
konusuna iliĢkin en fazla tez ĠĢletme Anabilim dalında (%22,7) yayımlanmıĢtır. Eğitim
Bilimleri Anabilim Dalı ise %10,3 ile ikinci sırada yer almaktadır. Eğitimin farklı
alanlarından oluĢan anabilim dallarının birlikte değerlendirilmesi durumunda ikinci sırada yer
alan Eğitim Anabilim Dalının yüzde değerinin daha fazla olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Tablo 3. Yayımlandığı Anabilim Dallarına Göre Tezlerin Dağılımı
Anabilim Dalı
İşletme
Eğitim Bilimleri
Turizm İşletmeciliği
Mat. ve Fen Bilimleri Eğitimi
İşletme Yönetimi
İlköğretim
Yabancı Diller Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor
İngiliz Dili Eğitimi

TAM METİN KİTABI

Sayı
106
48
24
21
20
19
16
14

Yüzde
22,7
10,3
5,1
4,5
4,3
4,1
3,4
3

14
12

3
2,6
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Anabilim Dalı
Yabancı Diller
Özel Eğitim
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Endüstri Mühendisliği
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Turizm İşl. ve Otelcilik Yönetimi
Lojistik Yönetimi
El Sanatları

Sayı
1
1
1
1
1
1
1
1

Yüzde
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1
1

0,2
0,2

Sosyal Bilimler
Eğitimde Ölçme ve
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Güzel Sanatlar Eğitimi

9

1,9

Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Çalışma Eko. ve End. İlişkileri
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Hemşirelik
İnsan Kaynakları Yönetimi

8
8
7

1,7
1,7
1,5

7
7

1,5
1,5

Psikoloji

6

1,3

Temel Eğitim
Sağlık Yönetimi
Rekreasyon Yönetimi
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

6
5
5
5

1,3
1,1
1,1
1,1

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Eğitim Programları ve Öğretimi
Felsefe ve Din Bilimleri
Eğitim Teknolojileri
Türkçe Eğitimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İnşaat Mühendisliği
Hemşirelikte Yönetim
Fen Bilgisi Eğitimi
Büro Yönetimi Eğitimi
Antrenörlük Eğitimi
Yönetim Bilimleri
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Spor Bilimleri
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları
Eğitimi
Mimarlık
Turizm İşletmeciliği Eğitimi

4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

2
2

0,4
0,4

Kamu Yönetimi
İlköğretim Fen ve Mat. Alanları
Eğitimi
İşletme Mühendisliği

2
1
1

Değerlendirme
Bilgi ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi
Coğrafya
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Pazarlama İletişimi

1

0,2

1
1
1

0,2
0,2
0,2

Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilim ve Teknoloji Politikası
Çalışmaları
İnternet ve Bilişim Teknolojileri
Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Spor Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü
Türkçe ve Ses Bilimleri Eğitimi
Sosyal Hizmet
Gazetecilik
Orman Endüstri Mühendisliği
Sosyoloji
Sosyal Projeler ve STK Yönetimi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikolojik Danışmanlık ve Reh.
İktisat Teorisi
Müzikoloji
Klinik Psikoloji
Sosyal Politika
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Sosyal Yapı Sosyal Değişme
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Hemşirelik Esasları
Drama Eğitimi
Bilişim Sistemleri
Temel İslam Bilimleri

1
1

0,2
0,2

1

0,2

1
1
1
1

0,2
0,2
0,2
0,2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1
1

0,2
0,2

0,4
0,2

Tarım Ekonomisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Yabancı Dil Olarak İng. Öğretimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

1
1

0,2
0,2

0,2

Toplam

467

100,0

Tablo 4‘te yayımlanan tezlerin türü yer almaktadır. Buna göre yayımlanan tezlerin %83,1‘i
yüksek lisans, %16,9‘u doktora tezidir.
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Tablo 4. Yayımlanan Tezlerin Türü
Tez Türü
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

Sayı
388
79
467

Yüzde
83,1
16,9
100,0

Tablo 5‘te danıĢman unvanlarına göre göre tezlerin dağılımına yer verilmiĢtir. Tezlere en
fazla doktor öğretim üyesi/yardımcı doçent doktor unvanlı akademisyenler danıĢmanlık
yapmıĢtır. Yükseköğretim Kanunu‘nda yapılan değiĢiklikle yardımcı doçent unvanı yerine
doktor öğretim üyesi unvanı getirildiğinden bu iki unvana sahip danıĢmanlar aynı baĢlıkta
değerlendirilmiĢtir (NTV, 2018).
Tablo 5. DanıĢman Unvanlarına Göre Tezlerin Dağılımı
Danışman Unvanı
Profesör Doktor
Doçent Doktor
Doktor Öğretim Üyesi/Yrd.Doç.Dr.
Doktor
Toplam

Sayı
155
135
171
6
467

Yüzde
33,2
28,9
36,6
1,3
100,0

Tablo 6‘da sayfa sayılarına göre tezlerin dağılımı gösterilmiĢtir. Buna göre tezlerin yarısına
yakınının (%43,9) 101-150 sayfa aralığında yoğunlaĢtığı görülmektedir. 100 sayfanın altında
116, 150 sayfanın üzerinde ise 146 tez bulunmaktadır.
Tablo 6. Sayfa Sayılarına Göre Tezlerin Dağılımı
Sayfa Sayısı
0-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
551-600
Toplam

Sayı
1
115
205
87
35
13
4
5
1
1
467

Yüzde
,2
24,6
43,9
18,6
7,5
2,8
,9
1,1
,2
,2
100,0

Tablo 7‘de tezlerin uygulama alanlarına göre dağılımı yer almaktadır. Bu dağılım %34,9 ile
öğrenciler üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Öğretmenlerin motivasyon konusunda uygulama alanı
olarak belirlenme oranı ise %10,5 ile ikinci sırada yer almıĢtır.
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Tablo 7. Uygulama Alanlarına Göre Tezlerin Dağılımı
Uygulama Alanı
Öğrenciler
Öğretmenler
Sağlık Çalışanları
Özel Sektör Çalışanları

Sayı
163
49
37
22

Yüzde
34,9
10,5
7,9
4,7

Kamu Çalışanları
Turizm Sektörü Çalışanları
Sporcular
Kavramsal
Turistler
X, Y, Z Kuşağı Bireyler
Akademisyenler
Beyaz-Mavi Yaka Çalışanlar
Gençler-Çocuklar

16
15
14
11
10
10
7
7
7

3,4
3,2
3
2,3
2,1
2,1
1,5
1,5
1,5

Kadınlar
Lojistik-Perakende Sektörü
Çalışanları
Teknoloji Firması Çalışanları
Banka Çalışanları
Yöneticiler
Havacılık Sektörü Çalışanları

6
6

1,3
1,3

5
5
5
4

1,1
1,1
1,1
0,9

Finans Sektörü Çalışanları
Satış Personelleri
Gıda Sektörü Çalışanları
Öğretmenler ve Öğrenciler
Girişimciler
Mimarlar-Tasarımcılar
Üniversite Çalışanları
Belediye Çalışanları
Tüketiciler
Spor Yapan Bireyler
Şirketler
STK Çalışanları

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

0,9
0,9
0,8
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Uygulama Alanı
Kamu ve Özel Sektör Çalışanları
Tekstil Çalışanları
Özel Eğitim Kurumu
Medya-İletişim Sektörü
Çalışanları
Engelli Bireyler
Futbol Kulüpleri-Taraftarlar
Sosyal Paylaşım Siteleri
İtfaiye Çalışanları
Otomotiv Sektörü Çalışanları
Din Görevlileri
Pazarlama Sektörü
İnşaat İşçileri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çalışanları
Kütüphane Çalışanları
Adliye Çalışanları

Sayı
2
2
2
2

Yüzde
0,4
0,4
0,4
0,4

2
2
1
1
1
1
1
1
1

0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

1
1

0,2
0,2

Enerji Sektörü
Sosyal Çalışmacılar
Orman Sanayisi Çalışanları
Halka Açık Alanlarda Bulunan
Bireyler
Seyahat Yapan Bireyler
Alkol Bağımlıları
İnternet Arama Motoru
Vejetaryen Bireyler
Festival Katılımcıları
İnternet Oyunları Kullanıcıları
Çağrı Merkezi Çalışanları
Bisiklet Kullanıcıları
Şizofreni Hastaları
Spor Bahisçileri

1
1
1
1

0,2
0,2
0,2
0,2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Toplam

467

100,0

Tablo 8‘de ise araĢtırma yöntemlerine göre tezlerin dağılımı incelenmiĢtir. Buna göre
araĢtırmacılar; motivasyon konusunu %69,2 oranında nicel yöntemle araĢtırmıĢtır. Karma
(nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı) ve nitel yöntemle yapılan araĢtırmalar ise
birbirlerine yakın olmakla birlikte %30,8 oranındadır.
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Tablo 8. AraĢtırma Yöntemlerine Göre Tezlerin Dağılımı
AraĢtırma Yöntemi
Nicel
Nitel
Karma
Toplam

Sayı
323
67
77
467

Yüzde
69,2
14,3
16,5
100,0

5. SONUÇ
Bu çalıĢmada; son yıllarda hayatın hemen her alanında değerlendirme konusu olan ve örgütsel
davranıĢ yazınında önemli bir yer tutan motivasyon konusunun lisansüstü tezlerdeki yeri
incelenmiĢtir. YÖK Tez Merkezi üzerinden yapılan araĢtırma kapsamında 2015-2020 yılları
arasında yayımlanan 388 yüksek lisans ve 79 doktora tezi olmak üzere toplam 467 tez
değerlendirmeye alınmıĢtır.
Motivasyon konusunda yayımlanan tezlerin yıllara göre giderek arttığı, bu artıĢın da 2019
yılında en yüksek orana (%34) sahip olduğu görülmüĢtür. Bu yılda yaĢanan artıĢ; 2017 ve
2018 yıllarında dünyada yaĢanan siyasi krizler, doğal afetler, askeri çatıĢmalar ve diplomatik
gerilimlere paralel olarak motivasyon konusunun artan önemiyle iliĢkilendirilmektedir
(Euronews, 2017; KuĢoğlu, 2018). 2020 yılında görülen düĢüĢün ise Covid-19 salgını
nedeniyle yaĢanan kısıtlamaların lisansüstü eğitimdeki çalıĢmaları da sekteye uğratmasının
yansıması olduğu düĢünülmektedir. Covid-19 salgınının meydana getirdiği toplumsal
yıpranmalar ele alındığında motivasyona iliĢkin tez sayısının bu tarihten itibaren artacağı
öngörülmektedir. Tezlerin üniversitelere göre dağılımında Gazi Üniversitesi ilk sırada yer
almaktadır. Köklü bir üniversite olmasının yanı sıra lisansüstü düzeyde birçok programının
olması ve buna bağlı olarak oluĢan öğrenci sayısının çıkan sonucu etkilediği
değerlendirilmektedir (Ünibilgi, 2021). Bir diğer bulgu ise ilk sıradaki Gazi Üniversitesini
takip eden beĢ üniversitenin de Ġstanbul‘da bulunmasıdır. Bu bulgu; Ġstanbul‘un nüfusu ve iĢ
çevrelerinin bu Ģehirde yoğunlaĢmasının ilgili üniversiteler için talep oluĢturması ile
iliĢkilendirilebileceği gibi yapılan tezlerin sayısının sadece kurumun köklü olup olmamasına
bağlanamayacağıdır. Ġlk beĢ üniversite içerisinde özel üniversitelerin de yer aldığı
görülmektedir ki, ilgili programlarda yer alan öğrencilerin çalıĢan olma olasılıkları gözetildiği
zaman motivasyon konusuna daha çok ilgi gösterdikleri de varsayım olarak
değerlendirilebilir. Motivasyon konusunun 89 farklı anabilim dalında incelemeye konu
edildiğine iliĢkin ulaĢılan bulguya göre konunun hemen her alan için araĢtırma konusu
olabileceği görülmektedir. Bunun yanında motivasyon konusunun tez sayıları bakımından ilk
iki sırada yer alan iĢletme ve eğitim alanları için (alt bilim dalları da dâhil) daha büyük öneme
sahip olduğu ifade edilebilir.
Motivasyon konusu, aralarındaki program ve öğrenci sayılarının doğal bir sonucu olarak
yüksek lisans tezlerinde (%83,1) daha çok incelenmiĢtir. DanıĢmanlık yapan unvanlarda ise
üniversitelerdeki mevcutlarının daha fazla olmasına bağlı olarak Dr. Öğr. Üyeleri ilk sırada
yer almaktadır (memurlar.net, 2020). Yayımlanan tezlerin yarısına yakını 101-150 sayfa
aralığında sunulmuĢtur. AraĢtırma sonucuna göre 60 farklı alanda motivasyon konusuna
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iliĢkin uygulama yapılmıĢtır. Uygulama sahaları incelendiğinde ilk iki sırada öğrenciler ve
öğretmenlerin yer aldığı görülmektedir. Anabilim dallarına iliĢkin bulguların gösterildiği
Tablo 3‘te de eğitim bilimleri anabilim dalı ikinci sırada yer almaktaydı. Birbirini destekleyen
bu iki bulgudan hareketle motivasyon konusunun eğitim alanında son derece önemli olduğu
sonucu ortaya çıkmaktadır. Üçüncü sırada yer alan sağlık çalıĢanlarına iliĢkin motivasyon
araĢtırmalarının ise Covid-19 salgınının oluĢturduğu olumsuz etkiler nedeniyle gelecek
yıllarda daha çok artacağı değerlendirilmektedir. Son olarak, tezlerin %69,2‘sinin ölçme ve
değerlendirmeye iliĢkin verilerin elde edilebilmesine uygun olması nedeniyle nicel yöntemle
yapıldığı görülmüĢtür.
Uygulama alanlarına göre tezlerin dağılımının gösterildiği Tablo 3‘teki veriler incelendiğinde
halkla iliĢkiler ve tanıtım, sosyal hizmet, psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik gibi motivasyon
konusunun önem arz ettiği düĢünülen alanlarda yayımlanan tez sayısının 1 olduğu
görülmektedir. Elde edilen bulgunun konu üzerinde çalıĢmak isteyen araĢtırmacıların
yönelecekleri alana iliĢkin fikir oluĢturacağı değerlendirilmektedir. ÇalıĢmada 2015-2020
yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezler incelenmiĢ olup konunun gelecek yıllardaki
ilerleyiĢini görmek isteyen araĢtırmacılar kapsamlarını gelecek yıllar bağlamında
geniĢletebilirler. Diğer taraftan çalıĢmada sadece lisansüstü tezler incelenmiĢtir. Konunun
akademik alandaki yöneliminin makale ve bildiri gibi farklı türlerde incelenmesi ihtiyacı
ortaya çıkabilir. Bu ihtiyacı gidermek isteyen araĢtırmacıların da ifade edilen türlere farklı
ölçütler ekleyerek yapacakları çalıĢmalarda katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.
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DRAMA VE ĠSMAĠL HAKKI BALTACIOĞLU
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ÖZET
Drama kelimesi Yunanca kökenli bir kelime olup "dran" yani hareket etme, eyleme
geçme anlamları taĢıdığı gibi aynı zamanda "sahnede oynanmak amacıyla yazılmıĢ oyun
metni‖ gibi anlam da taĢımaktadır. Sahnedeki oyun belirli bir metne bağlı olarak oynandığı
için bu eylem tiyatro olarak da adlandırılabilir. Drama kelimesi, Türkçe'de dramatize etme, rol
yapma/oynama gibi farklı bağlamlarda da kullanılmaktadır. Tarihi Osmanlı döneminin son
yıllarına kadar uzanan drama, bir duygunun, olayın, eylemin, konunun hatta Ģiirin sözsüz ya
da sözel olarak taklit yolyla ya da kendiliğinden davranıĢlarla temsili olarak ifade edilmesi
olarak tanımlanmıĢtır.
MeĢrutiyet dönemi eğitiminde, tiyatronun eğitim ve öğretimdeki önemine iliĢkisine
değinmek için ―Mektep Temsillerinin Usûl-i Tedrisi‖ ismiyle drama gösterileri düzenlenmiĢ,
bu gösterilere Ģekil vermek içim broĢürler çıkartılmıĢtır. Yazıya konu olan Ġsmail Hakkı
Baltacıoğlu 1908‘de MeĢrutiyet Dönemi eğitiminin ders programlarında uygulanmak üzere
―Tarihi Temsiller‖ ismiyle ekler yayınlamıĢ ve Ġstanbul‘daki okullarda tiyatroya yer vermiĢtir.
Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, 1886 yılında Ġstanbul‘da doğmuĢtur. Ġlkokuldan sonra Vefa
Ġdadisini bitirip 1904‘te Darülfünun-u Osmani‘nin Ulûm-u Tabiiye (Fen) Ģubesine giren
Baltacıoğlu, yükseköğretimi devam ederken bir yandan da Babıali Divan-ı Hümayun Defteri
Kalemi‘nde memuriyete baĢlamıĢtır. Ġkinci MeĢrutiyet döneminde Ġlm-i Terbiye konusunda
inceleme yapmak için Avrupa‘ya gönderilmiĢ lakin eğitim alanında Osmanlı bürokratı gibi
davranmıĢtır. Osmanlı‘nın yıkılıĢ döneminden Cumhuriyet‘in kuruluĢ yıllarına ve çok partili
döneme yazdığı yüzlerce yazı içerisinde düĢünceleri zaman zaman değiĢikliğe uğrasa da
düĢünce ekseni Ġkinci MeĢrutiyet döneminde biçim almıĢ ve ölümüne kadar sürmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Drama, Tiyatro, Eğitim, Oyun
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ABSTRACT
The word drama is a word of Greek origin, meaning ―dran‖ meaning to act and take
action as well as ―game text written to play on stage‖. This action can also be called theater,
since the game on the stage is played depending on a specific text. The word drama is also
used in Turkish in different contexts such as dramatizing, role-building/playing. The drama
dating back to the last years of the historical Ottoman period is expressed as a representation
of an emotion, event, action, subject or even poetry in nonverbal or verbal imitation way or
spontaneous behavior is defined as being.
In the constitutional period education, drama shows were organized with the name
―Usûl-i Tedrisi of the School Representations‖ in order to refer to the relationship between the
importance of the theater in education and education, to give shape to these shows leaflets are
extracted. Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, who is the subject of the article, published inserts with
the name ―Historical Representations‖ to be applied in the curriculum of Constitutional Period
education in 1908 and participated in theatre in schools in Istanbul has given.
Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu was born in Istanbul in 1886. Baltacıoğlu, who entered Vefa
high school after elementary school, started his office in Babıali Divan-ı Humayun Book Pen
while continuing his higher education. During the Second Constitutional Period, Ġlm-i was
sent to Europe to conduct an examination on Terbiye but acted as an Ottoman bureaucrat in
the field of education. From the time of the fall of the Ottoman Empire to the founding years
of the Republic and the multi-party period, his thoughts were changed from time to time in
hundreds of writings. But the axis of thought took shape during the Second Constitutional
Period and lasted until his death.
Keywords: Drama, Theater, Education, Play
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Drama kelimesi Yunanca kökenli bir kelime olup "dran" yani hareket etme, eyleme
geçme anlamları taĢıdığı gibi aynı zamanda "sahnede oynanmak amacıyla yazılmıĢ oyun
metni‖ anlamına gelmektedir.1 Sahnedeki oyun belirli bir metne bağlı olarak oynandığı için
bu eylem tiyatro olarak da adlandırılabilir. Drama, Türkçe'de rol oynama, dramatize etme
anlamında da kullanılmaktadır. Tarihi çok eskilere dayanan drama, bir duygunun, olayın,
eylemin, konunun hatta Ģiirin sözsüz ya da sözel olarak taklit yoluyla ya da kendiliğinden
davranıĢlarla temsili olarak ifade edilmesi olarak tanımlanmıĢtır.2
ÇalıĢmamıza konu olan Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, 1886 yılında Ġstanbul‘da doğmuĢtur.
Babası Ġbrahim Ethem Bey, birçok kurumda memurluk ve son olarak da Talim ve Terbiye
Cemiyeti‘nde muhasebecilik yapmıĢtır. Annesi Hamide Hanım ise ev hanımıdır. Kendi hayat
hikâyesini anlatırken, karakter oluĢumunda anne ve babasının büyük etkisi olduğunu
söylemektedir. Çocukluk hayatınında ve Ģahsiyet geliĢiminde ailesinin çok önemlli bir yeri
önemli olduğunu, mutlu bir çocukluk geçirdiğini ve bu Ģekilde kiĢilik teĢekkülünün en baĢtan
itibaren hürriyet ile belirlenmiĢ olduğunu belirtmektedir. Ġlköğrenimini farklı okullarda
tamamladıktan sonra 1902‘de Vefa Ġdadisi‘nden mezun oldu. Bu okuldaki eğitimini
Baltacıoğlu Ģöyle açıklamaktadır: ―Vefa Ġdadisi‘nde iken geçirdiğim ruhi devrimlerden en
büyüğünü J. J. Rousseau‘nun Emile‘i yaptı. Benim kapalı ev hayatım, sosyeteden uzak
kalmam, tabiatla yakın münasebetlerim, romantik zevklerim beni Rousseau‘nun tesirine
hazırlıyordu.‖3 Bu dönemde hat dersleri aldı ve tiyatroyla ilgilendi. Bu dönemin etkisini daha
sonraları eğitimciliğinin ve fikir adamlığının yanında bir hattat, tiyatro ve oyun yazarı
uğraĢlarında da görmekteyiz.
1904 yılında Darülfünun Ulûm-u Tabiiye (Fen) Ģubesine giren Baltacıoğlu,
yükseköğretimini sürdürürken Babıali Divan-ı Hümayun Defteri Kalemi‘nde memuriyet
hayatına baĢladı. Bir süre Maarif Nezareti Mektubi Kalemi ve Tophane-i Amire Meclis-i
Harbiye Kalemi‘nde çalıĢtı. 1908‘de Darülfünun‘dan mezun oldu. 1910 yılında Maarif
Nezareti tarafından ‗EliĢleri ve Ġlm-i Terbiye‘ öğretimi konusunda inceleme yapmak üzere bir
yıllığına Avrupa‘ya gönderilmiĢtir. Baltacıoğlu‘nun olaylara bakıĢ açısının ve dünya
görüĢünün II. MeĢrutiyet Dönemi‘nde Ģekillenmeye baĢladığı, sosyal ve politik dönüĢüm ve
değiĢimlerden

etkilendiği

görülmektedir.

Osmanlı

aydınları

arasında

yaygın

olan

milliyetçiliğe eğilim duymasında babasının rolü büyüktür. Babasının Avrupa‘ya giderken
1

Ali Öztürk, Egitim-Ögretimde Yeni Bir YaklaĢım: Yaratıcı Drama, Kurgu Dergisi S: Is, 251-259, 2001,s.254
Mustafa Ġsmail Bağdatlı, Ġlköğretim Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersleri Ġçin Eğitici Drama Uygulamaları,
Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011,sayı 25 s.140
3
Lütfi Kaytancı, Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu‘nun Eğitim GörüĢleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
(YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi), 2014, s.8
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söylediği ―Avrupa‘ya gidiyorsun, biliyorum Ģapka da giyeceksin. Olabilir. Ġman baĢlıkta
değil, gönüldedir. Günahların içinde bir günah vardır, eğer onu iĢlersen babalık hakkımı helal
etmem. Türklüğünü unutma!‖4 sözleri Baltacıoğlu‘nun milletçilik anlayıĢına yön vermiĢtir.
Fransa, Ġngiltere, Belçika, Ġsviçre ve Almanya‘yı kapsayan bu gezi boyunca okullar baĢta
olmak üzere birçok tiyatro, müze ve parkı incelemiĢtir. Türkiye‘ye dönmesinin ardından
Darülmuallimin‘ de hat ve eliĢi dersleri vermeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde, tiyatronun eğitim
ve öğretimdeki önemine değinmek için ―Mektep Temsillerinin Usûl-i Tedrisi‖ ismiyle drama
gösterileri düzenlenmiĢ, bu gösterilere Ģekil vermek için de broĢürler çıkartmıĢtır.5 1913
yılında Darülfünun Terbiye Müderrisliği‘nde göreve baĢlayan Baltacıoğlu, 1914‘ten itibaren
Darülmmuallimat‘ta Psikoloji ve EliĢleri dersleri vermiĢtir. Kendine özgü Alev Yazısı ve
Hatt-ı muavvec adı verilen üslubu geliĢtirmiĢ bir hattat6 olan Baltacıoğlu,

1917‘de

Darülfünun‘a getirilen düzenlemeler sonucu yeni oluĢturulan Eğitim Sosyolojisi dersinin
sorumluluğu da almıĢtır.7 1923 yılına kadar Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapmıĢ 1923 yılında
ise Darülfünun Emini sıfatıyla Cumhuriyetin ilk üniversite rektörü seçilmiĢtir.8
1927‘de rektörlük görevinden istifa eden Baltacıoğlu, müderrisliği sürerken Maarif
Vekâleti‘nin isteği üzerine 24 Kasım 1929- 9 Haziran 1930 tarihleri arasında Ankara Gazi
Muallim Mektebi Terbiye Enstitüsü‘nde vekâleten müdürlük yapmıĢtır. Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası‘ndan sonra kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası‘nın kurucularından olan
Baltacıoğlu, 1932-1933 yıllarında, yapılan bir düzenlemeyle Sanayi-i Nefise Mektebi kadrosu
dıĢında kalmıĢtır. Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, 1 Ocak 1934 tarihinden itibaren, haftalık kültürsanat ve düĢünce dergisi Yeni Adam‘ı çıkarmaya baĢlamıĢtır. Temmuz 1942‘de Ankara
Üniversitesi bünyesinde yer alan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‘nde ilk defa kurulan
Pedagoji Kürsüsü Profesörlüğü‘ne getirilen Baltacıoğlu, 1942-1946 yılları arasında Afyon;
1946-1950 yılları arasında da KırĢehir CHP milletvekilliği yapmıĢtır. 1950 yılındaki
emekliliğinin ardından Yeni Adam‘ı yayınlamaya devam eden Baltacıoğlu, 1 Nisan 1978
tarihinde Ankara‘da vefat etmiĢtir9.

4

Mehmet Güngör, Çağının Önünde KoĢan Bir Aydın: Ġsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt:4, sayı 1, s.56
5
H.Ömer Adıgüzel, Türkiye‘de Eğitimde Yaratıcı Dramanm Yakın Tarihi, Yaratıcı Drama Dergisi 2008, Cilt 1,
Sayı 5 s.8
6 Hamza ALTIN, II. MeĢrutiyetten Cumhuriyete Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Onun Eğitim ve Eğitimci
Kavramları ile Ġlgili DüĢünceleri, Tarih AraĢtırmaları Dergisi, 2014, Cilt: 33 Sayı: 55.s.223
7 Lütfi Kaytancı, a.g.e s.13
8
Ayhan Vergili, Bilinmeyen Bir Yönüyle Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 29. Sayı, 2014/2,
s.409
9
Lütfü Kaytancı, a.g.e s.19
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Baltacıoğlu‘nu sadece eğitimci olarak görmek ve tüm zamanını eğitim konularına
ayırdığını söylemek yanıltıcı olur. O, aynı zamanda düĢünce, eylem ve bilim insanıydı. Ülke
sorunlarına dair yeni fikirler üretebilen sosyolog ve edebiyatçı yönü de mevcuttu. Hikâye,
roman, oyun ve piyes yazıp sahnelemiĢtir. Aynı zamanda sanatçı, hatta bir bahçıvan, duvar
ustası, marangozdur.10 Baltacıoğlu, hayatının sonlarına doğru Gökalp gibi Weberci
sekülerleĢme çizgisinde toplumcu, milliyetçi ve laik bir duruĢ benimsemiĢtir. Gökalp‘in
fikirlerini benimsemekle birlikte medeniyet, kültür ayrımı ve ulus anlayıĢı gibi konularda
farklı düĢümüĢ onu eleĢtirip ve tamamlamaya çalıĢmıĢtır. 1945 yılına kadar devam ettirdiği
devrimci ve halkçı çizgisinde, sonraki yıllarda tam bir kırılmadan söz etmek yerine daha çok
ağırlık kayması yaĢanmıĢtır.11
Cumhuriyet‘in ilk döneminde var olan toplumsal ve siyasi sorunların ortadan
kaldırılması için pozitivist yaklaĢımla uygulanan çözüm arama çabaları, dönem dönem bir
takım çıkmazlar meydana getirmiĢtir. Cumhuriyet‘in ilk yıllarında bazı konulara yaklaĢım
farklılıkları olmakla beraber Ziya Gökalp, Prens Sabahattin ve Baltacıoğlu‘nun toplum
yaklaĢımı, pozitivisttir. Baltacıoğlu o dönemde bilimi dinden bağımsız bir düzen olarak
tanımlayarak seküler bir anlayıĢ benimsemiĢ, din ile bilimsel düĢünce arasında bir zıtlık
olduğunu ifade etmiĢtir. Cumhuriyet döneminde sosyolojinin ders kitabını yazan ve eğitim
konularında da çalıĢmaları olan Baltacıoğlu sosyolojik evrim yaklaĢımını destekleyerek
bilginin üç aĢamadan geçtiğini savunmuĢtur. Din ile modern bilim arasında dinamik bir
iliĢkinin var olduğunu ve en üst aĢamaya ancak pozitif bilimle ulaĢılabilineceğini ileri
sürmüĢtür. 1928 yılında dini hayatın yeniden düzenlenerek reforme edilmesi hususunda geniĢ
bir rapor hazırlamıĢtır. Raporda bütün toplumsal kurumlarda olduğu gibi dinin de bilimsel
esaslar ve toplumsal hayatın gereklerine uygun düzenlenmesi gerektiğini savunmuĢtur. Ġlk
olarak camilere ayakkabı ile girilmesi ve sıra konulmasının sağlanmasını ikinci olarakta bütün
hutbe ve duaların arapça yerine türkçe olması gerektiğini belirtmiĢtir. Raporda aynı zamanda
camilerde müzik aletlerinin olması ibadetin müzik eĢliğinde yapılması gerektiği tavsiye
edilmiĢtir. Ġlerleyen yıllarda Baltacıoğlu‘nun tavsiyeleri iltifat görmemiĢ sadece ibadet dili
üzerindeki tavsiyeleri dikkate alınmıĢtır.12
Kültür kavramı sadece müzik, edebiyat ve sanat dalları için kullanılmaktadır.
Baltacıoğlu‘na göre bu yanlıĢtır. Kültür, bu alanların yanında çiçek ve ağaç içinde
kullanılmalıdır. Ona göre; ağaç yetiĢtirmek, sulama ve gübreleme iĢinden ibaret değildir.
10

Mehmet Güngör, a.g.m s.56
Ġsmail Güllü, Durkheimci Bir Sosyolog: Ġsmayıl Hakkı Baltacıoğlu‘nun Din ve Toplum GörüĢleri, Ekev
Akademi Dergisi Yıl: 19 Sayı: 62 (Bahar 2015) S.206-207
12
Ġsmail Güllü, a.g.m. s-208-216
11
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Ġnsanın emeğiyle var olan üretilen ve geliĢtirilen herĢey kültürün tanımı içerisine girmelidir.
Tabiata Ģekil veremeyen insanların yeni nesilleri biçimlendirmesinin söz konusu
olamayacağını, aydınların ve öğretmenlerin bahçıvan gibi davranarak nesillere Ģekil vermesi
gerektiğini ileri sürmüĢtür. Bunun için iyi bir öğretmen olmak isteyenlere ―gerçek bir tarla
bulun ve orada ağaç yetiĢtirmeye çabalayın.‖ Ģeklinde tavsiyelerde bulunmuĢtur.
Öğretmenlere gerçek ağaç dikmelerini ve öğrencilerle beraber ağacın büyümesini
gözlemlemelerini istemiĢtir. Milletvekilliği dönemindeki meclis konuĢmasında ağaç
yetiĢmenin öneminden bahsederek ağaç yetiĢtiren insanlarının elinin katle varmayacağını
belirtmiĢtir. Ağaç dikip büyütmeyenin yaĢamın kıymetini bilemeyeceğini belirterek ağaç
yetiĢtirmeyi ağaç ve çevre sevgisinin yansıtan bir olgu ve bir pedagojik model olarak tarif
etmiĢtir.13
Cumhuriyetin ilerleyen dönemlerinde okul tiyatrosuyla ilgilenen Baltacıoğlu,
çocukların yaratıcılıklarının artması ve toplumsallaĢmalarında sahne ve tiyatro çalıĢmalarının
önemine değinmiĢtir. Ona göre tiyatro, insanın yaratıcı gününün ve kiĢiliğinin ortaya
çıkmasına yardım eder. ―Öz tiyatro‖ olarak ifade ettiği bu tiyatro; makyaj, dekor, perde ve
kostümün olmadığı, oyuncunun, tiyatronun en önemli öğesi olduğu tiyatrodur. Bu tiyatro,
doğaçlama olarak oynanacağı için oyuncu, yaratının asıl kaynağını oluĢturmaktadır. Tiyatro
bir yaĢam örneği olduğu için, oyuncu, oyunda oynadığı kiĢiliğe bürünerek, dramatik canlılık
üretir. YaĢamın gerçek bilgisi somut bir Ģekilde örneklendirildiği için rol olan kiĢi toplumun
değer yargılarını, yapısını ve insan iliĢkilerini tanır. Salt bilgi edinmek yerine tiyatro yoluyla
onu nasıl kullanabileceğini de öğrenir.14 Bu Ģekilde tiyatronun, eğitime hizmet edebileceğini
ve okullarda mutlaka tiyatroya yer verilmesi gerektiğini savunmuĢtur. Okullarda uygulanacak
olan tiyatroda yetenek ya da beceri aramak yerine oyunun süflörsüz, kostümsüz ve doğaçlama
oynanması gerektiğini savunmuĢtur. Sahnelenecek oyunların özellilkle vatan sevgisini
geliĢtirmesi gerektiğini öne süren Baltacıoğlu, annelerin ―uslu uslu oynayın‖ sözlerine de
karĢı çıkmıĢtır. O dönemde Türkiye‘de yaygın olmayan futbolun, bacağı, eli, kolu, kafayı
hatta tüm bedeni çalıĢtırdırdığı örneğini vererek oyunların faal ve yaramaz olması gerektiğini
savunmuĢtur. Eğitimde eleĢtirel, modern ve yenilikçi bir tavır sergileyerek mevcut sistemin
cesareti ve kiĢisel giriĢimciliği geri planda bıraktığını savunarak, insanımızı uyuĢuk ve tembel
hale getirdiğini savunmuĢ ve değiĢtirilmesi gerektiğini ileri sürmüĢtür.15

13

Ayhan Vergili, a.g.m. s. 417-421.
H.Ömer Adıgüzel. A.g.m. s.9
15
Hamza Altın, a.g.m. s.227-229
14
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Baltacıoğlu, tiyatronun ana unsurunun oyuncu olduğunu savunması ve okul tiyatrosu
anlayıĢı, ülkemizde yaratıcı dramanın baĢlangıcı olarak görülmektedir.16B altacıoğlu‘nun
1912-1964 yılları arasında yazdığı eserlerde ilk baĢlarda ferdiyetçi bir yaklaĢımla olayları ele
alırken son dönemlerinde olaylara toplumsal perspektiften baktığını gözlemlemek
mümkündür. Bir asra yakın yaĢamında ortaya koyduğu yazılara bakıldığında toplumsal ve
siyasi süreçlere parelel olarak düĢüncelerinde de değiĢimler meydana gelmiĢtir. Onlarca eser
üretmesine karĢın iç dünyasında yaĢadığı değiĢimler nedeniyle görüĢleri fazlaca yankı
bulmamıĢtır.
KAYNAKÇA


Adıgüzel, H.Ömer (2008). Türkiye‘de Eğitimde Yaratıcı Dramanm Yakın Tarihi, Yaratıcı Drama
Dergisi 2008, Cilt 1, Sayı 5 s.6-13



Altın, Hamza (2004). II. MeĢrutiyetten Cumhuriyete Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Onun Eğitim ve
Eğitimci Kavramları ile Ġlgili DüĢünceleri, Tarih AraĢtırmaları Dergisi, Cilt: 33 Sayı: 55.s.219-227



Bağdatlı, Mustafa Ġsmail(2011). Ġlköğretim Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersleri Ġçin Eğitici Drama
Uygulamaları, Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 25, s, 136-151



Bağdatlı, Mustafa Ġsmail(2011). Osmanlı Eğitim Geleneğinde Eğitici Drama, Ġstanbul Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı.24 s.93-105



Güllü, Ġsmail (2015). Durkheimci Bir Sosyolog: Ġsmayıl Hakkı Baltacıoğlu‘nun Din ve Toplum
GörüĢleri, Ekev Akademi Dergisi, sayı, 62, s.204-209



Güngör, Mehmet (2008), Çağının Önünde KoĢan Bir Aydın: Ġsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Mersin
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:4, sayı 1, s 49-63



Kaytancı, Lütfi(2014). Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu‘nun Eğitim GörüĢleri, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara



Öztürk, Ali (2001) Egitim-Ögretimde Yeni Bir YaklaĢım: Yaratıcı Drama, Kurgu Dergisi, s.249-261



Vergili, Ayhan (2012). Bilinmeyen Bir Yönüyle Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sosyoloji Dergisi, sayı 2,
s.402-413

16

Mustafa Ġsmail Bağdatlı, Osmanlı Eğitim Geleneğinde Eğitici Drama, Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2011, sayı.24 s.98

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 494

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
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ÖZET
Modernite ile birlikte bilgi ve eylem arasındaki bağ kopmuĢtur. Yani artık bilgiler
uygulanmak için değil, kendi değerleri için öğrenilir ve öğretilir hale gelmiĢtir. Bu da bilginin
uygulanma yöntemlerinden biri durumundaki bilgiyi kendi hayatına tatbik etme
sorumluluğunu ortadan kaldırmıĢtır. Bu durum ise insanların bilgiyle iliĢkilerini daha
mekanik bir hale getirmiĢtir. Sanayi Devrimi‘ne kadar bilgi, hem Batı‘da, hem de bizde
hikmete ulaĢmak için öğrenilirdi. Sanayi Devrimi‘nden sonra ise kilisenin tekelinin dıĢında
yapılanmıĢ kolej olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte, o güne kadar gelen bilginin statüsü
değiĢmiĢ, artık bir bilgiden pratik hayatta nasıl faydalanabiliriz anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır. Bu
da beraberinde bilgiyi insanın kendi hayatına tatbik edememesi sonucunu getirmiĢtir.
Moderniteyle birlikte yine hayatımızdan çıkan bir baĢka olgu da, insanın yaĢı ne olursa
olsun içinde barındırdığı oyun oynama ihtiyacıdır. Oyun, son 350 yıldır yalnızca çocuklara
özgü bir ihtiyaç kabul edilmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, bilgisayarın ve
daha sonra da tablet ve cep telefonunun yaygınlaĢması sonrasında ise oyun, artık çocukların
dünyasından da çıkmıĢ durumdadır.
Çocukların dünyasından oyunların kalkmasının getirdiği yaratıcılığın kaybolması gibi
olumsuz sonuçları gören eğitimciler, oyunları tekrardan eğitime kazandırmak istemiĢlerdir.
Bunun için öğrenilenlerin miktarını azaltıp çocuğun eğlenerek öğrenmesini amaçlanmıĢtır. Bu
amaçla geliĢtirilen uygulamalardan biri de eğitici drama anlayıĢıdır. Günümüzde öğreneni
merkeze alan yaklaĢımların ön plana çıkmasıyla çağdaĢ eğitim anlayıĢı, öğrenenin ve
öğretmenin rollerini değiĢime uğratmıĢtır. Öğrenenden kendi öğrenme sürecinini yöneterek
sorumluluğunu alması öğretmenin ise bilgiyi aktarmak yerine öğrenmeyi destekleyen,
rehberlik eden ve kolaylaĢtıran birey olması beklenmiĢtir.

Anahtar Kelimeler: Eğitici Drama, Oyun, Eğitim,
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ABSTRACT
Together with modernity, the link between knowledge and action is broken. So now
the information has become learned and taught for their own values, not to be applied. This
eliminates the responsibility of applying knowledge to one's own life in the case of one of the
methods of applying knowledge. This has made people's relationship with knowledge more
mechanical. Until the Industrial Revolution, knowledge was learned to achieve wisdom both
in the West and in us. After the Industrial Revolution, with the emergence of the phenomenon
of college built outside the monopoly of the church, the status of the knowledge that came to
that day has changed, now how in practical life from knowledge has emerged understanding
that you can benefit. This resulted in the inability to apply knowledge to one's own life.
Another phenomenon that comes out of our lives together with modernity is the need
to play games that human beings are housed regardless of age. For the last 350 years, the
game has been recognized only for a children-specific need. Since the last quarter of the 20th
century, after the spread of the computer and later tablet and mobile phone, the game has now
emerged from the world of children.
Seeing negative consequences such as the disappearance of creativity brought by the
departure of games from the world of children, educators wanted to re-introduce games to
education. For this purpose, it is aimed to reduce the amount of what is learned and the child
learns with fun. One of the applications developed for this purpose is the understanding of
educational drama. Today, contemporary education approach has changed the roles of learner
and teacher with the prominence of approaches that take the center of the learner. The teacher
is expected to be the individual who supports, guides and facilitates learning rather than
transferring the knowledge to take responsibility from the learner by managing his own
learning process.
Keywords: Educational Drama, Game, Education
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Modernite ile birlikte bilgi ve eylem arasındaki bağ kopmuĢtur. Yani artık bilgiler
uygulanmak için değil, kendi değerleri için öğrenilir ve öğretilir hale gelmiĢtir. Bu da bilginin
uygulanma yöntemlerinden biri durumundaki, bilgiyi kendi hayatına tatbik etme
sorumluluğunu ortadan kaldırmıĢtır. Bu durum ise insanların bilgiyle iliĢkilerini daha
mekanik bir hale getirmiĢtir. Sanayi Devrimi‘ne kadar bilgi, hem Batı‘da, hem de bizde
hikmete ulaĢmak için öğrenilirdi. Sanayi Devrimi‘nden sonra ise kilisenin tekelinin dıĢında
yapılanmıĢ kolej olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte, o güne kadar gelen bilginin statüsü
değiĢmiĢ, artık bir bilgiden pratik hayatta nasıl faydalanabiliriz anlayıĢı ortaya çıkmıĢtır. Bu
da beraberinde bilgiyi insanın kendi hayatına tatbik edememesi sonucunu getirmiĢtir.
Moderniteyle birlikte yine hayatımızdan çıkan bir baĢka olgu da, insanın yaĢı ne olursa
olsun içinde barındırdığı oyun oynama ihtiyacıdır. Oyun, son 350 yıldır yalnızca çocuklara
özgü bir ihtiyaç kabul edilmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, bilgisayarın ve
daha sonra da tablet ve cep telefonunun yaygınlaĢması sonrasında ise oyun, artık çocukların
dünyasından da çıkmıĢ durumdadır.
Çocukların dünyasından oyunların kalkmasının getirdiği yaratıcılığın kaybolması gibi
olumsuz sonuçları gören eğitimciler, oyunları tekrardan eğitime kazandırmak istemiĢlerdir.
Bunun için öğrenilenlerin miktarını azaltıp çocuğun eğlenerek öğrenmesini amaçlanmıĢtır. Bu
amaçla geliĢtirilen uygulamalardan biri de eğitici drama anlayıĢıdır. Günümüzde öğreneni
merkeze alan yaklaĢımların ön plana çıkmasıyla çağdaĢ eğitim anlayıĢı, öğrenenin ve
öğretmenin rollerini değiĢime uğratmıĢtır. Öğrenenden kendi öğrenme sürecinini yöneterek
sorumluluğunu alması, öğretmenin ise bilgiyi aktarmak yerine öğrenmeyi destekleyen,
rehberlik eden ve kolaylaĢtıran birey olması beklenmiĢtir.
Günümüzde eğitim politikalarının temel amaçları da değiĢmiĢtir. Salt bilgiyi almak
yerine bilgiyi özümseyip yorumlayabilen, bağımsız öğrenen yani öğrenmeyi öğrenen
öğrenciler yetiĢtirmek amaçlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı‘nın genel amaçlarında yer
alan yaklaĢımların içeriği incelendiğinde, öğrencilerin bağımsız düĢünmeyi öğrenen ve
problem çözebilen kiĢiler olarak yetiĢmesine özellikle vurgu yapılmaktadır.1
Ġnsan kiĢiliğinin temellerinin atıldığı dönem 0-12 yaĢ arasıdır. Bu dönem, öğretmenöğrenci iliĢkisinin ve öğrencilerin arkadaĢları ile olan iliĢkilerinin yoğun olduğu, eğitimöğretimin verimliliğinin arttığı, öğrencilerin karakter geliĢiminin hızlı olduğu bir zaman
dilimidir.2 Çocuğun herhangi bir Ģeyi öğrenip unutmadan uygulayabilmesi ve yaĢamında
kullanılabilir hale getirebilmesi için bir gerçeklik yani neden lazımdır. Eğitici drama
sayesinde çocuk gerçek hayatta yapamadıklarını oyun olarak algıladığı bu etkinlik içinde
gerçekleĢtirebilir.3 Eğitici drama, bir duygunun, olayın, eylemin, konunun hatta Ģiirin sözsüz
ya da sözel olarak taklit yoluyla ya da kendiliğinden davranıĢlarla temsili olarak ifade

1

Sevgi Kıyaker, 62-72 Ay Çocuklarının Öz Düzenleme Becerisi Üzerine Eğitici Drama Programının Etkisinin
Ġncelenmesi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2014, s.30
2
Sevim Ġleri, Din Eğitimi Perspektifinden Transformatif Öğrenme Kuramı, 2. Uluslararası Din Eğitimi
Kongresi Bildiri Kitabı, Yediveren Yayınları, Aralık 2018, ss 338
3
Elif Ilgaz, Ġlköğretim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı 7-11 YaĢ Öğretilebilir Zihinsel Engelli
Çocuklarda Eğitici Dramanın Kelime Kazanımına Etkisi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2003, s.62
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edilmesi olarak tanımlanmıĢtır.4 Eğitici drama; duygunun ve düĢüncenin, hareket, dil ve
iletiĢim yoluyla bir araya gelme sürecidir.
Eğitici drama öğrencilerin, gerçeğe hayal yolu ile bakmalarını sağlamaktadır.
Öğrenilmesi istenilen konunun ne olduğu planlandıktan sonra drama vasıtasıyla yeni bir
dünya yaratılıp, çocuğun, kendi yöntemleriyle olaya girip sonuca kendinin ulaĢması
istenmektedir. Böylece çocuk, öğretilmek istenilen konuya belleği, duyguları ve bütün duyu
organlarıyla katılır. Eğitici dramada anlamak, farkına varmak ve öğrenmek amacıyla oyundan
faydalanılır. Oyun, dramada, sadece bir araç olarak değil, öğrenene aynı zamanda oyun hazzı
yaĢatmak için de kullanılmaktadır. Oyun, çocuklar için diğer yaĢamsal aktiviteler kadar
önemlidir. Çocuk bu sayede sosyal, duygusal ve zihinsel alanlarda sağlıklı bir geliĢim süreci
içine girer. Oyun oynarken yaĢadığı çevreyi ve kendisini daha kolay tanır. Oyun sayesinde,
toplum kurallarını, arkadaĢlarıyla yardımlaĢmayı ve paylaĢmayı öğrenir. Oyun bununla
birlikte erkek ve kız çocukların birbirini tanımalarına ve aralarındaki cinsiyet farkının
azalmasına da yardımcı olur.
Eğitici dramada eğitimde kazanılan tüm bilgilerden yararlanılır. Bu nedenle eğitici
drama metodu her derste kullanılabilir. Eğitici drama ile bilgi pekiĢtirilmiĢ olur ve kalıcı
öğrenme gerçekleĢebilir.5 Okullarda öğretilen derslerin konuları hayatın içindendir. Örneğin
günlük alıĢveriĢte sayılar ve matematik, yön bilgisi ve renklerle karĢılaĢılabilir. Dramada
matematik, fen, edebiyat, coğrafya, tarih, din, psikoloji ve yabancı dil gibi farklı disiplinler bir
arada ve iç içedir. Eğitici dramanın derslerde kullanılması öğrencilerin birbirleriyle
iletiĢimlerini kolaylaĢtırırken hayal gücü ve yaratıcılıklarını da arttırır. Bunun yanında
öğrencilerin zihinsel kapasitelerini geliĢtirdiği gibi problemleri daha kolay çözme becerilerine
de olumlu katkılar sağlar.6
Öğretmen de drama faaliyetleri süresince öğrencileri üst seviyeye çıkarmaya
çalıĢmalıdır. Drama faaliyeti sonrasında yapılan fikir alıĢveriĢleri, öğrencilerin öğrenme
kalitesini artırmasında önemlidir. Eğitici drama aynı zamanda amaçlanan davranıĢların
kazanılıp kazanılmadığını gözleme noktasında diğer yöntemlere göre daha etkindir7.
Öğretmen, drama faaliyeti esnasında öğrenci davranıĢlarındaki değiĢimleri daha kolay
gözlemler. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinde hedeflenen değerlerin kazanılması göz
önüne alındığında eğitici drama, davranıĢ değiĢikliklerini gözlemleyebilme noktasında diğer
metotlara göre daha kullanıĢlıdır. Uzun zamandır eğitim sistemimizde farklı yönleriyle var
olan, dolayısıyla da bize yabancı olmayan, günümüzde de daha sık baĢvurulan eğitici drama
hakkında örnek çalıĢmamız Ģöyledir:

4

Mustafa Ġsmail Bağdatlı, Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri Ġçin Eğitici Drama Uygulamaları,
Ġstanbul Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Ġstanbul 2011, s. 139
5
Vildan Özgül, 9.-10. Sınıflarda Yabancı Dil Öğretiminde Eğitici Dramanın Yeri ve Önemi, Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul 2013, s.44
6
Mustafa Ġsmail Bağdatlı, Ġlköğretim Okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Eğitici Dramanın
Kullanımı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 2010, s.97
7
Mustafa Ġsmail Bağdatlı, a.g.e, s.114
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Etkinlik Adı: Uhud SavaĢı‘nın Sonuçları
Uygulama yapılacak sınıf ve ünite: 6.sınıf, 3. Ünite, Son Peygamber Hz. Muhammed
Kazanım: Uhud SavaĢı‘nın ve sonuçlarının açıklanması ve öğrenilmesi
Yan kazanımlar: Öğrenci, istiĢarenin önemi ve doğru bilginin değerini fark eder
Oyun yeri: Sınıf ortamı
Süre: 40 dk.
Katılımcı sayısı: 20
Kullanılan teknikler: Doğaçlama tekniği
Verilecek ön bilgiler:


Peygamberimiz ve bir kısım sahabe Ģehirde kalıp savunma savaĢı yapılması
taraftarıyken çoğunluğun isteğiyle meydan savaĢı yapılması kararı alındı.



Ayneyn Geçidi‘ne Peygamberimiz 50 okçu yerleĢtirdi ve ne olursa olsun
oradan ayrılmamalarını tembihledi



SavaĢ Müslümanların lehine ilerlediği için kazandıklarını zanneden okçular
yerlerini terk etti. Okçuların yerlerini terk ettiğini gören müĢrik ordusu Ayneyn
Geçidi‘nden dolanarak Müslümanlara arkadan saldırdı. Bu saldırıyla
Müslümanlar dağıldı.



SavaĢın kazanıldığını düĢünen müĢrikler savaĢ meydanından ayrıldılar. Tekrar
toplanan Müslümanlar, müĢriklerim peĢinden gitmiĢlerse de tekrar savaĢ
yapılmadı.



Bu savaĢta Peygamberimiz‘in mübarek diĢi kırıldı. Aralarında Hz. Hamza‘nın
bulunduğu Müslümanlar Ģehit oldu

Hazırlık ve giriĢ ( 5 dk.): Öğrencilere verilecek ön bilgiler tahtaya yazılır. Uhud
SavaĢı çocuklara anlatılır. Bu bilgiler bir önceki derste de iĢlenebilir veya öğrencilerin derse
hazırlıklı gelmeleri istenebilir.
Drama (25 dk.): Öğrenciler 5 kiĢilik 4 gruba ayrılır. Her gruba Medine‘de yaĢayan
Müslümanları canlandıracakları ve 627 yılında oldukları söylenir. Yani Uhud SavaĢı‘nın
üzerinden 2 yıl geçmiĢtir. MüĢriklerin bir ordu toplayıp Medine‘ye doğru yola çıktıkları
haberi gelmiĢtir. ġimdi öğrencilerin pazarcı oldukları ve pazarda alıĢveriĢ esnasında yeni
gelen haberi ve bu haber üzerine Uhud SavaĢı hakkında konuĢmaları istenir.
Öğrenciler kendi aralarında rol dağılımı yaparlar. Pazarda neler yapacaklarını genel
olarak konuĢurlar.
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Her grup sırasıyla diğer öğrencilerin karĢısına geçerek doğaçlama tekniğiyle oyunu
sergiler.
Kazanım ve değerlendirme ( 10 dk.): Çocukların Ģehir dıĢında yaĢayan
anneannelerine mektup yazmaları istenir. Ağabeyleri Uhud SavaĢı‘ndan gelen bir gazidir.
Ondan iĢittikleri Uhud SavaĢı hakkındaki bilgileri ve düĢüncelerini anlatan bir mektup
yazmaları istenir. Öğretmen mektupları toplar ve değerlendirir.
Eğitici drama her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Yazıda belirttiğimiz
faydalara ek olarak çocukların duygusal problemlerinin aĢılması gibi konularda eğitici
dramadan faydalanılmalıdır. Dinin, yaĢadığımız dünyaya ait bir sistem olduğunun dünya ile
bağının kopuk olmadığının benimsetilebilmesi amacıyla yaĢantıya dayalı bir eğitim metoduna
ihtiyaç vardır.8 Bunun için ahlâkî değerlerin sadece öğretme yoluyla değil hissederek ve
yaĢayarak kavratılması gerekir. Eğitici drama bu konuda faydalanılması gereken en önemli
enstrümanlardan biridir.
Çocukların eğitiminde, onların dünyalarını keĢfetmek ve yaĢlarına uygun
Ģekillendirmek önemlidir. Bu Ģekillendirmede ailenin ve dinin rolü büyüktür. Çocuklar,
geliĢmesinin her alanında ailesinin desteğine ve yönlendirmesine ihtiyaç duydukları gibi din
duygularının yerleĢmesi ve bu duygularının geliĢtirilmesinde de ailesinin yardımına muhtaçtır.
Ebeveynlerin çocuklarına, din duygusunu ve kutsalı aile ortamında hissettirmesi
gerekmektedir. Çocuklar sevinci ve üzüntüyü nasıl sevinen ya da ağlayan kimselerin
yüzlerinde görüp öğreniyorsa din duygusunu ve kutsal sevgisini de ailelerinden görecek ve
öğreneceklerdir.
Dini duygu, her ne kadar doğuĢtan var olduğu kabul edilen bir duygu olsa da farklı
etmenlerle etkileĢim halinde olur ve bu duygular desteklendiği ölçüde geliĢir. Çocukluk
döneminde sağlıklı bir dini eğitimin verilmesi, ileri yaĢlarda dini davranıĢ ve inaçların
oluĢmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Din, çocukluk döneminde duygu boyutuyla daha
çok yaĢandığı için bu dönemde, dini bilgileri içselleĢtirmeye, bağlanma, sevgi, saygı, ümit,
korku, gibi birçok değeri dinle irtibatlandırıp kabule daha yatkındırlar.
Günümüzde kitle iletiĢim araçlarının yardımıyla din eğitiminin sevdirilerek yapılması
kadar eğitim aracının kalitesi de önemlidir. Kitle iletiĢim araçlarından internetin
yaygınlaĢmasıyla eğitim araçlarında Ģekil ve içerik değiĢikliği meydana gelmiĢtir. Çocuklar
artık bilgisayarla daha fazla iletiĢim halindedir. Aile, okul ve çevreden edindikleri bilgilere ek
olarak Ģimdilerde internet, oyun ve cep telefonu uygulamalarından da bilgiler
edinilmektedilerr.
Teknolojinin ilerlemesi, telefon ekran ve iĢlemcilerinin geliĢmesiyle cep telefonu
iĢletim sistemlerinden olan ĠOS ve Android‘e yönelik dini bilgi edinilen uygulama sayısı
günden güne artmaktadır. Ezan Pro, Diyanet Mobil, Kıble Bulucu, i-Namaz; dualar, namaz
duaları, Kur‘an-ı Kerim, Esma-ül Hüsna, elif-be ve tespih programları gibi uygulamalar
yetiĢkin dini kesim tarafından talep görmektedir. Çocuklara yönelik uygulamaların sayısal
8

Mustafa Ġsmail Bağdatlı, a.g.e. s.154
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azlığı ve var olanların karmaĢıklığı bu alanda çalıĢma yapılması gerektiği sonucunu ortaya
çıkarmaktadır. Geleceğin büyükleri olacak olan çocukların, milli ve dini değerleri öğrenmesi
toplum açısından önemlidir. Yaz kurslarında, okulda ya da ailede kısmen de olsa zorlayıcı
bilgi verme yönteminden sıyrılarak eğlendirerek eğitmeye yönelmeliyiz. DeğiĢen zamana
uyum sağlanarak zihniyet değiĢikliğine gidilmesi dinin sevdirilmesi ve yaĢanmasının
özendirilmesi gerekmektedir. Klasik din eğitim metodların bazılarının üslubun, öğüt verme
havası içinde olması ve akıcı olmaması çocukların biliĢsel geliĢimlerine uymamaktadır.
Çocukların dinimizi öğrenirken daha istekli olması, izlerken ve oynarken bile eğitimini
sürdürebilmesi, bilgilerin özümsenmesi ve kalıcılığın artması için eğitim metotlarında
çocukların hayal gücünü artıracak resim ve animasyonların arttırılması gerekmektedir. Ana
hatlarıyla genel çerçevesini çizmeye çalıĢtığımız bu programlar için akademik çevrelerin
görüĢleri alınmalı, din eğitimi açısından üslûbunun uygun yöntem ve teknikler geliĢtirilerek
çocukların ilgisini çekecek materyallerle zenginleĢtirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde biz istesekte istemesekte çocuklarımızın ellerinde yada önlerinde
bilgisayar tablet ya da televizyon gibi dijital bir enstrüman mevcuttur. Çocuklara, kâğıda
basılı formatlar üzerinden yaklaĢmak onlar için çetin ve mevcut durumu yokuĢa süren bir
olaydır. Bize doğru gelen bizim alıĢtığımız bu yöntem, onların mantığına her zaman
uymamaktadır. Eğitim dijital ortamlarda nasıl anlatılabilir? Din dijital ortamlara ne kadar
aktarılabilir? Bu, cevabı tam olarak bulunamamıĢ ya da yeterince sorulmamıĢ bir sorudur.
ToplumsallaĢma araçları olarakta tabir edilen teknolojik cihazlar, bireylerarası
iletiĢime yeni bir boyut kazandırmıĢtır.9 Dijital yayıncılık geniĢ manası ile düĢünüldüğünde
uydu, televizyon ve radyo yayınları da dijital yayın kapsamında değerlendirilmektedir.
Konunun geniĢliği nedeniyle yazımızda bir iĢletim sistemi üzerinden yapılan yayın ve
oyunları değerlendireceğiz.
GeliĢen mobil teknolojisi ve bunun yanında aynı hızla yaygınlaĢan mobil internet
sayesinde internet hayatımızın bir parçası olmuĢtur. Bu geliĢmelerle beraber basılı yayınların
insanların beklentilerini tam olarak karĢılamadığını farkeden firmalar, dijital yayıncılığa çok
hızlı bir geçiĢ yapmıĢlardır. Dijital yayıncılık, kâğıda basılı olan yayınların dijital ortama
taĢınarak kullanılması ya da yayınların dijital ortamda hazırlanarak ilgilenenlere çevrimiçi
sunulmasıdır.10 Dijital yayınlar, okuyucuların her an yanında taĢıyabileceği ve çok düĢük bir
maliyetle çevrimdıĢı olarak da günün her saati inceleyebileceği yayınlardır. Baskı öncesindeki
süreç, yayının basımı ve dağıtımı sırasındaki zorlu ve maliyetli süreçler, yayının taĢınması,
kaybolması, eskimesi gibi olumsuz durumlar dijital yayınlarda mevcut değildir. Dijital yayın
içine ses, video ve animasyon gibi interaktif uygulamalar da eklenebildiği gibi değiĢik yaĢ
gruplarına hitap eden oyunlarda bu ortamlarda sergilenebilmektedir.
Dünyada dijital yayınların din eğitiminde kullanımına yönelik birçok uygulama
mevcuttur. Özellikle Evanjelik Hristiyanlar, gençler arasında popüler olan oyunlara
9

Güher Dündar, Dijital Oyunlarda Toplumsal Cinsiyet ĠnĢası: Warrior of Nemesis örneği, Kocaeli Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2014, s.11
10
Çetin Kalburan, E-Kitap Çağı ve Türkiye‘de E-Kitap Sektörü, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, YayınlanmıĢ Yüksek Lisans tezi, Denizli 2012,s. 17
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sponsorluk desteğinde bulunarak oyunda geçen bazı ortamları kilisede oynatarak gençlerin
kiliseye devamı sağlamaya çalıĢmaktadır. Aynı Ģekilde dini tebliğ aracı olarak kullanılabilecek oyunlar üretilmektedir. Bu tarz oyunlarda, genellikle konuyu öğretme ve test etme
Ģeklinde bir yapı mevcut olup nisbeten eğlence ve öğretimin birleĢtirildiği yazılımlardır.11 Din
eğitimi açısından önemli ve güncel bir mesele olmasına karĢın konu ile alakalı ülkemizde
yapılan çalıĢmalar dünya ölçeğine göre çok azdır. Bu durumun muhtemel sebepleri arasında
eğitimcilerin oyunların önemini tam olarak kavrayamamaları, gençlerin hayatlarındaki yerini
bilmemeleri ve araĢtırma yapmaya yetecek oyun oynama tecrübelerinin yoksun oluĢları
gösterilebilir. Günümüzde de mevcut eğitsel dijital oyunların, din eğitimi müfredatına uyumlu
olmaması, eğitsel değerlerinin düĢük olması nedeniyle tam manasıyla dijital oyun temelli
eğitim yapmak mümkün gözükmemektedir
Dijital yayıncılığın doğru kullanılması durumunda, ebeveynin ya da öğretmenin
üstlenmesi gereken bazı eğitimleri dijital yayıncılık verebilmektedir. Bu Ģekilde, ebeveynlerin
ya da eğitimcilerin dikkatinden kaçan bazı eksik öğrenmeler tamamlanabilmektedir. Dijital
yayıncılık sayesinde öğrenci, bilgiyi istediği zaman alacağı için öğrenmesi de daha kalıcı
olacaktır.12 Ġlköğretim öncesi ve sonrası dönemlerde çocukların önlerinde bilgisayar ya da
tablet maalesef mevcuttur. Zamanlarını saatlerce kendilerine daha sonraki hayatlarında hiçbir
fayda sağlayamayacak onlarca oyun ya da programları kullanarak geçirmektedirler. Dijital
teknolojinin uygun kullanılmasıyla bu yaĢtaki çocuklara Peygamberimizin hayatı, Ġslam tarihi
ve ilmihal bilgileri rahatlıkla öğretilebileceği gibi namazın nasıl kılınması gerektiği, secde,
rükû, namazlarda okunacak dualar dijital oyun ya da görsellerle sunulduğunda yazın cami
imamının çocuklara öğrettiği bilgiler kıĢında tekrar edilerek daha etkin bir öğrenme ortaya
çıkacaktır. Orta öğretim sürecinde de derslerin mp3 ve mp4 olarak hazırlanması öğrencilerin
derslerde anlayamadığı hususların tekrar etmesine olanak sağlayacaktır. Ders içerikleriyle
alakalı film ve görsel çalıĢmalara ses ve müzik yoluyla hareket kazandırılarak öğrencinin
kullanımına sunulması, konunun pekiĢmesine katkıda bulunacaktır. Dijital yayıncılık, din
eğitimi açısından sadece öğrencilere değil yetiĢkinlere de uyarlanabilir. Peygamberimiz‘in
hayatını öğrenmek istediğini düĢünelim. Peygamberimizin fiilen gözükmediği lakin hitap
ettiği kesimlerin onu nasıl karĢıladığı, o anki atmosferin nasıl olduğu, insanlarla etkileĢimi,
yaĢadığı yerleri görmesi onunda bizim gibi bir insan olduğunu aynı zamanda da peygamber
olduğunu görerek iman etmesi günümüzün görerek öğrenmeye alıĢmıĢ insanın imanına
önemli bir katkı sağlayacaktır.
Hem yetiĢkin hem de çocuklar açısından dijital eğitimi ele aldığımızda her Ģeyi bu
yolla anlatmaya çalıĢmakta doğru değildir. Dijital eğitimle anlatılacak olanlar sınırlıdır. Dijital
eğitimle, din eğitimiyle alakalı pratik ilmihal bilgiler anlatılabilir. Allah tasavvuru, Allah‘ın
sıfatları gibi mevzuların sadece isimleri öğretilebilir. Bunların ne manalara geldikleri,
derinlikleri ancak örgün öğretimle dini metinleri mütaala ede ede insanın öğreneceği bir
durumdur. Dijital yayıncılıktan yüklenilenin üstünde bilgi beklenilmemesi gerekmektedir.

11 Bilal Yorulmaz, Dijital Oyunlardaki Din ve Din Eğitiminde Dijital Oyunların Kullanılma Ġmkânı: DijitalleĢen
ve Din, Köprü Yay, Ġstanbul 2015,s.392
12
Hakan Özkan; Cavit Erdem, Balkan ve Avrupa Ülkelerinde Din Eğitimi YaklaĢımları, Balkan 3.Uluslararası
Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, Ubak Yayınevi, Aralık 2020, s.196
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Dijital ortam biz farkında olsakta olmasakta öğrencilerin zihnini zaten yeterince
etkilenmektedir. Dijital yayın dünyasında kendi imkânlarıyla web sitesi kurabilen pek çok
kiĢi, doğruluğuna ve Ġslam‘ın temel kaynaklarına uygunluğuna bakmaksızın ulaĢtığı/elde
ettiği bilgiyi kolayca eriĢime sunabilmekte ve sanal ortamda paylaĢımlarda bulunabilmektedir.
Bu durum ciddi bir bilgi kirliliğine, zihin karıĢıklığına ve pek çok yanlıĢ dini anlayıĢın ortaya
çıkmasına sebebiyet vermektedir.13 Eğitim ya da dini kurumlar bu durumu bir an önce far
kedip dini ve milli programlarlaa hem çocukların eğlence dünyasına hitap eden hem de doğru
bilgiye ulaĢabilecekleri çalıĢmalar yapmalıdır. Eğitimcilerin neyin ne kadar dijitalize
edilebileceğini bilmemesi yüzünden pratik çözüm sağlamak için kurumlarda farklı yaĢ
gruplarına hitap eden programlar yapmak için yazılım üreten kadrolarla birlikte eğitimcilerin
çalıĢması gerekmektedir. Din eğitiminde dijital dünyadan faylanılması, gençlerin ve
çocukların alıĢık olduğu ve sevdikleri yollarla öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Bu Ģekilde
etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlanabilecektir.14
Din eğitimi alanında çalıĢan eğitimcilerin dijital yayınlar üzerinde çalıĢmaya teĢvik
edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte sadece din eğitimi değil aynı zamanda farklı dersler için
yapılmıĢ olan dijital oyun ve yayınlardan da istifade edilmelidir. Eğitimcilerin farkındalığını
artırmak için dijital yayınlar ve din temalı kongre ve sempozyumlar düzenlenmelidir.
Gençlerin dijital yayınlarla daha sağlıklı bir iliĢki kurabilmelerini sağlamak için ders
konularında Tv, sosyal medya vb. konuların yanında dijital oyunlar da yer almalıdır. Ayrıca
personelin bilinçlenmesine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleriyle öğretmenlerin
bilinçlenmesi sağlanmalıdır.
Teknolojiyi kullanma yaĢı özellikle 2010 sonrasında 7 yaĢa kadar inmiĢtir. Biz
eğitimciler olarak teknoloji unsurunu nesillere daha rahat ulaĢabilmek için kullanabilmeli ve
yaĢadığımız çağın gerekliklerine uygun olarak yeni programlar üretebilmeliyiz. Sonuç olarak
günümüzde teknolojiye hakim bunun yanında alan bilgisine sahip olan, gençlerin dilinden
anlayan eğitimcilere ihtiyaç her zamankinden fazladır.
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ÇELEBĠ UNVANININ ANADOLU‟DA KULLANIMINA DAĠR
(XIII-XIV. YÜZYILLAR)
Prof. Dr. Ġsmail ÇĠFTCĠOĞLU
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
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Özet
Çalap isminden geldiği ileri sürülen çelebi tabirinin, Anadolu‘da ne zaman ortaya çıktığına
dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, Mevlânâ‘nın müridi ve halifesi Hüsâmeddin
Çelebi‘nin bu unvanla anılan ilk Ģahsiyet olduğu kabul edilmektedir. Mevlevî geleneğine göre
Sultan Veled‘in oğlu Ulu Ârif Çelebi‘den itibaren onun soyundan gelenler de çelebi unvanıyla
anılmıĢlardır. Kaynaklarda bu dönemde tasavvufî çevreler dıĢında, çelebi unvanını kullanan
bazı ilim ve devlet adamlarından bahsedilmektedir. Ancak Selçuklu hanedan mensuplarının
bu tabirle anıldıklarını gösteren her hangi bir kayda rastlanmamıĢtır. Beylikler döneminde
baĢta hanedan mensupları olmak üzere vezirlik ve kazaskerlik makamında bulunan kimi
devlet adamları ile ahî ve sûfîler çelebi unvanını kullanmıĢlardır. Osmanlılarda daha Orhan
Gazi zamanında çelebi unvanını alan bazı mutasavvıfların bulunduğu anlaĢılmaktadır.
Hanedan mensuplarının ise bu unvanı Murad Hudâvendigâr döneminden itibaren taĢımaya
baĢladıkları ve Yıldırım Bayezid‘in oğullarının da aynı unvanla anıldıkları bilinmektedir.
ÇalıĢmada, XIII. yüzyılın ikinci yarısından XIV. yüzyılın sonuna kadarki süreçte çelebi
unvanının Anadolu‘da kimler tarafından kullanıldığına dair örnekler sunulmakta, konuyla
ilgili bazı tespit ve değerlendirmelere yer verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Çelebi, Türkiye Selçukluları, Beylikler, Osmanlılar
MenĢei hakkında kesin bir bilgi bulunmayan çelebi tabirinin Türkçede eskiden
Allah‘ın isimlerinden biri olarak kullanılan Çalap‘tan geldiğine dair görüĢler mevcuttur. Buna
göre Allah‘a bağlı anlamına gelen çalabî kelimesi zamanla telaffuz bakımından değiĢikliğe
uğramıĢ ve çelebi Ģeklinde söylenegelmiĢtir. Türkiye Selçukluları, Beylikler ve Osmanlı
dönemi kaynaklarında çeĢitli vesilelerle rastlanılan bu unvanın daha ziyade okumuĢ, edepli,
zarif, asil ve erdemli kimseleri temsil ettiği, bununla beraber efendi ve beyzade anlamlarına
geldiği ifade edilmektedir1. Anadolu‘nun XIV. yüzyıldaki sosyal ve kültürel hayatına dair
özgün bilgiler veren seyyah Ġbn Battûta bu unvanın Anadolu dilinde seyyidî, yani efendim
anlamında kullanıldığını belirtir2. Rumcadan dilimize geçtiği bilinen efendi tabirinin sahip,
seyyid, çelebi, hoca, molla, okumuĢ gibi anlamlara geldiği malumdur3.

1

Çelebi kelimesinin menĢei ve anlamı hakkında detaylı bilgi için bk. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlüğü, I, Ġstanbul 1993, s. 342-345; W. Barthold, ―Çelebi‖, ĠA, III, Ġstanbul 1977, 369-370;
Mehmet ĠpĢirli, ―Çelebi‖, DĠA, VIII, Ġstanbul 1993, 259.
2
3

Ġbn Battûta, Seyahatname, (çev. Sait Aykut), I, Ġstanbul 2004, s. 408.
Pakalın, a.g.e., I, s. 505.
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Çelebi unvanının Anadolu‘da ilk defa, Ahî Türkoğlu lakabıyla tanınan ve aynı
zamanda Mevlânâ Celâleddin‘in (ö. 1273) müridi ve halifesi olan Hüsâmeddin Çelebi (ö.
1284) tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir4. Soylu bir aileden gelen ve Konya‘daki
ahîlerin önde gelen reislerinden olduğu bilinen Hüsâmeddin Çelebi kendisine bağlı fütüvvet
ehliyle Mevlânâ‘nın hizmetine girmiĢ, hatta sahip olduğu bütün servetini ona bağıĢlamıĢtır.
YaĢça kendisinden çok küçük olmasına rağmen Mevlânâ, Hüsâmeddin Çelebi‘ye büyük
hürmet göstermiĢ, onun asalet ve faziletinden olsa gerek kendisine daha ziyade çelebi diye
hitap etmiĢ ve onu yakınlarından üstün tutmuĢtur. Mevlevî geleneğine göre Mevlânâ‘nın
torunu Ulu Ârif Çelebi‘den itibaren onun soyundan gelenler çelebi unvanıyla anılmıĢlardır.
Mevlânâ‘yı temsil eden makama ise çelebilik denmiĢtir.
Mevlevî müellif Eflâkî bu dönemde çelebi unvanını kullananlar arasında Mehmed
Çelebi (Torumtay ailesinden), Çelebi Celâleddîn Ferîdûn, Ġbn Ġsfahsâlâr diye bilinen
Celâleddin Çelebi ve müderrisin oğulları olarak tanınan Çelebi Bedreddin ile Çelebi
ġemseddin‘in isimlerini anar5, bunların Mevlânâ ve ailesine olan muhabbetine dair rivayetler
nakleder. Diğer taraftan Türkiye Selçuklularına ait bir inĢâ mecmuasında6 Asîl Beg Çelebi
Kâmrân isminde nüfuz sahibi bir emîrden söz edilir. Anonim Selçuknâme 1280 yılında
Niğde‘de vuku bulan bir askerî hadise vesilesiyle Selçuklu devlet adamlarından Sâdeddin
Çelebi‘nin ismini zikreder7. Aksarâyî‘de ise Muînüddin Süleyman Pervâne‘nin oğlu
Muînüddin Mehmed Bey tarafından serveti yağmalanan Nusretüddin Çelebi‘nin ahlâkı,
cömertliği ve ilminden övgüyle bahsedilir8. Bazı araĢtırmalarda9 yine dönemin tanınmıĢ
mutasavvıflarından Sadreddin Konevî‘nin oğlu Sâdeddin Çelebi‘nin, Evhadiyye tarikatının
kurucusu Evhadüddin Hâmid el-Kirmânî‘nin önde gelen halifelerinden Zeynüddin Sadaka‘nın
talebesi olduğu belirtilir.
Çelebi unvanının Türkiye Selçuklularına göre Beylikler zamanında daha yaygın olarak
kullanıldığı görülür. Dönemin önde gelen beyliklerinden Germiyanoğullarının ilk hükümdarı
I. Yâkub Bey Sandıklı‘daki (Afyonkarahisar) 725/1324 tarihli bir kale kitabesinde çelebi-i
âzam unvanıyla anılır10. Yâkub Bey‘in torunu Süleyman ġah hem Bezm u Rezm‘de11 hem de
Osmanlı tahrir kayıtlarında12 ġah Çelebi olarak zikredilir. Kütahya Mevlevîhânesi‘nde uzun
süre postniĢin olarak görev yapan Celâleddin Ergun Çelebi‘nin unvanı kuĢkusuz Mevlevî
geleneğinden gelmekteydi. Eratnalılar zamanında13 Çorum‘da inĢa ettirdiği zaviyesinde uzun
süre tasavvufî faaliyetlerde bulunan Elvan Çelebi, Baba Ġlyas Horasânî‘nin torunlarından ve
aynı zamanda dönemin tanınmıĢ sûfîlerindendir. Ġmâdeddin Ömer Çelebi ile onun yerine tayin
edilen Mevlânâ Bedreddin Mahmud Çelebi kazaskerlik makamında bulunmuĢlardır.
4

Barthold, a.g.m., 369.
Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I, (çev. T. Yazıcı), Ġstanbul 1986, s. 198-199, 258, 265-266, 270, 296297, 310, 312, 324, 371; II, (çev. T. Yazıcı), Ġstanbul 1987, s. 192, 212.
6
Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara 1988, s. 157, dipnot: 31.
7
Anonim Selçuknâme, (çev. F. Nafiz Uzluk), Ankara 1952, s. 41-42.
8
Aksarâyî, Müsâmeretü‟l-ahbâr, (çev. N. Gençosman), Ankara 1943, s. 293.
9
Bk. Mikâil Bayram, ġeyh Evhadü‟d-din Hâmid el-Kirmânî ve Evhadiyye Tarikatı, Konya 1993, s. 99.
10
Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, Kitabeler, Ġstanbul 1929, s. 42.
11
Esterâbâdî, Bezm u Rezm, (çev. M. Öztürk), Ankara 2014, s. 374.
12
Mesela bk. 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), I, Ankara 1993, s. 113, 117, 124.
13
Eratnalılarda çelebi unvanı ile tanınan Ģahıslar için bk. Esterâbâdî, a.g.e., s. 55, 192, 250, 388, 404, 481;
Kemal Göde, Eratnalılar, Ankara 1994, s. 89-90, 127, 143, 162, 178.
5
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Eratnalıların son hükümdarı II. Mehmed Bey, çelebi unvanıyla da tanınmaktaydı. II. Mehmed
Bey‘in nâibi Kılıçarslan tarafından Amasya Emîri Hacı ġadgeldi‘ye elçi olarak gönderilen
Yusuf Çelebi nüfuz sahibi emîrlerdendir. Vaktiyle Selçuklu divanında görev yapmıĢ olan
Müstevfî Celâleddin Mahmud‘un oğlu Abdullah Çelebi ile Muhammed Çelebi vezirlik
görevinde bulunmuĢlardır. Aynı unvanla anılan Mahmud Çelebi, Abdullah Çelebi ve Hacı
Beğ Çelebi de yine dönemin tanınmıĢ Ģahsiyetlerindendir. Saruhanoğulları ailesinden Hızır
Çelebi, Yusuf Çelebi, Devlet Han‘ın oğlu Yâkub Çelebi ve Ġshak Çelebi;14 Karesioğullarından
YahĢi Bey‘in oğlu Beylerbeyi Çelebi ile bu hükümdarın torunu Mustafa Çelebi15;
Aydınoğullarından Mustafa Bey‘in oğulları ġah Çelebi, Mehmed Çelebi ve Bayezid Çelebi 16;
Karamanoğullarından Alâeddin oğlu Mehmed Bey‘in kardeĢi Ali Beg Çelebi17; Ġnançoğulları
ailesinden Çelebi Mehmed Bey18; Pervaneoğullarından Sinop Emîri Gazi Çelebi ile Sâdeddin
Çelebi19; Tekeoğulları beylerinden Osman Çelebi20; Hamitoğullarından Hüseyin Bey‘in oğlu
Mustafa Çelebi21 ile Gölhisar beyi Mehmed Çelebi22; MenteĢeoğlu Ahmed Gazi (Çelebi)23 ve
EĢrefoğlu Mübârizeddin Çelebi Mehmed Bey24, Beylikler döneminin çelebi unvanıyla tanınan
hanedan mensuplarındandır. Ġbn Battûta‘nın Sivas‘ta zaviyesine misafir olduğu Ahî Çelebi ile
Sinop‘a uğradığında zaviyesinde konakladığı Ahî Ġzzeddin Çelebi ahî teĢkilatına mensup
hatırı sayılır Ģahsiyetlerdendir25.
Osmanlılar döneminde ġeyh Edebâli‘nin torunu Yâkub Çelebi‘nin (Mehmed PaĢa‘nın
oğlu), Orhan Bey tarafından 761/1359 tarihinde inĢa edilen bir zaviyenin Ģeyhliğine getirildiği
ifade edilmektedir26. Osmanlı kroniklerine göre hanedan mensupları Murad Hudâvendigâr
zamanından itibaren çelebi unvanıyla anılmaya baĢlamıĢlardır. ÂĢıkpaĢazâde Kosova savaĢını
(1389) anlatırken bu hükümdarın oğullarından Yâkub Çelebi‘nin ismini anar ve onun Osmanlı
ordusunun sol kolunda harbe katıldığını belirtir. Müellife göre, Sultan Murad‘ın Ģehadeti
üzerine Ģehzade Bayezid devlet erkânı tarafından hemen hükümdar ilan edilmiĢ, saltanat
iddiasında bulunmasından endiĢe edilen Yâkub Çelebi ise öldürülmüĢtür27. Diğer taraftan
Yıldırım Bayezid döneminde asıl adı Sofu (Molla) Bayezid olan fakat daha ziyade
Ġmâmüddin Ali Çelebi olarak tanınan âlim bir zatın, ismi anılan hükümdar tarafından oğlu
Mehmed Çelebi‘ye hoca olarak tayin edildiği bilinmektedir. Mehmed Çelebi‘nin
hükümdarlığı zamanında ise Çandarlı Halil PaĢa‘nın oğullarından olup 1421 yılında vefat

14

Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Devlet TeĢkilatına Medhal, Ankara 1988, s. 133, 163-165; Feridun Emecen, Ġlk
Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Ġstanbul 2012, s. 94, 124, 204.
15
Zerrin Günal Öden, Karası Beyliği, Ankara 1999, s. 69.
16
Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, Anadolu Beylikleri, Ankara 1988, s. 111.
17
Ġstanbul‟un Fethinden Önce YazılmıĢ Tarihî Takvimler, (nĢr. Osman Turan), Ankara 1984, s. 49.
18
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ġstanbul 1993, s. 517.
19
Turan, a.g.e., s. 584, 630; UzunçarĢılı, Anadolu Beylikleri, s. 148-149.
20
Sait Kofoğlu, ―Tekeoğulları‖, DĠA, XXXX, Ġstanbul 2012, 349-350.
21
NeĢrî, Kitâbı Cihan-nümâ, I, (haz. F. ReĢit Unat-M. Altay Köymen), Ankara 1957, s. 294-295.
22
Ġbn Battûta, a.g.e., I, s. 408.
23
Emecen, a.g.e., s. 124.
24
Eflâkî, a.g.e., II, s. 215.
25
Ġbn Battûta, a.g.e., I, s. 416-417, 442.
26
Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, I, Ankara 1988, s. 561.
27
ÂĢıkpaĢazâde, Tevârih-i Âli Osman, (nĢr. Çiftçioğlu N. Atsız, Osmanlı Tarihleri I içinde), Ġstanbul 1949, s.
133-134; ayrıca bk. NeĢrî, a.g.e., I, s. 290-291, 304-307.
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eden Süleyman Çelebi‘nin, babasının vezirliği sırasında kazaskerlik görevinde bulunduğu
malumdur28.
Osmanlı kaynaklarında Yıldırım Bayezid‘in oğulları Ģehzade Mehmed, Süleyman,
Musa ve Ġsa da çelebi unvanıyla zikredilir. Bazı araĢtırmalarda29 Germiyanoğlu Süleyman
ġah‘ın kızından doğan Ģehzadelerin Mevlânâ Celâleddin‘in nesebinden gelmiĢ olmaları
nedeniyle bu unvanla anıldıklarından bahsedilmekte, buna dayanak olarak Mevlevî Ģeyhi
Sâkıb Dede‘nin (ö. 1148/1735) Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân isimli eserindeki rivayetler
gösterilmektedir. Hâlbuki bu kaynakta yanlıĢ ve çeliĢkili pek çok rivayetin nakledildiği
bilinmektedir30. Nitekim müellife göre Mevlânâ‘nın torunu (Sultan Veled‘in kızı) Mutahhara
Hatun, Germiyanoğlu Süleyman ġah ile evlenmiĢ31 ve bu evlilikten Hızır PaĢa ile Ġlyas PaĢa
isimli iki erkek çocuğu dünyaya gelmiĢtir. Öte yandan Süleyman ġah‘ın oğlu Yâkub Bey,
Timur istilasından sonra Osmanlılar tarafından öldürülmüĢ, kızı ise vefatından önce Ģehzade
(Yıldırım) Bayezid ile evlenmiĢ ve bu evlilikten Musa ve Ġsa çelebiler doğmuĢtur. Bu
Ģehzadeler ana tarafından Mevlânâ‘nın soyundan geldikleri için kendilerine çelebi denmiĢtir32.
Görüldüğü gibi Sâkıb Dede, Germiyanoğlu II. Yâkub Bey‘in Osmanlılar tarafından
öldürüldüğünü ve kızının da Ģehzade Bayezid ile evlendiğini söylemektedir. Oysa Osmanlı
kroniklerinde33 de kaydedildiği üzere Yâkub Bey kesinlikle öldürülmemiĢ, Sultan II. Murad‘ı
Edirne‘de ziyaret ettikten sonra memleketine dönmüĢ ve 1429 yılında Kütahya‘da eceliyle
vefat etmiĢtir. ġehzade Bayezid ile evlenen hatun ise Yâkub Bey‘in kızı değil, kız kardeĢidir.
Öte yandan Eflâkî‘deki kayıtlardan34 Mevlânâ‘nın vefatından (1273) önce doğduğunu
öğrendiğimiz Mutahhara Hatun‘un, 1387‘de öldüğü bilinen Süleyman ġah ile evlenmiĢ
olması kronolojik bakımdan imkânsızdır35. Nitekim onun Ġlyas PaĢa ve Hızır PaĢa adlı iki
çocuğunun bulunduğunu kaydeden36 müellifin, Germiyan hükümdarı ile evlendiğinden hiç
bahsetmemesi bunu teyit etmektedir. Bu durumda 1381 yılında Ģehzade Bayezid‘le evlendiği
malum olan Sultan Hatun‘un da Süleyman ġah ile Mutahhara Hatun‘un evliliğinden doğmuĢ
olması kronolojik olarak mümkün değildir.

28

Hoca Sâdeddin Efendi, Tâcü‟t-tevârîh, V, (haz. Ġsmet Parmaksızoğlu), Ankara 1992, s. 57, 97.
Bk. Mehmet Önder, ―Tarih Boyunca Mevlânâ Soyu-Fatih Sultan Mehmed Mevlânâ‘nın Altıncı Göbekten
Torunudur‖, III. Uluslararası Mevlânâ Kongresi (Bildiriler), Konya, 2003, s. 71-72. Ġsmet Kayaoğlu, Yıldırım
Bayezid‘in oğullarının çelebi unvanıyla anılmalarının sebebine değinmemekle birlikte, Süleyman ġah ile
Mutahhara Hatun arasındaki evliliğe bağlı olarak Mevlevîlik ile Osmanlı ailesi arasında akrabalık tesis edildiğini
belirtir. Bk. ―Sultan-Mevlevî ĠliĢkilerine Genel Bir BakıĢ‖, X. Millî Mevlânâ Kongresi (Tebliğler), I, Konya,
2002, s. 36.
30
Abdülbâki Gölpınarlı (Mevlânâ‟dan Sonra Mevlevîlik, Ġstanbul 1983, s. 111-114, 122-124) vaktiyle bu hususa
dikkat çekerek uyarılarda bulunmuĢtur.
31
Ġ. Hakkı UzunçarĢılı (Kütahya ġehri, Ġstanbul 1932, s. 51), bu evlilik hakkında bilgi veren yegâne kaynağın
Sefîne olduğunu söyler.
32
Sâkıb Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân, I, Mısır 1283, s. 5, 60; ayrıca bk. Gölpınarlı, a.g.e., s. 103, dipnot:
122; Pakalın, a.g.e., I, s. 343.
33
ÂĢıkpaĢazade, a.g.e., s. 171-172; NeĢrî, a.g.e., II, s. 605-607.
34
Eflâkî, a.g.e., II, s. 250.
35
Gölpınarlı (a.g.e., s. 101-102, 122), Sefîne‘deki evlilikle ilgili rivayetin tevatüre dayandığı kanaatini taĢır ve
konuyla ilgili kronolojik tutarsızlığa dikkat çeker.
36
Eflâkî, a.g.e., II, s. 222, 251.
29
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Netice itibarıyla, XIII-XIV. yüzyıllarda Anadolu‘da asaleti ve seçkinliği temsil ettiği
bilinen çelebi unvanının hanedan mensupları, devlet adamları, ahî ileri gelenleri, ilim ve
tasavvuf erbabı tarafından kullanıldığı açıktır. Kaynaklarda Selçuklu hanedan mensuplarının
çelebi unvanıyla anıldıklarını gösteren herhangi bir kayda rastlanmazken, Beylikler
döneminde bu unvanın bey aileleri tarafından kullanıldığına dair çok sayıda örnekle
karĢılaĢılmıĢtır. Beylikler dünyasına Ģâmil bu geleneğe istinaden Osmanlı hanedan mensupları
da Murad Hudâvendigâr döneminden itibaren çelebi unvanıyla anılmaya baĢlamıĢlardır. Öte
yandan Mevlânâ ailesi ile Germiyanlılar arasında gerçekte bir sıhriyetin söz konusu olmadığı,
Sâkıb Dede‘nin bu bahsi sözlü rivayetlere dayanarak ya da mensubu olduğu tarikatı
yüceltmek maksadıyla aktardığı anlaĢılmıĢtır. Bu durumda, Yıldırım Bayezid‘in oğullarının
anne tarafından Mevlânâ‘nın soyundan geldikleri ve bu mensubiyetten dolayı çelebi
unvanıyla anıldıkları yönündeki görüĢün kabulü mümkün değildir.
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KRĠTĠK YENĠDEN SAFLAġMA OLGUSU ÇERÇEVESĠNDE 3 KASIM 2002 GENEL
SEÇĠMLERĠ: CUMHURĠYET HALK PARTĠSĠ‟NĠN OYLARINI ARTIRMASI
ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
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ÖZET
―Güzel günler göreceğiz‖ ve ―Türkiye‘den ‗Tek BaĢına Ġktidar‘ Ġstiyoruz…‖ sloganları ile
Deniz Baykal önderliğinde seçimlere giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 3 Kasım 2002
genel seçimlerinde ana muhalefet partisi olmuĢtur. Nitekim bir önceki seçimlerde barajı
geçemeyen CHP, 2002 genel seçimlerinde %19.4 oranında oy alarak, oylarını önemli ölçüde
artırmıĢ ve parlamentoya ikinci parti olarak girmiĢtir. Bu bağlamda seçimler, yalnızca bir
seçme eylemi değildir; seçimlere giren partilerin oylarını artırması\düĢürmesi veya partilerin
aldığı oylarda değiĢiklik olmaması bir sürecin parçasını oluĢturmaktadır. Bu minvalde, parti
tabanında radikal ve sürekli değiĢiklikleri içeren kritik yeniden saflaĢma olgusu çerçevesinde
CHP‘nin bir önceki seçimlere kıyasla oylarını hangi dinamikler çerçevesinde artırdığı analiz
edilebilir. Normal seçimlerden farklı olarak kritik yeniden saflaĢmaların meydana geldiği
seçimler; partiye duyulan güvensizliğin, partilerin seçim faaliyetlerinin, lider söylemlerinin;
genel anlamda mevcut sorunların, krizlerin veya partilerin politika değiĢikliklerinin seçmen
tercihlerine nasıl yansıdığı ile ilgilidir. Dolayısıyla siyasi, ekonomik, sosyal, psikolojik ve
hatta çevresel faktörler seçmenlerin oy verme tercihleri üzerinde etkili olur ve yapılan
seçimler sonucunda seçim tipi belirlenir. Bu seçim tipinin ortaya çıktığı seçimlerde,
seçmenler sürecin etkisiyle bir sonraki seçimlerde baĢka bir partiye oy verebilirler veya oy
kullanmayabilirler. Buradan hareketle bu çalıĢmada; kritik yeniden saflaĢma olgusu
çerçevesinde 3 Kasım 2002 genel seçimlerine giden süreçte CHP odağa alınmıĢtır.
ÇalıĢmanın kavramsal ve metodolojik ana hatlarını oluĢturan ‗kritik yeniden saflaĢma‘ olgusu
açıklanmıĢ, bu kavram çerçevesinde CHP‘nin oylarını artırarak yükseliĢe geçiĢi incelenmiĢ,
genel bir değerlendirme yapılarak ‗sonuç‘ baĢlığı ile sonlandırılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Seçim, Kritik Yeniden SaflaĢma Olgusu, 3 Kasım 2002 Genel
Seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi.
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3 NOVEMBER 2002 GENERAL ELECTIONS IN THE FRAMEWORK OF
CRITICAL REALĠGNMENT: AN ASSESSMENT ON THE RISE OF VOTES THE
REPUBLICAN PEOPLE'S PARTY

ABSTRACT
Republican People's Party (CHP) which entered the elections under the leadership of Deniz
Baykal with "We will see good days" and ―We want unaccompanied ruling from Turkey‖
slogans, became the main opposition party in the general elections of 3 November 2002. In
this context, CHP increased its votes significantly and entered the parliament as the second
party which failed to pass the threshold in the previous elections, received 19.4% of the votes
in the 2002 general elections. In this context, elections are not just an act of choice; It
constitute a part of the process that increasing/decreasing the votes of the parties entering the
elections or not changing the votes of the parties. In this manner, it can be analyzed that CHP
increased its votes compared to the previous elections in which the dynamics in the context of
the fact of critical realignment, involving rigid and continuous changes on the party base.
Elections which occurring critical re-purifications unlike ordinary elections; distrust of the
party, election activities of the parties, statements of leaders; it related with it is about how
current problems, crises, or political changes of parties are reflected voter preferences.
Therefore, political, economic, social, psychological, and even environmental factors affect
on voting preferences of the voters, and the selection type is determined as a result of the
elections. Voters may or may not vote to another party in the next elections with the effect of
the process in elections which this election type appeared. In this context in this study; It has
been the focus on CHP that in the ongoing process to general elections of 3 November 2002,
within the framework of the critical realignment fact. It has been explained to the ‗critical realignment' notion, which forms the conceptual and methodological outline of the study, it has
been examined in the framework of this concept that transition to the ascension by increasing
CHP's votes, it has been made end with 'result' title by making a general assessment.
Keywords: Election, Critical Realignment Notion, 3 November 2002 General Elections,
Republican People's Party.
GĠRĠġ
Demokratik toplumlarda siyasal katılımın en önemli araçlarından biri düzenli ve periyodik
olarak yapılan seçimlerdir. Seçimler sonucunda, seçimlere katılan partilerden hangilerinin
kazandığı, kaybettiği ve hükümetin hangi parti(ler) aracılığıyla kurulacağı belirlenir (Sisk,
2017: 2-3). Bu anlamda seçimler salt olarak bir seçme eylemi değildir. Seçimlere giren
partilerin oylarının artması\azalması, iktidardaki partinin konumunu sürdürmesi veya
hükümetin değiĢmesi sonucunu ortaya çıkaran seçimler, bir sürecin parçasını oluĢturmaktadır.
Bu minvalde seçimlere giden süreci sosyo-ekonomik durum, mevcut siyasal durum,
psikolojik, kültürel veya çevresel faktörlerin bir araya geldiği iç ve dıĢ dinamikler oluĢturur
(Kapani, 2012: 145-146). Sosyo-ekonomi ve politik yapıda meydana gelen olaylar ve krizler
neticesinde seçmenler; önlerindeki seçimlerde -köklü ve uzun soluklu bir sonuç ortaya

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 512

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

çıkaracak- bir farklı bir partiye yönelebilirler veyahut oy kullanmayabilirler. Böylelikle kritik
yeniden saflaĢmaların olduğu bu seçimlerde, bir önceki seçimlerden farklı bir seçim atmosferi
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalıĢmada 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet
Halk Partisi‘nin (CHP) bir önceki seçimlere göre oylarını artırıp; ana muhalefet partisi
konumuna geldiği süreci ‗kritik yeniden saflaĢma‘ olgusu çerçevesinde incelenmektedir.
Retrospektif bir yaklaĢımı benimseyen bu çalıĢmada, konuyla ilgili yazılı metinler ve
kaynaklar okunmuĢ ve analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada öncelikle ‗kritik yeniden saflaĢma‘ olgusu
ele alınmıĢ; daha sonra CHP‘nin seçimlerdeki baĢarısı bu olgu çerçevesinde incelenmiĢ ve
çalıĢma ‗sonuç‘ kısmıyla sonlandırılmıĢtır.
Kritik Yeniden SaflaĢma Olgusu
Kritik Yeniden SaflaĢma (Critical Realignment) olgusu, Ergun Özbudun‘a (2016: 42) göre,
partilerin seçmen tabanlarında köklü ve sürekli değiĢikliklerin olması anlamına gelmektedir.
V. O. Key (1959: 198) ise ‗Sürekli Yeniden SaflaĢma‘ kavramını kullanarak, bu tip
seçimlerde partilerin seçmen tabanlarında ‗uzun süreli‘ ya da ‗sürekli‘ değiĢikliklerin
olmasıyla oy kaymalarının yaĢandığını ifade eder. Söz konusu köklü ve sürekli değiĢim
ideolojik (sağ-sol bloklar arasında), sosyal (radikal değiĢimler ve bölünmeler) ve partilerin
güç kazanıp kaybetme durumu ile ilgilidir (Robert ve Prapp, 2012: 4-5). Bu anlamda kritik
yeniden saflaĢmanın olduğu seçimler, ‗normal‘ seçimlerden farklı bir seçim tipi ortaya çıkarır.
Tanju Tosun bu seçim tipini, ‗Yeni Seçmen Mevzilenmelerinin Olduğu Seçimler‘ baĢlığı
altında incelemiĢtir. Seküler yeniden mevzilenmenin (saflaĢmanın) oluĢtuğu seçimler, ―parti
seçmen bağlılığında birbirini izleyen seçimlerin sonucunda parti desteğinin evrimsel ve
kümülatif olarak arttığı seçimlerdir.‖ Bu anlamda seçimleri kritik yeniden saflaĢma olgusu
temelinde değerlendirmek için ilk olarak, ―seçmenlerin geçmiĢte oy verdikleri partilerden
farklı partilerin etrafında yeniden gruplanması‖ ve ikinci olarak, ―düzenli olarak birbirini
izleyen seçimlerde parti ya da partilere yönelen destekte kademeli artıĢın olması gerekir‖
(Tosun, 2003: 31-32). Bu itibarla seçimlerde kritik yeniden saflaĢmalar ve bunun sonucunda
oy kaymalarının nedenleri kurumsal, ideolojik, toplumsal hayatta yaĢanan olumsuz
değiĢimler, partilerin propaganda faaliyetleri, mevcut sosyo-ekonomik krizler, lider
söylemleri gibi çok geniĢ yelpazede ele alınabilecek dinamikleri kapsar. Bu dinamiklerin bir
araya gelmesiyle bir önceki seçimlerde baraja takılan ve 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde
iktidara hazırlanan Deniz Baykal liderliğindeki CHP, ana muhalefet partisi olarak meclisteki
yerini almıĢtır.
Bu seçimlerde ‗tek baĢına iktidar‘ sloganıyla yola çıkan CHP‘nin kampanyalarını ĠRA
(Ġstanbul Reklam Ajansı) yürütmüĢtür. Zira bu seçim dönemi, diğer partilerin de dijital
platformlarda faaliyetlerini yürüttükleri bir dönem olmuĢtur. Diğer yandan seçime giren
partilerin dijital platformlar aracılığıyla halka seslendiği, halka umut vaat ettiği ve mevcut
hükümetin eleĢtirildiği bu seçim döneminde, seçmenlere daha hızlı ulaĢılmıĢtır (ĠpekĢen ve
Duman, Bianet, 26 Mayıs 2015). Yapılan mitingler, reklamlar, gazete haberleri ve seçim
müzikleri; görsel ve iĢitsel medyanın partiler tarafından yoğun olarak tercih edildiğinin bir
ifadesidir.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 513

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

TABLO: 1999 ve 2002 Genel Seçimlerinde Oy Oranları, Milletvekili Sayıları ve Oy Oranları Farkı

Siyasi Parti 18
Nisan
Ġsimleri
1999 Genel
Seçimlerinde
Oy Oranı*%
CHP
8.7
AK PARTĠ
DSP
22.2
MHP
18.0
ANAP
13.2

3
Kasım
2002 Genel
Seçimlerinde
Oy Oranı**%
19.4
34.3
1.2
8.3
5.1

18 Nisan 1999
Genel
Seçimlerindeki
Milletvekili
Sayısı
136
12.9
8.6

3 Kasım 2002
Genel
Oy
Seçimlerindeki Oranları
Milletvekili
Farkı***
Sayısı
178
+10.7
363
34.3
-21
-9.7
-8.1

Kaynak: Gökçe, Akgün ve Karaçor‘un 2002 yılında yayınlamıĢ olduğu 3 Kasım Seçimleri‘nin Anatomisi: Türk
Siyasetinde Süreklilik ve DeğiĢim isimli çalıĢmadan ve TÜĠK verilerinden yararlanılmıĢtır.
* 1999 genel seçimlerinde Türkiye geneli seçmen sayısı 37.495.217, oy kullanan seçmen sayısı 32.656.070 ve
seçim barajı %10‘dur.
**2002 genel seçimlerinde, Türkiye geneli seçmen sayısı 41.407.161, oy kullanan seçmen sayısı 32.768.161 ve
seçim barajı %10‘dur.
*** Oy oranları farkı, iki seçimin oy oranlarının çıkarılması ile elde edilmiĢtir.

Tabloda görüldüğü üzere en fazla oy kaybını Demokratik Sol Parti (DSP), %21‘lik bir puan
düĢüĢü ile yaĢamıĢtır. DSP‘nin ikiye bölünmesi, Bülent Ecevit‘in sağlık durumunun kötü
olmasına rağmen iktidarı bırakmaması ve ekonomik krizin derinleĢmesi bu puan düĢüĢünün
nedenlerindendir. Öte yandan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de yenilgiye
uğramıĢtır. Bir önceki seçimlerde ikinci parti olan MHP, %10‘luk bir puan kaybı yaĢamıĢtır.
Anavatan Partisi (ANAP) de meclise girememiĢ ve %8.1 oranında bir düĢüĢ yaĢamıĢtır.
Böylelikle DSP-MHP-ANAP koalisyonu meclise girebilecek yeterli oy sayısını alamamıĢtır.
Yapılan bir araĢtırmaya göre, bu seçimlerde seçmenlerin %54 gibi büyük bir oranı, daha
önceki seçimlerde oy verdiği partiyi değiĢtirdiğini ifade etmiĢtir (Gökçe, Akgün ve Karaçor,
2002, s. 2-4). Bu durum partilerin seçmen tabanlarında oy oynaklığının bir ifadesidir. CHP ise
tek baĢına iktidar olamasa da en çok oy alan ikinci parti olmuĢtur. Günümüze kadar yapılan
seçimlerde ise ana muhalefet partisi olarak mecliste yerini korumuĢtur.
CHP‟nin Oylarını Artırmasının Kritik Yeniden SaflaĢma Olgusu Çerçevesinde
Değerlendirilmesi
Ġç ve dıĢ politikada benimsenen devlet kimliği ve bu doğrultuda belirlenen amaç, ilke, çıkar,
hedef ve iliĢkilerin; seçimler ile belirlenen hükümetler ve iktidarlar ile doğrudan ilintili
olduğu görülmektedir. Nitekim çağdaĢ demokratik rejimlere has olan seçimler, bireylerin
istek ve amaçlarını yansıttığı partilerin seçilmesinde bir araç olarak kabul edilmektedir. Siyasi
partiler ise seçim kampanyaları ile seçmeni muhatap alarak izleyecekleri yol haritasını ve
hedeflerini belirler. Böylelikle seçim sonuçlarının nasıl olacağını\olması gerektiğini ve
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sonuçların bireyin refahını nasıl etkileyeceği gibi konularda öneriler sunan partiler, yönetim
erkine ulaĢılmayı hedefler (Aytaç, 2017: 8)
Bu minvalde 1999-2002 arasında Türkiye‘nin iç ve dıĢ dinamikleri, seçmen davranıĢlarının
Ģekillenmesinde etkili olmuĢtur. Seçmenin oy verme tercihi ve beklentileri 2002 genel
seçimlerinde ön plana çıkmıĢtır. Öyle ki 2002 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi
(Ak Parti) ve Genç Parti‘nin oylarının artmasının yanında CHP‘nin de oylarını belirgin bir
Ģekilde artırdığı görülmektedir. Zira önceki seçimlerde baraja takılan Deniz Baykal
liderliğindeki CHP (%8.7), 2002 seçimlerinde %19.4 oy alarak ana muhalefet partisi
konumunda meclise girmiĢtir (Tokdemir ve KarakuĢ, 2020: 740). Bu artıĢ CHP‘nin seçmene
seslenme noktasında uyguladığı seçim propagandası, lider söylemi, miting faaliyetleri, parti
reklamları gibi unsurların; Türkiye‘nin mevcut iç ve dıĢ dinamikleri ile bir araya gelmesiyle
mümkün olmuĢtur. Bu anlamda partilerin seçim dönemi vaatleri ve popülist söylemlerin halk
nezdinde olumlu karĢılandığı söylenebilir. Mevcut sosyo-ekonomik, siyasi, askeri, hukuki ve
toplumsal alandaki sorunlar; 2002 seçimlerinde seçmenlerin yeni partiler etrafında
saflaĢmalarına neden olmuĢtur. 1990'lı yıllarda kısa ömürlü koalisyon hükümetlerinin
kurulması ve Ģiddetini her geçen gün biraz daha hissettiren siyasi istikrarsızlık, 2002
seçimlerinde merkez-sol partisi olarak değerlendirilen CHP'nin oylarının artmasında önemli
rol oynamıĢtır. Benzer Ģekilde ideolojik yelpazedeki konumunu liberal-muhafazakâr bir parti
olarak nitelendiren Ak Parti‘nin oyların çoğunluğunu alması, seçmen kitlesinin belirgin bir
çoğunluğunun iki parti çevresinde saflaĢtığının ifadesidir. Nitekim 3 Kasım 2002
seçimlerinde bu iki parti dıĢındaki partiler seçim barajını geçememiĢ ve mecliste temsil hakkı
elde edememiĢlerdir. Öyle ki seçmenlerin %54‘lük kısmı daha önce oy verdiği partiye oy
vermemiĢ, 41.4 milyon seçmenden 31.5 milyonu (%79) oy kullanmıĢ, 9 milyon (%21) kiĢi ise
bir tepki olarak oy kullanmamıĢtır (Gökçe, Akgün ve Karaçor, 2002: 19).
Bu sonuçları Türkiye‘de koalisyon hükümetine tepki ve iktidarda tek partili bir hükümet
isteğinin bir tezahürü olarak görmek mümkündür. Bu minvalde iç politikada 28 ġubat süreci
ve irtica sorunlarının yarattığı siyasi kriz; terör ve güvenlik sorunların yarattığı fiziksel beka
sorunları; Öcalan‘ın yakalanma süreci ve sonrası dönemde kamuoyunun isteklerinin göz ardı
edilmesi; Gölcük depreminde baĢarısız devlet yönetiminin yarattığı sosyal kriz veya yönetim
krizi; dıĢ borçlanmanın getirmiĢ olduğu itibar kaybı ve müĢterek öz kaybı; Uluslararası Para
Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) iliĢkilerde ortaya çıkan özerklik sorunu seçmen
davranıĢını etkilemiĢtir. Özellikle iç politikada bir esnafın BaĢbakanlık binasının önünde
Bülent Ecevit‘e yazar kasa fırlatmasıyla sembolize edilen ekonomik kriz, seçmeni etkileyen
en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Daha sonra 19 ġubat 2001 Milli Güvenlik
Kurulu (MGK) toplantısında, dönemin CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer‘in, BaĢbakan
Ecevit‘e anayasa kitapçığı fırlattığı konusundaki iddiası siyasi krizlerin doruğa çıkmasını
tetiklemiĢ ve seçmenin hükümete duyduğu güveni zedelemiĢtir.
DıĢ dinamikler bağlamında 2002 genel seçimlerinde Türkiye‘nin AB ile iliĢkileri; dıĢ
borçlanma ve teröre dıĢ destek söylemi; 28 ġubat süreci ile ön plana çıkan Ġran ile iliĢkiler; dıĢ
politikada karar verme sürecinde Genelkurmay‘ın etkinliği; Kıbrıs Sorunu ve yakın coğrafi
alt sistemlerdeki krizlerdeki tutum gibi unsurların ön plana çıktığı görülmektedir. Örneğin,
hükümetin Kosova krizi konusunda istikrar ve statükonun korunması gerektiği söylemi ile
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yaklaĢtığı, Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) ve Batı ülkeleriyle beraber hareket ettiği, kendi
iç dinamikleri ve kamuoyunun isteklerinin göz ardı edildiği ve iç politikada Sırbistan‘ın
desteklendiği Ģeklinde iddialar ortaya atılmıĢtır (Aksu, 2010: 57). Benzer Ģekilde yurtdıĢı
Türklerin azınlık haklarının korunması noktasında 2002 öncesi aktif ve etkin bir dıĢ politika
izlenmemiĢ; Bulgaristan ve Yunanistan‘da yaĢayan Türk azınlıklar, Türkiye nezdinde
sorunlarına muhatap bulmakta zorlanmıĢlardır (KarakuĢ, 2018: 100). Dahası 1999-2002
yılları arasında Türk dıĢ politikasında Genelkurmayın etkinliğinin ve manipülasyonun arttığı
ve siyasi partilerin ve kamuoyunun isteklerinin göz ardı edildiği dikkat çekmektedir. Bu
bağlamda MGK‘nın kırmızı kitap ile dıĢ politikayı sınırlandırması; Kürt ve Ġslam öğelerine
karĢıt tutum; Ġsrail ile iliĢkilerde hatta anlaĢmalarda siyasi partilerin görüĢlerinin alınmaması;
basın ve medya kanalıyla yapılan manipülasyonlar ön plana çıkmaktadır. Örneğin, AB ile
iliĢkiler bağlamında T.C. BaĢbakanlığına bağlı Ġnsan Hakları ve Üst Kurulu‘nun hazırladığı
ve azınlıkların dil yasaklarını kaldırılmasını öne süren rapor Genelkurmayın kabul
etmemesiyle kaldırılmıĢtır (Balcı, 2018: 264-265). AB‘nin Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliği (AGSK) ile Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü‘nün (NATO) imkân kabiliyetlerini
kullanabilme durumu karĢısında, mevcut hükümetin veto edeceğini taahhüt etmesine rağmen
aksi bir tutum benimsenmiĢ ve bu durum Türk kamuoyunda Yunanistan‘ın lehine olarak
algılanırken; dıĢ politikada rasyonel tercihlerin yapılmadığı izlenimini doğurmuĢtur. 28 ġubat
sürecinin yaĢanması ve Ġran'ın PKK'ya destek verdiği iddiaları nedeniyle dıĢ politikada
tedirginlik artmıĢ ve bu durum kamuoyuna da açıkça yansımıĢtır. Tüm bu sorunlara IMF‘ye
olan borçların ve ABD‘ye olan bağımlılığın artmasıyla ilintili olarak Türkiye‘nin dıĢ
politikada sınırlandırıldığı iddiaları, siyasi partilerin imajını zedelemiĢ ve değiĢimin gerekli
olduğu inancı seçmene zuhur etmiĢtir. Tüm bu süreçler mevcut koalisyon hükümetinin bir
baĢarısızlığı ve güçsüzlüğü olarak algılanmıĢtır. Diğer yandan hükümete duyulan güven
azalmıĢtır. Seçmenlerin oy davranıĢında etkili diğer bir unsur ise özellikle iĢ çevreleri, Sivil
Toplum KuruluĢları (STK) ve kamuoyunun Kıbrıs Sorunu‘nun çözülmesi ve hükümetin AB
üyeliğine ağırlık verilmesi gerektiği noktasında karĢımıza çıkmaktadır.
Bu bağlamda analiz edilen mevcut sorunların ve karamsar tablonun çözümü CHP‘nin seçim
bildirgesinde yer almıĢ, ekonomik sorunlar CHP‘nin temel söylemlerinin çerçevesini
oluĢturmuĢtur. Seçim beyannamesinde altı baĢlık ön plana çıkmıĢ ve yukarıda sayılan
sorunlara çözüm noktasında vaatler yer almıĢtır. Bu baĢlıklar Ģu Ģekildedir (CHP Seçim
Bildirgesi: 2002),
a) Temiz Siyaset, Dürüst Yönetim: Ġç dinamikler bağlamında ele alabileceğimiz bu
baĢlık altında CHP siyasi krizleri önleyerek, yolsuzluk ve dinin siyasallaĢtırmasına
engel olunacağına; kimliklerin çatıĢmasını karĢılıklı saygı ve hoĢgörü ile ele
alınacağını; insan hakları ve eĢitlik ilkelerine yönelik düzenlemeler yapılacağını;
kadına karĢı Ģiddet konusunda önlemlerin hayata geçirileceğini vaat etmiĢtir.
b) Hedefimiz VatandaĢ Odaklı E-Devlet..: Bu baĢlık altında verilen vaatlerin iç
politikada etkin devlet yönetim anlayıĢının eksikliğini ortaya çıkaran 17 Ağustos 1999
depreminin etkileri görülmektedir. Nitekim yerel yönetimlerde ve devlet kurumlarında
yeniden yapılanmaların gerçekleĢtirileceğine yönelik vaatlerde bulunulmuĢtur.

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 516

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

c) Örgütlü, Üretken ve YarıĢmacı ÇağdaĢ Bir Piyasa Ekonomisi Kuracağız: Bu
baĢlık demokrasi ve ekonomi bağlamında sorunların çözümüne yönelik vaatleri
içermektedir. Bu baĢlık seçim beyannamesi içinde en fazla üzerinde durulan ve tarım,
sanayi ve üretim konularında detaylı analizleri içermektedir.
d) Sosyal Devlet AnlayıĢını Onaracağız ve Hayata Geçireceğiz: Parti kimliğinin bir
yansıması olarak bu baĢlık altında sosyal devlet kimliğinin öncelendiği her alanda
eĢitlik (sağlık, gelir, eğitim vs.) kavramının ön plana çıktığı görülmektedir.
e) Varlık Nedenimiz: Herkese EĢit Mesafede Duran Demokratik ve Laik
Cumhuriyet.. Herkesin Hakkının Korunduğu Hukuka Dayalı Sosyal Devlet:
CHP‘nin Siyasi değerleri ile örtüĢen bu baĢlık altında, dönem içi dinamikler sonucu
ortaya çıkan irtica ve Ġslam söylemine yönelik sekülerizm, sosyal devlet, demokrasi ve
hukuk devleti kavramları ön plana çıkmaktadır.
f) Türkiye‟yi Güçlü Etkin, Önder Bir Ülke Yapacağız, Hızla Avrupa Birliğine
TaĢıyacağız: Dönemin dıĢ dinamiklerinin etkili olduğu bu baĢlık altında, özellikle
müĢterek öz saygı bağlamında zedelendiği düĢünülen imajın onarımı (Balkanlar ve
diğer coğrafi alt sistemlerdeki krizlerde etkin ve aktif olunamamasına binaen), yurtdıĢı
Türk azınlıkların sorunlarının çözümünde baĢarılı olunamaması ve terör ve güvenlik
konuları ile ön plana çıkan ulusal beka konularına yönelik vaatlerde bulunulmuĢtur.
Nitekim bu konu ile ilgili yurt dıĢında yaĢayan Türklere sahip çıkılacağı ve her türlü
sorunlarında yanlarında olunacağı vaatlerinde bulunulmuĢtur. Daha önce de
vurgulandığı gibi kamuoyunun AB‟ye katılım konusu bu baĢlık altında temel hedefler
arasında yer almıĢ, ulusal çıkarların korunmasını önceleyen vaatlerde bulunulmuĢtur.
Ezcümle, 2002 genel seçimlerine giden süreçte seçmenin taleplerine yönelik bir seçim
beyannamesinin oluĢturulduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Aynı zamanda dönemin iç ve
dıĢ dinamiklerinin bu beyannamede etkili olduğu görülmektedir. Bu minvalde seçim sonuçları
göz önünde bulundurulduğunda geçmiĢ dönemlerin, olumsuzlukların ve en önemlisi iktidara
ve yönetime karĢı oluĢan halk nezdinde güvensizliğin olması CHP‘nin yükseliĢinde etkili
olmuĢtur.

SONUÇ
1990‘lı yıllar Türkiye‘de toplumsal dinamiklerin değiĢtiği, çok rekabetli siyasal hayatın
yaĢandığı bir ortam olmuĢtur. Faili meçhul cinayetlerin olduğu, Siyasal Ġslamın yükseldiği,
toplumda adalet arayıĢının arttığı, ekonomik krizin yaĢandığı, artan milliyetçilik duygusunun
ve yaĢanan kimlik bunalımının, terör faaliyetlerinin ve ordunun siyasal hayata etkilerinin
gözlemlenebildiği bu süreçte; yaĢanan olaylar, düĢünceler ve ideolojiler birbiriyle etkileĢime
geçmiĢtir. 3 Kasım 2002 genel seçimlerine girecek partilerin beyanname içerikleri, sloganları
ve faaliyetleri de kriz ve sorunlar konusunda koalisyon hükümetini eleĢtirirken; bir yandan da
partilerin retoriği seçmene umut vaat etme yönünde olmuĢtur. Dolayısıyla 1990‘lardan 2002
genel seçimlerine giden süreçte söz konusu kaotik ortamın seçim sürecini etkilemesi
kaçınılmaz olmuĢtur. Nitekim Türkiye‘nin devlet kimliğinin yeniden inĢası sürecine de
yansıyan bu durum; içyapıda yeni devlet kimliği inĢasında mevcut sorunların daha fazla
görünmesine de neden olmuĢtur. ‗Ġslam‘ ve ‗Seküler‘ devlet kimliği etrafında mevzilenmeler
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artmıĢ, karĢılıklı simbiyotik bir iliĢki doğurmuĢtur. Böylelikle merkez-sağ partisi olarak
tanımlanan Ak Parti ile merkez-sol parti olarak tanımlanan CHP blokları çevresinde
saflaĢmalar artma eğilimi göstermiĢtir. Seçmenlerin oy verme davranıĢında ve parti
tabanlarında oy kaymalarının yaĢanması bu anlamda kritik yeniden saflaĢmanın da bir
ifadesidir. Ortanın solunda konumlanan seçmen, 2002 seçimlerinden önce DSP‘yi
desteklemiĢ iken bloğa yakın bir hareketle 2002 seçimlerinde CHP‘yi sahiplenmesi kayda
değer bir geliĢme olmuĢtur. Ancak 1999 genel seçimlerinde DSP‘ye oy verenlerin, bir sonraki
seçimlerde oylarının tamamını CHP‘ye vermediği ve azımsanamayacak bir oy oranının da sol
görüĢü temsil etmemesine rağmen Ak Parti‘ye gittiği anlaĢılmaktadır. Bu durum, mevcut
sosyo-ekonomik ve siyasal yapı içinde halkın sahip olduğu düĢüncelerinin ve ideolojilerinin;
süreçten ne kadar etkilendiğine ve seçim sonucunda seçmenin hangi partiler etrafında
saflaĢtığına iĢaret etmektedir.
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ÖNLĠSANS ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE HALKLA ĠLĠġKĠLER EĞĠTĠMĠ
ÜZERĠNE BĠR ALAN ARAġTIRMASI: RTEÜ ÖRNEĞĠ
Mevlüde Canan Can1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,
ORCID 0000-0002-0342-2714
ÖZET
Hemen her alanda yoğun rekabetin yaĢandığı günümüz iĢ dünyasında kuruluĢların halkla
iliĢkileri daha fazla önemsedikleri ve uygulamalarında daha fazla yer verdikleri
görülmektedir. KuĢkusuz ki burada halkla iliĢkilerin iĢletme ile paydaĢları arasında karĢılıklı
güven, anlayıĢ, kabul ve iĢbirliğini sağlama ve sürdürme özelliklerine sahip bir yönetim
fonksiyonu olarak iĢlev görmesinin payı büyüktür. Ancak iĢletmelerin halkla iliĢkiler
uygulamalarının baĢarılı olabilmesi bu konuda iyi eğitim almıĢ, uzman kiĢileri istihdam
etmelerine bağlıdır. Gerçekten de halkla iliĢkiler iletiĢim, iĢletme, sosyoloji, tasarım ve sanat
gibi farklı disiplinlerle donatılmıĢ bir müfredat içeriğiyle eğitim almıĢ kiĢilerin baĢarılı
olabileceği bir meslektir. Bu araĢtırma halkla iliĢkiler bölümünde okuyan öğrencilerin
aldıkları eğitimle ilgili düĢüncelerini belirlemek ve elde edilen bilgilerin bu alandaki eğitim
programlarına yararlı olması amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmada Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi halkla iliĢkiler ve tanıtım ön lisans bölüm öğrencilerine anket uygulanmıĢtır.
AraĢtırmada veri toplama araçlarından anket ile toplanan veriler Spps 21 programı ile
iĢlenerek, tanımsal istatistik ölçülerinden frekans analizleri ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma
sonucunda katılımcıların %67,5‘inin halkla iliĢkiler bölümünü bilinçli olarak seçtiği,
%72,5‘inin bu bölümü kendi kararıyla tercih ettiği, %75‘inin halkla iliĢkiler için kendisini
uygun bulduğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Halkla ĠliĢkiler, Halkla ĠliĢkiler Eğitimi, Yönetim Fonksiyonu
A FIELD RESEARCH ON PUBLIC RELATIONS EDUCATION FROM THE
PERSPECTIVE OF ASSOCIATE DEGREE PROGRAM STUDENTS: THE CASE OF
RECEP TAYYIP ERDOGAN UNIVERSITY
ABSTRACT
Organizations attach more importance to and have a place within themselves for public
relations as there is an intense competition nearly in all kinds of areas. It goes without saying
that the function of public relations as a kind of management constitutes the basis of the
importance attached to it because it ensures and maintains mutual trust, understanding,
acceptance, and collaboration between businesses and relevant stakeholders. However, people
who are equipped with relevant education and expertise need to be employed in organizations
so as to obtain success from public relations practices. It is acknowledged that public relations
is a profession in which people who are equipped with a wide curriculum involving various
1
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disciplines such as communication, business administration, sociology, design and arts can
succeed. This study seeks to reveal students‘ opinions on the education they receive in public
relations department and to contribute to curricula in this area. This is a survey study
conducted in Recep Tayyip Erdoğan University associate degree program of public relations
and publıcity. In the study, the data collected by survey from data collection tools were
processed with Spps 21 program and evaluated by frequency analyses from definitional
statistical measurements. The study showed that 67.5% of the participants selected public
relations department deliberately, 72.5% made their own choices regarding the department,
and 75% expressed their belief that the department is suitable for them.
Key Words: Public Relations, Public Relations Education, Management Function
GĠRĠġ
ĠĢletme ile paydaĢları arasında karĢılıklı anlayıĢ, kabul ve iĢbirliğini sağlamaya ve sürdürmeye
yönelik bir yönetim fonksiyonu olan halkla iliĢkiler, aynı zamanda uygulamalarıyla da
iĢletmeye kurumsal itibar ve güçlü bir imaj oluĢturarak, kârlı ve süreklilik amaçlarını
gerçekleĢtirme imkânı sunmaktadır. Bu özellikleri ile stratejik bir yönü de olan halkla
iliĢkiler; günümüzde sağlıktan siyasete hemen her sektörde çok geniĢ bir uygulama alanına
sahiptir. Bu durum halkla iliĢkileri sahada uygulayacak kiĢilerin de çeĢitli alanlarda bilgi,
beceri ve deneyim sahibi olmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda her sektörde kullanım
alanı bulan halkla iliĢkilerin sahada uygulayıcıları olacak ve bu iĢi bir meslek olarak edinecek
kiĢilerin de her meslekte olduğu gibi aynı zamanda çok iyi tasarlanmıĢ bir mesleki eğitim
alması gereği açıktır.
Halkla iliĢkiler; uygulama alanının çeĢitliliği ve dinamik yapısı nedeniyle pek çok bilimden
beslenen bir disiplin olması nedeniyle bunu meslek olarak yapacak kiĢilerin de çok yönlü bir
donanıma sahip olmasını gerektirmektedir.
Halkla iliĢkileri meslek olarak yapacak,
uygulayıcı diyebileceğimiz kiĢilere hem teknik bilgileri öğreten, hem de uygulama becerileri
kazandıran ve böylece mesleki uzmanlık özelliği kazanmalarını ve diğer alanlarla ilgili teorik
bilgi vererek de entellektüel birikimli olmalarını sağlayan bir mesleki eğitim verilmesi
gerekir. Öte yandan iletiĢim teknolojisinde meydana gelen geliĢmeler de bu teknolojileri
kullanabilmek için yeni beceriler edinmeyi zorunlu kılmakta, özünde iletiĢim yatan halkla
iliĢkilerin uygulayıcılarının da bu bilgi ve becerilere vakıf olmasını gerekli kılmaktadır.
ÇıkıĢ noktası olan Amerika‘da dünyada üniversitelerde 1920 yılında seçmeli ders olarak
ilk Halkla iliĢkiler dersini veren mesleğin ilk uygulayıcısı ve duayeni kabul edilen Edward
Bernays‘tır. (Theaker, 2005: 101). Halkla iliĢkiler dersi 1923 yılından bu yana pek çok
üniversitede akademik bir disiplin olarak öğretilmektedir. (Bakan, 2002:65-67) Yıllar
içerisinde halkla iliĢkiler eğitim içeriğine iliĢkin pek çok çalıĢma yapılmıĢ ve pek çok görüĢ
ortaya atılmıĢtır. Falb (1992:162), Kruckeberg (1998;239) gibi bazı yazarlara göre halkla
iliĢkiler öğrencilerinin sosyal bilimler ve beĢeri bilimler ile birlikte daha özel halkla iliĢkiler
disiplinlerinde daha geniĢ bir eğitime ulaĢmaları gerekir. Van Leuven ise (1989), halkla
iliĢkiler öğrencilerinin, psikoloji, sosyoloji ve beĢeri bilimler alanlarında eğitim almaları
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gerektiğini savunmaktadır. ĠĢletme, hukuk, tarih ve ekonomi konularına vurgu yapan
Hearth‘ın (1991) yanı sıra Kruckeberg (1988:235-248) ise halkla iliĢkiler öğrencilerinin,
gazetecilik ve kitle iletiĢimde de
teknik becerilere sahip olması gerektiğini
savunmaktadır.Halkla ĠliĢkiler Eğitim Komisyonu‘nun (Commission on Public Relations
Education) 21. Yüzyılda Halkla ĠliĢkiler Eğitimi hakkında yaptığı son çalıĢmasında halkla
iliĢkiler eğitiminin disiplinler arası ve sosyal bilimleri içine alan, halkla iliĢkilerin kuram ve
kuralları, halkla iliĢkiler araĢtırması, ölçme ve değerlendirme, halkla iliĢkiler yazarlığı, iĢ
deneyimi (staj), hukuk, ahlak, planlama, yönetim, vaka çalıĢmaları veya kampanya Ģeklinde
geniĢ perspektifte verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Gonçalves, 2009:37-54, Turk,
2006). Bu rapor hem Amerika‘da hem dünyanın diğer ülkelerinde Halkla ĠliĢkiler eğitiminin
geliĢtirilmesinde dayanak olarak alınmaktadır.
Türkiye‘ye halkla iliĢkilerin öncüsü olan bu satırları yazan da dahil olmak üzere binlerce
öğrenci yetiĢtiren Alâeddin Asna halkla iliĢkiler eğitimi ve uygulayıcıları üzerine Ģunları
ifade etmiĢtir: gazetecilik ve halkla iliĢkiler gibi meslekler Türkçe ve yabancı dil yanında
insan ve toplum bilimlerinde güçlü bir temel eğitim ile kiĢisel yetenek, heves ve hatta örneğin
gazeteciyse habere koĢabilmesi, halkla iliĢkilerdeyse kuruluĢunu temsil edebilmesi için
fiziksel bir engelinin olmaması beklenmektedir (Asna, 2006:226). Türkiye‘de halkla iliĢkiler
konusunun bir baĢka duayen ismi olan Metin Kazancı―Halkla ĠliĢkiler Eğitimi Üzerine Bazı
DüĢünceler ve Yeni Eğitim Programı‖ adlı çalıĢmasında, halkla iliĢkiler alanının sadece
iletiĢim olmadığını belirterek, halkla iliĢkilerin toplumbilim, toplum psikolojisi, hukuk, kamu
yönetimi, iĢletme, siyaset bilimi gibi bir çok alan ve disiplinle iliĢkili olduğunu
savunmaktadır. Ama aynı zamanda özel iĢletmelerinde beklentilerinin de göz ardı edilmemesi
gerektiğini, bu durumda konu ile ilgisi olan derslerin ayıklanması ile birlikte baĢarılı bir
halkla iliĢkiler programı için aynı zamanda fazla tekrarın da önlenmesi gerektiğini ifade
etmektedir (Kazancı, 2003:135). Becerikli ise ders programlarına iliĢkin çalıĢma yapacak
kurulların, dersleri halkla iliĢkiler teori ve uygulaması, analiz ve eleĢtirel düĢünme dersleri,
iletiĢim süreci ve sunumu olmak üzere üç grupta toplamaları gerektiği Ģeklinde öneri
sunmaktadır (Becerikli, 2004:193-219).
Güz ise, her geçen gün daha fazla öğrenci tarafından tercih edilen ve bu eğitim alanların da
bilinçli bir seçim yaptığı gerçeğinden hareketle, halkla iliĢkilerin temel araç ve doğasına
uygun dengeli teorik ve uygulama içeriği ile yapılandırılması, bu alanda verimliliği ve
etkinliği artıracağını belirtmiĢtir.(Güz, 2006;302).
Türkiye‘de halen 70 iletiĢim fakültesi bulunmakta olup, bu fakülteler 14 bin kiĢiden fazla
kontenjana sahiptir. 37 devlet üniversitesinde yaklaĢık 8500, ve 33 vakıf üniversitesinde
yaklaĢık 5800 kontenjan bulunmakta olup, üniversiteler bu fakülteye, toplamda yaklaĢık 14
bin 300 kiĢi alabilecek durumdadır. (Kamusalalan, 2020) Türkiye‘de 2020 itibarıyla Öğrenci
Seçme ve YerleĢtirme Merkezi‘nin hazırladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu‘na göre ön lisans olarak halkla iliĢkiler bölümü 154 üniversitede yer almaktadır.
Bu üniversitelerin eğitim programlarına bakıldığında standart bir uygulamanın olmadığı, aynı
derslerin farklı isimler altında müfredatta yer aldığı, aynı isimdeki bazı derslerin ise
içeriklerinde farklı konuların ele alındığı görülmektedir. Ancak bu bölümlerin ders
programlarında yer alan derslerin IPRA‘nın (Intertanational Public Relatıons
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Association) yayınlarında yer alan halkla iliĢkiler eğitim programı için önerilen beĢeri
bilimler, siyasal bilimler, devlet yapısı ve yönetim, ekonomi ve yöneticilik, organizasyon, dil,
istatistik ve bilgisayar, hukuk ve etik gibi sekiz maddeden oluĢan temel eğitim baĢlıklarıyla
uyumlu olduğu da yapılan incelemede görülmüĢtür. Halkla iliĢkiler ders programlarını genel
olarak değerlendirmek gerekirse, ders kredilerinin yüksek, zorunlu ders sayılarının ise fazla,
seçmeli derslerin sayılarının az ama çeĢitli olduğu söylenebilir. Bu durum Vural ve
Yurdakul‘u (2004) ve Becerikli‘nin (2004) çalıĢmalarında da yer almaktadır.
Görülüyor ki Türkiye‘de halkla iliĢkiler eğitiminin önemli hocaları, bilim insanları
birbirinden değerli görüĢlerini ilgili yazında dile getirmektedirler. Bu araĢtırmanın amacı ise
konunun diğer tarafını temsil eden halkla iliĢkiler alanında ön lisans düzeyinde eğitim gören
öğrencilerin aldıkları eğitim ile ilgili görüĢlerini öğrenmektir. Bu amaçla yapılan araĢtırmanın
evrenini oluĢturan ve gelecekte bu mesleğin uygulayıcıları olacak bu kiĢilerin halen bu
konuda eğitim alıyor olması ve üstelik de ön lisans öğrencileri olmaları bu çalıĢmanın ilgili
kiĢilere bilgi vermek açısından yararlı olacağı düĢünülmektedir.
METODOLOJĠ

Bu çalıĢmanın araĢtırma evrenini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Halkla ĠiliĢkiler ve Tanıtım Programında okuyan ön lisans öğrencileri
oluĢturmaktadır. Bu programda 1. ve 2. sınıf olarak birer sınıf bulunurken, programın kayıtlı
öğrenci sayısı toplam 75 kiĢidir. AraĢtırmada veri toplama araçlarından anket ile toplanan
veriler SPSS 22 programında iĢlenerek tanımsal istatistik ölçülerinden frekans analizleri ile
değerlendirilmiĢtir. Ankette 5 tanesi demografik olmak üzere 24 tane kapalı uçlu soru
katılımcılara yöneltilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan anket sorularının bir bölümü daha önce
BaĢak Solmaz , Bahar Urhan Torun, Havva Nur Tarakçı ve Öznur Yüksek tarafından ― Halkla
ĠliĢkiler Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme: Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Gözünden
Halkla ĠliĢkiler Eğitimi‖ ( Solmaz vd,2017;256-272) adlı çalıĢmadan alınmıĢtır. AraĢtırmada
kullanılan bilgi toplama araçlarının etkinliğini sınamak amacı ile tesadüfî yöntemle seçilmiĢ
20 kiĢi üzerinde ön test çalıĢması uygulanmıĢ, elde edilen veriler doğrultusunda konuyla ilgili
uzman akademisyenlerin görüĢleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılarak anket sorularının
geçerliliği sağlanarak anket formuna son Ģekli verilmiĢtir. Bu bağlamda halkla iliĢkiler ve
tanıtım programında okuyan bütün 1. ve 2. sınıf öğrencilerine anketler online ortamda
ulaĢtırılmıĢ ancak öğrencilerin bir kısmının pandemi nedeniyle derslere devam
etmemelerinden dolayı 40 öğrenciden geri dönüĢ alınabilmiĢtir. AraĢtırmanın pandemi
dönemine denk gelmesi ve katılımcı sayısının
sınırlı sayıda kalması araĢtırmanın
kısıtlılığını oluĢturmaktadır.
BULGULAR VE YORUM

AraĢtırmaya katılanların demografik özellikleri incelendiğinde; %69,2‘si kadın, %30,8‘i
erkektir ve %57,5‘birinci sınıf öğrencisiyken, %42,5‘u ikinci sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin
yaĢ dağılımına bakıldığında 19-21 yaĢ aralığında 30 kiĢi, 22-24 aralığı 7 kiĢi, 25 ve üstü ise 3
kiĢi oldukları tespit edilmiĢtir. Katılımcıların memleket dağılımları incelendiğinde;23‘ünün
(%57,5) Rize, 3‘ünün (%7,5) Erzurum, 3‘ünün (7,5) Samsun, 2‘sinin (%5,0), 2‘sinin (%5,0)
Bayburt, 1‘i % %2,5) Artvin, 1‘i (%2,5) Ġstanbul, 1‘i (%2,5) GümüĢhane, 1‘i (%2,5)
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Trabzon, 1‘i (%2,5) Balıkesir, 1‘i (%2,5) Siirt, 1‘i (%2,5) Adana olarak belirlenmiĢtir. Bu
durumda bölümün ağırlıklı olarak Rize ve çevre illerde yaĢayan öğrenciler tarafından tercih
edildiği görülmektedir. Cevaplayıcıların mezun oldukları lise türüne bakıldığında ise
Anadolu Lisesi: %42,5; Ġmam Hatip Lisesi:% 20; Meslek Lisesi %;20, kolej: %2,5 Ģeklinde
tespit edilmiĢtir.
Tablo1: Bölümü Tercih Etme Sırası

1.Tercih
2.Tercih
3.Tercih
4.Tercih
5.Tercih
6.Tercih Ve
Sonrası
Toplam

Frekans
21
6
3
2
2

Yüzde
%52,5
%15,0
%7,5
%5,0
%5,0

6

%15,0

40

100,0

AraĢtırmada katılımcılara ―Bu bölümü kaçıncı sırada
tercih ettiniz‖ sorusu
yöneltildiğinde %52.5‘unun ilk tercih olarak halkla iliĢkiler ve tanıtım bölümünü seçtikleri
tespit edilmiĢtir. Bu oran katılımcıların 2. Tercih oranıyla %15,0 birlikte değerlendirildiğinde
Tablo 1‘de görülebileceği gibi öğrencilerin yarısından fazlasının (%75) ilk üç tercihinde bu
bölümü yazdıklarını
dolayısıyla öğrencilerin okumakta oldukları bölümü isteyerek
seçtiklerini göstermektedir. Katılımcıların %15,0‘i ise bu bölümü 6.tercih ve sonrası olarak
seçtiklerini belirtmiĢlerdir. Bu oran bölümü ilk üç tercihinde seçenlerin oranına göre (%75)
oldukça düĢük kalmaktadır.
Tablo 2: Bölümü Seçerken Bilinçli Olma Durumu
Bilinçliydim
Bilinçsizdim
Toplam

Frekans
27
13
40

Yüzde
%67,5
%32,5
100,0

AraĢtırmada katılımcılara ― bu bölümü seçerken bölüm hakkında bilinçli miyidiniz?
Bilginiz Var mıydı?‖ diye soru yöneltilmiĢ ve Tablo 2‘de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan
öğrencilerin %67,5‘i bu bölümü bilinçli bir Ģekilde seçtiklerini, bölüm hakkında bilgili
olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu durum bölümde verilen eğitimin istekli ve bilinçli öğrenciler
üzerinde daha verimli olacağını göstermektedir. Bu sonuç Tablo 1‘deki halkla iliĢkiler ve
tanıtım bölümünü öğrencilerin ilk üç tercihlerinde seçme oranını (%75) da aynı zamanda
desteklemektedir.
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Tablo 3: Bölümü Seçerken Etkilenilen Unsurlar
Frekans

Yüzde

29

%72,5

2

%5,0

3

%7,5

ArkadaĢlarınızdan
Etkilendiniz

1

%2,5

Rastgele Seçtim
Toplam

5
40

%12,5
100,0

Kendiniz Karar
Verdiniz
Aileniz Ġstedi
Dershane
Öğretmenleriniz
Önerdi

Ankette ―Bu bölümü seçme kararı verirken nelerden ya da kimlerden etkilendiniz?‖
sorusuna öğrencilerin %72,5‘i bu bölümü kendi kararlarıyla seçtikleri Ģeklinde verdikleri
yanıt, öğrencilerin bölüm seçimiyle ilgili yanıtlarıyla örtüĢmektedir. ġu halde denilebilir ki
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümünü öğrenciler bilinçli, kendi kararlarıyla ve ilk
tercihlerinde seçmiĢlerdir. Bu durum üniversitenin bu bölümü açısından son derece
memnuniyet verici bir durum Ģeklinde yorumlanabilir.
Tablo 4: Yeniden Bu Bölümü Seçme Durumları

Evet
Hayır
Kararsızım
Toplam

Yüzde
%32,5
%27,5
%40,0
100,0

Frekans
13
11
16
40

Ancak Tablo 4‘te sonuçları görülebileceği gibi araĢtırmaya katılan öğrencilere ―Bu
bölümü yeniden seçer miydiniz?‖ sorusu sorulduğunda alınan cevaplarda kararsızların oranı
%40,0 çıkmıĢtır. Bu soruya hayır diyenlerin oranı da %27,5 ile dikkat çekmektedir. Yeniden
bu bölümü tercih edecek öğrencilerin oranı ise %32,5‘ta kalmıĢtır. Yeniden bu bölümü
seçmek istemekte öğrencilerin kararsız kalmaları ve hayır diyenlerin toplam oranının
%40,0+%27,5)%67,5 çıkması üzerinde dikkatle durulması ve nedenlerinin araĢtırılması
gerekir. Öğrencilerin bölümü yeniden seçme konusunda olumsuz ve çekinceli yanıt
vermelerinin temelinde hangi sorunların yattığı mutlaka irdelenmeli ve bu sorunlara yönelik
çözümler üretilmelidir.
Tablo 5: Bu Bölüme Öğrenci Alma ġekline Dair DüĢünceleri
Yetenek Sınavı
Merkezi Sınav
Sistemi
Fikrim Yok
Yetenek, Merkezi
Sınav
Toplam
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13
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7
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AraĢtırmaya katılan öğrencilerin ― Halkla iliĢkiler ve Tanıtım bölümüne sizce öğrenci alımı
nasıl olmalı? Sorusuna verdikleri cevapların yer aldığı Tablo 5‘e bakıldığında, öğrencilerin
%40,0‘ı merkezi sistemi, % 10,0‘u yetenek sınavını, % 17,5‘i ise yetenek ve merkezi sistem
olarak 2 sınavla alınması gerektiğini söylemiĢlerdir. Ankete yanıt veren öğrencilerin merkezi
sınav ile bölüme alındıklarından hareketle öğrencilerin %40,0‘ının yine merkezi sınavı
savunmalarının doğal bir sonucudur denilebilir. Ancak bu konuda fikri olmadığını
belirtenlerin oranına bakıldığında %32,5 öğrencilerin önemli bir kısmında halkla iliĢkiler
mesleği için eğitim ve aynı zamanda yeteneğin gerekli olduğu konusunda kararsız oldukları
düĢünülebilir. ĠĢ hayatında halkla iliĢkiler mesleğini yapanların bu konuda iyi eğitim almıĢ ve
bu iĢ için gerekli yeteneklere sahip olmalarının onların baĢarısında önemli avantajlar
sağladığı görülmektedir.
Tablo 6: Halkla ĠliĢkiler Mesleğini Kendilerine Uygun Bulma DüĢünceleri
Evet
Hayır
Toplam

Yüzde
%75,0
%25,0
100,0

Frekans
30
10
40

AraĢtırmanın ―Halkla iliĢkiler mesleğini kendinize uygun buluyor musunuz?‖ sorusuna
öğrencilerin %75‘i halkla iliĢkiler mesleğini kendilerine uygun buldukları Ģeklinde yanıt
vermiĢtir. Bu oran bölüm öğrencilerinin bölümü seçerken ilk üç tercihlerinde bu bölüme yer
vermelerinin ve bilinçli bir Ģekilde bölümü seçtiklerini desteklemektedir. Halkla iliĢkiler
mesleğini kendisine uygun bulmayan öğrencilerin % 25 oranında kaldığı Tablo 6‘da
görülmektedir.
Tablo 7: Mezun olduktan sonra sektörde iĢ bulabilme konusundaki düĢünceleri

E Evet,ĠĢ Bulurum
Hayır,Bulamam
Fikrim Yok
Toplam

Yüzde
%35,0
%22,5
%42,5
100,0

Frekans
14
9
17
40

Tablo 7‘de görüldüğü gibi öğrencilere ― Mezun olduktan sonra sektörde iĢ bulabilir misiniz?‖
sorusu yöneltilmiĢ, öğrencilerin %35,0‘i iĢ bulabileceğini, %22,5‘u iĢ bulamayacaklarını,
%42,5‘u ise fikirlerinin olmadığını belirtmiĢtir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin iĢ bulma
konusunda çok fazla umutlu olmadıkları söylenebilir. Halkla iliĢkiler mesleğini kendilerine
%75 gibi bir oranda uygun gören katılımcıların iĢ bulma konusunda çok umutlu olmamaları
araĢtırmaya değer bir sonuçtur. Halkla iliĢkiler; mezunlarına pek çok sektörde geniĢ çalıĢma
imkanları sunma özelliğine sahip bir alandır.
KuĢkusuz bu bölümden mezun olan öğrencilerin hem teorik hem de uygulamaya dayalı çok
iyi bir eğitim almaları, bu konuda kendilerinin de geliĢime açık olmaları ve yabancı dil
bilmeleri gibi özellikleri onların sektörde daha fazla tercih edilmelerini ve daha kolay iĢ
bulmalarını sağlayacaktır.
Tablo 8: Öğrencilerin Yabancı Dil Bilme Seviyeleri
Orta
Düzeyde
Hiç Yok
Toplam
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Katılımcılara
―Yabancı dil biliyor musunuz? Biliyorsanız seviyeniz nedir?‖ diye
sorulduğunda %50,0‘ının orta düzeyde,%50,0‘ının ise hiç bilmediği yanıtı alınmıĢtır. Bu
yanıtlar halkla iliĢkiler mesleğini yapacaklarda yabancı dilin aranan önemli bir özellik
olması açısından üzücüdür. Hatta günümüz koĢullarında sadece bir değil birkaç dil bilmesi
halkla iliĢkiler mesleği açısından bu bölüm öğrencilerini daha ayrıcalıklı kılacaktır. Bu
bağlamda öğrencilere mutlaka yabancı dil eğitimi konusunda özendirici, teĢvik edici
olunması gerekir.
Tablo 9: Öğrencilerin Dil Kursuna Gitmeleri Konusunda DüĢünceleri
Evet
Hayır
Gitmedim Ama
Gitmeyi
DüĢünüyorum
Toplam

Frekans
6
14

Yüzde
%15,0
%35,0

20

%50,0

40

100,0

Öğrencilere ― Yabancı dil kursuna hiç gittiniz mi? Gitmeyi düĢünür müsünüz?‖ sorusu
yöneltildiğinde Tablo 9‘da görüldüğü gibi sadece %15,0‘ının dil kursuna gittiğini,
%35,0‘ının ise hiç gitmediği belirlenmiĢtir. Yabancı dil konusunda bu üzücü sonuca rağmen
öğrencilerin %50,0‘ının yabancı dil kursuna gitmeyi istemeleri katılımcıların halkla iliĢkiler
için son derece önemli olan dil bilme hususunda eksiklerinin farkında olduklarını ve bu
eksiklerini giderme konusunda olumlu düĢündüklerini göstermesi açısından sevindiricidir.
Tablo 10: Öğrencilerin Bölümün Sunduğu Eğitim Düzeyi Hakkındaki DüĢünceleri
Yeterlidir
Kısmen Yeterlidir
Yetersizdir
Toplam

Yüzde
%70,0
%25,0
%5,0
100,0

Frekans
28
10
2
40

Katılımcılara ―Okuduğunuz bölümün size sunduğu eğitim düzeyi hakkındaki düĢünceniz
nedir?‖ diye sorulduğunda Tablo 10‘da görüldüğü gibi öğrencilerin % 70,0‘ yeterli, %25,0‘ı
kısmen yeterli, %5,0‘ı ise yetersiz bulduklarını ifade etmiĢlerdir. Bu sonuç bölümün
müfredatının iyi hazırlandığını göstermektedir.
Tablo 11: Öğrencilerin Okudukları Derslerle Ġlgili Önerileri
Teorik dersler ağırlıkta
olmalıdır
Uygulamaya yönelik
dersler ağırlıkta olmalıdır
Her ikisi de eĢit ağırlıkta
olmalıdır
Fikrim yok
Toplam

Frekans

Yüzde

6

%15,0

9

%22,5

18

%45,0

7
40

%17,5
100,0

Tablo11‘de öğrencilerin ― Derslerle ilgili öneriniz var mı?‖ sorusuna verdikleri yanıtlara
görülmektedir. Tabloya göre katılımcıların % 45,0‘ı teorik ve uygulamaya yönelik derslerin
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eĢit ağırlıkta olmasını, % 22,5‘i uygulama ağırlıklı derslerin olmasını, % 15,0‘ı ise teorik
dersler ağırlıkta olmalıdır Ģeklinde yanıt vermiĢlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında okulda teorik
derslerin ağırlıkta olduğu ve bundan da öğrencilerin hoĢnut olmadıkları anlaĢılmaktadır.
Halkla iliĢkiler mesleği açısından hem teorik anlamda öğrencilerin bilgiyle donatılmaları
hem de sektördeki uygulamaları öğrenerek kendilerini geliĢtirmeleri son derce önemlidir. Bu
bağlamda teorik bilgilerin yanı sıra daha fazla uygulamaya yönelik derslerin müfredatta yer
alması sağlanmalıdır.
Tablo 12: Öğrencilerin Hocalarının Ders ĠĢleme Metotları Ġle Ġlgili DüĢünceleri
Frekans

Yüzde

11

%27,5

1

%2,5

8

%20

16

%40

Ders anlatırken teknolojik imkânlardan
yararlanmalıdır.

4

% 10

Toplam

40

100,0

Dersi kendi hazırladığı materyallerle anlatmalıdır.
Öğrencilere sunum hazırlatmalı ve derste sunum
yaptırmalıdır.
Sektörle ilgili isimleri derse davet etmeli ve
deneyimlerinden yararlanmayı sağlamalıdır.

Halkla iliĢkilerle ilgili uygulama örneklerini derste
analiz etmeli ve tartıĢma ortamı oluĢturmalıdır.

―Hocalarınızın ders iĢletme metotlarına iliĢkin görüĢleriniz nelerdir?‖ sorusu yöneltildiğinde
katılımcılardan alınan yanıtlar Tablo 12‘de görüldüğü gibi %40‘ı hocalarının halkla iliĢkilere
iliĢkin uygulama örneklerinin derste analiz edilip tartıĢılmasını, %27,5‘u hocalarının kendi
hazırladığı ders materyalleriyle dersi anlatmalarını, %20‘i ise sektörle ilgili kiĢilerin derslere
davet edilip deneyimlerinin kendileriyle paylaĢılması Ģeklinde görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu
ifadelere göre öğrencilerin özellikle uygulamaya dönük olarak uygulama örneklerinin ve
deneyimlerinin ders içeriklerinde yer almasını ve bunların tartıĢılarak analiz edilmesini
istedikleri anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin bu isteklerinin halkla iliĢkilerin doğasında yer alan
uygulamaya dönük özelliği ile uyumlu olduğu görülmektedir. Halkla iliĢkiler daha çok
uygulama, deneyim gerektiren bir meslektir ve buna göre halkla iliĢkiler müfredatının
hazırlanması geleceğin halkla iliĢkiler uygulayıcıları olacak bu mesleği icra edecek
öğrencileri için yararlı olacaktır.
Tablo 13; Öğrencilerin Halkla ĠliĢkiler Sektörünün Deneyimli Ġsimleriyle Bir
Araya Gelme Konusundaki DüĢünceleri

TAM METİN KİTABI

Evet

Frekans
37

Yüzde
%92,5

Hayır

3

%7,5

Toplam

40

100,0
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Katılımcılara ―Halkla iliĢkiler sektörünün deneyimleri isimlerinin okulunuza davet
edilmesini, sizinle deneyimlerinizi paylaĢmalarını ister misiniz?‖ sorusu yöneltildiğinde,
öğrencilerin % 92,5‘i evet yanıtını vermiĢtir. Bu oran öğrencilerin sektörün deneyimli
isimleriyle bir araya gelmeye, onların tecrübelerini dinlemeye çok istekli olduklarını
göstermektedir. Sektörün ileri gelenleriyle bir araya gelmelerinin öğrencilerin ufuklarını
geniĢletmesi, bakıĢ açılarını geliĢtirmesi ve pratik yapabilmelerini sağlaması ve onların
geliĢimi bakımından son derece yararlı olacaktır.
Tablo 14:

Sektörün Deneyimli Ġsimlerinin Okula Davet Edilmeleri
Yüzde
%25,0
%75,0
100,0

Frekans
10
30
40

Evet
Hayır
Toplam

AraĢtırmaya katılanlara ― Sektörün deneyimli isimleri okula davet ediliyor mu?‖ sorusu
yöneltildiğinde %75,0‘ı hayır, %25,0‘ı evet yanıtı alınmıĢtır. Bu oranlara göre okula
deneyimli isimlerin davet edilmediğini göstermekle birlikte okulun bulunduğu il itibarıyla
halkla iliĢkiler konusunda deneyimli kiĢilerin yok denecek kadar az sayıda olması ve il
dıĢından davet etmenin de güç olması buna gerekçe olarak söylenebilir. Yine de okulun
öğrencileriyle halkla iliĢkiler sektörünün deneyimli kiĢilerini buluĢturması için daha fazla
çaba göstermesi gerekir.
Tablo15:Öğrencilerin Ders DıĢında Hocaları Ġle ĠletiĢim Kurabilme Durumları

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

Yüzde
%65,0
%7,5
%27,5
100,0

Frekans
26
3
11
40

ÇalıĢmada öğrencilere ― Hocalarınızla ders dıĢında iletiĢim kurabiliyor musunuz?‖ sorusu
yöneltilmiĢ ve Tablo 15‘de görülen yanıtlara ulaĢılmıĢtır. Öğrencilerin % 65,0‘i hocalarıyla
ders dıĢında da iletiĢim kurabildiklerini, %27,5‘u kısmen,%7,5‘i ise iletiĢim kuramadıklarını
belirtmiĢlerdir. Bu sonuca göre bölüm hocalarının ders dıĢında da öğrencilerine vakit ayırarak
eğitimlerine katkı sağladıkları söylenebilir.
Tablo 16:Öğrencilerin Halkla ĠliĢkiler Ġle Ġlgili YarıĢma Vbz. Etkinliklere
Katılmaya Dair DüĢünceleri
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

Frekans
16
10
14
40

Yüzde
%40,0
%25,0
%35,0
100,0

Tablo 16‘da görüldüğü gibi öğrencilere ―halkla iliĢkilerle ilgili yarıĢma, proje vbz.
Etkinliklere katılır mısınız? Ya da katılmayı düĢünür müsünüz? Sorusu yöneltildiğinde,
katılımcıların %40,‘ı evet, %35,0‘i kısmen, %25,0‘i ise hayır Ģeklinde yanıt vermiĢlerdir.
Öğrencilerin PR ile ilgili etkinliklere katılmaları bölümde aldıkları teorik bilgilerini
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kullanarak uygulama yapmalarına, tecrübe kazanmalarına, kendilerini gösterme ve kanıtlama
olanağı sunan fırsatlardır. Bu konuda öğrencilerin desteklenmesi, bu tür etkinliklere katılmaya
özendirilmesine daha fazla özen göstermek gerekir.
Tablo17:Hocaların Öğrencileri Halkla ĠliĢkiler
Organizasyonlarına Katılımını Desteklemesi
Frekans
21
5
14
40

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

Yüzde
%52,5
%12,5
%35,0
100,0

Katılımcılara ―Hocalarınız halkla iliĢkiler ile ilgili organizasyonlara katılmanızı destekliyor
mu?‖ sorusu yöneltilmiĢtir. Katılımcıların %52,5‘u hocaları tarafından halkla iliĢkiler
organizasyonlarına katılmaları için
destek gördüklerini, %35,0‘i ise kısmen
desteklendiklerini, % 12,5‘i ise desteklenmediklerini ifade etmiĢlerdir. Öğrenciler PR ile ilgili
organizasyonlara katılarak okulda aldıkları teorik bilgileri uygulama ve böylece kendilerini
gösterme, geliĢtirme
imkânı elde etmektedir. Tablo 17‘deki sonuçlar bölüm hocaları
tarafından da öğrencilerin desteklendiğini, bölüm hocalarının bu konuda son derece hassas
davrandıklarını da göstermesi açısından önemlidir.
Tablo18:Öğrencilerin Halkla ĠliĢkiler Ġle Ġlgili Kitap Ve Diğer Yayınları Takip Etmesi
Yüzde
%25,0
%35,0
%40,0
100,0

Frekans
10
14
16
40

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

AraĢtırmaya katılan öğrencilere ― Halkla ĠliĢkiler (PR) ile ilgili kitap ve diğer yayınları takip
eder misiniz? ― sorusu yöneltilmiĢ ve Tablo 18‘de görülebileceği gibi Ģu yanıtlara
ulaĢılmıĢtır: Öğrencilerin %25,0 PR ile ilgili yayınları takip ettiklerini, %%35,0‘ın ise takip
etmedikleri,%40‘ının kısmen takip ettikleri tespit edilmiĢtir. KuĢkusuz herkesin kendi
alanlarıyla ilgili günceli, geliĢmeleri takip etmesi gerekmekle birlikte, geleceğin PR‘cıları
olacak halkla iliĢkiler ve tanıtım öğrencilerinin alanlarıyla ilgili yayınları takip etmesi çok
daha önem arz etmektedir. Çünkü halkla iliĢkiler sürekli geliĢen, çok dinamik bir alandır ve
bu alan; halkla iliĢkiler bir meslek olarak yapılacaksa ve buradan ekmek yenilmek isteniyorsa
ki bu bölüm öğrencileri buna adaydır, mutlaka bilgili, entelektüel, birikimli geliĢime açık
insana gereksinim duymaktadır. Bu nedenle bu bölümde okuyan öğrencilerin özelde halkla
iliĢkiler alanındaki yayınları genelde çok çeĢitli alanlardaki yayınları, yenilikleri, geliĢmeleri
takip etmeleri için bölüm hocaları tarafından teĢvik edilmelidir.
Tablo19:Öğrencilerin Etkinlikleri Takip Etme Durumları
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam
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―Halkla iliĢkiler konusundaki sempozyum, konferans gibi etkinlikleri takip ediyor musunuz?‖
sorusuna katılımcıların %70,0‘ı PR ile ilgili etkinlikleri takip etmediklerini, %22,5‘ı kısmen
ettiğini, %7,5‘i ise takip ettiğini ifade etmiĢtir. Bölüm öğrencilerinin halkla iliĢkilere iliĢkin
etkinlikleri takip etmeleri Tablo 19‘da görüldüğü gibi hayli düĢüktür. Bu durum il ve bölge
itibarıyla bu alandaki konferans, sempozyum gibi etkinliklerin yok denecek kadar az
düzenlenmesinden kaynaklı olmasından ileri gelmektedir. Zira bölüm öğrencilerinin
%92,5‘u halkla iliĢkiler konusunda sektörün deneyimli isimleriyle bir araya gelmek
istediklerini bir baĢka soruda belirtmiĢlerdir. Bu durum PR ile ilgili etkinliklerin ilde ve
bölgede düzenlenmesi hususunda bölüme daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Çünkü
halkla iliĢkiler ve tanıtım bölümünde okuyan öğrencilerin bu tür etkinliklerde alanlarıyla
ilgili son geliĢmelerden haberdar olabilir, sektörün ileri gelenleriyle karĢılaĢabilir ve böylece
bu konudaki bilgi ve görgülerini arttırabilirler.
Tablo 20: Öğrencilerin Organizasyonları Takip Etme Durumları
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

Yüzde
%10,0
%57,5
%32,5
100,0

Frekans
4
23
13
40

AraĢtırmada ― halkla iliĢkiler ve baĢka alanlardaki organizasyonları takip ediyor musunuz?‖
sorusuna Tablo 20‘de görüldüğü gibi katılımcıların % %10,0‘evet,%57,5‘u hayır, %32,5‘u
kısmen Ģeklinde yanıt vermiĢlerdir. Oysa halkla iliĢkiler ve tanıtım bölümünde okuyan ve
halkla iliĢkileri meslek olarak seçen söz konusu bu öğrencilerin okudukları alanın bir gereği
olan güncel olma, olup bitenden haberdar olma, geliĢmeleri takip etme özelliğine ancak baĢta
halkla iliĢkiler olmak üzere çeĢitli alanlardaki organizasyonları takip etmelerinden
geçmektedir. Bu nedenle bölümün öncelik ederek öğrencilerin ufkunu açacak, geliĢmelerini
sağlayacak bu tür organizasyonlara katılmalarını teĢvik etmesi gerekir.

Tablo21:

Mezun Olduktan Sonra Sektörde ĠĢ Bulabilme Konusundaki DüĢünceleri

Evet ĠĢ Bulurum
Hayır, Bulamam
Fikrim Yok
Toplam

Frekans
14
9
17
40

Yüzde
%35,0
%22,5
%42,5
100,0

AraĢtırmaya katılan öğrencilere ― Mezun olduktan sonra halkla iliĢkiler sektöründe iĢ
bulabilecek misiniz?‖ sorusu yöneltilmiĢ, öğrencilerden Tablo 21‘de görüldüğü gibi % 35,0‘
evet bulabilirim, %22,5‘u hayır, bulamam,%42,5‘u ise fikrim yok yanıtını vermiĢlerdir.
Katılımcıların hayır bulamam diyenlerinin oranı ile %22,5 fikrim yok diyenlerin %42,5 oranı
toplandığında %65 gibi bir oranın iĢ bulma konusunda karamsar oldukları görülmektedir.
Keza iĢ bulabilirim diyenlerin oranı da (%35,0) oldukça düĢüktür. Oysa halkla iliĢkiler
hemen hemen her sektörde mesleki anlamda icra edilme imkânı veren bir disiplindir. Çünkü
günümüzde halkla iliĢkilerin önemi ve gereği hemen her sektör tarafından kabul edilmiĢtir.
Bölüm öğrencilerinin aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini geliĢtirerek, dil öğrenerek,
uygulamaya dönük deneyim kazanarak mezun olduklarında bu meslekten ekmek yemeleri çok
zor değildir. Öyle ise bu bölüm öğrencileri bölümden aldıkları bilgiyi, uygulamayla
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pekiĢtirmeye, kendilerini her konuda geliĢtirmeye, yabancı dil gibi konularda eksiklerini
tamamlamaya daha fazla çaba sarf etme gereği açıktır.
Tablo22: Öğrencilerin Bölümleriyle ilgili Üniversite Öncesi ve Sonrası düĢünceleri

DüĢüncelerim olumluydu,
Ģimdi de olumlu
DüĢüncelerim olumluydu,
Ģimdi olumsuz
DüĢüncelerim olumsuzdu,
Ģimdi de olumsuz
DüĢüncelerim olumsuzdu ama
Ģimdi olumlu
Toplam

Frekans

Yüzde

22

%55,0

6

%15,0

2

%5,0

10

%25,0

40

100,0

AraĢtırmada öğrencilere ― Bölümünüzle ilgili üniversite öncesi ve sonrası düĢüncelerinizde
değiĢiklik oldu mu?‖ diye sorulduğunda katılımcıların %55,0‘i üniversite öncesi ve sonrası
düĢüncelerinin olumlu olduğunu, %25,0‘i önceleri olumsuz ancak sonra olumlu olduğunu,
%15,0‘i ise önce olumlu olan düĢüncelerinin Ģimdi olumsuz olduğunu, %5,0‘i de önce de
olumsuzdu Ģimdi de olumsuz Ģeklinde yanıtlamıĢlardır. Bu sonuçlardan %25,0‘in
düĢüncesinin önce olumsuzken Ģimdi olumluya dönüĢmesi bölüme bir artı olarak yazılabilir.
Demek ki bu öğrencilerin olumsuz düĢüncesi olumluya dönüĢebilmiĢtir. Ancak önceleri
bölümle ilgili düĢüncesi olumlu olan %15,0 ve okul öncesi ve sonrasında da olumsuz
düĢünenlerin %5,0 oranlar toplandığında %20‘lik bir öğrenci grubunun bölümlerinden
memnun olmaması üzerinde durulması, nedenlerinin araĢtırılması gereken bir sonuçtur.
Bölüm dolayısıyla okul bu nedenleri tespit ederek çözümler üretmesi gerekir.
Tablo23: Ġnsanların Bölümün Ġmajına Dair DüĢünceleri
Olumlu
Olumsuz
Ne Olumlu Ne De
Olumsuz
Fikrim Yok
Toplam

Frekans
21
7

Yüzde
%52,5
%17,5

7

%17,5

5
40

%12,5
100,0

Katılımcılara ― Sizce bölümün imajı hakkında baĢkalarının düĢüncesi nasıldır?‖ sorusu
sorulmuĢ ve Tablo 23‘te görüldüğü gibi öğrencilerin %52,5‘u olumlu, %17,5‘i olumsuz,
%17,5‘i ne olumlu ne de olumsuz, %12,5‘u ise fikrim yok diyerek yanıt vermiĢlerdir. Bu
sonuca göre öğrencilerin çevresindeki insanların da halkla iliĢkiler ve tanıtım bölümüyle
ilgili olumlu düĢünceye sahip oldukları ve bu durumun öğrencilerin de bölümlerine dair
olumlu düĢünmelerini desteklemekte, onların bölümlerine karĢı daha pozitif yaklaĢmalarını
sağlamaktadır.
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Tablo24: Öğrencilerin Okudukları Bölümün Ġmajıyla Ġlgili DüĢünceleri

Olumlu
Ne Olumlu Ne De
Olumsuz
Toplam

Frekans
30

Yüzde
75,0

10

25,0

40

100,0

Katılımcılara ―okuduğunuz bölümün imajına yönelik düĢünceniz nedir?‖ diye sorulduğunda,
öğrencilerin %75,0 olumlu Ģeklinde görüĢ belirtmiĢtir. Öğrencilerin %25,0‘ı Tablo 24‘te
görüldüğü gibi ise ne olumlu ne de olumsuz düĢüncesi olduğunu ifade ederek politik bir
tavır sergilemiĢtir. Bu durum anketin okullarının bir hocası tarafından yapıldığı düĢünülürse
gayet doğaldır. Öğrencilerin bölümlerinin imajına iliĢkin olumlu düĢünceleri %75,0 gibi
yüksek bir oran olsa da bölümün dolayısıyla okulun bu imajı arttırmak için çalıĢmalarını
sürdürmesi gereği açıktır.
SONUÇ

Günümüzde pek çok sektörde uygulanan Halkla iliĢkilerin eğitim karakterinde sosyolojiden,
ekonomiye pek çok disiplinle harmanlanan teorik derslerin yanı sıra teknolojik yenilikleri
kullanma becerisi ve alana yönelik yaratıcılığı geliĢtiren uygulamaların yer alması gereği
açıktır. Zira halkla iliĢkiler ancak; zengin teorik ve uygulamalı derslerin bulunduğu bir
eğitim programıyla yetiĢtirilen; teori ve uygulama bilgi ve becerisiyle donatılmıĢ
uygulayıcıların elinde hayat bulabilir. Halkla iliĢkiler ve tanıtım adı altındaki bölümde
okuyan ön lisans öğrencilerinin okudukları bölümün eğitimiyle ilgili görüĢlerin tespit etmek
amacıyla yapılan bu araĢtırmada Ģu bulgulara ulaĢılmıĢtır.
AraĢtırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bölümü bilinçli bir Ģekilde ilk üç
tercihlerinde yer vererek seçtiklerini belirtmiĢlerdir. Ġnsanın okuduğu bölümü severek ve
arzu ederek okuması baĢarısı için önemli bir avantajdır. Bu aynı zamanda bu öğrencilerin
mesleklerini severek yapacaklarını dolayısıyla da daha baĢarılı olacaklarının da bir
göstergesidir. Bölümü tercih eden gençlerin büyük bir kısmı bu bölüme kendi istekleriyle
karar verdiklerini ifade ederken, bölümlerine merkezi sınavla öğrenci alınması gerektiğini
belirtmiĢlerdir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin merkezi sınav ile bölüme girdiği dikkate
alınırsa bu sonucun çıkması gayet doğaldır. Ancak bu konuda fikri olmadığını belirtenlerin
oranına bakıldığında öğrencilerin önemli bir kısmında halkla iliĢkiler mesleği için eğitim ve
aynı zamanda yeteneğin gerekli olduğu konuda kafalarının biraz karıĢık olduğu düĢünülebilir.
ÇalıĢmada katılımcıların halkla iliĢkilerle ilgili organizasyon ve etkinliklere katılma oranları
hocalarının desteğine rağmen düĢük kalmıĢtır. Bu bağlamda öğrencilerin alanlarındaki
etkinliklere katılmaları konusunda daha fazla desteklenmeleri yerinde olacaktır. Bölüm
öğrencilerinin halkla iliĢkilere iliĢkin etkinlikleri takip etmeleri de hayli düĢük çıkmıĢtır.
Öğrencilerin halkla iliĢkiler etkinliklerini izlemeleri hem sektörü daha iyi tanımaları hem de
kendilerinin geliĢtirmeleri açısından ve hem de deneyimli isimlerle bir araya gelebilmek
açısından son derece önemlidir. Öğrencilerin bu etkinlikleri takip etmeleri konusunda daha
duyarlı olmasının sağlanması yine hocalarına düĢmektedir. Öğrencilerin halkla iliĢkiler
(PR)ile ilgili yayınları takip etme oranları da düĢük düzeydedir. Oysa halkla iliĢkiler sürekli
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geliĢen, çok dinamik bir alandır ve bu alan; halkla iliĢkiler bir meslek olarak yapılacaksa ve
buradan ekmek yenilmek isteniyorsa ki bu bölüm öğrencileri buna adaydır, mutlaka bilgili,
entelektüel, birikimli geliĢime açık insana gereksinim duymaktadır. Bu nedenle bu bölümde
okuyan öğrencilerin özelde halkla iliĢkiler alanındaki yayınları genelde çok çeĢitli
alanlardaki yayınları, yenilikleri, geliĢmeleri takip etmeleri için bölüm hocaları tarafından
teĢvik edilmelidir.
AraĢtırmada öğrencilerin
mezun olduktan sonra halkla iliĢkilerle ilgili iĢ bulmaları
konusunda yarısından fazlasının olumlu düĢünürken bir kısmının da iĢ bulamayacakları
konusunda endiĢe taĢıdıkları tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin iĢ bulma konusundaki endiĢeleri
Türkiye‘de yaĢayan diğer gençlerin de ortak sorunudur. Ne yazık ki iĢe alımlarda halen
liyakatin öncelikli ilke olarak benimsenmemesi; pek çok sektörde olduğu gibi halkla
iliĢkilerde de bu mesleğin eğitimini almıĢ gençlerin iĢsiz kalmasına yol açmaktadır. Bunun
dıĢında ülkede özellikle fiziği düzgün, biraz iyi konuĢanın halkla iliĢkiler dalında iĢe
alınması alıĢkanlığının yerleĢmiĢ olması ise bir baĢka üzücü durumdur. Ve aynı zamanda
halkla iliĢkilerin mutlaka eğitimli kiĢiler tarafından uygulanabileceği konusunda ilgili
üniversite ve bölümlerin kamuoyunu bilgilendirip ikna etmelerine yönelik yeterince çaba
sarf edilmediğini de bunlara eklemek gerekir.
AraĢtırmada öğrencilerin hocalarının ders anlatımlarında özellikle uygulamaya dönük olarak
örneklerin ve deneyimlerin ders içeriklerinde yer almasını ve bunların tartıĢılarak analiz
edilmesini istedikleri tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin bu isteklerinin halkla iliĢkilerin
uygulama ağırlıklı olması ile örtüĢtüğü görülmektedir.
Halkla iliĢkiler uygulayıcılarının yabancı dil bilmeleri onlara avantaj sağlayan önemli bir
özelliktir. Bu konuda araĢtırmaya katılan öğrencilerin yarısının orta düzeyde yabancı dil
bildiği, diğer yarısının ise bilmediği belirlenmiĢtir. Ancak öğrencilerin yabancı dil kursuna
gitme istekleri oldukça yüksek çıkmıĢtır, bu sonuç onların yabancı dili öneminin farkında
olmasını göstermesi açısından sevindiricidir.
ÇalıĢmada öğrencilere okul öncesi ve sonrasında bölümle ilgili görüĢlerinin halen olumlu
olması sevindirici olmakla birlikte, bir grup öğrencinin görüĢlerinin olumsuz olmasının
nedenlerinin araĢtırılıp çözülmesi gerekir. Katılımcıların %75‘inin okudukları bölümün
imajıyla ilgili düĢünceleri olumludur. AraĢtırmada öğrencilerin çevresindeki insanların da
halkla iliĢkiler ve tanıtım bölümüyle ilgili olumlu düĢüncelere sahip olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu bölüm açısından önemli bir sonuçtur ve bu olumlu imajın arttırılarak sürdürülmesi
konusunda bölüme dolayısıyla üniversiteye daha fazla görev düĢmektedir.
ÇalıĢma sonuçlarının halkla iliĢkiler ve tanıtım ön lisans öğrencilerinin aldıkları eğitimle
ilgili görüĢlerini yansıtması açısından ve ilgili yazında bundan sonraki çalıĢmalara da bir
kaynak olabileceği açısından yararlı olacağı umulmaktadır.
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TÜRKĠYE‟DE SOSYAL HARCAMALAR VE ĠÇ GÖÇ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER:
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ÖZET
Bu çalıĢmada Türkiye‘de iç göç akımları ile sosyal harcamalar arasındaki iliĢki
irdelenmektedir. Bu kapsamda 2010 ile 2019 yılları arasındaki döneme ait 26 istatistiki bölge
biriminin iç göç ve sosyal harcama verilerinden yararlanılarak ampirik bir analiz
gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz aĢamasında dinamik panel veri analizi yöntemlerinden
yararlanılmıĢtır. Uygulama kısmının ilk adımında verilerin yatay kesit bağımlılıkları
sınanmıĢ, yatay kesit bağımlılığı altında birim kök içerip içermedikleri test edilmiĢtir.
Sonrasında ise aynı düzeyde durağan hale gelen değiĢkenlerin uzun dönemde eĢbütünleĢik
iliĢki içerisinde olup olmadıkları sınanmıĢtır. EĢbütünleĢik olan serilerde Granger nedensellik
testi ile nedenselliğin yönüne bakılmıĢtır. Yapılan nedensellik analizi neticesinde bölge
birimleri itibariyle verilen göçten sosyal harcamaların kamu harcamaları içerisindeki payına
doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. Bunun yanında sosyal
harcamaların vergi içerisindeki payı ile sosyal harcamaların GSYĠH içerisindeki payından
bölgelere göre alınan göç değerlerine doğru tek yönlü nedensellik olduğu da görülmüĢtür.
Buna göre sosyal harcamaların gelir içerisindeki yoğunluğunun bölgeler itibariyle alınan göçü
etkilediği, verilen göçün ise kamu harcamaları kompozisyonu üzerinde çeĢitli etkiler meydana
getirdiği ileri sürülebilmektedir. ÇalıĢmanın sonuçları devletin bölgeler itibariyle iĢsizliği
giderecek ve gelir koĢullarını iyileĢtirecek tedbirler alması gerektiğini, özellikle göç veren
bölgelerde sosyal alanlara daha fazla kaynak aktararak iĢsizlik, göç ve yoksulluk sarmalını
kırabileceğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ġç göç, Sosyal Harcamalar, Dinamik Panel Veri Analizi.

1

Bu çalıĢma EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Maliye Anabilim Dalında Almina
Derya BIÇAKSIZ tarafından Doç.Dr. Ferdi ÇELĠKAY danıĢmanlığında hazırlanan yüksek lisans tezinden
yararlanılarak hazırlanmıĢtır.
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GiriĢ
Göç, günümüzde farklı geliĢmiĢlik düzeyinde olan ülkelerin karĢılaĢtığı ortak problemlerden
biridir. ÇeĢitli nedenlerle adeta öngörülemeyen bir seyirle ve sürekli devam eden göç akımları
ülkelerin sosyo-kültürel, demografik, ekonomik ve mali yapılarını etkilemektedir.
SanayileĢme süreci, yaĢanan siyasal ve askeri sıkıntılar (savaĢ, anarĢi, terör gibi toplumsal
problemler), sosyal dengesizlikler, teknolojik geliĢmeler, gelir dağılımındaki çarpıklık, yaygın
yoksulluk ve iĢsizlik gibi sosyoekonomik bileĢenler, yüksek vergi yükü ve kamu
harcamalarının dengesiz dağılımı göç faaliyetlerini harekete geçiren faktörlerin baĢında
gelmektedir. Nitekim itme-çekme kuramına göre bireylerin göç etmelerine neden olan
faktörler; yaĢanan yerle ilgili faktörler, gidilmesi düĢünülen yerle ilgili faktörler, göç
önündeki engeller ve bireysel faktörler olarak gruplandırılmaktadır.
Göç hareketliliğinin hem nedeni hem de sonucu olabilen bireysel ve toplumsal refah kaybının
azaltılması için kamu kesimince farklı sosyal harcama programlarına baĢvurulmaktadır.
Günümüzde göçle birlikte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde yararlanılan sosyal
harcamalar ile devlet; gelir dağılımında adaletsizlik, istihdam yapısı, eğitim düzeyinin
artırılması, bireylerin sağlık hizmetlerine rahatlıkla ulaĢabilmesi ve böylece bölgeler
arasındaki dengesizliklerin azaltılması gibi hedefleri gerçekleĢtirmeyi amaçlamaktadır.
Literatürde göçün nedeni, sonuçları ve diğer sosyoekonomik bileĢenler ile etkilerini ele alan
ve açıklamaya çalıĢan pek çok çalıĢma bulunmaktadır (Venturini ve Villisio; 2004; Böheim
ve Mayr; 2005; Xu, 2007; Çelikay ve GümüĢ, 2014; Albayrak ve Abdioğlu, 2017; Fenwick,
2017; Matsuyama ve Miyazaki, 2017; Giray ve Çimen, 2018; Ulu; 2018).
Bu çalıĢmada iç göç akımları ile sosyal harcamalar arasındaki iliĢki Türkiye özelinde
incelenmektedir. Bu kapsamda 2010 ile 2019 yılları arasındaki döneme ait 26 istatistiki bölge
biriminin iç göç ve sosyal harcama verilerden yararlanılmıĢtır. Yapılan dinamik panel veri
analizi ile bölgelere göre alınan ve verilen göç ile sosyal harcama değiĢkenleri arasındaki
nedensellik iliĢkisi test edilmiĢtir. ÇalıĢmanın izleyen bölümünde araĢtırmanın metodolojik
arka planı ile ampirik bulguları yer verilmektedir. Son bölümde ise elde edilen bulgular
ıĢığında araĢtırmanın genel değerlendirilmesi ve politika önerileri getirilmektedir.
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Metodoloji, Ampirik Analiz ve Bulgular
Bu çalıĢmada Türkiye‘de bölgeler itibariyle 2010-2019 dönemine ait zaman kısıtında sosyal
harcamalar ve göç arasındaki iliĢki irdelenmektedir. AraĢtırma sürecinde öncelikle Pesaran
CD testi ile serilerin yatay kesit bağımlılığı incelenmiĢtir. Sonrasında yatay kesit
bağımlılığının varlığı halinde tutarlı sonuçlar türeten Pesaran CADF Testi ile değiĢkenlerdeki
birim kökün varlığı sınanmıĢtır. Aynı düzeyde durağan hale gelen verilerin uzun dönemde
eĢbütünleĢik iliĢki içerisinde olup olmadıkları ise Pedroni EĢbütünleĢme Testi ile
belirlenmiĢtir. Son aĢamada sosyal harcamalar ile göç değiĢkenleri arasındaki nedenselliğin
yönü Granger Nedensellik Testi ile tayin edilmiĢtir.
ÇalıĢmada 2010-2019 yıllarına ait 26 bölgeye iliĢkin; iç göç, alınan göç, verilen göç, nüfus,
gelir, vergi hasılatı ve sosyal harcamalar değiĢkenlerinden yararlanılmıĢtır. Ġlk aĢamada yatay
kesit bağımlılığı testi yapılmıĢ olup, test sonuçları tablo 1‘de yer almaktadır.
Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları
Değişken
SHar/Gelir
SHar/Vergi
SHar/KHar
lvg
lga

CD test Değeri
32,501***
19,235***
22,079***
29,857***
34,336***

BoĢ hipotez: Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
***, **, * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlam düzeylerini yansıtır.
Yatay kesit bağımlılığı testi sonuçlarına göre, tüm seriler için ―ele alınan seride yatay kesit
bağımlılığı yoktur‖ Ģeklindeki boĢ hipotez % 1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak
reddedilmektedir. Yani sosyal harcamaların bölgesel gelir içindeki payını gösteren
―SHar/Gelir‖; sosyal harcamaların vergi içindeki payını ifade eden Shar/Vergi; sosyal
harcamaların kamu harcamaları içindeki payını gösteren ―Shar/KHar‖; verilen göçlerin
logaritmik değeri ―lgv‖ ve alınan göçlerin logaritmik değeri ―lga‖ itibariyle serilerde yatay
kesit bağımlılığı vardır.
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Tablo 2. Birim Kök Test Sonuçları
Düzey

t değeri
-1,648
-1,505
-1,242
-1,485
-2,010
-2,541***
-3,074***
-2,817***
-3,582***
-2,472***

Shar/Gelir
Shar/ Vergi
Shar/Khar
lvg
Lva
Shar/Gelir
Shar/ Vergi
Shar/Khar
lvg
Lva

I(O)

I(1)

BoĢ hipotez: Serilerde birim kök vardır.
***, **, * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlam düzeylerini yansıtır.
Pesaran CADF test sonuçlarına göre her seri için I (0)‘da söz konusu boĢ hipotezin
reddedilemediği görülür. Ancak I(1) düzeyinde ise nihayet boĢ hipotez her seri için
reddedilmektedir. Bu bulgulara göre ele alınan serilerin I(0) düzeyde durağan olmadıkları,
birinci farkları I(1) alındığında ise durağan hale geldikleri anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla, aynı
düzeyde durağan hale gelen seriler arasındaki eĢbütünleĢik iliĢkinin varlığı sınanabilir.
Tablo 3. Pedroni EĢbütünleĢme Testi Sonuçları

lgv

lga

Panel v
Panel rho
Panel PP
Panel ADF
Grup rho
Grup PP
Grup ADF
Panel v
Panel rho
Panel PP
Panel ADF
Grup rho
Grup PP
Grup ADF

SHar/Gelir
0,622
-0,618
-1,998**
-4,416***
1,588
-4,485***
-4,587***
1,653**
-1,420*
-2,180**
-2,047**
1,646
-3,749***
-2,607***

Shar/Vergi
2,580***
-2,252**
-2,841***
-2,623***
1,319
-2,081**
-2,497***
-0,777
-1,820**
-7,527***
-6,250***
1,118
-6,705***
-6,568***

Shar/KHar
7,526***
-1,819**
-1,323*
-3,832***
1,693
-1,955**
-5,301***
7,450***
-1,623*
-1,062
-4,038***
1,868
-1,645**
-5,603***

***, **, * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlam düzeylerini yansıtır.
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Sosyal harcamaların gelir içerisindeki payı ile bölgelere göre verilen göç değiĢkeni arasındaki
eĢbütünleĢik iliĢkinin varlığını sınayan SHar/Vergi – lvg modelinde serilerde eĢbütünleĢik
iliĢki olmadığına yönelik boĢ hipotez Panel PP (% 5), Panel ADF (% 1), Grup PP (% 1) ve
Grup ADF (% 1) testlerince istatistiksel olarak reddedilmektedir. Bunun yanında sosyal
harcamaların vergiler içerisindeki payı ile bölgelere göre verilen göç değiĢkeni, sosyal
harcamaların kamu harcamaları içerisindeki payı ile bölgelere göre verilen göç değiĢkeni,
sosyal harcamaların gelir içerisindeki payı ile bölgelere göre alınan göç değiĢkeni, sosyal
harcamaların vergiler içerisindeki payı ile bölgelere göre alınan göç değiĢkeni, sosyal
harcamaların kamu harcamaları içerisindeki payı ile bölgelere göre alınan göç değiĢkeni
arasındaki eĢbütünleĢik iliĢkinin varlığını test sonucuna göre serilerde eĢbütünleĢik iliĢki
olmadığına yönelik boĢ hipotez alt testlerce istatistiksel olarak reddedilmektedir.
Tablo 4. Nedensellik Analizi
Nedensellik Yönü
Verilen Göç =>segdp
Segdp=> verilen göç
Verilen Göç =>lset
lset=> verilen göç
Verilen Göç =>lsepe
lsepe=> verilen göç
Alınan Göç=>Lsegdp
Lsegdp=>Alınan Göç
Alınan Göç=>Lset
Lset=>Alınan Göç
Alınan Göç=>Lsepe
Lsepe=>Alınan Göç

f-istatistiği
0.603
0.133
1,867
1,797
3,300**
0,564
0,825
4,346**
0,233
7,305***
0,433
0,691

***, **, * sırasıyla % 1, % 5 ve % 10 anlam düzeylerini yansıtır.
Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre verilen göç ile sosyal harcamaların kamu
harcamaları içerisindeki payı arasında nedensellik iliĢkisini irdeleyen modelde, verilen göçten
sosyal harcamaların kamu harcamaları içerisindeki payına doğru bir nedensellik iliĢkisi
olmadığına yönelik boĢ hipotezin % 5 anlam düzeyinde istatistiksel olarak reddedildiği
görülmektedir. Sosyal harcamaların GSYH içerisindeki payından alınan göçe doğru
nedensellik iliĢkisi olmadığını ifade eden boĢ hipotez ise % 5 anlam düzeyinde istatistiksel
olarak reddedilmektedir. Yine sosyal harcamaların vergiler içerisindeki payından alınan göçe
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doğru nedensellik iliĢkisi olmadığını ifade eden boĢ hipotez % 1 anlam düzeyinde istatistiksel
olarak reddedilmektedir.
Sonuç
ÇalıĢmada elde edilen bulgular sosyal harcamalarda yaĢanacak değiĢiklik ile göç hareketliliği
arasında nedensellik iliĢkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlara göre; Türkiye‘de göç
veren bölgelerde bireylerin gelir elde etme olanaklarının daha sınırlı olduğu, sosyal
harcamaların bu olanakları iyileĢtiremediği; göç alan yerlerde ise, ekonomik faaliyetlerin fazla
olması nedeniyle, iĢ bulma ümidiyle göç edildiği ileri sürülebilir. Göç veren bölgelerde eğitim
harcamalarında meydana gelecek artıĢ uzun dönemde kendini göstereceğinden bireylerin
eğitimde fırsat eĢitliğini elde etmeleri hem bireylerin hem de toplumun refah düzeylerinde
pozitif yönlü geliĢmelerin yaĢanmasını sağlayacaktır.
Bireylerin yaĢamlarını sürdürdükleri yerlerde sosyal hizmetlere eriĢimdeki ulaĢılabilirlik
seviyesi, sosyal ve ekonomik alanda geliĢimine olanak sağlaması bireylerin göç etme
etkinliklerini azaltmaktadır. Göç probleminin önlenebilmesi bağlamında, özellikle göç veren
yerler itibariyle sosyal harcamalar politikası ve sosyal politikalardan ziyade istihdam yaratan
ve gelir artırıcı önlemlerin alınması daha önemli olduğunu ifade edebiliriz. Nihayetinde sosyal
harcamalar onarıcı fonksiyonu yerine getirirken, gelir artırıcı ve istihdam yaratan politikalar
göçün önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ülkemiz gibi hızla kalkınan ve geliĢen bir
ekonomide devletin sosyal ve ekonomik dengesizliklerin giderilmesinde daha aktif rol
üstlenmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak devletin bölgeler ve iller itibariyle iĢsizliği giderebilecek tedbirleri alması,
vergisel teĢvikler ile yatırımları söz konusu alanlara kanalize etmesi, göç veren bölgelerde
eğitim, sağlık hizmetlerine gerekli önemin verilmesi ile bölgesel dengesizlikleri ve iç göç
akımlarını dengeleyebilecek hatta engelleyecektir.
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Z KUŞAĞININ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA ROL MODEL ETKİSİ:
INSTAGRAM FENOMENLERİNİN ROLÜ

Dr. Öğretim Üyesi İrem TÜKEL PAKER
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
İzmir, Türkiye
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Özet:
Tüketici davranışları, özellikle satın alma davranışı aşamasında tüketici bireylerin etkilendiği
iç ve dış çevrede yer alan pek çok faktör sebebiyle karmaşık süreçlerden oluşmaktadır.
Günümüzde ise, gelenekselden internete doğru evrilen satın alma karar sürecinin en etkili
faktörlerinden birini, özellikle tüketim eyleminin ana aktörlerini oluşturan genç kuşak için
instagram fenomenleri oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı da instagram fenomenlerinin
satın alma karar sürecindeki rolünü, bu mecrayı en yoğun kullanan grup olan Z kuşağı
temsilcileri üzerinden ortaya koymaktır.
Genç nüfusun, satın alma davranışlarının oluşmasında sosyal çevrenin (aile, arkadaş, ünlü
kişiler) önemli bir etkisi olduğu ve kendilerine rol model aldıkları kişilerden etkilendikleri
görülmektedir. Bu nedenle birçok işletme hedef tüketici gruplarının dikkatini çekebilmek için,
sosyal medyanın bu takipçi sayısı yüksek, etkileşim ağı gelişmiş ünlülerinden yararlanmaktadır.
2000 ve sonraki yıllarda dünyaya gelen, günümüz gençlerini oluşturan Z kuşağı temsilcileri
için, bu ünlü kişiler ise instagram fenomenlerinden oluşmaktadır. Bu kuşaktaki tüketiciler
sosyal medyanın içine doğmuştur ve deneyimsel pazarlama uygulamalarından çok
etkilenmektedir. Csobanka (2016:66), Z kuşağının hızlı karar verebildiğini, zeki olmasına
rağmen duygusal zekasının çok gelişmediğini, iletişim kurma konusunda sosyal ağ sitelerinin
onlar için vazgeçilmez olduğunu, internet olmaksızın dünyayı anlayamadıklarını, medya
araçları sayesinde ünlülerin etkisinde çok kaldıklarını, akranlarının fikirlerine fazlasıyla önem
verdiklerini belirtmektedir.
Günümüzde işletmeler, bu son derece dinamik, hızlı karar veren ve hızlı tüketen gençleri
etkileyebilmek için güçlü kimlikleri olan güçlü markalar ortaya çıkarmalıdırlar. Çünkü Z kuşağı
temsilcileri kimliklerini yeni oluşturmaya başladıklarından, kimliklerini şekillendirmede, dış
faktörlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu aşamada günlük hayatlarının bir parçası olan markaları
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kimliklerinin de bir parçası olarak görerek, kendilerini bu markalarla ifade ederlerken,
markaların temsilcisi olan kişilerle kendilerini özdeşleştirme eğilimindedirler.
Sosyal medyanın kullanıcılar üstündeki etkisi artmaya başladıkça, görüşleri izleyicileri
tarafından dikkate alınan “fenomen” olarak adlandırılan kişiler göze çarpmaya başlamışlardır.
Fenomenlerin kitlelerle hızlı ve etkili iletişimi markaların da dikkatini çekmiş ve markalar
ürünlerini veya hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu kişilerin sosyal medyadaki
gücünü kullanmaya yönelmişlerdir. Bu iş birlikleri günümüzün en önemli pazarlama
faaliyetlerinden biridir ve “Influencer Marketing” olarak adlandırılmaktadırlar.
Bu bağlamda Z kuşağı temsilcilerinin rol model alma davranışlarıyla satın alma davranışları
arasındaki ilişkinin belirlenmesi araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında
instagram kullanan Z kuşağı temsilcileriyle odak grup çalışması yapılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre, Instagram fenomenlerinin bu kitle için rol model alma, marka duyarlılığı ve
satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın yoğun
nüfuslu ve tüketim odaklı yaşayan Z kuşağı temsilcilerinin tüketim tercihlerini anlamada ve bu
kitleyi etkileyebilme yöntemlerini ortaya çıkartmada faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, tüketici davranışları, rol model alma
Giriş
Kuşak kavramı sosyolojik tanımlar kapsamında incelendiğinde, belli tarihlerde doğmuş,
sosyalleşme sürecinde ortak sosyal, politik, ekonomik vb. olaylardan etkilenmiş, koşullar
gereği benzer sorumluluklar yüklenmiş oldukları için ortak değer, inanç, beklenti ve
davranışlara sahip gruplar olarak açıklanabilir. Marka ve firmalar açısından bakıldığında ise
aynı kuşak üyelerinin benzer istek ve ihtiyaçlara, benzer tüketim kalıplarına ve benzer karar
verme tarzlarına sahip oldukları düşünülmektedir. Söz konusu bu benzerlikler bu kuşağı hedef
pazar olarak belirleyen marka ve firmalar açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Çünkü
pazarlama stratejileri belirlerken hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarını anlamak ve çeşitli
öngörülerde bulunabilmek için bireyleri ait olduğu kuşağın özeliklerine göre değerlendirmek
daha gerçekçi sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.
2020 yılına kadar tüm tüketicilerin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturması beklenen (Perlstein, 2017)
Z kuşağı, içine doğdukları küresel teknolojik köyde dünyanın herhangi bir noktasındaki bir
kişiyle saniyeler içinde haberleşebilmektedir. Günün her saati internette bilgi paylaşımına
yatkın olan bu nesil, sosyalliği de bu ortamlara kaydırarak, farklı bir iletişim şekli
benimsemektedir. Z kuşağı üretim-tüketim olgusuna, yaratıcılığa ve bilinçli satın almaya
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önceki kuşaklara göre daha fazla önem veren bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır (Duygulu,
2018:642). İnternet teknolojisinin içine doğan bu kuşağın hız, eğlence ve sonuç odaklı yaşam
tarzı , tüketim faaliyetlerine de yansımış, satın alma karar sürecinde ve satın alma sırasında tüm
bu dinamiklerin yer aldığı platformları tercih etme sebeplerini doğurmuştur. Bu çalışmanın
amacı, satın alma karar sürecinde tüketicileri etkileyen, yeri geldiğinde tüketicilerin fikirlerini
bile değiştirebilen sosyal medya fenomenlerinin günümüzün yoğun nüfuslu grubunu oluşturan
Z kuşağı için rolünü incelemektedir.

Z Kuşağı
Son yıllarda sosyal bilimler başta olmak üzere pek çok farklı disiplinlerin üzerinde çalıştığı
kuşak kavramı, bir terim olarak; “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını,
dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş
kişilerin topluluğu” ifadesiyle tanımlanmaktadır. (http://www.tdk.gov.tr). Söz konusu tanımın
içeriği itibarıyla, 2000 ve sonraki yıllarda dünyaya gelen, en büyüğü henüz 15 yaşında olan
bireyler Z Kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Bu kuşağın temsilcileri, teknolojinin içine doğmuş
bireylerden oluşmaktadır. Bu nedenle farklı kaynaklarda “Dijital kuşak” (Digital Generation),
“İnternet kuşağı” (Generasyon I–i Gen), “Her daim online” (Instant Online) olarak
adlandırılmıştır. (Akdemir ve diğerleri, 2013: 15; Seçkin, 2005; Senbir, 2004: 29; Toruntay,
2011: 82 ). Teknolojik uygulamaların içine gözlerini açan bu kuşak, tüm iletişim araçlarını
doğuştan biliyormuş gibi davranmaktadır. Bu noktada internet ve teknoloji bağımlısı değil,
bunları hayatın doğal parçası gibi algılayan bir nesil olarak kendinden önceki kuşaklardan
ayrışmaktadır. Yaşamlarının her anının kapsayan teknoloji sayesinde sokakta oynamayı değil
bilgisayar oyunu oynamayı bilen, haberleşmek için sosyal medyayı kullanan, arkadaşlık
ilişkilerini anında görüntülü iletişim kurarak internet üzerinden gerçekleştiren, mağazaları
fiziksel olarak değil internet üzerinden gezen, istedikleri şarkıyı istedikleri zaman dinleyebilen
bireylerdir (Çamsarı, 2013: 26; Mengi, 2012).

Bu anlamda Z kuşağını, dijital iletişim

teknolojilerine kendi evlerinde erişen ilk nesil olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır
(Bassiouni ve Hackley, 2014). Dijital yerliler olarak da tanımlanan Z kuşağı insanlık tarihinin
motor becerileri senkronizasyonu en yüksek nesli olarak sonuç odaklı, tatminsiz, kararsız ve
doğuştan tüketici olarak görülmektedir (Taş vd., 2017:1037).
Z kuşağı tüketicilerin günlük yaşamlarının büyük bölümünü internetin, tabletlerin ve akıllı
telefonların kapladığını düşündüğümüzde Z kuşağı için internetsiz ya da teknolojisiz bir
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tüketim davranışını tarif etmek de kolay olmayacaktır (Bayrakdaroğlu ve Özbek, 2018:10). Z
kuşağı sosyal medyayı iletişim kurmak ve eğlenmenin yanı sıra ürün ve hizmetler hakkında
bilgi edinme, fiyat araştırma, ilişkilerini sürdürme ve iş birliği yapma gibi konularda yoğun
biçimde kullanmaktadır (Hidvegi ve Kelemen-Erdös, 2016:175; Sarıoğlu ve Özgen,
2018:1080). Eğitim ve ekonomik açıdan diğer kuşaklara göre daha donanımlı olan Z kuşağı
temsilcileri, hızlı bir kulan-at döngüsünde, istediği her ürünü hemen alıp tüketmek ve
sonrasında yeni tüketim deneyimlerine yönelmek istemektedirler (Altuntuğ, 2012:209).
Z kuşağı temsilcileri, tüketim faaliyetlerinde ailelerinin satın alma kararlarında etkili olmaları
nedeniyle de, pazarlamacıların özel önem verdiği bir kuşaktır. Online alışverişlerde fiyatperformans karşılaştırması yapabilmeleri ve lüks olgusuna karşılık gelen çok sayıda alternatifin
ulaşılabilir hale gelmesi ve Z kuşağının buna hakim olarak aile fertlerini etkileyebilmesi
mümkün olmaktadır. Dolayısı ile kendi gelirleri olmasa da tüketim faaliyetlerinde bu kuşağın
belirleyici olma özelliği öne çıkmaktadır. Kısa süre sonra kendi gelirlerine sahip olacak olan bu
kuşak pazarlama uzmanlarının marka ve firmaların dikkatlerini yoğun biçimde çekmektedir.
Çok yakın bir gelecekte bu kuşak tüketimde belirleyici konumunu daha da güçlendirecek ve
tüketim dünyasında daha fazla söz sahibi olacaktır (Torlak, 2016:138).
Bu noktada gelecekte de varlıklarını sürdürmek isteyen marka ve firmaların, mobil ve sosyal
medyayı birbirine entegre edecek stratejiler geliştirmesi gerekmektedir (Budac, 2014:9). Z
kuşağı temsilcileri müşteri olarak memnun kalmadıkları bir ürün hakkındaki düşüncelerini
sosyal medya aracılığıyla dile getirmektedirler. Bu bireyler birer tüketici olarak beklentilerini
ifade ederlerken, aynı zamanda satın aldıkları ürünleri kendilerine özgü bir biçimde yeniden
şekillendirmektedirler. Dolayısıyla tüketimi, yalnızca satın alma olarak görmedikleri,
sorguladıkları ve alternatifler oluşturdukları görülmektedir. Bu özellikleriyle sosyal medyanın
hızlı ve yoğun etkileşim güce sayesinde bu kişiler, markaların pazarlama stratejilerini ve
geleceklerini de tayin etmektedirler. Sosyal medyayı aktif biçimde kullanan gençler markaların
sosyal medyada yer almasına ve dijital araçlar ile alışveriş yapma imkânının sunulmasına büyük
önem vermektedirler. Bu kuşağın üyeleri satın aldıkları ürünlerin ve yaşadıkları deneyimlerin
olabildiğince benzersiz olmasını beklemektedirler (Baldwin, 2018). Eski marka pazarlaması
kuralları artık bu genç hedef kitle için geçerli değildir. Çünkü bu kuşak üyelerinin markaya olan
sadakatleri daha düşüktür. Örneğin, Z kuşağına mensup, geleneksel pazarlama kampanyalarına
ilgisiz olan bir bireyin, sosyal medyada takip ettiği, beğendiği bir fenomenin önerdiği ürünü
satın alması çok daha muhtemel olmaktadır (Budac, 2014:12; Perlstein, 2017). Bu kuşağın

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 546

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

temsilcileri için, satın alma kararlarında en önemli faktörler olarak, kişisel deneyim, kalite ve
fiyat ortaya çıkmıştır (Hidvegi ve Kelemen-Erdös, 2016:179). Türkiye’de Z kuşağı üzerine
yapılan bir araştırmada ise katılımcıların açık ara ile en fazla Instagram ve ardından Facebook
kullandığı tespit edilmiştir (Kılıç ve Karadayılı, 2017:301). Tüm bu değişim ve gelişmeler,
tüketim dünyasında yoğunluğu git gide artan bu kesim için pazarlama stratejilerini oluştururken
satin alma davranışını etkileyen bir faktör olarak rol model alma etkisine daha fazla önem
verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Satın Alma Sürecinde Instagram Fenomenlerinin Rol Model Etkisi
2000’li yıllardan itibaren iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim tüketici davranışlarına da
yansımıştır. Geleneksel pazarlama karması elemanlarını oluşturan ürün, fiyat, tutundurma ve
dağıtım faktörleri yerini değişen teknolojik gelişmelere bırakmıştır. Özellikle sosyal medyanın
geniş halk kitleleri tarafından benimsenmesi ve yaygın kullanımı, satın alma davranışına etki
eden önemli bir faktör haline gelmiştir (Constantinides , 2014:9). Amerikan tüketicileri
üzerinde yapılan bir araştırmada, tüketicilerin %62’sinin tüketici tarafından oluşturulmuş
çevrimiçi ürün değerlendirmelerini okuduklarını belirtirken, % 98’i bu değerlendirmeleri
güvenilir olarak gördüklerini ve son olarak % 80’i ise okudukları bu eleştirilerin satın alma
niyetlerini değiştirdiğini belirtmişlerdir (Constantinides,2014). Qualaman’a göre, milyon
dolarlık televizyon reklamları artık satın alma niyetini etkileyen birincil faktör olmaktan
çıkmıştır ve onun yerine geçen faktör ise sosyal medya platformlarında ürün ve hizmetlerden
bahseden, takipçi sayısı ve etkileşim gücü yüksek kullanıcılar olmuşlardır (Qualman, 2009:17).
Yakın tarihte yaşanmakta olan sürekli değişim tüketici davranışlarını da doğrudan
etkilemektedir. Günümüz genç tüketicileri satın alma kararlarında önceki nesillere göre
harcama miktarı, ürün çeşidi ve tercih konusunda geçmiş nesillere göre daha özgür hareket
edebilmektedirler. Bunun yanında geleneksel pazarlama yöntemlerini de sıkıcı bulan Z kuşağı
tüketicilerinin dikkatini ve ilgisini çekme konusunda işletmeler ve pazarlama uygulayıcıları
farklı alternatiflere yönelmektedir. Söz konusu alternatiflerden yoğun olarak üzerinde
durulan konuların başında referans gruplarının pazarlama stratejilerine dâhil edilmesi
görülmektedir
(https://www.researchgate.net/publication/307477325_Genc_Tuketicilerin_Satin_Alma_Davr
anislari_Uzerine_Rol_Model_Etkisi_Marka_Duyarliligi_Aracilik_Rolu).
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İletişim teknolojilerini yoğun kullanan günümüz Z kuşağı için, satın alma davranışlarının
şekillenmesinde sosyal çevrenin (aile, arkadaş, ünlü kişiler) önemli bir etkisi olduğu ve genç
tüketicilerin satın alma davranışlarını gerçekleştirirken, en çok kendilerine rol model aldıkları
kişilerden etkilendikleri görülmektedir. Bu nedenle, yüksek sayıda kullanıcısı bulunan ve
birbirinden farklı özellikleri olan sosyal ağlar üzerinden hedef kitleye ulaşabilmek reklam
verenler ve markalar için günümüzde büyük önem taşımaktadır.

Sosyal medyanın

yaygınlaşması, sosyal ağların üye sayısının her geçen gün artması ve teknolojik iletişim araçları
aracılığıyla her an, her yerde var olabilme imkânının bulunması reklam verenler/markalar için
sosyal ağları oldukça önemli bir hale getirmiştir. Öyle ki günümüzde birçok marka,
bilinirliliğini ve satışlarını arttırmak için farklı sosyal ağlarda yer almakta ve çeşitli dijital
reklam stratejileri uygulamaktadır. Ancak markaların hedef kitlelerine yalnızca kendi sosyal ağ
hesapları üzerinden ulaşmadıkları, bunun yanı sıra internetin sağladığı olanaklarla ortaya çıkan
yeni bir “celebrity” (ünlü) olarak “micro-celebrity”lerin (fenomenler) takipçileri üzerindeki
etkilerinden de faydalanmaya çalıştıkları ve onların sosyal ağlarını da kendi tanıtım ve reklam
faaliyetleri için birer mecra olarak kullanmaya başladıkları görülmektedir.
“Celebrity” kavramından farklı olarak “micro-celebrity”ler genellikle, viral internet
aracılığıyla popülerlik kazanan ve bir kült olan ya da takipçi sayısı yüksek kimseler olarak
tanımlanır (Marwick & Boyd, 2011: 141). Günümüzde fenomenler sosyal ağlar üzerinden çok
sayıda kullanıcı tarafından takip edilmektedir. Fenomenlerin sayfalarında paylaşmış oldukları
ürün ve hizmetlerin takipçilerini etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle çeşitli sosyal ağlarda
hesapları bulunan fenomenler, reklamverenler ve markalar için reklam sürecinde
yararlanılabilecek bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Fenomenlerin sosyal ağlar aracılığı ile
çok kısa bir süreçte itibar, stil, tutum ve beceriler aracılığı ile kişisel markalama yaptıkları
söylenebilir. Fenomenlerin sosyal ağlar üzerinden yaptıklarının öncelikle dijital ortamda
kendilerini markalamak ve sonrasında ise elde ettikleri popülerite aracılığı ile takipçileri
üzerinde çoğu zaman birer kanaat önderi olmak biçiminde tarif edilmesi mümkündür.
Moschis ve Churchill (1978); tüketici davranışlarının ekonomik kaynakların varlığı ile birlikte
bireylerin bilgi, beceri ve tutumlarına da bağlı olduğunu savunan temel yaklaşımı
benimsemektedir. Buna göre, gençlerin tüketici olarak sosyalleşme sürecinde çeşitli kişi
ve/veya gruplarla olan etkileşimleri, onların tüketim davranışlarının şekillenmesinde anahtar
rol oynamaktadır. Bu kişi ve/veya gruplar literatürde referans grupları/sosyalleşme ajanları
olarak adlandırılmakla birlikte; normatif ve karşılaştırmalı referans grupları olmak üzere iki
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grupta incelenmektedir (Funk, Alexandris ve McDonald, 2008; Makgosa ve Mohube, 2007).
Normatif referans grupları anne-baba, iş/okul arkadaşları, öğretmenler gibi doğrudan
etkileşimde bulunulan ve ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazanıldığı kişiler olarak ele
alınmaktadır (Bristol ve Mangleburg, 2005). Karşılaştırmalı referans grupları ise daha bireysel
ve sosyal olarak daha uzak olan, ünlüler, popüler kişiler, sanatçılar gibi bireylerin hayran
olduğu, özendiği ve onlar gibi olmak istediği kişilerden oluşmaktadır (Makgosa ve Mohube,
2007). Bu araştırma kapsamında Z kuşağı için rol model alma durumu, karşılaştırmalı referans
gruplarında yer alan instagram fenomenleri özelinde değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın amacı nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan ve gelecekte de tüketim
süreçlerinde yoğun bir şekilde etki edecek olan Z kuşağı temsilcilerinin satın alma süreçlerinde,
yaşamlarının önemli bir bölümünü oluşturan sosyal medya fenomenlerinden etkilenme
düzeylerini ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla, Z kuşağının yoğun kullandığı instagram
platformu üzerinden fenomenlerin etkisi araştırılmıştır. Bunun dışında Z kuşağının takip
ettkileri fenomenlerdeki ortak özellikler de bu çalışma ile tespit edilmektedir.
Araştırma Z kuşağı temsilcilerinin satın alam davranışlarında instagram fenomenlerinden
etkilenme yaklaşımlarını, fenomenler ve markalar arasındaki işbirliği ile ilgili düşüncelerini ve
bakış açılarını araştırmayı hedeflediğinden nitel bir araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nicel
araştırma yöntemleri iki veya daha fazla değişken arasındaki nedensel ilişkiyi bulma üzerinde
yoğunlaşırken, nitel araştırmalar değişkenlerin katılımcılar üzerinde yaratığı düşünce ve etkileri
derinlemesine inceleme ve ortaya koymayı hedeflediği için araştırmanın içeriğine daha çok
uymaktadır.
Veri toplama aracı olarak odak grup çalışması yöntemi kullanılmıştır. Odak grup çalışması, bir
grup katılımcılarının bir araya gelerek kendi aralarında tartışarak iletişim kurduğu önceden
ayarlanmış grup tartışması olarak tanımlanabilir (Langford &McDonagh, 2003; Noaks, 2004).
Bir moderatörün bulunduğu ve özel ve belirli bir konu hakkında grubun yaptığı tartışmaya bağlı
çolarak veri toplamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Sim & Snell 1996; Marczak ve
Sewell, 2007). Kişisel görüşmelere göre daha fazla ve detaylı bilgi elde edilmesine imkan
sağlarken, her katılımcı kendi fikrini savunduğu için

zengin bir tartışma ortamının da

oluşmasına sebep olur (Krueger, 1994). Odak grup çalışması için katılımcı sayısı 5-12 arasında
değişebilir (Langford and McDonagh, 2003).

TAM METİN KİTABI

ISBN: 978-625-7341-07-3

www.karadenizkongresi.org

Sayfa | 549

Karadeniz Zirvesi

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Odak grup çalışması için bir vakıf üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerine
katılım yapmaları için e-mail gönderilmiştir. Kabul eden öğrencilere uygun gün ve saat aralığı
belirlenerek 8 öğrencinin katılımı ile odak grup çalışması üniversitenin daha önceden
ayarlanmış bir sınıfında gerçekleştirilmiştir. Odak grup çalışmasının kaydedilmesi için
katılımcılardan izin alınmış ve kayıt cihazı kullanılmıştır. Aynı zamanda araştırmacının kendisi
de çalışma ile ilgili notlar tutmuşlardır.
Odak grup çalışması başlamadan önce çalışma ile ilgili bilgi verilmiş ve bazı kavramlar
tanımlanmıştır. Odak grup çalışmasını başlatması ve yönlendirmesi için bir moderatör
bulunmuştur. Odak grup çalışması yaklaşık olarak 2 saat sürmüştür.
Araştırmanın odak grup çalışması şu konularda derinlemesine verilere ulaşmayı amaçlamıştır:
Z kuşağını oluşturan üniversite öğrencileri için herhangi bir ürünü satın alma sıklıkları, satın
almada tercih ettikleri alanlar (avm, mağaza, internet..), satın alma davranışında etkilendikleri
fenomenler, bu fenomenlerle ilgili bağ kurma durumları, hangi fenomeni neden takip ettikleri,
ailelerini satın alma süreçlerinde etkileme düzeyleri, satın alma sonrası ilgili fenomenlerle
iletişim durumları.
Odak grup çalışmasının kayıt cihazı ile kaydedilen kayıtları transkript olarak veriye
çevrilmiştir. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların cevapları kategorize
edilmiştir, kategorize edilen veriler de gruplandırılmış ve araştırmanın bulgularını
oluşturmuştur.

Elde Edilen Bulgular
Yapılan odak grup görüşmesi sonucunda Z kuşağını oluşturan öğrencilerin, oldukça sık satın
alma eyleminde bulundukları ortaya çıkmıştır. Satın aldıkları ürünler, bazen bir ruj bazen bir
cep telefonu bazen bir spor ayakkabı, parfüm ya da bir cilt bakım ürünü gibi farklı içerikte
olabilir. Ancak katılımcıların hepsi “neredeyse her gün” internet üzerinden ve özellikle
instagram üzerinden bir ürün siparişi verdiklerini belirtmişlerdir. Özellikle son dönemde
instagramda takip ettikleri fenomenlerin, online alışveriş siteleriyle yoğun işbirliği içinde
olmaları (yukarı kaydırarak tanıtımı yapılan ürüne direk ulaşabilmeleri) kendilerinin satın alma
yoğunluğunu arttırdığını ifade etmişlerdir. Bu sayede takip ettikleri fenomenlerin tanıttıkları
ürünü akıllarında olmasa bile, ve ihtiyaçları olmasa bile beğendikleri ve inandıkları için satın
aldıklarını belirtmişlerdir.
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Yine görüşme sonucu katılımcıların büyük çoğunluğu, artık neredeyse fiziksel olarak mağaza
gezmediklerini ifade etmişlerdir. Mağaza dolaşmanın zaman kaybına, aradıkları ürünü daha
uzun sürede bulmalarına sebep olduğunu söylemişlerdir. İnternetten yapılan alışverişin hem
daha hızlı, hem daha pratik hem de ekonomik açıdan daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Kısa
sürede hızlıca pek çok seçeneği değerlendirebildiklerini söylerken, özellikle takip ettikleri
fenomenler aracılığıyla bir ürün satın aldıkları zaman ürünün gerçek özelliklerini bildikleri için
hayal kırıklığı yaşama olasılığının düştüğünden ve fenomenlerin markayla olan işbirliği
sayesinde indirimli ürüne sahip olduklarından söz emişlerdir. Tüm bu sebepler, mağazaya
giderek ürün satın almayı gereksiz zaman ve para kaybı olarak görmelerine neden olmaktadır.
Katılımcıların instagram fenomenleri ile ilgili algıları oldukça pozitiftir. Sevmedikleri birini
zaten takip etmediklerini, kendi ilgi alanlarına yönelik kişileri takip ettiklerini belirtmişlerdir.
Örneğin vücut geliştirme sporuna meraklı erkek öğrenciler bu alandaki fenomenleri takip
ettiklerini ve bu kişileri beğendiklerini, kendilerine örnek aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu
fenomenlerin yaşam tarzlarını dürüstçe paylaştıklarını, yedikleri, içtikleri, spor yaparken
kullandıkları giysi ve malzemeye kadar her şeyi olumlu ve olumsuz yönleriyle paylaştıkları için
o kişileri kendilerine kılavuz gibi gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenle söz konusu
fenomenlerin instagram paylaşımlarında tanıttıkları ürünleri tereddüt etmeden satın aldıklarını
ve şimdiye kadar pişman olmadıklarını belirtmişlerdir. Aynı şekilde kız öğrenciler de
kozmetiğe meraklı oldukları için bu konudaki fenomenleri takip ettiklerini ve her bütçeye
uygun ürünler paylaşarak kendilerini doğru yönlendirdiğini düşündüğü fenomenlerin tanıttığı
ürünleri aldıklarını ve yine onlar da şimdiye dek aldıkları üründen hiç pişman olmadıklarını
belirtmişlerdir. İlgi alanları doğrultusunda kendilerine benzer kişileri takip eden ve bu kişileri
kendilerine örnek alan Z kuşağı temsilcileri için fenomenlerin samimi ve dürüst kişilik
özellikleri taşıması önemli bir etkendir. Bu özellikteki fenomenleri takip eden ve kendine rol
model alan Z kuşağı tüketim ve satın alma süreçlerinde de bu özellikler sayesinde pişman
olmadıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan Z kuşağı temsilcileri, takip ettikleri instagram fenomenleriyle iletişim
konusunda bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Takip ettikleri fenomenlere tanıtımını
yaptıkları ürünle ilgili soru sorduklarında çok kısa sürede kesin ve somut yanıtlar aldıklarını
ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra satın alma sonrası da ürünle ilgili sorularını sorduklarında
cevap alabildiklerini ve yine sosyal medya aracılığıyla fenomenlere aldıkları üründen memnun
kalıp teşekkür ettiklerinde kendilerine olumlu geri dönüşler yaptıklarını, teşekkür mesajlarını
sayfalarında yayınladıklarını ve o fenomenin sayfasında kendi mesajlarını görmenin onları
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mutlu ettiğini ifade etmişlerdir. Bu iletişim trafiği ile hem ürün ve markalarla hem de
fenomenlerin kendileriyle bir iletişim içinde olduklarından ve bu durumun kendilerine marka
bağımlılığı yarattığını ve sadık müşterilere dönüştüklerini belirtmişlerdir.
Araştırma kapsamında, katılımcılardan ailedeki satın alma faaliyetlerinde kendi rollerinden söz
etmeleri de istenmiştir. Katılımcıların hepsi, özellikle ev ve teknolojik ürünlerle ilgili
alışverişlerde ailelerini yönlendirdiklerini, internetten araştırma yapıp en uygun olanı
sunduklarını belirtmişlerdir. Yine takip ettikleri fenomenlerin ürün tercihlerini ailelerine
gösterdiklerini ve yorumları okuttuklarını ve anne babalarının da bu yorumlardan
etkilendiklerini belirtmişlerdir. Kız öğrenciler annelerini özellikle kozmetik ve ev dekorasyonu
alışverişlerinde yönlendirdiğini söylerken, erkek öğrenciler ise babalarını teknolojik ürünler ve
araba, araba yedek parçası gibi satın almalarda yönlendirdiklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcıların hepsi, özellikle instagram fenomenlerinin ürün/marka tercihlerini ailelerine
gösterdiklerini ve fenomenler sayesinde fiyat performans oranı en avantajlı ürünleri seçtiklerini,
bu sebeple anne babalarının da kendilerine danıştığını belirtmişlerdir. Geleneksel pazarlama
ve satın alma yöntemlerine alışkın ebeveynlerini başta instagram üzerinden ürün araştırma ve
internetten satın alma konusunda ikna etmenin zor olduğunu belirten Z kuşağı temsilcileri,
yaşadıkları olumlu deneyimlerden sonra anne babalarının da artık satın alma faaliyetlerinde
kendilerine danıştıklarını ve internetten üzerinden alışverişin daha hızlı ve hatta daha güvenli
olduğuna ikna olduklarını ifade etmişlerdir.
Karakter özellikleri gereği, değer kavramına önem veren Z kuşağı, tüketim ve satın alma
süreçlerinde de dürüstlük ve şeffaflık değerlerinin olmasını beklemektedir. Söz konusu bu
değerleri ise kendi inandıkları, takip ettikleri, beğendikleri instagram fenomenlerinde
buldukları, geleneksel pazarlama yöntemlerindense, samimiyetine inandıkları fenomenlerin
önerdikleri marka ve ürünleri tercih ettikleri odak grup görüşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu
anlamda Z kuşağı temsilcileri için satın alma faaliyetlerinde en önemli etken olarak model
almanın yattığı ifade edilebilir. Bu kişiler için model aldıkları figürler ise geleneksel
mecralardaki reklamlarda yer alan ünlüler değil, instagramda takip ettikleri, samimiyetine ve
aralarında bir bağ olduğuna inandıkları fenomenlerden oluşmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Ülkemizde 24 milyondan fazla bebek, çocuk, ergen ve ilk gencin yakın gelecekte tüketici
sıfatıyla satın alma kararı vereceğini ya da bazılarının hâlihazırda zaten kendi kararlarını
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vermeye başladığını söylemek mümkündür (Kuran, 2018:132). Farklı kuşaklarının satın alma
karar tarzlarının karşılaştırıldığı araştırmalar Z kuşağı temsilcilerinin önceki kuşaklara göre
daha fazla hedonik-eğlence odaklı oldukları belirlenmiştir (Kavalcı ve Ünal, 2016:1048). Bu
anlamda bu kuşak için tüketim ve eğlence birbiriyle ilişkili kavramlardır. Dolayısıyla bu
kuaşağın temsilcileri satın alma faaliyetlerini gerçekleştirirken eğlendikleri platform üzerinden,
sıkıcı

olmayan

yöntemlerle

tüketimi

gerçekleştirmektedir.

Hızlı

karşılaştırmaları

yapılabildikleri, güvenirliğinden emin oldukları, ürünleri kullananların memnuniyetini ve
yaşadıkları tecrübeleri samimiyetle gözlemleyebildikleri bir platform olarak karşımıza çıkan
sosyal medya, Z kuşağının hız, dinamizm, sonuç odaklılık, eğlence ve samimiyet karakter
özelliklerini de içinde barındırması sebebiyle tüketim faaliyetlerini yürütürken tercih ettikleri
ana mecra olarak yer almaktadır. Bu nedenle sosyal medyadaki fenomenler, herhangi bir ürünü
satın alacakları zaman ilk başvurdukları kişilerdir. Samimiyetine güvendikleri instagram
fenomenlerinin kullandıkları marka ve ürünleri tercih ettiklerini belirten Z kuşağı temsilcileri,
rol model aldıkları kişileri kendilerinin seçtiklerini, kendi karakterlerine yakın kişileri takip
ettiklerini ve onların tükettikleri ürünleri satın aldıklarını ifade etmişlerdir. Güvendikleri bu
kişilerin fiyat-performans oranı en yüksek olan ürünleri samimiyetle gösterdikleri ve
deneyimlerini paylaştıkları için yaptıkları satın almalardan pişman olmadıklarını ve hatta
ailenin diğer üyelerini de etkilediklerini belirtmişlerdir.
Nüfusun oldukça önemli bir bölümünü oluşturan Z kuşağını etkilemeyi hedefleyen markaların
günümüzde bu kuşağın yaşamlarının bir parçası olan sosyal medyada yer alması artık bir
zorunluluktur. Bu mecrada yer alırken ise, ürünlerinin tanıtımını Z kuşağının en güvendiği
platform olarak instagram fenomenleri üzerinden yürütmeleri ise hedef kitleleriyle doğrudan
buluşmalarını sağlayacak, marka ve tüketici arasında duygusal bir bağ oluşmasına ve bu sayede
marka sadakatinin de doğmasına sebep olacak bir pazarlama yöntemi olarak yer almaktadır. Bu
anlamda markaların Z kaşağının dikkatini çekebilmek ve tercih edilme oranını yükseltmek için,
geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanı sıra yeni mecralarda yer almaları yoğun rekabet
ortamının olduğu günümüz dünyasında bir zorunluluk haline gelmiştir.
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